
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   زنان، دختران، پسران و مردان

  های برابر  فرصت–نيازهای متفاوت 

  یسآژان بين یکميته دائم
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   زنان، دختران، پسران و مردان

  های برابر  فرصت–نيازهای متفاوت 

  یسناآژکميته دائمی بين 
   انساندوستانهکتاب راهنمای جنسيت در اقدام

  ٢٠٠۶دسامبر 
  

IASC



 

 خشونت مبتنی بر مداخالت عليه برای IASC دستورالعمل
 مکملانساندوستانه بعنوان وضعيت های در ) GBV(جنسيت 

. اين کتاب راهنماست و بايد در ارتباط با آن بکارگرفته شود
اندوستانه يک دسته از  انسکنشگران برای GBV دستورالعمل

 از تافراهم می نمايد اقدامات حداقل را در کليه بخش ها 
  .دهنپاسخ دبه آن و نموده  پيشگيریخشونت مبتنی بر جنسيت 

 
  

  : را می توان از آدرس زير بدست آوردGBV دستورالعمل
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/gender  

 
 
 
 
 
 

 زبانهای انگليسی، عربی، فرانسه، پرتقالی، روسی و اسپانيولی  بهIASCاين کتاب راهنمای 
 مربوط به جنسيت به آدرس IASCنيز در دسترس می باشد و نسخی از آن در سايت اينترنتی 

  :زير در دسترس می باشد
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/gender  

نما لطفا با پست الکترونيکی برای هرگونه نظر و پيشنهاد به منظور بهبود اين کتاب راه
genderhandbook@un.orgتماس حاصل نمائيد .  

  
  : عکس ها

 ، دفتر ملل متحد برای (IRIN)قه ای  منطاطالعات، شبکه های ادغام  (FAO)سازمان خواربار و کشاورزی 
صندوق ملل متحد برای   و (UNFPA) جمعيت ملل متحد  ، صندوق(OCHA)هماهنگی امور انساندوستانه 

 .   ندانه عکس ها را به اين مجموعه اهدا نموده اندم سخاوت(UNICEF)کودکان 
 

  آژانسیکميته دائمی بين  ©
تکثير و ترجمه، مگر برای مقاصد . همه حقوق محفوظ است. اين سند برای توزيع عمومی منتشر شده است

 .ز استتجاری، با ذکر منبع مجا
  
  
 



 

  پيشگفتار 
  

ن حرفه ای کارکنابعنوان  ،وظيفه ما. يمدر می آئوقتی جنگی در می گيرد و يا باليی نازل می شود، ما به حرکت 
لحظاتی که آنها . انساندوستانه ، اين است که به کمک و حمايت از مردم در دردناکترين لحظات زندگی آنها برخيزيم

 در اندونزی پس خواه. ده شان اميدی ندارند وتقريبا تمام مايملکشان را از دست داده اندترسيده اند، گم شده اند، به آين
 معمولیاز سونامی و يا در جمهوری خلق کنگو در گرماگرم جنگ و درگيری، زندگی زنان، دختران، پسران و مردان 

 نيازمنديهای پايه اينکه، با اطمينان دادن به ما آنجا هستيم تا بار غم آنها را.  و يا برای هميشه تغيير می يابدازهم پاشيده
وظيفه ماست که به آنها احترام بگذاريم، کمکشان کنيم تا اعتماد و . ای زندگی را دريافت خواهند داشت، سبکتر کنيم

ده، برای باالتر از همه ما نبايد وضعيت آنها را بدتر کر.  که غالبا با بحران از بين می رود به آنها بازگرددحيثيتیاحساس 
  . و يا اينکه آنها را در معرض خطرات جديد قرار دهيم کنيمآنها نگرانی بيشتر توليد

  
همکاران، پاسخ به نيازها و ساير  پشتيبانی، هماهنگی با ی که برای تجهيز حمايتها، ارائهشتاباثر در  ،ما گاهی اوقات

ما حمايت می کنيم و . يم و ياری کنيم از دست می دهيم، ديد کسی را که بايد باش داريمسئواالت  واصله از دفاتر مرکزی
می توانيم فراموش کنيم که زنان، دختران، پسران و مردان غالبا نيازهای در همان حال کمکها را توزيع می کنيم ولی 

ی تواند به ها م ناديده گرفتن اين. با خطرات متفاوتی روبرو هستند و مهارتها و آرزوهای متفاوتی دارند. متفاوتی دارند
  .اين معنی باشد که کمک ما بدرستی جهت داده نشده است

  
زنان، متفاوت های   و عملی را برای شناسايی و پاسخ دادن به نيازها و وضعيت واقعیی هایاين کتاب، راهنماي

انهای  در بحریموضوعات جنسيتما می آموزد که به به عبارت ديگر، به . دختران، پسران و مردان فراهم می نمايد
بر مشاغلی که در اصل سخت هستند اضافی  وظايف و مسئوليتهايی راهنما نمی خواهد اين . انسانی حساس باشيم

   . می باشد مطلوبيزی خوب وردر مورد برنامه اين کتاب ساده بگوئيم، . زايدافبي
  

ما بايد باهم برای . د می بخشددرک تفاوتها، نابرابريها و ظرفيتهای جنسيتی، کارآيی پاسخ انساندوستانه ما را بهبو
  . انساندوستانه می باشدکنشگران اين يک مسئوليت مشترک همه – برابری جنسيتی کارکنيم رتقاءا
  

  
  
  

  

  
  

  يان اگلند
 هماهنگ کننده امداد اضطراری  

 
 
  

  
  
  

  
  



 

  
  قدردانی

  
تکار عمل تهيه اين راهنما با اب.  انساندوستانه تهيه شده استکنشگراناين کتاب راهنما با همکاری طيف وسيعی از 

دوستانه بوده و داده های فنی از طريق سيستم رهبری گروهی کميته ن انسااقدام  برای جنسيت در IASCستاد ويژه 
اين کتاب راهنما در طول زمان و از طريق .  صورت گرفته استی و گروهی از کارشناسان جنسيتآژانسیدائمی بين 

  . ، مبنی بر اينکه چگونه آنرا عملی ترو ساده ترنمود، متحول خواهد شدملياتیعکارکنان بازخورد دريافتی از 
  

  کمک کرده اند و معتقديم که اين امر به IASCآژانسها و سازمانهای زير به تدوين و تهيه کتاب راهنمای جنسيت 
  . بهبود برنامه ريزی  با کيفيت جنسيتی در عمليات انساندوستانه کمک خواهد کرد

  
  

    ت انساندوستانه آفريقايیعمليا
CARE    

    مرکز کنترل و جلوگيری از امراض
  )فائو(سازمان خواربار و کشاورزی 

   اضطراریيت هایوضعسازمانی برای آموزش در شبکه بين 
    کميته بين المللی صليب سرخ

    ن بين المللی صليب سرخ و هالل احمرفدراسيو
    سپاه بين المللی پزشکی  

    ن المللی مهاجرتسازمان بي
    کميته بين المللی نجات

    مرلين
    شورای نروژی پناهندگان

    دفتر هماهنگی امور انساندوستانه
    دفتر کميساريای عالی حقوق بشر

     داخلیاشخاص جابجاشدهدفتر نماينده دبير کل برای 
    دفتر مشاور ويژه موضوعات مربوط به جنسيت و پيشرفت زنان

    آکسفام
     کودکان ملل متحدصندوق

    دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
    صندوق ملل متحد برای زنان

    برنامه عمران ملل متحد
     زنان سازمان ملل متحدتوسعهبخش 

    کميساريای عالی ملل متحد برای پناهندگان
    سرويس عملياتی سازمان ملل متحد

    صندوق جمعيت ملل متحد
    جهانی غذابرنامه 

   سازمان جهانی بهداشت
  کميسيون زنان برای زنان و کودکان پناهنده

  
  
  
  

IASC – یآژانس کميته دائمی بين   
  

  



 

  
  

  فهرست مندرجات
  

  

  الف  مقدمه
  ب  قدردانی

  ج  اسامی اختصاری
  د  درباره اين کتاب

  
  بنياديناصول :  الفبخش

  

  ١  اصول پايه برابری جنسيتی   
  ١  ؟   يستجنسيت چ

  ۵   بحرانی اهميت پيدا می کند؟وضعيت هایچرا جنسيت در 
  ۶  تجزيه و تحليل جنسيتی چيست؟

  ٨  شده بر اساس جنس مهم هستند؟تفکيک چرا داده های 
  ٩  چارچوب برنامه ريزی براساس برابری جنسيتی

  ١٢  تعاريف کليدی
  

  چارچوب حقوقی بين المللی برای حمايت
  

١۵  
  ١۶  شرحقوق بين المللی ب

  ١٩  حقوق بين المللی بشردوستانه
  ٢٠  حقوق بين المللی پناهندگان

  ٢١  اصول راهنما در مورد جابجايی داخلی  
  ٢١  مکمل بودن حقوق بين المللی بشر، حقوق بين المللی بشردوستانه و حقوق بين المللی پناهندگان

  ٢٢  رويکردهای مبتنی بر حقوق و مشارکت جامعه
  ٢٣  ای جريان سازی برابری جنسيتی با بکارگيری رويکرد مبتنی بر حقوق  اقدامات الزم بر

  
  اضطراریهای هماهنگی در زمينه برابری جنسيتی در وضعيت 

  
٢٧  

  ٢٨  عناصر هماهنگی موثر چه هستند؟
  ٢٩  یبرای ايجاد شبکه  جنسيتشرح وظايف 
  ٣٠  ی برای مشاور جنسيتشرح وظايف

  
  اندوستانهجنسيت و مشارکت در اقدام انس

  
٣١  

  ٣١  چه کسی بايد شرکت کند؟
  ٣٢  سياستهای مربوط به جنسيت و مشارکت کدام است؟

  ٣٣  نمائيم؟حاصل چگونه می توانيم از مشارکت موثر اطمينان 
  ٣۴  نقاط ورودی برای مشارکت در اقدام انساندوستانه کدام هستند؟

    



 

  حوزه های کاری:  ب بخش
  

  ۴١  اضطراریهای ه و مديريت اردوگاه در وضعيت جنسيت و هماهنگی در اردوگا
  

  اضطراریهای جنسيت و آموزش در وضعيت 
  

۴٩  
  

  اضطراریهای  غذايی در وضعيت وضوعاتجنسيت و م
  

۵٧  
  ۵٩  اضطراریهای  جنسيت و امنيت غذايی در وضعيت –الف 
  ۶۵  اضطراریهای     جنسيت و توزيع غذا در وضعيت -ب 
  ٧١  اضطراریهای در وضعيت     جنسيت و تغذيه -ج 

   اضطراری های در وضعيتبهداشتجنسيت و 
  

٧٧  

   اضطراری هایجنسيت و معيشت در وضعيت
  

٨٣  

  اضطراریهای جنسيت و اقالم غير غذايی در وضعيت 
  

٨٩  

  اضطراریهای جنسيت و ثبت نام در وضعيت 
  

٩٣  

  ٩٧  اضطراریهای جنسيت و سرپناه در وضعيت 
  

  ١٠۵  اضطراریهای ت و نظافت در وضعيت جنسيت و آب، بهداش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  اختصاریاسامی 
  

 AIDS  سيندروم کاهش ايمنی اکتسابی

کنوانسيون بر عليه شکنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهای خشن، غير انسانی و 

  )کنوانسيون بر عليه شکنجه: بصورت خالصه(خوارکننده 

CAT 

 CEDAW  عيض بر عليه زنانکنوانسيون از بين بردن همه اشکال تب

 CESAR  کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 CRC  کنوانسيون حقوق کودک

 DRC  جمهوری دموکراتيک کنگو

 GBV  خشونت مبتنی بر جنسيت

 GenCap   فهرست کارشناسان جنسيتی و ظرفيت در حال آماده باش

 GenNet  شبکه حمايت از جنسيت

 HIV  ويروس کاهش ايمنی انسان

 IASC  آژانسیکميته دائمی بين 

 ICCPR  کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی

 ICERD  ی المللی رفع همه اشکال تبعيض نژادکنوانسيون بين

 ICESCR  ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 IDP  )آواره ( جابجا شده داخلیاشخاص

 INGO  سازمانهای بين المللی غير دولتی

 MISP  بسته حداقل خدمات ابتدايی

کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق همه کارگران مهاجرو اعضای خانواده آنها 

  )کنوانسيون کارگرهای مهاجر: بطور خالصه(

MWC 

 NGO  )مردم نهاد( غيردولتی سازمان

 OHCHR  دفتر کميساريای عالی ملل متحد برای حقوق بشر 

 AIDS   PLWHA  وHIVاشخاص مبتال به 

 SGBV  خشونت جنسی و مبتنی برجنسيت

 STI  عفونتهای منتقل شده ازطريق جنسی

 UDHR  اعالميه جهانی حقوق بشر



 

  مقدمه کتاب راهنما
  

درگيری شعله ور می يک  يا هدا اتفاق افتيیبالهنگامی که 
 بازماندگان و ه برای نجات جانن انساندوستاکنشگراند، شو

در اين . می شتابندآنان اسی و حمايت از پاسخ به نيازهای اس
درخواست اين غالبا شتاب برای تدارک کمک انساندوستانه، 

 و گوش شنوايی ندارد" ل جنسيتی توجه کنيدبه مسائ"که 
. اينطور نيستدر حاليکه . ممکن است نامربوط بنظر برسد

عينک "و به چشم زدن " توجه کردن به مسائل جنسيتی"
 يعنی شناختن نيازهای متفاوت، سادهعبارتی به " جنسيتی

. ظرفيتها و کمکهای مختلف زنان، دختران، پسران و مردان
ناديده انگاشتن يا چشم بستن بر اين نيازهای متفاوت می 
تواند عواقب جدی برای حمايت و بقای مردمی داشته باشد که 

  .در بحرانهای انساندوستانه گرفتار آمده اند
  

 پيشنهاد می کند کهرا جنسيتی اردهايی اين کتاب راهنما استاند
در اقدامات از ابتدای يک وضعيت اضطراری و يا فاجعه جديد 

 انساندوستانه ای که  که خدماتصورتی، به گنجانده شوند
د نه اوضاع را بدتر کرده و نه از روی سهو ارائه می شو

 قرار دهد بلکه به جمعيت مورد پذيریمردم را در معرض خطر
  . حداکثر تاثيرات مثبت را داشته باشديده وسنظر ر

   
  

  هدف
 آژانسیکميته دائمی بين اعضای اين کتاب راهنما که توسط 

)IASC ( برای راهنمايی باشد تهيه شده است قصد دارد تا
 تجزيه و تحليل مسائل جهت نقاط عملياتی در کنشگران

اطمينان از اينکه و همينطور جنسيتی، برنامه ريزی و اقدام 
، ظرفيتها و کمکهای زنان، دختران، پسران و مردان در نيازها

.  شده استتمام جنبه های پاسخ انساندوستانه در نظر گرفته
 را برای کمک به "فهرست های کنترلی"راهنما همچنين 

راهنما توجه . نظارت بر برنامه ريزی جنسيتی ارائه می نمايد
  و زمينه های کاری درمشترکخود را بر موضوعات عمده 

های اضطراری متمرکز می  وضعيتدر اوليه  مرحله پاسخ
کتاب راهنما همچنين ابزار مفيدی است برای اطمينان . نمايد

از اينکه مسائل جنسيتی در ارزيابی نيازها، برنامه ريزی 
راهنما در عين حال، . يابی ها منظور شده اندش و ارزاحتمالی

 بعنوان یت جنسيجريانسازی ابزاری برای صورتمی تواند به 
  در بخش ها يا گروهها بکارگرفته چند نظمیيک موضوع 

اين راهنما، چنانچه درست بکار گرفته شود، می تواند . شود
 حقوق عتالیاحمايت کردن و که همانا  هدف غايی ارتقاءدر 

بشر زنان، دختران، پسران و مردان در اقدامات انساندوستانه 
  .کمک نمايداست، و پيش بردن هدف برابری جنسيتی 

  
  
  

  گروههای هدف
 کارمندان نقاط عملياتیگروههای هدف برای اين کتاب راهنما 

هستند که به وضعيتهای اضطراری انسانی که ناشی از 
. درگيری ها يا مخاطرات طبيعی می باشند، پاسخ می دهند

بخصوص، کتاب راهنما کسانی را که در موضوعات بخشی  و 
هماهنگ کنندگان و .نظر دارددر گروهی فعاليت می نمايند 

در وضعيت انساندوستانه امور هدايت  که در موقعيت کسانی
 اين کتاب زيرا. قرار دارند نيز از اين راهنما سود خواهند برد

راهنمايی هايی را در مورد چگونگی تجزيه و تحليل اوضاع 
زايش اطالعات فعاليتهای مربوط به افيتی، از ديدگاه جنس

.  گيری تاثير اين اقدامات، ارائه می نمايدجنسيتی و اندازه
ياری  کمک دهنده راهنما همچنين به کشورها و سازمانهای 

گران انساندوستانه کنشمسئوليت و پاسخگويی  کرد تا خواهد
 ادغام چشم اندازهای جنسيتی و افزايش برابری موردرا در 

  .بهتر بشناسنددر همه جوانب کار 
  
  
  
  
  

  ساختار 
  :تقسيم شده استبخش نما به دو اين کتاب راه

  

  اصول اساسی:  الفبخش
 شامل چهار فصل است که اصول محوری، احکام، بخشاين 

  :تعاريف و چارچوبهای برابری جنسيتی را می پوشاند
  

 چارچوب اصول پايه جنسيت در وضعيتهای اضطراری
ر عمليات  برنامه ريزی برابری جنسيتی را دحاکم بر

اين بخش تعاريف را تعيين کرده . مايدی نانساندوستانه تنظيم م
و ارتباط برابری جنسيتی را در شرايط بحرانی تشريح می 

  .نمايد
  

 اطالعاتی را چارچوب حقوقی بين المللی برای حمايت
در مورد احکامی که از حقوق بشر، حقوق انساندوستانه و 

  .گردد بيان می کند پناهندگان ناشی می
  

جنسيتی در وضعيت هماهنگی در زمينه برابری 
 عناصر مربوط به هماهنگی موثر و ايجاد يک اضطراری
  . در وضعيت اضطراری را تشريح می نمايدیشبکه جنسيت

  
 در مورد اهميت مشارکت مشارکت در اقدام انساندوستانه

مساوی زنان، دختران، پسران و مردان در همه جنبه های 
ارکت را تهيه اقدام انساندوستانه بحث کرده، استانداردهای مش

 که در یصورتبه " سران و مردانزنان، دختران، پ"مله ج
 شده است به پير و جوان تمام اين کتاب راهنما بکارگرفته

 .ه زندگی اشاره داردرودر طول د

 بايد مورد مطالعه همه خوانندگان قرار "الف" بخش
" ب"  بخش ويژه مربوطه دربخشگرفته و همراه با 

 .رديگتفاده قرار  مورد اس



 

در بحران " چگونه مشارکت نمودن"و مثال هايی را در مورد 
  .ارائه می نمايد

  

  حوزه های کاری:  ببخش
 گروهی ارائه می - راهنمای ويژه فعاليت بخشیبخشدر اين 
 در مقر سازمان ملل متحد اين IASC" گروههای. "گردد

ان اطمينتهيه کرده اند تا فصل ها را به عنوان ابزار عملی 
ح وسطکه برنامه ريزی برابری جنسيتی در حاصل شود 

  .بوده و تحت نظارت می باشد هر بخش در حال اجراعملياتی 
  

  : های زير تقسيم شده استقسمتهر فصل به 

  
  

  نگرشی خالصه به موضوعات جنسيتی مربوط به بخش  مقدمه 
 تجزيه و تحليل جنسيتی

  
  

چه باشيم يا چه بخواهيم تا برنامه ها با حساسيت نسبت به  در مورد اينکه دنبال ی استسئواالتشامل 
  .دطراحی و اجرا شوننيازهای متفاوت زنان، دختران، پسران و مردان 

  اقدامات
  

  .اقدامات ويژه برای اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی

  فهرست کنترل
  )چک ليست(
  

 در هر فهرستهای کنترل از بخش اقدام. یفهرست کنترل برای نظارت بر برنامه ريزی برابری جنسيت
فصل گرفته شده اند و ابزار مفيدی برای اين هستند که موضوعات کليدی را برای اطمينان از برنامه 

همراه  به بعالوه، فهرستهای کنترل، . گران بخشی يادآوری نمايندکنشريزی برابری جنسيتی به 
تا شاخص های ويژه  هاست طرح مسئولين مبنايی برای ،شاخص های نمونه در فصل اصول پايه

 گنجاندن موضوعات جنسيتی در اقدام ناشی از پيشرفتهای و دوين کرده را تطرح هر موضوعمرتبط با 
  . انساندوستانه را اندازه گيری نمايند

  
  منابع 

  
  .را تکميل می نمايدفصل هر بعدی، فهرستی از منابع برای مطالعه 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنياديناصول  : الف بخش
   

   برابری جنسيتیپايهاصول   
  چارچوب حقوقی بين المللی برای حمايت

  های اضطراری  برابری جنسيتی در وضعيتزمينههماهنگی در 
  نساندوستانه ااقداممشارکت در 

  



 

  در مورد پايهاصول 
  جنسيت در
  های اضطراری وضعيت

  

 ؟ چيستجنسيت  
 

 جنس مونث اجتماعی بين هایتوفاه تاژه جنسيت ب
 که بر اطالق می شود در طی دوره زندگی ذکرمو 

اساس يادگيری بوجود آمده و عميقا در فرهنگها 
 در طول زمان قابل تغيير هاتوفاتاين . دنريشه دار

فرهنگهای گوناگون و حتی درداخل يک  در و بوده
ه روابط از نظر تاريخی، توجه ب. فرهنگ درجات متفاوتی دارند

 سرچشمه گرفتهجنسيتی از ضرورت پاسخ به نيازهای زنان 
. است زيرا زنان نوعا امتيازات کمتری نسبت به مردان دارند

 روزافزون نياز به اين ی جامعه انساندوستانه به صورتهرچند
با ر ضمن بحران  تا از مشکالتی که مردان و پسران نيز ددارد
  .آگاه شودنيز  روبرو می شوندآن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
برای بسياری از مردمان : سرگردانی در مورد جنسيت

برخی فکر . مسائل ويژه ای را ايجاد می نمايد" جنسيت"ه واژ
برخی ديگر فکر . می کنند که  جنسيت تنها در باره زنان است

می کنند که اين موضوع مربوط به موضوعات بهداشت 
رگردانی س. باروری و يا خشونت مبتنی بر جنسيت می گردد

در مورد اين واژه و برخی مقاومت های فردی و نهادی به 

. گرديده استمنجر " موقتی"های تجزيه و تحليل و اقدام 
برخی چنين استدالل می کنند که پرداختن به نابرابری جنسيتی 

است و مخالف " مهندسی اجتماعی"در برنامه ريزی همانند 
  گرچه، . فرهنگی در جوامع مختلف می باشدهنجارهای

کسانی که تجزيه و تحليل های جنسيتی را انجام می دهند 
"  فرهنگیهنجار"اشاره دارند آنچه که از آن به عنوان 

برداشت می شود ممکن است يک خواست قوی را که مايل به 
 و خود ، در پس چهره داشته باشداست امتيارات مردانه  حفظ

 نيازها و زنان ممکن است نگرشی متفاوت ازمردان  نسبت به
  .حقوق خودشان داشته باشند

 
 و مردان به معنی نبرابری بين زنا يا برابری جنسيتی

برابر زنان و مردان در همه سنين و بدون در برخورداری 
 ارزش خدماتاز حقوق، نظر گرفتن جهت گيری جنسی آنان 

. گذاشته شده در جوامع، فرصتها، منابع و پاداشها می باشد
مردان  مانند هم هستند زنان و ين نيست که برابری به معنای ا

بلکه بدين معناست که برخورداری آنان از حقوق، فرصتها و 
شانس های موجود در زندگی نبايد بر اساس اينکه آنان زن يا 

 حمايت از .دشده يا محدود گردمرد آفريده شده اند تعيين 
 جامعه ارتقاء برابری جنسيتی بايد هدف اصلیحقوق بشر و 

 که در باشدکسانی و کمک به اندوستانه برای حمايت انس
  . آسيب ديده اندوضعيتهای اضطراری 

  
دو استراتژی عمده برای رسيدن به هدف برابری جنسيتی 

 جنسيتی و اقدامات جريانسازیمورد نياز است که عبارتند از 
 صورت می  يک تجزيه و تحليل جنسيتیی که پس ازهدف دار

يکديگر  تعدادی از برنامه ها که با اجرای، و همينطور گيرد
رجوع شود . (می توانند يک برنامه برابری جنسيتی را بسازند

  )به شمای تصويری زير برای برنامه ريزی برابری جنسيتی

و

  
  

همه ما اعم از اينکه کارمند عملياتی، سرپرست گروه و يا 
سياستگذار باشيم وظيفه داريم اطمينان حاصل نمائيم که 
کمک و حمايتی که انجام می دهيم به صورتی يکسان به 
نياز تمامی جمعيت آسيب ديده پاسخ می دهد، حقوق آنها را 

بيشترين آسيب را از رعايت می نمايد و همه آنهائيکه 
ما . بحران ديده اند حمايتهای مورد نياز را دريافت می دارند

 . همه مسئوليم

چه کسی مسئول پاسخگويی به مسائل جنسيتی است؟



 

 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
 
 
 
 
 

 
، سيستم ١٩٩٧در سال 

ملل متحد راهبرد 
سيتی را  جنجريانسازی

به عنوان وسيله تحقق 
کالم خالصه ای است ، اين واژه. اتخاذ نمودبرابری جنسيتی 

 بر برای اينکه گفته شود که تاثير همه سياستها و برنامه ها
 از -رخه برنامه ريزیزنان و مردان بايد در همه مراحل چ

ر  د.مورد بررسی قرار گيرد -بیياشطرح ريزی تا اجرا و ارز
يک تمرکز بر جنسيت از حرانی، جريانسازی  بوضعيت های 

 :ابتداهمان 

 تر از اوضاع را می دهد ؛ اجازه درک دقيق •
نيازها و اولويتهای جمعيت به ما را قادر می سازد تا  •

که به شيوه ای هدفمندتر و براساس نحوه ايآسيب ديده 
زنان، دختران، پسران ومردان تحت تاثير بحران قرار 

 م ؛گرفته اند،  پاسخ دهي
 از يک مردم آسيب ديده تمامیطمينان می دهد که ا •

 شده اند و اينکه همه نيازها و آسيب شناختهبحران 
  ی های آنان محاسبه گرديده است ؛ پذير

تر و موثر تر را امکان پذير می  طراحی پاسخ  مناسب •
 .سازد

راهبردها و 
 برنامه ها

  دياگرام تصويری برای برنامه ريزی برابری جنسيتی 

  
  
  
  
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ريزی می کنندطرح ها را  برنامه برای آگاهی کسانی که سيتی نل جتجزيه و تحلي
 يابیشاجرا و ارز

 پايه

  اقدامات هدفمند جريانسازی جنسيتی
  بر اساس تجزيه و تحليل جنسيتی

  برنامه های مربوط به
 توانمند سازی زنان و دختران

  رويکرد حقوق بشری
 به برنامه ريزی

  برنامه ريزی مقابله 
 نت مبتنی بر جنسيت با خشو

 برنامه ريزی مقابله با 
 بهره کشی  و سوء استفاده جنسی 

 تعادل جنسيتی در 
 آژانسهای انساندوستانه

  
 هدف 

  حقوق بشر زنان، دختران، پسران و مردان بصورت يکسان ارتقاء  يافته و حمايت شود 
 و برابری جنسيتی حاصل گردد

جنسيتیجريانسازی   



 

ک تجزيه و تحليل ي
ه جنسيتی بايد ارائ

دهندگان حمايت و کمک 
ويژه افراد را از نيازهای 

محتاج اقدام و گروهها در داخل جمعيت آسيب ديده ای که 
در بسياری موارد هدف اين اقدامات . ند، آگاه نمايدهدفمند هست

وجود دارد که نيز  ولی مواردی –زنان و دختران خواهند بود 
 هنگامیبرای مثال . در آن پسران و مردان هدف اقدام می باشند

 وجود داردای مسلحانه ای درگيريهپسران بر استخدام خطر که 
قادر  ،با غذا پختنآشنايی  بدليل عدم ،که پسرانو يا  زمانی 

  . نيستند خود را تغذيه کنند
به نيازهای ويژه زنان و دختران ممکن است بهتر پاسخ دادن 
ل، در عم.  پذيردايط از طريق اقدام هدفمند صورتدر برخی شر

ه برابر ب نتايج بهابی دستيزنان و دختران ممکن است برای 
  به سخن ديگر، صحنه عمل–رفتار متفاوتی نياز داشته باشند 

 کرد که زنان بتوانند از فرصتهای مساوی آمادهرا بايد به نحوی 
اين همان اصلی است که ، در پشت اقداماتی مانند . بهره ببرند

 برای ترغيب خانواده ها جهت فرستادن هزينه معاش  پرداختن
 به مدرسه، و يا حمايت کردن ويژه از زنان و دخترانشان

اقدامات . قرار دارددختران در مقابل خشونت مبتنی بر جنسيت 
اين .  و منزوی سازدشرمندههدفمند نبايد زنان و دختران را 

برنامه ها بايد عواقب نابرابری جنسيتی را، مثل محروميت دراز 
 جبران مدت از حق دستيابی به آموزش و خدمات بهداشتی را

 زنان و وضعيت هااين مهم است زيرا در بسياری از . نمايند
و از مشارکت در تصميم سران محروم ترند دختران از مردان و پ

گيری عمومی کنار گذاشته شده  و دسترسی محدودی به خدمات 
اقدامات هدفمند بايد زنان را تقويت نموده و . و حمايت دارند

انند در پايان دادن به درگيريها، ظرفيتهای آنان را بسازد تا بتو
، کمک برای بازسازی و آوارگیحل موضوعات مربوط به 

 برابر با مردان ی و ايجاد صلح و امنيت پايدار بصورت،بازگشت
هر بخش بايد اقدامات ويژه ای را شناسايی کند . مشارکت نمايند

ده و از ظرفيت زنان برای بهره دا رتقاکه برابری جنسيتی را ا
  . حمايت نمايدخوداز حقوق  مندی

 
  

 هرگونه راهبردی کهدر
برای رسيدن به هدف 
برخورداری برابر 
زنان، دختران، پسران 

از حقوق بشر و مردان 
 رد ما بايد خواه ناخواه به توانمندشود، رويکبکار گرفته می 

واژه ای "  ساختنتوانمند. "زنان و دختران منتهی شودساختن 
 معنی می شود، با اين وجودزه بکارگرفته است که بيش از اندا

 توانمند"در اصل . انده استآن برای بسياری غير واضح باقی م
 هداست که  باعث ش روابط قدرتيک انتقال در مستلزم " ساختن

 يا بی  اجتماعی خاص از موقعيت اجتماعی پائين تر ويک گروه
ين اين مفهوم همچنين مستلزم ا. عدالتی سيستماتيک رنج ببرد

 باشد تا یاست که طرف تحت سلطه دارای منابع و سازمان
 مندتوان. " گرددانهخواستار حقوق خود و تغييرشرايط سرکوبگر

چيزی نيست که بتوان آنرا همچون کمک غذايی " ساختن
برد اين امر مستلزم يک راه. اضطراری يا سرپناه ارائه داد
. ر می نمايد مورد نظر را نيز درگيتغيير اجتماعی است که گروه

برای مثال، در مورد زنانی که از طريق توزيع نامتعادل منابع و 
ممکن "  ساختنمندتوان" ناتوان شده اند، دو جنسحقوق بين 

است شامل کوششهايی  شود که در جهت خودکفايی و کنترل بر 
گران انساندوستانه  که برای کنش. ی منابع هدايت می گردندرو

ر تصواين کوتاه مدت درگير هستند،  اضطراریغالبا در عمليات 
سازی کمک کنند يک مندکه چگونه به روند طوالنی مدت توان

 کوتاه مدت بسياری گرچه مداخالت.  چالش به شمار می رود
در طوالنی مدت را  سازی وجود دارند که می توانند توانمند

بين نيازهای عملی و راهبردی زنان و دادن يز ارتقا دهند، و تم
چيزی امکان کمک خواهد کرد تا ببينيم چگونه چنين دختران 

  .دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقدامات هدفمند بر اساس 
  جنسيتیتجزيه و تحليل

برنامه های مربوط به توانمند 
سازی زنان و دختران 

  
در عين .  دارند" عملی"های انساندوستانه، برای بقای خود نيازهای فوری، و  زنان، دختران، پسران و مردان، بويژه در بحران

 نيازهای. نيز هستند که به شرايط زندگی آنها و تحقق حقوقشان ارتباط دارد" راهبردی" طوالنی مدت حال، آنها دارای نيازهای
اما، . نياز به غذا، سرپناه، آب و امنيت.  زنان ممکن است شامل نيازهايی شود که به نقش آنها به عنوان حامی مربوط استعملی

شکل دادن و  مشارکت سياسی برایر زندگی مانند، نياز به حق مالکيت، ، نيازهايی هستند برای کنترل بيشتر بنيازهای راهبردی
به تصميمات عمومی و نياز به يک فضای امن برای زنان در خارج از خانواده، مثل سرپناه های ويژه زنان برای حمايت از آنان 

 موقعيتنيازهای راهبردی مربوط به . نيازهای عملی بر شرايط  فوری زنان و مردان تاکيد دارند. در مقابل خشونت داخل منزل
نياز عملی يک . در عمل نيازهای راهبردی مربوط به حل نابرابريهای جنسيتی می باشند. نسبی آنان در رابطه با يکديگر می باشد

دختر برای آموزش می تواند به طريقی راهبردی پاسخ داده شود اگر آن آموزش شامل برنامه درسی بر محور حقوق باشد تا 
دگاه او را گسترش داده و به او امکان بدهد که زندگی متفاوتی را از آنچه که بواسطه جنسيت وی از پيش تعيين شده، در نظر دي

نياز عملی يک زن به خدمات بهداشتی را می توان به گونه ای راهبردی پاسخ داد اگر اين پاسخ شامل دسترسی به . داشته باشد
تغييرات دچار  زندگی مردم ی کهدر متن.  ا بر تصميم های مربوط به باروری امکان پذير سازدخدماتی باشد که کنترل بيشتر او ر

مثل زمانی که زنان به تنهايی مسئوليت خانوارها را ( ، مثل از دست دادن معاش و نقش های اجتماعی تغيير يافته می شودبنيادی 
از مردم به گونه ای پاسخ دهند که نقش های سنتی جنسيتی را تائيد کند ، مداخالت انساندوستانه می توانند يا به ني)بعهده می گيرند

 پاسخ به نيازهای راهبردی برای ايجاد تغيير در روابط جنسيتی، به برابری بيشتر جنسيتی کمک با، هرجا که ممکن استو يا، 
.کنند

  نيازهای عملی و راهبردی



 

يک رويکرد حقوق 
بشری همه مراحل 

برآورد، تجزيه و (
تحليل، طرح ريزی، 

 بخش ها  همهو)  دهیاجرا، نظارت، ارزشيابی وگزارش
را هدايت و حمايت می ) آموزش، غذا، بهداشت، معاش و غيره(

حقوق بين المللی قوانين وق بشری از رويکرد حقيک . نمايد
 و توسعه ،بشر برای تجزيه و تحليل نابرابريها و ناعدالتيها

سياستها، برنامه ها و فعاليتها در همه حوزه های کاری استفاده 
اين . می کند تا از موانع برخورداری از حقوق بشر بکاهد

 موظفين که مرتبط باو حقوق آنها را صاحبان حق رويکرد 
 و در پی آن است که ،تعيين نموده آنها می شودايف و وظ

ظرفيتهای صاحبان حق و موظفين را تقويت نمايد به نحوی که 
دسته اول بتوانند احقاق حق نمايند و دسته دوم توانايی 

يک رويکرد حقوق . را داشته باشندها خواست برآوردن اين 
 بشری در عين حال بر اصولی نظير مشارکت و توانمند سازی

در مقابل خدشه دار ساختن حقوق پذيری زنان و مسئوليت 
  .بشری آنان تاکيد دارد

  
  

  
خشونت مبتنی بر 

ای جنسيت مسئله 
حقوق بشری، حمايتی و 
جنسيتی جدی و تهديد 

 يک متندر چالش منحصر به فرد يک کننده حيات است که 
خشونت جنسيتی بر عليه  .  انساندوستانه به شمار می رود

دختران، پسران و مردان در شرايط درگيری ها افزايش زنان، 
اين خشونت ها حقوق بشر را ناديده گرفته و سدی . می يابد

در برابر برخورداری از اين حقوق و حصول برابری جنسيتی 
 برای مقابله با IASC  دستورالعمل. محسوب می شوند

: خشونت مبتنی بر جنسيت در بستر انساندوستانه
ی و پاسخ به خشونت جنسی در يرتمرکز بر پيشگ

گران کنش، راهنمايی هايی را به های اضطراریوضعيت 
در مراحل اوليه يک چگونه بعمل می آورد تا  ناطق عملياتیم

مجموعه ای از حداقل مداخالت چندبخشی وضعيت اضطراری 
طرح ريزی،  خشونت جنسیپاسخ به  وبرای جلوگيری را 

 حاضر اين دستورات را راهنمای.  تدوين و هماهنگ نمايند
تکرار نمی کند بلکه بگونه ای تقويت می نمايد تا همه برنامه 

 وششهای مربوط به پاسخ به خشونتهای برابری جنسيتی، ک
  ٢لطفا به ضميمه شماره . در بر گيرندمبتنی بر جنسيت را نيز 

در مورد راهنماهای مربوطه در زمينه برابری جنسيتی 
   .مراجعه فرمائيد

  
  

و سوء بهره کشی 
 استفاده جنسی

(SEA) اشکالی از 
خشونت مبتنی بر 

گزارشهای جنسيت هستند که به صورت گسترده ای در 
در . می شوندديده وضعيتهای انساندوستانه  مربوط به

ه  اند توسط هر کسی ارتکاب يابد، واژ می توSEAحاليکه 
SEA توسط جنسی   در رابطه با بهره کشی و سوء استفاده 

ما ، منجمله کارمندان غير نظامی و  عضای سازمانهایا
صلح، بکار گرفته  شده پاسدار نيروهای يونيفورم پوش 

 اصول ششگانه اصلی مربوط IASC ٢٠٠٠در سال . است

را تصويب نمود که در جنسی به بهره کشی و سوء استفاده 
اقدامات ويژه برای حمايت در  "بولتن دبيرکل تحت عنوان 

 جنسی کشی و سوء استفادهبرابر بهره 
ST/SGB/2003/13) ( "اين اصول . درج گرديده است

اقدام برای پاسخ به . دنبرای کارمندان ما الزام آور می باش
SEA در ملل متحد  در سازمان ملل متحد و سازمانهای غير

حال انجام است و بنابراين موضوع اين کتاب راهنمای 
  . نمی باشدIASCجنسيتی 

 

  
  

 جنسيتی يک تعادل
واژه است که با وجود 
کثرت کاربرد هنوز 
درک درستی از آن 

تعادل . وجود ندارد
جنسيتی مسئله ای مربوط به منابع انسانی است که به تعداد 
زنان در مقابل مردان که توسط آژانسها استخدام شده اند 

هايی مانند برنامه و يا در برنامه ) کارمندان بين المللی و محلی(
  .  که اين آژانسها اجرا می نمايند اطالق می شودزيع غذاهای تو

رسيدن به تعادل در تعداد زنان و مردان به اين معنی نيست که 
لزوما از عواقب جنسيتی برنامه ها و ) زن يا مرد( مردم 

به عبارت ديگر حضور تعداد . سياستهای خود آگاهی دارند
ريزی با جهت بيشتری از زنان در اتاق کار لزوما به برنامه 

گيری جنسيتی منجر نمی شود و همينطور به اين معنی نيست 
گرچه شکی نيست  .که مردان به مسائل جنسيتی حساس نيستند

در همه سطوح در محل کار امکان زنان و مردان که تعادل بين 
بيشتری را برای بحث و پاسخ دادن به تاثيرات متفاوت سياستها 

    .ن ومردان ايجاد می کندو برنامه ريزی ها در مورد زنا

رويکرد حقوق بشری به 
برنامه ريزی 

برنامه ريزی مقابله با خشونت 
مبتنی بر جنسيت  

 برنامه ريزی مقابله با بهره
کشی و سوء استفاده  جنسی 

تعادل  جنسيتی در آژانس های 
انساندوستانه  



 

لی لی و محردان  بين الملاستخدام زنان و م، در مناطق عملياتی
آنها ممکن است از طريق اعتقادات، . در يک تيم ضروری است

صيات اجتماعی و ارزشها و روشهای فکری و ديگر خصو
ممکن همچنين آنها . به ارزشها بيافزايندمتفاوت خود فرهنگی 

به زنان ومردان ، اعم از اينکه  اگونگوناز راه های است 
ی و لی يا مقامات ملی باشند، دسترس، رهبران محهرآواجمعيت 

 مرد  در بعضی موقعيتها يک،برای مثال. مان داشته باشندگفت
 شورشی صحبت رهبرکامال آماده ممکن است بهتر بتواند با يک 

  با که مناسب تر باشدشايدکند در حاليکه يک زن آموزش ديده  
  .يک زن آسيب ديده از خشونت جنسی صحبت کند

 گسترده تعدادبه بهتر می تواند بعالوه، يک تيم متعادل اغلب 
برای مثال، در . دسترسی داشته باشد از جمعيت نيازمند یتر

افغانستان که مردان خارجی و يا نامحرم نمی توانند با زنان 
ساندوستانه محلی ارتباط داشته باشند، زنانی که در آژانسهای ان

کار می کنند قادرند که هم با زنان افغان و هم رهبران مذکر 
تعادل جنسيتی تنها يک قدم به جلو .  محلی ارتباط برقرار نمايند

برای بدست آوردن برابری نيست؛ بلکه يک راهبرد حياتی برای 
  .  برنامه ريزی موثر و کارآ می باشد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

وضعيتهای بحرانی چرا جنسيت در 
  موضوع مهمی است؟

  
جنگها، باليای طبيعی و وضعيتهای بحرانی مربوط به آن 
تاثيرات عميق متفاوتی بر زنان، دختران، پسران و مردان می 

آنها با خطرهای متفاوتی روبرو هستند و در نتيجه به . گذارند
برای مثال، در سونامی . روشهای گوناگون قربانی می گردند

در برخی از قسمتهای اندونزی و سريالنکا نزديک  ٢٠٠۵سال 
برعکس، در . آنهايی که کشته شدند زن بودند% ٨٠به 

وضعيتهای مربوط به درگيريهای مسلحانه غالبا مردان جوان 
  .قربانی می شوند

  
در اينجا راههای ديگری ذکر می شود تا  به درک اينکه چرا در 

  :د است کمک کنمهمهای بحرانی جنسيت  وضعيت
  

  : زنان و مردان عکس العمل متفاوتی دارند -١
مقاومت در برابر خشونت، بقا و حمايت هنگام در زنان و مردان 

ممکن است . به صورت متفاوتی عمل می کنندخود از بستگان 

اين بيان واضحات باشد، ولی امروزه تجربه نشان داده است که 
رنامه ريزی  بغالبا در هنگامها  اين جنبه های جنسيتی بحران

   .   می شوندديده انگاشتهارارگرفته و ن مورد غفلت قمداخالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :نقش جنسيتی با سن و با گذشت زمان فرق می کند -٢

 نمونه از نقش زنان و برداشت هایبر اساس ما غالبا فرضيات 
مردان غالبا به عنوان مرتکبين .  مردان صورت می گيرد

در حاليکه . ربانيان تلقی می شوندخشونت و زنان به عنوان ق
بسياری از مردان جوان به دليل اينکه مجبور به استخدام غير 

  
  

 .اعالميه پست های خالی را به صورت گسترده ای توزيع نمائيد تا تعداد وسيعی از متقاضيان را جلب نمايد •
 .کنترل کنيد که تجربه و آموزش مورد نياز به صورت بسيار محدود تعريف نشده باشند •
مردان واجد شرايط  /زنان"که زنان يا مردان کمتر حضور دارند در اعالميه پستهای خالی می توان جمله در جايی  •

 .را ذکر کرد" تشويق می شوند که برای اين پست درخواست ارسال نمايند
 .هم زنان و هم مردان را  در هيات های مصاحبه قرار دهيد •
 .همه داوطلبين را با يک معيار ارزيابی نمائيد •
 .ض نگيريد که برخی از کارها برای زنان بسيار مشکل استفر •
ترتيبات کاری جايگزينی را در نظر بگيريد که بر محدوديتهای فرهنگی برای استخدام زنان فائق آيد، مانند استخدام تيم  •

 خواهر/های برادر
 .تعليم  تنوع جنسيتی و فرهنگی را برای همه کارمندان تدارک ببينيد •
؛ در صورت امکان محلی برای )توالت و خوابگاه(ای را برای زنان و مردان در نظر بگيريد تسهيالت جداگانه  •

 .نگهداری کودکان کارمندان در نظر بگيريد
 .همه اطالعات مربوط به کارمندان را، برای نظارت آسان، جدا شده بر اساس جنس  نگهداری کنيد •

 دان  راه های عملی برای داشتن يک تيم متعادل از زنان ومر

  
  

زنان سرپرست خانوار غالبا قادر به دسترسی به خدمات 
نيستند زيرا هيچگونه کمکی برای نگهداری کودک و يا 

خانوارهای . حمايت برای جمع آوری آب و يا هيزم ندارند
تک سرپرست مرد اغلب نيازهای ويژه ای دارند زيرا 

ارت الزم برای آشپزی، نگهداری کودک و ممکن است مه
 . يا انجام کارهای منزل نداشته باشند

 تغيير نقش های جنسيتی  



 

و در برخی  .داوطلبانه در نيروهای مسلح هستند قربانی هستند
از زمينه ها زنان ممکن است در ميان عاملين اصلی دامن زننده 
به درگيری بوده و يا حتی خودشان به صورت رزمنده درگير 

بحرانی مردان اغلب مشکل بزرگی در های  در وضعيت .ندباش
ازدست دادن نقش يعنی رابطه با هويت تغيير يافته خود دارند، 

در نتيجه آنها ممکن است به صورت خشونت . نان آور خانواده
از طرف ديگر، زنان . جنسيتی از خود عکس العمل نشان دهند

مورد ی  فيزيکی و جنسشده و به صورت قربانی عمدا اغلب 
 حيثيت حسولی آنها برای پس گرفتن . می گيرندقرار حمله 
 از طريق پايدار نمودن نقش خود به عنوان حامی خانواده ،خود

اين تغيير در . کنندمی مبارزه  ،و پذيرش مسئوليتهای جديد
، می تواند تنش های مهمی بين زنان ومردان " نقش جنسيتی"

رت استقرار در  به صودر هنگاميکه بحران کاهش يافته و يا
  .ايجاد نمايد اردوگاه ختم می شود،

  
 مداخالت موثر انساندوستانه نبايد : قدرتمناسبات تغيير -٣

. مردان و زنان بپردازدتنها به  نيازها و ظرفيتهای متفاوت 
مناسبات قدرت که بر توانايی هرکدام از آنها برای دسترسی  به 

غالبا زنان نقش  . هستندبه همان اندازه مهماثر دارد حمايت 
های جديدی را کسب می کنند و يا فضاهايی را که توسط مردان 

مردان ممکن است نتوانند نقش . خالی مانده است پر می کنند
آنها .  انجام بدهندنان آورسنتی خود را به عنوان مزدگير و يا 

 حمايت از خانواده خود از درممکن است بدليل عدم توانايی 
گران انساندوستانه بايد اين کنش. حقير قرار بگيرندآزار مورد ت

موضوعات را در نظر داشته باشند تا مداخالت را به نحوی 
سامان دهند که زنان و مردان را نيازارد و يا وضغيت را وخيم 

 جامعه با شرکت  الزم است که يک رويکرد مشارکتی  .تر نکند
 متفاوت به زنان و مردان در پيش گرفته شود تا اين نيازهای

شکلی برابر پاسخ داده شده و مداخالت به نحوی تدوين و اجرا 
 قدرت را به صورتی که مناسباتگردد که تغييرات مورد نياز در 
 در حاليکه بايد . د پاسخگو باشداز نظر فرهنگی قابل قبول باش

با احترام نگريست، های فرهنگی و اعتقادات مذهبی هنجاربه 
 ها و اعتقادات هنجارتوجه کنيم که برخی  به اين نکته نيز ولی

ايف و د مضر باشد و حساسيت فرهنگی نبايد بر وظمی توان
ای  نسبت به همه اعضعاملين انساندوستانهکه تعهدات قانونی 

   .جمعيت آسيب ديده دارند سايه بيفکند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زنان و مردان موضوعات متفاوتی را مطرح می -۴
با ت را تجزيه و تحليل می کنيد اينکه زمانيکه يک وضعي  :کنند
 نه تنها بر آنچه که می شنويد و می ه کسی مشورت می کنيدچ

فهميد بلکه بر هرآنچه که راه های محتمل پاسخ شما خواهد بود 

دان اغلب نگرانيهای متفاوتی را زنان و مر.  می گذاردتاثير
 و ديدگاهها، تجارب و راه حلهای متفاوتی را مطرح می کنند
ريافتها و آنها همچنين د.  ارائه می نمايندبرای مسائل 

هنگی قابل نگرانيهای متفاوتی در مورد راههايی که از نظر فر
يک تصوير واضح و دقيق از يک وضعيت . قبول باشد، دارند

نيمی يا بيشتر از جمعيت مورد بدست نمی آيد اگر چنانچه 
معنی باشد که اين می تواند به اين . شندابمشورت قرار نگرفته 

  .نيمی از اطالعات مورد نياز وجود ندارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آيا در نظر داشتن برابری جنسيتی در پاسخ 
  انساندوستانه موضوع مهمی است؟ 
يز ابری جنسيتی يک چدر وضعيت مرگ و زندگی آيا موضوع بر

لوکس نيست؟ اين آنچيزی است که بسياری از مردمان فکر می 
قعيت، برابری نه چيزی لوکس و نه موضوع ولی در وا. کنند

برابری . دادن امتيازات مردان به  زنان و يا بر عکس می باشد
جنسيتی اطمينان از اين است که  حمايت و کمک ارائه شده در 

اضطراری به گونه ای طراحی و اجرا شود که، با وضعيت های 
 در نظر داشتن نيازها و همچنين ظرفيتهای  زنان و مردان به

  . آنان به صورت برابر سود برساند
  

بری در برنامه ها ارام کردن اصول بدر بسياری از موارد، ادغ
در غير اينصورت . مردان دارد و حمايت فعال مشارکتنياز به 

  :برای مثال. وچود خواهد داشتنتايج منفی خطرپذيری 
  

بار اضافی مسئوليتها و شايد نيز زنان ممکن است با  •
  .لعمل مردان روبرو شوند عکس اپذيریخطر

  

  ایهحاشيموضوعات حساس مربوط به بقا و بهداشت  •
برای مثال (تبديل شوند " موضوعات زنانه"شده و به 

و استفاده از کاندوم بايد  HIV/AIDSاهی در مورد آگ
  ).در ميان مردان و همچنين زنان تبليغ شود

  

مردان ممکن است مشارکت زنان را جدی نگيرند و  •
  .اند زنان را در موقعيتی مشکل تر قرار دهداين می تو

که مردان با آن روبرو تهديدات و خطرپذيری هايی  •
پاسخ داده يا هستند ممکن است به اندازه کافی درک و 

  .نشود

  
  

تفاوت هايی از نظر سن . همه زنان و مردان يکسان نيستند
اقتصادی، گروه، نژاد و سطح آموزش -و موقعيت اجتماعی

و وجود دارد که می تواند بر نيازها و فرصتها نفوذ بگذارد 
 . بايد در برنامه ريزی به حساب بيايند

در داخل گروهها  هاتوفات

  
  

در افغانستان، سازمانهای غيردولتی که يک مطالعه ملی در 
مورد مين های زمينی را انجام می دادند قادر نبودند که تيم 
های مطالعاتی با ترکيب مختلف جنسيتی استخدام کنند زيرا 

 داد که زنان با مردان محدوديتهای فرهنگی اجازه نمی
در نتيجه همه تيم ها با ترکيب مردانه . مسافرت نمايند

استخدام شدند و بدين ترتيب دسترسی به زنان که اطالعاتی 
. در مورد قطعات مختلف زمين داشتند، به سختی محدود بود

در حال حاضر مطالعات بعدی کوشش می نمايند که دسترسی 
   . بيشتری به زنان داشته باشند

  تيم   ضروریزنان اعضای 



 

های ساختار سنتی خانواده و قبيله در وضعيت از آنجا که 
د، مردان ممکن است که مقداری از شواضطراری نابود می 

 که رهبران سنتی ی مردان .خود را از دست بدهندمنزلت و مقام 
و صاحبان قدرت بوده اند ممکن است که در مورد دخالت زنان 

نه ای مثل آوردن امنيت برای خانواده، نان ادر زمينه های مرد
ود های اقتصادی از خفعاليت و يا اشتغال به آوری خانوار 

انه شدن درجاتی از مرد درکبنابراين، . عکس العمل نشان دهند
 ن و کسب حمايت مردان برای درگيرشدمتن هروضعيتدر امور 

 مردانه است یسنتبه صورت يتهايی که لزنان و جوانان در فعا
   .  پاسخهای انساندوستانه ضروری استپايداریبرای موفقيت و 

  
 جنسيتی يک قدم اساسی به سوی بدست ، برابریو باالخره

های بحرانی به صورت  عيتضو. آوردن توسعه پايدار می باشد
بنيانی بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تاثير می گذارند که 

اع اين اوض. يت زنان و مردان می گرددمنجر به تغيير موقع
غالبا پنجره ای از فرصتها را برای پاسخ دادن به تبعيضات 

 مداخالت ولی اگر. مبتنی بر جنسيت و نقض حقوق می گشايند
داشتن برابری جنسيتی برنامه ريزی نظردون در انساندوستانه ب

اين نه تنها موقعيتهای آزار بيشتر افزايش می يابد، بلکه شوند، 
در بين زنان و مردان  برابری ارتقاءفرصت برای حمايت و 

  .از دست برودامرار معاش نيز می تواند 
  

  تجزيه و تحليل جنسيتی چيست؟
    

ان را مورد رابطه بين مردان و زنی يتتجزيه و تحليل جنس
نقش زنان ومردان و دسترسی اين روند  .  قرار می دهدبررسی

آنان به منابع  و کنترل آن و همچنين تنگناهايی را که هرکدام از 
يک .  مورد بررسی قرار می دهدآنها در رابطه با ديگری دارد،

تجزيه و تحليل جنسيتی بايد در ارزيابی نيازها و در همه 
   . شودادغامزيه و تحليل های وضعيتی ارزيابی های بخشی و تج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هميشه را انجام می دهيد خود  هنگامی که ارزيابی :سوال کنيد

نظر که تفاوتهای ممکن  در تجربه زنان، دختران، پسران با اين 
  .سئواالتی مطرح نمائيدو مردان را درک کنيد 

  

زنان، دختران، پسران و مردان را در مرکز ارزيابی 
کوچکترين واحد   تجزيه و تحليل جنسيتی با : قرار دهيدخود

که  کنيم  آغاز می گردد به منظور اينکه درک -ها يعنی خانوار-
 مشارکت می نمايند، چه چگونهاعضای خانواده هرکدام از 

نقشی دارند و برای بهبود رفاه، امنيت و حيثيت خود به چه چيز 
به خدمات آنان سترسی  برای مثال، چه عواملی بر د. نياز دارند

تاثير می گذارد؟ آيا در داخل خانواده ها مصرف غذا بين مونث 
و مذکر فرق دارد؟ چه کسی منابع را بدست می آورد؟ چه کسی 

 روابط اين نگرش بهدر مورد مصرف منابع تصميم می گيرد؟  
می تواند اين اطمينان را بدهد که کمک ها به موثر ترين وجه 

  . هدايت می شوند
  

همچنين  تجزيه و تحليل جنسيتی : فرهنگی را دريابيدزمينه
فراهم می  دريافتهای فرهنگی از نقش ها ه درون بنگرشی
می " سرپرست خانوار"برای مثال، اشاراتی همچون . نمايد

اغلب اوقات يک بيوه و يا مادر تنها . تواند معانی متفاوتی بدهد
مات و کاالها بودن می تواند عواقب جدی برای دسترسی به خد

در پاره ای از مواقع اعضای مذکر خانواده ممکن .  داشته باشد
و تحليل تجزيه . است اصرار بر کنترل سايرين داشته باشند

روابط  و نقش ها می تواند به تشخيص آسيب پذيری ها، 
امکانات بالقوه برای عکس العمل و همچنين راه حل های 

  . موضوعات بحرانی کمک کند
  

 تجزيه و تحليل موثر جنسی در :و همکاری کنيدهماهنگی 
در مناطق عملياتی  فعالين متن يک بحران مستلزم اين است که 

مينه فعاليت اين سئوال را بکنند که آيا اين در هر بخش و يا ز
 و  اثر داردگونه ای متفاوت زنان و مردان به بروضعيت 
ه چگونه  بايد يقين حاصل نمايند کآنهاعالوه بر اين .  چگونه

نيازهای راهبردی دراز نيز برنامه ها به نيازهای فوری عملی و 
همچنين ضروری است که . مدت زنان و مردان پاسخ می دهد

رده و  مختلف انساندوستانه با يکديگر ارتباط برقرار ککنشگران
 جنسيتی را با يکديگر مبادله اطالعات مربوط به  تفاوت های

ه برنامه ها به خوبی هماهنگ د کشوحاصل  تا اطمينان ،کنند
  .  شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 کمک می کند ی تجزيه و تحليل جنسيت: نکنيديه سازیفرض

دختران، مردان و پسران در  زنان، مشارکت  راههای متفاوت تا
 سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و يا تصميم گيری های

 از اينکه چه یآگاه. ند، تشريح شوندمی پذيراز آنها تاثيری که 
 و يتوضعدقيقتر درک مک می کند تا از کسی تصميم می گيرد ک

نيازهای گوناگون گروههای آسيب ديده در بحرانها مطمئن 
  .شويم

  

  
  

تجزيه و تحليل جنسيتی به شما اجازه می دهد تا بفهميد چه 
کسانی در جمعيت هدف از بحران آسيب ديده اند، به چه چيز 

فکرکردن به . احتياج دارند و برای خود چه می توانند بکنند
ابعاد جنسيتی کارتان به شما امکان می دهد آنچه را که 

جام آن و تاثيری را که شما می انجام می دهيد، چگونگی ان
 .گذاريد، بهبود دهيد

   پيام اصلی  
  

هميشه در مورد تفاوت های تجارب زنان ومردان  .١
  .سئوال کنيد

ارزيابی را با مشارکت زنان، دختران، پسران و  .٢
  .مردان باهم و جدا از هم انجام دهيد

 خود از اين اطالعات برای هدايت برنامه های .٣
 .استفاده نمائيد

 نکات اساسی  : تجزيه و تحليل جنسيتی



 

 منابع بيشماری چه در داخل :چرخ را دوباره اختراع نکنيد
ما کمک و چه در خارج جامعه انساندوستانه وجود دارد تا به ش

! مطالعه کنيد .عيتی را درک نمائيد وضکند که ابعاد جنسيتی هر
با کارشناسان . اطمينان حاصل نمائيد که مدارک صحيح را داريد

اطمينان حاصل نمائيد که برنامه های خود را بر . تماس بگيريد
اساس يک تجزيه و تحليل نادرست و يا ناتمام جنسيتی طرح 

  . ريزی نمی کنيد
  

 گفتمان :با تمامی جمعيت آسيب ديده مشورت نمائيد
 هم جداگانه و –سيستماتيک با زنان، دختران، پسران و مردان 

 برای يک برنامه ريزی خوب  -هم در گروههای مختلط 
در برخی از فرهنگها مردان در . انساندوستانه ضروری است

 زنان صحبت نمی کنند و حضورمورد موضوعات خاصی در 
 لويت هاوزنان ممکن است در مورد تعيين ا. همينطور برعکس

در گروههايی که تنها زنان هستند، .  ها با مردان متفاوت باشند
در مورد چگونگی تعامل با  بخواهندزنان ممکن است بيشتر 

تا با عکس العمل آنان درمورد فعاليت پاسخ دهند مردان 
دختران و پسران جوان ممکن . روزافزون زنان روبرو نشوند

وتی داشته باشند که در  و همينطور نيازهای متفاايده هااست 
صورتيکه شما فقط با بزرگان مشورت کنيد آنها را متوجه 

  .نشويد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

از اطالعاتی که جمع آوری می : از تجزيه و تحليل به عمل
اين امر ممکن است . برنامه های خود استفاده نمائيد يد برایکن

ابع در مواردی به معنای تغييرات مهم و يا تخصيص مجدد من
اين امر تا آنجا که به هدفمند شدن بيشتر ! اشکال ندارد. باشد

زنان، دختران، پسران و برنامه های شما به سوی نيازهای 
اغلب . آسيب ديده از بحران منجر می شود خوب استمردان 

خوشحال "اوقات ما مشکالت را با اضافه کرده يک پروژه 
 خواهيد داشت که هرچند، نوعا شما احتياج. حل می کنيم" کننده

مسائل جنسيتی را در برنامه ريزی های اصلی خود وارد نمائيد 
خاصی، جمعيت های قراردادن  هدف باو ابتکارات ويژه ای را 

  .عملی سازيد زنان بيوه و مردان جوان، مثل
  

حمايت به همان صورت که  :ارزيابی کرده و تطبيق دهيد
وضعيت  می کند،  تغييری آناننيازهامردم از خطرپذيری ها و 

شما از طريق  .بصورت دائم تغيير می کندنيز موجود در محل 
مشورت منظم با مردمی که از بحرانها آسيب ديده اند و با 

 درخواهيد يافت که آيا برنامه ،بکارگيری رويکرد مشارکتی
برنامه ريزی های خود را .  يا خيرهای شما درست کار می کند

  .گوی نيازهای مردم باشد که پاسختغيير دهيدبه نحوی 
 

های بحرانی داده های  چرا دروضعيت
 مهم  شده بر اساس جنستفکيک

  هستند؟ 
  

 خدماتی که ما ارائه خواهيم داد می تواند از هدف بدور باشد
زنان، دختران،  -  استبدانيم چه کسی آسيب ديده مگر آنکه

کسی بيشتر در معرض  در ميان آنها چه   و -پسران و مردان 
داده های مربوط به جمعيت آسيب ديده از . ر پذيری استخط
 و ساير عوامل مرتبط ران هميشه بايد بر حسب سن و جنسبح

  .مانند قوميت و دين سرشکن شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داده هايی که توزيع جمعيت آسيب ديده را برحسب سن و جنس، 
منجمله خانوارهای تک سرپرست بر حسب سن و جنسيت، 

بعالوه، . ايد به صورت منظم جمع آوری گرددبنشان می دهد، 
داده های سرشکن شده بر حسب جنسيت در مورد جمعيت های 
در معرض خطرپذيری مانند معلولين، يتيمان وقربانيان خشونت 
بايد جمع آوری گردد تا اطمينان حاصل شود که به نيازهای 

  .  آنان پاسخ داده شده استی جنسيتويژه
  

نکه در زمان وضعيت اضطراری چه کسی  داده های مربوط به اي
 ی شود نيز بايد بر حسب سن و جنساز کمکها برخوردار م

ر در مورد اينکه چه کسانی در برای مثال، اگ. گزارش شود
گزارش کار  شرکت دارند، -در مقابل-فعاليتهای غذاو يا  آموزش

 شرکت کنندگان را گزارش می فرستيد، هميشه سن و جنس
که  چه کسی سود تعيين اينکه ن سرشکن کردن بدون اي. نمائيد

می برد و يا اينکه آيا کمک به جمعيت نيازمند به تناسب می 
از شرکت % ١٠٠برای مثال، اگر .  غير ممکن است ،رسد

 کار را زنان تشکيل می -در مقابل-کنندگان در فعاليتهای غذا
داده های . دهند، شما خواهيد پرسيد چرا مردان حضور ندارند

 تعيين اينکه چه گروههايی یب و تجزيه و تحليل خوب براخو
چنين . هستندبه حاشيه رانده شده اند و دليل آن چيست کليدی 

نه ضروری  نيازهای انساندوستابازبينیداده هايی نه تنها برای 
: فرستند ی میيک عالمت قووجود آنها می باشند، بلکه 

ده و شامل  شناسايی شید فرشمارش شدن نشان می دهد که هر
    .    گرديده است و می تواند از حقوق خويش بهره مند گردند

 

  
  

 شده بايد به صورت منظم بر اساس سن و تفکيکداده های 
شوند تا تاثير پاسخ جنس جمع آوری و تجزيه و تحليل 

 .  انساندوستانه بر روی کل جمعيت درک شود

    پيام اصلی

  
  

در دارفور، جامعه انساندوستانه با رهبران محلی به عنوان 
فرض بر اين بود . همکار در توزيع غذا و کاال مشورت نمود

در . که آنها بعنوان رهبر دارای مشروعيت می باشند
 ناديده حاليکه نبود يک تجزيه و تحليل جنسيتی منجر به

با گذشت زمان . گرفتن رهبری موجود در ميان زنان شد
سيستم توزيع بوسيله برخی رهبران مرد مورد سوء 
استفاده قرار گرفت و به خاموش ساختن صدای زنان بيشتر 

 .کمک کرد

  نماينده هستند؟   چه کسانی رهبر و



 

  چارچوب برای برنامه ريزی برابری جنسيتی
  

کار می کنند در سطح بخشی که  برای بکارگيری توسط کارمندان طرح  است چارچوب برای برنامه ريزی برابری جنسيتی ابزاری
ترتيب مراحل پيش بينی شده در چارچوب ممکن است  .  کنندازبينینک برابری جنسيتی بتا برنامه ها يا طرح های خود را با يک عي

 حمايت و کمک ارائه دهندگانبايد توسط  مرحله ٩اين است که تمام نکته . از يک وضعيت به وضعيت ديگر متفاوت باشد
های اضطراری ارائه می دهند پاسخگوی  يتخدمات و حمايتهايی را که در وضعتائيد شود که انساندوستانه در نظر گرفته شود تا 

  . به صورتی برابر می باشدزنان، دختران، پسران و مردان نيازهای 
  

ند که می توانمالحظه می نمائيد عناصر چارچوب و همچنين برخی فعاليت ها و شاخصهای نمونه را از  یحزير شما شرشمای در 
نی  کنشگرا.قرار داد ارزيابی جريانسازی شده اند موردی در يک بخش ويژه  درجه ای را که موضوعات جنسيتتا اندازه گيری شوند
انساندوستانه کار می کنند بايد يک برنامه عمل را بر اساس عناصر چارچوب با شاخص های ويژه و خاص های  که در وضعيت

ظارت و صورت روزمره و مرتب نبرای ساختن شاخص های جنسيتی مخصوص هر محل که بايد به . تدوين نمايندقابل اندازه گيری 
  .  هر فصل مراجعه نمائيدگزارش شود به فهرست کنترل آخر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                . کنيدتجزيه و تحليل  را تفاوتهای جنسيتی

  
  .که نيازهای همه را برآورد نمايدطراحی کنيد به گونه ای را خدمات 

  
   . فراهم گردد برای زنان، دختران، پسران و مرداندسترسی

  
  . نمائيدمشارکت برابربصورت 

  
  . تعليم دهيد برابررا بصورتزنان و مردان 

  
  و
  

  .پاسخ دهيدبه خشونت مبتی بر جنسيت دربرنامه های بخش 
  

  . نمائيدتجزيه و تحليلجمع آوری،  و سن داده ها را براساس جنس
  

  . هدف گيری نمائيدزيه و تحليل جنسيتیبر اساس يک تجرا اقدامات 
  

  .هماهنگ نمائيد ءبا همه شرکارا اقدامات 
  

  نمائيد اجرا و تدوين دسته جمعیبه صورت   برنامه ها را برای اطمينان از برابری جنسيتی
   

     برای استفاده توسط  کارشناسان بخشچارچوب برای برنامه ريزی برابری جنسيتی 



 

برای مثال، .  تاثير بحران انساندوستانه بر زنان، دختران، پسران و مردان را تجزيه و تحليل کنيد:تجزيه و تحليل کنيد
ه ارزيابی های انجام شده از نيازها، موضوعات جنسيتی در مراحل جمع آوری اطالعات و اطمينان حاصل نمائيد که در کلي

تجزيه و تحليل گنجانده شده اند و اينکه زنان، دختران، پسران و مردان  در روندهای ارزيابی،  نظارت و ارزشيابی  مورد 
  .    مشورت قرار گرفته اند

  

  شاخص های نمونه  فعاليتهای نمونه
ش تجزيه و تحليل جنسيتی تهيه می گردد تا بهيک گزار

  .  برنامه ريزی اطالع داده شودبخش
  

   گزارش تجزيه و تحليل جنسيتی  برای بخش ٢٠٠٧تا فوريه 
  .تهيه شود"  ايتوری"

مشورت با تعداد برابری از زنان و مردان انجام می شود تا 
  . نيازها و توانايی های هر دو گروه مشخص شود

  

ز افراد مورد مشورت برای ايجاد يک کلينيک ا% ۵٠
  .را زنان تشکيل می دهند" بونيا"بهداشتی در 

  
هر .  خدمات را به نحوی طراحی نمائيد تا به نيازهای زنان و مردان به صورت مساوی پاسخ دهد:خدمات را طراحی کنيد

 مردان می توانند به صورتی مساوی از خدمات  تا مطمئن شود که زنان وبازبينی نمايدبخش بايد روشی را که کار می کند 
های جداگانه برای زنان و مردان وجود دارد ، ساعتهای آموزش، توزيع اقالم غذايی يا  برای مثال توالت. برخوردار شوند

  . که همه می توانند در آنها شرکت نمايندتعيين شده استغير غذايی و غيره به صورتی 
  

  مونهشاخص های ن  فعاليتهای نمونه
  کيلوگرمی تبديل ٢۵ کيلويی برنج به دوکيسه ۵٠کيسه های 

  .شدند تا حمل آنها را به منزل راحت تر سازد
  

 در بادغيس ٢٠٠٧کيسه های برنج که در ژانويه % ١٠٠
   .ستشده ا تبديل  کيلوگرمی ٢۵ به کيسه های شده توزيع  

  ساعات کار مراکز بهداشتی تغيير يافته است بنحوی که 
  رسی مردانی را که تا ديروقت کار می کنند امکان پذيردست
  . سازد

از اوت " آمپارا"مراکز بهداشتی در بخش % ١٠٠
  . ساعت اضافه نمودند٢ساعت  کار خود را به مدت ٢٠٠٧

  
 دسترسی خدمات به مطمئن شويد که زنان و مردان می توانند به صورت برابر :از دسترسی اطمينان حاصل نمائيد

) محله و روستا(بخش ها بايد بصورت مدام نظارت نمايند که چه کسی از خدمات استفاده می نمايد و با جامعه . شندداشته با
  .مشورت نمايند تا اطمينان حاصل شود که همگی به خدمات دسترسی دارند

  
  شاخص های نمونه  فعاليتهای نمونه

موضعی  انجام می شود تا  دسترسی زنان، های بازديد 
  . پسران و مردان به خدمات ارزيابی گردددختران،

  

باغ " شش بازديد موضعی در پيش دبستانی ٢٠٠۶در سال 
  . انجام گرديد" گولو"در  "پروانه

 دسترسی زنان، تابرگزار می گردد جلسات مباحثه گروهی 
  .  نمايد ارزيابیدختران، پسران و مردان به خدمات

  

" کيتگوم"ساله در  ١٨ تا ١٢ جلسه مباحثه گروهی با پسران ٣
  .برگزار گرديد ٢٠٠٧در سه ماهه اول سال 

  
 مطمئن شويد که زنان، دختران، پسران و مردان  به صورت برابر در طراحی، اجرا، :از مشارکت اطمينان حاصل نمائيد

اگر حضور . ارندنظارت و ارزشيابی پاسخ های انساندوستانه مشارکت دارند، و اينکه زنان در پست های تصميم گيری قرار د
  . به کميته ها می رسدن هايی را بکار ببريد که مطمئن شويد صدای آنا، سازوکارزنان در کميته ها مشکل آفرين است

  
  شاخص های نمونه  فعاليتهای نمونه

 را شامل زنان و مردانتعداد برابری از کميته محلی سرپناه 
  .می شود

  ان آوارگ" ب " محلی سرپناه در اروگاهاز اعضای کميته% ۵٠
  .داخلی را زنان تشکيل می دهند

جلسات در اردوگاه آوارگان داخلی تشکيل می گردد تا به 
فرصت داده شود بدون ترک فرزندانشان در آن شرکت  زنان
  .نمايند

  ان آوارگ" ب" محلی سرپناه در اروگاه درصد جلسات  کميته
  .٢٠٠٧در سال " آکاريانپاتو"داخلی در 

    



 

 بخش کنشگران ساير ابتکارات ظرفيت سازی که توسط يا اطمينا ن حاصل نمائيد که زنان و مردان از آموزش :آموزش دهيد
مطمئن شويد که زنان و مردان برای ظرفيت سازی و آموزش، منجمله . ندشوها ارائه می شود بطور مساوی برخوردار می 

  . فرصتهای مربوط به کار و اشتغال فرصتهای برابر دارند
  
  شاخص های نمونه  اليتهای نمونهفع

 آموزش کمکهای اوليه برای تعداد برابری از زنان و مردان 
  .برگزار می شود

  

از دعوت شدگان به آموزش کمکهای اوليه ماه اکتبر % ۵٠
  . را زنان تشکيل می دهند٢٠٠٨

  تعداد برابری از زنان و مردان در برنامه های توزيع غذا
  .ندشو می بکار گرفته

  

 از مردمان بکارگرفته شده در برنامه توزيع غذا در %۵٠
  . را زنان تشکيل می دهند٢٠٠۵در سال  "تائوآ"

  
يا پاسخ /اطمينان حاصل نمائيد که همه بخشها اقدامات ويژه را برای جلوگيری و: به خشونت مبتنی بر جنسيت پاسخ دهيد
رای مداخالت مربوط به خشونتهای مبتنی بر جنسيت در  بIASC دستورالعمل. به خشونت مبتنی بر جنسيت بعمل می آورند

  .زمينه های انساندوستانه بايد توسط همه به عنوان ابزار برنامه ريزی و هماهنگی بکار گرفته شود
  

  شاخص های نمونه  فعاليتهای نمونه
توزيع اقالم غير غذايی در اوائل روز انجام می شود تا به 

 روز سالم به منزل مردم اجازه داده شود در روشنايی
  . برسند

  

از اقالم غير غذايی توزيع شده در بخش % ١٠٠توزيع 
 قبل از ساعت دو بعد از ظهر ٢٠٠۶در ماه ژانويه  "کيلينوکی"

  . به اتمام رسيد

در اطراف تسهيالت بهداشتی روشنايی تامين گردد تا عبور 
  .را امکان پذير سازد امن

  

تا ژانويه " کالما"اه از تاسيسات بهداشتی در اردوگ% ١٠٠
  .هستند  دارای روشنايی خارجی ٢٠٠٧

  
همه داده های مربوط به پاسخ انساندوستانه را به صورت : داده ها را بر اساس سن و جنسيت سرشکن نمائيد

فته  به نحويکه تفاوت ها مورد تجزيه و تحليل قرار گر،سرشکن شده بر اساس سن و جنس جمع آوری و تجزيه و تحليل نمائيد
  .و سيمايی از جمعيتهای در معرض خطرپذيری و اينکه نيازهای آنها چگونه توسط بخش کمک پاسخ داده می شود، ارائه نمايد

  
  شاخص های نمونه  فعاليتهای نمونه

اساس سن و جنس برای پوشش داده های سرشکن شده بر
  . بصورت منظم گردآوری می شودبرنامه ها 

  

 ٢٠٠۴ معيشت در سال رنامه بگزارشات سه ماهه از % ١٠٠
   .بر اسا س داده های سرشکن شده سن و جنس قرار دارند

  
  

که  بر اساس تجزيه و تحليل جنسيتی، اطمينان حاصل نمائيد که زنان، دختران، پسران و مردان در زمانی :اقدامات هدفمند
 از سايرين در معرض خطر پذيری قرار در جائيکه يک گروه بيشتر. خاص قرار می گيرنداقدامات است مورد هدف مناسب 

مثال اين موضوع فضاهای امن برای زنان و اقدامات ويژه برای . ، اقدامات ويژه برای حمايت از آن گروه بايد بعمل آيددارد
  .  حمايت از پسران در مقابل کار اجباری می باشد

  
  شاخص های نمونه  فعاليتهای نمونه

تبعيض در اختصاص منابع  تا اتخاذ می گردد اقدامات مثبت 
  .  دهد کاهش راغذايی 

  

" هارتيشيک"در " الف"در اردوگاه شيرده از مادران % ١٠٠
  .  مکمل دريافت نمودندتغذيه ٢٠٠۶ماه اوت  در

لباس مناسب و لوازم بهداشتی برای دختران فراهم نمائيد تا 
  .بتوانند بطور کامل در کالس درس مدرسه حضور يابند آنها

  

از دختران % ١٠٠ لوازم بهداشتی بين ٢٠٠٧ مارس در ماه
  .توزيع گرديد" آدره" سال در ١٨ تا ۶ بين

    



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شبکه های حمايت جنسيتی ايجاد نمائيد تا از هماهنگی و جريانسازی جنسيتی در همه زمينه های کار : هماهنگی نمائيد
  .  هماهنگی فعال باشندهایسازوکار بخش ها بايد در کنشگران. انساندوستانه اطمينان حاصل نمائيد

  
  شاخص های نمونه  فعاليتهای نمونه

گروه بصورت مرتب در جلسات بين آژانسی /بخشکنشگران 
  .جنسيتی شرکت می نمايند شبکه

  

  در جلسات " ليبريا"در" معيشت" گروه  کنشگراناز% ١٠٠
  .دمی نماين شرکت ٢٠٠٧شبکه بين آژانسی جنسيتی درسال 

براساس را  خاص هر طرحگروه، شاخص های /بخش
ارائه   IASC جنسيتی کتاب راهنمایفهرست کنترلی که در 

  . د، بطور منظم  اندازه گيری می نمايگرديده
  

  در گزارشهای " ليبريا"در " معيشت"از عاملين گروه % ١٠٠
  .ساالنه خود پيشرفت شاخص های جنسيتی را گزارش می نمايند

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 بر –زنان، دختران، پسران و مردان  - حقوق افراد همه فعاليتهايی را شامل می شود که هدف آن تامين احترام کامل به حمايت 

هدف فعاليتهای حمايتی آن است که . اساس ادبيات و روح ادوات مربوطه حقوق بشر، حقوق انساندوستانه و پناهندگان می باشد
ری شده و يا تاثيرات محيطی را فراهم نمايند که در آن به شرافت انسانی احترام گذاشته شده، از شکلهای ويژه سوء استفاده جلوگي
  .  بالواسطه آنها کاهش يابد، و شرايط آبرومند زندگی از طريق جبران خسارت، غرامت و احياء تامين می گردد

  
در طول دوره زندگی اطالق می گردد که آموخته شده اند، و بنابراين عميقا   به تفاوتهای اجتماعی بين جنس مونث و مذکرجنسيت 

د، در طول زمان قابل تغيير می باشند، و دارای انواع بسيار متفاوتی هم در داخل يک فرهنگ و هم در بين در هر فرهنگ ريشه دارن
. ، بهمراه طبقه و نژاد، در هر فرهنگی نقش، قدرت و منابع را برای زنان و مردا ن تعيين می نمايد"جنسيت. "فرهنگ ها می باشند

اج به پاسخگويی به نيازها و شرايط  زنان سرچشمه گرفته است زيرا آنان نوعا از از نظر تاريخی، توجه به روابط جنسيتی از احتي
هرچند، جامعه انساندوستانه بطور روزافزونی اين نياز را تشخيص می دهد تا هرچه بيشتر آنچه که . مردان امتيازات کمتری دارند

  .بشناسد مردان و پسران در هنگام بحران با آن مواجه می شوند،
  

 از حقوق، فرصتها، زنان، دختران، پسران و مردان ، يا برابری بين زنان و مردان، به برخورداری برابر جنسيتی برابری 
و مردان مانند هم هستند بلکه بدين معناست که برخورداری آنها از  برابری به اين معنا نيست که زنان. منابع و پاداشها اشاره دارد

        .  سطه اينکه آنها زن آفريده شده اند محدود و يا تعيين نشودحقوق، فرصتها و شانس های زندگی بوا
     

  
شورای اقتصادی و اجتماعی . يک راهبرد شناخته شده جهانی برای دستيابی به برابری جنسيتی می باشد جريانسازی جنسيتی

 ريزی شده، منجمله قانونگذاری، سازمان ملل متحد جريانسازی جنسيتی را به عنوان روند ارزيابی تاثيرات هر گونه عمل برنامه
جريانسازی جنسيتی يک راهبرد . ، تعريف نموده است سياستگذاری و برنامه ريزی، درهمه سطوح و زمينه ها را بر زنان و مردان

 است  برای اينکه نگرانی ها و تجارب زنان و مردان را به عنوان يک بعد الينفک  طراحی، اجرا، نظارت و ارزشيابی سياستها و
برنامه ها در همه زمينه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی در نظر بگيرد به نحوی که  زنان و مردان  بطورمساوی بهره مند شوند 

  .  و نابرابری تثبيت نگردد
  

 و مذکر و دسترسی آنها را به منابع و يا کنترل آن ، نقش آنها و محدوديتهايی رابطه بين جنس مونث تجزيه و تحليل جنسيتی
يک تجزيه و تحليل جنسيتی بايد در ارزيابی انساندوستانه از . ا که هرکدام از آنها در رابطه با ديگری دارا می باشد تعيين می کندر

نيازها و در همه ارزيابی های بخشی يا تجزيه و تحليلهای وضعيتی ادغام گردد تا اطمينان حاصل شود که بی عدالتی ها و نابرابری 
ت، از طريق مداخالت انساندوستانه وخيم تر نشده و همچنين هرجا که ممکن است برابری بيشتر و عدالت در های مبتنی بر جنسي

  .روابط جنسيتی بهبود يابد
  

اين امر مربوط به مشارکت مساوی زنان و مردان در همه زمينه .  يک موضوع مربوط به منابع انسانی استتوازن جنسيتی
و در  برنامه هايی که آژانس ها اجرا کرده و يا ) و ملی در همه سطوح، منجمله در پست های ارشدکارمندان بين المللی (های کاری 

رسيدن به يک توازن در الگوهای تامين کارمند و بوجود آوردن . می گردد) مثل برنامه های توزيع مواد غذايی( حمايت می نمايند 
يی همگانی سياستها و برنامه های ما را بهبود بخشيده، و ظرفيت يک محيط کاری که منجر به نيروی کار متنوع می شود، کارآ

  .آژانس ها را برای خدمت رسانی بيشتر به همه جمعيت نيازمند افزايش می دهد
  

 يک واژه فراگير است که برای هر عمل خشونت باری بکار گرفته می شود که بر خالف خواست خشونت مبتنی بر جنسيت
) GBV(ذات و ميزان انواع ويژه .  استجنس مونث و مذکربين ) جنسيتی(تنی بر تمايزات اجتماعی يک شخص اتفاق می افتد و مب

سوء استفاده جنسی /مصاديق اين امر شامل خشونت جنسی، از جمله بهره کشی. در فرهنگها، کشورها و مناطق مختلف فرق می کند
؛ اعمال خشونت آميز سنتی مانند ختنه زنان؛ قربانی کردن زودرس/ و روسپيگری اجباری؛ خشونت داخلی؛ قاچاق؛ ازدواج اجباری

  .   و ارث بردن زنان بيوه می گردد

    تعاريف کليدی



 

  

  فهرست کنترل برای دسترسی به برنامه ريزی برابری جنسيتی
  

 بخش ها در هنگام برنامه ريزی برابری جنسيتی می کنشگران زير ابزار مفيدی برای يادآوری موضوعات کليدی به فهرست کنترل
مه ريزی نه بسازند تا پيشرفت حاصله در زمينه برنايمزی بايد شاخص هايی منطبق با هر ز بعالوه کارمندان برنامه ري .باشد

  .برابری جنسيتی قابل اندازه گيری باشد
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تجزيه و تحليل جنسيتی 

  .  نموده انددر گردآوری اطالعات و تجزيه و تحليل لحاظ را  ارزيابی نيازها مسائل جنسيتی تمامی. ١

ی در مورد نگرانيها، خطرپذيری های حمايتی، نظرات و راه حل ها) به تنهايی و با يکديگر(ان زنان، دختران، پسران و مرد. ٢
  .مشورت  قرار گرفته اند  موردمربوط به موضوعات کليدی

  .هايی برای تبادل اطالعات روزمره با جمعيت متاثر از بحران ايجاد گرديده و بخوبی کار می کنندسازوکار. ٣

  توازن جنسيتی
  
مرتب   از کارمندان بين المللی که در وضعيت انساندوستانه کار می کنند به  صورت بخش و  شده بر حسب جنستفکيکمار آ. ۴

  . گردآوری و مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد
  . قرار دارند مورد نظارت قرار داردارشد / کسانی که در سطوح تصميم گيری شده بر حسب جنستفکيکترکيب . ۵

  .های ارزيابی نيازها دارای تعداد مساوی اعضای زن و مرد می باشندتيم . ۶

  س سن و جنسيتا شده بر استفکيکداده های 
  
  .ددداده ها بطور مرتب بر حسب سن و جنس جمع آوری و تجزيه و تحليل می گر. ٧

 در برنامه ريزی مورد توجه قرار شده و تاثيرات آن گنجانده بصورت مرتب در گزارشات  شده بر اساس جنستفکيکداده های . ٨
  .می گيرد
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مايت شامل همه فعاليتهايی می شود که هدف آن 
بدست آوردن احترام کامل به حقوق افراد بر طبق 

حقوق (ادبيات و روح ادوات مربوطه حقوقی 
بدون هر ) تانه و پناهندگانبشر، حقوق انساندوس
  .نوع تبعيض می باشد

   
هرچند، . حمايت مسئوليت اوليه و مقدم دولت می باشد

 حقوق بشر و انساندوستانه نيز دارای مسئوليتهای کنشگران
حمايتی می باشند، و سياستها، برنامه ها و عمليات ما بايد 
 تحقق حقوق برابر زنان و دختران را بر اساس ادوات مربوطه

 يک رچيز باالتر از هبرابری جنسيتی . حقوقی گسترش بخشند
حق انسانی است و جريانسازی يک چشم انداز جنسيتی در همه 

برابری سياستها، برنامه ها و عمليات ما برای رسيدن به 
 يک جنبه مهم از مسئوليت حمايتی ما را تشکيل می جنسيتی 

  .دهد
  

سه دسته تقسيم می فعاليتهای حمايتی درهنگام طبقه بندی به 
  :شوند

  
 فعاليتهايی هستند که در متن يک –اقدام پاسخگرانه  •

 در حال ظهور و يا تحقق يافته سوء استفاده انجام الگوی
به می شوند و هدف آن جلوگيری از تکرار، پايان بخشيدن 

   .يا کاهش تاثيرات بالواسطه آن می باشد/وآن 
  
 هدف آن اعاده  فعاليتهايی هستند که– اقدام بهبود بخش •

 و اطمينان از زنان، دختران، پسران و مردان حيثيت 
 و  بخشیالتيامايط  کافی زندگی از طريق شرفراهم نمودن 

به جريان جمله حمايت از طريق تامين خسارت موثر، از 

  و درعين حالعدالت برای قربانيان تامين قانون و انداختن 
 ؛ و می باشد مصونيت مرتکبينمقابله با 

  
با هدف ايجاد و يا که   فعاليتهای هستند–محيط سازی  •

تحکيم شرايطی که به احترام کامل به حقوق افراد منتهی 
  .،  انجام می شوندگردد

  
 بر حسب وظايف ويژه بين المللی و فعاليتهای حمايت آميز
برای مثال، عاملين حقوق بشر . ظرفيتها متفاوت می باشد

 طريق نظارت و تحقيق ممکن است از زنان و دختران از
درزمينه سوء استفاده و همکاری با مقامات ملی برای آغاز 

، در حاليکه .تحقيقات قضايی و تعقيب مجرم حمايت نمايند
با اطمينان يافتن از ارسال اقالم امدادی و  عاملين انساندوستانه

يا بهبود بخشيدن به امنيت فيزيکی مردمی که متاثر از درگيری 
حمايت  زنان، دختران، پسران و مردان ، از ه اندها و باليا شد
 رابطه مکمل بين سازمانهای حقوق بشری و .می نمايند

انساندوستانه دارای اهميت ويژه می باشد زيرا هدف هردو آنها 
حمايت از مردم در مقابل نقض حقوق آنها و اطمينان از اين امر 

  . زندگی می کنندحيثيت  و ايمنیاست که آنها در 
  
. خی اوقات تنشهايی در مورد اهداف حمايت بوجود می آيدبر

نقض حقوق بشر ممکن ،  يا باليامثال، در شرايط بحرانیبرای 
برخی از اين نقض ها ممکن است توسط . است افزايش يابد

 اجازه صدورمسئوليت احتماال مامورين دولتی صورت پذيرد که 
دارا می  نيز را مکان هادسترسی اقالم امدادی به بعضی از 

 انساندوستانه ممکن است در هنگام کوشش کنشگران. باشند
 روبرو شوند زيرا ناچار دردسربا ها برای جلوگيری از نقض 

.  توانايی خود برای ارسال کمکهای امدادی می باشندبه حفظ 
 جلوگيری از نقض از طريق جستجوی خاطی و –هردو عمل 

چارچوب حقوقی بين المللی 
   برای حمايت

ح



 

اشتی مورد نياز مسئول دانستن وی و ارسال غذا و اقالم بهد
هرچند، ممکن . حمايت کمک می کنديعنی   به هدف -فوری 

کنشگر تحقق هر دو اين هدف ها  در يک زمان است برای يک 
انساندوستانه ممکن است بر کنشگران . بسيار دشوار باشد

 اولويت ها راو ظرفيتهای خود دخالت نهادينه اساس وظايف 
افراد و گروهها در مقابل هرچند، وظيفه حمايت از . بندی نمايند

ن کنشگرانقض حقوق آنها بجای خود باقی است و 
در چنين سناريويی، تقسيم . انساندوستانه نبايدساکت بنشينند

 حقوق بشری مکن است موثرترين راه کنشگرانوظايف با 
برای اطمينان از اين امر باشد که عناصر دولتی، منجمله افراد 

وق انساندوستانه خود پايبند نيروهای انتظامی به تعهدات حق
بدين منظور، کارمندان بخش انساندوستانه می توانند  .هستند

موارد مظنون و يا شواهد سوء استفاده را به کارمندان بخش 
اطالعات بايد از طريق کانالهای مناسب . حقوق بشر اطالع دهند

بايد . به سازمانها و کارکنان مربوطه برای پيگيری ارائه گردد
حفظ ر داشت که حمايت از قربانيان و شاهدان، منجمله در نظ

 ،هويت و اطالعاتی که ممکن است امنيت آنها را بخطر اندازد
ن انساندوستانه می کنشگرا. بايد در درجه اول اهميت قرار گيرد

توانند دسترسی به مناطق بحران زده را برای کارمندان بخش 
ارند، تسهيل فه حمايتی دحقوق بشر و ساير افرادی که وظي

آنها همچنين می توانند برای تحت نفوذ قرار دادن . نمايند
از طريق گوش بزنگ کردن ارکانهای  کار کنند ومسئولين 

اين احترام  ازسياسی مانند شورای امنيت به مسائل حمايتی، 
ها، حقوق و وظايف مندرج در حقوق بين هنجاربه  مسئولين
  .  اطمينان حاصل نمايندالمللی

  
لی که در درون هر جامعه انجام می شود، منجمله اعمال اعما

فرهنگی، سنتی و فرهنگی می تواند حقوق زنان و دختران را 
 برابری جنسيتی مخدوش کرده و به عنوان مانع برای تحقق 

در چنين وضعيتی، از آنجهت که حقوق بين الملل از . عمل کنند
نه موافقت طريق مذاکره دولتها ايجاد شده که بصورت داوطلبا

 معاهدات .نمی شودنتيجه ای عايد نموده اند به آن پايبند باشند، 
بين المللی حقوق بشر ، منجمله ميثاق بين المللی حقوق 

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، ، (ICCPR)سياسی و مدنی 
کنوانسيون مربوط به از بين ، (ICESCR)اجتماعی و فرهنگی  

 و (CEDAW)ه زنان بردن همه اشکال تبعيض بر علي
حداقل ، (CRC)کنوانسيون مربوط به حقوق کودک 

ن انساندوستانه کنشگرا .دارند در براستانداردهای قابل قبول را 
، در عين اينکه بايد عناصر فرهنگی و اجتماعی را در نظر 
داشته باشند، بايد در همه حال به اين استانداردها  احترام 

و با همه طرفها، منجمله مايند بگذارند و اجرای آنرا تشويق ن
اطمينان حاصل نمايند که  تا ،دولتها و جوامع مربوطه کار کنند

ه ارتقاء يافته و محقق  محترم شمرده شدحقوق زنان و دختران 
نسبت به انساندوستانه نبايد به هيچوجه کارمندان . می گردد

  . موافقت و يا کمک نمايند نقض حقوق بشر چشم پوشی،
  

 انساندوستانه و حقوق بشر با کنشگرانتی است که گرچه، حيا
اعضای هرکدام از جوامع  و گروههای متفاوت در داخل جوامع 

زنان، دختران، را که  تا مشکالت حمايتی از نزديک کار کنند
تشخيص داده و به آن با آن روبرو هستند پسران و مردان 

ه در غير اينصورت خطر عکس العمل وجود دارد ک. پاسخ دهند
  .مشکالت حمايتی اضافی بوجود آوردممکن است 

  

   چارچوب حقوقی بين المللی
  

بين بدنه چارچوب حقوقی بين المللی برای حمايت ابتدائا از سه 
المللی حقوق معاهدات که همديگر را متقابال تقويت می کنند، 

 حقوق بين المللی بشر، حقوق تشکيل شده است، يعنی؛
، که بيشتر متعارف  حقوق بين المللی.انساندوستانه و پناهندگان

فعل دولتهاست تا يک متن قانونی، نيز تعدادی از تداوم ناشی از 
حقوق مهم را در بر دارد و، برای مثال، اعمالی نظير بازداشت 
خودسرانه، کشتار خارج از حيطه قضايی، بردگی و شکنجه را 

  .منع می نمايد
  

  حقوق بين المللی بشر
  

  ؟حقوق بشر چه هستند
: می گويد (UDHR)اعالميه جهانی حقوقو بشر اصل اول از 

همه افراد بشر آزاد زاده شده و از نظر حيثيت و حقوق برابر "
 ذاتی بوده و از - مانند حق زندگی–حقوق بشر  ."می باشند

افراد بشر جدانشدنی است به همين دليل ساده که آنها بشر می 
ت داوطلبانه از حقوق می توانند بصورنه افراد و گروه . هستند

سايرين می توانند آنرا نه بشری خود صرف نظر کرده و 
  .بگيرند

  
از حقوق بشر از طريق قرار گرفتن در هفت معاهده بين المللی 

 پروتکلبرخی از معاهدات از طريق. ندبرخوردارحمايت حقوقی 
های اختياری که مربوط به موضوعات خاصی می شوند کامل 

 معاهدات منطقه ای نيز از حقوق بشر بسياری از. شده اند
بين المللی و حقوق داخلی همه اين ابزار . حمايت می نمايند

يی را در مقابل اقدامات يا ترک فعل هايی فراهم می تضمين ها
برخورداری از حيثيت انسانی، آزاديهای اساسی و با که نمايد 
   .تداخل دارد آنها

  
هدات، موافقت خود را دولتها از طريق تصويب يا الحاق به معا

متعهد به اجرای آن معاهده و اجرای قانونا اعالم می دارند که 
 دولت تاکنون ١۵٠ برای مثال، .مفاد آن در سطح ملی باشند

را تصويب  (ICCPR)ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی 
کرده و بدين ترتيب تضمين نموده اند که همه افراد در حيطه 

حتی اگر در (حيطه صالحيت قضايی آنها سرزمينی آنها و در 
از حقوق مندرج در ) حيطه سرزمينی آن دولت قرار نگرفته اند

 بر اساس تبعيض (ICCPR). ميثاق برخوردار خواهند بود
جنسيت را منع نموده و بويژه دولتها را متعهد می نمايد که حق 

حقوقی که و مردان را برای برخورداری از همه مساوی زنان 
      :منجمله تضمين نمايند، اق متبلور شده استدر ميث

  

  حق زندگی؛ •
 

وحشيانه، غير يا مجازات آزادی از شکنجه يا رفتار  •
  انسانی و خوارکننده ؛

 آزادی از بردگی، بندگی و کار به زور و اجباری؛ •



 

 دستگيری يا بازداشت حق آزادی و امنيت فرد و آزادی از •
 بدون محاکمه؛

 

 انسانیرفتار برخورداری از  برای حق افراد بازداشت شده •
 ؛ آميزو شرافت

 

 مساوات در مقابل قانون و حمايت برابر قانون؛ •
 

 حق برای محاکمه عادالنه؛ و  •
 

 . تجمع و انجمنآزادی مذهب، عقيده،  •
  

  ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
(ICESCR)  های کمکهای از حقوق زير که مربوط به بخش

  :حمايت می نمايد وستانه می شوندانساند
  

 حق آموزش؛   •
 

ذا، لباس و  يک استاندارد کافی زندگی، شامل غحق داشتن •
 ؛مسکن
  

حق بدست آوردن باالترين استانداردهای سالمت فکری و  •
 يزيکی؛ و ف

  

 .حق داشتن کار و شرايط مناسب کار •
  

تحت حقوق بين المللی بشر، دولتها متعهد هستند که حقوق 
تعهد به . و اجرا نمايند گذاشته، حمايت نموده ماحترابشر را 
 اقتضا می کند که هر دولت، اصوال، از مداخله مستقيم يا احترام

غير مستقيم دربرخورداری مردم از اين حقوق خوددرای نمايد؛ 
 به معنای ممانعت از مداخله طرف سوم در حمايت تعهد به

وق بشر به  حقاجرای مقابل برخورداری از حقوق می باشد؛
معنای برداشتن قدمهايی برای تحقق حقوق مورد بحث، در 

 دولتها . اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشدحقوقزمينه 
ا بايد برای تحقق اين تعهدات، از جمله، سياستهای مناسب ر

از طريق اصالح، (اطمينان حاصل نمايند و  بررسی ؛اجرا نمايند
طابق با استانداردهای که قانونگذاری ملی م) تصويب و حذف

 اطمينان حاصل نمايند که يک چارچوب ؛بين المللی می باشد
) مانند پليس، سيستم قضايی، زندان و غيره(نهادينه ای موثر 

تی را ا و امکان،وجود داردآن و احقاق حقوق   ازبرای حمايت
نقض حقوق خود پس از برای افراد و گروهها بوجود آورند تا 

 برنامه هايی را به اجرا بگذارند که ؛شوندخواستار احقاق آن 
و در هنگام نياز همکاری و کمک بين اعمال گردد؛ حقوق 

  . المللی را خواستار شوند
  

  حقوق بشری زنان 
  

عليرغم اينکه حقوق بين الملل حقوق مساوی زنان و مردان را 
ان و در برخورداری از همه حقوق بشری تضمين می نمايد، زن

به با نابرابريهايی ، همچنان ر همه جوامعدختران تقريبا د
مواجه   )در عمل( de factoو ) در قوانين ( de jourصورت 

عالوه بر اين، درگيری های مسلحانه و باليای . می باشند
وخيم تر کرده و پيشرفت به تبعيض و نابرابری را اغلب طبيعی 

 و برخورداری کامل زنان از حقوقشان برابری جنسيتی سوی 
کمک و حمايت انساندوستانه در . دنا مانع مواجه می سازرا ب

هنگام درگيری های مسلحانه و باليای طبيعی بايد به تحقق 
 مردان و پسران مشارکت. برابری و حقوق بشر زنان کمک کند

بعنوان شريک در تقويت زنان و دختران و بدست آوردن 
  .اهميت حياتی استدارای  نيز برابری جنسيتی 

  

ن محو همه اشکال تبعيض بر عليه زنان کنوانسيو
(CEDAW)  برای تقويت مفاد مقررات موجود ١٩٧٩در سال 

تبعيض برعليه بين المللی به تصويب رسيد و هدف آن محو 
در حال حاضر اين . بودبرابری جنسيتی زنان و بدست آوردن 

با وجود . دولت به تصويب رسيده است١٨٣کنوانسيون توسط 
م شده بر اين کنوانسيون بيشتر از هر اينکه محافظات اعال

به  می باشد، تعداد قابل توجه الحاق یمعاهده ديگر حقوق بشر
بيان اين نکته است که جامعه بين المللی معتقد است که آن، 

تبعيض بر عليه نيمی از جمعيت جهان غيرقابل قبول بوده و 
در کار  بايد سازمان ملل و ساير کنشگران. از بين برودبايد 

خود به هنگام درگيری ها و باليا اين اجماع حقوقی بين المللی 
  .را ساخته  و ارتقا دهند

  
CEDAW اعمال هرگونه " تبعيض بر عليه زنان را به صورت

 که تاثير يا هدف آن استثناء يا محدوديت بر اساس جنستمايز، 
 حقوق جرایيا ا و از بين بردن يا نفی شناسايی، برخورداری

ديهای اساسی در زمينه های سياسی، اقتصادی، بشری ، و آزا
توسط زنان، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا هر زمينه ديگر 

بدون توجه به وضعيت ازدواجی آنها، براساس برابری زنان و 
اين کنوانسيون تعهداتی را بر عهده  .تعريف می کند" مردان

 در دولتها می گذارد تا، از جمله، اصل برابری زنان و مردان را
قانونی و اقدامات قوانين اساسی و مقررات خود گنجانده؛ 

منع تبعيض بر عليه زنان اعمال هرگونه اقدام ديگر را برای 
از زنان در مقابل هرگونه عمل تبعيض آميز بصورت نموده؛ 

موثر حمايت نموده و برای آنان فرصت  احقاق حق فراهم 
تماعی و فرهنگی نمايند؛ اقداماتی را برای تغيير زمينه های اج

که به تبعيض بر عليه زنان کمک می کند بعمل آورند؛ با فحشا 
و قاچاق زنان مقابله نمايند؛ و از برابری در زندگی سياسی و 
عمومی، قوانين تابعيت، حق آموزش، اشتغال و کار، دسترسی 
به بهداشت، امور مالی و تامين اجتماعی، موضوعات حقوقی و 

اين کنوانسيون .  اطمينان حاصل نمايندمدنی و قوانين خانواده
به دولتها اجازه می دهد تا اقدامات موقتی  ويژه ای را برای 

  .تحقق برابری اتخاذ نمايد
   

که غالبا در  به خشونت مبتنی بر جنسيت CEDAWدر حاليکه 
 بحرانی شايع است اشاره ای ندارد، کميته ای که وضعيت های

ا بعهده دارد در توصيه نامه وظيفه پيگيری اجرای کنوانسيون ر
ضوع پرداخته و به اين موخود و صالحيت قضايی  ١٩شماره 

خشونت تبعيض شامل تعريف "اظهار نظر نموده است که 
 می شود، يعتی، خشونتی که بر عليه يک زن مبتنی بر جنسيت 

که بر زنان خشونتی هدايت می شود چون او يک زن است و يا 
اين امر شامل اعمالی که .  گذاردبه صورتی نامتناسب اثر می

ند، تهديد به نصدمه يا رنج فيزيکی، مغزی يا جنسی وارد می ک
."  ، فشار و هرگونه صلب آزادی می شودیچنين اعمال



 

دادگاههای بين المللی جنايی برای يوگسالوی سابق و رواندا 
 قرار تعقيبجنايات مربوط به خشونت مبتنی جنسی را مورد 

 نتيجه آن سابقه حقوقی برای حمايت از زنان و داده اند، که در
مصونيت کسانيکه حقوق آنان را نقض کرده اند  با برخورد

اساسنامه رم برای دادگاه بين المللی جنايی . ود آورده اندبوج
(ICC) خاص بيان می دارد که، تحت شرايط صريح بصورت ،

  . خشونت جنسی يک جرم بين المللی می باشد
  

ت حقوق بشری، بسياری از قطعنامه های عالوه بر معاهدا
در پی تحکيم مبانی حمايت و  سازمان ملل و کنفرانسهای جهانی

از جمله اين اقدامات کنفرانس .  حقوق بشر زنان بوده اندارتقاء
 می باشد که بر جهانی بودن ١٩٩٣ در سال رجهانی حقوق بش

اهميت محو خشونت بر  و حقوق زنان به عنوان حقوق بشر
خشونت بر عليه زنان در حين زنان تاکيد نموده و بويژه عليه 

حقوق بشر و حقوق درگيری های مسلحانه را به عنوان نقض 
 ١٩٩٣ سال اعالميهبعالوه  .داد نموده استانساندوستانه قلم

  تاکيد نمود که محو خشونت بر عليه زنان در مورد
خشونت بر عليه زنان و دختران نه تنها به خودی خود يک 

ء استفاده غم انگيز از حقوق بشر می باشد، بلکه مانعی سو
جدی برای تحقق بسياری ديگر از حقوق زنان و دختران می 

  پکن در مورد زنان١٩٩۵کنفرانس جهانی سال  .باشد
اهدافی راهبردی را برای پاسخ به تاثيرات درگيری های 

  . در اعالميه خود گنجاندمسلحانه بر زنان 
  

 نيز تاکيد مجدد شورای امنيت) ٢٠٠٠ (١٣٢۵قطعنامه 
ثريت کثيری کدارد که افراد غير نظامی، بويژه زنان و کودکان، ا

تحت تاثير بصورت منفی از کسانی را تشکيل می دهند که 
 و خواستار اقداماتی شد که مشارکت قرار می گيرنددرگيری ها 

عالوه . در همه مراحل روند صلح تامين نمايدرا مساوی زنان 
که  قطعنامه از همه طرفهای درگيری مسلحانه خواست بر اين

و حمايت زنان و  بين المللی مربوط به حقوق وانينقکامال به 
 ژنو ١٩۴٩دختران غير نظامی، بويژه کنوانسونهای چهارگانه 

 پناهندگان و ١٩۵١، کنوانسيون ١٩٧٧و دو پروتکل اضافی 
 و CEDAW  آن، ادوات حقوق بشر منجمله ١٩۶٧پروتکل 

و دو پروتکل اختياری  CRC، و ١٩٩٩روتکل های اختياری پ
 شورا از همه طرفهای درگيری . آن احترام بگذارند٢٠٠٠سال 

های مسلحانه خواست تا مفاد مربوطه اساسنامه رم را در نظر 
جرم نسل کشی، جرائم عليه بشريت و جنايات . داشته باشند

 جنايی  جنگی در محدوده صالحيت قضايی دادگاه بين المللی
ICC  قرار می گيرند که می تواند افراد را برای انجام اقداماتی

شناخته مسئول  مجرمبعنوان که به اين جرائم منتهی می گردد 
  . بداندو قابل تنبيه

  

  حقوق بشر کودکان
 چارچوب جامعی از )CRC(کنوانسيون مربوط به حقوق کودک 

  را حقوق کودکان و همچنين مکانيسم های مسئوليت پذيری
کنوانسيون حقوق کودکان را برای آزاد اين . می نمايدفراهم 

بودن از سوء استفاده و غفلت، بهره کشی جنسی، قاچاق، 
محروميت از ازادی و ساير اشکال از ربوده شدن، شکنجه، 

بدرفتاری ها در همه زمانها مورد شناسايی قرار داده و برای 
  . م می نمايدزمان درگيری ها حمايتهای ويژه ای را فراه

  
جدی ترين جرائم  "(ICC)سنامه دادگاه بين المللی جنايی ااس

صالحيت دادگاه می باشند  زير را که "مورد نگرانی بين المللی
تجاوز و ساير اشکال خشونت جنسی، و  شناسايی  نموده

 سال در گروههای ١۵استخدام و يا بکارگيری کودکان زير 
نوان جنايات جنگی طبقه مسلحانه و حمله به مدارس را به ع

 سازمان بين المللی ١٨٢بعالوه، کنوانسون . بندی کرده است
کار اعالم می نمايد که سربازکودک يکی از بدترين اشکال کار 

 سال ١٨کودکان بوده و استخدام اجباری يا بزور کودکان زير 
 پروتکل اختياری .درگيری های مسلحانه منع می کنرا در د
CRC ١٨ کودکان در درگيری های مسلحانه در مورد شرکت 

سال را بعنوان محدوده سنی استخدام اجباری و شرکت در 
پروتکل اختياری همچنين می خواهد . مخاصمات تعيين می نمايد

که دولتهای عضو برای بهبود جسمی و روانی کودکان و ادغام 
  .  اجتماعی مجدد آنان همه گونه کمکهای الزم را فراهم نمايند

  
وات، به همراه مفاد مربوطه کنوانسيونهای ژنو، اين اد

 منع بکارگيری مين، ١٩٩٧کنوانسيون نسل کشی، معاهده 
 حمايت کودکان ١٩۶٧ پناهندگان، پروتکل ١٩۵١کنوانسيون 

، ١٢۶١(پناهنده و بسياری از قطعنامه های شورای امنيت 
، يک )١۶١٢، ١۵٣٩، ١۴۶٠، ١۴١٢، ١٣٧٩، ١٣١۴

 ادوات حقوق می باشند که مجموعه محکم و جامع از
استانداردهای مربوط به حمايت از کودکا ن آسيب ديده از 

.  را فراهم می نماينددرگيری های مسلحانه و باليای طبيعی 
 سازوکار شورای امنيت يک ١۶١٢بعالوه، قطعنامه شماره 

نظارتی سازمان ملل را در مورد بکارگيری سرباز کودک ها و 
گيری های در کودکان آسيب ديده از ساير خشونت ها بر عليه
  .مسلحانه، ايجاد می نمايد

  
هفت نوع از  Save the Childrenسازمان غير دولتی 

ضروری را که کودکان در مناطق بالزده و جنگی های حمايت 
  :احتياج دارند شناسايی نموده است

  

  آزار فيزيکی؛در مقابلحمايت  •
 

    بر  و خشونت مبتنی کشیحمايت در مقابل بهره  •
 جنسيت؛

 

  اجتماعی؛- روانی فشارهایحمايت در مقابل •
 

  در گروههای مسلح؛رگرفته شدنحمايت در مقابل بکا •
 

 حمايت در مقابل جداسازی از خانواده؛ •
 

 حمايت در مقابل سوء استفاده مربوط به جابجايی اجباری؛ •
 

 .حمايت در مقابل انکار دسترسی کودکان به آموزش کيفی •
  

 و روشهای پاسخگويی به آنها ممکن است نيازهای حمايتی
ين برای طراحی و ابنابر. برای دختران و پسران متفاوت باشد



 

تجزيه و تحليل اجرای برنامه های حمايت از کودکان يک 
  . حياتی می باشدجنسيتی 

  
هنگام تهيه برنامه های آزادسازی و ادغام مجدد برای مثال، 

 مسلح بکارگرفته شده کودکانی که قبال در نيروها يا گروههای
يا استخدام شده اند، اقدامات ويژه ای برای دختران بايد صورت 

 بر خشونت مبتنی بر جنسيت در بسياری از درگيری ها . پذيرد
دخترانی که برای نيروها و .  استگستردهعليه زنان و دختران 

يا گروههای مسلح استخدام شده يا بکار گرفته می شوند بسيار 
دختران . ه قربانی خشونت جنسی شده باشندمحتمل است ک

 که اين امر ،ممکن است که مجبور به ارائه خدمات جنسی شوند
دختران همچنين ممکن است . برای پسران کمتر اتفاق می افتد

. در گروهها يا نيروهای مسلح وظايف ديگری به عهده بگيرند
 .کارهايی مانند رزمنده، آشپز، حمال و يا جاسوسبرای مثال، 

 در مورد استخدام نمونه اقداماتاصول کيپ تاون و "سند 
دختران استخدام شده برای مقاصد " کودکان در نيروهای مسلح

جنسی و ازدواج اجباری را در تعاريف خود برای سربازکودکها 
گنجانده، و مقرر می دارد که کودکانی که بدون حمل سالح 

در خلع سالح بخشی از نيروهای مسلح را تشکيل می دهند بايد 
  .و ادغام مجدد گنجانده شوند

  
ممکن دختران ، اين امر ديده شدمورد نپال در همانطوريکه 

 نقش تصميم گيرنده و جايگاه رهبری را در جوامع خوداست 
 که تا قبل از بازگشت به فراموشی سپرده داشته باشندبعهده 

همچنين اين احتمال بيشتر .  شده و يا دست کم گرفته می شود
ست که دختران از برنامه های حمايتی و يا ساير ابتکاراتی که ا

برای بازگشت کودکان به زندگی غير نظامی انجام می شود کنار 
 عملی الزم بنابراين اقدامات. گذاشته شده و يا فراموش شوند

، پيشگيریاز گنجاندن کامل دختران در همه جنبه های است تا 
؛ خدمات ارائه صل شوداطمينان حا آزادسازی و ادغام مجدد

شده بايد به نيازهای ويژه آنها برای حمايت و کمک، منجمله 
نيازهای دختران حامله، دختران صاحب کودک و نياز کودکان 

  .آنها پاسخ دهد
  

يونيسف برای پاسخ به اين نيازها و ساير نگرانيهای حمايتی 
 فرضی محيط حمايتگرانه را به عنوان  يک چارچوب ،کودکان
يک .  برنامه ريزی بکار می برد بهدرک حمايت و کمکبرای 

 اعم از کودکان ، –محيط حمايتگرانه محيطی است که هرکسی 
 – دولت و بخش خصوصی تا  گرفته داشتيارانخانواده ها و به

تا آنجا که مسئوليت آنها اجازه دهد برای اطمينان از اينکه 
ايت می کودکان برعليه سوء استفاده، خشونت و بهره کشی حم

محيط حمايتگرانه بر هشت زمينه . نمايدفعاليت می شوند، 
 :کليدی توجه دارد

 

 ؛رفتارها، سنن، عادات، کردارها و اقدامات •
 

 ؛ برای اجرای حقوق حمايتییتعهد دولت •
 

 ؛ کودکداخل شدن در موضوعات حمايتیبحث شفاف و  •
  

 قانونگذاری و اجرای حمايتگرانه؛ •
  

  که اطراف کودکان هستند؛ظرفيت حمايت کردن در کسانی •
  

 مهارتهای زندگی، آگاهی و مشارکت کودکان؛ •
  

 نظارت و گزارش موضوعات حمايتی کودکان؛ و  •
  

 .خدمات برای بهبود و ادغام مجدد •
  

قرار دارند زيرا آنان  محيط  حمايتگرانهتوجه کودکان در مرکز 
نقش فعالی هم در حمايت از خويش و هم در حمايت از ديگران 

 که جنسيت را نيز محيط  حمايتگرانه ايجاد يک . ی نمايندايفا م
يا /يری و می شود برای جلوگگيرد شامل فعايتهايی بدر بر 

افی؛ کاستن از اثرات فوری سوء استفاده؛ اعاده شرايط زندگی ک
  . و ارتقاء حقوق کودکان

  
  

   حقوق انساندوستانه بين المللی
  

بدنه حقوق بين المللی  (IHL)حقوق انساندوستانه بين المللی  
کت نداشته و يا ديگر در مخاصمات شرافرادی را که است که 

 يعنی غير نظاميان، زخمی ها، بيماران، کشتی شرکت ندارند،
و ابزار و را حمايت نموده شکستگان و رزمندگان دستگيرشده 

اين مقررات در درگيری های . روشهای جنگ را تنظيم می کند
غير بين المللی قابل اعمال است و برای مسلحانه بين المللی و 

دولتها، گروههای مخالف مسلح و نيروهايی که در عمليات 
ی صلح شرکت دارند، چنانچه در برقرارو صلح چندجانبه حفظ 

امروزه ادوات . مخاصمات درگير شوند، الزام آور می باشد
نو و دو پروتکل  ژ١٩۴٩ کنوانسيونهای چهارگانه IHLاصلی 

 است که بيشماریآنها و همچنين کنوانسيونهای  ١٩٧٧اضافی 
حقوق . استعمال سالحهای خاصی را محدود يا منع می نمايد

 هايی را ايجاد می کند تا سازوکارانساندوستانه بين المللی  
 فرد برای . می شودرعايتد که مقررات  حاصل شواطمينان

جنايی اعمالی را که خود مرتکب شده و يا دستور به وليت ئمس
، و از دولتها می خواهد قائل می شود ارتکاب آنرا صادر نموده

  .تا افرادی را که مظنون به ارتکاب هستند تحت تعقيب قرار دهد
  

  يک رژيم حمايتی دووجهیحقوق انساندوستانه بين المللی 
ه زنان بکه يعنی يک حمايت عمومی .  زنان فراهم می کندبرای

د، اعم از اينکه غير کنمی پيدا  تسری و مردان بصورت برابر
نظامی و يا رزمنده باشند، و حمايتهای ويژه اضافی که سعی در 

  .پاسخگويی به نيازهای ويژه زنان دارد
  

  :حمايت عمومی
  

 يکی از اصول پايه ای حقوق :اصل عدم تبعيض •
انساندوستانه بين المللی آن است که حمايت و تضمين ها 

ض به همگان ارائه يی که ايجاد می نمايد بايد بدون تبعي
 گردد؛
  

 حقوق انساندوستانه بين المللی :اصل برخورد انسانی •
ن و ااز متخاصمين می خواهد تا نسبت به غيرنظامي

خارج از "رزمندگان دستگيرشده و ساير کسانی که 



 

اين . در پيش گيرند" برخورد انسانی"، "درگيری هستند
ل حداق استانداردهای - همانند مفاد حقوق بشر–اصول 
، شرايط  صلب آزادی و همينطورتضمين های رفتاری

اساسی را که طرفهای درگيری بايد به کسانی که تحت 
 . کنترل آنها می باشند اعطا نمايند تعيين می نمايد

  

اصل تمايز و حمايت از جمعيت غير نظامی در  •
 حقوق :مقابل آسيبهای ناشی از مخاصمات

درگيری مسلحانه انساندوستانه بين المللی  از طرفين يک 
ن و رزمندگان فرق ا بين غيرنظاميپيوستهتا می خواهد 

بر عليه رزمندگان و فقط قائل شده و حمالت خود را 
عالوه بر اين حقوق . هدفهای نظامی هدايت نمايند

انساندوستانه بين المللی حمالت بدون تبعيضی را که گرچه 
 بهغير نظاميان را هدف قرار نمی دهد ولی ممکن است 

غيرنظاميان و هدفهای غير نظامی بدون اهداف نظامی، 
تعدادی از مقررات حقوق .  منع می نمايدضربه بزند،تمايز 

اين اصل عمومی سرچشمه می بين المللی از انساندوستانه 
گيرد که غيرنظاميان بايد از تاثيرات مخاصمات بدور 

 . باشند
  

 اصل :محدوديتها و منع بکارگيری سالحهای ويژه •
يز فوق طرفين يک درگيری را از بکارگيری سالحهايی تما

ن نيست منع اکه قادر به افتراق بين رزمندگان و غير نظامي
تاثيرات ماندگار سالحها بر غيرنظاميان نيز از . می نمايد

جمله مالحظاتی است که می تواند منجر به اعمال 
محدوديت و يا منع استعمال برخی سالحها مانند مين های 

حقوق انساندوستانه بين المللی همچنين .  گرددضد نفر
 بيش از حدبکارگيری سالحها يا روشهايی را که جراحات 

 . رنج غيرالزم بوجود می آورد منع می نمايدو يا
 

   :حمايت ويژه
  

 برای زنان تحت حقوق انساندوستانه بين رژيم حمايت ويژه
ن و نقش ، بهداشت و روان زنایالمللی ابتدائا به نيازهای سالمت

هدف اين مفاد ويژه تامين . آنان به عنوان مادر مربوط می شود
حمايت اضافی برای زنان در پاسخ به نيازهای پزشکی و روانی 

    .آن ودر نظر داشتن خصوصی بودن اين مسائل می باشد
  

 حقوق انساندوستانه :حمايت در مقابل خشونت جنسی •
ون يکنوانس ٢٧)٢(از طريق ماده بطور ويژه بين المللی 
. از زنان در مقابل آزار جنسی حمايت می نمايدچهارم ژنو 

زنان بايد به ويژه در مقابل : " اين ماده چنين می گويد
، بخصوص در مقابل تجاوز، فحشای  آبروهرگونه حمله به

." اجباری، و يا هرگونه تعرض غير اخالقی حمايت شوند
ل تجاوز  کامل عموحشيانه بودن" آبرو"از آنجا که کلمه 

 حمله به وقار يا پاکدامنی زن نبوده جنسی را که صرفا
انی وی نيز می باشد، بلکه بر عليه سالمت جسمی و رو

، پروتکل اضافی اين کلمه را با واژه منعکس نکرده
 است پذيرفته شدهعالوه بر اين،   . عوض کرد"حيثيت"

منع رفتار وحشيانه يا شکنجه مفاد که خشونت جنسی تحت 
 .قرار می گيردانسيون ژنو در کنو

  
 حقوق :زنانی که آزادی آنان سلب شده است •

انساندوستانه بين المللی حمايتهای ويژه ای را برای زنانی 
که آزادی آنان سلب گرديده است فراهم نموده و مقرر می 
دارد که برای زنان مکانهای جداگانه و تسهيالت بهداشتی 

 اعضای يک بعنوان  مگر آنکه زنان و مردان(فراهم شود 
و زنان بايد تحت ) در يک مکان اسکان داده شوندخانواده 

جنسيت . نظارت مستقيم نگهبانان زن قرار داشته باشند
همچنين يکی از مالحظات مربوط به تعيين مجازاتهای 

 .انضباطی و کار زندانيان جنگی می باشد
  

 از مفاد گستره ای :مادریمادران باردار و موارد  •
 و مادرانی است موارد مادریه مادران باردار ، مربوط ب

به مادران باردار .  سال می باشند٧که دارای فرزندان زير 
و شيرده که در بازداشت می باشند بايد به نسبت نياز بدنی 

اين  آنها غذای اضافی داده شود و مادران بازداشت شده
 که از آنها مراقبت های نهادهايیحق را دارند تا در 

در زمينه .  کافی بعمل می آورند پذيرفته شوندپزشکی
ايمنی جسمی، طرفهای درگيری مسلحانه ترغيب شده اند 
 که برای اطمينان از سالمت فيزيکی زنان باردار اقداماتی

برای مثال مناطق امن برای مادران باردار و . بعمل آورند
مادران کودکان کم سن و سال ايجاد نموده و يا موافقتنامه 

برای تخليه موارد مربوط به مادران شيرده امضاء هايی 
 .نمايند
  

 زنان، با در نظر گرفتن بار :حفظ ارتباطات خانوادگی •
،  خوداقتصادی و عاطفی نسبت به گمشدگان مورد عالقه

درخواست کنندگان اصلی برای خبرگيری از اعضای 
چنين زنانی غالبا تحت قوانين ملی . خانواده می باشند

ها را به  قانون آن–روشن قانونی نيستند دارای وضعيت 
  و ممکن است حقی -عنوان همسر و يا بيوه نمی شناسد

برای دسترسی به زندانيان و يا ساير امتيازات نداشته 
حقوق انساندوستانه بين المللی در پاسخ به چنين  . باشند

موضوعاتی، از جمله، سعی در اعاده اتحاد خانوادگی از 
افراد خانواده از يکديگر بر خالف طريق منع جداسازی 

که تضی می شمارد را مق و اقداماتی داردخواست آنها 
مانند نامه با اقداماتی  وتسهيل نموده  را اتحاد مجدد

برقراری مجدد پيوندهای  نگاری و انتقال اطالعات
 .امکان پذير سازدخانوادگی را 

  

  حقوق بين المللی پناهندگان
   

مرتبط گان شاخه ای از حقوق است که حقوق بين المللی پناهند
اصول اصلی حقوق . پناهندگان استاز با حقوق و حمايت 

 به وضعيت پناهندگان و  مربوط١٩۵١پناهندگان در کنوانسيون 
 آن گنجانده شده است که تعريف عمومی ١٩۶٧ پروتکل

پناهنده را در بر داشته و حقوقی را برای پناهندگان که ويژه 
ديگر ادوات مهم . نان است تضمين می نمايدوضعيت پناهندگی آ

ی ملل متحد کميساريای عالشامل  ادوات منطقه ای، اساسنامه 
و مصوبات کميته اجرايی اين  (UNHCR) برای پناهندگان

  .  می باشد(ExCom)کميساريا 



 

ه ذکری ژ جنسيت بطور وياز حقوق پناهندگیدر حاليکه در 
فته شده است که تعريف بعمل نيامده است بطور گسترده ای پذير

درخواستهای ر صورتيکه درست تفسير شود، پناهندگی، د
کنوانسيون . جنسيت را نيز می پوشاندپناهندگی ناشی از 

تعريف می ، اعم از زن يا مرد،  پناهنده را بعنوان کسی ١٩۵١
خود يا محل اقامت ) موطن( در خارج از مملکت اصلی کند که
يب بخاطر نژاد، مذهب، مليت، عق از تبجاو به دليل ترس  بوده

قادر  و يا عقيده سياسی يک گروه اجتماعی خاصت در عضوي
بر   UNHCR.نبوده يا مايل نيست که به آن کشور بازگردد

تعريف گسترده تری را اساس وظيفه خود و معاهدات منطقه ای 
از اشخاصی را در بر می گيرد که اين تعريف . بکار می گيرد

آنها زندگی ، امنيت يا آزادی ده اند چون مملکت خود فراری ش
مورد تهديد درگيريها، خشونتهای عمومی و يا حوادثی است که 

 می تواند جنسيت. بطور جدی نظم عمومی را خدشه دار می کند
 تاثير گذاشته و هم آنرا متحمل می شوندبر نوع آزاری که هم 

لبا از  غازنان، دختران، پسران و مردان در حاليکه . ديکته کند
بخاطر  يک نوع آزار رنج می برند، غالبا زنان و دختران

. هدف اصلی خشونت و سوء استفاده می باشندجنسيت خود 
برای مثال، احتمال بيشتری وجود دارد که زنان و دختران 

مانند خشونت مبتنی بر جنسيت  ديگر اشکال از تجاوز عالوه بر
 ، ختنه ه اجباریخانوادخشونت مرتبط با جهيزيه، برنامه ريزی 

چنين  .فاميلی و قاچاق رنج ببرند/زنان، خشونت داخل خانواده
 دولتی و يا غير دولتی اعم از اينکه توسط کنشگراعمالی ، 

، می تواند در حمايت از درخواست وضعيت ارتکاب شود
  .پناهندگی موثر واقع شود

  
درخواستهای پناهندگی همچنين ممکن است بر اساس اعمال 

که به تعقيب، تعقيب بخاطر جهت گيری باشد يزی تبعيض آم
 بهره کشی جنسی شخص و قاچاق به قصد فحشای اجباری و

در مواردی هم، فرد ممکن است به . جنسی منجر می شود
 اجتماعی ها و سنن تعيين شدهخاطر امتناع از پيوستن به نقش 
  .يا فرهنگی با تعقيب مواجه شود

  
ق و آزادی ها را برای  گستره ای از حقو ١٩۵١کنوانسيون 

 پناهنده تضمين می نمايد و زنان، دختران، پسران و مردان 
حق آنان است و بايد توسط کشورپذيرنده که نوع رفتاری را 

  :اين حقوق عبارتند از. پناهندگی تعهد شود بر می شمرد
 

 حق درخواست پناهندگی؛ •
  

حق اينکه به کشوری که زندگی و يا آزادی پناهنده در  •
 ؛)عدم بازگشت اجباری( است يازگردانده نشوند خطر

  

 حق عدم تبعيض؛ •
  

حق داشتن مدارک شناسايی و دسترسی به کار و آموزش؛  •
 و

  

حق آمد و شد آزاد، دسترسی به دادگاه و انجام فرايض  •
 .مذهبی
  

 شده توسط کميته اجرايی تصويب قطعنامه های عالوه بر اين،
(ExCom) ی پناهندگان برخی کميساريای عالی ملل متحد برا

بايد توسط اعضای و اقدامات را تدوين نموده است که از اصول 
اجرا شود تا حمايت از زنان و کميته و همچنين کميساريا 

برخی از اين .  و بازگشت داده شده را افزايش دهدآوارهدختران 
مصوبات بخصوص بر حمايت از زنان و دختران متمرکز است 

زمينه های خاص، مانند ممانعت از در حاليکه برخی ديگر بر 
    .توجه دارند و پاسخ به آن مبتنی بر جنسيتجنسی و خشونت 

  
 و پناه آوارگان انساندوستانه و حقوق بشری که با عاملين

جويان کار می کنند نقش مهمی در تشخيص، جلوگيری و 
.  پاسخگويی به خطرپذيری های حمايتی مربوط به جنسيت دارند

اطمينان از : نظيرشود  ست شامل موضوعاتیاين امر ممکن ا
 دارا می اينکه مقررات مربوط به پناهندگی حساسيت جنسيتی را

 که از خشونتها آسيب می بينند کسانی باشند؛ تضمين اينکه
دسترسی به مقامات صالحه، اعم از دستگاههای دولتی، 

، و يا شرکای غيردولتی UNHCRسازمانهای بين المللی، مثل 
؛ از فراهم نمودن  و يا به آنها ارجاع داده می شوندرا داشته

صورتی که نياز باشد اطمينان مشاوره و مراقبتهای پزشکی در 
و محرمانه بودن هرگونه اطالعات حفظ شده ؛ شواهد می يابند

و از پيگيری صحيح موارد توسط مقامات، رعايت می شود 
. د نماين حاصلاطمينان سازمانها، مراقبين و نمايندگان قانونی

 جدی، زنان و دختران ممکن است احتياج به اخصوصدر موارد 
داشته باشند تا برای اطمينان از ايمنی در داخل يک کشور کمک 

  .منتقل شوند يک کشور سوم بهجابجا شده و يا 
  

             اصول راهنمای جابجايی داخلی
  

اصول راهنمای جابجايی داخلی برای دولتها، سازمان ملل و 
اير کنشگران حقوق بشر و انساندوستانه راهنمايی های س

 در داخل يک کشورمهمی را در رابطه با حمايت از افرادی که 
گرچه اصول راهنما بدانصورت . جابجا شده اند فراهم می نمايد

که توسط متکی است هايی  الزام آور نمی باشند، ولی بر حمايت
بصورت و  بشر، حقوق انساندوستانه،  بين المللیحقوق

بعالوه، بسياری از . ارائه شده است، حقوق پناهندگان مشابهی
  .کشورها اين اصول را در قوانين ملی خود ادغام نموده اند

  
 سازی های جابجا بر عليههايی را  اصول راهنما حمايت

 را برای حمايت و کمک در پايه ایناخواسته فراهم نموده و 
 برای بازگشت راايی  فراهم نموده و تضمين هيیزمان جابجا

هر اين اصول بدون . امن، اسکان و ادغام مجدد فراهم می آورد
، منجمله جنسيت و وضعيت اجتماعی، نسبت به نوع تبعيض

جابجا شده است قابل اطالق يک کشورهرکسی که در داخل 
اصول يادشده توجه ويژه ای را به مسائل مربوط به . است

 و برای ،بعمل می آورد  جنسيت در وضعيتهای  جابجايی داخلی
  :مثال موارد زير را تضمين می نمايد

   

رهايی از خشونت مبتنی بر جنسيت، منجمله تجاوز،  •
 و آزادی از بردگی،   حمله بی شرمانه،فحشای اجباری و

از جمله فروش برای ازدواج، بهره کشی جنسی و کار 
 اجباری کودکان؛  



 

امل موارد حق نسبت به عدم تبعيض و برخورد برابر، ش •
 مربوط به استخدام وفعاليتهای اقتصادی؛

  

در برنامه ريزی و آواره حق مشارکت کامل و برابر زنان  •
 توزيع کاالهای اساسی، آموزش و برنامه های آموزشی؛

  

های  راقبتحق توجه ويژه به نيازهای زنان برای م •
 بهداشتی باروری و روانی؛

  

دد به خانواده؛  و الحاق مجحق احترام به زندگی خانوادگی •
 و 

  

حق زنان و دختران به داشتن مدارک شناسايی و ساير  •
 .مدارک
  

 بشر، یمکمل بودن حقوق بين الملل
    انساندوستانه و پناهندگان

  
حقوق بين المللی  بشر، انساندوستانه و پناهندگان هدف 
مشترکی را در جلوگيری از مرارتها و تسکين آالم، و حمايت از 

ا اين ب.  ان، دختران، پسران و مردان دارندحقوق و آزادی زن
آنها مکمل و تقويت کننده يکديگر بوده، و بدين توصيف، 

ترتيب يک چارچوب جامع برای حمايت از زنان، دختران، 
  .  پسران و مردان فراهم می نمايند

گرچه، اين ادوات سه گانه حقوقی هم در کاربرد و هم در دامنه 
اندوستانه ويژه درگيريهای حقوق انس .متفاوت می باشند

مسلحانه است در حاليکه حقوق پناهندگان تنها نسبت به 
حقوق بشر گسترده تر . پناهندگان و پناه جويان اعمال می گردد

بوده و نسبت  به همه انسانها چه در زمان صلح و چه جنگ 
  . اعمال می گردد

  
رونی حقوق بشر و حقوق انساندوستانه دارای محدوديتهای د

برای .  و تفاسير آنها تاثير می گذاردند که بر مقبوليتهست
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۴مثال، ماده 

)ICCPR( اضطراری زمانی که حالت به دولتها اجازه می دهد 
عمومی حيات يک ملت را تهديد می کند از برخی از تعهدات 

 حالت اضطراری: به شرط رعايت موارد زيرعدول کنند، خود 
دامات بايد دقيقا مربوط به بايد به صورت رسمی اعالن شود؛ اق

عيت اضطراری گردد؛ اين اقدامات نبايد با ساير تعهدات رفع وض
تحت حقوق بين الملل تناقض داشته و يا ذاتا تبعيض گرايانه 

 به دولتها اجازه نمی ۴مهم است که اشاره شود که ماده . باشند
  :از بزننددهد که از اجرای حقوق زير سرب

    

 حق زندگی؛ •
   

ظالمانه، غير و مجازات آزادی از شکنجه يا برخورد  •
 ؛انسانی و خوارکننده 

 

  آزادی از بردگی، تجارت برده و بندگی؛ •
  

يک  اجرای  درآزادی از زندانی شدن بخاطر عدم توانايی •
  تعهد قراردادی؛

 ؛ز عطف به ماسبق کردن قوانين جزايیمنع ا •
 

 شخص در مقابل قانون؛ و يک ان نوع هشناسايی همه ب •
 

 .آزادی انديشه، فکر و مذهب •
 

تضمينهای ارائه شده توسط ادوات گوناگون حقوقی همديگر را 
متقابال تقويت می نمايند، و بدين ترتيب کنشگران انساندوستانه 

به مردم شده ازند تا حمايت ارائه و حقوق بشری را قادر می س
 ادوات تداخل ها اين از وضعيت در برخی .را به حداکثر برسانند

گونه اعمال می نمايند و بايد تصميم گرفته شود که آنها را چ
  . نمود که بيشترين حمايت را برای مردم آسيب ديده تامين نمايد

  

رويکردهای مبتنی بر حقوق و 
   مشارکت جوامع

  

 از حقوق بين المللی بشر برای مبتنی بر حقوق کرديرو
تدوين سياستها،  ها و بی عدالتيها، تجزيه و تحليل نابرابری

 استفاده می نمايديتها در همه زمينه های کاری لبرنامه ها و فعا
 اين .برخورداری از حقوق بشر را برطرف نمايد اين موانع تا 

  .روش هم بر روند و هم بر نتايج توجه دارد
  

يک رويکرد مبتنی بر حقوق چارچوبی است که با حقوق مدنی، 
ادی، سياسی و اجتماعی افراد و گروهها، و فرهنگی، اقتص

تعهدات دولتها تحت حقوق بين المللی بشر برای احترام و 
  .حمايت از اين حقوق و اجرای آن شروع می شود

  

برای مثال زنان،  (صاحبان حقاز يکطرف اين حقوق 
  از طرف ديگر وو امتيازات آنان را) ن و مرداندختران، پسرا

 گرچه ؛در اصل دولت و عوامل آن( مربوطهصاحبان وظيفه 
در سطوح متفاوت وجود دارند، از جمله در صاحبان وظيفه 

و تعهدات ) خانوارها، جوامع و در سطوح ملی و بين المللی
های  يتجوی آن است تا ظرفآنها را معين می نمايد، و در جست

صاحبان حق را به نحوی تقويت نمايد تا بتوانند حق خود را 
اين حقوق همچنين بر يافتن . آنرا بدست آورندمطالبه کرده و 

   .  نقض حقوق بشر تاکيد داردمسئوليت
  

يک چنين چارچوبی می تواند برای تقويت برنامه ريزی 
ی های حمايت اهداف فعاليترسيدن به انساندوستانه و 

بکارگرفته شود، و از طريق پايه قراردادن قوانين برای سنجش 
که سياستها و برنامه اصل نمايند اطمينان حاقدامات و هدفها، 

های کنشگران انساندوستانه، منجمله سازمانهای سيستم 
و سايرين مثل (NGOs) سازمان ملل، سازمانهای غير دولتی 

جنبش های صليب سرخ و هالل احمر مستقيما به تحقق حقوق 
بشر، از طريق کمک به صاحبان حق و صاحبان وظيفه، کمک 

  . می نمايد
  

 مستلزم آن است که  مبتنی بر حقوقيکردروک ي گيریبکار 
اصول و استانداردهای حقوق بشر، بهمراه توصيه های 

برنامه های حقوق بشری همه مراحل  سازوکارارگانهای و
، تجزيه و تحليل، برنامه ريزی، ارزيابی(ريزی انساندوستانه 



 

 بخش هایتمامی و ) اجرا، نظارت، ارزشيابی و گزارش دهی
  .و تقويت نمايد هدايترا  آن 

  
يک رويکرد مبتنی بر حقوق با اصول مشارکت و توانمند سازی 
افراد و جوامع در يک بستر قرار دارد تا سبب تغيير شده و آنها 

با توجه به . را قادر سازد تا حقوق خود را اعمال نمايند
نابرابری ها و تبعيضاتی که زنان و دختران با آن روبرو 

واقعی و د سازی آنان برای بهبود هستند، مشارکت و توانمن
  .پايدار حياتی می باشد

  
  :رويکرد مبتنی بر حقوق مستلزم موارد زير می باشديک 

  
مثل برابری و عدم (درک اصول حقوق بين المللی بشر  •

سازی و مند توان،  پذيریتبعيض، مشارکت و شمول
و استانداردها و محتويات حقوق ) وليت پذيریمسئ

معاهدات حقوق بشری تعريف شده بدانصورت که توسط 
 است؛

   
بخصوص  که يک دولت یدانستن تعهدات حقوق بشر •

 متعهد به اجرای آنهاست؛
 

م تحقق حقوق، از جمله دارزيابی و تجزيه و تحليل داليل ع •
 به موانع ساختاری و بنيادين؛کردن نگاه 

 
با مشارکت همه اعضاء جوامع برای درک کردن کار  •

و پايه قراردادن آنها جوامع منابع اولويتها، ظرفيتها و 
 برای تقويت جوامع و کار در جهت تحقق حقوق آنها؛ 

 
 با مشارکت صاحبان ،تدوين و تحقق سياستها و برنامه ها •

صاحبان حق  برای ساختن ظرفيت ،حق و صاحبان وظيفه
برای احقاق حق و صاحبان وظيفه برای اجرای تعهدات 

يب پذير و به حاشيه خود، با توجه ويژه به گروههای آس
 رانده شده؛

 
شاخص های اندازه گيری پيشرفتها و نتايج بر اساس  •

 برخورداری از حقوق بشر؛ و
 

ينان از اينکه سياستها و برنامه ها بطور غير ارادی اطم •
 .نمايدمی حقوق بشر افراد و جوامع مربوطه را نقض ن

 
جا از آندر اوضاع بحرانی، بکارگيری رويکرد مبتنی بر حقوق 

می تواند که مربوط به موضوعاتی ماوراء مخاصمات است، 
در عوض، ارائه . اقدام انساندوستانه را هدايت و تقويت نمايد

کمک انساندوستانه می تواند به حق زندگی و امنيت شخص، 
در . آموزش، غذا، مسکن و سالمت جسمی و فکری کمک نمايد

ک ر مقابل کمزير پاره ای از مالحظات حقوق بشری د
  .انساندوستانه می آيد

   
ارائه کمکهای انساتدوستانه بايد بر اساس اصول  •

انساندوستانه انسانيت، بی طرفی و عدم جانبداری و اصول 
حقوق بشری برابری و عدم تبعيض بخاطر نژاد، رنگ، 

جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسی و غير آن، اصليت 
   .خصيه باشدملی يا اجتماعی، اموال، تولد و ساير احوال ش

 
کمک انساندوستانه بايد برای تحقق حقوق بشر به ماوراء  •

 .نيازهای اساسی بپردازد
 

گران انساندوستانه می توانند اطمينان حاصل نمايند کنش •
 برنامه های کمکی که آنها طراحی و اجرا می نمايند که

بطور ناخودآگاه زنان و دختران را در معرض خطر بيشتر 
ارت، انفجار، تجاوز، انزوا، جابجا شدن در مقابل حمله، غ

بنابراين مالحظات حقوق . يا فساد قرار نمی دهد دائمی
  بخشی از بايد ،که ناشی از قانون و عمل می باشند بشری
و ساختارهای برنامه های کمک ش شناسی رو

 . شوندانساندوستانه 
 

کنشگران انساندوستانه بايد مطمئن شوند که مشارکت از  •
ئيکه برای کمکشان آمده اند صورت می گيرد و جانب آنها

بايد فرصتهايی را برای توانمند سازی زنان و دختران 
 .فراهم آورند

 
وزيع کمک بايد بر اساس نيازها، منجمله سيستمهای ت •

نيازهای ويژه زنان و دختران اولويت بندی شده و 
که حاصل شود اطمينان سازوکار هايی را شامل شود تا 

دکان، زنان، افراد مسن، جابجا شدگان ها به کو کمک
 بايد عوامل نظام هااين . و غيره می رسد(IDPs) داخلی 

اجتماعی را که ممکن است دريافت کنندگان کمک را در 
 .خطر قرار دهد در نظر داشته باشند

 
 برای اطمينان از برنامه ريزی اقدامات

 رويکرد استفاده از بابرابری جنسيتی 
 مبتنی بر حقوق

 
تاوردهای برابری جنسيتی و حقوق بشر زنان را از دس

 .نمائيد طريق اقدام انساندوستانه به سياست تبديل
   

تعهدات دولت را که مربوط به زنان و دختران می شود  •
 .شناسايی نمائيد

 

سياستی را تدوين نمائيد که کمک انساندوستانه و حمايت  •
ز دولت به نحوی داده شود که بتواند کمبودهای بجامانده ا

 .را جبران کند
 

مشارکتی، شرايطی را که های با بکارگيری رويکرد
مانع از برخورداری زنان و دختران از حقوقشان می 

 .شود، ارزيابی و تجزيه و تحليل نمائيد
 



 

از وضعيت حقوق بشر، با توجه به حقوق مدنی، فرهنگی،  •
اقتصادی، سياسی و اجتماعی زنان و دختران، يک ارزيابی 

   . بعمل آوريدعمومی 
 

قوانين، نهادها، مکانيسم ها و رويه هايی را که برای   •
حمايت از حقوق بشر زنان و دختران وجود دارند، 

 .شناسايی نمائيد
  

ظرفيت افراد و جوامع، مقامات محلی، سازمانهای  •
 غيردولتی و جامعه مدنی را برای جلوگيری از خطرپذيری

 .آنها تعيين نمائيد و پاسخگويی به ی حمايتو مشکالت  ها
 

 .شکافهای موجود در اجرا را تشخيص دهيد •
 

 از  دخترانزنان و برخورداری زشرايطی را که مانع ا
حقوق برابر و کسب برابری کامل با مردان و پسران 

 .می گردد ارزيابی و تجزيه و تحليل نمائيد
    

 .کنيدبررسی  را قانونی و عملیتبعيضات  •
  

 بررسیرا  فرهنگی و اجتماعی الگوها و پيش قضاوتهای  •
 .کنيد

 
با گروههای مختلف زنان، دختران، پسران و مردان  •

 .بحثهای گروهی را برگزار نمائيد
 

با مشارکت زنان و دختران سياستها و عمليات 
انساندوستانه ای را تدوين و اجرا نمائيد که نسبت به 

را مسائل جنسيتی حساس و نيازهای زنان و دختران 
و  و ظرفيتهای آنان را برای احقاق حق شدپاسخگو با

اين رکای ملی را برای تحقق ظرفيت دولت و ساير ش
 .حقوق بسازد

 
سياستها و برنامه هايی را طراحی کنيد که يافته های  •

 .تجزيه و تحليل شما را منعکس نمايد
   

از برابری دسترسی به خدمات توسط هم افراد و گروهها  •
اطمينان ) های حمايتی کمک و فعاليتعدم تبعيض در(

 .حاصل نمائيد
 

گروهها و افرادی را که دارای نيازهای ويژه می باشند،  •
مانند زنان و دختران به حاشيه رانده شده، و آنان را که از 
خانواده خود جدا شده اند، دختران مادر، دختران سرباز و 

 .سايرين شناسايی نمائيد
 

رای سياستها مقامات محلی و ملی را برای مشارکت در اج •
 .و برنامه ها شناسايی نمائيد

 
برای اطمينان در حمايت از زنان و دختران و خانواده های  •

آنان، شبکه ها و مشارکتهايی را با جوامع محلی و 

سازمانهای جامعه مدنی، بويژه با سازمانهای جامعه محور 
 .زنان، ايجاد نمائيد

 
 اقدام محيطی را بسازيد که زنان و دختران را از طريق •

هدفمند و مثبت، آموزش، دانش و انتقال مهارتها و فراهم 
فرصتهای معاش، تقويت نموده  نمودن اطالعات در مورد 

 .مند بسازدو توان
 

دای زنان هميشه در اطمينان حاصل نمائيد که ص
طراحی و اجرای برنامه ها، و در هنگام مداخله و يا 

 .دپاسخ به خطرپذيری های حمايتی، شنيده می شو
 

 را برای مشورت منظم با زنان و دختران يک سازوکار  •
 .ايجاد نمائيد

   

يک سيستم برای دريافت شکايات ايجاد نمائيد که قابل  •
دسترسی بوده و زنان بتوانند نگرانی های خود را به ثبت 

 .برسانند
 

 هماهنگی و پاسخ ايجاد نمائيد تا اطمينان سازوکاريک  •
درست هدايت شده و حاصل شود که شکايات در مسير 

 .اينکه اقدام بعمل خواهد آمد
 

 موجود برای اطالعات مربوط به راههای محلی و ملی  •
 .  را فراهم نمائيد  نقض حقوقجبران 

 
از هماهنگی صحيح بين کنشگران مختلف اطمينان 

 .حاصل نمائيد
 

جلسات هماهنگی  به همراهی کارمندان انساندوستانه و در  •
 .يدحقوق بشری شرکت نمائ

   

با مقامات مربوطه و وزارتخانه های دولتی و سازمانهای  •
، منجمله آنان که مشارکت ايجاد نمائيد جامعه مدنی

 روانی  ، خدمات حقوقی، -مراقبتهای پزشکی و اجتماعی
 .را ارائه می کنندآموزش و انتقال مهارتها 

 
با کمک کنندگان و ساير کنشگران در جامعه بين المللی  •

 . نمائيدتماس برقرار
 

از تماس با سازوکارهايی را ايجاد نمائيد تا / جلسات منظم  •
  . اطمينان حاصل شود جوامع آسيب ديده و کنشگران محلی

 
 برای مسئوليت پذيری در زمينه  به ايجاد اطمينان

 تحقق حقوق بشر و در برابر نقض حقوق بشر
 .کمک کنيد 

 
ران جببه تقويت ساختار ملی برای مسئوليت پذيری و  •

 .کمک نمائيد
   



 

با کارمندان حقوق بشری برای مقابله با مصونيت مرتکبين  •
  . ارتباط برقرار نمائيد

 

اطمينان حاصل نمائيد که همه کارمندان و شرکاء از  •
سياست سازمان ملل متحد در زمينه بهره کشی و سوء 

 .اطالع داشته آنرا درک می نمايند (SEA) جنسیاستفاده 
 

 بهره کشی  همه کارمندانی که در زمينهاز مسئوليت پذيری •
 در زمينه انساندوستانه فعال هستندجنسی و سوء استفاده 
  .مطمئن شويد

 
کان در مورد کودهای نظارتی سازمان ملل متحد با سازوکار •

 .در درگيری های مسلحانه همکاری نمائيد

  
  

  فهرست کنترل برای ارزيابی برنامه ريزی برابری جنسيتی برای حمايت 
  
از بخش فعاليتهای اين فصل تهيه شده و ابزار مفيدی برای يادآوری به کنشگران بخشی در زمينه موضوعات ت کنترل زير فهرس

کارمندان تدوين طرح بايد شاخص های مرتبط با بعالوه، . کليدی می باشد تا از برنامه ريزی برابری جنسيتی اطمينان حاصل نمايند
به بخش .  بتوانند پيشرفتهای حاصله در زمينه برنامه ريزی برابری جنسيتی را اندازه گيری کنندهر زمينه را تدوين نمايند تا

  .شاخص های نمونه در فصل اصول پايه مراجعه نمائيد
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 .يک ارزيابی جامع از نيازهای حمايتی زنان، دختران، پسران و مردان تکميل شده است .١
 

نسيتی از قانونگذاری ملی بعمل آمده است تا کمبودها را تشخيص داده و از اصالحات بصورت مقتضی يک تجزيه و تحليل ج .٢
 .حمايت نمايد

 
حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران، اساس پاسخگويی انساندوستانه را تشکيل می دهند و در همه سياستها،  .٣

 .، ادغام شده است(CHAP)انساندوستانه  برنامه ريزی ها و طرح ريزی ها، منجمله برنامه عمل عمومی 
 

تعداد برابری از زنان و مردان در جمعيت های آسيب ديده از طريق برنامه های آموزشی، مثال کارگاههای جامعه محور، در  .۴
 ١٣٢۵و قطعنامه CEDAW توانمند می شوند ، منجمله حقوق ويژه زنان و دختران بدانصورت که در  مورد حقوق خود

 .ت درج شده است شورای امني
 

زنان و دختران  مستقيما در ارزيابی ها، مذاکرات و ساير روندهای تصميم گيری و در هنگام تدوين ، اجرا وارزشيابی  .۵
 .سياستها و برنامه ها شرکت می نمايند

 
 .يک سازوکار نظارتی و گزارش دهی در مورد نقض حقوق بشر برقرار است .۶

 
وق بشر ايجاد شده و به آسانی  در دسترس جمعيت آسيب ديده قرار دارد و به سازوکاری برای گزارش نمودن نقض حق .٧

 .نيازهای ويژه زنان و دختران پاسخ می دهد
 

يک تجزيه و تحليل ازچگونگی تاثير برنامه های انساندوستانه بر حقوق بشر، بويژه حقوق زنان و کودکان، مرتبا انجام می  .٨
 .شود

 
انه تماس با مقامات محلی و ملی برقرار می شود  تا نابرابريها را اصالح نموده و در طول اقدامات پاسخ  انساندوست .٩

  .اقداماتی برای پس از بحران و حمايت در درگيری ها و توانمند ساختن زنان و دختران بعمل آيد 
   

  فهرست کنترل برای ارزيابی برنامه ريزی برابری جنسيتی برای حمايت



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اقدام پاسخگو .١
 

افراد آسيب ديده و خانواده آنها؛ کمک پزشکی به افراد آسيب ديده و خانواده آالم اوليه را از طريق کمک مادی مناسب به  •
عمومی و [کمک فنی به ساختارهای محلی( روانی به افراد آسيب ديده و خانواده آنها؛ حمايت -آنها؛ مراقبتهای اجتماعی

 . کاهش دهيد]) خصوصی
 

 ديده در معرض سوء استفاده، اردوگاههای خدمات مستقيم را به اشخاصی که بواسطه حضورشان در مناطق آسيب •
منجمله جابجايی (تخليه ها / ، بازداشتگاهها و غيره قرار دارند ارائه دهيد ؛ با اموری مانند انتقاالتIDP/ پناهندگان

ايجاد ارتباطات /؛ ثبت نام از اشخاص؛ برقراری مجدد)ها به مناطق دور از مناطق درگيری يا مرزها IDPپناهندگان و 
برای مثال (؛ اطالعات و ارتباطات )يا نامه/ردگيری افراد گم شده، سازمان دادن مالقاتهای خانوادگی، تبادل پيام و(وادگی خان

در مورد شرايط حقوق بشری، شرايط برای بازگشت، اطالعات در مورد کار سازمانهای مختلف، محل قرار گرفتن منابع و 
 ). غيره

  

 . ابی نيازهای انساندوستانه ، برنامه ريزی، نظارت و ارزشيابی ادغام نمائيدهای حقوق بشری را در ارزي حمايت •
 

 نظارت و گزارش نمائيد، از جمله تهيه اطالعات برای مقامات در مقر سازمان ملل متحد، سازوکارهای بين الدول حقوق  •
 .بشر و ساير ارگانها

 

توقف سوء استفاده و جلوگيری از آن تحت فشار قرار مقامات مربوطه را، از طريق افشاگری عمومی، برای اقدام جهت  •
 .  دهيد

 
 .مقامات مربوطه را، از طريق گفتگو، برای اقدام به منظور توقف سوء استفاده و جلوگيری از آن قانع نمائيد •
 
ه در حمايت از اشخاصی ک/اين امر را از طريق ارائه کمک قضايی. به کسب احترام برای حقوق قضايی افراد کمک نمائيد •

دولت، سازمانهای غير دولتی محلی و (جريان يک پرونده قضايی قرار دارند و خانواده آنها؛ حمايت  و کمک سازمانها 
 . ، کار برای احترام به حقوق و همينطور افرادی که به عنوان دفاع از حقوق بشر کار می کنند، ممکن است)غيره
 

 اقدام التيام بخش  .٢
 

آوارگان، بازداشتگاهها / حضورشان در مناطق آسيب ديده، اردوگاههای پناهندگان:  که بواسطهخدمات مستقيم را به افرادی •
اموال، / بازگشت/ اسکان مجدد / کمک در بازگشت داوطلبانه: مانند. وغيره ، از سوء استفاده آسيب ديده اند ارائه نمائيد

تباطات خانوادگی؛ کمک به برقراری سازوکارهايی ترتيبات نهايی؛ ايجاد ار/ادغام مجدد/ مسکن و زمين؛ پرداخت غرامت
 .برای روشن نمودن وضعيت افراد گمشده؛ تسهيل اطالعات و ارتباطات

 

 .روند قانونی و اجرای عدالت را برای  هم مرتکب و هم قربانی حمايت نموده و ارتقاء دهيد •
 

" محيط سازی"آن تغذيه و تقويت فعاليتهای را که هدف " درسهای آموخته شده"فعاليتهايی نظير برگزاری جلسات بررسی  •
 .نمائيدمی باشد، اجرا 

  
 محيط سازی .٣

 

 .حقوق بين المللی بشر و استانداردهای انساندوستانه را اعمال نموده، ارتقاء و گسترش دهيد •
 

  .تدوين  وتصويب  معاهدات و توسعه حقوق عرفی را ارتقا دهيد •
 

تنبيه و تعبيه خسارت برای نقض حقوق بين المللی بشر و حقوق انساندوستانه اجرای يک سيستم مناسب عدالتی را بمنظور  •
 . گسترش دهيد

 

 .يک فرهنگ عمومی سازگار با حقوق بشر و ارزشهای انساندوستانه ايجاد نمائيد •
 

  های حمايتی ممکن  فعاليت



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .  بين گروههای مربوطه گسترش دهيددانش و پذيرش حقوق بشر و اصول و ادوات حقوق انساندوستانه را در .١

 
به توسعه و ايجاد موسسات، اعم از دولتی و غير دولتی، در سطوح ملی و بين المللی که، توسط نقش و عملکرد خود، می  .٢

 .توانند احترام به حقوق بشر و حقوق انساندوستانه را افزايش دهند کمک کنيد
  

انيد به نحوی که آنها بتوانند  ناظرين حقوق بشر و افسران حمايتی برس موارد نقض را به اطالع–حمايت را انجام بدهيد  .٣
 . موضوع را نزد مقامات مربوطه مطرح نمايند

 
 .را بسازيد  - ارگانهای ملی مربوط به حقوق بشر، جامعه مدنی، قوه قضائيه –ظرفيت های حمايتی محلی و ملی .۴

 
مات ملی، کنشگران غير دولتی، جامعه مدنی، قوه قضائيه، پليس، آموزش مربوط به حمايت برای کارمندان بين المللی، مقا .۵

 .مامورين زندان و غيره را ارائه دهيد
  

  )ادامه(فعاليتهای حمايتی ممکن  



 

  :منابع
  
 حقوق بشر  یبين المللمعاهدات و کنوانسيونهای  .١

ميثاق بين المللی حقوق ، (ICCPR) حقوق مدنی و سياسی ميثاق بين المللیعبارتند از  محوری بين المللی حقوق بشرهفت معاهده 
، کنوانسيون محو همه اشکال (ICERD)محو همه اشکال تبعيض نژادی کنوانسيون ، (ICESCR) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 و کنوانسيون (CRC)، کنوانسيون حقوق کودک (CAT)يون ملل متحد بر عليه شکنجه س، کنوان(CEDAW)تبعيض بر عليه زنان 
  .(MWC)کارگران مهاجر 

  
می توان از حقوق بشر و نظرات نهايی در مورد گزارشات دولتهای عضو را ات همه معاهدات، نقدهای عمومی مربوط به معاهد

  .  بدست آوردhttp://www.ohchr.org/englishپايگاه اينترنتی 
  

 نمونه هايی از پروتکلهای اختياری .٢
  . با هدف حذف مجازات اعدامICCPRپروتکل اختياری به دومين  •
 .يريهای مسلحانه  در مورد استفاده از کودکان در درگCRCپروتکل اختياری به  •
 . در مورد فروش، فحشا و پورونوگرافی کودکان CRCپروتکل اختياری به  •
 خود ایدر آنجا مردم ازآزاديه مکانهايی که  از با هدف ايجاد يک سيستم بازديد منظم مستقلCATپروتکل اختياری به  •

    . غير انسانی ويا خوارکنندهمحروم هستند، برای جلوگيری از شکنجه و ساير رفتارها و تنبيه های ظالمانه، 
  

  نمونه هايی از معاهدات منطقه ای  .٣
  .منشور آفريقايی حقوق مردم و بشر و پروتکل آن در مورد حقوق زنان، دختران، پسران و مردان در آفريقا •
  .کنوانسيون آمريکايی در مورد حقوق بشر و پروتکل آن در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی •
   .و همچنين منشور اجتماعی اروپاروپايی در مورد حقوق اساسی، و پروتکلهای آن، کنوانسيون ا •
 . ناظر بر جنبه های ويژه مسائل پناهندگان در آفريقا١٩۶٩کنوانسيون  •
 . کارتاهنا در مورد پناهندگان١٩٨۴اعالميه  •
 . بانکوک در مورد وضعيت و رفتار با پناهندگان٢٠٠١اصول تجديد نظر شده  •

  

 منابع منتخب برخی از  .۴
  

• Human Rights Committee General Comment No. 28, “The equality of rights between men and 
women” and Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment No. 16 on “The 
equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights.” 
 
• Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 19 on 
“Violence 
against Women.” 
 
• Reports of the Special Rapporteur on Violence against Women. 
http://www.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/ 
 
• ICVA. Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights through Humanitarian Action. 2002. 
http://www.icva.ch/doc00000717.html 
 
• Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP). 
Protection, an ALNAP guide for humanitarian agencies. 2005.  
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/OCHA-6Q3J4T?OpenDocument 
 
• ICRC. Strengthening Protection in War — A Search for Professional Standards. 2001. 
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0783 
 
• UNICEF. Cape Town Principles and Best Practices on the Recruitment of Children into the Armed 
Forces and on Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa. 1997. 
http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf 

 



 

  

  
  

ماهنگی برای برنامه ريزی و پاسخ موثر ضروری 
هنگاميکه به بحث ابعاد جنسيتی پاسخ . است

–برنامه ريزی مشترک انساندوستانه می رسيم، 
تبادل اطالعات و همکاری در کل سيستم سازمان 

 جمله سازمانهای ملل و با کنشگران بين المللی، از
  .   حياتی است-غير دولتی و جامعه مدنی محلی 

  

 يکی از ابزار (GenNet)شبکه حمايت جنسيتی ايجاد يک 
جدول شماره يک در صفحه (است بخشيدن به هماهنگی ود بهب
و جنسيتی ، بويژه در جائيکه مشاورين ) را ببينيد۴٣

يژه می کارشناسی وتوانايی سازمانهای وجود دارند که دارای 
 اطمينان از  است وهدف اصلی شبکه تسهيل گفتگو. باشند

اينکه مردم در مورد مطالب کليدی و توسعه در مقوله نقش 
های درحال تغيير، نيازها و شرايط زنان، دختران، پسران و 

 ابزاری اين شبکه   .اطالع دارندمردان در جوامع آسيب ديده 
ی در همه برنامه ها برای تشويق ادغام بيشتر ديدگاهای جنسيت

  .می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يک شبکه حمايت جنسيتی از نمايندگان دولت، جامعه مدنی، 
سازمانهای غير دولتی و آژانس های سازمان ملل هم در سطح 

، شبکه به همان هرچند. می شودملی و هم محلی تشکيل 

اندازه اعضای خود فعال است و چنانچه شرکت کنندگان در 
شديت نباشند و يا در زمينه مسائل مربوط به اراز سطح الزم 

نداشته باشند نمی توانند به اندازه کافی موثر تجربه جنسيت 
  . باشند

  
در اوضاع اضطراری پيچيده و يا با مقياس بزرگ، يک 

نيز کارشناس جنسيتی و يا مشاور هماهنگ کننده انساندوستانه  
 عاملين را به مورد نياز است تا حمايت فنی و راهنمايی های الزم

ارائه داده، و کمک کند تا برنامه ها برای هماهنگی بهتر و در 
 ه، صفح٢جدول شماره . (نظر گرفتن وجوه جنسيتی تنظيم گردند

  .) ، شرايط الزم  برای کارشناسان جنسيتی را مالحظه نمائيد۴۴
  

مشاورين بنابراين چرا ما مشاورين جنسيتی داريم؟ 
مشاوره و راهنمايی  کارشناسان فنی به سايرجنسيتی می توانند 

 برنامه ها و مداخالت یحا و طرايده هاآنها می توانند به . بدهند
آنها می توانند به . کمک کنند بنحويکه ابعاد جنسيتی گم نشوند

غالبا آنها . را نشان دهندشکافهای اطالعات و داده ها 
ايی زنان را که می توانند اطالعات و ايده هموجود سازمانهای 

آنها . را برای پاسخ به مسائل مشکل بدهند، می شناسنداضافی 
 اطمينان حاصل نمايند که بين GenNetمی توانند از طريق 

   .بخشها ارتباط وجود دارد
  

آيا مشاور جنسيتی مسئول موضوعات جنسيتی نمی 
 غالبا ما ايتطور فرض می کنيم که مشاور جنسيتی  .خيرباشد؟ 

هايی است که مربوط به جنسيت می در تيم مسئول همه چيز
مشاورين جنسيتی . ولی اين فرمول شکست است. باشد

 آنها آنجا هستند تا به کارکنان –تسهيلگران يک روند هستند 
فنی کمک نمايند تا چيزها را با يک عينک جنسيتی ببينند، آنچه 

 
 

  موردهماهنگی در
   برابری جنسيتی

   اضطراریيت هایوضع در 

هـ

  
  

 جزيی. برابری جنسيتی به خودی خود يک بخش نيست
يک . تغيير ناپذير از هر موضوع و حوزه کاری می باشد

 . موضوع که قائم به خويش باشد نيست

 موضوع چندوجهی



 

را که اجرا می شود مورد سئوال قرار دهند به نحوی که نيازهای 
آنها آنجا نيستند . ران، پسران و مردان پاسخ داده شودزنان، دخت

 در اينصورت –تا همه کارهای مربوط به جنسيت را انجام دهند 
  .هدف جريانسازی شکست خواهد خورد

  
 و مشاوران جنسيتی، مهم است که همه GenNetعالوه بر 

کنشگران، همانطوريکه برنامه ها را هماهنگ ، ارزيابی، 
ا می کنند، بطور مداوم سئوالهای اساسی را اولويت بندی و اجر

 آيا آنها نيازهای متفاوت زنان، دختران، پسران –از خود بپرسند 
و مردان را پاسخ می دهند؛ آيا آنها زنان و مردان را در تصميم 
گيری ، طراحی و ساختن ظرفيتهای خود داخل می کنند؟ اين 

خواه ست،   اطمينان از موثر بودن پاسخ ها کسببرایسئواالت 
 بين مسئولين خدمات توزيع غذا، يا يابين بهداشت کاران باشد، 

ناظرين حقوق بشر، کارشناسان آب و بهداشت و يا کارمندان 
  . خنثی سازی مين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعات هماهنگی موثر در موضعناصر 
  جنسيتی چه هستند؟

  
به  به تنهايی د نمی توانی، کنشگر و يا سازمانهيچ عمليات

نيازهای گوناگون زنان و مردان پاسخ بدهد، بويژه اگر ساير 

واحدهايی که در منطقه هستند به اين اختالفات جنسيتی حساس 
  : مهم است کهاشيمموثر باينکه برای . نباشند

 زيرا :ائيماوضاع و نيازها  را با يکديگر ارزيابی نم •
 تعامل دارد،  زمينه های کاریبا همهموضوعات جنسيتی 

يد و مهم است که محيطهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی مف
و  نظامی را بدانصورت که بر زنان، دختران، پسران و 
مردان اثر متفاوت دارند و همچنين نيازهای آنی حياتی آنها 

اين امر درک بهتری از تحوالت و .  را تجزيه و تحليل نمود
 راری و يا بحران داشته و عاملينتاثيرات يک وضعيت اضط

 را قادر  می سازد تا راههای عملی را که حاضر در منطقه
از مشارکت . می توانند با يکديگر کار کنند تشخيص بدهند

 و اقداماتی برای کنشگران محلی اطمينان حاصل نمائيد
 و همينطور کنشگران در مناطقکارمندان سازی ظرفيت 
تجزيه و تحليل و برنامه ريزی جنسيتی در زمينه محلی 
     .   وريدبعمل آ

  
کمک هنگامی موثر : سازيمهای مشترک براهبرد  •

است که همه کنشگران و شرکاء در هدفها شريک بوده و 
در هنگام . قادر به تعيين اولويتهای مشترک می باشند

 جنسيتی، عدم توانايی در برقراری ادتجزيه و تحليل ابع
اولويتهای مشترک می تواند به پروژه های کوتاه مدتی 

 ت آنها با مطابقگی شود بدون آنکه بتوان چگونمنجر 
کنشگران بايد عالوه بر ساختن . را اندازه گرفتنيازها 
نيز برای تجزيه و تحليل،  مشترک ابزار مشترکی را راهبرد
سيت جنسيتی در برنامه  درجه حسيايابیشو ارز برآورد

 . ريزی تهيه و تدوين نمايند
 

 با همه جلسه: مي نمائ برگزار هماهنگیجلسات •
گان، نمايندگان محلی و دهندکنشگران، از جمله کمک 

دولتی و عاملين انساندوستانه برای طراحی اقدامات پاسخ 
 نه تنها به افزايش آگاهی در بين شرکاء جلسات . الزم است

در زمينه نيازهای مختلف زنان، دختران، پسران و مردان 
ين شود که ا می منجر خواهد شد بلکه اطمينان حاصل 

مطلع  مداخالت  در همه بخش ها و به شکل دادنديدگاهها 
 .کمک می نمايدديگران ساختن 

 
برای : ی کافی برای هماهنگی کنار بگذاريممنابع مال •

گام تدوين بودجه برای يک مداخله اين کار، مهم است که هن
  . های هماهنگی مورد بررسی قرار بگيردسازوکار

  
  
  
  
  

  برنامه ريزی برابری جنسيتی در هماهنگی  برای برآورد نترلفهرست ک
  

فهرست کنترل زير ابزاری مفيد برای يادآوری به کنشگران بخشی در مورد موضوعات کليدی جهت اطمينان از برنامه ريزی 
حاصله بعالوه ، کارمندان طرح ها بايد شاخص های ويژه هر زمينه را بوجود آورند تا پيشرفتهای . برابری جنسيتی فراهم می نمايد

  . را در برنامه ريزی برابری جنسيتی اندازه گيری نمايند
  .به شاخصهای نمونه در فصل مربوط به امور پايه مراجعه نمائيد

  
  

IASC  با همکاری شورای نروژی پناهندگان(NRC)  يک
ايجاد نموده است که  (GenCap)فهرست ظرفيت جنسيتی 

همينطور يک . استبرابری جنسيتی دارای دو کارشناس 
فهرست آماده برای اطمينان از اينکه برنامه ريزی برابری 

اندوستانه جنسيتی بطور کامل در همه اقدامات انس
 مشاورين برای حمايت از هماهنگ .جريانسازی شده است

کننده انساندوستانه، به تيم های انساندوستانه در کشورها و 
  . شبکه های جنسيتی اعزام می گردند

مشاورين جنسيتی می توانند به دفتر هماهنگ کننده 
. انساندوستانه و يا آژانس های سازمان ملل اعزام شوند

  : بيشتر به آدرس زير مراجعه نمائيدبرای اطالعات
www.humanitarianinfo.org/iasc/gender 

   رستی از مشاورين جنسيتیفه



 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .  می گردنددر وضعيتهای اضطراری يک يا چند کارشناس جنسيتی اعزام .١

 
اين شبکه . گروه ها ايجاد می گردد/شبکه های جنسيتی هم در سطوح ملی و هم محلی، با حضور نمايندگان همه بخش ها .٢

بطور مرتب جلسه گذاشته و ابعاد جنسيتی درهر زمينه کاری، همچنين کمبودها و پيشرفتهای حاصله در تحقق مسئوليتهای 
 . گزارش می نمايدمحوله را بصورت منظم برآورد کرده و 

 
 .داده های سرشکن شده، جمع آوری و تجزيه و تحليل شده و در طرح ريزی و اجرا مورد استفاده قرار می گيرند .٣

 
 .تجزيه و تحليل جنسيتی و داده های سرشکن شده يک بخش روزمره از سازوکار گزارش دهی هر آژانس می باشد .۴

 
ارشهای روزمره در مورد وضعيت شاخصهای ارائه شده که در کتاب گروه يک برنامه عمل جنسيتی داشته و گز/هر بخش .۵

 . آمده ارائه می دهدIASCراهنمای جنسيتی 
 

 .گروهها و موضوعات چندوجهی، ادغام می گردد/ابعاد جنسيتی در آموزشهای ارائه شده به کنشگران در همه بخش ها .۶

 فهرست کنترل برای ارزيابی برنامه ريزی برابری جنسيتی در وضعيت های اضطراری

  :هدف
  

، اقداماتی را معمول داشته و حمايت خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد که در اوضاع (GenNet)شبکه ظرفيت جنسيتی 
  .بخش ها پاسخ داده شده است/اضطراری به ابعاد جنسيتی درهمه گروهها

  
  .ترک راه مناسبی است يک آژانس با توان کارشناسی جنسيتی قوی ودر غير اينصورت رياست مش:رئيس

  
  :ترکيب

  

  . بفرستندGenNetهمه سازمانهای مسئول بخش ها و گروهها بايد نمايندگان ارشد خود را به  •
عضويت بايد شامل گروههای محلی زنان، سازمانهای غيردولتی و نمايندگان سازمان ملل و دولت  از وزارتخانه های  •

  .مختلف گردد
  

  :فعاليتها
  

يد که تجزيه و تحليل جنسيتی از اوضاع انجام شده و برای بکارگيری توسط ساير کنشگران اطمينان حاصل می نما •
  .مستند شده است

  .شبکه سازی و تبادل اطالعات در ابعاد جنسيتی تمامی زمينه های کمک و حمايتی کار را توسعه می دهد •
گروههای / سازی جنسيتی در بخش ها را به عنوان ابزاری برای ارائه راهنمايی جريانIASCکتاب راهنمای جنسيتی  •

 . مختلف  بکار می گيرد
 .آگاهی عمومی را در مورد موضوعات مربوط به جنسيت افزايش داده و حمايت می نمايد •
در جمع آوری و . از فراهم بودن داده های سرشکن شده بر حسب جنس و استفاده ازآن اطمينان حاصل می نمايد •

ه بر اساس جنس همکاری نموده و کنشگران را آنگونه که نياز است آموزش می تجزيه و تحليل داده های سرشکن شد
 . دهد

 .مشارکت بين سازمانهای جامعه مدنی ، دولت و جامعه سازمانهای غيردولتی و سازمان ملل را حمايت می نمايد •
 .گروه شرکت می نمايد/در آماده سازی برنامه عمل های حساس به جنسيت برای هر بخش •
 .نياز درمورد ابعاد جنسيتی اوضاع اضطراری آموزش ارائه می نمايددر هنگام  •
 .هماهنگ کننده انساندوستانه را بطور مرتب مالقات نموده و به او گزارش می نمايد •
  . نظارت می نمايدIASCبر پيشرفت کار در جريانسازی جنسيتی از طريق بکاربردن فهرست کنترل در کتاب راهنمای  •
   

  ضاع اضطراریشرح مسئوليتهای يک شبکه جنسيتی در او: ١جدول 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هدف کلی مشاور جنسيتی در يک وضعيت انساندوستانه حمايت از نقش هماهنگ کننده انساندوستانه در ارتقاء برابری جنسيتی 
ز تقويت برنامه ريزی با حساسيت بازده مورد انتظار عبارت خواهد بود ا. و عدم تبعيض در طول عمليات انساندوستانه می باشد

  .جنسيتی و اجرای آن در اولين مراحل از امداد اضطراری بر اساس داده های بهبود يافته و تجزيه و تحليل آن
  

  :وظايف عمده عبارتند از
  

  حمايت در زمينه جريانسازی جنسيتی/رهبری فنی
  

می  يا جمع آوری/و(را بعمل آورده  ی سريع از اوضاعبا توجه ويژه به وضعيت زنان و دختران، يک تجزيه و تحليل جنسيت •
 . ، و اين اطالعات را برای تدوين برنامه های عمل جنسيتی بخش های مختلف، با همکاری شرکاء بکار می برد) نمايد

 از طريق مشارکت  با مرکز اطالعات انساندوستانه و سايرين، در طول برنامه های انساندوستانه حمايت فنی برای جمع •
 .آوری و تجزيه و تحليل داده های سرشکن شده بر اساس جنس بعمل می آورد

گنجاندن ابعاد جنسيتی را در ارزيابی از نيازها ارتقاء بخشيده و تسهيل می نمايد، و به کنشگران اجرايی کمک می نمايد تا  •
مالی و ساير درخواستها و ، درخواستهای فوری تامين (CAP)" درخواست عمومی تامين مالی"برابری جنسيتی را در 

 .اسناد بگنجانند
از طريق ارائه مستقيم رويه های فنی و حمايت های برنامه ای به کنشگران بخشهای مختلف، ادغام ديدگاههای جنسيتی را  •

 .گروههای مختلف تسهيل و حمايت می نمايد تا ارائه خدمات بهبود يابد/در بخش ها
برای مقابله با  IASCد جنسيت در وضعيت های انساندوستانه و دستورالعمل در مور IASCاستفاده از کتاب راهنمای  •

گروهها ارتقاء بخشيده و از طريق بکارگرفتن / خشونتهای مبتنی بر جنسيت در مداخالت انساندوستانه را در همه بخش ها
تنی بر جنسيت، پيشرفت در چارچوب و فهرستهای کنترل در کتاب راهنما و دستورالعمل مربوط به مقابله با خشونتهای مب

 فرهنگی و گروههای –جريانسازی جنسيتی را تحت نظر می گيرد، و فهرست های کنترل را با زمينه های ويژه اجتماعی 
 .هدف تطبيق می دهد

بطور مرتب ارزيابی های بروزشده از اوضاع و مواد خبری را برای هماهنگ کننده انساندوستانه تهيه می نمايد تا در ديدار  •
با مقامات ملی استفاده نموده و اطمينان حاصل نمايد که تعهدات قانونی و سياستگذاری بين المللی و ملی  اولويت اجرايی 

 . داده شده اند
در توسعه مواد آموزشی با جهت گيری حساسيت جنسيتی همکاری نموده و مشاوره می دهد، منابع آموزشی موجود را با  •

 .مربوطه حمايت می نمايد) های( آنها را در ابتکارات داخلی و خارجی در زبان زمينه ملی تطبيق داده و ادغام
  

  شبکه سازی و مشارکت 
 

 .هماهنگی يکنواخت يک شبکه جنسيتی بين آژانسی را تسهيل می نمايد •
تی، منجمله دولتها، سازمانهای بين المللی غير دول( با مشاورين جنسيتی و مراجع تماس ساير آژانس ها و سازمانها  •

و مرجع تماس در ماموريتهای پاسداری از صلح در کشور ارتباط برقرار ) سازمانهای غير دولتی محلی و گروههای زنان
 .می نمايد

از سازمانهايی که گروهها را هدايت می کنند حمايت می نمايد تا تعهدات جنسيتی را بدانصورت که در شرح مسئوليتهای  •
 .داين سازمان ها آمده است انجام دهن

اتحاد استراتژيک با ساير کنشگران کليدی داخلی و خارجی برای حمايت از برنامه ريزی با حساسيت جنسيتی برقرار می  •
 .سازد

  
  حمايت

 .جهت فعاليتهای افزايش آگاهی و حمايتی ملی و بين المللی توسط کنشگران ذيربط اطالعات فراهم می نمايد •
ر بودجه آژانس ها  جهت جريانسازی موثر جنسيتی و همچنين اجرای برنامه برای اختصاص منابع انسانی و مالی کافی د •

  .های هدفمند برابری جنسيتی و حقوق زنان و دختران  حمايت بعمل می آورد

  شرح مسئوليتهای يک مشاور جنسيتی در وضعيت های اضطراری: ٢جدول 



 

  
  

  جنسيت و 
  مشارکت در

  اقدام 
  انساندوستانه

  

  
 و حقوق دف اقدام انساندوستانه پاسخ به نيازها

است که از درگيريهای مسلحانه يا باليای ی مردم
اين شامل اطمينان از ايمنی و . طبيعی آسيب ديده اند

سالمت آنها، ساختن ظرفيتها و توانايی های آنها، و 
بنابراين، . ممانعت از صدمات بعدی به آنان است

 نيازهای افراد و جوامع اينکه موثر باشند بايد بربرنامه ها برای 
، و  راه برای دانستن نيازها و راه حل هانبهتري. ندوشمتمرکز 

 مان مستقيم با افرادطرح ريزی و برآوردنمودن برنامه ها ، گفت
 زنان، دختران، پسران و مردان – اقدام انساندوستانهنظرمورد 

ظارت و ارزيابی برنامه  و شرکت دادن آنها در طراحی، اجرا، ن–
  . می باشدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د، چگونه و برای نارکت کشم د اينکه چه کسیتصميم در مور
 اقدام انساندوستانه را شکل شرکت کند ، نيز تاثير چه منظور
دقت کافی در اتخاذ اين تصميمات صورت  وقتی .می دهد
   : مشارکت ابزاری بی نهايت موثر می شود برایگرفت

  

گروهها در ندن احتمال کنارگذاشتن برخی از به حداقل رسا •
  زمان طرح ريزی و ارائه کاالها و خدمات؛

  

آندسته از گروهها  قدرت بين روابطتشخيص دادن  •
 که بر )سياسی، اجتماعی، اقتصادی ، جنسيتی و غيره(

 روی منابع تسلط دارند و تسلط ندارند ؛
 

 سخ موثرتر؛ يک درک کاملتر و بدنبال آن پاامکان •
 

  نيازها؛ارزيابی ازباالبردن دقت داده های مربوط به  •
 

کمک کردن به افراد و جوامع برای تشخيص اقداماتی که  •
 بايد از جانب خود انجام دهند؛

 

بيشتر در ميان  تگذاشتن بنيان خودکفايی ، ايمنی و حماي •
 در دراز مدت؛ و  برنامه پايدارتر افراد و جوامع، و نتايج  

 

نان يافتن از اينکه مشارکت برای افراد و کنشگران اطمي •
 .انساندوستانه معنا دار و موثر است

 

 چه کسی بايد مشارکت نمايد؟
  

و کنندگان رکت دسته های متفاوت شهر رويکردی بايد 
نساندوستانه مورد مالحظه  ارا با اقدامان آنمداخله ارتباط 

  :قرار دهد، مانند

هـ

  
  

  :کالت زير را خواهند داشتاگر مردم مشارکت نکنند، مش
 از دست دادن حيثيت -
 احساس بی ارزشی -
 احساس بی قدرتی -
  اجتماعی- روانی/افزايش در امراض مغزی -

 مشارکت مهم است

  
  

مردم آسيب ديده از بحران در تشخيص نيازها مشارکت فعال 
برنامه های امدادی برای پاسخ دادن و طرح ريزی و اجرای 

به آن نيازها به گونه ای اساسی موثر بودن و پايداری برنامه 
 .  ها را بهبود می بخشد

 چرا مشارکت مهم است؟



 

 برای مثال از ،  و مردان زنان، دختران، پسران– افراد •
طريق گروههای متمرکز، بررسی های اتفاقی، گردش در 

 اردوگاهها، انجام ثبت نام؛
 مجموعه های مثال از طريق  برای– بطور کل هامعج •

مثل بزرگان، تصميم گيرندگان سنتی، آموزگاران، " نماينده"
 بهداشت کاران، مقامات ملی؛

 

انهای غير  مثل سازم–سازمانهای محلی /شبکه ها •
اينها . ، شبکه های غير رسمی جوانان و زنان محلیدولتی

می توانند در ارائه خدمات، نظارت بر حقوق بشر، آگاهسازی 
   . شوندشرکت دادهجوامع يا موضوعات مورد عالقه مشترک 

  

سياست در مورد جنسيت و مشارکت 
  چيست؟

  

در مورد ادغام يک ديدگاه  IASCبيانيه سياستگذاری 
) بيانيه سياستگذاری(ی در عمليات انساندوستانه  جنسيت

مشارکت زنان را در طرح، تدوين و نظارت بر همه جنبه های "
اين . دشمار می اولويت را يک" برنامه های انساندوستانه

شان به جهت شناسايی نيازهای ويژه و مشارکتزنان را اعالميه 
 است که  برجسته کرده، و در پی آندر بحرانهای انساندوستانه

از دسترسی برابر آنها به برنامه و تصميم گيرندگان اطمينان 
 از مردان دسترسی کمتری به تصميم زنان نوعا. بهتری بيابد

 بخاطر عواملی نظير سواد و مهارتهای زبانی – گيرندگان دارند
که می تواند بر توانايی آنها برای ارتباط با تامين کنندگان (

نوعا نمايندگان مذکر در ( هبری جامعه ، ر )خدمات تاثير بگذارد
زنان و (، تحرک و زمان  )رسمیحيطه های تصميم گيری 

).  مراقبت از فرزندان و امور خانه را انجام می دهنددختران 
چنانچه اين موانع شناخته نشده و بگونه ای مناسب پاسخ داده 
نشود، می تواند توانايی زنان را برای شرکت موثر در همه جنبه 

   . ای اقدام انساندوستانه  محدود نمايده
  

از زمان صدور اين بيانيه سياستگذاری و تمرکز بر مشارکت 
  اهميت ايجاد رويکردهای،زنان، دختران، پسران و مردان

که همه را منتفع رويکردهايی .  بيشتر درک شده استمتشکل
 کسانی را که از مداخالت متاثر ی وسيع ازساخته و مشارکت طيف

 زنان، دختران، پسران و مردان، منجمله –اند شده 
  برای مثال، گسترش مشارکت جوانان ،شامل شود -سالخوردگان

 در فعاليتهای سازمان يافته، هم به دختران و هم به پسران جوان
  . و کمک به جامعه را می دهد مهمفعاليت اجازه 

  
ادغام ظرفيت "به خود را متعهد بيانيه سياستگذاری همچنين 

زی سازمانهای زنان در برنامه های پاسخ انساندوستانه و سا
 جدولهمانطوريکه در . می نمايد" مراحل احياء و بازسازی

توضيح داده می شود، راههای متفاوتی برای  صفحه بعد
 مشارکت به عنوان وسيله ای برای باالبردن ظرفيت استفاده از

  .سازمانهای محلی در پاسخ انساندوستانه وجود  دارد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UNHCR در هشت اردوگاه پناهندگی در سيرالئون يک سيستم مشارکت پناهندگان برقرار ساخت تا مطمئن شود که نگرانيها و ،
 خود را دعوت نمود تا نظرات  شرکایUNHCR.   و شرکای دولتی و اجرايی آن،منتقل شده استUNHCRنظرات همه پناهندگان به 

پس از مذاکرات منظم مشخص شد . پناهندگان را در مورد اينکه چگونه می توانند در مديريت اردوگاه شرکت نمايند خواستار شوند
بخاطر اينکه موضوعات گزارش نشده بود – UNHCRکه برخی از نگرانيهای مهم به اندازه کافی توسط مديريت اردوگاه يا کارکنان  

  .  مورد توجه قرار نگرفته است- يا اينکه به درستی پاسخ داده نشده بوده و
  

زنان پناهنده ابراز داشتند که بيشتر تصميم گيريها تحت سلطه مردان انجام می شود و شوهران اقالم اختصاص داده شده به هر 
يک سيستم نمايندگی جديد تشکيل گرديد، . ه اندخانوار نظير اقالم غذايی و غير غذايی را جمع آوری کرده و در اختيار خود گرفت

  :متشکل از
  

 يک کميته اجرايی پناهندگان که اعضای آن از طريق رای گيری همگانی انتخاب شده و جايگاه زنان و جوانان در آن حفظ گرديد؛ •
  

  و مذاهب مسلط را داشت؛يک کميته سالخوردگان برای مشورت دادن به کميته اجرايی پناهندگان، که نمايندگی گروههای قومی •
 

 يک کميته شکايات برای اجرای عدالت و مقررات؛ و •
 

برای ) برای مثال، حمايت کودکان، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسيت(تغيير کلی سيستم جاری از طريق کميته های فرعی  •
 .نظارت بر فعاليتهای شرکای اجرايی و حمايت از رفاه پناهندگان

 
کت گسترده تر پناهندگان را در مديريت اردوگاه تسهيل نموده و شفافيت و مسئوليت پذيری در ارائه سيستم جديد همچنين مشار

پناهندگان از . برخی از کميته های فرعی مستقيما برای پاسخ دادن به نگرانيهای حمايتی ويژه اقدام نمودند. خدمات را افزايش داد
در حاليکه بواسطه حساسيت جامعه .  بر موضوعات مربوط به خود حاکم شوندحقوق و امتيازات خود آگاه شده و توانمند گشتند تا

مشارکت زنان در اداره اردوگاه . تعداد زنان در طول دو سال در کميته های اردوگاه کم بود، زنان در کميته های فرعی شرکت نمودند
يی پناهندگان همچنين در کوششهای برنامه ريزی کميته اجرا. افزايش يافت% ۴۵و ساير فعاليتهای بخشی در بيشتر اردوگاهها تا 

UNHCRو شرکای آن از طريق مشورت در هر اردوگاه، بررسی برنامه های در حال اجرا و تعيين اولويتهای آينده شرکت دارد . 
 

 در سيرالئون UNHCRتجربه مشارکتی: در جستجوی صدا ها



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

چگونه می توانيم از مشارکت موثر 
  مطمئن شويم؟ 

  

  پايه ريزی نمائيمبنياد را 
  

اطالعات و راه حل ها را می آورند، ولی با خود شرکت کنندگان 
در عوض بايد به آنان اطالعات کافی يا حمايت نيز داد تا 

اين امر مربوط می شود به اخالق .  ارکت آنها معنا دار شودمش
  :مشارکت و شامل توجه به موارد زير می شود

  
منتقل را به ديگران چگونه درخواست مشارکت  •

ارتباط . ه می خواهيم و چراروشن باشد که ما چ – نمائيم
 و نيازهای آن با فرد يا گروه چيست؟ چرا دنبال آنها هستيم

 دران جوان، رزمندگان سابق، گروههای بهما (آنان چيست
 ؟) رانده شدهحاشيه

  

گيری موضوعات کليدی را برای کسانی که از آن تصميم ها متاثر می چارچوب حقوق بين المللی بشر حق شرکت در جريان تصميم 
حق مشارکت در تعداد بيشماری از ادوات بين المللی، منجمله ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و . شوند می شناسد

حتمل است که سياست يا برنامه بسيار غير م : "اعالميه اخير می گويد. فرهنگی و اعالميه در مورد حق توسعه شناخته شده است
و رجوع شود به گزارش شورای اقتصادی " ای که بدون مشارکت موثر و آگاهانه کسانی که آسيب ديده اند طراحی شود، موثر باشد،

مشارکت در اقدام ). ٢٠٠١ می ١٠(فقر و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  : و اجتماعی سازمان ملل متحد 
اين امر در ادوات بين . ساندوستانه به حقوق يک فرد نيز مرتبط بوده و به استفاده از اطالعات و دسترسی به آن مربوط می شودان

  : المللی زير متبلور شده است
  

هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق شامل حفظ عقايد بدون : "بيان می دارد) ١٩۴٨(اعالميه جهانی حقوق بشر 
  ."و دريافت و ارسال اطالعات و افکار از طريق هر نوع رسانه و بدون هرگونه مرزی می گرددمداخله 

  

هرکسی حق آزادی بيان خواهد داشت؛ اين حق شامل : "بيان می دارد) ١٩۶۶(ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  
رز، اعم از شفاهی و يا کتبی، به شکل هنر، و يا هر آزادی جستجو، دريافت و انتقال اطالعات و افکار از همه نوع ، بدون رعايت م

  ."وسيله به اختيار خود می گردد
  

دولتهای عضو همه اقدامات مناسب را معمول : "بيان می دارد) ١٩٧٩(بر عليه زنان کنوانسيون محو همه اشکال خشونت 
برند و، بويژه، برای زنان بر اساس شرايط خواهند داشت تا تبعيض بر عليه زنان را در زندگی سياسی و عمومی کشور از بين ب

را تضمين می " شرکت در سازمانها و انجمنهای غير دولتی مرتبط با زندگی سياسی و عمومی کشور) ج: (مساوی با مردان، حق
  .نمايند

  

ريافت و کودک حق آزادی بيان خواهد داشت، اين حق شامل آزادی جستجو، د: "بيان می دارد) ١٩٨٩(کنوانسيون حقوق کودک 
انتقال اطالعات و افکار از همه نوع ، بدون رعايت مرز، اعم از شفاهی و يا کتبی، به شکل هنر، و يا هر وسيله به اختيار خود 

  ."کودک می گردد
  

حق توسعه يک حق انسانی غير قابل انتزاع است که بواسطه : بيان می دارد) ١٩۶۶(اعالميه ملل متحد در مورد حق توسعه 
 انسان و همه مردم می توانند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی، که در آن آزادی های اساسی تماما آن هر فرد

  . محقق خواهد شد،  مشارکت نموده، به آن کمک کرده و يا از آن بهره ببرند
  

د حداقل، در هرگونه مقامات مربوطه باي : "بيان می دارد) ١٩٩۶(صول راهنمای ملل متحد در مورد جابجايی داخلی ا
حداقل ) ب(غذا و آب آشاميدنی الزم؛ ) الف: (شرايطی، و بدون هيچگونه تبعيض، برای افراد جابجا شده داخلی دسترسی امن به

اقدامات ويژه ای بايد بعمل آيد تا از . خدمات طبی و بهداشتی اساسی را فراهم نمايند) د(لباس مناسب؛ و ) ج(سرپناه و مسکن؛ 
  .   مل زنان در طرح ريزی و توزيع اين اقالم ضروری اطمينان حاصل شودمشارکت کا

   

نقش مهم زنان در جلوگيری از درگيری ها و حل آن ها و "تاکيد مجدد دارد بر) ٢٠٠٠( ١٣٢۵قطعنامه شورای امنيت شماره 
ی و بهبود صلح و امنيت ، و نياز به در ايجاد صلح ، وبر اهميت مشارکت برابر آنان و شرکت در همه فعاليتهای مربوط به برقرار

  ."افزايش نقش آنان در تصميم گيری در رابطه با جلوگيری از درگيريها و حل آنها
  

 استانداردهای مشترکی را برای مشارکت دارد تا  و استانداردهای حداقل در پاسخ به بالياSphereمنشور انساندوستانه 
ز باليا بصورت فعال در ارزيابی، طراحی، اجرا، نظارت و ارزشيابی برنامه های جمعيت آسيب ديده ا: "اطمينان حاصل شود که 
  ."کمک شرکت می نمايد

 حق مشارکت و حق دسترسی به اطالعات 



 

ی را  گروه هدف چه اطالعات–توانمند سازی و رهبری  •
 موجود، حقوقشان، تعهدات يا در مورد مسائل(نياز دارد 

تا آنها را ) اهداف کنشگر انساندوستانه، نقش مقامات ملی
موضوع  ارتباط و داشته باشندتوانمند کمک کند که مشارکتی 

کنشگر  بر شرکت کننده و هم  بر  هم را و تاثير آن 
زنان از مردان، ممکن است انساندوستانه به حداکثر برساند؟ 

دختران از پسران، جوانان از سالخوردگان  اطالعات متفاوتی 
ا نياز دارند تا مشارکت آنها چه حمايت ويژه ای ر. را بخواهند

لسه؛ حمل و نقل؛ مراقبت  قبل از جبرای مثال يادآوری(نمايند 
؟ با تاکيد بر اهميت دانش )بهبود هایسازوکاراز فرزند؛ 

محلی چه کسی تعيين می کند که چه اطالعات و حمايتی مورد 
 نيازاست ؟

  

به اعتماد سازی از طريق برگشت دادن اطالعات  •
اين امر نشان می دهد . شرکت کنندگان و طيف وسيعتر جامعه

 کنشگر انساندوستانه تعبير شده و که چگونه اطالعات توسط
 منظم برای سازوکاربکارگرفته شده بود؛ چگونه يک 

خبردادن از نتايج و انتظارات می تواند ساخته شود؛ و نشان 
 شرکت کنندگان معنادار بوده و جدی مشارکتمی دهد که 

طيف وسيعتر يک همچنين مهم است که با . گرفته شده است
وع مشارکت و انتخاب شرکت جامعه بررسی شود که آيا ن
برای مثال مورد اعتماد جامعه ( کنندگان  مناسب بوده است 
 اطالعات يا مطرح کردن توزيعبوده است،  اقدامی نظير 

اگر اين ). نگرانيها و راه حلهای مناسب  صورت گرفته است
اقدامات انجام شده باشد در اينصورت ارائه اطالعات می 

 .   آينده کمک نمايدتواند به تشويق مشارکت در
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرای استانداردهای مشارکت
  

اطمينان از باالترين استانداردهای اخالقی در مشارکت کليد حفظ 
اين امر هنگامی می تواند محقق . حقوق شرکت کنندگان می باشد

  :شود که درک شود شرکت کنندگان
  

 ترجيح می دهند ها شرکت نمايند اگرارزيابی الزم نيست در  •
  که در آن نباشند؛

  

مجبور نشوند در حضور جمع اطالعاتی را بدهند که آنها را  •
منزجر نموده، ناراحت نمايد و يا تجارب دردآور آنها را 

برای (زنده کرده و زندگی آنها را در معرض خطر قرار دهد 
، طبقه، نژاد و ترکيب  اقتصادی–مثال، وضعيت اجتماعی 

 ؛)د به هنگام مشورت در نظر گرفته شودجنسيتی گروه باي
 

محدوديتهای از و به آنها گفته شده ارزيابی مقصود و روند  •
  نشود؛نحوی که انتظارت بيجا مطرح، به مطلع شوندآن 

 

 ارزيابیاز خطرپذيری ها يا ناراحتی هايی که در شرکت در  •
برای مثال، زمانی که از خانواده و (وجود دارد مطلع شوند 

ود بدور خواهند بود، يادآوری تجارب دردآور يا شغل خ
 ؛)باشد

 

.  مطلع شوندارزيابیدر مورد منافع بالقوه ناشی از  •
اطالعاتی که آنها می دهند ممکن است شرايط خاصی را 

هرچند، آنها ممکن است هيچگونه . برای آنها بهبود ببخشد
ان از مشارکت عايدش دستاورد مالی يا شخصی مستقيمی

تمال پرداخت هزينه سفر، چنانچه جلسات در بجز اح(نشود 
 ؛)جايی برگزار شود که با اقامتگاه معمولی آنها فاصله دارد

 

اطمينان يابند که محرمانه بودن منابع اطالعاتی رعايت  •
افراد نبايد بخاطر مشارکت خودشان درمعرض . خواهد شد

برای مثال، (خطرات حمايتی قرار گيرند 
 مبتنی بر جنسيت و جنسی تبازماندگان خشون/قربانيان

(SGBV) در جامعه شناخته می شوند، پسرانی که توسط 
عناصر مسلح استخدام شده اند با  صحبت در مورد 

آواره مشکالتشان در معرض انتقام قرار می گيرند، افراد 
 ؛)داخلی از عوارض آن رنج می برند

 

ه می کاجازه يابند که بدون وقفه و بدون آنکه اطالعاتی  •
برای مثال، اگر ( نفی شود عقايد خود را ابراز دارند دهند

والدين می گويند توانايی آنرا ندارند که فرزندان خود را به 
مدرسه بفرستند، نبايد از آنها پرسيد چرا هيچگاه نزد 

بايد راهنمای همه " همدردی). "مددکار اجتماعی نرفته اند
ردان و متعامالت با مردم مورد باشد، حضورمتعادل زنان 

به زنان، بخصوص قربانيان  دربين کارمندان انساندوستانه 
SGBV اين امکان را می دهد که با کارمندان زن ، 

  مشورت نمايند؛
 

از نام کارمند و يا شريک اجرايی خود مطلع شوند تا  •
بتوانند در صورتيکه برای پيگيری سئوالی داشته باشند با 

 وی مطرح نمايند؛ و
 

  
  
زنان و مردان ازهمه سنين از جمعيت آسيب ديده از  .١

باليا و جامعه گسترده تر محلی، منجمله گروههای 
ربوط به برنامه کمک  را اطالعات مآسيب پذير، 

دريافت داشته و اين فرصت را خواهند داشت تا در 
طول دوره طرح نظرات خود را با آژانس کمک کننده 

 .در ميان بگذارند
 

هدفهای مکتوب برنامه کمک و طرحها بايد منعکس  .٢
کننده نيازها، نگرانيها و ارزشهای مردم آسيب ديده از 

 بوده و به حمايت از باليا، بويژه گروههای آسيب پذير،
 .   آنان کمک نمايد

 
برنامه ريزی برای بحداکثر رساندن استفاده از  .٣

 .مهارتها و ظرفيتهای محلی طراحی شده است
 

مهمی برای يادداشتهای راهنمای اين فصل همچنين 
نمايندگی، ارتباط و دستيابی به شاخص ها از طريق 

 می  فراهمشفافيت؛ ظرفيت محلی؛ و پايداری درازمدت
  .نمايد

  )٢٠٠۴ (Sphereپروژه 

 های سه گانه کليدی برای مشارکت شاخص



 

داده شده توسط آنها چگونه بکار گرفته از اينکه اطالعات  •
مطلع مربوط به آن می شود و همينطور هرگونه پيگيری 

 . روند مشارکت داشته باشند همهآنها بايد در. شوند
 

 اقـدامنقاط ورود به مشارکت در 
  انساندوستانه کدامند؟

  
هر جزء فرصتهای . اقدام انساندوستانه اجزای بسياری دارد

رکت مردم آسيب ديده از بحران فراهم نموده مختلفی را برای مشا
نقاط ورودی برای .  و تاثيری بر روش مشارکت آنان دارد

 : مشارکت در اقدام انساندوستانه شامل موارد زير می شود
 

 ها؛انجام ارزيابی  •
  

 تنظيم اولويتها به همراهی جوامع و خانوارها؛ •
 

، نظارت و فعاليتهای راج ا،ين برنامه ها، طرحودت •
 يابی؛شرزا

 

 طراحی ساختارهای رهبری و تصميم گيری؛ •
 

 انجام ابتکارات حمايتی، آگاه سازی و آموزش در جوامع؛ و •
 

فرعی و ساير ساختارها برای  اد کميته ها و گروههایايج •
 .جمع آوری اطالعات، تصميم گيری و اجرا

  
از طريق هرکدام از اين نقاط ورودی، کارکنان آژانسها بايد 

 زنان، دختران، –وسيعی از اعضای جوامع را مشارکت طيف 
محقق سازند زيرا هرکدام از اين جمعيتها  –پسران و مردان 

نيازهای ويژه ای دارند و مشارکت آنها بر اساس سن و جنسيت 
  .آنها صورت می پذيرد

  

دسترسی بايد در مراحل اوليه مشارکت و : ارزيابی هاانجام 
بايد بر اساس آنچه که در ها ارزيابی . يک بحران صورت پذيرد

توان يک بحران شناخته می شود صورت پذيرد و دارای جريان 
تيم . را در نظربگيردخطرپذيری ها و نيازها  بوده و يش بينیپ

اعضای تيم بايد . دن بايد دارای تعادل جنسيتی باشارزيابیهای 
ظرفيت فنی الزم و مهارتهای زبانی را برای انجام اهداف 

ايده آل خواهد بود چنانچه اعضای تيم . دارا باشندماموريت خود 
دارای دانش محلی و تجربه در کشور و يا منطقه بالزده داشته 

مالحظات مربوط به در اطمينان از دسترسی به افراد . باشند
 در غير اينصورت بسيار ضرروی است چهتعادل جنسيتی و زبان 

ظير ن( گيرندگان نخواهند داشت مدسترسی به تصميانان 
سالخوردگان، بی سوادان و يا کسانی که به زبانی غير از 

و، برای زنان، که ) صحبت می کنند؛ گروههای اقليتانگليسی 
يک ترجيح می دهند و راحتی آنها در اين است که بجای مرد با 

  .زن صحبت کنند
  

رويکردهای جامعه محور در پی : رويکردهای جامعه محور
ن، پسران و مردان در جامعه هدف آن هستند تا به زنان، دخترا

انگيزه دهند تا در روندی شرکت نمايند که به آنها اجازه می دهد 

ی، حس ته و با در نظر داشتن توانمندنيازهای خود را بيان داش
اين امر  .تملک و رفاه خود، در مورد آينده خويش تصميم بگيرند

ی در اين دارد که آنها شرکت کنندگان فعالشناساندن نياز به 
اين رويکرد همچنين در پی آن است تا . تصميم گيری هستند

نگرانيها و اولويتهای جوامع را درک کرده و اعضای جوامع را 
تمرکز بر حمايت . تجهيز و در برنامه ريزی و حمايت شرکت دهد

رای حل مشکالت خويش هدف است تا خود را بمورد از جمعيت 
انساندوستانه آن است نقش جامعه کمک کننده . دسازماندهی کن
آنها تا   وامع را ساخته، بازسازی و تقويت کندظرفيتهای ج

بتوانند به خطرپذيری های حمايتی پاسخ داده يا از آن جلوگيری 
برای اين .  منابع و دسترسی به آن تصميم بگيرندبرنمايند و 

امر، جوامع بايد از حقوق بشری خود و تعهدات مقامات ملی و 
راههای مناسب احقاق حق در زمانی که نقض بين المللی و 

  .حقوق آنان رخ می دهد، آگاه باشند
  

گروههای محلی، شبکه ها و تعاونی ها را شناسايی 
ظرفيت ساختن فرصتهای از دست رفته بسياری برای : کنيد

شناسايی حتی شبکه های غير رسمی زنان . گروهها وجود دارند
اقدام انساندوستانه يک  و يا گروههای جوانان از همان ابتدای
همانطوريکه گروههای . عنصر مهم از ساختن ظرفيت می باشد

محلی شناسايی می شوند کنشگر انساندوستانه بهتر می تواند 
نيازهای فوری آنها را درک کرده و راههای حمايت از مشارکت 
آنها را در اجرای برنامه و نظارت، و همچنين حمايت از جامعه 

 نمايندگان وارد نمودنبرای مثال، .  دهدمورد بررسی قرار 
صفحه جدول (در برنامه های تبادل آموزش و اطالعات جوامع 

می تواند وسيله ای برای توانمند سازی و انتقال )  را ببينيدبعد
دانش باشد؛ فراهم ساختن قرض الحسنه های کوچک می تواند 
عه فعاليتهای جاری را افزايش داده و وجهه گروهها را در جام

تشويق گسترش شبکه ها به ساير اردوگاهها  و يا  باال ببرد؛
يا جلسات جوامع از طريق فراهم نمودن وسيله حمل و نقل و 

بادل اطالعات می تواند راه خوبی برای گسترده گاهگاهی برای ت
  .ساختن دامنه تاثيرات يک طرح باشد

 

نمايندگان گروهها و شبکه های : آموزش و تبادل اطالعات
داخل گردند ی بايد در شبکه های آموزشی و تبادل اطالعات محل

و افزايش داده  کاملبرای مشارکت را ظرفيتشان تا بتوانند 
را که توسط کنشگران انساندوستانه دريافت  تعليماتیهمچنين 

 با توجه بهيک چنين شمولی بايد   . شده است غنی سازند
بطور سنتی در گروههای زنان  ( ها باشد گروهتوانايی حرفه ای

بخش بهداشت و آموزش هستند؛ جوانان ممکن است بر ورزش 
همچنين موضوعات ) و آموزش غير رسمی توجه داشته باشند

گسترده تری مثل آداب رفتاری، راهنماهای عملياتی و تجهيز 
کی می تواند برای چنين جلسات مشتر. را شامل شود جوامع

مشترک  بکارگرفته  هدفها و مسئوليتهای اعتماد سازی، تعيين
شود و زمينه را برای حمايت از شبکه های محلی در دراز مدت 

  .فراهم نمايد
  

در مورد  (WFP) دفترچه راهنمای برنامه جهانی غذا :جلسات
روش های مشارکتی پيشنهاد می نمايد که جلسات توجه خود را 

  : بر عناصر زير متمرکز نمايند
 



 

د که ت داشته باشي تعيين شده برای جلسايک زمان: زمان •
اطمينان حاصل  .اعالن شودتا آنجا که ممکن است از پيش 

. نمائيد که زمان برای آنها که دعوت شده اند مناسب است
اطالع از برنامه روزانه جامعه، بخصوص در رابطه با 

تاثير زيادی بر تعداد زنان، مردان و تفاوتهای جنسيتی، 
  . جوانانی دارد که حضور خواهند داشت

  

جايی که جلسات برگزار می شود بايد برای مردمی : مکان •
که شرکت خواهند نمود راحت بوده و دسترسی به آن برای 

 .دعوت شدگان راحت باشد
 

اين جلسات بايد بخوبی برنامه ريزی : جلسات جامعه •
.  تا موفق باشنداداره شوندشده باشد و بنحو صحيحی 

 :نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد
  

حوه برگزاری جلسات محلی را رعايت نمائيد مانند افتتاح ن -
 با دعا و يا استفاده از مقامات محلی برای افتتاح؛

   

يک هدف روشن برای جلسه داشته باشيد و اين هدف را  -
 چه در ابتدا و چه در پايان روشن کنيد؛

 
برای برگزاری جلسه از طريق مقامات محلی از قبل تبليغ  -

 . نيز با يک يادآوری آنرا دنبال کنيد و چند روز قبلکنيد
 

گروههای محلی و افراد :  هماهنگی سازوکارساختار ها و 
نقش بايد در هماهنگی  )جوانان، زنان، سالخوردگان(حامی 

برحسب  . برسانندبگوش داشته باشند و بتوانند صدای خود را 
زمينه، آنها ممکن است به عنوان کنشگر در هماهنگی درگير 

رگزاری جلسه با افراد ذينفوذ برای بحث و حل و فصل ب(باشند 
؛ يا به جلسات هماهنگی دعوت شوند )موضوعات مورد نگرانی

 به شرط آنکه برای شرکت آنها از قبل اطالعات کافی  داده شده –
 سيستمهای توزيعی ی نظيرماهنگ، يا بر موضوعات هباشد

    . نظارت داشته باشند
  

 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اطالعات کاملی در مورد روشهای درگير کردن جوامع و افراد برای شرکت در ارزيابی می دهد، UNHCRابزار ارزيابی مشارکتی 
  :از جمله اينکه چگونه

  

طايفه، مذهب، /آنها را برحسب سن، جنسيت، قوميت، طبقهار  برای اينک کنيد وبهتر درک را عجوام:  کنيمتنوع را ترسيم •
 اقتصادی، سطح آموزش، اينکه آيا شهری هستند يا روستايی و هر نقطه تمايز ديگر اجتماعی تقسيم بندی –وضعيت اجتماعی 

 .  د کنند داشته باشييک نمونه نماينده از مردم مختلفی که در متن عمليات زندگی میکنيد تا 
 

جامعه در عمليات ترسيم در جلسات و مباحث، برای مثال، از از طريق درگير کردن : از نمايندگی گسترده مطمئن شويد •
طريق جلسات جداگانه گروههای فرعی برای زنان و مردان؛ جلسه با افراد و گروههای دارای نيازها يا خطرپذيری های ويژه؛ 

 .  ود رهبری؛ و گروههای ويژه ساختاری يا نيمه ساختاری در هر دو سطح  جامعه و خانواردرگيرکردن ساختار موج
 

 مشاهده، کنترل در محل و گپ غير رسمی در زمين بازی، کالس برای مثال : روشهای مختلف تحقيق را بکار ببريد •
رهای سازمان ملل و صف های موجود درس، مناطق جمع آوری هيزم، بازار، ايستگاههای حمل و نقل، محل های ورودی به دفت

برای کنترل شرايط و درک بهتر از آنچه افراد در مورد وضعيت خود فکر می کنند، هستند برای توزيع اقالم غير غذايی راههايی 
 .  ارائه دهندی خودچگونه سازمان يافته اند و راه حلهايی که می توانند برای نيازها و رفع خطر پذيری هااينکه و 

  
  :مانند. همچنين ما را به چگونگی تلفيق اطالعات جمع آوری شده در طراحی برنامه، اجرا و تحليل رهنمون می سازدابزار اين 

  
برای مثال، از طريق تلفيق اطالعات جمع آوری شده در طرح های عملياتی و دوره  انتخاب موضوعات تجزيه و تحليل •

 نمودن توجه به داليل ريشه ای و اطمينان از اينکه راه حلها به طرف  برای کمک به جلب –های برنامه ريزی بودجه کشور 
 تاثيرگذاری منظم، کامل و جامع سوق داده می شوند؛  

 

ارتباط دادن اطالعات جمع شده و تحليل شده به طراحی برنامه، اجرا و مسئوليت پذيری جامعه و آژانس  •
کيب برنامه ها، خدمات جامعه و اينکه مديريت ارشد ارزيابی، تجزيه و با تر" تيم های چند بخشی"برای مثال، ايجاد .  مربوطه

در مورد جنسيت، زنان يا کودکان؛ هم زمان ساختن ارزيابی ها با " گروههای ويژه"تحليل و تعهدات را بر عهده بگيرد؛ و نه 
 .   حليل از جانب جامعهبرنامه ريزی عمليات کشوری؛ تدوين بودجه؛ اطمينان حاصل نمودن از بازخورد و تجزيه و ت

 
 

    UNHCRابزار ارزيابی مشارکتی : ارزيابی و طراحی برنامه و نظارت



 

  اقدامات مربوط به اطمينان از مشارکت برابرفهرست کنترل برای ارزيابی 
  

 از بخش فعاليتهای اين فصل سرچشمه گرفته و ابزار مناسبی برای يادآوری به کنشگران در مورد موضوعات کليدی فهرست کنترل زير
الوه بر اين کارکنان طرح ها بايد شاخص های متناسب با زمينه ع. می باشد تا از برنامه ريزی برابری جنسيتی اطمينان حصول نمايند

به شاخص های نمونه در بخش مربوط . اقدام تدوين نمايند تا بتوانند پيشرفتهای حاصله در برنامه ريزی برابری جنسيتی را اندازه بگيرند
  .به موارد اساسی مراجعه نمائيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

زنان و مردان در همه سنين که از اوضاع اضطراری آسيب ديده اند اطالعات مربوط به برنامه را دريافت می دارند و فرصت  .١
 .ه نظرات خود را ارائه بنمايندداده می شوند تا در طول همه مراحل برنام

 
 .در همه گروهها نمايندگی متعادل زنان و مردان محقق شده است .٢

 
 .برنامه ها مبتنی بر همکاری داوطلبانه جمعيت آسيب ديده  می باشند .٣

 
 .مجامع ويژه ای برای مشارکت زنان و جوانان وجود دارد .۴

 
ی همه بخش های جمعيت آسيب ديده از وضعيت اضطراری هدفهای برنامه منعکس کننده نيازها، نگرانيها و ارزشها .۵

 .انساندوستانه  می باشد
 

 .نتايج ارزيابی به همه سازمانها و افراد ذيربط منتقل می گردد .۶
 

سازوکارهايی ايجاد گرديده تا به بخش های مختلف جمعيت آسيب ديده اجازه دهد تا نهاده های خود و بازخوردهای مربوط به  .٧
 . نمايندبرنامه را ارائه

 
 جنسيتی برای افرادی که به کنار رانده شده اند، برای مثال خانه نشينان، معلولين و سايرين که برای –دسترسی ويژه سنی  .٨

 .دسترسی به خدمات مشکل دارند، ايجاد شده است
 

نان و جوانان را به برنامه ريزی بصورتی طراحی شده است تا استفاده از مهارتهای محلی ، از جمله مهارتها و ظرفيتهای ز .٩
 .حداکثر برساند

 
برنامه های حساس به جنسيت طراحی شده است تا ظرفيت محلی را ساخته و استراتژيهای مقابله و غيره زنان، دختران،  .١٠

 .پسران و مردان را ناديده نگذارد
 

 . تکميل می نمايديا/برنامه ها حساسيت جنسيتی خدمات موجود و ساختار نهادينه محلی را حمايت نموده، ساخته و .١١
 

 .سازمانهای محلی دولتی و ملی در طراحی درازمدت تر برنامه های حساس به جنسيت مورد مشورت قرار می گيرند .١٢
 

آموزش ها و کارگاهها با دربر گرفتن نمايندگان جامعه  و گروههای محلی و شبکه هايی مثل گروههای جوانان، سازمانهای  .١٣
  .زنان و ساير مجامع تشکيل می شود

 

 فهرست کنترل برای ارزيابی اقدامات مربوط به اطمينان از مشارکت برابر



 

  :ــــعمناب
 
 
1. Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP). 
ALNAP Global Study on Consultation and Participation of Disaster-Affected Populations: 
Practitioners’ Handbook. London, 2003. 
http://www.odi.org.uk/alnap/publications/participation_study.htm 
 
2. The Sphere Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. The 
Sphere Handbook: 2004 Revised Version. Geneva, 2004. 
http://www.sphereproject.org/content/view/27/84/lang,English/ 
 
3. United Nations High Commissioner for Refugees. The UNHCR Tool for Participatory 
Assessment in Operations. Geneva, 2005. http://www.unhcr.org/publ/PUBL/450e963f2.html 
 
4. World Food Programme. Participatory Techniques and Tools — A WFP Guide. Rome, 2001. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  حيطه های کار: بخش ب
  

  هماهنگی اردوگاه و مديريت اردوگاه        
  آموزش        
  موضوعات مربوط به غذا        
  بهداشت        
  معيشت        
  اقالم غير غذايی        
  ثبت نام        
  سرپناه        
  آب، سالمتی و نظافت        

  
  



 

  

 ؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  

  جنسيت و 
  اهنگی در اردوگاههم

   و مديريت اردوگاه 
   اضطراریيت هایعدر وض

  

  
  
  

  
  

 جنسيتی در روند هماهنگی  یاه ريانسازی ديدگاه
اردوگاه و مديريت اردوگاه و فعاليتهای مربوط به 
آن پاسخ به نيازهای اساسی  زنان، دختران، پسران 
و مردان را تسهيل نموده و برنامه ريزی خدمات 

مورد حمايت قرار می مستقيما و کمک را حمايتی 
های جنسيتی بايد، در عين اينکه  تجزيه و تحليل و ديدگاه. دهد

اصول برابری زنان و مردان را در نظر دارد، به روشی که از 
  .نظر فرهنگی قابل قبول باشد انجام شود

  
 شبيه اردوگاه وضعيت های اردوگاهها و هماهنگی و مديريت

 دامنه ای از روندهای فنی، اداری، جامعه و آواره برای جمعيت 
اجتماعی را در بر می گيرد، هرچند که هماهنگی اردوگاه در 

 . متفاوت و بيشتر در سطح سياسی انجام می شودیسطح
مديريت اردوگاه ابتدا شراکت و ارتباط با مقامات دولتی را در بر 

  .است فعاليتهای انساندوستانه پذيرفته شده امر دردارد و اين 
اداره و نظارت بر اردوگاهها در درجه اول وظيفه دولتها و 
  .مقامات ملی است؛ هرچند در اينجا به نقش آنها اشاره نمی شود

  
هماهنگی در نقش ها و مسئوليتهايی را  اردوگاههماهنگی 

بدنبال دارد که مستقيما به توسعه و حمايت از طرح های 
 شامل(ت اردوگاهها  به ايجاد و مديريمنطقه ای مربوط/ملی

وهمچنين هماهنگی نقش ها  )   هاراهبردهای خروج و راه حل
ومسئوليتها در پاسخ کلی انساندوستانه  که در اردوگاه ارائه می 

 ايجاد فضای هدف اوليه هماهنگی اردوگاه. ارتباط داردشود، 
 به ی است کهانساندوستانه الزم برای اجرای موثر کمک و حمايت

بعالوه هماهنگی اردوگاه اين . می باشداس حسسن و جنسيت 
اطمينان را می دهد که استانداردهای بين المللی در داخل و بين 

شده است؛ آژانسهای مديريت اردوگاه اردوگاهها اعمال و برقرار 
و شرکای آنها را شناسايی کرده و منصوب می نمايد؛ بر ارائه 

وضوعات مخدمات نظارت کرده و آنرا ارزشيابی می کند؛ و 
مربوط به کارکرد ضعيف توسط مديريت اردوگاه و يا ارائه 

  .خدمات توسط شرکاء را به گونه ای موثر پاسخ می دهد
  

هرکدام از اين زمينه های کاری نياز به اين دارند که از يک 
ديدگاه جنسيتی مورد بررسی قرار گيرند زيرا بر راهبردها و 

به زنان، دختران، سيستمهای ايجاد شده برای حمايت و کمک 
  :برای مثال. دارندتاثير پسران و مردان در اردوگاهها 

  
 

بنحوی انتخاب گروهی /شرکای بخشیکه مهم است اين  •
 و جامعه محور را –شوند که رويکردهای حقوق بشری 

بپذيرند و تجزيه و تحليل جنسيتی را برای اطمينان از اينکه 
 مردان از همه فعاليتهای آنان به نيازهای متفاوت زنان و

  .گروهها و پيشينه ها را پاسخ می دهد، اعمال نمايند
  

محتاج نه تها  اردوگاهها خصوصيت غير نظامینظارت بر   •
بلکه مردم از  ،با دولت و مقامات ملیاز نزديک کارکردن 

بويژه دختران و پسران . استهمه سنين و همه سوابق، 
 بايد بر جامعهجوان، بهمراه آموزگاران، والدين و رهبران 

قابل توضيح مثل کاهش ناگهانی نرخ کسانی که غير اتفاقات
 . نظارت داشته باشندمی روند  و غيرهمدارس راهنمايی به 

 

و راهبردهای خروج بايد با مقامات ملی، بستن اردوگاه  •
تا اطمينان حاصل د، همراه جمعيت آسيب ديده، انجام شوب

 در نظر م مردانشود که نگرانيهای حمايتی هم زنان و ه

 ج



 

گرفته شده است و اعضای آن جمعيت آنرا درک نموده و با 
 .راهبرد خروج موافقت نمايند

 

در يک که آن فعاليتهايی را در بر می گيرد مديريت اردوگاه 
که توسط (ماهنگی خدمات وظايفی نظير هبر  حداردوگاه وا

، ايجاد سيستم )سازمانهای غيردولتی و ديگران ارائه می گردد
از ، و اطمينان تجهيزهای سازوکار/ اداره و مشارکت جامعه

 و SGBVهای هماهنگ برای جلوگيری از سازوکار برقراری
را مورد تمرکز داشته و اجرای موثر اين وظايف پاسخ به آن 

برقراری مديريت اردوگاه همچنين مسئول . نظارت قرار می دهد
رائه خدمات داده ها، امبادله  اردوگاه، جمع آوری و یزيربنا

مشخص شده و نظارت بر اجرای خدمات توسط سايرين بر 
. مورد توافق می باشدو اساس استانداردهای حساس به جنسيت 

آژانس مسئول مديريت اردوگاه همچنين داده های سرشکن شده 
بر اساس سن و جنسيت را جمع آوری می نمايد تا شکافهای 

ده و از دوباره کمک و حمايت را شناسايی کرموجود در ارائه 
  .کاری جلوگيری نمايد

  
 را ايحاد نمايد که سازوکاریآژانس مسئول مديريت اردوگاه بايد 

نمايد تا بطور مرتب با زنان، دختران، پسران و مردان گفتگو 
جنسيتی ، شراکت در منابع، حس محوله نقش های درکی از 

 از تملک و تصميم گيری، از جمله ارتباط بين زنان و مردان
سنی و زمينه های متفاوت در داخل خانوار و در های روه گ

اين تجزيه و تحليل امکان ايجاد ساختارهايی .  نمايدايجادجامعه، 
را که تبعيض ها و نابرابری ها را وخيم تر نکند، فراهم می 

  . سازد
  

 ارائه خدمات حمايتی و کمک  برآژانس مسئول مديريت اردوگاه 
مشارکتی با گروهها و سازمانهای نظارت نموده و به شيوه ای 

مينان حاصل نمايد که همه کار می کند تا اطمختلف جامعه محور 
ساکنين اردوگاه دسترسی برابر به خدمات بهداشتی، تغذيه ای، 

بسته به . اقالم غير غذايی و استفاده از ساير خدمات دارند
بر تاثير خدمات، های بعمل آمده  نظارت واصل ازگزارشات 
ست اقدامات هدفمندی برای پاسخگويی به نيازهای ويژه ممکن ا

  .گروههای حاشيه ای و مورد تبعيض الزم باشد
  

آژانس مسئول هماهنگی اردوگاه  و آژانس مديريت اردوگاه 
 شامل و،  که در زير می آيدهستندی برای نظارت بر اجرای اصول

 برابری جنسيتی افزايشاخگويی به ابعاد جنسيتی هر حوزه، پاس
و اطمينان از شرکت منظم زنان، از طريق جريانسازی جنسيتی 

   .دختران، پسران و مردان می باشد
    

 تا  بدانيم هامع از جالزم استچه چيز 
ی اضطراری پاسخگوی به ها اردوگاه

  ؟ کنيم هماهنگی و مديريتجنسيت را 
  

  آمارهای جمعيت شناسی جمعيت
  

 .تعداد خانوارها و متوسط اندازه خانواده •
 

 .تعداد ساکنين مرد و زن  بر حسب سن •
تعداد خانوارهای فردی يا با سرپرستی کودکان بر حسب  •

 .سن و جنسيت
  

 نيازهای ويژه برحسب سن و جنسيت دارایتعداد افراد  •
 ).کودکان بی سرپرست، معلولين، افراد مسن و مريض(

 

 .و شيردهتعداد زنان حامله  •
 

 های جنسيتی نقش ها و مسئوليت
 

  چه هستند؟آوارهی سنتی جنسيتی در داخل جامعه نقش ها •
 

چه کسی در جامعه تصميم می گيرد و چه کسی منابع را  •
 کنترل می کند؟

 

وظايف چه کسی از کودکان مواظب می کند، چه کسی  •
جمع آوری هيزم و آوردن آب را انجام می /مختلف خانوار

دهد، چه کسی برای تامين معاش خانواده کشاورزی می 
 کند؟

 

 ه کسی برای کسب درآمد و منابع سفر می کند؟چ •
 

چه دارايی های خانواده توسط مردان و چه بخشی توسط  •
 زنان کنترل می شود؟

 
  فرهنگیرويه هایهای سازمانی اجتماعی و ارساخت

 

های اجتماعی و فرهمگی برای تصميم گيری جامعه ارساخت •
 ها شرکت ارچه هستند؟ زنان و مردان چگونه در اين ساخت

 ی نمايند؟م
  

آيا زنان و مردان صدای يکسانی در تصميم گيری ها و  •
 فرصتهای مشارکت و نفوذ در تصميم نهايی دارند؟

 

آيا زنان محتاج به انجام فعاليتهای مثبت و هدفمند هستند تا  •
 تصميم گيری مشارکت اربتوانند بطور کامل در ساخت

 نمايند؟
 

  يند؟مشارکت می نماچگونه دختران و پسران جوان  •
 

نقش نهادهای مذهبی و رهبران آنها در جامعه چيست و  •
چگونه مراسم مذهبی نقش جنسيتی زنان و مردان را 

 تقويت می نمايد؟
 

نقش و ماهيت تفريحات فرهنگی برای زنان، دختران،  •
 پسران و مردان چيست؟

 
 های حکومتی جامعه ار و ساختمحلیعدالت 

 
 دختران، پسران و قانونگذاری ملی چگونه از حقوق زنان، •

 مردان حمايت می نمايد؟
  



 

های سنتی تامين عدالت وجود دارند و آيا سازوکارآيا  •
ها تحت نفوذ سيستم های فرهنگی سازوکارممکن است اين 

در برخی مواقع بر عليه گروههای خاص، از جمله زنان و 
  دختران تبعيض قائل شوند؟

 

ارتقاء يافته های امنيتی و  ايمنی که توسط جامعه سازوکار •
 اصولی را از سازوکارها هيچباشد چه هستند؟ آيا اين 
  حقوق بشر نقض می نمايند؟

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اقدام برای اطمينان از برنامه ريزی 
جنسيتی در هماهنگی اردوگاه و 

  مديريت اردوگاه 
  

  ی اردوگاهسياست
 آنها، با کنشگر با دولت ملی و مقامات محلی، و يا در غيبت •

غير دولتی که کنترل عملی را بعهده دارد برای  توسعه يک 
 . سياست اردوگاهی مشورت و گفتگو نمائيد

ارزيابی مشارکتی و تجزيه و تحليل جنسيتی و سنی از  •
 بعمل آورده آوارهجمعيت حمايتی خطرپذيری ها و نيازهای 

 ها در  اين ارزيابیو با مقامات ملی برای اطمينان از اينکه
ی و سياست اردوگاهی منعکس می گردند تدوين راهبر

  .همکاری نمائيد
 

 هايی را داطمينان حاصل نمائيد که سياست اردوگاهی راهبر •
برای مشارکت زنان و مردان  از گروههای سنی و زمينه 
های متفاوت در ارزيابی ها، اجرای حمايت و کمک، توسعه 

 .  نمايدو اجرای راه حلهای  پايدار توصيه می
 

کانالهای ارتباطی روشنی را برای درميان گذاشتن   •
سياستهای اردوگاهی با کنشگران غير انساندوستانه، مانند 

و جامعه  رسانه ها، جامعه مدنی، کشورهای کمک کننده
 ازپذيرنده ايجاد نمائيد تا /ديپلماتيک و جوامع محلی

موافقتنامه ای را با مقامات ملی تنظيم نمائيد که دسترسی به اردوگاه داشته باشيد و از حضور مدام و : دسترسی و نزديکی •
. موثر با آوارگان، جوامع محلی و مقامات ملی برقرار نمائيديک ارتباط . نزديکی به جمعيت آسيب ديده اطمينان حاصل نمائيد

اين امر محتاج تيم های متعادلی از زنان و مردان در ميان آژانسهای هماهنگی و مديريتی اردوگاهها و کارمندان شريک برای 
ن از نطارت بر دسترسی آزاد و نزديکی موجب اطمينا. دسترسی به زنان و مردان در جوامع آسيب ديده و ميزبان است

 . خطرپذيری ها و اجرای راه حلهای حمايتی می گردد
  

اقدامات ويژه ای مانند اطمينان از مشارکت برابر زنان و مردان در ساختارهای تصميم گيری جامعه : مشارکت جامعه  •
ری جامعه را بدست محور و برگزاری جلسات ظرفيت سازی در دانش و مهارت ها بعمل آوريد تا آنان بتوانند نقش های رهب

با مشارکت زنان، دختران، پسران و مردان آواره  برای تقويت ظرفيتهای آنان و تجهيز مشارکت آنان در همه زمينه . گيرند
فرصتها و سيستم های نهادينه ای را فراهم نمائيد برای مشارکت روزافزون جامعه در . های زندگی در اردوگاه اقدام نمائيد

 . گاه و مشارکت در تصميم گيری های مربوط به اردوگاهمديريت روزانه اردو
 

احترام به حقوق همه زنان، دختران، پسران و مردان آسيب ديده و حمايت : رويکردهای حقوق بشری و جامعه محور •
 .از حقوق آنها را با توجه ويژه به حقوق زنان و دختران در همه حوزه های کاری، ارتقاء دهيد

 

سازوکارهای مثبت مقابله، مهارتها و منابع زنان، دختران، :  طريق رويکردهای جامعه محورراه حلهای پايدار از •
پسران و مردان آواره را شناسايی نموده و يک رويکرد جامعه محور برای يافتن راه حل های پايدار جهت موضوعات و 

 .مشکالت آنها اختيار کنيد
 

ائيد تا يک رويکرد جامعه محور در مديريت و هماهنگی اردوگاه شرکای محلی حمايت نماز : ظرفيت سازی شرکای محلی •
 . و مهارتها اتخاذ نمايند و درک آنها را از ابعاد جنسيت و حقوق بشر افزايش دهد

 

اصول انساندوستانه را احترام گذاشته و مقررات رفتاری : اصول انساندوستانه، رفتار اخالقی و مقررات رفتاری •
IASCهای مسئول مديريت اردوگاه بايد اصول انساندوستانه و استانداردهای اخالقی را رعايت نمايند، و از آژانس.  را بپذيريد

 اطمينان  در مورد چگونگی جلوگيری از بهره کشی و سوء استفاده جنسی و پاسخ به آندبير کل سازمان ملل متحدبولتن اجرای 
  .حاصل نمائيد

   
 

 تاثيرات جنسيتی ناشی از اجرای اصول هماهنگی اردوگاه و مديريت اردوگاه 



 

آن  با آوارهموضوعاتی که زنان، دختران، پسران و مردان 
 .حمايت شودروبرو هستند 

 

در داخل گروه هماهنگی اردوگاه و مديريت اردوگاه،  •
سيستمهای تبادل اطالعات و طرح ريزی و بررسی مشترک 

، مانند ر شرکای انساندوستانه و توسعه ایبا ديگ
گروهی، /آزانسهای مسدول مديريت اردوگاه، شرکای بخشی

 .و سايرين، بوجود آوريد  IASCتيم کشوری 
 

 شناسايی محل اردوگاه و مذاکره
 

با مقامات ملی و ساير کنشگران مذاکره نمائيد تا برای  •
اختصاص زمين مناسب و حق بهره برداری از آن برای 

 موافقتهای الزم کسب شود یسکونتگاههای موقت اردوگاه
همه اختالفاتی را که ناشی از اختصاص دادن زمين می و 

 .باشد حل کنيد
 

ائيد که نيازهای زنان و مردان در رابطه اطمينان حاصل نم •
با محل اردوگاهها و در تمام قراردادهای مربوط به 
دسترسی به زمين کشاورزی برای تامين غذا و استفاده از 

از جمله بازارهای محلی، آب و توليدات جنگلی  منابع،
 .منظور شده است

 
شناسايی و مديريت آژانسها و شرکای مسئول مديريت 

  اردوگاه 
 

اطمينان حاصل نمائيد که همه آژانسها و شرکای  بالقوه  •
مسئول مديريت اردوگاه به جريانسازی جنسيتی متعهد 
بوده، کارمندان خود را بر اساس آن آموزش داده و 

 .مسئوليتهای آنها را در اين رابطه می شناسند
 

اطمينان حاصل نمائيد که همه آژانسهای مسئول مديريت  •
حقوق بشری و جامعه محور برای اردوگاه يک رويکرد 

حمايت از جريانسازی جنسيتی و احترام به حقوق بشر 
 .دارند

 
اطمينان حاصل نمائيد که همه آژانسهای مسئول مديريت  •

اردوگاه و شرکاء تيم های متعادل جنسيتی دارند که در 
 .اردوگاه کار می کنند

 

مکانيسمهای گزارش دهی ايجاد نمائيد تا از اجرای مفاد  •
در مورد چگونگی جلوگيری از بهره کشی و دبير کل ولتن ب

 .  اطمينان حاصل نمائيدسوء استفاده جنسی 
 

را همراه با جامعه، مهارتها و ظرفيتهای زنان و مردان  •
جامعه ای عضشناسايی نموده و هرجا که مناسب باشد، ا

 . را برای اطمينان از تعادل جنسيتی شناسايی نمائيد آواره 
 

    وگاهاداره ارد
 

با زنان و مردان برای شناسايی ساختارهای مديريتی جامعه  •
و شناسايی  شکافهايی که از فرصتهای برابر جهت 

 کار کنيد ، و پاسخ  می نمايندجلوگيرینمايندگی و مشارکت 
 . بيابيد آنهامناسب برای

 

با همراهی جامعه، مقررات اردوگاه را بنحوی که برابری  •
ختران، پسران و مردان را ارتقاء دجنسيتی و حمايت زنان، 

 .دهد تدوين نمائيد
 

  ۵٠-۵٠کار کنيد تا از نمايندگی با رهبران مونث و مذکر  •
زنان و مردان در اداره اردوگاه و ساختارهای تصميم گيری 

  . جامعه اطمينان حاصل نمائيد
 

از زنان، دختران و پسران جوان برای تقويت ظرفيتهای  •
 .شارکت کامل آنها حمايت نمائيدرهبری آنان و تسهيل م

 

بر استفاده از سيستمهای عدالتی سنتی نظارت داشته باشيد  •
تا از احترام به حقوق بشر بويژه حقوق زنان و دختران 

 .اطمينان حاصل نمائيد
 

بصورت منظم بر حضور دانش آموزان در مدارس نظارت  •
   .دنبال کنيدبرای يافتن دليل آن نموده و ترک تحصيل ها را 

 
  برقراری استانداردهای اردوگاه 

 

اطمينان حاصل نمائيد که استانداردهای حمايت از اردوگاه و  •
کمک مطابق با قوانين حقوق بشری بوده و برابری 
جنسيتی را، به روشی که از نظر فرهنگی مورد قبول باشد، 

 . ارتقاء می دهد آواره در جامعه 
  

مسئول مديريت اطمينان حاصل نمائيد که همه آژانسهای  •
پرداخت های /اردوگاه و ساير شرکای بخشی دستمزد

مساوی برای کارهای مشابه زنان و مردان پرداخت می 
 .نمايند

 
های نظارت و گزارش سازوکاراطمينان حاصل نمائيد که  •

 . وجود داردSGBVدهی در مورد جلوگيری و پاسخ به 
 

 اصول انساندوستانه و مقررات رفتاری
 

 انساندوستانه و مقررات رفتاری تاکيد  اصولرعايتبر  •
 .نموده و بر آن نظارت نمائيد

  

در مورد دبير کل بولتن گزارش اجرای هايی برای سازوکار •
 چگونگی جلوگيری از بهره کشی و سوء استفاده جنسی 

 .ايجاد نموده و بر آن نظارت نمائيد
  

  
  امنيت اردوگاه 

 

ان، عناصر خطرپذيری ويژه ای که زن از درک جامع •
دختران، پسران و مردان در مجموعه اردوگاه با آن روبرو 
هستند اطمينان حاصل نمائيد و اين تجزيه و تحليل را در 

ال، برای مث (  امنيت در اردوگاهها لحاظ نمائيدفراهم نمودن
نور کافی در محل هايی که در آن زنان و دختران بطور 



 

 به محل مرتب رفت و آمد می نمايند، گشت در راههايی که
جمع آوری هيزم منتهی می شوند، نظارت بر راههای 

 ).مدارس
   

 پليس در )زن و مرد (اطمينان حاصل نمائيد که افسران •
 .زنی انجام می دهنداردوگاه گشت 

 

اطمينان حاصل نمائيد که زنان مستقيما در تصميم گيری  •
مربوط به ترتيبات امنيت محلی در اردوگاهها مستقيما 

 .رنداشرکت د
 

بطورمنظم از نقاط تقسيم غذا، پست های بازرسی، توزيع  •
اقالم غير غذايی، آب، تسهيالت بهداشتی، هيزم و مراکز 
خدماتی مثل مدارس، مراکز بهداشتی بازديد بعمل آوريد تا 
بر نحوه اجرای خدمات و اينکه چه کسی از خدمات بهره 

 .می برد، نظارت داشته باشيد
 

ف از روز از مناطقی که بطور منظم و در ساعات مختل •
دارای خطرپذيری امنيتی باال می باشند مانند راههای 
مدرسه برای دختران، کلوبهای ويدئويی، بارها و غيره 

 .بازديد نمائيد
 

شامل اسناد و مديريت (تنظيم پرونده ثبت نام و 
  )اطالعات

 

سن، جنس همه داده های جمعيتی را که تصوير روشنی از  •
 نيازهای ويژه را مشخص می سازد، از داده و گروههای با

جمله خانوارهای تک سرپرست، دختران و پسران بی 
سرپرست و جدا از خانوار را جمع آوری نموده و تجزيه و 

 .تحليل نمائيد
   

 بررسیبرای موجود اطالعات اطمينان حاصل نمائيد که  •
زنان، دختران، پسران و مردان تجزيه و تحليل وضعيت 

 .ن شکافها طرحهايی ارائه گرددشده و برای پرشد
 

اطمينان حاصل نمائيد که داده ها و اطالعات بررسی شده  •
به شيوه های مختلف بين شرکاء و اعضای جامعه توزيع  

 .می گردد
 

نقشه اردوگاه را تهيه نمائيد به نحويکه به آژانس مديريت  •
که بداند افراد با احتياجات ويژه در چه  اردوگاه اجازه دهد 

استقرار يافته اند و هدفمند نمودن ارائه خدمات و محلی 
اطمينان حاصل نمائيد که اين . منابع را امکان پذير سازد

 .ات محرمانه نگهداشته می شودعاطال
 

اطمينان حاصل نمائيد که دولت و مقامات ملی مدارک  •
شناسايی را بين زنان و مردان بصورت انفرادی توزيع می 

اشد به مقامات مربوطه حمايت فنی نمايند و هر جا که الزم ب
 .ارائه می نمايند

 

جابجا آواره و برای اطمينان از رفتار احترام آميز با افراد  •
خورده و مقابله با شده، بويژه زنان و کودکان و افراد سال

 . کنيدیکارهمی با شرکاء روتبعيض و پيشدا
 

  ظرفيت سازی
 

ارزيابی در موضوعات مربوط به مديريت اردوگاه، از جمله  •
 صورت  جمعيت آسيب ديدهکه به همراهیهای مشارکتی 

 . مساوی از زنان و مردان را آموزش دهيد ، تعدادمی گيرد
   

کارمندان طرفهای شريک، از جمله مقامات دولتی را در  •
زمينه نقش و تعهد آنان به رفتار بر حسب اصول 

 .انساندوستانه آموزش داده و ظرفيتهای آنان را بسازيد
 

در مورد چگونگی دبير کل بولتن  کارکنان را در مورد همه •
 . آموزش دهيدجلوگيری از بهره کشی و سوء استفاده جنسی

 

با سازمانهای غيردولتی محلی مشارکت نمائيد تا ظرفيت  •
آنها را برای مديريت اردوگاه ساخته و اطمينان حاصل 

را نمائيد که همه برنامه های آموزشی جريانسازی جنسيتی 
برای انها توضيح دهيد که اين موضوع در . ظر دارنددر ن

 .چارچوب مديريت اردوگاه چه معنايی دارد
 

اهميت تعادل جنسيتی را در داخل آژانس مسئول مديريت  •
اطمينان . و در ميان شرکای ديگر ارتقاء دهيد  اردوگاه

حاصل نمائيد که زنان در همه آموزشهای مربوط به 
 .دمديريت اردوگاه  شرکت دارن

 

سازمانهای جامعه محور را ارتقاء داده و ظرفيت آنها را  •
برای مشارکت در ساختارهای مديريتی برای بازگشت 

 .بسازيد
 

   حمايت
 

بصورت مقتضی و آواره نيازهای ويژه زنان و دختران از  •
تغيير با هرجا که الزم باشد و، در صورت الزم، 

وق انان تا به حق حمايت بعمل آوريد  قانونگذاری داخلی،
 .پاسخ داده شود

  

از نيازهای ويژه زنان و مردان جوان، بخصوص چنانچه  •
در معرض خطر استخدام در گروههای مسلح هستند، 

 . حمايت نمائيد
 

   جامعه پذيرنده–روابط اردوگاه 
 

يک کميته مشترک اردوگاه و ميزبان که دارای تعادل  •
 و جنسيتی نيز باشد برای همکاری، حل مشکالت انفرادی

 . ميزبان ايجاد نمائيد/تقويت روابط اردوگاه
  

  های توزيعسازوکار
  

،  زنان و اطمينان حاصل نمائيد که همه گروههای جمعيتی •
، مديريت و در روند تصميم گيریمردان بصورت برابر، 

 .نمايندگی دارند ها ع اقالم در داخل اردوگاهينظارت بر توز
 

ارتهای سهميه اطمينان حاصل نمائيد که سيستم توزيع ک •
بندی بر اساس مذاکره با زنان و مردان، و موافقت بر سر 



 

ی که رعايت حقوق زنان را تامين نمايد، سازوکاربهترين 
 .  ايجاد گرديده است

 

های بهداشتی و  شامل مراقبت(نظارت بر ارائه خدمات 
، (WATSAN)اجتماعی، امنيت، آب و بهداشت –روانی

  )يست محيطیهای ز معيشت، حمايت و نگرانی
 

، به شيوه  آن و ارائه موثرخدمات و کمک از فراهم نمودن  •
ای که منعکس کننده نيازهای متفاوت جنسيتی جمعيت 

 .اردوگاه باشد، اطمينان حاصل نمائيد
 

بصورت  اطمينان حاصل نمائيد که همه زنان و مردان  •
به منابع  و مديريت خدمات پايه ای جامعه محور  برابر 

دسترسی  ) های عمومی های آب، انبارها و باغ  نظير چاه(
  .کنترل دارندو بر آنها 

 

 تامين مساوی کمک نحوهبا زنان و مردان در مورد  •
مشورت نمائيد، در عين اينکه هنجارهای فرهنگی جوامع 

 . نيز در نظر گرفته می شودآواره
 

اطمينان حاصل نمائيد که همه تسهيالت اردوگاه با در نظر  •
ظات امنيتی ايجاد شده است و در هرجا که الزم گرفتن مالح

 .از نظر جنسيتی جدا می باشند) تسهيالت بهداشتی(است 
 

 به زنان و مردان را گسترش دهيدمهارتهای   ودانش •
نحوی که آنها بتوانند محيط زيست را حفاظت نموده و 

 .معيشت پايدار حاصل نمايند
  
  

  بستن اردوگاه
 

ن اردوگاه يک ارزيابی در هنگام تدوين راهنمای بست •
مشارکتی با زنان، دختران، پسران و مردان در مورد زمينه 

 تا اطمينان حاصل نمائيد که وناگون بعمل آوريدهای گ
سياستگذاری مربوطه همه نيازهای متفاوت گروههای 

 .مختلف را در بر دارد
   

 اطمينان حاصل نمائيد که هم زنان وهم مردان در روند  •
 .ستن اردوگاه شرکت دارندطرح ريزی برای ب

 

ترتيباتی برای توزيع اطالعات ايجاد نمائيد تا اطمينان  •
حاصل نمائيد که همه زنان، دختران، پسران و مردان به 

 .اطالعات در مورد اردوگاه دسترسی دارند
 

با مشورت زنان و مردان در جامعه ترتيباتی را ايجاد نمائيد  •
،  ويژه دارندهایياز که نافرادیتا اطمينان حاصل شود که 

، سالمندان و از خانوادهمانند دختران و پسران تنها و جدا 
 .غيره مورد مواظبت قرار دارند

 

اطمينان حاصل نمائيد که قبل از بستن اردوگاه همه زنان،  •
دختران، پسران و مردان دارای اسناد شناسايی الزم می 

 .باشند
 

کيت ن و ماليتغيير مکان، از جمله زم/محل بازگشت •
بازديدهای کوتاه مدت از اين . آنرامورد ارزيابی قرار دهيد

 .محل ها را برای زنان و مردان ترتيب دهيد
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هماهنگی فهرست کنترل برای ارزيابی برنامه ريزی های برابری جنسيتی در 
   اردوگاه و مديريت اردوگاه

  
 برای يادآوری به کنشگران هربخش تا از برنامه ريزی  استزارمفيدیت کنترل زير از بخش اقدام در اين فصل تهيه شده و ابفهرس

 مبنايی، اساسیبعالوه، فهرست کنترل، بهمراه شاخص های نمونه در فصل اصول .  برابری جنسيتی در موضوعات کليدی مطمئن شوند
ری پيشرفتها در گنجاندن موضوعات برای کارمندان برنامه ريزی محسوب می شود تا شاخص های ويژه هر زمينه را برای اندازه گي

  .تدوين نمايندجنسيتی در اقدام انساندوستانه 
  



 

  

   فهرست کنترل جنسيتی –هماهنگی اردوگاه و مديريت اردوگاه 

   تجزيه و تحليل تفاوتهای جنسيتی
  

 :اطالعات از زنان، دختران، پسران و مردان در مورد موضوعات زير جمع آوری می شود .١
  

  حسب جنسيت و سن؛ترکيب خانوار بر •
 

 تقسيم کار جنسيتی و توزيع قدرت؛ •
 

  اجتماعی، از جمله موانع ممکن بر سر راه مشارکت زنان، دختران، رويه هایساختارهای سازمانی اجتماعی و  •
  پسران و مردان در تصميم گيری و مديريت اردوگاه؛

 

 بر زنان، دختران، پسران و مردان؛ و عدالت محلی و ساختار حکومتی جامعه و تاثيرات احتمالی گوناگون آن •
   

 .  ، ظرفيتها و نيازهای زنان، دختران، پسران و مردان هامهارت •
 

 .تجزيه و تحليل جنسيتی در مدارک طرح ريزی و گزارش وضعيتها منعکس شده است .٢
  

  طراحی
  

 .در طرح ريزی ادروگاه شرکت دارندتماما زنان، دختران، پسران و مردان  .١
 

 . اردوگاه مورد مشورت قرار گرفته و شرکت می نمايندسران و مردان در تدوين سياست های پزنان، دختران، .٢
 

 نمايندگان زنان و مردان نظرات و عقايد خود را در مورد محل اردوگاه با آژانس مسئول مديريت اردوگاه در ميان می گذارند .٣
  .ار گيردتا برای مذاکره با مقامات ملی و کشورهای ميزبان مورد استفاده قر

 
در طراحی اردوگاه مورد استفاده قرار می آنان نظرات و دانش و  ورد مشورت قرار گرفته مزنان، دختران، پسران و مردان  .۴

  .گيرد
  

  دسترسی
  

 .برای زنان، دختران، پسران و مردان بطور برابر فراهم می شود آن مديريت اردوگاه و امنيت و آگاهی مربوط به اطالعات  .١
   

 .  مناسب ترين وسيله توزيع می گردد بنحوی که به همه گروهها در جامعه برسدبامربوط به بستن اردوگاه اطالعات  .٢
 

 . زنان، دختران، پسران و مردان بصورت برابر به خدمات و کمکهای اردوگاه دسترسی دارند .٣
 

 .موانع مربوط به دسترسی برابر بصورتی مناسب برطرف می گردد .۴
   

  مشارکت
  

 .ضور در ساختار اداره  اردوگاه  دارندح% ۵٠زنان  .١
  

 .زنان و مردان بطور کامل در مديريت تسهيالت اردوگاه شرکت دارند .٢
 

   . زنان و مردان بطور کامل در روند تصميم گيری مربوط به بستن اردوگاه شرکت دارند .٣
  

  ظرفيت سازی/آموزش
  

آسيب ديده ، را  اه، از جمله نحوه ارزيابی مشارکتی با جمعيتمربوط به مديريت اردوگ تعداد برابری از زنان و مردان آموزش .١
  .دريافت می دارند

  .از کارمندان مديريت اردوگاه  از زنان هستند% ۵٠ .٢
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  GBV  خشونت مبتنی بر جنسيتاقدامات برای پاسخ دادن به
  

  اردوگاهی با آن روبرو يطشرا در جامع در مورد خطرپذيری های ويژه ای که زنان، دختران، پسران و مرداندرک يک  .١
  برای مثال تامين روشنايی( هستند وجود دارد و اين تجزيه و تحليل در تدارک امنيت در داخل اروگاه منظور شده است 

  مناسب در جاهايی که بطور مستمر مورد استفاده زنان و دختران قرار می گيرد، گشت در راههای جمع آوری هيزم، نظارت
   ).بر راههای مدارس

    
    .در اردوگاه گشت می زنند) زن و مرد(افسران پليس  .٢

   
   .زنان مستقيما در تصميم گيری مربوط به ترتيبات محلی امنيتی برای جامعه اردوگاهی شرکت دارند .٣

   
 مثل مدارس(بازديدهای منظم نظارتی از مناطق توزيع، پستهای بازرسی، تسهيالت آب و بهداشت و موسسات خدماتی  .۴

  .بعمل می آيد) کز بهداشتیو مرا
   

 بطور منظم) کلوب های ويديويی در شب، بارها و غيرهمثل، راههای مدارس دخترانه، ( باال مناطق با خطرپذيری امنيتی  .۵
   . در ساعات مختلف روز مورد نظارت قرار می گيرندو

  
  اقدامات هدفمند بر اساس تجزيه و تحليل جنسيتی

  

  HIV/AIDS زنان، دختران، پسران و مردان که دارای از هايی   گروه دادن به نياز برای پاسخیترتيبات مناسب .١
  .هم استا يا معلولين، خانوار تک سرپرست، کودکان تنها يا جدا شده، زنان و مردان سالخورده و غيره فرهستند

  
 کاملموده و مشارکت از زنان و دختران و پسران جوان حمايت بعمل می آيد تا ظرفيتهای رهبری خود را تقويت ن .٢

 .فراهم سازندخود را 
  

   و سن شده بر حسب جنستفکيک داده های نظارت و ارزيابی بر اساس
  

 .با زنان، دختران، پسران و مردان ايجاد گرديده استبرای گفتمان های پايدار سازوکارساختارها و  .١
  

  تجزيه و تحليل  و گزارش می نمايند تا نظارت جمع آوری،تب داده ها را بر اساس سن و جنسمديران اردوگاه بطور مر .٢
 که زنان و مردان تسهيالت اردوگاهی را بدانصورت که نياز دارند مورد استفاده قرار می شودبعمل آمده و اطمينان حاصل 

  .دهند
  

  .طرح هايی برای پاسخگويی به هر نوع کمبود و يا نابرابری تدوين و اجرا می گردد .٣
   

  شرکاء هماهنگ نمائيداقدامات را با همه 
  

ز جمله شرکت در ا، یکنشگران در ساير بخش ها ارتباط برقرار می نمايند تا در موضوعات جنسيتکنشگران در بخش شما با  .١
 .شود هماهنگیجلسات منظم شبکه جنسيتی، 

  
  کتاب راهنمایدر شاخص های ويژه طرح را  بر اساس فهرست کنترل مندرج  وگروه يک برنامه عمل جنسيتی دارد/بخش  .٢

  . آنرا اندازه می گيردتدوين نموده و بطور منظم کميته دائمی بين آژانسی 
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  ؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و
  آموزش

   اضطراریيت هایوضعدر 

  

  
  
  

جدی و متفاوتی بر زندگی زنان،  حرانها تاثيرات
نيازهای آموزشی . دختران، پسران و مردان دارند

تغيير می کند و توانايی دختران و پسران نيز 
. دبرای شرکت در مدرسه  تغيير می ياب

آموزگاران زن و مرد تجارب و اولويتهای 
برای اطمينان از اينکه .  متفاوتی دارند که بايد به آنها پاسخ داد

وضعيت همه دختران و پسران بصورت مساوی از آموزش در 
 های کنش اضطراری بهره مند می شوند، ضروری است که های

يا جنسيتی و اجتماعی را که ممکن است بر آنها اثر گذارده و 
  .محدوديتهايی ايجاد نمايد، درک نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 محدوديتهايی که باعث می شود دختران و پسران از تحصيل باز
. مانند در هر دو وجه عرضه و تقاضای آموزش ديده می شودب

  .معموال، دختران بيشتر درمعرض ضعف قرار دارند
  

ور هستند و برای مدارس اغلب بسيار د، از نطر عرضه •
 زنان و .دختران، بويژه معلولين، در دسترس نمی باشند

فقط فاصله های کم را بدون قادر باشند دختران ممکن است 
بنابراين حتی اگر مدرسه .  همراهی مردان طی نمايند

دخترانه ای هم وجود داشته باشد، ممکن است برای شرکت 
 . آنها بسيار دور باشد

 کمبود و . دارای معلم مرد می باشندغالبا مدارس منحصرا
يا نبود تسهيالت بهداشتی ممکن است به حضور کم و يا عدم 

. منجر شوددگی می شوند دختران بزرگسال که دچار قاعثبت نام 
در برخی از موارد، بودن در مدرسه و يا رفتن به مدرسه و 
بازگشت از آن، دختران را بنحو قابل توجهی درخطر خشونت 

اين عوامل در .  ء استفاده و بهره کشی قرار می دهدجنسی، سو
رفتن به . ثبت نام دختران و حضور آنان در مدرسه تاثير دارد

خطرات متفاوتی، مثل را در معرض پسران ممکن است مدرسه 
  .قرار دهداستخدام اجباری، 

 

برای اند فقير شده که  ی، خانواده هاياز نظر تقاضا •
پول  فرم و ديگر مايحتاج  پرداخت هزينه ثبت نام، لباس

ممکن است که مدرسه پسران و نه دختران را در ندارند 
رای انجام بهمچنين خانواده ها اغلب . اولويت قرار دهند

. کارهای خانوار و کسب درآمد بيشتر بر دختران تکيه دارند
ودرس و حاملگی نيز از سدهای ديگری هستند که زازدواج 

حتی در جاهايی . از می دارنددختران را از ادامه تحصيل ب
که ثبت نام دختران باالست، نرخ ترک تحصيل در انتهای 

 . دوره ابتدايی معموال باال می باشد

ب

  
  

، UDHR ٢۶حق دسترسی به آموزش توسط ماده  •
، CRC ٢٩ و ٢٨، مواد ICESCR ١۴ و ١٣مواد 
 حمايت ICERD) هـ (۵ و ماده CEDAW ١٠ماده 

اين حق شامل حق دريافت و انتخاب . شده است
 .آموزش منطبق با اعتقادات فرد می باشد

 

آموزش هم حق بشری است و هم وسيله ای ضروری  •
اين حق نقش . ای تحقق ساير حقوق بشری استبر

اساسی در توانمند سازی زنان و دختران داشته و می 
تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی بزرگساالن و 
خردساالن را از فقر خارج ساخته و به آنها وسيله ای 

، آنها که در . برای مشارکت کامل در جوامع خود بدهد
 خصوصا دختران اوضاع اضطراری گرفتار می شوند،

و زنان جوان، برای زمانهای متمادی از آموزش 
  .   محروم بوده اند

  

 برای هرکسی استآموزش يک حق اساسی بشری 



 

يک حق  ی جنسيترويکردبا ، آموزش در شرايط بحرانی
در . تبعيض انجام شودهر نوع حياتی است و بايد بدون 

فراهم نمودن تسهيالت و  اضطراری، وضعيت های
 را یکوتاه و دراز مدتمتفاوت  مسائلآموزشی فرصتهای 

ايجاد می برای دختران و پسران اهميت حياتی دارند، که 
  :مانند. نمايد

     

تسهيالت آموزشی می تواند : ايمنی ايجاد می نمايد  •
فضای امن فيزيکی را برای کودکان و جوانان فراهم نموده، 

  بخصوص برای دختران–آنها را از خشونت، از جمله 
 . خشونتهای جنسی و مبتنی بر جنسيت، حفظ نمايد

 

رفتن به :  می دهدفزايش را اشرايط عادیرفاه و  •
 فيزيکی، اجتماعی و سالمتمدرسه کمک می نمايد تا 

.  ارتقاء يافته و پايدار بمانددانش آموزاناحساسی همه 
 ساختار و ثبات بخصوص برای کودکان و جوانان که ايجاد

جابجايی قرار گرفته اند بسيار ضروری تحت تاثيرات روانی 
دختران و پسران تجارب متفاوتی از اوضاع . می باشد

اضطراری دارند که بايد با آن مواجه شوند؛ آنها ممکن 
است که راهبردهای مقابله ای متفاوتی نيز داشته باشند؛ و 
اين امر بايد در مدرسه مورد شناسايی قرار گرفته و ساخته 

 .شود
 

 :هداشتی و بقا را هدايت می نمايدپيام های ب •
کانالی را برای هدايت پيامهای موزش در مواقع اضطراری آ

های  ها و ارزش برای آموزش مهارتو بهداشتی و بقا؛ 
، صلح، تساهل، حل مناقشات، دموکراسی،  مانندجديد

يک . فراهم می نمايد حقوق بشر و حفاظت از محيط زيست
 برای نشان دادن و یفرصتوضعيت اضطراری می تواند  

دختران، آموزش ارزش احترام گذاشتن مساوی به زنان، 
 .باشد پسران و مردان در اجتماع 

 

اطمينان از دسترسی کودکان و : آينده را می سازد •
 ، جوانان به آموزش در طی دوران اضطراری انساندوستانه

بنيانهای ضروری را برای سيستمهای موفق در عين حال، 
اعی و سياسی پس از بازگشت به سرزمين اقتصادی، اجتم

های اين امر برای بازسازی پايه .  اصلی فراهم نمايد
اقتصادی خانواده ، زندگی محلی و ملی و همچنين برای 

اطمينان . توسعه پايدار و ساختن صلح ضروری می باشد
آموزش کيفی آنها را برای يافتن از دسترسی دختران به 

های سازندگی در جوامع ايفای نقش مهمی که در کوشش
   .خود وپس از آن دارند کمک می نمايد

 

مشارکت جامعه حياتی : ظرفيتهای جامعه را می سازد •
های ظرفيت سازی با  است؛ و می تواند از طريق فعاليت

رهبران جوانان و کميته های مديريت مدارس همکاری 
های ظرفيت سازی  آموزش معلمين و حمايت. گسترش يابد
های  لين آموزشی نيز، بخصوص در بحرانبرای مسئو

ها  اين فعاليت. مزمن و اقدامات اوليه بازسازی، مهم است
بايد زنان، دختران، پسران و مردان را درگير نموده و بايد 

ها و رويکردهای متفاوتی که زنان، دختران،  به ديدگاه

. پسران و مردان ممکن است داشته باشند، توجه نمايد
ت سازی و آموزشی همچنين راهی برای برنامه های ظرفي

برجسته نمودن موضوعات مربوط به نابرابری جنسيتی در 
آموزش باشد بنحوی که آموزش ديدگان به موضوعات 

 . تر شده و برای فائق آمدن به آنها کمک شوند حساس
 

 به جنسيت در  برای آموزش پاسخگوفرصت هرجا که اين
تواند به تغييرات اوضاع اضطراری مغتنم شمرده شود، می 

مشارکت در   وهای آموزشی، در روابط درازمدت در سيستم
  .  نيز منجر شود و فرصت هاقدرت

  

بکارگيری يک ذره بين جنسيتی در برنامه ريزی 
  آنرا انجام دادبايد چگونه : آموزشی

  
تعداد دختران و پسران، محل آنها و اطالعات پايه در مورد 

ار می کنيد می توان به بهبود زمينه فرهنگی که شما در آن ک
اطالعات در مورد تجارب آنها نيز . برنامه ريزی شما کمک کند

  رزمنده نيروهای گير دربرای مثال  چه تعدادی در. مهم است
چه در حال حاضر د؟ نبودند؟ چند مادر کم سن وسال وجود دار

بخصوص (هايی را بر عهده دارند؟ غالبا دختران  مسئوليت
قادر به حضور در مدرسه نيستند زيرا )  وسالمادران کم سن

تهيه تسهيالت نگهداری . تنها حامی خانواده های خود هستند
از کودکان، غذا و مسکن وسايلی هستند که  می توانند حضور 

 . اينگونه دختران را در مدرسه تضمين نمايند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها می تواند تاثيرات  محل مدارس و زمان تشکيل کالس
اگر دختران و زنان جوان . های مختلف بگذارد  برگروهمتفاوتی

نتوانند به تنهايی به مدرسه بروند شما ممکن است مجبور به 
تهيه اسکورت و يا حمايت آنان در رفتن به و بازگشت از 

مهم است که از نقطه نظر آموزگاران، . مدرسه باشيد
موضوعاتی نظير استخدام و آموزش از ديدگاه جنسيتی مورد 

  .حظه قرار گيردمال
  
  

  بدانيم تا بتوانيم هايی الزم استچه چيز
 به جنسيت در موزش پاسخگوآ

طراحی و را اضطراری وضعيت های 
    ؟ مي کناجرا

  
کتاب راهنمای حداقل "، ٣٣صفحه  ازاين بخش : يادداشت

معيارهای آموزش در اوضاع اضطراری، بحرانهای مزمن و 

  
  

، شرط "تيمور شرقی"در بسياری از وضعيتها، مانند 
آموزش رسمی که برای آموزگاران تعيين شده بود منجر به 
کنار گذاشته شدن آموزگاران با تجربه زن  شد  که آموزش 

 .نديده بودندرسمی 

 شرايط الزم آموزگاران



 

تخاب شده و بايد با ان INEEمتعلق به " بازسازی اوليه 
  .فهرست کنترل آن مورد استفاده قرار گيرد

  
ماهيت بحران چيست و تاثير آن بر آموزش کدام 

  است؟
  

بکارگرقته شدن (تاثير بحران بر زندگی دختران و پسران  •
، )در نيروهای مسلح، ربوده شدن، وظايف فزاينده خانگی

  دسترسی به آموزش چيست؟از جمله 
  

ان و مردان، از جمله آموزگاران، چگونه بحران بر زن •
  تاثير گذاشته است؟

  

  بر آموزش در جامعه پذيرنده چه بوده است؟آن تاثير  •
  
   جمعيتی مربوط به آموزش کدامند؟آمار
  
آنها کجا . ن آواره و جابجا شدهتعداد دختران و پسرا •

 در اردوگاه هستند يا نه؟ چه مدت آنجا بوده هستند؟ آيا
  اند؟

  

 در جوامع پذيرنده و دسترسی  پسرانتعداد دختران و •
  .آنان به آموزش

  

 ، و سن، بر حسب گروه قومیتوزيع آمار بر حسب جنس •
قبل از مدرسه، (برای همه سطوح در صورت ارتباط، 
  )دبستان، راهنمايی

  

اوضاع اقتصادی خانواده ها چگونه است و اين موضوع  •
  چگونه بر دختران و پسران تاثير می گذارد؟

  

تعداد . دان و پسرانی که سرپرست خانوار هستنتعدا دختر •
  .دخترانی که مادر هستند

  

در . تعداد دختران و پسران جدا شده از خانواده هايشان •
کجا زندگی می نمايند؟ آيا از ديگران سرپرستی می کنند و 

 يا سرپرستی می شوند؟
 

 .تعداد دختران و پسران جوان در خارج از مدرسه •
 

 .نان و مرداننرخ با سوادی برای ز •
  

  چه چيزی تغيير يافته است؟
  

هرگونه تفاوت بين سناريوهای قبل و بعد از اوضاع  •
اضطراری، از ديدگاه جنسيتی و در رابطه با آموزش، را 

نگهداری است يا آيا تاکيد بر ثبت نام مجدد و  . شرح دهيد
 ثبت نام جديد و نگهداری؟

  

  کودکان از چه زبانی استفاده می کنند؟
   

ساير زبانهايی که صحبت می شود کدام / ن مادریزبا •
   است؟ نوشتن؟

توانايی پسران و مردان را   آيا دختران و زنان همان سطح •
 در هر زبان رسمی دارا می باشند؟

 
موضوعات مربوط به ايمنی و دسترسی برای محيط 

 های آموزشی کدام است؟ 
 

آيا زنان و مردان در تصميم های مربوط به مکان محيط  •
 های آموزشی  شرکت دارند؟

 

آيا محل های ممکن بصورت برابر برای دختران و پسران  •
و برای همه سطوح مدرسه ) برای مثال، در يک مسجد(
 قابل دسترسی است؟ )نه فقط سطوح پائين(

 

آيا دختران و پسران بخاطر تجارب ويژه جنگ از خاطره  •
 -برای مثال قربانيان تجاوز، سرباز(بدی رنج می برند 

؟ آيا اين تجربه آنها را از دسترسی به )کودکان قبلی
 آموزش باز می دارد؟

 

 دختران و حضورهزينه های مستقيم و غير مستقيم  •
 مدارس چه ميزان است؟پسران در 

 

آيا فاصله ای که برای رفتن به مدرسه پيموده می شود  •
پسران؟ آيا برای برای والدين دختران قابل قبول است؟ 

 ی دختران و پسران امن است؟راه مدرسه برا
 

چه اقدامات ايمنی بايد از سوی والدين دختران اتخاذ  •
 شود؟

 

آيا محيط های آموزشی امن هستند، و آيا حمايت و رفاه  •
 ذهنی و احساسی دانش آموزان را افزايش می دهند؟

 

آيا دستشويی ها در دسترس هستند، در جای امن قرار  •
ا دستشويی های دختران داشته و به تعداد کافی هستند؟ آي

 و پسران جدا هستند؟ آب در دسترس می باشد؟
 

آيا، در صورت  لزوم، نوار بهداشتی در مدارس در  •
 دسترس می باشد؟

 

آيا يک نظام رفتاری برای آموزگاران و ديگر پرسنل  •
آموزشی جهت پاسخ به موضوعاتی نظير آزار جنسی، 

تدوين، سوء استفاده و بهره کشی به شيوه ای مشارکتی 
/ امضاء و پيگيری شده است؟  آيا در موارد سوء رفتار

نقض نظام رفتاری، اقدامات مناسب صورت گرفته و 
 مستند شده است؟

 

  تقسيم وظايف کار در خانوار و ساير امور چيست؟
  

 دختران و پسران نوعا چه کارهايی را انجام می دهند؟ •
  

 چند ساعت در روز؟ چه ساعتی از روز؟ •
 

 )در منزل؟ در مزارع؟(نجام می شود؟ چه جايی ا •
 



 

کار دختران و پسران را در هيچ خطر جدی قرار اين آيا  •
 می دهد؟

 

  تداخل دارد؟و يا کار روز مدرسه کار داخل خانوار با آيا  •
  

  چه مواد آموزشی وجود دارد؟
  

آيا اين مواد اطالعات ضروری را در مورد موضوعاتی  •
 و غيره فراهم می نظير حمايت از خود، مين های زمينی

 نمايد؟
 

آيا مواد آموزشی جامع بوده و به دختران نيز مربوط می  •
  می کنند؟ دنبالآيا نمونه های جنسيتی را شود؟

 

وضعيت در رابطه با آموزگاران، آموزش، حمايت و 
  مواد چگونه است؟

  

در همه آيا آموزگاران زن و مرد در دسترس هستند؟  •
 تجربه آنها چه ميزان سطوح و کالسها؟ سطح توانايی و

 است؟
   

د؟ آيا نآيا آموزگار نيمه حرفه ای در مدارس وجود دار •
زنان ديگری در جامعه وجود دارند تا دختران را در 

يا مشاوره درگير / مدرسه حمايت کنند و در آموزش و
 باشند؟

 

وجود دارد تا  برای آموزگاران تعليمآيا مواد آموزشی و  •
عات ويژه مورد نياز دختران جهت پاسخ به موضوآنها را 

 کمک )برای مثال بهداشت جنسی و باروری(و پسران 
 ؟کند

 

 که به آموزگاران و کارمندان وجود دارند آيا زنانی  •
  ؟تعليمات الزم را بدهند

 

چه ) در آموزش(جامعه / والدينشرکتدر رابطه با 
 وضعيتی وجود دارد؟  

 

 وجود دارند؟ -نيا مشابه آ_آيا انجمنهای اولياء و مربيان  •
زنان و مردان تا چه اندازه درگير هستند؟ آيا محدوديت 

 فرهنگی برای مشارکت زنان وجود دارد؟
   

آيا به انجمنهای اولياءو مربيان آموزش داده می شود؟  •
 اگر چنين است آيا به جنسيت نيز توجه شده است؟

 

تاريخچه فائق آمدن بر موانع مبتنی بر جنسيت در جامعه  •
 ت؟ کدام اعضای جامعه فعال بوده اند و چگونه؟کدام اس

 

و نيازهای حمايتی محور  جنسيت هایآسيب پذيری 
   کدامند؟

 

دختران وجود دارند که به صورت از  یآيا گروههاي •
مثل، دختران ( باشندوضعيت نامناسب داشته دوگانه ای 

معلول، مادران جوان، دخترانی که سابقا سرباز بوده 
 ؟)اند

 

و بيماريهای  HIV/AIDSوضوعاتی مثل آيا برای م •
، حاملگی زودرس و تولد نوزاد، مراقبت  )(STIمقاربتی 

 مبتنی شونتاز نوزاد و کودک، مديريت سالم قاعدگی و خ
 جنسيت صادر می گردد؟با محوريت بر جنسيت، پيام ها 

 
ودن و پيگيريهای ارعاب  گزارش نمسازوکارآيا در مورد  •

طالعاتی ارائه می گردد؟ آيا  مبتنی بر جنسيت او خشونت
 برای پاسخگو به تناسب جنسيت و سنمواد و خدمات 

 مبتنی بر جنسيت وجود دارد حمايت از قربانيان خشونت
 و آيا اينها به مدرسه ارتباط پيدا می کند؟

 

اقدامات برای اطمينان از برنامه ريزی 
  برابری جنسيتی در آموزش

  
  

  مشارکت جامعه 
 

 دسترسی دختران و زنان به آموزش،  را به اهميتجوامع •
 . اضطراری حساس نمائيدبويژه  در وضعيت های

 

 هايی را تدوين کنيد تا اطمينان حاصل نمائيد که راهبرد •
زنان، دختران، پسران و مردان در جلسات آموزشی و 

ساعات و برای مثال به . (تعليم فعاالنه شرکت می نمايند
هيالت نگهداری مکان مناسب جلسات توجه نمائيد، تس

کودکان فراهم نموده و برگزاری جلسات زنانه يا مردانه 
 ).را مد نظر قرار دهيد

 

زنان و مردان را در کميته های آموزشی جامعه شامل  •
سازيد و در صورت لزوم آموزشهای جنسيتی را فراهم 

 که صدای آنان شنيده شده و کنيدد تا اطمينان حاصل نمائي
 .جدی گرفته می شود

 

ان و زنان را در فغاليتهای مربوط به مدرسه مانند مرد •
تغذيه مدارس، تعيين اسکورت برای  مدارس، تجهيز 

 .والدين درگير نمائيد
 

جامعه محلی ، بويژه زنان و دختران را در طراحی و  •
 .بهسازی تسهيالت بهداشتی مدرسه شرکت دهيد

 

     تجزيه و تحليل
 

نظارت جاری و  ارزيابی ابتدايی وابعاد جنسيتی را در  •
 اضطراری داخل يت هایعارزشيابی آموزش در وض

 .سازيد
   

همه داده های مربوط به آموزش را بر حسب جنس و سن  •
 .جمع آوری و تجزيه و تحليل کنيد

 



 

بطور   ،های نظارت و ارزشيابی بعنوان بخشی از فعاليت •
 .با زنان، دختران، پسران و مردان مشورت کنيدمنظم  

 

  فراگيری   محيط دسترسی و
 

در زمينه های پناهندگی و اشخاص جابجا شده، دسترسی  •
 .به آموزش را برای همه دختران و پسران فراهم نمائيد

 

دسترسی به برابری و فرصت های مربوط آموزشی را  •
برای همه ايجاد نمائيد، به دختران و پسران به حاشيه 

نی دخترانی که  مادر هستند، پسرابرای مثال، (رانده شده 
 )که کار می کنند و دخترانی که سابقا سرباز بوده اند

و انعطاف " باز"توجه ويژه بعمل آوريد و برنامه های 
پذير و در صورت نياز آموزش های مراحل اوليه کودکی 

 .را ارائه نمائيد
 

زمان کالسها را طوری تنظيم نمائيد تا برای کودکانی که   •
 .مناسب باشدکارهای خانه و بيرون انجام می دهند  

 

جوانان دختر و پسر را در توسعه و اجرای فعاليت های  •
گوناگون تفريحی و ورزشی در گير نمائيد و اطمينان 
حاصال نمائيد که ابتکارات آنها توسط شرکای مربوطه 

 .حمايت می شود
 

 ديگر فعاليت های فوق برنامه جنسيت محور را که  •
تقويت دختران و پسران را در وضعيت های اضطراری 

 .نموده و بهبود می بخشد فراهم نمائيد
 

اطمينان حاصل نمائيد که محيط های آموزشی امن بوده و  •
حمايت و سالمت فيزيکی، عقالنی و عاطفی دانش 

توجه ويژه به تاثيرات . آموزان را افزايش می دهد
نامتناسب ناامنی بر دختران و زنان و آسيب پذيری آنان 

برای (نسيت بعمل آوريد نسبت به خشونت مبتنی بر ج
ه مدرسه و مثال، برای دختران در راه رفت و برگشت ب

خانه  همراه تعيين نمائيد، دستيار کالس استخدام نمائيد، 
برای دختران راهنمای گزارش دهی و پيگيری تهيه 

 ).نمائيد، برای آموزگاران نظامنامه رفتاری تدوين نمائيد
 

رهای گزارش دهی بر آزار جنسی نظارت نمائيد؛ سازوکا •
و شکايت محرمانه و پيگيری را با رويه های روشن 

 .فراهم نمائيد
 

در جائيکه ترجيح بر تشکيل کالس های يک جنسی است،  •
محل و يا زمان مجزا برای دختران و پسران فراهم /کالس
 .نمائيد

 

توالت های مجزای دخترانه  و پسرانه در مکان های امن  •
 .فراهم نمائيد

 

زم بهداشتی مناسب برای دختران تدارک ببينيد لباس و لوا •
  .   تا آنها بتوانند تمام وقت در کالس شرکت نمايند

 
 

  آموزش و فراگيری 
 

تعليم فراگير و مشارکتی و با محوريت دانش آموز را  •
ارتقاء دهيد تا به دختران امکان دسترسی و مشارکت 

  . فعال در کالس را بدهد
 

به مسائل جنسيتی را توسعه برنامه دسترسی با حساسيت  •
دهيد تا نيازهای ويژه، ديدگاه ها و تجارب دختران و 
پسران، از جمله موضوعات مربوط به بهداشت باروری 

    . را پاسخ گويدHIV/AIDSو 
 

مدرسه در يک "اطمينان حاصل نمائيد که موادی همچون  •
و ساير کيت های اضطراری جنسيت محور بوده و " جعبه

 .  ختران و پسران پاسخ بدهدبه نيازهای د
 

 تعليمی حساس به جنسيت راهبردهایبرابری جنسيتی و  •
را در دوره های تربيت معلم بگنجانيد تا اطمينان حاصل 
نمائيد که آموزگاران قادرند محيط های آموزشی حساس 

 .به جنسيت را بيافرينند
 

روندهای آزمون وارزيابی اخالقی که زنان و دختران را  •
 اطمينان حاصل ،برای مثال( نمايد ايجاد نمائيد حمايت می

 از سهميه اختصاصی نمائيد که آموزگاران نمی توانند
 ).دختران نمايندسوء استفاده از  برای کالس 

 

 آموزگاران و ساير کارکنان آموزشی 
 

 رفتاری برای نامهيک نظامبا جامعه کار کنيد تا  •
جرا شود تدوين و اآموزگاران و ساير کارکنان آموزشی 

. به آزار جنسی، سوء استفاده و بهره کشی پاسخ دهدکه 
 بطور مداوم اعمال نامهکه اين نظاماطمينان حاصل نمائيد 

يا نقض اقدامات /می شود و اينکه در موارد سوء رفتار و
 .  و اعمال می گرددتدوينمناسب و مورد توافق 

   

  آموزگاران زن رااستفاده کنيد تا خالقراهبردهای از  •
، برای مثال( عملی استخدام کرده و حفظ نمائيد بطور 

ورود از طريق برنامه کمک آموزگار کالس، موقعيتهای 
 ).نيمه وقت

 

بطور  قادرند اطمينان حاصل نمائيد که آموزگاران زن •
 شرکت نمايند شغلیدر جلسات مدرسه و توسعه برابر 

برای مثال، زمان جلسات را با دقت انتخاب نموده و (
 ).ت مواظبت از کودکان را فراهم نمائيدخدما

 

هرجا که ممکن است در اطمينان حاصل نمائيد،  •
 باال قرار داده شده هآموزگاران زن در موقعيتهای با وجه

نه فقط در سالهای اوليه مدرسه و در درسهای (اند 
 ").آسان"

 

سب دختران را برابری جنسيتی و راهبردهای تعليمی منا •
 .آموزگاران بگنجانيددر معيارهای نظارتی 

 
  



 

    و هماهنگی آموزشسياست 
 

 عزام بهاز تصميمات سياستگذاری برای کاهش هزينه ا •
خانواده های دختران، حمايت نمائيد مدرسه، بويژه برای 

برای مثال، برنامه های تغذيه، سهميه و اقالم برای (
 ).بردن به خانه

 

 را هماهنگیمنابع بررسی نمائيد که چگونه می توان  •
را  تا برنامه ريزی ها) بين آژانسی، بين سازمانی(نمود 

 دسترسی ی که دردخترانبنحوی گسترش داد که  به 
برای مثال، افراد جابجاشده داخلی،  (.دارند برسدمشکل 

 ).مادران جوان، پناهندگان شهری
 

موافقتنامه های بين شرکاء / در بيانيه های هماهنگی •
 تعهدات ويژه )ولتها ها و دUNHCR ،NGOبرای مثال، (

 . برابری جنسيتی داخل نمائيدرا در مورد ای 

 
 

در داخل بطور دقيق آموزش اضطراری را مکان  •
چارچوب های  و (CRC) کنوانسيون حقوق کودک

هدفهای توسعه ای هزاره " و "آموزش برای همه"
(MDG) "نمائيدتعيين . 

 

سياستها و قوانين آموزشی  را که با تبعيض جنسيتی در  •
 .آموزش مقابله می نمايند حمايت نموده و ارتقاء بدهيد

 

 تعهد شرکاء آموزشی به استانداردهایاز از همان ابتدا  •
که از نظر فرهنگی و مشترک مديريت و اجرای طرح 

 .جنسيتی حساس می باشند، اطمينان حاصل نمائيد
 

  
  

 
 

 
  



 

  
  

  بخش آموزش  فهرست کنترل برای ارزيابی برنامه ريزی های برابری جنسيتی در 

هندگان بايد فهرست زير را بررسی کرده و مواردی را که مربوط به زمينه کاری شما برای تدوين شاخصهای قابل اندازه گيری تعليم د
، INEE حداقل برای آموزش در اوضاع اضطراری استانداردهای"در صورت نياز به مطالب بيشتر، . می باشد، انتخاب نمايند

  .، مجموعه گستره تری از شاخص ها را ارائه می دهند"زسازی اوليهبحرانهای مزمن و با
  

   فهرست کنترل جنسيتی – آموزش
  

  مشارکت جامعه
  

 .تعداد  زنان و مردانی که در کميته های آموزش جامعه بطور منظم درگير هستند .١
 .تعداد زنان و مردان که در طرحهای آموزشی جامعه درگير هستند .٢
 .  خاص جنسيتی در طرحهای آموزشتعداد و نوع موضوعات .٣
 .جوان/در صد دختران درگير در فعاليتهای مشارکت کودک .۴
  . ديده اند آموزش جنسيتیکهتعداد اعضای جامعه  .۵

  تجزيه و تحليل
  

 . و سن سرشکن شده استتبط و قابل دسترس که بر حسب جنسدرصد داده های جمع آوری شده مر .١
 .طراحی ابزار و تجزيه و تحليل داده هانسيتی در طرح ريزی ارزيابی،  به موضوعات خاص جشاراتتعداد و نوع ا .٢
  .تعداد زنان، دختران، پسران و مردان که در ارزيابی، نظارت و ارزشيابی مورد مشورت قرار گرفته اند .٣

   و فراگيریدسترسی محيط
  

 .نرخ خالص ثبت نام دختران و پسران .١
 .س و کال ثبت نام سرشکن شده بر اساس جنسنرخهای .٢
 .در مدرسه سرشکن شده بر اساس جنسنرخهای حضور  .٣
 . و کالسرک تحصيل سرشکن شده بر اساس جنسنرخهای ت .۴
 . جنسیتعداد موارد گزارش شده سوء استفاده و بهره کشی .۵
  . با اقدامات عملی روشن" مدرسه امن"وجود يک سياست  .۶
  فراگيری  و زشآمو

  

 س درسی مناسب دختران ايحاد نموده و راهبردهای تعليمی را برای مشارکتدرصد آموزگارانی که سعی کرده اند محيط  کال .١
  .دختران بکار ببرند

 . درسی مدرسه وجود داردبرنامهتعداد درسهای و موضوعات خاص جنسيتی که در  .٢
 )برای مثال، نتايج امتحانات( آوردهای سرشکن شده بر حسب جنس  دستبرآورد .٣
 . تعليمات حين خدمت درگير هستندکه در) مردان/زنان(درصد آموزگارانی  .۴
 .مردانی که در برنامه های قبل از خدمت آموزگاران شرکت دارند/تعداد زنان .۵
  .که آموزش جنسيتی ديده اند) مردان/زنان(تعداد آموزگارانی  .۶

  آموزگاران و ديگر کارکنان آموزشی
  

 سرشکن شده بر اساس (و ساير کارکنان آموزشی ناظرين /تعداد آموزگاران زن و مرد، سرپرست معلمين، مربيان آموزگاران .١
 )قوميت و گروههای طبقاتی

 .درصد زنان آموزگاری که در مدرسه و جامعه احساس امنيت و احترام نموده و تماما در تصميم گيری آموزشی درگير هستند .٢
  . وده اند رفتاری آموزش ديده و آنرا امضاء نمنامهکه در مورد نظام) مردان/زنان(درصد آموزگارانی  .٣

  سياست آموزش و هماهنگی
  

 .تعداد و نوع اشاره به موضوعات ويژه جنسيتی در جلسات هماهنگی .١
 .موافقتنامه های هماهنگی/تعداد و نوع اشاره به موضوعات ويژه جنسيتی در بيانيه ها .٢
  .در اجتماع منعکس می نمايدبه آن پاسخ می دهد و واقعيتهای جديد را /توسعه موادی که مقوالت جنسيتی را به چالش کشيده .٣
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وقتی وجود دارد که همه مردم، دسترسی منيت غذايی 
فيزيکی و اقتصادی به غذای کافی امن و مغذی برای 
تامين نيازها و اولويتهای غذايی خود برای يک زندگی 

 امنيت غذايی خانوارها به  .ته باشندفعال و سالم داش
.   اين مفهوم در داخل خانوارهاستمعنای بکاربردن

فعاليتهايی که هدف آن بهبود سطح امنيت غذايی ملی است ممکن 
 آندسته فعاليتها که برای بهبود امنيت غذايی خانوارهابا است 

هردو امنيت غذايی ملی ولی .   کامال متفاوت باشندانجام می شوند
  .   جنسيتی می باشندتاثيرات خانوار دارای و
  

امنيت غذايی چند بعدی و چند بخشی بوده و موضوعات متفاوتی از 
 تبديل و انبارکردن تا جمعيت و توليد، توزيع و بازاريابی، تهيه،

سالمت، آموزش، استخدام و درآمد، تغذيه، تجارت، خدمات و زيربنا 
ار بعد اصلی تشکيل شده چهاز  امنيت غذايی. را در بر می گيرد

. آسيب پذيری/ بودن، امکان دسترسی، مصرف و ثباتفراهم: است
زنان، دختران، پسران و مردان هرکدام نقش ويژه ای در تامين 

  .امنيت غذايی دارند
  

غذايی  نا امنی  در اوضاع اضطراری با  غذايی حادنا امنی
نا   اضطراری در شرايط وضعيت هایبيشتر . مزمن متفاوت است

 دليل، مهم است که نوع همينبه . دن غذايی مزمن اتفاق می افتامنی
 وضعيت های، برای مثال بدهيموضعيت اضطراری را تشخيص 

 ی ناشی از حوادث طبيعی ناگهانی، وضعيت هایاضطرار
يا وضعيت  اضطراری پيچيده و وضعيت هایاضطراری مزمن و 

ر آنها پاسخ می با پيشرفت کند، که دطبيعی ناشی از حوادث های 
 غذايی مزمن و انتقالی، که نا امنی. تواند بسيار متفاوت باشد

همراه با عدم توانايی خانوارها برای تثبيت سطح مصرف در مقابله 
با تغييرات است، ممکن است تاثيرات کوناگون بر زنان، دختران، 

امعه و هم در سطح خانوار داشته  در سطح جپسران و مردان هم
  .باشد

  

   جنسيتی امنيت غذايی چيست؟مدهایپيا
  

  يکديگرهای متفاوت و مکمل زنان و مردان نقش ها و مسئوليت
 تغذيه ای برای همه اعضای خانوار و جامعه سالمتدر تامين 

ديگر از عناصر مهم است که بايد مورد مالحظه   سن يکی . دارند
يت زنان اغلب نقش بزرگتری در اطمينان از تغذيه، امن. قرار گيرد

و کيفيت غذايی دارند و غالبا نيزمسئول تهيه و تدارک غذا برای 
زنان تمايل دارند که بخش قابل توجهی . خانوارهای خود می باشند

پس . از درآمد نقدی خود را صرف نيازهای غذايی خانوار بنمايند
تغيير  از بحران، راهبردهای معيشتی زنان و مردان ممکن است

  جديد را مورد ارزيابی قرار دهيد تا ظايف تقسيم وکند و شما بايد
، و طراحی موثر تغذيه برای خانوار هاسالمت از امنيت غذايی و

اين برای شما مهم  . اطمينان حاصل نمائيدتوانبخشی برنامه های
 کمک شوند و بايداست که تعيين نمائيد چه تعداد از زنان و مردان 

همچنين بايد به زنان، شما . تا چه مدت  اين حمايت مورد نياز است
دختران، پسران و مردان در مورد ارزشهای تغذيه ای غذا و اينکه 

تهيه نمايند آموزش بدهيد تا آنها را در شرايط جديد، آنرا چگونه 
   .که مستلزم قبول نقش های جديد است، مورد حمايت قرار دهد

  
ی برای ان و مردان در تغذيه خانواده کليدشناختن نقش دقيق زن

علل اصلی سوء . بود امنيت غذايی در سطح خانوار می باشدبه
 رژيمتنوع تغذيه  که بايد به آن پاسخ داده شود شامل ميزان کار، 

 و کودک می  از مادر و امراض و مراقبتبهداشت، مصرف و ها
  .باشد

  
و  توزيع غذا، امنيت غذايی: داردتوجه اين فصل به سه جنبه 

 ويژه در مورد هر کدام از وجوه ما همچنين يک زير فصل . تغذيه
در مفصلی را  اطالعات  فوق الذکر  درست کرده ايم، که  اقدامات و

که شما بايد در هنگام برنامه ريزی و اجرای برنامه های بر دارد 
  .ت و توانبخشی در نظر داشته باشيداضطراری حساس به جنسي

  
چند موضوعات کلی مربوط به امنيت غذايی، به خاطر جنبه های 

که دو سازمان عمده  دارند،متعددی بازيگران اصلی  خود، وجهی
ات  اصالحاخيردر برنامه .  می باشندWFP و FAO آن 

 تحت هدايت  است که(cluster) گروهيک ، تغذيه  انساندوستانه 
جزء مهم از بخش غذا يک توزيع غذا به عنوان . يونيسف می باشد

  .  انجام می شودWFPذا محسوب شده و با هدايت برنامه جهانی غ
  
  

  ؟را خوانده ايد" الف"يا بخش آ
  

  جنسيت و امنيت غذايی،
  توزيع غذا و تغذيه 

   اضطراریهای يتعدر وض
    

  ا



 

  
  

  ؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  

  جنسيت و امنيت غذايی
   اضطراریهای يتعدر وض

  

  
  

دنبال اتفاق افتادن باليا، جوامع آسيب ديده به کمک 
فعاليتهای کشاورزی را هرچه مجددا  تا داحتياج دارن
يی نيازهای امنيت غذا به  وروع کنندزودتر ش

آنها را بقدر کفايت پاسخ داده و توانايی خانوارها  
از آنجا که اوضاع اضطراری آسيب پذيری  .بازگردانند

های موجود، نقشها و مسئوليتهای زنان و مردان و محدوديتهای 
سازد، الزم است که نيازها و توانايی ها تجزيه می آنان را وخيم تر 

ثری و تحليل شوند تا اطمينان حاصل شود که کمکها بگونه مو
 که به التيام سريعتر و استاين نهايتا هدف . ارائه می شوند

، بويژه برای عقب مانده ترين و آسيب پذيرترين گروهها، پايدارتر
  .  کمک شود

  
امنيت غذايی خانوار لزوما به معنای خودکفايی غذايی نمی باشد، 
که به کفايت توليد داخلی برای پاسخ به نيازهای مردم گفته می 

و هم به ن واژه هم به در دست بودن و هم به ثبات غذا اي. شود
قدرت خريد غذا توسط خانوار در جائيکه غذا توليد نمی شود، 

 امنيت غذايی همچنين به کفايت غذا و پذيرش آن .اشاره دارد
و همينطور در دسترس بودن آب تميز و توسط مصرف کنندگان 

فه زنان و جمع آوری آب و هيزم اغلب وظي. هيزم بستگی دارد
های اضطراری مورد  دختران است، و ممکن است که در وضعيت

غفلت قرار گرفته و بر توانايی تبديل سيستم سهميه بندی غذا به 
 تبديل غذا، نگهداری و انبار .سيستم تغذيه ای کافی تاثير بگذارد

کردن آن نيز برای در نظر گرفتن زمان برنامه ريزی جهت 
  . هستندمداخالت امنيت غذايی مهم

  
برای افراد در داخل خانوارها، برای موضوع مهمی امنيت غذايی 

 می خانوارها بطور کل، برای ملتها و برای جامعه بين المللی 
در سطح خانوار، اعضای منفرد ممکن است سوء تغذيه . باشد

در برخی از . داشته باشند در حاليکه ديگران غذای کافی دارند
شما بايد .  غذايی هستندقربانی تبعيضيا کودکان /جوامع، زنان و

دسترسی زنان و مردان را به غذا، وتفاوت بين مصرف کالری بر 
 در .ارزيابی کنيد حسب جنسيت را در داخل جمعيت آسيب ديده،

 غذا کافی باشد، ولی خانوارها و يا سطح ملی، ممکن است عرضه

 وجود داشته باشد و مناطق فاقد امنيت غذايی ممکن است 
کمبود دسترسی عرضه، سطوح پائين درآمد و /ودهای توليدکمب

 نظر  از.  می تواند دليل اين امر باشدعمومی به غذای عرضه شده
 کفايت برای تغذيه همه حد ح توليد غذا بيشتر از بين المللی، سط

. در دسترس نمی باشدفراهم و بطور مساوی غذا مردم است، ولی 
ينان از اين امر است که افزايش امنيت غذايی به معنای اطم

خانوارها وسيله توليد کافی غذا  با کيفيت قابل قبول را برای 
کافی برای خريد آن و منظم  يا اينکه درآمد –مصرف خود داشته 

 همه از اينکهدسترسی  به بازار دارند، در عين حال ، اطمينان 
  .افراد خانوار دسترسی کافی دارند

  
کار، تصميم گيری، سائلی مثل مسائل جنسيتی، از نقطه نظر م

در امنيت غذايی  بايد توليد آنمنابع دسترسی به غذا و يا کنترل 
: چهار بعدی که قبال ذکر شدجريانسازی شوند و در اين امر 

 بايد در نظر  و ثباتمصرف، امکان دسترسی بودن، فراهم
جنبه های جنسيتی به اغلب اين موضوعات ربط دارد . گرفته شوند
 ن و مردان عموما به اشکال متفاوتی تحت تاثير وضعيتزيرا زنا

های اضطراری و جابجاشدن ها قرار می گيرند و دسترسی و 
زنان در در . کنترل آنها بر منابع و موضوعات مالی متفاوت است

فعال هستند و کار  کشاورزی معيشتی و محصوالت پايه های بخش
ه غالبا ارزشمند آنها در توليد غذا برای مصرف خانوارها و جامع

  .تلقی نمی شود
  

 در برنامه ها و سياستهای امنيت غذايی غالبا به شکستهای زياد
 به صورتخاطر اين است که گروههای بزرگ مردم بجای اينکه  

 اجتماعی با نيازها و منافع متفاوت ديده –گروههای اقتصادی 
نمی توانند هدفها . شوند، گروههای همگونی تصور می شوند

دانستن . داشتن يک درک درست از گروه هدف بدست آيندبدون 
کار می کند و چه نقشی را در تامين امنيت ه اينکه چه کسی چ

غذايی خانوارها ايفا می نمايد در طرح ريزی سياستها ضروری 
يت جنبه خاصی از سياست غذايی را دارا اگر زنان مسئول. است
اينکه نه اشند  هدف برنامه ها ببصورت خاصی  نياز دارندهستند

 همين – فرض شود که بطور خودکار  دسترسی به آنها وجود دارد

ب



 

رفتار با مردان و زنان نبايد . امر در مورد مردان صدق می کند
 -يک گروه ويژه اجتماعیدر عوض همگی به يک نحو باشد و 

شما .  باشدخاصمی تواند هدف برنامه ها و سياستهای اقتصادی 
 و توانبخشی را بر يارانه ها کمک غذايی، بايد تاثير برنامه های

مورد مالحظه  زنان، بعنوان تامين کنندگان اصلی غذا برای خانوار
ممکن .  بنگريده خانوار بعنوان يک واحدنه اينکه ب، قرار دهيد 

است مردی نباشد که به خانوار منتسب باشد و حتی جايی هم که 
 ممکن به کسی باشد، ممکن است هنوز تهيه غذا به هر شکل

دانش خوبی از موضوعات داريد شما احتياج . عهده زنان باشد
و داشته باشيد اجتماعی مربوط به امنيت غذايی -اقتصادی

خود را انجام که زنان و مردان چگونه انتخاب دريابيد همينطور 
         .  ايند و با يکديگر تعامل می نمداده

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برنامه تاانيم چه چيزهايی الزم است بد
های امنيت غذايی پاسخگو به مسائل 

 را های اضطراری جنسيتی در وضعيت
  ؟نمائيم طرح ريزی و اجرا

  

   کدامند؟ جمعيتیعوامل
  

 ).سرشکن شده بر اساس جنس(تعداد فقرای بدون زمين  •
  

 ).بر حسب جنس(تعداد شبانان بدون گله  •
  

 ).نسبر حسب ج(تعداد فقيرترين ها در گروههای طبقاتی  •
  

 ).ترکيب و اندازه(جوامع به حاشيه رانده شده ترين  •
 

 .تعداد مهاجرين موقت و طوالنی و يا دائم •
 

 شده بر حسب سن، ثروت و وضعيت داده های سرشکن •
  .ازدواج

  

 بحران چگونه ابتدای اجتماعی چه هستند و از واملع
  تغيير کرده اند؟

ی مثال، برا( انواع مختلف خانوار پس از بحران چه هستند  •
 ؟)خانوارهای با سرپرستی زنان و يا کودکان

   

برای  ( چيستکمکهای ويژه خانوارهای نيازمند به  ترکيب  •
مثال، کودکان بدون سرپرست، زنان بيوه بدون خانواده، 
معلولين و زنان، دختران، پسران و مردان که آلوده به 

HIV/AIDS ؟.)می باشند 
 

 از خانواده های دان برای مواظبتآيا نقش زنان و مر •
  مورد شناسايی قرار گرفته است؟آنها و وابستگان بالفصل

 

آيا نيازهای ويژه زنان، کودکان و مردان معلول مورد  •
 شناسايی قرار گرفته است؟

 

آيا دانش محلی زنان و مردان مورد شناسايی واقع شده و  •
در طرح ريزی مداخالت مربوط به امنيت غذايی مورد 

 ته است؟استفاده قرار گرف
 

سطح محلی سازماندهی زنان، جوانان، مردان و معلولين  •
در جوامع روستايی چيست؟ آيا شبکه های غير رسمی و 
انجمنهای رسمی می توانند مورد حمايت قرار گيرند و 

 چطور؟
 

آيا جامعه هيچگونه حمايتی از زنان و مردان برای توليد  •
 غذا، حمل و نقل و تحويل بعمل می آورد؟

 

 قدرت در خانوار و جامعه در رابطه با استفاده از ساختار •
 غذا، زمين و ساير منابع توليدکننده چيست؟

 

کاالهای طبق نيازهای سرشکن شده بر اساس جنسيت،  •
 ، ؟تا چه حد برای مردم قابل قبول می باشند توصيه شده

 

را ، هم در سطح ) ابزار توليد، غذا و غيره(چه کسی منابع  •
  خانوار،کنترل می کند؟جامعه و هم در سطح

 

 غذا و مالحظات سالمتیچه کسی در خانوار مسئول  •
 بهداشتی برای اطمينان از امنيت غذايی و تغذيه می باشد؟

 

چه کسی در خانوار مسئول تبديل، نگهداری و انبارکردن  •
 غذا است؟

 

 اقتصادی چه هستند و از ابتدای بحران چگونه عوامل
  تغيير کرده اند؟

 

 ن، دختران، پسران و مردان چيست؟سطح فقر زنا •
   

 ه بازار محلی دارند؟بآيا زنان و مردان دسترسی برابر  •
 

 مراحل خريد محلی غذا برای زنان و مردان کدام است؟ •
 

غذا و پول نظير  یآيا همه زنان و همه مردان به فرصتهاي •
 برای کار، کمکهای اعتباری و کشاورزی دسترسی دارند؟

  
  
  

 يک ارزيابی از امنيت غذايی WFP و FAO، ٢٠٠٣در سال 
و تغذيه در همه بخش های ساحل غربی رود اردن و نوار 

هدف کليدی اين بود که که عناصر و . غزه بعمل آوردند
ی و آسيب پذيری شرايط تاثيرگذار بر معيشت و امنيت غذاي

هيات . تغذيه ای زنان، دختران، پسران و مردان را بفهمند
عالوه بر بررسی داده های ثانويه، جمع آوری و تجزيه و 
تحليل داده های اوليه در مناطق شهری، اردوگاهها و مناطق 

اين اقدام شامل . دورافتاده روستايی را نيز انجام داد
ه با گروههای مورد نظر، بازديدهای گسترده از مناطق، مذاکر

رده بندی مقايسه ای، مشاهده خانوارها، و مصاحبه با توجه 
  . ويژه به مسائل جنسيتی می گرديد

  ارزيابی امنيت غذايی در ساحل غربی رود اردن
و نوار غزه



 

 

غير ن و مردان جهت تهيه نيازهای برای زنانقد آيا پول  •
 غذايی وجود دارد؟

 

آيا هم زنان و هم مردان به برنامه ها و خدمات کمکی غذا  •
 دسترسی دارند؟

 

  چيست؟خاصسطوح خودکفايی آنها در محصوالت  •
 

کميت، کيفيت و جنبه های (آيا عرضه کافی و ثابت غذا  •
 ؟و دسترسی زنان و مردان به  آن  وجود دارد) تغذيه ای

 

 سياسی چه هستند و از ابتدای بحران چگونه عوامل
  تغيير کرده اند؟

 

 آيا هيچ گروهی مورد تبعيض قرار گرفته است؟ •
 

 دسترسی زنان به تعارفم/آيا قوانين و رويه های ملی •
 محدود می کند؟را زمين و ساير ثروتهای مولد 

 

آيا هم زنان و هم مردان به خدمات کشاورزی دسترسی  •
 دارند؟

 

 قانونگذاری و قوانين ملی دسترسی برابر زنان و مردان آيا •
 تامين می کند؟) برای مثال، به زمين(را 

 

ها و اجرای آن  رويه های مشورتی در تدوين سياست •
 چگونه است؟ 

 

هايی برای درگيرکردن زنان و آسيب پذيرترين سازوکارآيا  •
 گروهها در تصميم گيری و سياستگذاری وجود دارد؟

 

 هايی برای توليدات وجود دارد و تاثير آنها بر آيا يارانه •
 نان و مردان فقير چيست؟زتوليد محصوالت غذايی و درآمد 

 

ستند و از ابتدای بحران ه ه چامنيتی و وامل نهادیع
  چگونه تغيير کرده اند؟

 

های نهادينه وجود دارد تا اطمينان سازوکارآيا ترتيبات و  •
 زنان و گروههای حاصل نمائيد که نظرات و نگرانيهای

آسيب پذير در سطوح روستا، منطقه و ملی به گوش 
 سياستگذاران می رسد؟

  

کانالهای توزيع اطالعات و ارتباط چه هستند و آيا اقدامات  •
ويژه ای برای اطمينان از دسترسی زنان و آسيب پذيرترين 

 گروهها صورت پذيرفته است؟
 

حرک زنان آيا وجود سالح ومين های زمينی مشکلی برای ت •
و مردان در رسيدن به بازار محلی جهت خريد غذا و يا 

 رفتن به مزرعه کشاورزی ايجاد می نمايد؟
 

در دسترسی به کمک  آيا زنان، دختران، پسران يا مردان •
 با مشکالت امنيت فيزيکی روبرو می شوند؟ امنيت غذايی 

 

اقدامات برای اطمينان از برنامه ريزی 
 ت غذايیبرابری جنسيتی در امني

 

 تامين غذای خانوارها و دسترسی به غذا
 

 را در وضعيتبا حساسيت جنسيتی  غذايی وضعيت نا امنی •
از دست ) ١آيا اين بخاطر . های اضطراری ارزيابی نمائيد

از دست دادن درآمد و ) ٢دادن توليد و يا ذخيره خودی ؛ 
اقتصادی مشکل دسترسی ) ٣؛  يا دارايی های قابل فروش/

 پاشيدگی از هم) ۴؛ )برای مثال، افزايش قيمت(به غذا 
  سيستم های سنتی حمايت و يا هر دليل ديگر بوده است؟

 

اطمينان حاصل نمائيد که زنان و مردان دسترسی برابر به  •
 .ابع مولد دارندنغذا و ساير م

 

 ی جنسيتيت حساس باارزيابی نيازها
 

ای نيازهای اولويتی و محدوديتهای زنان و مردان را بر •
 ،افزايش امنيت غذايی خانوارها در کوتاه مدت و درازمدت

 . مورد ارزيابی قرار دهيد
 

حساسيتهای جمعيت مورد هدف را جمع آوری کنيد تا  •
مبنايی را برای تصميم گيرندگان در طراحی و هدف گيری و 

ها و راهبردها و مداخالت برای حمايت و  اجرای سياست
 .بهبود امنيت غذايی فراهم آوريد

 

زنان ارزيابی نمائيد آيا از تقسيم کار يا از دسترسی نابرابر  •
 .  مشکلی ايجاد شده استو مردان به منابع

 

 نقشه های آسيب پذيری
 

زنان، دختران، پسران و (مناطق و بخش هايی از جمعيت  •
خطرپذيرترين وضعيت نا امنی غذايی را دارند که ) مردان

 .شناسايی نمائيد
 

گذشته، حال های  را بر اساس روندنوع و سطح مخاطرات •
نيازهای تا ، شناسايی کنيد و آنچه که پيش بينی می شود

سرشکن شده بر اساس (ای مردم را مناطق و گروهه
ارزيابی  که بيشتر از سايرين در معرض خطر هستند) جنس
 .نمائيد

 

با مشارکت زنان، دختران، برنامه های تغذيه ای مکمل را  •
بخش های جمعيتی با خطرپذيری برای پسران و مردان، 
 . باال تدوين نمائيد

 

جنسيت و شاخص داده های سرشکن شده بر اساس 
 يتهای حساس به جنس

 

-داده های موجود را در مورد گروههای متفاوت اجتماعی •
اقتصادی در جوامعی که امنيت غذايی ندارند بر اساس 

 .جنسيت سرشکن کنيد
  



 

ی جمع آوری مستقيم بررسی ها و برآوردهای سريع را برا •
اطالعات از زنان و مردان، با نمايندگی کافی گروههای 

 . بعمل آوريد،اقتصادی-عیامتفاوت اجتم
 

داده ها را با ديدگاه جنسيتی و با در نظر داشتن تقسيم  •
دسترسی و کنترل بر منابع مولد و اشکال تصميم وظايف، 

 و گيری بين زنان و مردان در سطح خانوار و جامعه تجزيه
 .تحليل نمائيد

 

تا اطالعات را با سرشکنی بر اساس جنس توزيع نمائيد  •
آگاهی نسبت به ارتباط موضوعات جنسيتی در برنامه ها و 

 در ميان تصميم گيرندگان افزايش سياستهای امنيت غذايی
 .يابد

 

 از شاخص های حساس به جنسيت  را هسته مرکزیيک  •
 های امنيت غذايی استتاثير برنامه ها و سيتدوين نمائيد تا 

نظارت و ارزشيابی   را بر زنان، دختران، پسران و مردان
 .کنيد

 

 تجزيه و تحليل معيشت اضطراری   
 

های تامين کنندگان  ها، ظرفيت مولد و ظرفيت محدوديت •
اقتصادی، از -های مختلف اجتماعی غذا در خانوار در گروه

کان می جمله خانوارهايی که سرپرستان آنها زنان يا کود
باشند و همچنين خانوارهای با اعضای معلول يا مبتال به 

HIV/AIDSرا ارزيابی نمائيد . 
 

) انتقالی(راهبردهای معيشتی زنان و مردان را برای مقابله  •
 . شناسايی نمائيدغذايیناامنی و آسيب پذيری با 

 

برای تسهيل دسترسی زنان به زمين و ساير منابع مولد  •
 .توصيه هايی بعمل آوريد) فن آوری وبرای مثال، اعتبار(

 

آرد /بررسی نمائيد که آيا سهميه ها بصورت حبوبات يا غذا •
توزيع می گردد زيرا در اينصورت به وظايف زنان اضافه 

 .خواهد گرديد
 

رويه های فرهنگی محلی برای زنان و مردان را در هنگام  •
طرح ريزی برای برنامه های کمک غذايی ارزيابی نمائيد تا 

ی پيشنهاد شده تا چه حد برای بخشهای هاببينيد کاال
 .مختلف جامعه قابل قبول می باشند

 

فعاليتهای جديد درآمدزا و متفاوتی را برای زنان، دختران،  •
 .پسران و مردان تقويت نمائيد

 

 تجزيه و تحليل شرکاء
 

 های وضعيتشرکای اصلی برنامه امنيت غذايی را در  •
 .يی نمائيداضطراری و توانبخشی شناسا

   

اطمينان حاصل نمائيد که زنان و مردان در طراحی، اجرا و  •
های امنيت عذايی  نظارت و ارزشيابی برنامه ها و سياست

 .فعاالنه شرکت می نمايند
 

زنان را بصورتی فعال در ارگانهای تصميم  گيرنده،  •
 . درگير نمائيدیهای منفعت گروهگروههای حامی و 

 

 مشورت نمائيد تان و مردان تران، پسرابا زنان، دخ •
را انتخاب   نيازها به مناسب  نشانه رویهای سازوکار

 .کنيد
 

برای شناسايی نمائيد  آنرا آثار و خطرپذيری های بالقوه •
و کمک  دريافت کنندگان جهتايجاد منافع مستقيم پايدار 
  .برای نهاد اداره کننده محلی

 

دسته ، یگروههای موضوع، مذاکره با ميدانیبازديدهای  •
، بازرسی های خانوارها و مصاحبه با بندی مقايسه ای
 و مختلط زنان، دختران، پسران و مردان هگروههای جداگان

 .بعمل آوريد
 

های   فرصت وبه همراهی جمعيت، مشکالت اولويت دار •
 - توسعه ای را برای هرکدام از گروههای اجتماعی

 .اقتصادی شناسايی نمائيد
 

 جنسيتیبا حساسيت نشانه روی 
 

های هدف زنان،  هايی را برای رسيدن به گروهسازوکار •
 .دختران، پسران و مردان ايجاد نمائيد

   

 .های هدف ارزيابی نمائيد مشارکت زنان را در تعيين گروه •
 

 اطمينان حاصل نمائيد که برنامه ها دارای انعطاف کافی •
زنان، دختران، پسران و هدف های   گروهچنانچهتا هستند 
با استفاده از برنامه ها ، منفی قرار گرفتندتحت تاثيرمردان 

  .شوند  اصالحيک رويکرد مشارکتی
 

 ظرفيت سازی
 

 را در مورد عاملين اجرايیآگاهی تصميم گيرندگان و  •
اهميت موضوعات جنسيتی در برنامه های اضطراری 

 .افزايش دهيد
   

 نياز دارند تا  ی حمايتچهزنان و مردان ارزيابی نمائيد  •
 هر ينکه آيااد و را افزايش دهنفيتها و مهارت هايشان ظر

بوجود   غذايیتمنيدو از مهارتهای جديد که توسط برنامه ا
 .بهره می برندآمده است 

 

 و اطالعات را برای زنان اجرادسترسی برابر به آموزش،  •
 .ارتقاء دهيد و آسيب پذيرترين گروهها 

 

اه يا مرآموزش ه(دوره های توسعه مهارتهای شغلی  •
را برای زنان، ) اقتصادی- اجتماعیجداگانه بر حسب زمينه

 .دختران، پسران و مردان برگزار نمائيد
 

  



 

    امنيت غذايیفهرست کنترل برای ارزيابی برنامه ريزی های برابری جنسيتی در بخش 
  
  
  

آوری موضوعات کليدی به کنشگران بخشی  از بخش عملياتی در اين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادفهرست کنترل زير
های نمونه در بخش اصول پايه، بعنوان  فهرست کنترل به همراهی شاخص. جهت اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

در شرفت در گنجاندن موضوعات جنسيتی  هر زمينه را برای اندازه گيری پيهای ويژه اساسی برای کارکنان پروژه هاست تا شاخص
  .   عمليات انساندوستانه توسعه بخشند

   فهرست کنترل جنسيتی – امنيت غذايی
   تجزيه و تحليل تفاوتهای جنسيتی

  

 تا اطالعات زير  از زنان و مردان صورت می گيرد ی برابريک ارزيابی مشارکتی از نيازها، از طريق مشورت با تعداد .١
  :جمع آوری شود

برای مثال، برداشت محصول تک فصلی يا از دست رفتن (دارايی های معيشتی زنان و مردان ه بکوتاه و بلندمدت وارده  خسارات •
 ؛)دائمی زمين

 تغيير در دسترسی زنان و مردان به زمين يا کنترل آن  و يا ساير منابع حياتی مولد؛ •
 نرخهای اشتغال در خانوارهای با سرپرستی زنان و مردان؛سطح سواد و  •
 های بحرانی؛ زنان و مردان در هنگام وضعيتراهبردهای مقابله ای  •
  و ی؛وزنکم  و برای دختران و پسران در رابطه با کوتاهی قد، الغرینرخهای سوء تغذيه  •
 .مواد ريزمغذیکمبود  •
  
 ها به صورت مستقيم و  تا اطمينان حاصل شود که فعاليتمی شوندبرای برنامه ريزی بکارگرفته  تجزيه و تحليل شده و داده ها  .٢

  . می رساندسودير مستقيم به زنان، دختران، پسران و مردان غ
  

  طراحی
  

  زنان، دختران، ممکن/عمليات برای پاسخگويی به تاثيرات متفاوت باليا بر زنان و مردان و ساختن ظرفيت های موجود .١
  . می گرددپسران و مردان در جامعه طراحی 

  

  و کنترل دسترسی
  

بازديد های ت مستمر از طريق نين کنترل بر منابع مولد، به صور مردان به خدمات و همچدسترسی زنان، دختران، پسران و .١
  .، مذاکره با جوامع و غيره نظارت می شودمکانی

  
  .موانع دسترسی برابر سريعا پاسخ داه می شود .٢

  

  مشارکت
  

 .ده می شوندشرکت دامداخالت امنيت غذايی زنان و مردان بصورت مرتب  مورد مشورت قرار گرفته و در  .١
 

 .زنان و مردان بصورت برابر و تمام عيار در تصميم گيری و مديريت دارايی های معيشتی شرکت می نمايند .٢
 

  .زنان و مردان بصورت برابر و تمام عيار در کميته های ثبت نام و توزيع شرکت می نمايند .٣
  

  ظرفيت سازی/ آموزش
  

 تعداد متعادلی از زنان و مردان و دختران و پسران در دسترس از نيازها  بر اساس يک ارزيابی  ها  آموزش و توسعه مهارت .١
 .قرار گرفته استجوان 

 
 .ها در زمان و محلی که برای زنان و مردان مناسب باشد انجام می گردد های آموزش و توسعه مهارت فعاليت .٢

 
  .ی و اقتصادی توسعه يافته استهای متفاوت اجتماع  مواد آموزش و اطالعات بر اساس سطح آموزش و آگاهی گروه .٣

  



 

  
  

  
  
  
  
  
  

 GBV مبتنی بر جنسيت پاسخ به خشونت اقدامات برای 
  

 و عوامل خطرپذيری بالقوه برای تعداد برابری از کارمندان زن و مرد انساندوستانهGBV آموزش موضوعات مربوط به  .١
  .هدايت نمايند مشاوره ای اطالعاتی و ا به مراکز  تا آنان را قادر سازد از افراد آسيب ديده حمايت نموده و آنها رمی شودنجام ا
  

برنامه هايی در دست اجراست تا اطمينان حاصل شود که برای زنان و دختران فعاليتهای درآمدزا و ساير امکانات اقتصادی وجود .٢
  و يا اينکه بواسطه –دارد بنحوی که آنها مجبور نيستند تا برای پول، مسکن، غذا و آموزش در امور جنسی ناسالم درگير شوند 

  .  گرفتار شوندGBVاينکه از نظر اقتصادی به ديگران وابسته هستند به نحوی به 
  

   زنان و دختران، از جمله خشونتتا و گروههای مردان، به خشونت بر عليهسزنان و مردان در جامعه، از جمله رهبران رو .٣
   .می گردندخانگی، حساس 

  

  ه و تحليل جنسيتیاقدامات هدفمند بر اساس تجزي
  

 .می شودسازماندهی ) برای مثال، حق غذا( برای افزايش آگاهی عمومی در مورد حقوق زنان و کودکان اقدام .١
  

 تا توانايی مذاکره خود را افزايش  داده و) برای مثال، زمين (می بينندب پذير در مورد حق مالکيت خود آموزش يگروههای آس .٢
  . درا کاهش دهنروابط سودجويانه 

  
 ها بعنوان بخشی از  آسيب پذيرترين گروه) عملی و راهبردی( اجتماعی برای افزايش آگاهی در مورد نيازهای اساسی بسيج .٣

  .می گيرند مورد حمايت قرار اين گروه هاند سازی روند توانم
  

 ی آسيب پذيرترين جوامع تا از امنيت غذايی برامی شودنابرابريهای جنسيتی در زيرساختارهای اساسی و مولد پاسخ داده  .۴
  .اطمينان حاصل شود

  

  شده بر حسب جنسيت و سنتفکيکنظارت و ارزشيابی بر اساس داده های 
  

 و نتايجثبت شده ) منفی يا مثبت( مداخالت مربوط به امنيت غذايی اثر زندگی آنها در ات وارده در تغييرازدرک زنان و مردان  .١
   .ی شوددر نظر گرفته مها  آن در برنامه ريزی

  
 .بعمل می آيد ارزيابی از تغييرات ويژه در سيستم های معيشتی خانوارهای بهره مند تحت سرپرستی زنان، مردان و کودکان .٢

  
 برای می توانست موثرتر پاسخ داده شود آماده شده وچگونه يک تجزيه و تحليل از اينکه نيازهای گوناگون زنان و مردان  .٣

 .رگرفته خواهد شدبکاريزی های آينده  برنامه
 

 اقدامات هماهنگی با همه شرکاء
 

.کنشگران در بخش شما با کنشگران در ساير بخش ها برای هماهنگی در موضوعات مربوط به جنسيت ارتباط برقرار می نمايند .١
 

  کنترل هايی را تدوين نموده و بصورت مستمر آنها را بر اساس فهرست گروه يک برنامه عمل جنسيتی دارد، شاخص/بخش .٢
 .اندازه می گيردارائه شده در کتاب راهنمای کميته دائمی بين آژانسی 
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  ؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و
  توزيع غذا
   اضطراریهای يتعدر وض

  

ه و ر يک وضعيت اضطراری، تمرکز بر نيازهای اولي
 با سرعت و در عين  کمکارائهانجام آنها از طريق 

های  وضعيت. حال برابری هرچه بيشتر می باشد
 بر زنان و یتاثيرات متفاوتاضطراری پيچيده 

  .دارند و غالبا تحرک خانوار را تغيير می دهندمردان 
 نسبت به نيازهای متفاوت زنان و مردان و منافع آنان در بايدما 

به عبارت ديگر، ديدگاههای جنسيتی . توزيع غذا حساس باشيم
بايد از همان ابتدا در طراحی، جمع آوری داده ها، ارزيابی نيازها 

سيب پذيری، تعيين هدف، طرح ريزی برنامه و تجزيه و تحليل آ
برای . و مديريت و، نهايتا، نظارت و ارزشيابی جريانسازی شود

  :اين کار، ما بايد
  
 نمائيم کزمينه فرهنگی و اجتماعی نقش زنان و مردان را در •

زيرا با همه جوانب مداخالت مربوط به کمک غذايی ارتباط 
 پيدا می کنند؛

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نيم که چگونه روابط جنسيتی بر دسترسی به غذا و درک ک •
 کنترل آن اثر می گذارد؛

  
گوناگونی مصرف غذا، سالمتی و تغذيه بين زنان، دختران،  •

پسران و مردان و اينکه اين عوامل چگونه بر استفاده آنان 
 از غذا تاثير می گذارد، را درک کنيم؛

 
ونه می  مداخالت مربوط به کمک غذايی چگاين امر را که •

را هدف قرار دهد تواند بگونه موثری هم مردان و هم زنان 
 تحليل و در عين حال برابری جنسيتی را ارتقاء بخشد

 ؛ و نمائيم
 

برای (هرگونه تاثير منفی کمک غذايی بر زنان و مردان  •
را پيش بينی کنيم، ) مثال، نگرانيهای حمايتی زنان

نان پيدا کنيم که ديناميسم قدرت در جامعه را شناخته و اطمي
  .ساختارهای رهبری زنان درک شده اند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د

 حق غذا را تضمين ICESCR ١١ وماده UDHR ٢۵ماده  •
اصل عدم تبعيض که توسط اين ادوات  حقوقی . می کنند

 .حمايت می گردد به حق غذا نيز تسری پيدا می کند
  

حق غذا هنگامی تحقق پيدا می کند که هر زن، دختر، پسر  •
و مرد به تنهايی يا همراه ديگران در جامعه ، در هر 
زمانی دسترسی فيزيکی واقتصادی به غذای با کيفيت، 
کافی و از نظر فرهنگی قابل قبول داشته و يا وسيله ای 

اين دسترسی بايد توسط دولت . آن داشته باشدبرای خريد 
حق غذای کافی نبايد بگونه ای محدود و .  تضمين شود

کوته نظرانه تفسير شود که آنرا با بسته بندی های حداقل 
  .  کالری، پروتئين و يا ساير مواد غذايی برابر سازد

 

  حق هرکس به يک زندگی با استاندارد کافی، از جمله
غذا

را ) ميزبان، پناهندگان، جابجا شدگان، سايرين( بايد جوامع ما
در مورد اينکه چه کسی مستحق کمک غذايی است، معيارهای 

زمان، ترکيب و اندازه (انتخاب، ترتيبات توزيع و تعيين هدف 
، حق برخورداری و غيره آگاه نمائيم تا )سهميه های غذايی

مشورت . ش ندهدتوزيع غذا خطر و ناامنی را برای کسی افزاي
با بخشهای مختلف از جمعيت می تواند به شناسايی منابع 
بالقوه خطرآفرين و نقاط ورودی که می توانند از تنش بکاهند 

برای مثال، طی يک مباحثه گروهی در کلمبيا، .  کمک نمايد
زنان گزارش نمودند که بين کسانی که کمک غذايی دريافت می 

تنش   دريافت نمی کردندکردند و سايرين که اين کمک را
بوجود آمده است و اين دسته اخير دليل کنار گذاشته شدن خود 

  . را از برنامه های کمک غذايی مورد سوال قرار می دادند

  کمبود شفافيت و ارتباطات خطرپذيری مردم را 
 . افزايش می دهد



 

يک الزم است بدانيم تا چه چيزهايی 
سيستم توزيع غذای پاسخگو به 

 اضطراری وضعيت هایجنسيت در 
  ؟ نمائيمطراحی و اجرا

  
  جمعيتی چيست؟آمار 

  
  سرشکن شده بر–خانواده /تعداد کل اعضای خانوارها •

 . و سنحسب جنس
  

تعداد خانوارهای تک سرپرست زن و مرد و تعداد  •
) دختران و پسران(خانوارهايی که توسط کودکان 

 .سرپرستی می شوند
 

 شيردهتعداد کودکان، سالمندان، معلولين، زنان حامله و  •
 .بدون همراه

 

زمينه اجتماعی، سياسی، فرهنگی و امنيتی چيست؟ چه 
  ته است؟چيزی در نتيجه اوضاع اضطراری تغيير ياف

  
ساختارهای موجود قدرت در داخل جامعه چه هستند  •

 ؟)رسمی و غير رسمی(
  

نقش ها و مسئوليتهای زنان و مردان / آيا بين موقعيت ها •
  قوميت و اعتقادات مذهبی تفاوتهايی وجود دارد؟از نظر

 
آيا اعضای جامعه بطور مساوی از وضعيت اضطراری  •

سران و مردان به گونه آسيب ديده اند؟ آيا زنان، دختران، پ
 ای متفاوت آسيب ديده اند؟

 
چه تعداد از مردم قبال بسيار آسيب پذير بوده اند؟ چه چيزی  •

 تغيير کرده است؟
 

عادات، فرهنگ و سنتهايی که دسترسی به غذا و کنترل  •
جمعيت در کل محدود / جامعه/ آنرا برای هر عضو خانوار

 می کنند چه هستند؟
 

ش است چه کسانی آنها را کنترل می اگر سالحهايی در گرد •
خطر است؟ اين موضوع چگونه کنند و چه کسی بيشتر در 

 بر دسترسی به غذا تاثير می گذارد؟
 

اولويتهای مذهبی غذا برای زنان و مردان در / محدوديتها •
 جامعه چه هستند؟

 
اولويتهای فرهنگی غذا برای زنان و مردان در / محدوديتها •

 جامعه چه هستند؟ 
 

 ازهای امنيت غذايی و تغذيه ای چه هستند؟ني
 

جمعيت موجود، / جامعه/ آيا غذا توسط همه اعضای خانوار •
 قابل دسترسی و قابل استفاده است؟

  
ايی تاثير می نابرابری های جنسيتی بر ناامنی غذچگونه  •

 گذارد؟
 

توزيع غذا (چگونه غذا در داخل خانوارها تسهيم می شود؟  •
 )چه کسی  اول می خورد؟: نوارو مصرف آن در داخل خا

 
گونه است وضعيت تغذيه ای جمعيت آسيب ديده چ •

 ؟) و سنسرشکن شده بر حسب جنس(
 

های غذايی برای زنان، مردان،   يا محدوديتممنوعيتآيا  •
 وجود دارد؟ شيرده سال و زنان حامله و ۵کودکان زير 

 عادات غذاخوردن جمعيت بطور کل چيست؟
 

 کمک غذايی را دريافت می کند؟ چه کسی از طرف خانوار •
 چه کسی در مورد مصرف آن تصميم می گيرد؟

 

اقدامات برای اطمينان از برنامه ريزی 
 برابری جنسيتی در توزيع  غذا

 
و ثبت نام جمعيت برابر در هدف قرار دادن برخورد از 

 اطمينان حاصل نمائيد    
  

 را برای برنامه داده های سرشکن شده بر حسب جنس •
 .ی، اجراو ارزشيابی کمک غذايی جمع آوری نمائيدريز

 
در طراحی برنامه ها و بطور مساوی زنان و مردان را  •

  .هدف گيری شرکت دهيد
 

تاثير مداخالت کمک غذايی را بر زنان، دختران، پسران و  •
 .مردان تجزيه وتحليل نموده و درک نمائيد

 
يرات داگانه مشورت نمائيد تا تاثزنان و مردان بطور جبا  •

که مداخالت کمک غذايی می توانند بر زنان، را منفی 
 داشته باشند پيش بينی نموده و دختران، پسران و مردان

 .به آن پاسخ دهيد
 

اطمينان حاصل نمائيد که کارت سهميه غذای مجانی هر  •
 .خانوار به اسم زن صادر شده باشد

 
خانوارهايی را که کمک غذايی دريافت می نمايند ثبت نام  •

 .مائيد تا توزيع برابر آسان شودن
 

اطمينان حاصل نمائيد که خانوارهای با سرپرست زن و  •
جوان و ساير گروههای آسيب پذير در فهرست توزيع غذا 

 .گنجانده شده اند
 

اين  حاملگی زياد است، اطمينان حاصل نمائيد که وارداگر م •
دريافت کننده غذا برای خود و کودکان خود هستند که زنان 
 . باشندمی

 



 

از مشارکت برابر زنان، دختران، پسران و مردان در 
 تصميم گيری و ظرفيت سازی اطمينان حاصل نمائيد

 
نقش های گوناگون زنان و مردان را در مديريت غذا و  •

 .مصرف، در سطوح خانوار و جامعه ارزيابی نمائيد
   

مردان در مديريت غذا و کميته از مشارکت برابر زنان و  •
دارايی، از جمله در سطوح تعيين و توليد های ويژه 

 .مديريتی اطمينان حاصل نمائيد
 

مساوی در زمينه فرصتهای آموزشی برای زنان و مردان  •
 .های مذاکره فراهم نمائيد رهبری و مهارت

 
عواملی را که ممکن است مانع شرکت منظم زنان و مردان  •

ها شود تعيين  در کميته ها، آموزش ها و ساير فعاليت
برای مثال، تسهيالت نگهداری (موده و به آنها پاسخ دهيد ن

ه ها را بگونه ای تنظيم ماز کودکان را فراهم نمائيد، برنا
 ). نباشندهمزماننمائيد که با اوقات سنتی غذا و يا عبادات 

 

 کمک غذايی را بصورت مساوی تقسيم نمائيد  
 

بهره اطمينان حاصل نمائيد که نقاط توزيع تا حد امکان  به  •
های دراستاندا طبق(مندان نزديک و قابل دسترسی هستند 

Sphere  کيلومتر باشد١٠فاصله نبايد بيش از اين .( 
   

زمان، مکان، (اطمينان حاصل نمائيد که ترتيبات توزيع  •
گروههای آسيب پذير و  )برنامه، اندازه و وزن و غيره

 .حاشيه ای را مورد تبعيض قرار نمی دهد
 

وری ترتيب بدهيد که بر دوش زنان باری توزيع غذا را ط •
 .اضافی نباشد

 
 منابع تخصيص در ت مثبتی را برای کاستن از تبعيضاقداما •

برای مثال، اطمينان حاصل نمائيد که (غذايی بعمل آوريد 
 سال، مريض يا دارای سوء تغذيه، زنان ۵کودکان زير 

 و ساير گروههای آسيب پذير برای تغذيه شيردهباردار و 
 ).ويت داده شده انداول

 
راهبردهايی را برای جلوگيری، نظارت در همه مراحل طرح  •

و پاسخ به خشونت از جمله خشونت مبتنی بر جنسيت و 
برای .  نمائيدتدوين، جنسی  بهره کشی و سوء استفاده

مثال، توزيع زودهنگام مواد غذايی برای اينکه بهره مندان 
 .دبتوانند در روشنايی روز به خانه برسن

 
 در مورد جمعيت هدفاطمينان حاصل نمائيد که همه  •

 آگاه شده لمداخالت کمک غذايی بصورت مساوی و کام
اند، برای مثال، اندازه و ترکيب سهميه، معيار انتخاب بهره 

 در مقابلهيچ خدمتی و اينکه مندان، محل و زمان توزيع، 
های مناسب برای  دريافت سهميه  الزم نيست و کانال

 . کدام استدادن موارد سوء استفادهگزارش 
 

 هرگونه تاثير منفی که توزيع مواد ،با مشورت با زنان •
 زنان  و صدور حق غذا به نام  زنان می تواند رایبغذايی  

بر جامعه و روابط داخلی خانوار  داشته باشد پيش بينی 
 .نموده و به آن پاسخ دهيد

   
ن برای آسيب با دسترسی آسا/ تا حد امکان، توزيع مستقيم •

يا فراهم آوردن وسيله نقليه برای / پذيرترين گروهها و 
جوامع يا گروههای بهره مند را مورد بررسی قرار دهيد 

 ). متعلق به جامعهچرخ های حمل کاالبرای مثال، (
 

همراه با جوامع و شرکاء، مناطق امن و قابل دسترس برای  •
 .توزيع را شناسايی نمائيد

 

  شمايد که نظارت و ارزشيابیاطمينان حاصل نمائ
 موضوعات جنسيتی را مورد مالحظه قرار می دهد 

 
از مشارکت مساوی زنان و مردان در نظارت، ارزشيابی و  •

 .ها و نتايج حاصله اطمينان حاصل نمائيد بررسی پيشرفت
   

، ابزارهای نظارت و ارزشيابی را که جمعيت هدفبهمراه  •
بر آسيب پذيری زنان و  به تاثيرات توزيع غذابويژه نگاه 

شامل طراحی پرسشنامه ای امر  .توسعه دهيد داردمردان 
که چگونگی تامين نيازهای غذايی زنان و می شود هايی 

 .بررسی می کندمردان را  
 

نيازها، (تاثير برنامه کمک غذايی بر زنان و مردان  •
دسترسی به منابع و کنترل آنها، سرمايه انسانی و مادی، 

 .ارزيابی نمائيدرا ) های معيشتی و غيره درآمد و روش
 

 و کمبودهابا زنان، دختران، پسران و مردان در شناسايی  •
   . زمينه های بهبود مشورت نمائيد

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرست کنترل برای ارزيابی برنامه ريزی برابری جنسيتی در توزيع غذا
  

ته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات کليدی به کنشگران بخشی فهرست کنترل زير از بخش عملياتی در اين فصل گرف
بعالوه، فهرست کنترل به همراهی شاخصهای نمونه در بخش اصول پايه، . جهت اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

ه گيری پيشرفت در گنجاندن موضوعات جنسيتی بعنوان اساسی برای کارکنان پروژه هاست تا شاخصهای ويژه هر زمينه را برای انداز
  .   در عمليات انساندوستانه توسعه بخشند

  

  

   فهرست کنترل جنسيتی – توزيع غذا
   تجزيه و تحليل تفاوتهای جنسيتی

  

 : جمع آوری نمائيد را ارزيابی های مشارکتی با زنان، دختران، پسران و مردان اطالعات زيراز طريق  .١
 

  پسران و مردان در خريد غذا؛نقش زنان، دختران، •
 

 ارجحيت های غذايی فرهنگی و مذهبی برای زنان و مردان؛/ ها محدوديت •
 
 کنترل زنان و مردان بر رويکرد جامعه محور منابع غذايی و دسترسی به آنها؛مربوط به های  تفاوت •
 
وبرو ر با آنست در دسترسی به خدمات ممکن اموانع فرهنگی، عملی و مربوط به امنيت که زنان، دختران، پسران و مردان  •

 ؛شوند
 
 .يق برنامه ريزی پاسخ داده شده استداليل نابرابری بين زنان، دختران، پسران و مردان تجزيه و تحليل شده و از طر .٢

 
 .های وضعيتی منعکس شده است تجزيه و تحليل جنسيتی در اسناد برنامه ريزی و گزارش .٣
  

  طراحی خدمات
  

 کاهش يابد غذا می کنندبه نقاط توزيع رفت و برگشت طراحی شده است تا زمانی که زنان و کودکان صرف  به گونه ایخدمات  .١
 می انجام انجام می شود تا از تجمع و شلوغی جلوگيری شود؛ توزيع بموقع معين توزيع به نحوی در فواصل زمانی برای مثال،(

  ).ی شود برای تحويل غذا جلوگيرشود تا از تشکيل صف های طوالنی
  

 : بارمسئوليتی را که  زنان بهره مند با دريافت کمک غذايی به عهده می گيرند کاهش دهدطراحی شده اند تا خدمات به گونه ای  .٢
 نقاط توزيع غذا تا حد ممکن نزديک به بهره مندان ايجاد می گردد؛ •
  ). کيلوگرم و غيره۵٠ کيلوگرم بجای ٢۵برای مثال، (وزن هر بسته غذا برای زنان مناسب و کافی است  •
  

   دسترسی
  

  به خدمات و همچنين کنترل بر منابع مولد، به صورت مستمر از طريق کنترل درزنان، دختران، پسران و مرداندسترسی  .١
  .      محل، مذاکره با جوامع و غيره نظارت می شود

  
  . می شودبرطرفموانع دسترسی برابر سريعا  .٢
  

  مشارکت
  

در تصميم گيری ها، طرح ريزی، اجرا و مديريت برنامه های کمک غذايی ) مناسبت هادر تعداد و ( رابرزنان و مردان بصورت ب .١
 .   می نمايند شرکت

های آسيب   با حضور برابر زنان و مردان برای هدف گيری، نظارت و توزيع اقالم غذايی و برای تعيين نيازهای گروهيیاکميته ه .٢
  . شده استو به حاشيه رانده شده تشکيل  ديده

  ظرفيت سازی/ آموزش
  

 .تعداد برابری از زنان و مردان در برنامه های توزيع مواد غذايی اشتغال دارند و دسترسی برابر به آموزش دارند .١
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 GBV  خشونت مبتنی بر جنسيت برای پاسخ بهات اقدام

 .زنان و مردان در روند انتخاب يک نقطه توزيع امن شرکت داده شده اند .١
 

 . انجام می شودیيع غذا توسط يک تيم متعادل جنسيتتوز .٢
  

 .  برای زنان و کودکان سرپرست خانوار ايجاد شده است" گذرگاه امن "برنامهدر نقاط توزيع و " فضاهای امن" .٣
 

 .توزيع  اوايل روز انجام می شود تا بهره مندان بتوانند در طول روشنايی روز به منزل برگردند .۴
 

 .استفاده تحت نظارت قرار داردامنيت و موارد سوء  .۵
  

   اقدامهای هدفمند بر اساس تجزيه و تحليل جنسيتی
  

 .زنان به عنوان نقاط  تماس اوليه برای توزيع غذای اضطراری منصوب شده اند .١
 

 . دريافت غذا هستنددارای اجازه نامهزنان  .٢
 

 برای مثال، اطمينان حاصل نمائيد که کودکان(ش دهد  شده است تا تبعيض در اختصاص منابع غذايی را کاهنجاماقدامات مثبتی ا .٣

  ). سال ، مريض و دارای سوء تفذيه، زنان باردار و شيرده و ساير گروههای آسيب پذير برای تغذيه اولويت داده شده اند۵زير 
  

   و سن شده بر حسب جنستفکيک داده های نظارت و ارزشيابی بر اساس
  

  شده اند جمع آوری، تجزيه و تحليل شده و بطور منظمتفکيک و سن  بر حسب جنسبوط به توزيع غذا کهداده های مر .١
  .گزارش می شوند

  
  نظارت و ارزشيابی با مشورت با زنان و مردان در جمعيت مورد هدف تدوين شده وتوسعه يافته اند تا به تاثيراتهایابزار .٢

 مله در طراحی پرسشنامه هايی که تعيين می کنند چگونهنان و مردان توجه داشته باشند، از جزتوزيع غذا بر آسيب پذيری 
  .اين امر رعايت گرديده استنيازهای غذايی زنان و مردان برآورده شده 

  
 رويه هاینيازها، دسترسی به منابع و کنترل آنها، سرمايه های مادی و انسانی، (تاثير برنامه کمک غذايی بر زنان و مردان  .٣

  .ارزيابی شده است)  غيره درآمد و معيشت وگوناگون کسب
  

 .های موجود و حوزه های قابل بهبود مورد مشورت قرار گرفته اندکمبود زنان، دختران، پسران و مردان در شناسايی  .۴
  

 و اجرا شده تدوين هايی برای پاسخ دادن به هرگونه نابرابری و تامين دسترسی  و ايمنی برای همه جمعيت مورد هدف  طرح .۵
  .است

  

  ماهنگ سازی با همه شرکاءاقدامات ه
  

کنشگران در بخش شما با کنشگران در ساير بخش ها ارتباط برقرار می نمايند تا در موضوعات مربوط به جنسيت، از جمله  .١
 .رکت در جلسات منظم مربوط به شبکه جنسيتی، هماهنگی برقرار نمايندش

  
 کميته  بر اساس فهرست کنترل مندرج در کتاب راهنمایگروه يک برنامه عمل جنسيتی دارد، شاخص های ويژه طرح را/ بخش .٢

  .  تدوين نموده و بطور منظم آنرا اندازه می گيردبين آژانسی 
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شخصه وضعيت های اضطراری اغلب شيوع باالی 

تغذيه حاد و بيماری های ناشی از کمبود مواد سوء 
ه افزايش خطر  است که به نوبه خود بريز مغذی

مرگ در ميان جمعيت آسيب ديده و بويژه در ميان 
زنان، . گروه های آسيب پذير منتهی می گردد

دختران، پسران و مردان در ارتباط با تشديد موقعيت تغذيه ای 
از  یمتفاوتدرجات شان در وضعيت های اضطراری با 

آسيب پذيری های متفاوت هم به . رو برو می شوند پذيریخطر
 اجتماعی –زهای تغذيه ای مختلف و هـم به عـوامل فرهنگی نيـا

از اين نظر برنامه ريزی . ط پيدا می کنندربمرتبط با جنسيت 
مطلوب تغذيه بايد مسائل جنسيت را در کليه مراحل چرخه پروژه 
در ارزيابی و تحليل مبتنی بر مشارکت تا نظارت، اجرای 

  .دظر قرار ده مورد نمداخالت، نظارت و ارزشيابی دقيقًا
 

 بر موقعيت تغذيه تأثير می ی جنسيتچگونه موضوعات
  د؟نگذار

در شرايط بحرانی وقتی مواد غذائی با کمبود عرضه روبرو  •
سهم است زنان و دختران احتماًال به عنوان راهبرد مقابله 

به نفع ساير اعضاء خانواده مصرف مواد خوراکی خود را 
و  به تغذيه نارسا اين موضوع می تواند. کاهش می دهند

 .ناقص در ميان زنان و دختران منجر گردد
  

به دليل سنت های اجتماعی شايد مردان و پسران مورد  •
توجه بيشتر قرار گرفته و از تغذيه بهتری نسبت به زنان و 

 .دختران برخوردار باشند
  

 زنان در نتيجه نا امنی، تبعيض فرهنگی و محدوديت •
 مواد از جمله ،دوستانهسانحرکتی در دسترسی به خدمات ان

 . روبرو شوند دشواری ممکن است با ،غذايی
  

زنان، بخصوص آنهائيکه باردار يا شيرده هستند ممکن  •
 بـه گونه خوداست به خاطر افزايش نيازهای فيزيولوژيکی 

بارداری . نـدسب از تغـذيه نارسا آسيب ببينای نا متنـا
 و موقعيت زودتر از سن بلـوغ می تواند به ضعف سالمت
  .تغذيه ای هم برای نوزاد و هم مادر منتهی گردد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اصلی کودکان و ساير  در حاليکه به عنوان مراقبزنان •
 باقی می مانند فعاليت ديگری را برای راعضاء خانوا

 ،به عهده می گيرندرحمايت از امنيت غذائی خانوا
 غايب ر شرايطی که سرپرستان مرد خانواربخصوص د

اين کار اغلب به اختالل در غذا دادن به نوزاد و . هستند
 منتهی می یکودکان جوان و کاهش ظرفيت های مراقبت

 .گردد
  

مردانی که سرپرستان مجرد خانوار هستند ممکن است در  •
وضعيت های اضطراری از ساختارهای حمايتی حذف 

ای کودکان جوان غذا اگر اين مردان ندانند چگونه بر. شوند
 به خطر بيشتر ، يا از آنان مراقبت نمايند پز کردهپخت و
 . منتهی می گردد برای کودکان  تغذيهيینارسا
 

 جدا شده از خانواده هايشان ی که مردان و پسران مجرد •
زيع مواد يا به تواگر ندانند چگونه پخت و پز کرده  اند

 می توانند در معرض خطر ،ندخوراکی دسترسی پيدا کن
 .دتغذيه نارسا باشن

  
  
  
  
  
 
 

  

  ؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و

  تغذيه
اضطراریيت های عدر وض

م

سودان از خانواده جنوب  پسران در يک اردوگاه در شمال کنيا،
آنها ای تعجب نبود که موقعيت تغذيه ج. جدا شدندخود  های

 به يا  نمودهوخيم گردد، چون نمی دانستند چگونه پخت و پز
  .دداشته باشنرسی دستتوزيع مواد غذائی 

 ضعيف برای پسران تغذيه  - نبود مهارت های آشپزی

  در کشمير پاکستان، زنان کرارًا٢٠٠۵ اکتبر ٢۵بعد از زلزله 
 و مردان غير فاميل در سرپناه سهيم  سببیدبا بستگان مر

نبود حريم خصوصی و حمايت، خيلی از زنان را به . شدند
 های سينهنمی خواستند زيرا توقف تغذيه از شير مادر واداشت 

 بر امر تاکيدی استاين .  دهندقرارمردان ديد خود را در مقابل 
مکان های شير دهی در وضعيت های تخصيص  هنياز فوری ب

  .م تغذيه از شير مادرطراری برای اطمينان از تداواض

  گذار و   چالش های تغذيه از شير مادر در شرايط
اضطراری



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الزم است بدانيم تا برنامه چه چيزهايی 
پاسخگو به جنسيت در های تغذيه ای 
 اضطراری طراحی و وضعيت های

  ؟ نمائيماجرا
  

  تغييرات جمعيتی کدامند؟
 تعداد خانوارها •

  
 تعداد زنان، دختران، پسران و مردان •

  
 تعداد زن، مرد و کودک سرپرست خانوار •

  
  داد افراد بر اساس سن و جنس با نيازهای مشخصتع •

  )کودکان بی سرپرست، معلوالن، بيماران، سالمندان( 
  

 تعداد زنان باردار و پرستار •
  

 ؟ چه يست اجتماعی، سياسی، فرهنگی وامنيتی چزمينه
  چيز در نتيجه وضعيت اضطراری تغيير يافته است؟

 زنان ساختارهای موجود قدرت در جامعه چگونه است؟ آيا •
 خود را دارند؟ويژه ساختار 

  
نقش ها و مسئوليت های زنان و /مناصبتفاوت های ميان  •

 مردان در ارتباط با تغذيه چگونه است؟
 

 از  متفـاوت گونهزنان، دختران، پسران و مردان بهآيا  •
 يده اند؟دوضعيـت اضطـراری آسيب 

ند؟ چه ه اکداميک بيشر از همه در خطر مشکالت تغذيه بود •
 ؟ به خاطر بحران تغيير کرده استچيز

 
) اجتماعی، اقتصادی، سياسی يا امنيتی(چه عواملی  •

، رانوادسترسی و کنترل بر مواد غذائی را برای اعضاء خ
 جامعه و جمعيت محدود می کنند؟

 

، بهداشت ی جنسيتبا ويژگی ای  تغذيه وضعيت
   مرگ و مير چيست؟تصويرضعيف و 

  
وزن در مقابل  ( ای تغذيهی مربوط به وضعيتآيا داده ها •

نشان می  هستند تفکيک شدهاز نظر جنس و سن  که )قد
بصورت نامتناسب آسيب ديده  دختـران و پسـران دهد که

 ؟ اگر چنين است داليل اين تفاوت چيست؟اند
  

موقعيت تغذيه زنان در سن باروری چگونه است؟ سطوح  •
 کم خونی چگونه اند؟

 
ميزان خام مرگ و مير (مير مرگ و مربوط به آيا داده های  •

نشان می  شده هستند تفکيکاز لحاظ جنس که  ) سال۵زير 
بصورت نامتناسب آسيب پذير  دختـران و پسـران دهد که 
  چيست؟اين تفاوتاگر چنين است داليل ؟ هستند

 

   و اجتماعی سوء تغذيه کدامند؟ی جنسيتمولفه های
  

اورهای ها، بممنوعيت آيا رويه های اجتماعی فرهنگی،  •
 وجود دارند که ممکن است یفرهنگی يا رويه های مراقبت

به موقعيت تغذيه زنان، دختران، پسران و مردان به گونه 
  ای متفاوت آسيب برساند؟

ران و مردان در منزل چگونه بين زنان، دختران، پس غذا •
 د؟توزيع می شو

چه کسی در خانوار بر منابع کنترل دارد و آيااين امر روی  •
 ؟ و عادت غذائی تأثير می گذاردغذا به دسترسی

 

 کهنه ريشه در باورهای ک جوان، انکودکو  نارس ان نوزادتغذيه ای مربوط بهرويه های  نيجر به دليل  های زيادی،برای دهه: زمينه
رنج  تغديه يیسطح باالئی از نارسا، از  و همچنين نا امنی غذائی و فقر مفرطرد،دختران دابرابری جنسيت و موقعيت زنان و در باره نا

را تشديد کرد که نتيجه موجود کشور ضعف های ساختاری اين شوک های زيست محيطی و اقتصادی در سالهای اخير در  . ه استدرب
در صد از کودکان ٢٢نشان داد که ،  ٢٠٠۵در سال   ایغذيه تيک بررسی. کودکان جوان بوددر ميان  سطح باالئی از سوء تغذيه آن

 در صد از ۴ بود که  تنها  سال۵ تا ٣بين پنج برابر بيش از کودکان اين رقم  که می بردند رنج  ای حاد تغذيهيیزير سه سال از نارسا
  .و کودکان جوان بوددر واقع بحران نيجر بحرانی در ميان نوزدان . آنان به نارسايی حاد تغذيه ای دچار بودند

  

 به دوستانه و ارزشيابی های اخير مربوط به پاسخ انسانارزيابی ها: تحليل و پاسختجزيه و  در یاهميت چشم انداز جنسيت
ف تغذيه کودک، ي رويه های ضع،بويژه. ست ساخته انمايان در منطقه را محتمل سوء تغذيه علل ساختــاری و سـوء تغذيــه در نيجــر

آسيب پذيری و برنامه از  در تحليل ملی گی و نا برابری جنسيتی به اندازه کافیسی به خدمات بهداشتی، رويه های فرهننبود دستر
.  کنترل ندارندنداشته و بر عرضه آندسترسی مواد غذايی در جامعه پدر ساالری نيجر، زنان اغلب به . مدنظر قرار نگرفته بودندريزی 

، تنها  دارند غالتانبارهایدسترسی محدود به که ق مرزی توسط اعضاء مرد خانوار اغلب زنان را کار در مناطبرای مهاجرت فصلی 
  .می گذارد

  

تجزيه و  تأثير مسائل جنسيتی در درک صحيح از در منطقه، تأکيد بر  ای انساندوستانه و توسعهآژانس های :ه شده آموختدرسهای
 دسترسی ادامه داده،  به خدماتزنان قادر باشند به مراقبت از نوزادان و کودکان تا  دارند،ريزی مناسب  تحليل آسيب پذيری و برنامه

  .بهره مند شوند   اضطراری هایدر وضعيتانساندوستانه مداخالت داشته و از 

  تحليل جنسيتی اهميت داردتجزيه و چرا : نيجر و تغذيه نارسا



 

آيا در رويه های تغذيه از شير مادر برای نوزدان دختر و  •
 ؟ردپسر تفاوت هائی وجود دا

 
اری بر رويه های آثار منفی که احيانًا وضعيت اضطر •

 ؟ کدامندد،شته انمراقبت سنتی دا
  

 فراهم بودن به غذا و امنيت غذايی و دسترسی وضعيت 
  ت؟چگونه اسآن 

  
 دسترسی به جهتآيا برای زنان، دختران، پسران و مردان  •

 ؟تفاوت هائی وجود داردغذا 
  

اگر پسران و مردان از خانواده شان جدا هستند، آيا دارای  •
مهارت های آشپزی هستند؟ آيا غذا برای خود تهيه می 

 کنند؟
 

را بعهده گروه های خانواده /  زنان سرپرستی خانوارهااگر •
ی کافی دسترسی دارند؟ آيا زنان و مردان به غذادارند 

 نيازهای غذايیسالمند به غذا دسترسی دارند؟ آيا سبد 
  را برآورده می سازد؟آنهامشخص 

 
چگونه زنان، دختران، پسران و مردان در وضعيت بی  •

آنان  نيازهای غذايیثباتی به غذا دسترسی دارند و آيا سبد 
 را بر طرف می سازد؟

 
مهاجرت، آوارگی يا بواسطه (گوهای کاری آيا تغييری در ال •

وجود دارد که نتيجه اش تغيير نقش و )  مسلحانهدرگيری
مسئوليت در خانوار و منع و جلوگيری برخی زنان يا 

  باشد؟غذامردان از دسترسی به 
 

پيش از وضعيت اضطراری ای چه نوع مداخالت تغذيه  •
يا کنونی بر قرار بودند؟ چگونه سازماندهی گرديده و آ
 آسيبی متفاوت به زنان، دختران ، پسران رسانده است؟

 
 که در مدرسه هستند چگونه به غذا هنگامیکودکان  •

 دسترسی دارند؟
 

 دارند؟آيا خانوارها به منابع ريزمغذی دسترسی  •
 

اقدامات برای اطمينان بخشيدن به 
    در تغذيهیبرنامه ريزی برابری جنسيت

  

    خط پايه /سريع ارزيابی 
  
ارزيابی يک شارکت زنان، دختران، پسران و مردان مبا  •

 از ادغام چشم انجام دهيد تا زمينه های گوناگون سريع از 
 وضعيتاوليــه تجزيه و تحليل  در یانـداز هـای جنسيت

 شناسائی گروه هائی که بيش از ديگران در معرض وتغذيه 
 . اطمينان حاصل نمائيددپذيری قرار دارنخطر

  
شيوع بيماری ها ويژه جنسيت، شاخص به مربوط اطالعات  •

 جنس براساس سن ورا های تغذيه و شرايط بهداشتی 
 .کسب نمائيد

   

هايی که در  گروه و حمايتی ایتغذيه نيازهایبه 
  اسخ بدهيدمعرض خطرپذيری هستند پ

  
 مانند(پذيری هستند در معرض خطرکليدی که با گروه های  •

مؤثر و رنامه های برای شناسائی ب) زنان باردار و شيرده
 . مشورت نمائيد تکميلیتغذيهقابل دسترسی 

  
به ( گروه های مختلف ی برقرار نمائيد تانظام های نظارت •

از برنامه های تغذيه ای بهره مند ) لحاظ سن و جنس 
 .شوند
  

از را تغذيه کودک رويه های مناسب تغذيه از شير مادر و  •
دمات و خارائه دهندگان آموزش و اطالع رسانی طريق 

حمايت،  بر آن و نظارت سياست هاهمچنين تدوين و اجرای 
 . نمائيدحراست و ترويج

  

  پاسخ بدهيد  ایتغذيه کمبود ريزمغذی ها و نيازهایبه 
  
واکسيناسيون و برنامه های که حاصل نمائيد اطمينان  •

نان، دختران،  زدرباره تکميلی به طور برابر Aويتامين 
 .داجرا می شوپسران و مردان 

  
بـرای اطمينـان از را  غذائی کمکی کاالهایتقويت  •

 ترويج یذ مغريز حاوی غذاهایدسترسـی بـرابـر به 
 .نمائيد
  

را از همان ابتدا در زنان، دختران ، پسران و مردان  •
نظارت برخدمات مربوط به /طراحی، مديريت و ارزيابی

 .و کنترل توزيع مواد غذايی درگيرنمائيد تغذيه، 
  

  ارکت جامعه و مشبسيج
  
در ارزيابی را از آغاز زنان، دختران ، پسران و مردان  •

های مشارکتی، تعريف اولويت های بهداشتی و تغذيه، راه 
 ها و مداخالت و ارزشيابی سياستحل های برنامه ريزی، 

 .درگيرنمائيد 
 

 در جمعيت های آسيب ديدهرا ظرفيت ها و مهارت ها  •
را محور ه پايدار، جامعه رنامه های تغذيو بشناسايی نموده 

يان مدت و بلند مدت به کمک برای اجتناب از اتکای م
 . نمائيدتدوين خارجی

 
از جمله توزيع و محور  جامعه  ایبرنامه های نظارت تغذيه •

و مددکاران را تدوين نموده استفاده از مواد غذائی در منزل 
ی يتدر باره ابعاد بهداشت و تغذيه جنسرا تغذيه جامعه 

 .نمائيدزش آمو
  

  حاددرمان سوء تغذيه متوسط و 
 
ايجاد  درمانی در سطوح تسهيالتی و جامعه تغذيهمراکز  •

اداره ياران  بهداشتمورد  در یجنسيت توازن  ازونموده 
 .حاصل نمائيد اطمينان  ،مراکزکننده 

 



 

برای رسيدن به را هدفمند برنامه های تغذيه تکميلی  •
 توزيع غير متمرکزای همه از طريق پوشش حداکثری بر

 .دي نمائجراا
 

   سازیظرفيتحمايت فنی و
زنان و مردان جمعيت تا آنجا که امکان دارد در تيم ها  •

 . نمائيدداخل  راآواره/ آسيب ديده
  

در باره ارائه را تغذيه  محلی کارکنانياران و  بهداشت •
 . دهيدآموزش یيت حساسيت جنسباخدمات 

 
را ه های مختلف تغذيه های ملی در باره زميندستورالعمل  •

حاصل طمينان اآنها  از حساسيت جنسيتی کنيد تا  باز بينی
 .نمائيد

 

برای  را  جنسيت و تغذيههط بمهارت های الزم  مربو •
  . نمائيدفراهم  وضعيت اضطراری درمادگی آ
 

  دهيدانجام تغذيهدر مورد ريشه ای يک تحقيق 
 از ،یيتتوازن جنسبا از تشکيل تيم های ارزيابی تغذيه  •

 . حاصل نمائيدطمينان اجمله استفاده از مترجمان زن
 

به منظور را  داده های موجود در باره تغذيه و بهداشت •
 ، از جملهاطمينان از تفکيک به لحاظ جنس و سن حصول 

 .  نمائيدباز بينی  آن،آماریدرجه اهميت 
 

که را و گروه های جمعيتی  ای انجام داده  تغذيهبررسیيک  •
به آنان دشوار است يا در حاشيه قرار دارند دسترسی 
تجزيه و  به لحاظ جنس و سنرا و داده ها نموده شناسائی 

 . نمائيدتحليل 
  

  يه غذری جنسيتی در بخش تکنترل برای ارزيابی برنامه ريزی برابموارد فهرست 
  



 

 به کنشگران بخشی جهت عمدهاين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات  در اقدامزير از بخش فهرست 
 ه عنوان، باوليههای نمونه در بخش اصول  شاخص با فهرست همراهاين عالوه، به . اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

اقدام در را موضوعات جنسيتی تدوين نموده و پيشرفت تلفيق را ت وضعيهر مختص های  است تا شاخصپايه ای برای کارکنان پروژه 
    . اندازه گيری نمايدانساندوستانه 

   کنترل  جنسيتی موارد فهرست  -تغذيه  
   تجزيه و تحليل تفاوت های جنسيتی

  

از طريق ارزيابی های و مردان العات در باره نيازهای تغذيه ای، مهارت های پخت و پز، منابع زنان، دختران، پسران اط .١
 . شده است جمع آوری مشارکتی

 
 تحليلتجزيه و   نا برابری در ميزان سوء تغذيه ميان زنان، دختران، پسران و مردان از طريق برنامه ريزیمربوط به داليل  .٢

 .به آن پرداخته شده استو  گرديده و 
 

اطالعات در باره موانع فرهنگی، عملی و امنيتی که زنان، دختران، پسران و مردان ممکن است در دسترسی به کمک تغذيه ای  .٣
 . است اتخاذ شده الزم تدابير  رفع اين موانعایرب و  گرديده جمع آوری رو برو شوندبا آن 

 
  . يافته است انعکاس  گزارش های وضعيت در اسناد برنامه ريزی ویتحليل جنسيت .۴

  طراحی خدمات
  

  دختران،  بر اساس فرهنگ غذائی و نيازهای تغذيه ای زنان از جمله زنان باردار و شير ده، ایبرنامه های پشتيبانی تغذيه .١
  .می گردد  تدوين پسران و مردان در جمعيت مورد هدف

  دسترسی
  

 د وگفتگو با جوامع نظارت می شو  وکانیاز طريق کنترل های م منظمًا به خدماتزنان، دختران، پسران و مردان دسترسی  .١
 .می گيرندموردرسيدگی قرار فورا موانع دسترسی برابر 

  

  مشارکت 
  

 .می شوند شرکت داده در تصميم گيری و طراحی برنامه، اجرا و نظارتثر وبرابر و م  بطورزنان و مردان  .١
  

  ظرفيت سازی/ آموزش
  

 .می شوند  برگزار ای آموزشی در باره مسائل تغذيه و جنسيت برای زنان، دختران، پسران و مرداندوره ه .١
  

 . می بينندآموزش  جامعه در برنامه ريزی تغذيهاز زنان و مردان ی ازتعداد برابر .٢
 

  . می شوند استخدام تعداد برابر زنان و مردان در برنامه های تغذيه .٣
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  GBV  به خشونت مبتنی بر جنسيتاسخاقدامات برای پ
  

 . می شوندشامل مردان در فرايند انتخاب نقطه توزيع امن هم زنان و هم  .١
 

  .شودمی  جنسيت توزيعنظر خواربار توسط تيمی متوازن از  .٢
 

 برقرار  برای زنان و کودکان سرپرست خانوارها" عبور امن "و برنامه های   می گردددر نقاط توزيع  ايجاد "  فضاهای امن"  .٣
 .می شود

 
  .برقرار می گردد )از قبيل همراهی نيروی مسلح در صورت ضرورت(ترتيبات خاص برای محافظت از زنان از نقطه توزيع  .۴

 
  .می شود نظارت استفادهبر امنيت و موارد سوء  .۵

  

 اقدامات هدفمند بر اساس تجزيه و تحليل جنسيتی
 

 اصلی داليل  پاسخ داده می شود تا  تغذيه ای و برنامه هاحمايت تغذيه در خانواراز طريق نرخ های و غذانابرابر توزيع به  .١
 .  توانمند گردند تبعيض موردافراد شناخته شده و تبعيض

  

  ر اساس داده های تفکيک شده بر اساس جنس و سننظارت و ارزشيابی ب
  

  

 : شده استپوشش برنامه تغذيه جمع آوریسطح تحت داده های تفکيک شده از نظر جنس و سن در باره  .١
  

 . قرار دارندA ويتامين  برنامه توزيع ماه که تحت پوشش۵٩ تا ۶درصد دختران و پسران در سن  •
 

تحت پوشش برنامه های تغذيه کمکی و موارد که  بار دار و شيرده در گروه هدف  سال، زنان۵در صد دختران و پسران زير  •
 . قرار دارندسوء تغذيه نسبتًا حاد

 
 . سال که تحت پوشش نظارت تغذيه قرار دارند۵در صد پسران و دختران زير  •

  
ی توانند نيازهايی تغذيه ای خود   هنوز نمدرحال اجرادر صد زنان، دختران، پسران و مردان که عليرغم برنامه های تغذيه ای  •

 .را بر آورده سازند
  

 . از شير مادرمحروم دختران و پسران تعداد نرخ  •
  

  جمعيت هدف تدوين و اجراتمامیی برای سالمتاطمينان از دسترسی و حصول  به هر گونه نابرابری و اسخبرای پ يیطرح ها .٢
  .  می گردد
  

   شرکاءهمهبا هماهنگی اقدامات 
  

با بخش های ديگر برای هماهنگی در مسائل جنسيت از جمله در جلسات منظم مربوط به شبکه جنسيت شما در بخش کنشگران  .١
 . برقرار می نمايندتماس

 
 ی جنسيتراهنمای را بر اساس فهرست ارائه شده در  طرحصتخامه اقدام جنسيت بوده شاخص های م دارای برنگروه/ بخش .٢

  .نمايدنظمًا اندازه گيری می و مموده ن تدوين آژانسیکميته دائمی  بين 
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ر بحران ها، بهداشت زنان، دختران، پسران و 

عوامل . ی بيندمردان به گونه ای متفاوت آسيب م
 را پذيری هايیاجتماعی فرهنگی و بيولوژيکی خطر

که زنان و بويژه دختران با آن رو برو می شوند، 
داده های موجود حاکی است که الگوئی از . افزايش می دهند

قرار گرفتن در معرض  با رابطه در ی جنسيتفرق گذاری
 ، آمادگی، پاسخ و اثرات جسمی وآن درک از و خطرپذيری ها

  .روانی و همچنين ظرفيت ترميم وجود دارد
  

خشونت پذيری فزاينده زنان و دختران اغلب در معرض خطر
دسترسی داشته به کمک نتوانند قرار می گيرند و ممکن است 

فرآيند  در آنها معموال،. را بشناسانندنيازهای خود يا /و
می رکت داده به طور ناقص شجامعه مشورت و  تصميم گيری 

بر آورده نمی اغلب  نتيجه نيازهای بهداشتی شان در؛ شوند
مردان ممکن است در شرايط متفاوت و به داليل مختلف . گردد

زنان در مقايسه با   خود یبه خاطر اجتماعی بودن نقش جنسيت
برای مثال، نقش مردان . ی رنج ببرند محروميت های ديگراز

،  آنو پس از فاجعه ام، در هنگبه عنوان حامی ممکن است
  . بگذارد مسئوليت بيشتری در خطرپذيری بر شانه آنها

  
يد ده می ارائهشرايط بحرانی  را در مراقبت بهداشتیوقتی شما 

ابتدا نيازهای متفاوت را در نظر بگيريد، دوم موانع بالقوه  بايد
 با آن روبرو شوند، بشناسيد و سوم مردمرا که ممکن است 

ن به طور برابر به اطمينان حاصل نمائيد که زنان و مردا
 و برنامه های طرح ها. خدمات بهداشتی، دسترسی دارند

 پروژه چرخه ه از مراحل حلمرهرشروع و دربهداشتی بايد از 
زنان و مردان بخصوص آن دسته .  را شامل کندیتحليل جنسيت

ای آسيب پذير و در حاشيه بايد به طور برابر در  هاز گروه
خدمات بهداشتی در بحران های برنامه ريزی، مديريت و ارائه 

 از فرايند تصميم بايد بخشیانساندوستانه شرکت نموده و زنان 
 بياد داشته باشيد که. گيری و اجرا در تمامی سطوح باشند

بمنظور اجتناب . حساب بياوريدرات دختران و پسران را به نظ
از تالقی و دو باره کاری ها با شرکای بهداشت و ديگر شرکاء 

   .کنيدهماهنگی 
  

ه موضوعات هم جمع آوری داده ها در باره با تصديق اينکه
مشروح در صفحه بعد ممکن نيست، اهميت دارد که داده ها را 

 را یتحليل جنسيتتجزيه و ه و شد تفکيک  و سنبه لحاظ جنس
  .بکار بگيريد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و
  بهداشت

اضطراری در وضعيت های

د



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چه چيزهايی الزم است بدانيم تا 
 پاسخگو به جنسيت در هایبرنامه 

را طراحی و اجرا خدمات بهداشتی 
  ؟ نمائيم

  

 تغييرات جمعيتی کدامند؟
 .خانواده به تفکيک جنس و سن/ تعداد کل اعضاء خانوار •

  
 مجرد ان  و مردانزنسرپرستی های با  رخانواتعداد  •

 سرپرست و تعداد خانوارها با سر پرستی دختران و پسران
 

، سالمندان، معلول، باردار و زنان شيرده بی تعداد کودکان •
 .سرپرست

  

؟ يست اجتماعی، سياسی، فرهنگی و امنيتی چزمينه
چه چيز در نتيجه وضعيت اضطراری تغيير کرده 

  است؟
خانوارها / در جامعهآيــا تفاوت هائــی بين زنــان و مـردان  •

 آنهادر رابطـه بـا نقش، مسئـوليت هـا و قـدرت تصميم گيری 
 ؟ اين تفاوت ها چه هستند؟جود دارد و
  

چگونه زنان، دختران، پسران و مردان با وقوع بحران آسيب  •
 می بينند؟

 

 چگونه وضعيت اضطراریوضعيت بهداشت قبل از 
  بود؟

چگونه  اطالعات پايه بهداشتی چگونه است و از زمان بحران •
 .تغيير کرده است

  
 مردان به  بحران، به زنان ودر متنچه نوع بيماری هائی  •

 .متفاوت آسيب می رسانند طور
 

ست؟ آيا يبه تفکيک جنس و سن چمرگ و مير نرخ خام  •
مرگ های نا متناسب در ميان زنان، دختران پسران و يا 

 مردان وجود دارند؟ اگر چنين است داليل آن چيست؟
  

ه های فرهنگی و مذهبی مربوط به تدارک جنب •
  مراقبت بهداشتی کدامند؟

 ارائه می دهد؟ کسی به چه  را بهداشتیچه کسی مراقبت •
برای مثال، رويه ها و باورهای محلی در باره اين که مراقبان 

ارائه دهند مراقبت بهداشتی به زنان بهداشتی مرد می توانند 
 ؟چيست

  

 . ساير حقوق بشراستبرخورداری ازپذير انسانی برای نا از بهداشت حق بنيادين و انکار حق بر خورداری •
  

 .ه استنهاد اعالميه جهانی حقوق بشر شالوده های حق بهداشت را ٢۵ماده  •
 

اين .  از حق بهداشت در حقوق بين الملل حمايت می کند(ICESCR ) ميثــاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی  ومدنی١٢ماده  •
 بيشتر در  حمايت وقحق. دولت های تصويب کننده آن استبه  قابل تسریارائه می دهد که را ماده مفاد قانونی الزام آوری 

   . مندرج است ويژه گروههردر پيمان های بين المللی رانده شده حاشيه به بهداشتی از گروه های 
 

 بهداشتی مانند مهم هداشتی بموقع و مناسب بلکه به مولفه های  است که نه تنها به مراقبت بمول پذير شیحق بهداشت حق •
دسترسی به آب سالم و آشاميدنی و بهداشت کافی، شرايط بهداشتی شغلی و زيست محيطی، دسترسی به آموزش و اطالعات 

 (ICESCR ) .می بابدمربوط به بهداشت از جمله بهداشت جنسی و باروری تعميم 
 

 . ها در بهداشت اساسی است  اجتماعی بر اساس جنس برای شناسائی و ترميم نابرابری-اقتصادیتفکيک داده های بهداشتی،  •
 )ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی( 

 

 ی بهبا اين حال دسترس. مسائل بهداشتی استه های مربوط به ايداطالعات و انتقال ، در يافت و جستجوحق بهداشت شامل  •
 .را از بين ببردشخصی بهداشتی داده های بودن  وجب شود که محرمانهماطالعات نبايد 

 

 .باشندمطلوب  فراهم، در دسترس، قابل قبول و با کيفيت  و خدمات بهداشتیها  کاال ،حق بهداشت مستلزم آن است که تسهيالت •
 

ل حمايت از اشخاص با بيماری ذهنی اصو" اسناد مانند  ساير مربوط به حق بهداشت برای گروه های ويژه درديگر استانداردهای •
 .ست آمده ا"اعالميه محو خشونت عليه زنان" و " ی بهداشتی ذهن هایمراقبتکيفيت و بهبود 

 

 )١ شماره ک به جدول .ر (.گنجانده شده استچندين سند منطقه ای هم حق بهداشت در  •
 

   حقی انسانی برای همه استبهداشت دسترسی  قابل استانداردبر خورداری از باالترين 



 

بارداری و زايمان، دفن باورها و رويه های فرهنگی در باره  •
 از آب،  مراقبت از بيمار، شستشو، استفاده،گاناجساد مرد
 و عادت ماهانه چگونه اند؛ آيا اين ها داری، دامپخت و پز

  مردان می گذارند؟ياآثار منفی بر زنان، دختران ، پسران 
 

 یاقليتزبان های از قبيل بيسوادی، استفاده از (عوامل زبانی  •
گروهها /  که ممکن است دسترسی برخی جوامع )يا خارجی

از جمله (عات بهداشتی را به خدمات مراقبت بهداشتی و اطال
سی  بهداشتی مانند دستر اساسیاطالعات در باره مؤلفه های
 چه هستند؟ دقرار دهر يتأثتحت ) به آب و تسهيالت بهداشتی

 يا/ وارتباطدر رابطه با راه های  زنان و مردان بين آيا 
 دسترسی به اطالعات تفاوتی وجود دارد؟

  

 برای حصول اطمينان از اقدامات
 در بخش یی جنسيتبريزی برابرنامه ر
  بهداشت 

  

  نيازهااز  مشترک ارزيابی
انجام بهداشتی بخش بايد ارزيابی های مشترک / گروهکنشگران 

، هماهنگی را ارتقاء  بکار گرفتهموثربه طور را دهند تا منابع 
 .داده و بار جوامع را کاهش دهند

  
يد که تيم های ارزيابی، ارزياب ها و حاصل نمائاطمينان  •

 .مترجمان زن را شامل گردد
  

به لحاظ جنس و سن تفکيک و جمع آوری کليه داده ها را  •
 .دگيري بکار بیتحليل جنسيتتجزيه و   يک کرده و

 
دسترسی (مشکل است ها  در يابيد که رسيدن به کدام گروه •

  رانده شده، حاشيهبه گروه هاکدام  يا / و)جسمی و اجتماعی
 . کدامندی می کنندو موانعی که از دسترسی جلوگير

 
را  اجتماعی-ساز و کارهای پاسخ جامعه به مشکالت روانی •

 می توانند از افراد حمايت که را و آنهائینموده شناسائی 
 اين سازوکارهاکه حاصل نمائيد و اطمينان ايند تقويت کنيد نم

 .به معيارهای حقوق بشر احترام می گذارند
 

اقبت از اعضای رويه ها و باورهای محلی در باره ی مر •
.  نمائيدشناسائی را  از جمله مراقبت در منزل،بيمار جامعه

 ایبررا  ويژه ای خصوصا مشئوليت امر آيا اين
 ؟به همراه داردزنان،دختران، پسران يا مردان 

 
 کارکرد تسهيالت وضعيتفراهم بودن محل، ظرفيت و  •

 از جمله خدمات ،بهداشتی و برنامه های بهداشت عمومی
از قبيل خدمات ( برای زنان و مردان يتینسجضروری 

بهداشتی مادر و فرزند و خدمات بهداشتی باروری برای 
 . را ترسيم نمائيد) مردان

 
مانند روشنائی ( فوق الذکرت از تسهيالت ظاف ححداکثراز  •

برای محوطه و راه های منتهی به آنان، تدارک حمل و نقل و 
 . حاصل نمائيدانطمين ا)همراهقرار دادن  در صورت امکان

 
تاران، دکترها، پرس(کادر پزشکی آموزش ديده موجود  •

در نظر با (نمائيد شناسائی را ه در جامع) ماماها و سايرين
 /ممکن است نتوانند کار کنند و انهدامآنان  ن اينکهداشت
 منزل آنها را در گیهای خانواد تسهيالت يا مسئوليت بستن

 اين امر . به کار بر گردندکه و آنها را قادر سازيد )نگه دارد
کودک و از شامل تدارک حمل و نقل، تدابير امنيتی ، مراقبت 

 .می شودبرنامه های کاری انعطاف پذير 
 

در کليدی رستی از گروه های محلی و دست اندرکاران هف •
 ات موضوعدرگير دربخش بهداشت از جمله گروه های 

تهيه  غيره  سنتی، سازمان های زنان وشفادهندگانجنسيتی، 
و برای  کجا، توسط چه کسی در ، از اينکه چه کارینمائيد تا 
 . انجلم می شود، آگاه شويدچه کسی

 
فراهم بودن پزشکی، برای مثال  وسايل  بودن داروهافراهم •

 ارائه جهت (NEHK) بهداشتی اضطراری جديدبسته های 
 . را ارزيابی نمائيد زنان و مردانهخدمات اوليه بهداشتی ب

 
 های پروتکلوجود دستور العمل ها، راهنماها و ز ا •

 حاضر بين المللیدر راستای دستورالعمل های  استانداردی
 دستور العمل هاآيا اين  دريابيد و اطمينان حاصل نمائيد 

را برای زنان، دختران، به خدمات و مزايا دسترسی برابر 
اگر چنين نيست . فراهم می نمايندپسران و مردان 

 . را بکار بگيريد بين المللی دهایاستاندار
 

 خدمات مربوط بهتصورات   انجام دهيد تا ارزيابی های کيفی •
 يیو توصيه ها را تعيين نمائيد  جامعه هبهداشتی ارائه شده ب

 .  نمائيدشناسائیآنان، به نگرانی  اسخ پ برایرا
  

  بسيج و مشارکت جامعه
متعلق به از جمله افراد ، زنان، دختران، پسران و مردان  •

 ،در ارزيابی های بهداشتیرا از آغاز گروه های آسيب پذير 
 شرکت ، طراحی برنامه، مداخالت و ارزشيابی گذاریاولويت
 .دهيد

  
 از طريق ارزيابی های مشارکتی، تأثير بحران ،باتفاق جامعه •

تجزيه و بر زنان، دختران، پسران و مردان را انساندوستانه 
 آنها بهداشتی جسمی و ذهنیيازهای تحليل نمائيد تا ن

 دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و از و شناسايی شده
 .اطمينان حاصل گرددمزايا 

 
 -تا زنان و مردان فراهم آوريد حمايت مراقبتی از کودک  •

تک والدينی   با سرپرستیهایر خانواازکه ان بخصوص آن
 .بتوانند در جلسات شرکت نمايند -هستند 
  

  شتی     تدارک خدمات بهدا
 از جمله ،نيروی کار بهداشتاز جامعه و را از زنان و مردان  •

بطور برابر و   تعلق دارند،  به گروه های آسيب پذيرآنان که
در طراحی و مديريت ارائه خدمات بهداشتی  در تمام سطوح
  . دهيدشرکت فعاالنه تدارکات، از جمله توزيع 

  



 

و و هماهنگ راهبرد های ارائه خدمات بهداشتی جاری از  •
اينکه اين خدمات نيازهای بهداشتی زنان، دختران، پسران و 

برای . حاصل نمائيد اطمينان ،مردان را بر آورده می سازد
  :مثال

 
 فراهم نمائيدرا  (MISP)بسته های حداقل خدمات اوليه  •

در  دختران و پسران جوان  و زنان، مردانبصورتی که
 جديد هایروزها و هفته های نخستين وضعيت 

 نسی اولويتبه خدمات بهداشتی باروری و ج اضطراری
خدمات با تثبيت وضعيت از و  داشته باشند دسترسیدار 

 باروری و جنسی از جمله خدمات مربوط بهداشتجامع 
  .ندگرد برخوردار، (GBV)به خشونت مبتنی بر جنسيت 

 
از پيشگيری و پاسخ به خشونت مبتنی بر جنسيت  •

 مداخالت عليه خشونت ورالعملدستدر بدانصورت که 
تهيه شده مبتنی بر جنسيت در وضعيت های اضطراری 

 ،آژانسی توصيف شده استاز سوی کميته دائمی بين 
 باز و حمايت از، ارجاع مراقبتاز جمله ساز و کارهای 

 حاصل اطمينان ماندگان خشونت مبتنی بر جنسيت
 .نمائيد

 
ی برای به لحاظ فرهنگکه حمايت اجتماعی و روانی  •

فراهم است مناسب زنان، دختران، پسران و مردان 
 . آوريد

 
 مشورت ها، معاينات و مراقبت های خصوصی بودناز  •

 . حاصل نمائيدطمينان ابهداشتی
 
و  های کنترلکه روش  اطمينان حاصل نمائيد •

 پاسخ به هبويژه با توجه   HIV/AIDSپيشگيری
مانند خشونت مبتنی بر جنسيت و خطرات بهداشت زنان 

 از جمله (STIs)عفونت های ناشی از انتقال جنسی 
HIV/AIDSايجاد پوشش می نمايند . 

 
 اضطراری برای زايمان های  بهداشتهای جديدبسته  •

بسته  ( اضطراری های و تميز و مراقبت از زايمانمنا
، بسته UNFPA  متعلق به های تميز زايمان در منزل

احی ، بسته های زايمان و جرUNICEFمامائی
UNICEF(، حوله های بهداشتی برای زنان، کاندوم 
بسته های  در صورت ضرورت، انه و زنانههای مرد

 تست های ،(PEP) بروز عالئمپروفيالکتيک بعد از 
  . نمائيدتوزيعرا   و بارداریپيشگيری اضطراری

 
 استخدام و اعزاممحلی را  بهداشتياران زن و مرد •

  .نمائيد
 
 . نمائيدتجهيزداده و زش آمو را  سنتیماما های •
 
و فرصت های برابر برای زنان و حقوق از پرداخت  •

 . اطمينان حاصل نمائيدمردان در بخش بهداشت
 

برای رشد  زنان و مردان اطمينان حاصل نمائيد که    •
دارای ظرفيت و آموزش در موضوعات بهداشتی 

يا حمايت مراقبت از کودک   ؛فرصت های برابر هستند
 قادر به شرکت در آنها راتا را بعمل آوريد از خانواده 

 .نمائيدجلسات 
 
 ربا تمرکز ويژه برا  HIV/AIDSپيام های پيشگيری از  •

 اعضای فعال و غير فعال نيروهای مسلح و ،مردان
 .  نمائيدپخش  داخلی و پناهندگان جابجا شدهاشخاص

 

  و آموزش بهداشتی ، اطالعات حمايت
ملزومات  ( دسترسی به منابعو) طبق نياز(ز توزيع برابر ا •

 در بخش )انسانی، مالی، تکنولوژيکی ، تدارکاتی، پزشکی
بهداشت برای پاسخگوئی به نيازهای بهداشتی زنان، 

 . جانبداری نمائيددختران، پسران و مردان
 

به اندازه کافی در ) زنان و مردان( از اين که پرسنل بهداشتی •
ری خشونت گروه های با موضوع جنسيت، گروه های کا

بخش بهداشتی کميته / گروهمبتنی بر جنسيت و جلسات و
 .، اطمينان حاصل نمائيددايمی بين سازمانی حضور دارند

 
ای بهداشتی خطرپذيری ه نماياندن جهت یراهبرد های ارتباط •

و همچنين دختران و آسيب رسانده  به زنان و مردان را که 
  واجراتدوين را مورد هدف قرار می دهد، پسران جوان

 . نمائيد
 

 زنان و مردان در باره فراهم بودن خدمات جسمی و ذهنی به •
 . دهيدارائه اطالعات موجود و محل آنها به زبان های محلی

 
 به آنان دشوار  دسترسیی کهکه افرادحاصل نمائيد اطمينان  •

 و اعضای آسيب پذير جامعه کامًال از خدمات موجود است
سی و استفاده از آنان بهره   دسترنگیچگواز آگاه بوده و 
 .مند می شوند

 
با رسانه ها، جامعه مدنی و مؤسسات  ،به عنوان نقطه ورود •

 اشاره به با ،  افزايش آگاهی بهداشتیجهتشريک 
 ، بهداشتی جديد گشايش مرکزمانندرخدادهای ويژه بهداشتی 
 .، همکاری نمائيدنقاط بر داشت آب و غيره

 
 جانبداری وحدان در تمام سطاعزام زنان و مر/ استخداماز •

 .نمائيد
  

 نظارت، گزارش و ارزشيابی
داده ها را بر حسب جنس و سن جمع آوری نموده و يک  •

 .بکار بنديدتحليل جنسيتی را تجزيه و 
 

های آسيب پذير  زنان و مردان، از جمله آنان را که به گروه •
  .مشارکت دهيدتعلق دارند، در روند نظارت و ارزشيابی 

 
را با شرکاء، از جمله زنان، دختران، پسران و مردان نتايح  •

  .  در جمعيت مورد هدف در ميان بگذاريد
  

  
  



 

  ری جنسيتی در بخش بهداشتکنترل برای ارزيابی برنامه ريزی برابموارد فهرست 
  

شگران بخشی جهت فهرست زير از بخش اقدام در اين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات عمده به کن
به عالوه، اين فهرست همراه با شاخص های نمونه در بخش اصول اوليه، به عنوان . اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

پايه ای برای کارکنان پروژه است تا شاخص های مختص هر وضعيت را تدوين نموده و پيشرفت تلفيق موضوعات جنسيتی را در اقدام 
  .   انه اندازه گيری نمايدانساندوست

  

  فهرست کنترل جنسيتی  -بهداشت 
   تجزيه و تحليل تفاوتهای جنسيتی

  

 .سهميه متوازن در انتخاب ارزياب ها و مترجم های مرد و زن .١
  

 .سهميه متوازن زنان، دختران، پسران و مردان که در ارزيابی ها شرکت می کنند .٢
  
 .نيازهای بهداشتی شان مورد مشورت قرار می گيرندسهميه متوازن زنان و مردان که در باره  .٣
  
 .گرفته شده است و تحليل جنسيت به کار ی زير موجود و تجزيهداده ها .۴
  
 .شی از علت خاص به تفکيک سن و جنسميزان مرگ و مير نا •

  
 .مرگ غير طبيعی به تفکيک سن و جنسميزان موارد  •
  
 .خانواده ها با سر پرستی زن، مرد و کودک •
  
 .نفوذ و نقش زنان و مردان/ ای اجتماعی از جمله مناصب دارای اختيارساختاره •
  
 .به لحاظ سن و جنس) از جمله موارد عقب ماندگی جسمی و ذهنی( گروه ها با نيازهای مشخص  •
  

  طراحی خدمات
  

 .هداطمينان می دبرای دسترسی زنان و مردان را کارکنان و محل خدمات بهداشتی فرصت برابر استخدام زمان،  .١
  

 .می پردازندنيازهای زنان، دختران، پسران و مردان به  صورت برابر به راهبردها و تسهيالت ارائه مراقبت بهداشتی  .٢
  
ه  در صد تسهيالت بهداشتی با ساختار       .٣ دارکات ،  ، وسايل   اولي ره دارو،     ت رای خدمات بهداشت            افض ، ذخي ان واجد شرايط ب و کارکن

 .)ذکر شده است MISP   همانطور که در( در وضعيت اضطراریزايمان زايمان عادی و از جمله باروری شامل خدمات مراقبت، 
  
ه    ،در صد تسهيالت بهداشتی    .۴ ين                دستورالعمل طبق   ک ه دائمی ب سيت کميت ر جن ه  آژانسی  خشونت مبتنی ب دگان    ، ب خشونت  بازمان

   .مبتنی بر جنسيت مراقبت محرمانه ارائه می دهد
  
 .داشتی به تفکيک حرفه، سطح و جنس بهتمراقبارائه دهندگان سهم  .۵
  
 . اجتماعی جامعه محور به تفکيک جنس و سن-سهم مراقبت روانی .۶
  

   دسترسی
  

انوار      ( زنان، دختران، پسران و مردان در دسترسی به مواد بهداشتی   نسبت .١ ار مصرف بهداشتی در سطح خ از جمله تسهيالت يکب
 .)برای زنان

  
 . دارند دسترسی به آب سالمهک زنان، دختران، پسران و مردان تسبن .٢
  
 . دارند دسترسی به کمک غذائی که زنان، دختران، پسران و مرداننسبت .٣
  
 . دارند دسترسی به خدمات بهداشتیکه زنان، دختران، پسران و مردان نسبت .۴
  



 

  
  
  

  مشارکت
  

 . دوستانهنسانارزشيابی پاسخ های بهداشتی ا متوازن زنان و مردان شرکت کننده در طراحی، اجرا، نظارت و سهم .١
  

  . متوازن زنان و مردان در پست های تصميم گيریسهم .٢
  
 .در بخش بهداشتشده  متوازن زنان و مردان محلی  استخدام و اعزام سهم .٣
  
 .دربخش بهداشتشده  استخدام و اعزام  متوازن زنان ومردان درسطح بين المللی سهم .۴
  
  .وهی شرکت می کنندزنان و مردان به طور منظم در جلسات يا فعاليت های گر .۵
  

  ظرفيت سازی/ آموزش
  

   .ه مراقبت بهداشتی آموزش ديده اندمتناسب زنان و مردان از جامعه که برای ارائ/ متوازنتعداد  .١
 

 .ه استداده شد فرصت شغلی  از آموزش به آنان در بخش بهداشت  پسمتناسب زنان و مردان از جامعه که/ تعداد متوازن .٢
  

اقدامات برای پرداختن به خشونت مبتنی بر جنسيت

 . خشونت جنسیمقابله با  برای ساعته به خدمات ٢۴دسترسی  .١
  

 .هستند بندي پا و ی داشتهآگاه ارکنان به محرمانه بودن موارد پزشکیک .٢
  

 . آموزش ديده اندکارکنان در باره مديريت بالينی تجاوز به عنف .٣
  

 . اجتماعی برای بازماندگان تجاوز به عنف–نی سازو کار ارجاع محرمانه برای خدمات بهداشتی، روا .۴
 

  جامعه   برای خشونت جنسی بهداشتی پذيری های مردان و زنان در باره خطره باطالع رسانی .۵
یتحليل جنسيتاساس تجزيه و  برمنداقدامات هدف

رداعضای   .١ ال ،م ع سالح شده و  فع ازگی خل ه ت ی، ا/  نيروهای مسلح ب دگ امنيت ورد هدفشخاص آواره و پناهن ایان م ام ه   پي
HIV/AIDS هستند . 

 
ا       تدوين و اجرا   یراهبردهای ارتباط  .٢ سران                            می شوند ت ران و پ ين دخت ردان و همچن ان و م ه زن ه ب ذيری های بهداشتی ک خطر پ

       . ،  نمايانده شودجوان آسيب می رسانند
نظارت و ارزشيابی مبتنی بر داده ها به تفکيک جنس و سن

ر     وط به   ی مرب داده ها  .١ اری و خدمات بهداشتی         ،تغييرات جمعيتی، مرگ و مي ر حسب    بيم نظم جمع آوری     ب  ، سن و جنس بطور م
 .شودمی بکار برده نيز  یتحليل جنسيت تجزيه و. دمی گردو گزارش تفکيک 

  
 . سيدگی می کننددر صد گزارش های ارزيابی مبتنی بر مشارکت که به نيازهای زنان، دختران ، پسران و مردان به طور برابر ر .٢
  
ان،    .٣ ر زن ساندوستانه ب رات بهداشتی بحران ان ه در خصوص اث ی برمشارکت ک  ساز و کارهای رسمی نظارت و ارزشيابی مبتن

  .دهندمی دختران، پسران و مردان گزارش 
هماهنگی اقدامات با کليه شرکاء

سيت، از                 شما   بخش    در کنشگران .١ اره مسائل جن ا در ب شگران ساير بخش ه ا کن سيت           ب نظم شبکه جن سات م ه شرکت در جل  ی جمل
 .هماهنگی می نمايند

  
اب      را ب طرح  مختص  بهداشت دارای برنامه اقدام بوده ، شاخص های        گروه/ بخش   .٢ ه شده در کت   راهنمای ر اساس فهرست ارائ

 .ی تدوين نموده و به طور منظم اندازه می گيردآژانسکميته دائمی بين 
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   بين المللیحقوقیهداشت در چارچوب اطالعات بيشتر در باره حق ب: ١جدول شماره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مواد  پيمان ها
  

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
(ICESCR)  

 

   سنگ بنای حمايت از حق بهداشت در حقوق بين الملل-١٢ماده 

  
 (CERD)ه اشکال تبعيض نژادی همکنوانسيون بين المللی محو 

  
ی در رابطه با حق حمايت از گروهای نژادی و قوم : ۵ماده 

  مراقبت پزشکی) و(بهداشت عمومی 
  

  
  (CEDAW)ه اشکال تبعيض عليه زنان همکنوانسيون محو 

  

  
   حمايت از حق زنان برای بهداشت:١۴ و ١٢، ١١اد وم
  

  
  (CRC)کنوانسيون حقوق کودک 

  

  حق کودک برای بهداشت : ٢۴ماده 
 اص خگروه های از  حمايت :٢٨و  ٣٢،  ٢۵، ٢٣، ١٧، ٣مواد

  آسيب پذير کودکان
  

  
  .که حق بهداشت  را در نظر گرفته اند منطقه ای سندچندين 

  
 در باره انسان و يیمنشور اجتماعی اروپائی، منشور آفريقا
در باره حقوق بشر و يی حقوق مردم و پروتکل منشور آفريقا

مردم و حقوق زنان در آفريقا، پروتکل الحاقی کنوانسيون 
  )پروتکل سان سالوادور(وق بشر آمريکائی در باره حق

  



 

  
  
  

 یدوستانه، فرصت های مهمر بحران های انسان
جمعيت های آسيب ديده وجــود  احياءبرای حمايت از 

داخالت توسعه د که پايــه را برای خود کفائی و مدار
هرچه با برنامه ريزی . ای بيشتر فراهم  می کنند

 وضعيت در هنگام توانیباز زودتر اقدامات 
کمک امدادی را که  خطر يد اينمی توانشما اضطراری، 

 و بافت اجتماعی جامعه شود دفع نمائيد توسعه جانشينی برای 
ی حمايت برا.  شودتثبيتو دو باره شده  حفظ ساده ترتواند می 

فرصت مهمی است که برابری احياء اوليه در عين حال 
همه بخش ظرفيت بر  را ارتقاء داده و به نحوی که یجنسيت
برابری را بسوی  نقش های اجتماعی تکيه کرده و اجتماعهای 
مايت از معيشت ح. شکل دهد، جامعه را بهتر بسازد یجنسيت

های ت وضعيدر  اوليه احياء  در مرحله تنمونه ای از مداخال
  .انساندوستانه به شمار می رود

  
.  توسعه خود اتکائی استانش هدف یراهبردهای معيشت

و زنان بهره وری فيت ظر تقويت بايد برایمداخالت معيشتی 
 خود مردان، در هنگامی که اين امر اهميت دارد، و افزايش

  .بلند مدت، طراحی و اجرا گرددآنان در  کفايی
  

 اشاره دارد که يیو راهبرد ها ائی ها ها، دارقابليتبه معيشت 
 بدست ،  يعنی؛ اده می کنندبرای امرار معاش استفاز آن مردم 

ی اقتصادی  در آمد از طريق فعاليت ها ويیغذاامنيت آوردن 
، طيفی از موضوعات مانند یبرنامه های معيشت. متنوع

آموزش غير رسمی، آموزش حرفه ای و برنامه های آموزش 
 های مولد در آمد، برنامه های غذا برای کار، ، فعاليتمهارت

، خردپروژه های کارورزی جانشين، برنامه های اعتبارات 
 ، پروژه راه اندازی کسببرنامه های کشاورزی ، برنامه های 

دام، تامين هزينه ر کشاورزی، پروژه های های بذر و ابزا
  . را در بر می گيردکاريابیبرنامه های  خود اشتغالی و 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و
  معيشت
اضطراریيت های عدر وض

 يیهاراهبرد و دارائيها، يت هالقاب به عنوان معيشتواژه د
تعريف می شود که مردم از آن برای امرار معاش استفاده می 

حصول  به حقوق بشر که آندسته از استاندارد های. کنند
 استانداردعبارتند از حق مربوط می شوند  معيشت ازاطمينان 

کافی زندگی از جمله امنيت بعد از بيکاری يا نبود ساير 
، حق کار، از جمله (UDHR and ICESCR) یمعيشتامکانات 

 که یحق هر کس برای فرصت کسب در آمد از طريق کار
مطلوب کار از عادالنه و شرايط ، حق  استخاب کردهآزادانه انت

 برابر برای دستمزد کار و حقوق منصفانه و یجمله شرايط ايمن
به نحوی   کاری برای زنان تضمين شرايط و ارزش برابرباکار 

  .ندبهره مند از آن شرايط  نباشمردان ست که فرود
(UDHR, ICESCR, CEDAW)   

ارتقاء معيشت  هنگام موارد زير بايد ،هااين استاندارداز  جدا
ه در نظر گرفتانساندوستانه به عنوان اصول وضعيت های در 

  : شوند
راهبرد هائی که مردم را در تأمين معيشت قادر سازد بايد  •

 تدوين خود آنانو با دخالت از طريق فرايند مشارکت 
  .گردد

 ابزار دسترسی به اشتغال بايد برای مربوط بهاطالعات  •
 .همه قابل دسترسی باشد

 تا و تعليم بايد تضمين گرددبرای آموزش زنان حق برابر  •
به اعتبار و وام افزايش آنان  و حق دسترسی  فنیتوانايی

 .يابد
سب و  بايد از نظر فرهنگی منازافعاليت های در آمد •

 .منطبق با شأن فردی باشد
کاری انجام يک شخص نبايد تحت تهديد مجازات به  •

 . ارائه دهد يا خدماتی هديمجبور گرد
 بايد بر قرار باشند تا اطمينان حاصل سيستم های ايمنی  •

کاری نداشته انجام هر گردد که دختران، پسران نياز به 
نی و باشند که احتماًال برای بهداشت يا رشد جسمی، ذه

 .دباشکان مخاطره  آميز و مضر اجتماعی کود

 حقوق بشر مرتبط با معيشت



 

در اينجا برخی موضوعات وجود دارند که بايد موقع طراحی و 
 پاسخگو به جنسيت در وضعيت های اجرای برنامه های معيشتی

  .طراری مورد توجه قرار دهيدضا
 

 اختياری در مختلف منابع زنان و مردان در شرايط بحرانی •
. سل می شوند متوو برای بقا به راهبردهای متفاوتدارند 

 یمعيشتراهبردهای حمايت از  که موقع حياتی استبنابراين 
به طور کلی، افراد . شوند مداخله دادهاين تفاوت ها درک و 
گزينه های  بهتر، تحرک منابع و با دسترسی بيشتر به

دسترسی  زنان اغلب،. گوناگون در اختيار خواهند داشت
های معيشتی نسبت به  به دارايی –اما شايد کمتر  -متفاوت 
 برای  و شايد مجبور شوند راهبرد هائیشتداخواهند مردان 

شده يا آموزش نديده نز جهم امال اتخاذ کنند که برای آن کبقا
ابزار در قبال  که یرايط بحرانی طوالنی، زناندر ش. اند

 سوء عرضمدر يا ده روسيپگری روی آور بهمعيشتی 
 اين ز ازه اسف انگينموناستفاده جنسی قرار می گيرند 

 .وضعيت است
 

مسئوليت مراقبتی زنان را افزايش بحران ها معموًال  •
سيت می تواند  در عين حال، تبعيض مبتنی بر جن.می دهند

اعتبار، چون  هدکاهش ددسترسی آنان را به منابع مولد 
کمياب تر همچنان  ابزار و زمين زراعی، کاالهای امدادی، بذر

و بويژه ،  دست دادن اعضاء خانواه عالوه ازبه. شوندمی 
 برای  ممکن است باعث وضعيت انزوا و تبعيض،همسران

 . گردد زنان ی سرپرستارهای با زنان و خانو
 

 
  

  
  
  
  
 

 
 جنسيتی در برنامه های معيشتی ترويکرد مبتنی بر حساسي •

مهارت، نياز، آسيب پذيری ها و بايد متضمن درک از 
 دختران و پسران ان و زنان، مردمسئوليت های متفاوت

در عين حال رويکرد مبتنی بر .  باشدديدهنوجوان آسيب 
ئی را برای چالش با نابرابری هاحساسيت جنسيتی فضا

 ،اغلب. دبوجود می آوردسترسی و کنترل منابع جنسيتی در 
 درنظر گرفتنبدون  حرفه ای برای زنان برنامه های آموزش

بر  ، در داخل جوامع و اشباع بازاربالقوه بيش ازحدرقابت 
برنامه هائی . پايه ريزی می شوند مهارت های سنتی موجود

 در آنانزنان مهارت های  برای ل سنتی اغتشابهمراه که 
 بخاطرمی توانــد  متوازن نمايدرا نيز   غير سنتیهایبخش
 باشد های کارآمدی جانشين زهای بازسازی بعد از بحراننيا
 ). کشیاری و لولهنجماننــد مشاغلی (
 

وليت ها و راهبردهای ئ، مستقسيم کار جنسيتیبايد به  •
موقع طراحی برنامه های . شود ه ويژتوجه مقابله در خانوار

زنان بايد توجه ويژه به مسئوليت های سنگين برای  زادر آمد

و  -کار . خانوادگی و خانواری که آنها دارند معطوف گردد
اند برای بهبود فناوری های با صرفه از نظر انرژی می تو

. مشارکت زنان در ابتکارات آموزشی و معيشتی موثر باشند
ارائه برخی اشکال مراقبت کودک توسط جامعه همراه با 

 مفيد در اين بردیرصت های آموزش حرفه ای هم راهف
 .زمينه به شمار می رود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را مهمی فرصت های برنامه معيشتی در شرايط اضطراری 
در های باالتر برابری جنسيتی استاندارداء برای ارتق

 ه عنوانحيات اقتصادی فراهم می سازد که مؤيد نقش زنان ب
و مولد کارگزاران اقتصادی از طريق دسترسی برابر به منابع 

  .سازوکارهای تصميم گيری می باشد
  

برنامه  چه چيزهايی الزم است بدانيم تا
  را پاسخگو به جنسيت در معيشتهای

  ؟  نمائيم اجراطراحی و
  

  ه هستند؟چتغييرات جمعيتی 
 تعداد کل اعضاء خانوارهای خانواده به تفکيک جنس و سن •

  
 و تعداد خانوارهای رداد سرپرست مجرد زن و مرد خانواتع •

 ).دختران و پسران(با سرپرستی کودکان 
 

تعداد کودکان، سالمندان، معلولين، زنان باردار و شيرده  •
 .بدون سرپرست

  

 دارايیمردان چه نوع دسترسی و کنترل بر زنان و 
های معيشتی دارند و چگونه با وضعيت اضطراری 

  آسيب ديده اند؟
  
، دسترسی وسايلزمين، بذر، دام، ( های عمده ای دارايیچه  •

د و ند نياز می باشبرای معيشت پايدار مور) به بازارها
اين چگونه با وضعيت اضطراری آسيب ديده اند؟ اثرات 

بر اساس دسترسی و کنترل و بر زنان و مردان آسيب ها 
 اين منابع چگونه است؟آنان بر 

 

پس از سونامی اکثريت مفقودين يا درگذشتگان، مثالبرای 
.را زنان تشکيل می دادند) اندونزی" (باندا آچه "در

درنتيجه، در ترکيب ساختاری بازماندگان، شمار مردان از
زنان بيشتر شد، و پس از بحران بار وظايف مراقبتی زنان

  .  به صورت سرسام آوری افزايش يافت

 حاکی استدر سيرالئون بانک جهانی يک مطالعه، مثالبرای 
درگيری با بعد از  بالفاصلهکشاورزیبخش احياء  برای تالش

رازاب نيازهای اس براسيکرد خانواررومانع روبرو گرديد چون 
 صورت - بودند لب مردانغکه ا – سر پرست خانواده شده توسط
   .گرفته بود
 زنان و مردان محصوالت متفاوت کشت می کنند و ازبدليل اينکه

 توزيعبجای CARE ،اين رو ابزار و بذرهای متفاوت نياز دارند
.به همه بزرگساالن بذرداد،  خانوارهای از طريق سرپرست بذر
دامن رويکرد برای زنان اين امکان را فراهم ساخت که بذر بااي

بدست آورند،است زنان محصولی مختص  در سيرالئونکه زمينی 
ی می بخشد زيرا اين محصولتوانمندی بالقوه بيشترکه به آنان 

  . می گردد خرد مبادلهتجارتدر  نوعا



 

، طراری نوع کشاورزی، زراعتقبل از وضعيت اض •
؟ زنان و مردان چگونه بود غذا عرضهماهيگيری، تجارت و 

 در اين بخش ها چه نقشی بر عهداه داشتند؟
  

 مربوط به مالکيت زمين کشاورزی و توزيع چه رويه های •
 مربوط به حق مالکيت و وراثت رويه های بويژه،ند؟  هست

 زنان چه هستند؟
 

هايی وجود دارد؟ در ميان  در ميان زنان چه نوع مهارت •
ها  مهارتهرکدام از آنها در اين نيازهای آموزشی  مردان؟ 

  چيست؟   
  

 فرهنگی و اجتماعی های معمولی فعاليتنقش ها و 
اضطراری قبل از شروع وضعيت که زنان و مردان 

 ؟هستند چه وجود داشت
  

نقش هائی که زنان، دختران، پسران و مردان در زراعت و  •
 ديگر فعاليت های توليدی دارند، کدامند؟

  
 و هزينه های خانوار دارای مولد های دارايیچه کسی برای  •

 قدرت تصميم گيری است؟
 

چه کسی مسئول زراعت، جمع آوری، فروش در بازار،  •
 و پخت و پز است؟نگهداری در انبار 

 
چه نوع فعاليت، وظيفه و کار برای زنان يا مردان از نظر  •

 رسوم و عادات ممنوع است؟
 

 چه کسیمنابع در خانوارها چگونه اختصاص می يابند؟  •
 د؟بيشترين قدرت تصميم گيری را دار

 
آيا اين رويه ها ممکن است موجب تبعيض عليه زنان،  •

 والن گردد؟سرپرست زن خانوار، سالمندان و معل
 

تيجه کار، مسئووليت و نقش جنسيتی در ن بار چگونه
  ؟ستوضعيت اضطراری تغيير کرده ا

 
صرف کار    چه ميزان وقت زنان، دختران، پسران و مردان  •

، برداشت آب، آشپزی، جمع آوری )مزدبدون (غير پولی 
 هيزم، مراقبت از کودک و شستن لباس ها می کنند؟

 
در آمد خود را مولد  اشکال سنتی آيا هنوز زنان و مردان •

، اثر آن بر روی زنان و درغير اينصورتانجام می دهند؟ 
 مردان چه بوده است؟

 
مسئوليت بيشتری برای بعد از آوارگی آيا زنان و مردان  •

 بر دوش دارند؟قبل نسبت به خانواده ها / خانوارها
 

آيا زنان و مردان نقشی در جامعه و بازسازی بعد از بحران  •
ه عهده گرفته اند؟ چه نوع وظايفی به زنان و مردان محول ب

 ؟ه استگرديد
 

چگونه نگرانی های امنيتی مانع از توانائی های زنان،  •
پسران و مردان در دسترسی به منابع توليدی می دختران، 

 .شوند
 

 برای حصول اطمينان از اقدامات
 در یی جنسيتبربرنامه ريزی برا

  معيشت
  

، دختران، پسران و مردان در مشارکت برابر زنان
  برنامه ريزی معيشتی

  
زنان و مردان در برنامه ريزی و اجرای تمامی برنامه های  •

 . شرکت دهيدمعيشتی
  

جلسات جداگانه برای زنان و مردان بمنظور اخذ نظرات و  •
جلسات گروهی شرکت در برای آنها شناسائی نمايندگان 

 . برگزار نمائيد،   در صورت ضرورت،مختلط
 

مشورت با زنان برای شناسائی موانع بالقوه در مشارکت  •
 اگر نياز به مراقبت کودک در طول ،برای مثال(  نمائيد
تضييقات زمان و  زمان و مکان جلسات، ،ات وجود داردجلس

همچنين نقش وفرهنگی  - عوامل اجتماعی چگونه ،حرکتی
 ،ها و مسئوليت ها ممکن است بر مشارکت آنان تأثير بگذارد

  ) و غيره
 

ی،  يا جنسیاعم از نقد ،را زنان و مردان دمول های دارايی •
 .شامل نمائيد و حمايت از دارائی در برنامه های جايگزين

 
 خدمات مالی ،برآوردن نيازهای متفاوت زنان و مردانبرای  •

 را در نظر داشته  بيسوادیمشکل نمائيد،يا ارائه اعاده  را
 .باشيد

 
مانند معلوالن، اشخاص (شده  رانده  حاشيهبهجمعيت  •

زدواج کرده و قربانيان ناشی از اسالمند، دختران جوان 
. شامل نمائيد در فعاليت های برنامه ريزی را) خشونت جنسی

 جهت راهبردیياری دهنده موسسات الزم است برای مثال، 
 برقرار نمايند تامتقابل  بر قراری نظام های ارجاع 
به  برای کمک معيشتیرا نسی بازماندگان ناشی از خشونت ج

  . معرفی نمايند مناسبمکان 
 

  صرفًا حضور فيزيکیو نهاز مشارکت مؤثر زنان و مردان  •
 یزراعمجتمع های حمايت از . اطمينان حاصل نمائيدآنان 

 قبل از ی زنان، سريع براهدايتای  برنامه هجرایزنان يا ا
 . باشد مفيد بردیتواند راهمی  ،آموزش مهارت ها

 
هم زنــان و هم که نگرانی های امنيتی اطمينان حاصل نمائيد  •

ند های تصميم در فرايآنان  مشارکت افزايش جهتمــردان 
 و برنامه ريزی مورد رسيدگی قرار گيری، توزيع، آموزش

برای مثال، فراهم ساختن وسايل امن حمل و نقل، . می گيرند
عاليت های فآندسته از فضاهای امن برای کودکان، اجتناب از 
 مانند( قرار می دهد معيشتی که زنان را در معرض خطرات



 

بی اعتباری موجب يا   و)جمع آوری هيزم بدون همراه
  . می گردداجتماعی 

  

دسترسی و بهره مندی برابر از برنامه های معيشتی 
  برای زنان، دختران، پسران و مردان

 زهای و نيا بر ارزيابی دانش و مهارت ها مبتنییيبرنامه ها •
 . نمائيدطراحیزنان و مردان معيشتی 

  
دسترسی زنان، دختران، پسران و مردان به آموزش حرفه  •

 .نمائيدفراهم  خرد و اعتبارات زا ای، برنامه های در آمد
. تعيين نمائيد ،  معيشتی خدمات حمايتبرای ف جنسيتیاهــدا

و فناوری های با هزينه های پائين  برکار کمتر تکنيک های
 دسترسی زنان به ابتکارات مولد در آمد فزايشبرای ا غالبا

 .مفيد هستند
 
  
  
  
  
  
  
 
 

که برنامه های آموزشی حرفه ای اطمينان حاصل نمائيد  •
موجب تبعيض شغلی مبتنی بر جنسيت نشوند و فرصت های 

 برای دختران ، از جمله گزينه های معيشتی غير سنتی،برابر
 .نمايند می م و پسران نوجوان و زنان و مردان فراه

 
  
  
  
  
  

زنان و توانمند سازی   آموزشبرنامهو رهبری  هبنياز  •
را ارزيابی نمائيد تا از مشارکت موثر آنان اطمينان دختران 

  .حاصل گردد
  

نيازهای آموزشی غير رسمی زنان ، دختران، پسران و  •
برنامه های آموزشی غير اجرای و نموده ارزيابی را مردان 
 برای آنهائيکه احيانًا را) یشمارشگر، سواد آموزی( رسمی 
شته اند، مورد اند يا فرصت تکميل مدرسه را ندهستبيسواد 

 . توجه قرار دهيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مناسب بودن برنامه های غذا برای کار، غذا برای آموزش و  •
 برپرداخت نقدی برای کار را ارزيابی نموده و از مشارکت برا

 .زنان اطمينان حاصل نمائيد
  

 تعليم را برای زنانيکه در حال انترسی به مراقبت از کودکدس •
هستند يا در گير نقش های پاسخگوئی يا بسيج جامعه 

 .هستند، فراهم نمائيد
  

در برنامه ريزی فعاليت های مولد در آمد برای زنان، مهارت  •
نگهداری ( در فعاليت های  غير پولی قبلی آنها راها و تجربه 

و ارزيابی کنيد )  خانوار/ره خانواده دک، حفظ خانوار، اداکو
 برنامه های د براینمی تواناين موارد  چگونه بررسی نمائيد

 .پايه ريزی شوندمعيشتی 
 

 را در فعاليت های ان زن هایرهبران گروه يا/مروجين زن و •
 . دخالت دهيدایپروژه 

 
محصوالت پايه  و معيشتیاز مشارکت زنان در بخش های  •

 .حمايت کنيد
 

 را ارزيابی نموده و بر اساس مختلف فناوری های تأثير •
، دارند روی کار زنان در داخل و خارج از منزل که بر یاثرات
 .را انتخاب کنيدها آن 

 
روی فعاليت های توليدی بر را ای نتايج فعاليت های پروژه  •

 .و تجاری زنان و مردان ارزيابی نمائيد
 

می باشد ن در دسترس زنان و مردارا که ابزار ارتباطی  •
 .نموده و بکار ببريد ناسايیش
 

از توازن جنسيتی در تيم های آموزشی اطمينان حاصل نموده  •
 .و نسبت به رويه های فرهنگی محلی حساس باشيد

 
 و حق زنان نسبت به  - آگاهی در باره حقوق مالکيت و زمين •

 .ن را افزايش دهيدآ
 

ا اطمينان مشورت نمائيد تبا زنان در ارائه آموزش مهارت ها  •
 .حاصل گردد که رويه های فرهنگی ناديده گرفته نمی شوند

اين امر ممکن است به ايجاد هزينه هائی متفاوت برای زنان 
جلسات آموزشی جدا يا روش های مثل برگزاری و مردان، 

 . منجر گردد،کاری متفاوت
  
  
  
  
  
  
  
 

آگاهی را افزايش داده و ظرفيت های شرکای اجرائی محلی  •
  . حساسيت جنسيتی را ارتقاء دهيددر باره

  

  

در سريالنکا، برنامه عمران ملل متحد از تمامی ،برای مثال
برایاختصاصی  در صد اعتبار لنهادها در خواست نمود که چه

موسسات ارائه دهند و از کليه  معيشت را به متقاضيان زنيایاح
 خواست که دست کم پنجاه در صد از ثبتت تجارآموزشخدماتی 

 و از تعاونی های روستائی هم تقاضا کرد که باشندزنشدگان نام 
.ان تشکيل دهند زنرا آن اعضای پنجاه در صد

 از زلزله بهگجرات هند بعدجوامع سنتی زنان در برای مثال، 
عنوان مهندس و بنا آموزش داده شدند و به عنوان بخشی از

  .برنامه های باز سازی مورد حمايت دولت، استخدام گرديدند

درجمهوری دموکراتيک کنگو برنامه باز سازیبرای مثال، 
ا از تبکارگرفت را یجامعه بطور سيستماتيک تحليل جنسيت

در. اطمينان حاصل گرددزن و مرد بهره مندان حضور برابر 
ای مسلح دچاره در گروه  قبلینتيجه زنان جوان که با تجربه

ضربه روحی شده بودند مهارت های اوليه سواد آموزی را در
  .کشوری که بيسوادی زنان گسترده بود، فرا گرفتند

 

برای مثال ، سازمان جهانی خوار و بار کشاورزی و صندوق
دوره يکه سونامی در اندونزی بعد از واقع جمعيت ملل متحد

 ارزيابی مبتنی بر حساسيت جنسيتی وآموزش مدرسين درباره
برنامه ريزی برای کارشناسان ملی در سطوح پايه را ارائه

.دادند



 

 و نيازهای جمعيت  نمودهدرکرا تفاوت های فرهنگی 
  مائيدنه برآورد آسيب پذير های

ارزيابی های معيشتی را بر اساس نيازها ، ظرفيت ها  و  •
ی و  بين زنان و مردان ، گروه های سنتغييرات در نقش های

 .های آسيب پذير انجام دهيد بويژه گروه
  

ی فرهنگی جمعيت را شناسائی و به آن احترام نيازها •
 پوشش سنتی برای مقتضياتبه احترام برای مثال . بگذاريد

سطوح متفاوت آزادی در رفت و اطالع از و ، زنان يا مردان
 .آمد

 
 .جنسيتی ارزيابی نمايند موجود  را برای روابط طرحاثر  •

 

انع را  زنان ، راه های مورد قبول فائق آمدن  بر مو  اتفاقهب •
،   محدوديت داردرفت و آمد اگربرای مثال (  مشخص کنيد
 ).در اختيار گذاشتهمراه می توان فرد 

  
  هایدسترسی برابر به برنامه های معيشتی را برای اقليت •

 هائی را مورد توجه ويکردقومی و مذهبی فراهم نمائيد و ر
قرار دهيد که همکاری ميان جمعيت اقليت و اکثريت را پايه 

 .کندمی زی ري
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ری جنسيتی در بخش معيشتکنترل برای ارزيابی برنامه ريزی برابموارد فهرست 
  

فهرست زير از بخش اقدام در اين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات عمده به کنشگران بخشی جهت 
وه، اين فهرست همراه با شاخص های نمونه در بخش اصول اوليه، به عنوان به عال. اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

پايه ای برای کارکنان پروژه است تا شاخص های مختص هر وضعيت را تدوين نموده و پيشرفت تلفيق موضوعات جنسيتی را در اقدام 
  .   انساندوستانه اندازه گيری نمايد

  

  
  

  جنسيتی  فهرست کنترل  - معيشت
   يل تفاوتهای جنسيتیتجزيه و تحل

  

 : شده استجمع آوریموارد زير   در باره اطالعات از زنان، دختران، پسران و مردان  .١
 

ده                              • سران نوجوان آسيب دي ران و پ ردان و دخت ان، م ا و مسئوليت های زن ذيری ه ه    ،مهارت های متفاوت، نيازها، آسيب پ  از جمل
  ؛و کودکانزنان  ی با سرپرستیخانوارها

  
 ؛يت و راهکارهای مقابله در خانوارر بر اساس جنسيت ، مسئولتقسيم کا •
  
 ؛ا در دسترسی به کنترل منابعنابرابری ه •

  
ا         • د   ه وقت ب  تخصيص موانع زنان، دختران، پسران و مردان که ممکن است در دسترسی ي رو شوند   زا فعاليت های  در آم از ( روب

  . )کودک يا ساير مسئوليت های خانواراز قبيل مراقبت 
 

  . انعکاس دارد ها در اسناد برنامه ريزی و گزارش  وضعيتیتحليل جنسيتجزيه و ت .٢
  

  طراحی 
  

روژه های ساخت          -دون ش  میمعيشت موجب تبعيض عليه زنان و مردان ن       تدوين شده برای    برنامه های    .١ ال پ رای مث دتًا    مانی ب ه عم  ک
  .حاصل گرددان و زنان اطمينان مردبرابر دسترسی از تنها مردان را هدف دارد بايد بازنگری شوند تا 

 
شين  شيوه هایزنان، دختران، پسران و مردان بطور برابر از       .٢ د می شوند      م جان ره من ال در يافت     (عيشت به رای مث زد  ب ر   م براب

  .)برای کار برابر
  

 ، در رواندا١٩٩۴بعد از واقعه نسل کشی : برای مثال
های مختلف بين  حمايت سازمانتعاونی های زنان مورد 

 بودند شدهای قومی متفاوت تشکيل  هالمللی از اعضای گروه
که از اين طريق مجمعی را برای آشتی در سطح جامعه فراهم 

  .ساختندمی 



 

  
  
  
  
  

 دسترسی
  

 . رنددادسترسی برابر  ی معيشت و خدمات حمايتییمانند مردان و پسران جوان، به برنامه های معيشتهجوان  زنان و دختران .١
 

ا جوامع و ب گفتگو، مکانینظم از طريق کنترل  بايد بطور میدسترسی زنان، دختران ، پسران و مردان به برنامه های معيشت .٢
  .دشومی غيره نظارت 

 
 .قرار می گيرندرسيدگی مورد  فورًا دسترسی برابر برای موانع  .٣
  

  مشارکت
  

 .نمايندمی  تعداد برابر و با توالی منظم شرکت ه بگفتگوتی و زنان و مردان در جلسات مشور .١
 
فراهم  به برنامه ها، آموزش و جلسات را  زنان و دختران د تا دسترسی رنر قراخانواده باز کودک و مراقبت از تمهيدات مراقبت  .٢

  .دساز
  ظرفيت سازی/ آموزش

  

آندسته از  قرار داده و در نظرجوان را و پسران ه دختران  نيازهای ويژ،آموزش حرفه ای و تعليم غير رسمیبرنامه های  .١
 .دهدمی ارائه  به آنان بکار ببرند، که بتوانند ، را یمهارت های غير سنت از جمله  ،مهارت های عملی 

 
 . فراهم و قابل دسترسی استهم برای زنان و هم مردان بطور برابر فرصت های شغلی  .٢
  

                           GBV  نی بر جنسيت مبتاقدامات برای پرداختن به خشونت
 

 خشونت داخلی به باالگرفتنبرای مثال (  نظارت می شوندبرنامه هائی که احتماًال اثرات منفی روی تغييرات روابط قدرت دارد .١
 .)عنوان واکنشی در برابر توانمند شدن زنان

 
 . مورد رسيدگی قرار می گيرندی بر جنسيتو موارد تبعيض يا خشونت مبتننظارت می شوند کار های محل  .٢
 

ی تحليل جنسيتمند بر اساس تجزيه وهدفاقدامات 
 

ال، سرپرست   (  تدوين می شوند  بخش های مختلف جامعه آسيب ديده      منحصر به فرد   برای نيازهای    ینامه های معيشت  بر .١  برای مث
  ).سالمند، بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسيت و غيرهجوان، زنان و مردان آواره، اشخاص های زن خانوار، دختران و پسران 

  

 داده ها به تفکيک جنس و سناساسنظارت و ارزشيابی بر
 

ه و   جمع آوری،  به تفکيک سن و جنس   در باره پوشش و اثر برنامه    داده ها    .١ ل و تجزي ان    تحلي نظم روی آن زارش  بطور م  می  گ
  .شود

   
ين   ائی و   خود اتک در  برنامه های معيشت برای بهبود       .٢ د     همچن ره من م    انرضايت به ان و    ه رای زن م ب رای    ه ردان ب  می  نظارت    م

  .شوند
  
 .تدوين و اجرا می شود و نا برابری رسيدگی به هرگونه شکاف  ها برای طرح .٣
  

هماهنگی اقدامات با کليه شرکاء
 

ه شرکت د                      شما   بخش    در کنشگران .١ سيت، از جمل اره مسائل جن ا در ب شگران ساير بخش ه ا کن سيت      ب نظم شبکه جن سات م  یر جل
 . هماهنگی می نمايند

 
وده ، شاخص های       معيشت گروه/ بخش   .٢ اب      را ب طرح  مختص  دارای برنامه اقدام ب ه شده در کت   راهنمای ر اساس فهرست ارائ

 . تدوين نموده و به طور منظم اندازه می گيردآژانسیکميته دائمی بين 
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 ازدست دادن اموال شخصی همواره آوارگی طر شراي
اندکی بيش از اغلب اوقات مردم تنها با . پيش می آيد
برای مردم آسيب ديده از بحران . می گريزند تن پوش

اساسی اقالم نيازمند ، غذاعالوه بر  بقای خويش،
 اقالمی شامل (NFIS)  بخش حياتايیغذغير 

 جهت محافظت از خواب و زيلو پالستيکی مانند، پتو ، کيسه
، باد، هوای سرد و ديگر شرايط زيست محيطی آفتابباران، 
وسايل آشپزخانه از جمله ماهيتابه، بشقاب، قاشق . هستند

صابون و . اقالمی اساسی برای هر خانواده بشمار می روند
ی اطمينان از نظافت شخصی ضروری بوده و براشوينده پودر 

 از نظروف پالستيکی برای بر داشت آب آشاميدنی و حفظ آ
دوختن مواد الزم برای  يالباس . آلودگی مورد نياز می باشند 

به عالوه، زنان . لباس و کفش هم ممکن است ضروری باشند
نيازهای  نيزکودکان .  بهداشتی هستنداقالمو دختران نيازمند 

ی غذاه و بنان که يتيم شده اند آبخصوص  ،دارندای ه ويژ
 بحث پيرامون. احتياج دارند، لباس، پوشک و غيره کودک

انرژی و هيزم سوخت يا کم مصرف اجاق های  امکان توزيع
  .ساير منابع سوخت برای پخت و پز ادامه دارد

  
متفاوت اند و بايد  زمينه  فرهنگ و بر حسبراکیاقالم غير خو

 از NFISبسته های . ازهای جمعيت و آب و هوا باشندمطابق ني
 بوده و فاوتيک عرضه کننده به عرضه کننده ديگر مت

وسسه ديگر با گذشت زمان و از يک موسسه به ممحتويات آن 
د ل،در مناطقی که ماالريا شيوع داربرای مثا. کرده استتغيير 

زم  اقالم البه فهرستحشرات   دفع کنندهآغشته بهپشه بندهای 
 نظافتی بسته های يا / وهای بهداشتیحوله . اضافه شده اند

 غير خوراکی باشند بسته های اقالم استانداردزنان بايد جزء 
  ممکن است نسبت مناطقکه گنجانده می شوند یع اقالماما نو

 شوند چيده با هم اقالماز اين رو ، قبل از اينکه . دمتفاوت باش
 نوع ين و مناسب تر،کدامندنيازها که تشخيص دهيد مهم است 

 با زنان برای يافتن رويه ها. تندهسچه مواد نظافتی برای زنان 
  .آنان مشورت کنيدجاری  های اولويتو 

ت بعمل حدسيا ساختار خانواده  يااندازهدر باره 
 اغلب با اين فرض که يک خانواده راکیاقالم غير خو. نياوريد

 هستند، بر اساس سنتی متشکل از پدر و مادر و چندين بچه
با اين حال، تعداد متوسط خانواده و . خانوار محاسبه می شوند

ترکيب خانواده ها بخصوص برای خانواده های آسيب ديده از 
اغلب خانوارها توسط پدر و . بحران ممکن است متفاوت باشد

يا مادر يا پدر بزرگ يا کودکان و بستگان نزديک سر پرستی 
ممکن است قبًال با هم زندگی آنها  در خيلی موارد،. می شوند

 همه را راکیمراقب باشيد که توزيع اقالم غير خو. نکرده باشند
محروم عضوی از واحد جديد خانواده را هيچ شامل گرديده و 

  . قرار ندهدبيشتردر خطر نکرده و يا 
  

 .مشارکت برابر زنان در توزيع اغلب کارآ تر است
می تواند تفاوت نيز  راکیخو توزيع اقالم غير ات برایتدارک

توجه نمائيد چه کسی اقالم غير شما بايد . عمده ای ايجاد کند
اقالم  توزيع می اين  در يافت می کند يا چه وقت راکی راخو

 که زنان، دختران، پسران و حاصل گرددشوند تا اطمينان 
در جوامع چند . مردان بطور برابر از کاالها بهره مند می شوند

.  زنان توزيع گرددين خود بايد ترجيحًا براکیير خوزنی اقالم غ
بازخورد مربوط به  نيد تا جامعه گفتگوهائی برگزار کیبا اعضا

هرجا که الزم باشد  و ائيددر يافت نمرا از و کار توزيع س
 بعمل آوريد تا اينکه زنان، دختران، پسران و مردان یاصالحات

د اقالم غير همگی به نقاط توزيع دسترسی داشته و بتوانن
  .يافت نمايند برای استفاده خود درارراکی خو

  

بدانيم از جامعه چه چيزهايی الزم است 
 پاسخگو به جنسيت NFISتوزيع  تا 

  يم؟را طراحی و اجرا کن
  

  ؟ه هستندتغييرات  جمعيتی چ
 .خانوارها متوسط اندازه تعداد و  •

  

؟ ايدرا خوانده" الف"آيا بخش 
  جنسيت و

  اقالم غير غذايی 
اضطراریيت های عدر وض

د



 

 .تعداد زنان، دختران، پسران و مردان •
 

 ۴٩ تا ١٣سنی بين های نان در گروه داد دختران و زتع •
 . بهداشتی و نظافتیبسته های برای توزيع سال

 
 . کودک و سالمند زن، مرد، خانوارهای با سرپرستیتعداد •

 
به تفکيک سن و جنس تعداد اشخاص با نيازهای ويژه  •

 ديده آسيبکودکان بدون سرپرست، اشخاص ناتوان، (
 .)عمده، بيمار حاد و اشخاص سالمند

 
 اد زنان باردار و شيردهتعد •

 

، نقش های فرهنگی و اجتماعی و مسئوليت  رويه ها
  ؟چه هستندهای جامعه 

تقسيم کار بر اساس جنسيت در داخل و خارج خانوار  •
چگونه است و زمان تقريبی صرف شده برای وظايف 

  است ؟مقدارمختلف چه 
  

  آب را به عهده دارد؟آوردنچه کسی مسئوليت  •
 

ی زنان برای رسيدگی به نيازهای نظافتی رويه های فرهنگ •
 اند؟ه هستود بخصوص موقع عادت ماهانه چو بهداشتی خ

 
رويه های جمع آوری هيزم و نوع اجاق های پخت و پز  •

مورد استفاده کدامند؟  آيا رويه های محلی صرفه جوئی 
 انرژی در موقع پخت و پز وجود دارند؟

 
ه استفاده ملجاز (واب و ترتيبات مورد استفاده شيوه های خ •

 د؟ه هستنچ) از تشک و پتو
 

 زنان و مردان به راکینيازهای متفاوت اقالم غير خو •
 تفکيک سن و پيشينه قومی چه هستند؟

 

  مردم پيش از بحران چه داشتند؟
از (جمعيت پيش از آوارگی از چه چيز استفاده می کردند  •

و از چه منبع سوخت استفاده ) قبيل شيوه های پخت و پز
  شد؟می

  
اقالم  چه نوع لباسی می پوشيدند؟ آياو مردان زنان  •

 ؟آنها استروزانه ضروری نياز  خاصی یپوشش
 

 دارند؟نياز کرده يا چه محصوالت نظافتی استفاده آنها  •
 

چه ساز و کارهائی برای توزيع اقالم با دوام پيش از بحران  •
  بر قرار بودند ؟

 
قبال  خانوارها  درمانده يا زنان هازنان سرپرست خانوار •

 راکی به اقالم غير خو به حيات ادامه داده  يا چگونه
 دسترسی داشتند؟

  

اقدامات برای اطمينان از برنامه 
تی در توزيع ريزی برابری جنسي

NFI  
  

  مشارکت برابر
اطمينان حاصل نمائيد که مردان و زنان در برنامه ريزی و  •

 جداگانه با مردان و زنان. دخالت دارند NFI اجرای توزيع 
 قدرت، زنان  روابطديدار نمائيد تا اطمينان حاصل گردد که

 .را به سکوت نمی کشاند
  

 و مقدار که زنان و مردان در باره حاصل نمائيداطمينان  •
 های روشهمچنين  ، ونماينددريافت بايد  که یتنوع اقالم

مطلع  اعالنرسانی و تابلوهای   با استفاده از اطالع،توزيع
استحقاق آنان برای اقالم غير نحوه  ن اعالناتاي. می شوند
را بوضوح  و زمان های توزيع تاريخ ، محلخوراکی و

 .نشان می دهد
 

اطمينان حاصل نمائيد که طراحی نظام توزيع بر درک  •
 قرار همه جانبه از ساختار اجتماعی جمعيت آسيب ديده

 که احيانًا در يی از جمله اطالعات در باره گروه ها،دارد
يا مورد رانده شده  حاشيه ممکن است به توزيع امهنگ

 .گيرندغفلت قرار 
 

 از طريق رهبریائيد، مثال توافق نم بر نظام توزيع •
 رهبران مرد و زن يا از طريق گروه های سر – گروهی

 -پرست خانوارها يا از طريق سرپرستان فردی خانوارها
بطور  که جمعيت آسيب ديده حاصل نمائيدو اطمينان 

 در باره هر گونه تغيير در نظام توزيع مطلع می ممداو
 .شود

 
اطمينان حاصل نمائيد که محل های توزيع به سهولت قابل  •

دسترسی و امن هستند و زمانهای توزيع برای زنان و 
مردان با گروههای سنی و پيشينه های متفاوت مناسب 

 .می باشند
 

،  که نيازهای ويژه اشخاص سالمندحاصل نمائيداطمينان  •
ايت جامعه و اشخاص ناتوان و شديدًا بيمار از طريق حم

 . رسيدگی می شوندمند هدفنظام های توزيع 
 

ر صف بجمعيت  که کنترل کنندگاناطمينان حاصل نمائيد  •
انند م( ويژهروه های  گوها نظارت کرده و برای اشخاص 

 مثلدر صف بايستند آنهائيکه نمی توانند به داليل متعدد 
، اشخاص نا توان يا زنان بار دار و يا اشخاص سالمند

تشکيل می  مجزا یصف، )گروه های ويژه نيازمند کمک
  .دهند

 
که نظارت بر توزيع اقالم غير اطمينان حاصل نمائيد  •

 ه نمايندگان جامعه پناهند وآژانس کنانخوراکی توسط کار
 .صورت می گيرد 

 



 

 که سازو کارهائی برای زنان و نمائيداطمينان حاصل  •
ردان جهت تسليم شکايت در باره عدم در يافت و م

 بر قرار ذايیاقالم غيرغ  آنان به برآورده نشدهنيازهای 
 .است

 
چه   اينکهکه زنان و مردان در باره حاصل نمائيد اطمينان •

هستند به لحاظ فرهنگی مناسب و آشنا اقالم غيرغذايی 
  .مورد مشورت قرار می گيرند

  

  جامعه های فرهنگی فاوت ت و ی ويژه رعايت رويه ها 
ملزومات بهداشتی و نظافتی مناسب برای زنان،دختران،  •

 .پسران و مردان توزيع کنيد
  

با شرايط آب و متناسب  البسه که حاصل نمائيداطمينان  •
برای زنان، دختران،  ،بودههوائی و رويه های فرهنگی 
آنان اندازه مطابق با سن   پسران و مردان مناسب بوده و

 .دشده ان
 

که وسايل خواب منعکس کننده حاصل نمائيد اطمينان  •
رويه های فرهنگی بوده و از نظر مقدار کافی است تا 
ترتيبات خواب جدا در ميان اعضاء هر يک از خانوارها 

 .را ممکن سازد
 

 از نظر توزيع شدهآشپزی  که اقالم حاصل نمائيداطمينان  •
 .باشد می  امن آنهابکارگيری  و  بودهفرهنگی مناسب

 
 های محلی موجود در رويه که حاصل نمائيداطمينان  •

 . سوخت در نظر گرفته می شوندطرقمختصات اجاق و 

 
 

  ويژهبر آوردن نيازهای گروه ها و اشخاص 
تبعيض يا دسترسی هيچگونه  که حاصل نمائيداطمينان  •

 جنس ، سن يا ناتوانی  از نظرغذايی به اقالم غير یمحدود
 .وجود ندارد

 
 که محل های توزيع در منطقه امن حاصل نمائيدان اطمين •

قرار داشته و قابل دسترسی برای زنان، مردان، دختران و 
 .پسران بی سرپرست، افراد سالمند، بيمار و معلول هستند

 
، ان مزمن بيمار ياسالمندافراد با زنان، دختران، پسران،  •

 در باره خاصاشخاص ناتوان و گروه های با نيازهای 
به تا مشورت نمائيد  غذايی اقالم غير مربوط به مسائل

 . آنان پاسخ دهيدنگرانی های حمايتی
 

 که زنان در باره محل و ابزار جمع حاصل نمائيداطمينان  •
آوری سوخت برای پخت و پز و گرمايش مورد مشورت 

 .قرار می گيرند
 

 که تقاضاهای جمع آوری سوخت حاصل نمائيداطمينان  •
 ی با خانوارهااز قبيل ،پذيرروی گروه های آسيب 

 مبتال به افرادو خانوارهای مراقب  ی زنسرپرست
HIV/AIDS از قبيل (دات خاص و تمهي پاسخ داده شده

 استفاده از اجاق های ،ی کمترربکار باهای انتخاب سوخت 
فراهم می ) سوخت قابل دسترس و منابع  کمبا سوخت

 .شوند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  NFI  ری جنسيتی در بخش توزيعبرای ارزيابی برنامه ريزی برابکنترل موارد فهرست 
  

فهرست زير از بخش اقدام در اين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات عمده به کنشگران بخشی جهت 
 در بخش اصول اوليه، به عنوان به عالوه، اين فهرست همراه با شاخص های نمونه. اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

پايه ای برای کارکنان پروژه است تا شاخص های مختص هر وضعيت را تدوين نموده و پيشرفت تلفيق موضوعات جنسيتی را در اقدام 
  .  انساندوستانه اندازه گيری نمايد

   

  
  
  
  
  
  
  

   NFI   -  فهرست کنترل جنسيتی  
   تجزيه و تحليل تفاوتهای جنسيتی

  

  بر اساس سن و جنس غيرغذايینان، دختران، پسران و مردان در باره ساختارهای خانواده و نيازهای اقالم اطالعات از ز .١

  .می شودظام توزيع از همين قرار ايجاد جمع آوری و ن

  طراحی 
  

 .دمی شور خانوار صادر ذکو م اولويت دار مونث نمايندگان کارت های سهميه خانوار و کارت های سهميه به نام .١
  
 .دارندرهنگ، فصل و آب و هوا نان، دختران، پسران و مردان دست کم دو دست لباس در اندازه صحيح، مناسب فز .٢

 
  ترتيبات خواب جدا و در صورت نيازه  گرم نگه داشتدسترسی دارند تا آنها را خواب  و زيرانداز از پتو، تشک هاترکيبیمردم به  .٣

  .را امکان پذير سازد
  
 .می باشندزير لباس  مواد بهداشتی و وسايل نظافتی از جمله صابون و زنان  ودختران دارای .۴

 
 .بعمل می آيد غذايیآموزش يا راهنمائی برای استفاده از اقالم غير هرجا که الزم باشد  .۵

  

  دسترسی
  

 زنان و ی گيرد صورت م ی  پرداختغذايیبرای توزيع اقالم غير اگر برنامه به طور منظم نظارت می شود تا اطمينان حاصل گردد  .١
  .اشتغاليت در  توازن جنسمثل  ، بهره مند می شوند آن بطور برابرزامردان 

  
  .مزايا فورًا رسيدگی می شوداستفاده از دسترسی برابر و مربوط به به موانع   .٢

  مشارکت

  .دده می شون دامشارکت آن  و توزيع  غذايی غير اقالمزنان و مردان در برنامه ريزی و اجرای انتخاب  .١
 
  .زنان و مردان از استحقاق خود، تعداد و انواع اقالم دريافتی، مکان، روز و زمان توزيع مطلع و آگاه می شوند .٢
  

  ظرفيت سازی/ آموزش

  .رندودسترسی برابر به آموزش ها  دا به طور برابر استفاده شده غذايیاز زنان و مردان در برنامه های توزيع اقالم غير  .١

 GBV نی بر جنسيتختن به خشونت مبتاقدامات برای پردا
 

 .زنان و مردان در شناسائی محل های توزيع امن و قابل دسترسی شرکت می نمايند .١
  
 .نقاط توزيع نظارت گرديده تا اطمينان حاصل شود که امن و قابل دسترسی هستند .٢



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 داده ها به تفکيک جنس و سناساسنظارت و ارزشيابی بر
 

در باره آنان  به طور منظم وتحليل گرديده تجزيه و جمع آوری و   به تفکيک جنس و سن ، پوشش برنامهمربوط به یداده ها .١
  .گزارش می شود

  
 تمامی جمعيت مورد هدف اطمينان یاز دسترسی و ايمن و اسخ دادهپ هر گونه نا برابریبه  می شوند تا  هائی تدوين و اجراطرح .٢

  .حاصل گردد
  

 شرکاءهماهنگی اقدامات با کليه
 

 با ساير بخش ها هماهنگ ی از جمله شرکت در جلسات منظم شبکه جنسيتیدر خصوص مسائل جنسيتشما کنشگران در بخش  .١
 .می نمايند

 
 کميته دائمی  راهنمایرا بر اساس فهرست ارائه شده در کتابطرح  مختص دارای برنامه اقدام بوده ، شاخص های گروه/ بخش  .٢

 . به طور منظم اندازه می گيرد تدوين نموده وآژانسیبين 
 

 



 

  
  
  

  
فراهم  ، هابرنامه تدوين بت نام مبنائی برای 

در حمايت حصول اطمينان از کمک و ساختن 
يک جمعيت ويژگی های  .می باشدمواقع بحران 

جنس  شده بر حسب تفکيکاطالعات از جمله (
و سن و تعداد و نوع گروه ها با نيازهای 

 برای ياری رسانیکمک می کند تا خدمات حمايتی و ) خاص
 آمارنظارت و ارزشيابی به . جمعيت نيازمند تعيين گردد

بايد به تفکيک جنس و سن  ه ک، بستگی داردی جمعيتمعتبر
گرفته تا مرگ و مير خام ميزان از  را هرچيزبتوان باشد تا 

ترتيبات   و يامورد نيازنوع و تعداد دستشوئی صحرائی 
 و اندختر ی سر پرستهای با خانوارسر پناه جهت مناسب 

     .نموددازه گيری  ان،  و اشخاص ناتوانانپسر
  

زنان در برخورد با  که شودمهم است اطمينان حاصل اين 
نياز داريم در هنگام ثبت ما . ردتفاوتی وجود نداو مردان 
که  شود حاصلبر قرار نمائيم که اطمينان  ترتيباتی  ،نام افراد

تشکيل  به ثبت نام و دسترسی برابرهم زنان و هم مردان 
 که  ست احياتیعالوه بر اين . خواهند داشتفردی  پرونده

در . و ضبط نمائيم ثبت سطح فردیدر شخص را محمايت هر 
  بايد از ثبت نام ،در آغاز نام انفرادیثبت صورت عدم امکان 

هستند  شرايط و نيازهای ويژه که دارای ی اشخاصانفرادی
 اسناد هويت، ساير اسناد رعالوه ب. اطمينان حاصل نمائيم

، تولدگواهی  مانند.  حمايت حياتی هستندينضمتبرای 
  .ازدواج، طالق و فوت

  
ابر در نهادها و  شرکای برعنوانما بايد زنان و مردان را به 

فرايند های تصميم گيری مربوط به برنامه ريزی ثبت نام 
از  در موقع ثبت نامهمچنين اهميت دارد که .  نمائيم داخل

 خشونت عليه دختران و زنان خطرات بالقوه سوءاستفاده و
آزار از سوی بخش های  ممکن یاپذيری هخطر. آگاه باشيم
يا و دخالت دارند م نا آنهائيکه در ثبت ،از جامعهمشخصی 

 نظام  رواينز ا. خارج از اين چرخه باشندساير کنشگران 
  .ندهستاهميت دارای های نظارت 

  

چه چيزهايی الزم است بدانيم تا 
به فرآيندهای ثبت نام پاسخگو 

را طرح ريزی و اجرا جنسيت 
  ؟نمائيم

  

  طراحی نظام ثبت نام
که قرار است  یزنان و مردان مشارکت با نام آيا فرايند ثبت  •

 ثبت نام شوند طراحی می گردد؟
  

آيا تشکيالت ثبت نام حريم خصوصی و محرمانه بودن را  •
 ؟تامين می نمايدبرای زنان و مردان 

 
اطمينان ميدهد که مردم از نظر امنيت، نام آيا نظام ثبت  •

حقوق بشر در از  يا سوء استفاده گی خانواددرگيری های
 ؟يستندخطر ن

 
 داده می شود؟  هايیچه نوع آموزشنام به کارکنان ثبت  •

 
 دسته بندیبت نام ثموقع در وجود دارد که توافقی  آيا •

   گيرد؟قرارمورد شناسائی نيازهای ويژه 
 

آيا ساز و کاری برای ثبت نيازهای مشخص زنان، دختران،  •
 به خدمات مناسب و ارجاع آنانپسران يا مردان در خانوار 

 د؟ داروجود 
 

 واجد يک فرد بی سرپرست و جدا شده توسط آيا همه کودکان •
 .شرايط و بخوبی آموزش ديده مصاحبه می شوند

 

؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و
  ثبت نام
اضطراریيت های عدر وض

ث



 

که از و مطلع هستند شده آگاه آيا مصاحبه کنندگان  •
ساختارهای خانوادگی متفاوت که ممکن است وجود داشته 

از قبيل سرپرستان مجرد خانوار ها، خانواده های چند ( باشند
 چگونه ثبت نام کنند؟ )زنی

 
 و ی  به لحاظ گروه جنس، حداقل،ر خانوا عضوی ازآيا هر  •

 د؟می شونام  ثبت یسن
 

در صورت انجام ثبت نام بر اساس خانوار آيا اسامی  •
 د؟ می شودرجسرپرستان زن و مرد خانوارها 

 
در  -زنان و مردان  - افراد تابر قرار هستند چه نظام هائی  •

  ثبت نام نماينديگر يکدابشان  وابستگی از نظررا هر خانوار 
 ؟
 

پاسخ را تنها از سوی انتظار آيا سئواالتی وجود دارند که  •
 ؟داشته باشندخانوار عضو مرد 

 
 - از جمله زنان و کودکان -کليه اشخاص ثبت نام شده به آيا  •

مدرک مناسب از قبيل گواهی تولد، مرگ، ازدواج و طالق و 
 تائيدهی های  پناهنــدگی گوامتقاضيانپناهندگان و در مورد 

  مناسب، داده می شود؟وضعيت آنان توسط ارگان
 

  دسترسی به نظام ثبت نام
توضيح داده به روشنی آيا دليل ثبت نام برای زنان و مردان  •

  صورت مکتوب وبه  افراد به اطالعاتاين آيا  و شده است
  دسترسی دارند؟ هردو،تصويری

  
 بدون دخالت از آيا دسترسی مستقيم هر فرد به فرايند ثبت نام •

  می گردد؟تضمينسوی ديگر اعضاء جامعه 
 

 مصاحبهزنان،  از جمله ،خانوار ایعضاهر کدام از از آيا  •
 واجد  کنندهمصاحبه توسط  محرمانه  وانفرادیثبت نام 

 ؟می گرددانجام شرايط و بخوبی آموزش ديده 
 

اقدامات برای حصول اطمينان از 
حق برابر برای و  یبرابری جنسيت

 و مديريت داده ايجاد پروندهبت نام ، ث
  های جمعيتی

  

  طراحی نظام ثبت نام
 در انزنان و مرد از یتعداد برابرمائيد که اطمينان حاصل ن •

 .دنتيم ثبت نام باش

مصاحبه کنندگان را آموزش دهيد که نيازهای متفاوت زنان،  •
چگونه آنانرا بطور بدانند دختران و مردان را درک کرده و 

 .صاحبه نمايندمناسب  م
 

درباره ايمنی و نيازهای زنان و مردان را آموزش دهيد تا  •
   .ارائه دهندويژه راهنمايی مناسب و ارجاع بموقع 

 
 در خواست  يک و انتخاب حق که زنان  حاصل نمائيداطمينان •

 .دارندمصاحبه کننده زن 
 

روش ثبت  آزمايش اعتبارزنان و مردان را در بازنگری و  •
 .دهيدنام مشارکت 

 
تجزيه و که نظام هائی برای حفظ و حاصل نمائيد اطمينان  •

تحليل داده های جمعيتی به تفکيک جنس و سن بر قرار می 
 .باشند

 
 .داده ها را در مکان های امن حفظ کنيد •

 
 .از محرمانه بودن اطمينان حاصل نمائيد هنگام ثبت نام •

از قبيل . دارند ويژهنيازهای  کسانی کهبخصوص برای 
، کودکان بدون سرپرست و جدا انی زنسرپرستهای با انوارخ

 حمايتی و يا امنيتی مشخص، پذيری های افراد با خطر،شده
و ساير افراد  HIV/AIDSاشخاص ناتوان، اشخاص مبتال به 

 .در خطر
 

  دسترسی به نظام ثبت نام
جلسات  ار ثبت نام می باشندی که در انتظبا زنان و مردان •

ها  آن کهفراهم گرددقرار کنيد تا فرصتی بر   اطالعاتتبادل
 . توضيح دهندکه احيانًا دارندرا مسائل و نگرانی هائی 

  
راجع به ساز و کارهائی ايجاد نمائيد تا زنان و مردان  •

اطالع رسانی به جامعه فرايندها و نگرانی های ثبت نام 
 .نمايند

  
 زنان و مردان به محل های ثبت نام از دسترسی برابر •

می  زنان و کودکان ترجيح درصورت .ن حاصل نمائيداطمينا
  .صف جدا داشته باشند توانند

  
 نظارت  نامساز و کارهائی ايجاد نمائيد که بر نظام های ثبت •

 . و سوء استفاده پيشگيری نمايندکشینموده و از بهره 
  

 ثبت دسترسی به محل های برزنان و مردان را برای نظارت  •
  .نام مشارکت دهيد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  



 

  
 و  پروندهتشکيلری جنسيتی در ثبت نام،  برابرويکردکنترل برای ارزيابی موارد فهرست 

  مديريت داده های جمعيتی
  

بخشی جهت فهرست زير از بخش اقدام در اين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات عمده به کنشگران 
به عالوه، اين فهرست همراه با شاخص های نمونه در بخش اصول اوليه، به . اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

عنوان پايه ای برای کارکنان پروژه است تا شاخص های مختص هر وضعيت را تدوين نموده و پيشرفت تلفيق موضوعات جنسيتی را 
  .دازه گيری نمايددر اقدام انساندوستانه ان

  
  

  

  
  

   یجنسيت  فهرست کنترل  -ثبت نام  
   تجزيه و تحليل تفاوتهای جنسيتی

  

ی           .١ ه       اطالعات در باره موانع فرهنگی، عملی و امنيت ام         در دسترسی ب ردان           خدمات ثبت ن سران و م ران، پ ان، دخت ه زن ممکن  ک
  . می شودجمع آوری، با آن روبروشونداست 

  طراحی 
  

  . به حداقل برساند تبعيض مبتنی بر جنسيت يا سن می شود تاتدوين ثبت نام نامه آئين  .١
  

  . شرکت می نماينداطالعاتمربوط به تبادل در طراحی فرايند ثبت نام و جلسات بطور برابر زنان و مردان  .٢
  

  . زن از زن و مرد از مرد ممکن شودمصاحبهصورت می گيرد،  تا  يتی  جنستوازن  متوسط تيمثبت نام  .٣
  

  . تامين نمايدبرای همهرا حريم خصوصی و محرمانه بودن که گونه ای باشد بثبت نام محل  .۴
  

  .آن حفظ گردد محرمانه بودنود تا نگهداری می شداده ها در مکان امن  .۵
   دسترسی

  

 . نظارت می شود مرتبا  و غيره، گفتگو ها با جوامعکانیم های دسترسی زنان، مردان، دختران و پسران از طريق کنترل .١
  

  تمشارک
  

  . شرکت می نمايندنگرانی هاهای ثبت نام و  به جامعه در باره فرايندرسانیدر اطالع  بطور برابر زنان و مردان  •
  

 .شرکت می نمايند  در نظارت بر محل های ثبت نام برابر بصورت زنان و مردان  •
  

  . بطور برابر شرکت می نمايند زنان و مردان در ثبت نام •
  

  ظرفيت سازی/ آموزش
  

 .زنان و مردان آموزش داده می شوند تا درباره ايمنی و نيازهای ويژه راهنمايی مناسب و ارجاع بموقع ارائه دهند برابر تعداد .١
  

  GBV نی بر جنسيتاقدامات برای پرداختن به خشونت مبت
 

 . است برقرار ستفادهابرای نظارت بر امنيت و موارد سوء يک سازوکار  .١
  

  .تفعال اس حوادث امنيتی و سوء استفاده به ات  مربوطرشگزايک نظام برای ارجاع  .٢



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تحليل جنسيتیمند بر اساس تجزيه وهدفاقدامات 
  

  . پرونده رسيدگی می شود تشکيلردان به خدمات ثبت نام وبه موانع دسترسی برابر زنان، دختران، پسران و م .١

داده ها به تفکيک جنس و سناساس نظارت و ارزشيابی بر 
 

 .به لحاظ سن و جنس وجود داردشده  تفکيک آنان اطالعات در کشور که برای مورد نظردرصد جمعيت  .١
  

 .استوری شده آ ثبت نام جمع پايه آنان داده های درصد زنان و مردان که برای  .٢
  

 . نام شده انددرصد زنان و مردان که به صورت فردی مصاحبه شده و ثبت .٣
  

ه         .۴ ودن اطالعات ب ا            تفکيک فراهم ب روه ه راد و گ ا نيازهای وي       سن و جنس اف ه     ب د   نيازژه ک ايتی و     مشخص خدمات   من اری  حم  ي
 .هستند

  
 . با استانداردها برای آنان تشکيل شده است پرونده منطبق که درصد جمعيت مورد نظر به لحاظ جنس و سن  .۵
 
ه ر   خروجی ها  که اطالعات موجود برای ثبت تولدها، افراد جديد الورود، فوت ها،             زمانیتوالی   .۶ وز ،  ازدواج ها و ساير تغييرات ب

 .می شوند
  

رات        توالی .٧ ده در       استفاده از تغيي ورد نظر در       جمعيت بعمل آم زی و فعاليتهای       طرح  م ايتی و کمک      ري ر       ، حم الم غي ع اق  و توزي
 .غذايی

  

هماهنگی اقدامات با کليه شرکاء
 

 . ثبت نام مورد توافق کامال آگاه هستندثبت نام از فرايندرگير در کنشگران دکليه  .١
  

 . کامال آگاه هستندويژهدر ثبت نام از طبقه بندی ها و ضوابط برای افراد با نيازهای رگير د کنشگران کليه .٢
  

 .با کنشگران ساير بخش ها تماس بر قرار می نمايندی يتئل جنس جهت هماهنگی مسابخش  کنشگران  .٣



 

  
ر نخستين مراحل وضعيت اضطراری وقتی جمعيت 
آواره می شوند انتخاب سرپناه و محل بخصوص برای 

 انسان و حفظ حيات خانواده و حيثيتايمنی، حمايت و 
زنان، دختران، پسران و مردان . جامعه اهميت دارند

ر د ینيازها، نقش ها و مسئووليت های متفاوت
مالحظات جنسيتی بايد در . دارندزل، من/ارتباط با سر پناه

 که شودطراحی و برنامه سرپناه ادغام شوند تا اطمينان حاصل 
مردم آسيب ديده ازبحران بطور برابر از سر پناه امن بهره مند 

  .ندگردمی 
  

  مالحظات جنسيتی در انتخاب محل
 پذيریخطربرای هيچکس در جمعيت محل سرپناه نبايد  •

 . ايجاد نمايداضافی
  

 می تواند جمعيت آسيب ديده هامحل سر پناه در مجاورت مرز •
را در معرض حمالت گروه های مسلح قرار داده، زنان، 
دختران، پسران و مردان را در خطر سوء استفاده، ربودن و 

 .دقرار دهيا استخدام اجباری 
  

 پايهبه طور کلی، طراحی محل بايد اطمينان دهد که خدمات  •
 ريزی محل بايد طرحبنابراين، . به آسانی در دسترس هستند

. خدمات تخصيص دهدکان های خاصی را جهت ارائه م
س نباشند، زنان و  به آسانی در دسترپايهچنانچه خدمات 

 پذيری های متفاوت در معرض خطرمکن استدختــــران م
 جنسی در موقع جمع آوری هيزم يا آزار نظير. قرار گيرند
ا برای رفتن به  طوالنی ریی کودکان که مسافتآزار جنس

  .مدرسه طی می کنند
 

 درتخصيص محل برای سرپناه های فردی يا جمعی بايد  •
نزديکی به خدمات . نزديکی به خدمات در نظر گرفته شود

اساسی زمان کافی را به زنان، دختــران، پســران و مـــردان 
دختران و . ند انجام دهیمی دهد تا فعاليت های مفيد ديگر

. پسران وقت بيشتری برای حضور در مدرسه خواهند داشت
زنان و مردان در دوره های آموزشی حضور می يابند و در 

            .  فعاليت جامعه شرکت می کنند

اردوگاهای خود انگيخته و بويژه سرپناه های جمعی اين  •
 حضور .  شوندشلوغعيب را دارند که می توانند به سرعت 

 اندازه می تواند به افزايش خشونت عليه از عيت بيشجم
 بکار گرفته شدن درآسيب پذيری مردان جوان برای زنان و 

 . يا گروه های شورشی منجر گرددخشنگروه های 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و
  سرپناه
اضطراریهای  يتعدر وض

د

، ماده  ICESCR و ٢۵اعالميه جهانی حقوق بشر ، ماده  •
 کافی زندگی که استاندارد حق هر شخص برای داشتن ١١

ز جمله غذا، لباس، مسکن، مراقبت  رفاه ا وبهداشت
، تامين نمايدپزشکی و خدمات اجتماعی ضروری را 

بر بهبود مداوم شرايط همچنين اين حق . تضمين می کند
  .تسری می يابدزندگی 

در شرايط اضطراری برنامه ريزی مشارکتی بايد صورت  •
. گيرد تااز حق معيار کافی زندگی مردم اطمينان حاصل گردد

مسکن "ناه اضطراری طبق تعريف، ضابطههر چند سر پ
را بر آورده نمی سازد اما هنوز در مورد شماری از " کافی

حد اقل نيازهای انسانی دروضعيت سر پناه اضطراری 
يعنی سر پناه بايد به نحوی طراحی گردد که . صدق می کند

، ICCPR ١٧، ماده UNDHR ١٢ماده (حريم خصوصی 
،  )ICCPR ١٧ده ، ماUNDHR ٣حق امنيت شخص ماده 

و ) ICESCR ١٢ ، ماده UNDHR ٢ماده (حق بهداشت 
و ) ICESCR ١١ ، ماده UNDHR ٢۵ماده (حق غذا 

  .غيره را اطمينان دهد
د و اطمينان را نيز در بر گيربرنامه ريزی بايد ارزيابی  •

 خانواده ها و ه که توزيع و تخصيص سر پناه بحاصل شود
ی هر نوع تمايز  بدون و نبودهتبعيضهمراه با  هاخانوار

 حقوق و . صورت می گيرد به آن اشاره شد،که در فوق 
نيازهای زنان، دختران، پسران، خانوارهای با سرپرستی 

از طريق  بايد نيازهای ويژهها با  بيوگان و ساير گروه
 گروه های  که برمنداتخاذ تدابير مثبت مانند اقدامات هدف

  .درار گير، مورد توجه قتاثير می گذارند ويژه

 سطح مناسب زندگی، از جمله مسکن، حق انسانی هر 
   شخص است



 

  اختسمالحظات جنسيتی در طراحی و
  

  طراحی سر پناه، تسهيالت و خدمت
وامع زنان مسئولت های اوليه کارهای شاق در اکثر ج •

 از اين رو، طراحی محل ها و .خانواده را به عهده می گيرند
 ی بوده و بهمراهزنانسرپناه ها بايستی بازتابی از احتياجات 

 .آنان صورت گيرد
  

 مانند حمام و دستشوئی بايد برای زنان و مردان یتسهيالت •
د در مناطق دور اين تسهيالت نباي. دنساخته شوجداگانه 

افتاده، تاريک و خلوت باشند که احيانا زنان و دختران در 
 . جنسی قرار گيرندآزارمعرض 

 

تسهيالت بهداشتی و ساير مناطق مورداستفاده جمعی بايداز  •
 .روشنائی مناسب بر خوردار باشند

  حريم خصوصی
حريم خصوصی بويژه در سر پناه های جمعی چالش بر انگيز  •

 پاره ای مواقع در سر پناه های انفرادی بوده و حتی در
 .، حريم خصوصی کافی فراهم نيستگیخانواد

 

حريم خصوصی و امنيت خانواده ها و افراد بويژه در حفظ   •
 زياد آزار خطر سوء استفاده و يعنی هنگامی کهموقع شب، 

 تنهادختران بدون سرپرست و . اهميت دارداست،  بسيار 
 .قرار می گيرنددر خطر سوء استفاده بخصوص 

 

در خيلی جوامع و فرهنگ ها زنان و دختران انتظار دارند  •
يض لباس و غيره به آنان داده فضاهای خصوصی برای تعو

 .شود
 

  روشنائی
 زوايای تاريک فرصت های سوء استفاده را فراهم می  •

تر برای برنامه ريزی يشبنور و  ايیروشنافزايش . سازند
اين امر خطرات . دهميت دارطراحی سر پناه بسيار ا محل و
  .دهش داده و امنيت را بهبود می بخشرا کا

  

  مصالح ساختمانی و مسائل مربوطه
در وضعيت های اضطراری امکان دارد برخی زنان و دختران  •

نتوانند سرپناه های خود را بسازند و برای اين کار به مردانی 
زنان و . غير از اعضاء خانواده شان نياز داشته باشند

 برای به خدمت گرفتن يیپول يا کاال اينکه بدونتران دخ
 جنسی کشی، ممکن است در معرض بهره  داشته باشندفردی

از اين امر آگاه بوده   کمک دهنده بايدآژانس های. قرار گيرند
و تدابيری برای پيشگيری و پرداختن به اين  شرايط اتخاذ 

 .نمايند
  

ا سايرين با نيازهای زنان باردار، سالمندان، افراد معلول و ي •
 ممکن است قادر نباشند سرپناه های خود را به سازند و ويژه

 .به حمايت نيازمند باشند
 

با پرداخت مزد در مواردی که ساخت سر پناه فعاليتی  •
فرصت بايد برای زنان و دختران  می باشد در آمد زا/بوده

  در برخی موارد،. امر بهره ببرنداز اين هايی فراهم شود تا 
آموزش زنان جوان و دختران نوجوان ممکن است بخواهند 

 که چنين یدر موارد. سهيم شوندکار ساختمان و در ديده 
 يست، می توانفته نپذيرری از نظر اجتماعی برای زنان کا

در نظر گرفت که به در برنامه ها ديگری را  یابزار مشارکت
  نقشغييراتی درو تپرداخته اجتماعی اين ممنوعيت های 

 .بعمل آوردهای جنسيتی 
  

 تخصيصمالحظات جنسيتی در 
  سرپناه

  
 ارزيابی و چنانچهتخصيص سر پناه می تواند مشکل آفرين باشد 

 مشارکتی برای شناسائی و پرداختن به نگرانی ها منظم وتحليل 
در . و احتياجات زنان، دختران پسران و مردان صورت نگيرد

 نيازهای متفاوت افراد،  درکاين موارد اغلب بخاطر ناکامی در
 ويژهنيازهای . ندياب می افزايش حمايتی پذيری هایخطر

دان  مجرد و زنان و مران با سرپرستی کودکان، جوانیخانوارها
مردم با بيشتر ، خطر و روياروئی سالمند بايد بدون ايجاد فشار

 .راه حل های دور از شان، بر آورده شود
  

و  ان باردار، کودکانپاره ای اوقات، اشخاص سالمند، زن •
با فشار خود را به ابتدای صف اشخاص نا توان نمی توانند 

در انتظار  و از اين رو مجبورند برای مدت طوالنی برسانند
به آنها کافی  مانیمسکن يا مصالح ساخت/  سر پناه تابمانند 

 .تخصيص يابد
   

برخی اوقات زنان و دختران مجبور می شوند تا در مقابل  •
کمک برای ساختن سرپناه خود و يا پيداکردن دريافت 

 .دسترسی به مواد ساختمانی تن به رابطه جنسی بدهند
  

يشان صی از جمعيت در صورتی که سر پناه هااخگروه های  •
معرض د می توانند در اردوگاه قرار گيرنزديک به محدوده 

ی که بيشتر در معرض گروه هاي. پذيری قرار گيرندخطر
در جاهائی مستقر شوند که بيشترين بايد هستند خشونت 

بعضی وقت ها اين مکان برای مثال، . امنيت را داشته باشند
  . مرکز اردوگاه باشند بهمی توانند نزديک

   

 در مسکن ، زمين و یمالحظات جنسيت
  (HLP) دارايی

  
انتخاب می شود برای سرپناه ويکردی که بحران ريک پس در 
مسکن، زمين و . گی دارد بستآن  دارايیو کاربری زمين به 

مربوط به  راه حل ی ازبايد بخش جدائی نا پذير ،(HLP) دارايی
 جنسيت و دسترسی به مسکن و زمين و  زيرادنسرپناه باش

 موضوع مهم برای باز سازی پس از بحران و ثباتيک  دارايی
 يیدر مواقع بحران گروه ها. دبلند مدت و توسعه به شمار می رو

 به  ای دارند  نيازهای ويژهکهخصوص يتيمان از قبيل زنان و ب
برای .  قرار می گيرندپذيری بيشترخطرمعرض انحاء مختلف در 

 پس از اتمثال بيوگی، زنان بی شماری را در معرض خطر
مونث بحران قرار می دهد چون حقوق آنان به عنوان سرپرست 



 

قرار نمی ) انين موضوعی وعرفیقو(مورد حمايت غالبا  رخانوا
زنان و يتيمان ارب تج. هم ناديده گرفته می شوندهمگی باد يا گير

 در دوره پس آنها موارد با ناتوانی بسياری ازدر موقع بحران در 
 که بحق دارايی دسترسی به مسکن، زمين و برایاز بحران 

 .ترکيب می شوندبرای آنان است 
  

 می دارايیارتقاء دسترسی برابر جنسيتی به مسکن، زمين و 
 در برنامه احياء و باز سازی پس از بحران تأثير مثبت تواند

 ويژهنيازهای يی که دارای دسترسی زنان و گروه ها. داشته باشد
تشويق را می تواند جمعيت ها دارايی به مسکن، زمين و هستند 
فرايند  بدين ترتيب  وبرگردند، به مکان های اصلی شان کهنمايد 

ی مستلزم تدوين ساز و چنين کار. نمايدتسهيل را باز گشت 
 بازگرداندنکارهای حمايت از جنسيت و تدابير فوری برای 

 اختالف حل، راه حل های مديريتی و دارايیمسکن، زمين و 
برای اشخاص آسيب ديده و آواره و جوامع آسيب ديده از 

  . می باشددرگيری
  

از جامعه الزم است  چه چيزهايی
انتخاب محل و  ،از طراحیتا بپرسيم 

پاسخگو به جنسيت خت سرپناه سا
  ؟نمائيم اطمينان حاصل

  

  ؟نده هستتغييرات جمعيتی چ
 . اعضاء خانواده به تفکيک جنس و سن /تعداد کل خانوارها •

  

و تعداد ان و مردان مجرد زنخانواده های با سرپرستی تعداد  •
 )دختران و پسران(خانواده های با سرپرستی کودکان 

 

 باخاص سالمند، افراد معلول، تعداد کودکان بی سرپرست، اش •
 . ، زنان بار دار و شيردهی حادبيمار

 

 از قبل و بعد برای ساخت سرپناه ها ینوع مصالحچه 
می  چه کسی سر پناه را ؟استه آوارگی بکار گرفته شد

ه مردان چ، پسران و نقش متفاوت زنان، دختران؟ سازد
  ؟بود
 از قبل مانساختامر  زنان و مردان در گوناگوننقش های  •

 ؟وضعيت اضطرای چه بود
  

يا تصميم گيری در /اگر زنان در کار ساخت ساختن سرپناه  •
مرد موضوعات مربوطه سرکت نداشته باشند، چگونه  می 
توانند برای شرکت تمام عيار در چنين فعاليت هايی حمايت 

 شوند؟
  

اند؟ داده شده و تخصيص شده توزيع چگونه مصالح سرپناه  •
 نظام ها اينای اين کار بر قرارند؟ تأثيرات چه نظام هائی بر

؟ چه نظام هائی ايجاد شده اند تا به چيست زنان و دختران بر
 در ساخت سر پناه ها کمک ويژه نيازهای  دارایاشخاص

کمبودهايی ياری به عمل می آورد؟ چه حمايتی جامعه کنند؟ 
؟ چگونه می شوندشناسائی  چگونه در تهيه سرپناه رسانی 

 نظارت چگونه بر آنها و می شود پاسخ داده  کمبودها اينبه 
روی اشخاص آسيب آن ها بر  منفی يامثبت می شود تا اثرات 

 ؟شناخته شودديده 
 

 ایرب جوامع ميزبان وتوافقی با مقامات محلی هيچگونه آيا  •
استفاده از منابع طبيعی و جنگلی برای مصالح سر پناه 

 از شده است تا قرار هائی بر  آيا نظام؟صورت گرفته است
تالفی، حمله فيزيکی و جنسی به زنان و دختران در حال جمع 

 پيشگيری یجنگل/ آوری مصالح سرپناه از منابع طبيعی
در د؟ آيا زنان، دختران، پسران و مردان آسيب ديده نماي

مقامات محلی شرکت /مذاکرات و توافقات با جامعه ميزبان
 اشخاص آسيب ديده  که دارند؟ آيا توافق هايی وجود دارد

 ی نمايند؟بتوانند مواد الزم برای سرپناه را جمع آور
 

مناسب که برای سرپناه بکار گرفته می شود  مصالح نوعآيا  •
 محيط زيست هستند؟حفظ  ايی وشرايط آب و هو

 

 ادارهرويه های جامعه و الگوهای فرهنگی برای 
  ؟ ها چه هستندمراقبت انجام خانوار و 

خانوارها چه   شستشو، و نظافت ،ت و پزرويه های پخ •
فردی يا جمعی کدامند؟ آيا محل  -و محل های ترجيحیهستند 

های تعيين شده امن هستند؟ به اندازه کافی روشنائی دارند؟ 
 به راحتی قابل دسترسی هستند؟

 

 می توانند آيا تسهيالت بهداشتی، شستشو، استحمام و خواب  •
تقسيم بندی اطاق ها  آيا ؟ شوندايمنچفت و بست و قفل با 

تا زنان، دختران، پسران و مردان دارای حريم شده اند 
 باشند؟لباس خصوصی برای تعويض 

  
 جامعه آسيب ديده از ی دررويه های تقسيم کار و کارمزد •

د؟ چه کسی در منزل، روی زمين و يا چه هستنبحران 
 رسمی کار می کند؟غير  در بخش های - مشاغل خارج

 

 اشخاص نا توان و اشخاص ايی برای کمک بهچه نظام ه •
ترتيبات مراقتبی برای آنان انجام سالمند با نيازهای ويژه و 

اطمينان از اين امر و چه کسی مسئول است تا وجود دارد 
 چه اقداماتی بعمل می آيد تا از همه اشکال بهره ل نمايد؟حاص
 ؟ پيشگيری شودکشی

 

 تا هستنديازمند  و مثبت نهدفمند اقدامات انی بهچه کس
 ؟نمايددر ساخت سرپناه حمايت را آنان 

ممکن است در وضعی ) از نظر جنس و سن  (يی گروه هاچه •
 ؟نباشند که سرپناه های خود را بسازند

 

که بدون اعضاء ی وجود دارند آيا زنان و مردان سالمند •
خانواده يا همراه کودکان مسافرت می نمايند که نيازمند 

  سرپناه باشند  یهدفمند براحمايت 
  

د و حمايت می شو گفتگو  با جامعهنيازهااين  در مورد آيا •
 با هر کشی تا از بهره انجام شده و نظارت می گرددچگونه 

 ؟شودماهيتی پيشگيری 
  



 

زندگی اختصاص يابد؟ فضاهای  /چگونه بايد سر پناه
 گردد؟ توزيع/چگونه مصالح سر پناه بايد عرضه

  ؟. شوندچگونه سرپناها بايد ساخته
چگونه دختران و پسران بدون سرپرست اسکان داده می  •

شوند؟ آيا مورد مراقبت و حمايت جامعه هستند؟ آيا شرايط 
زندگی شان به نحوی رضايــت بخش توسط جامعــه نظـــارت 

 آيا خانه و سر ؟دنماين ارزيابی خود رامی شود تا ايمنی 
 ؟نيسته پناهشان در جای مناسب قرار گرفته و دور افتاد

  

 خانوارهای فردی اختصاص داده  بهآيا مصالح جدا سازی •
 ؟ نمايند اطمينان حاصلخود تا از حريم خصوصی ستشده ا

 

ای زنان مجرد اختصاص داده آيا سر پناه های جدا و امن بر •
يا زنان است به لحاظ فرهنگی مناسب اين ؟ آيا ستشده ا

ند؟ آيا راه شوهمراهی مرد فاميل يک  دارند توسط مجرد نياز 
اعضاء گروه خود با مربوط به چنين گروه هايی حل های 

 ؟شده استصحبت شده و با زنان و مردان در جامعه توافق 
 

تعداد از قبيل (آيا تغييرات عمده ای در ساختار های خانواده  •
ه دآموجود ب) ان يا مردی زنانسرپرست های باخانوارزياد 
 ی در نقش های جنسيترجه اش تغييياين تغييرات نت ؟ آيااست

 ساخت سر پناه مربوط بهدر رابطه باوظايف و تصميم گيری 
 ؟ستبوده ا

 

ی در جامعه انجام ان جسم های چه کسی کار خانوار و فعاليت •
می دهد؟ در کجا اين فعاليت ها را انجام می دهند؟ آيا برای 

 ايجاد پذيری های خاصیزنان دختران، پسران يا مردان خطر
 چگونه اين خطرپذيری هاعه در باره اجتناب از د؟ جاممی کن

 فکر می کند؟
 

زل من/نگی و جامعه در باره سرپناهرويه های فره
مورد  برای آداب مذهبی خاصیآيا سرپناه های  کدامند؟

 ؟نياز است
  

 آيا با زنان و مردان به ؟مستاجر اوليه است/ چه کسی مقيم •
 ؟صورت برابر رفتار می شود

  

در  نگی زنان و مردان را قادر می سازدآيا هنجارهای فره •
تصميم گيری راجع به مسائل سرپناه به طور برابر شرکت 

برای حمايت از شرکت مؤثر و نمايند؟ در غير اينصورت آيا 
 ؟می باشد هدفمنداقدامات نياز به مثبت زنان 

  

 وجود دارند که یخط مشی های تبعيض آميز /  هاسياستآيا  •
تخصيص قطعات زمين، محل های در  مثال(بر زنان يا مردان 

 تأثير بگذارند؟) اسکان جمعیمحل های درها سرپناه يا اطاق 
  

 المث( یگسترده در مسئوليت های توليدجنسيتی تقسيم کار  •
 باروریو مسئوليت های ) زاکشاورزی، فعاليت های م در آمد

 یو آيا زمــانچيست؟ ) کار خانوار ومراقبت از کودکمثل ( 
   می يابد؟ اختصاصر مسئوليت بــرای هــ

  

چگونه وابستگی های مذهبی و رهبران، زنان و مردان را به  •
ند؟ آيا رفتار برابر را ده می تحت تاثير قرارطور متفاوت 

 ؟آميز هستندد يا تبعيض کننترويج می 
 

 قوانين ناظر ت؟چه کسی صاحب زمين و مستغالت اس
و باز بر مالکيت زمين و مستغالت در زمان آوارگی 

 گشت کدامند؟
  

پيش از آوارگی، )  مسکن از جمله ( دارايیمالکيت زمين و  •
هنگام آوارگی و به محض بازگشت برای زنان، دختران، 

  ؟ می باشد/پسران و مردان چگونه بوده 
 

قانونی،  (اموالق مالکيت زمين و ححمايت از ساز و کارهای  •
نان، برای ز) و غيرهحقوق عرفی، ساز و کارهای اعاده 
 دختران، پسران و مردان کدامند؟

  

 برای اطمينان از برنامه الزماقدامات 
 در انتخاب یريزی برابری جنسيت

 تخصيص يا/محل، طراحی، ساخت و
 سرپناه

  

  مشارکت برابر
ارزيابی های مشارکتی باهمکاری زنان، دختران، پسران و  •

سرپناه و مناسب مربوط به نيازهای دهيد تا انجام مردان 
را   نگرانی هاساير خطرات حمايتی و  پاسخ بهن طريق تري

 .دتعيين نمائي
  

را کميته های سرپناه جامعه با مشارکت برابر زنان و مردان  •
 تعيين کميته هااين برای را و شرح وظايف تشکيل دهيد 

 به نگرانی های پاسخشامل مسئوليت اين وظايف . نمائيد
 .شدمی باجنسيتی و سن در ارتباط با سرپناه 

 

بر مشارکت مؤثر زنان در تصميم گيری راجع به سرپناه  •
که نيازهای آنان مورد گفتگو ئن شويد طممو نموده نظارت 

 .گرفته و پاسخ داده می شودقرار 
 

 با زنان موضوعات مربوط به سرپناهی طراحی کنيد تا جلسات •
جلسات در زمانی . بحث شودباتفاق جداگانه و يا و مردان 

 کار روزانه حسب  بر  در آن، زنان و مردانشرکت که باشد 
 .باشدراحت 

 

مردان با محل جلسات هم زنان و حاصل نمائيد که هم اطمينان  •
، زنان و مردان را در ابراز اينکه شرايط آن مشکلی ندارند و

 .آزاد هستندنظرات و نگرانی های بدون مانع 
 

در مورد نگهداری جامعه محور از کودکان در زمان جلسات  •
 .مذاکره کنيد بنحوی که زنان و مردان بتوانند شرکت نمايند

 



 

 که مشورت در خصوص احتياجات حاصل نمائيداطمينان  •
 زنان و مردان را با پيش زمينه ها و گروه های سنی ،ويژه

 . در بر می گيردمختلف 
 

از مشارکت برابر زنان و مردان در تامين و توزيع و نظارت  •
 .مينان حاصل کنيدبر توزيع مصالح سرپناه اط

 

قرار می گيرند شناسائی بهره کشی افرادی را که در خطر •
نان ساز و کارهائی برای کاهش کرده و از طريق مشورت با آ

 سرپناه تدوين /موقع برنامه های ساخت پذيری ها در خطر
 .نمائيد

 

 حقوق بخشی از برنامه ريزی سر  /در صورتی که مشوق ها •
پرداخت برابر برای کار برا بر  از، پناه را شامل می شوند

 .اطمينان حاصل نمائيدجهت زنان و مردان 
  

  آموزش و باال بردن مهارت ها
 دختران نوجوان و   زنان و مردان وتامشورت کنيد  باجامعه  •

جامعه آسيب ديده در  جامعه ميزبان و هم درپسران ماهر هم 
ايی  شناسکه می توانند در ساخت سرپناه پشتيبانی نمايند،را 

 .نمائيد
  

 و  و ساز هستند اگر مردان به صورت سنتی مسئول ساخت •
مانی ابراز عالقه  شرکت در فعاليت های ساختنيز برایزنان 

 دعوت نمائيد تا  مذاکره جامعه را به جلساتمی نمايند،
آموزش . دکني شناسائی  که عالقمند هستند راآندسته از زنانی

يد تا به زنان فرصت داده را ارائه دهکارهای ساختمانی اوليه 
زنان . فرايند به طور برابر شرکت نماينداين شود که در 
 عالقمند آجرساختن  ساخت ديوار خشتی يا بهممکن است 

 .در اين زمينه ها فراهم شودمی تواند  ش هاآموزباشند که 
به طور اين امر برای مردان هم صدق دارد چنانچه زنان 

  .بوده اند یساختمانکارهای سنتی مسئول 
 

 زنان و دختران نيازمند حمايت در حاصل نمائيد کهاطمينان  •
 به دليل وضعيت ويژه شان مجبور نباشند برای  و سازساخت

کمک به ديگران متوسل شونــــد و به مردان برای ساخت يا 
تخصيص سر پناه متکی گردند چون اين موضوع آنان را در 

نجر به اين می م  و  جنسی قرار می دهدکشیمعرض بهره 
به دادو ستد آميزشی برای زنان و دختران مجبور شود که 

 .سرپناه شوند
 

، تقسيم کار و  وسازتالش کنيد در پروژه های ساخت •
آنان  ويژه يان زنان و مردان بر اساس ترجيحمرا مسئووليت 
 .و همکاری و احترام متقابل را ترويج نمائيدانجام داده 

 

نان مورد توجه قرار داده و آموزش حين کار را برای ز •
  را توسعه دهيد آنانمهارت های فنی 

  

و  ،از جمله تفاوت های فرهنگی، فاوت هاشخيص تت
 پاسخ به آنها 

 در سرپناه های مصالح کافی برای جدا سازی خانواده ها •
 . فراهم نمائيدگی سرپناه های فردی خانواداخل و دعمومی

نبايد مجبور شود يک زن و يا دختر :  تأمين حريم خصوصی •
 .  نامحرم شريک شود با مرداندر محل اسکان 

 

 محلی جهت جلسات، خدمات تعيينبــا مردم در جامعه برای  •
 ، که نيازهای زنان و مردانمشاوره ای، آموزش مهارت ها

زمان . ، را تأمين نمايد، مشورت کنيدجواندختران و پسران 
 .نمودگذار گروه واهر  به  را می توان ع فعاليت هانوو 

 

  تقسيم کار بر اساس جنسيت
تحت که ممکن است را حجم وظايف جاری زنان و مردان  •

 .در نظر بگيريدقرار گيرد ر يتاث
 

 بمعنی ساعات کار زيربنای جديدکه  حاصل نمائيدطمينان ا •
 .طوالنی تر برای زنان و مردان نيست

  

 ويژه با احتياجات ینياز گروه هانمودن بر آورده 
 کمک کنيد تا زنان، دختران، پسران و مردان با به جامعه •

نيازهای مشخص را به لحاظ جنس و سن و نيازهای ساخت 
 که اين نيازها حاصل نمائيدسرپناه شناسائی نموده و اطمينان 

 .اولويت بندی شده و بر آورده می شوند
  

 نيازهای ويژه که ی برای مردم را جامعهیبسط نظام حمايت •
از مشارکت . تشويق کنيددارند سرپناه در ارتباط با ساخت 

زنان و دختران و پسران نوجوانان در اين فرايند اطمينان 
 .حاصل نمائيد

 

گفتگوها و مباحثات منظم با زنان، دختران و گروه ها با  •
 در خصوص مسائل سرپناه ترتيب داده و ويژهنيازهای م

مورد توجه اطمينان حاصل نمائيد که نگرانی های حمايتی 
 .می شوند، گفتگو و حل و فصل ر گرفتهقرا

 

اطمينان حاصل نمائيد که محل، قيمت و ساير منابع مورد نياز  •
را فقير برای استفاده از سر پناه دسترسی زنان و مردان 

 .محدود نمی سازد
 

به بازار يابی کاالی سرپناه اطمينان حاصل نمائيد که محل  •
آسيب نمی زا زنان و مردان يا ساير فعاليت های در آمد

 .رساند
 

ای جديد به بيکاری زنان  ه که سرپناهحاصل نمائيد اطمينان  •
 . و مردان فقير نمی انجامد

 

اطمينان حاصل نمائيد که ساختارهای جديد زنان يا مردان  •
 . جا بجا نمی کندآنهارااز موضع کنونی 

 

 که یروی تدابير ترميمی برای زنان و مردانتوجه خود را بر  •
 محروم می شوند،از امتيازات ت سر پناه در نتيجه ساخ

 . نمائيدمتمرکز
 

برافراد صغير بدون سرپرست نظارت کنيد تا از حمايت آنان  •
در که مطمئن شويد . زل امن اطمينان حاصل گرددادر من
قرار  جنسی کشیدر معرض بيگاری يا بهره  خود جديدمنازل 

  .نمی گيرند
 



 

 ايجاد نمائيد دکدوستدار کو فضاهای ،موقع طراحی سرپناه •
 خود را کودکان بتوانند با يکديگر ديدار نموده و تجربيات تا

 .تبادل نمايند
 

و همچنين  جمعی مکان هایروشنائی در ی را برای ترتيبات •
 .فراهم آوريداستفاده فردی 

 

  نظارت/ ارزيابی 
را برای  ) مدارس يا مراکز جمعیمثل( سر پناه های جمعی •

جنسيت محور يا ديگر اشکال خشونت جلوگيری از موارد 
برای را تبعيض و سوء استفاده نظارت نموده و تدابير الزم 

 .بکار بگيريدپيشگيری از چنين حوادث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

، انتخاب محلری جنسيتی در  براببرنامه ريزیکنترل برای ارزيابی موارد فهرست 
  پناه سر يا  تخصيص/ وطراحی، ساخت 

  
فهرست زير از بخش اقدام در اين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات عمده به کنشگران بخشی جهت 

به عالوه، اين فهرست همراه با شاخص های نمونه در بخش اصول اوليه، به عنوان . اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد
روژه است تا شاخص های مختص هر وضعيت را تدوين نموده و پيشرفت تلفيق موضوعات جنسيتی را در اقدام پايه ای برای کارکنان پ

  .انساندوستانه اندازه گيری نمايد
  

  
  
  

   یجنسيتل  فهرست کنتر  -سرپناه  
   تجزيه و تحليل تفاوتهای جنسيتی

  

اره          .١ ان           تخصيص  ،   ساخت  تمرکر بر بحث گروهی در ب ا زن اه ب ه های                 و طراحی سر پن ا پيش زمين ردان ب سران و م ران، پ ، دخت
  . برگزار گرديد و نتيجه در برنامه ريزی بکار گرفته شدمتفاوت

  طراحی 
  

 .خود دسترسی دارندافرادمجرد، جوان و پير به سرپناه متناسب با شأن  .١
  

تامين شده و بصورت مساوی فضاهای عمومی برای نيازهای اجتماعی، فرهنگی و اطالعاتی زنان، دختران، پسران و مردان  .٢
 .مورد بهره برداری قرار می گيرد

  

 دسترسی 
  
 .تسهيالت اردوگاه دارند  وبه  سرپناهدسترسی يکسانی  و زنان و مردان مجرد رها  سرپرست خانواان و زنان مرد .١

 
 . پاسخ داده می شوندبه سرپناه سريعا موانع دسترسی برابر  .٢
  

  مشارکت
  

 نمايندگی داشته و شرکت می در طراحی، تخصيص و ساخت سرپناه ها و تسهيالت اردوگاهبرابر به صورت زنان و مردان  .١
  .نمايند

  
 حق و، شتهدابرای مشارکت در تمامی زمينه های ساخت سرپناه  یبرابرهای  فرصت زنان، مردان، دختران و پسران نوجوان  .٢

 . برابر دريافت می نمايندالزحمه برابر برای کار 
  

  فيت سازیظر/ آموزش
  

 . داردساخت فرصت های برابر وجودهای برای آموزش زنان، دختران و پسران و مردان و آموزش مهارت  .١
  

 . ساخت سرپناهبرایدر صد زنان و مردان آموزش ديده  .٢
  

 . مشارکت دارندسرپناهساخت کار  در کهدر صد زنان و مردان  .٣
  

 GBV نی بر جنسيتاقدامات برای پرداختن به خشونت مبت
 

 و حريم فضابودن  نا کافی  اطمينان از اينکه افراد به دليل شرايط ضعيف سرپناه يا رایبو گفتگو با جوامع کان ها کنترل منظم م .١
  .خصوصی، در معرض خشونت جنسی  قرار نمی گيرند

  
  .زارش دهندکه مردم می توانند هرگونه آزار يا خشونت را گحاصل شود اطمينان يی برقرار می گردد تا ساز و کارها .٢
  



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مبتنی بر تحليل جنسيتیمند هدفاقدامات 
  

  .ان برآورد می گردد و پسراندختر با سرپرستی ایخانوارهويژه نيازهای  .١
  
 آموزش از طريقو داشته  دسترسی مستقيم به مصالح ان خانوارهای با سرپرستی زن، عرضه می گرددمانیهر جا مصالح ساخت .٢

  .شوندمی  حمايت  ساختمانیهای  مهارت
  

نظارت و ارزشيابی مبتنی بر داده ها به تفکيک جنس و سن
 

  .ندشو می  منظم جمع آوری، تحليل و گزارشبصورت به تفکيک جنس و سن  ها  پوشش برنامه ی مربوط به داده ها .١
  
  . تامين نمايد  هدف مورد جمعيت همه و ايمنی برایپاسخ داده نا برابری ها   هرگونه به گردند تا ی متدوين و اجراطرحهايی  .٢

هماهنگی اقدامات با کليه شرکاء
 

کنشگران بخش با کنشگران در ساير بخش تماس می گيرند تا در باره موضوعات جنسی از جمله شرکت در جلسات منظم شبکه  .١
  جنسی هماهنگی نمايند

  
راهنمای وارد ارائه شده در بر اساس فهرست مرا   طرح بوده، شاخص های ويژهتیبرنامه عمل جنسييک  دارای گروه/بخش .٢

  . به طور منظم اندازه گيری می کند نموده و  تدوينآژانسی کميته دائمی بين یجنسيت
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  سرپناه اضطراری ی ها استاندارد
  - IASC)آژانسی کميته دائمی بين - سرپناه اضطراریگروه(

  
  شاخص ها

  
  هااستاندارد

  
UNHCR 

  
SPHERE 

  متوسط مساحت اردوگاه برای هر نفر
  

 )١ (برای هر نفريا برابر آن  مربعتر م۴۵بيشتر از 
  

  يا برابر متر مربع ۵/٣بيشتر از 
  

  )٢ ()پخت وپز بيرون صورت می گيرد(در آب و هوای گرم 
  

  
  
  

هر نفر در برای متوسط مساحت سرپناه  
  اردوگاه

  
  

  يا برابر آن متر مربع ۵/۴بيشتر از 
  در آب و هوای سرد

  
  
 منزل مانند تسهيالت استحمام يا دستشوئی ی شامل مساحت خدمات داخلمقداراين  (

  )گی دارد فرهن–بستگی به عادات اجتماعی شده و 
  

  "کافی"در صد خانوارها با اقامتگاه های 
  

  
٣% (١٠٠(  

  
  

آب ، بهداشت (خدمات ی تمامی  فضا شامل اين امر .  کافی استات نفر  اساس شود که درمجموع فضای اردوگاه برحاصلالزم است اطمينان  .١
 . شدبا حيثيت فراهم بازندگی برای فضای کافی بايد حاليکه عين در  گردد می) و غيره
  

  
 استانداردحداقل .  و باغچه است آشپزخانه  متر مربع برای هر نفر از جمله ۴۵ گاندر اردوگاه پناهند توصيه شده برای مساحت استاندارد -

  . باغچه است  آشپزخانه و متر مربع هر نفر باستثناء فضای٣٠
 
اين  چون يک عدم امتياز محسوب شودبرای هر نفر  متر مربع  ۴۵وضعيت اردوگاهی ممکن است داشتن مساحت هائی بيش از يک در  -

  . خواهد بود اوليه، آموزش و غيره واحد بهداشت، مانند آبی خدمات بابمعنی افزايش فاصلهامر 
  

  . فراهم گرددحيثيت، ضروری است که فضای کافی برای هر نفر جهت زندگی توام با عواملی در برابر فيزيک حمايت فراهم نمودنعالوه بر  .٢
 
برای سرپناه دشوار " کافی"از  تعريف جهانشمول ، نگرانی هاساير دليل تنوع آب و هوا، رسوم ساختمان محلی و ارزش های فرهنگی يا به  .٣

  : بايد موارد زير را در برگيردايده آليک سرپناه . بااين حال، کافی بودن ممکن است با در نظر گرفتن عوامل زير ارزيابی گردد. است
  

    را امکان پذير سازد؛از حريم خصوصیبه همراه درجه ای  حيثيت که زندگی توام با ی را فراهم نمايد امساحت پوشيده •
   داشته باشد؛ تهويه هواوحرارت راحتی کافی در ارتباط با ميزان  •
  را فراهم نمايد؛ طبيعیمخاطراتحفاظت از عناصر و  •
 طراحی سرپناه مطابق با ؛طراحی ضعيف اسکان، محروم نمی شوند از طريق ويژهکه ساکنان بخصوص زنان با نيازهای  دهداطمينان  •

  ؛می باشدفرهنگی ی يا نگرانی هاارزش های  سنن،
  .می باشدبرنامه ريزی و ساخت در هنگام  نگرانی اوليه فيزيکی سالمتیاطمينان دهد که  •

  
  
  
  



 

  
  
  

ب عنصر اساسی برای حيات و بهداشت در وضعيت 
موقعی که آب، بهداشت و نظافت . های اضطراری است

کافی و مناسب فراهم نيستند نتيجه آن مخاطرات عمده 
تهيه آب بهداشتی و نظافت کافی و قابل . بهداشتی است

دسترسی مستلزم توجه فوری از آغاز وضعيت 
 وجود ارائه آب و تسهيالت بهداشتی به با اين.  استیاضطرار

 روی بهداشت عمومی ها بری خود حداکثر استفاده يا اثر آنخود
، فرهنگ و روابط یدرک مناسبات جنسيت. را تضمين نمی کند

اجتماعی در ارزيابی، طراحی و اجرای برنامه آب، بهداشت و 
 از جمعيت آسيب ديده را بحيثيتنظافت که موثر و ايمن بوده و 

  . استبی نهايت ضروریرداند، گ
  

آسيب  اضطراری  های وضعيتاز نا متناسبصورتی زنان ب
می بينند که بخشی از آن به سبب نا برابری های جنسيتی موجود 

 بويژه ،از اين نظر اهميت دارد که تمامی اعضاء جامعه. است
ه مراحل برنامه های مديريت اضطراری همدر   و دختران،زنان

 چشم انداز ها و قابليت ها و کمک های زيرا ،ندمشارکت داده شو
. ارزشمندی در پاسخ به وضعيت اضطراری بهمراه می آورند

توازن جنسيتی و مشارکت فعال زنان و مردان در تصميم گيری 
بهداشت و نظافت اهميت حياتی برنامه ريزی   وبرای تهيه آب،

نش  داده و شطبق مننيازهای ويژه با اين برنامه ها دارد تا 
  .ربر داشته باشدد جامعه را تمامی

  
 آب بر عهده زنان و تهيه مسئوليت ، از فرهنگ هابسياریدر 

 زنان  محوریاين نقش ما بايد.  بخصوص دختران است،کودکان
نقاط تامين آب و . بشناسيمرا در مديريت آب، بهداشت و نظافت 

شند  بايد تا حد امکان به سر پناه ها نزديک بایتسهيالت بهداشت
 خشونت برای زنان و پذيریآب و خطر و برداشت تا زمان انتظار

 هک نيازهای خاص زنان و دختران بدر. کودکان کاهش يابد
در انتخاب و طراحی تسهيالت و برنامه های تسهيالت بهداشتی 

به  حيثيتهای مهم ارتقاء از جنبه  ضروری است، کهبهداشتی 
  .دآينمی شمار 

 : بهداشت عمومیی هایپذيرکارائی در کاهش خطر
 بهداشت عمومی خانوار برری  در تأثير گذاکليدیکنشگران ان،زن

از ) اغلب استفاده نشده (منبع عظيمی همچنين نان آ. ندشبامی 

برنامه های . رونددانش در باره جامعه و فرهنگ بشمار می 
 مانند ، دست اندرکاران عمدهدر جائيکهناسب طراحی شده نا م
 اند می تواند نتيجه اش اين  داده نشده شرکت،زنان و کودکان

 يا نا صحيح ،باشد که تسهيالت مورد استفاده قرار نگرفته
 کل جوامع را در خطر شيوع بيماری واگير ، کهاستفاده شوند

  . دهد میقرار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؟را خوانده ايد" الف"آيا بخش 
  جنسيت و

  آب، سالمت و بهداشت
راریاضطهای  يتعدر وض

آ

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی  •
(ICESCR)  استاندارد  در برخورداری از کسحق هر 
 از جمله حق داشتن آب را به رسميت می ،کافی زندگی

حق داشتن آب به گونه ای تفکيک نا پذير با حق . شناسد
و ) ١٢ هماد( بهداشت  قابل دسترساستانداردباالترين 

  .مرتبط است) ١١ماده ( حق داشتن مسکن کافی و غذا
 (CEDAW)  کنوانسيون محو تبعيض عليه زنان١۴ماده  •

مقرر می دارد که دولت های متعاهد حق زنان را به بر 
 بويژه در رابطه با تامين ،خورداری از شرايط زندگی کافی

از  (CRC)     کنوانسيون حقوق کودک.آب تضمين می کنند
متعاهد می خواهد عليه بيماری و سوء تغذيه از دول 

 مغذی و آب آشاميدنی پاک خوراکیمواد کافی طريق تهيه 
  .مبارزه نمايند

 ،کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل •
 دتاکي  حق انسان به آب بر خود ١۵در اظهار نظر شماره 

 هر کس را مستحق داشتن آب کافی، سالم و قابلو  دارد
 فراهم شدنیقابل دسترسی و آب قبول، از نظر فيزيکی 

  .داند می لی داخبرای مصارف شخصی و 
 درگيری های ژنو اين حق را در شرايط کنوانسيون •

 .دنمسلحانه تضمين می کن
کس به بهداشت کافی دسترسی دارد که هر  از ايناطمينان •

ت انسانی و حريم خصوصی اساسی حيثينه تنها برای 
ی از سازو کارهای اصلی برای حمايت از است بلکه يک
  .عرضه  آب آشاميدنی و به شمار می رودو کيفيت منابع 

 حق نسبت به آب 



 

برنامه ريزی آب،  : نابرابریستن ازو کاجامعه تقويت 
 به اعضای جامعه که د کهين توانايی را دارابهداشت و نظافت 

افزايش  . د اين امکان را بدهاغلب اجازه سخن گفتن نمی يابند
می تواند به آنها  ، بويژه زنان،رکت اعضاء مختلف جامعهاشم

جريان  که در  کسانیبخصوصبدهد، ت حيثيارزش و احساس 
ر اين ارزشهای آنان مورد خدشه قرا باليای طبيعی  ودرگيری ها
  .گرفته است

  

نا مناسب آب و و محل طراحی   :درگيریجوامع سالم و 
مانند زنان و ، هداشتی می تواند افراد آسيب پذيرتسهيالت ب

توالت هايی .  خشونت قرار دهدپذيریخطرمعرض  را در ،کودکان
 بوده تعرض صحنهاغلب قرار گرفته اند دور از اقامتگاه ها که 
در جوامع بوده درگيری  ع منب يکدسترسی به آب همواره . ندا

 اگر به نحوی ،آواره جوامع ميزبان و بينسهيم آب ت. است
 می ،در گير باشنددر آن که همه طرف ها انجام نشود حساس 

شعله ور  خشونت را ست، تنش زای که از قبل ضعيتتواند در و
تی می تواند به دخالت تمامی کنشگران در رويکردی مشارک. دکن

  . مناسبات جامعه کمک کندساختن کاهش تنش ها و
  

 خدمات بايد بدانيم تاچه چيزهايی 
در زمينه آب، پاسخگو به جنسيت 

 طراحی و اجرارا سالمت و بهداشت 
   ؟نمائيم

  

  ؟چه هستندتغييرات جمعيتی 
  به تفکيک جنس و سن–تعداد کل خانوارها  •

  

تعداد خانوارهای با سرپرستی زن و مرد مجرد و تعداد  •
 )دختران و پسران ( با سرپرستی کودکان خانوارهای 

 

 چه تعداد .تعداد کودکان بدون سرپرست ، سالمند و معلول •
 ند؟ شده اآوارهزنان و مردان آسيب ديده يا 

 

آب و رويه های  چه قبل از وضعيت اضطراری بهمردم 
  ؟ عادت داشتندیبهداشت

چه بهداشت / سطوح دانش و مهارت های مربوط به آب •
دختران، پسران و زنان، (  با بهداشت هاآنه و رابطهستند 
 ؟يستچ) مردان 

  

و بر داشت آب بع امنالگوهای دسترسی به آب، کنترل  •
 کدامند؟

 

  چيست؟ و حضور در مدرسه آبآوردنمسئوليت رابطه بين  •
 

 و مسئوليت برای آب توسط زنان،  های متفاوتاستفاده •
، تداشپخت و پز، بهاز قبيل (دختران، پسران و مردان 

  آب ميان اعضای فاميلاختصاصالگوهای ؛ )، دامآبياری
از استفاده مورد و تصميم گيری در  ) کميت و کيفيت ،سهيمت(

 ؟چه هستندآب 
 

آب و تقسيم جنسيتی مسئوليت ها برای نگهداری و مديريت  •
 تسهيالت بهداشتی چيست؟

 

  چاه توالت؛ مديريت تخليهمربوط بهو مسئوليت  اولمتدابزار  •
 ؟  کودکان چه هستندفضوالت دفع ؛طهارت

 

  و برداشت، اداره، انبارمربوط بهو مسئوليت متداول ابزار  •
 به آنها  چه و دسترسی حمل آب  وسايل ؛آبمواظبت از 

 ؟هستند
 

 در جامعه که ممکن است يی گروه هاويژهچگونه نيازهای  •
 از قبيل ،نيازمند حمايت ويژه در آب، بهداشت و نظافت باشند

 د؟ واسائی می ش شن،HIV/AIDSبتال به مردم م
 

 محور، کميته – و نقش زنان در انجمن های جامعه نمايندگی •
  پولیهای آب و غيره چيست؟ برای مثال آيا زنان به ذخاير

 دسترسی دارند؟
 

نگهداری و مديريت آب و تسهيالت بهداشتی ی مسئووليت ها •
 تقسيم شده بودند؟بين زنان و مردان در جامعه ه گونچ
 

  چه هستند؟که بايد به دنبال آن بود زمينه های فرهنگی 
آيا نقاط بر داشت آب، فاضالب، دستشوئی ها و استحمام  •

طوری مستقر و طراحی شده اند که حريم خصوصی و امنيت 
 تضمين کنند؟را 

  

تند؟ آيا مصرف کنندگان آيا نقاط برداشت آب ايمن هس •
اين  امن به  طورمی توانند به) بخصوص زنــــان و مـــردان(

 ؟ دسترسی داشته باشندنقاط 
 

زنان و دختران ميان توزيع برای چه نوع مواد بهداشتی  •
  هستند؟مناسب 

 

آب و بهداشتی فعاليت های فرضيات فرهنگی در رابطه با  •
  عادت ماهانه و غيره کدامند؟در هنگامبرای مثال 

 

 جمعيت چه هستند؟ اگر عمومی های نظافت و بهداشت يهرو •
نان مسئول وضعيت نظافت خود و خانواده هايشان هستند ز

 ؟علومات و مهارت ها را دارا هستندچه سطحی از م
 

 از خود در نقش های سنتی و مشارکت  تصوریهزنان چ •
فعال دارند؟ چه ميزان از اين می تواند تغيير يابد و چه مقدار 

 ؟دنمی توان
  

هداشت چه نيازهائی پيش از ساخت تسهيالت آب و ب
  ؟بايد مورد توجه قرار گيرند

ها نگهداری می کند؟ توالت / آببرداشت چه کسی از نقاط  •
می آنها ی پردازد؟ آيا چه کسی هزينه های نگهداری را م

  بپردازند؟ هستند که آن راتوانند و مايل
  

 از جمله مديريت نياز ، و نگهداریراه اندازیآيا جامعه برای  •
 به آموزش دارد؟

  



 

 استفاده زنان، تا مورد از به اصالح دارندنيآيا تسهيالت  •
فراهم قرار گيرند، يا نياز به ن و معلوالن کودکان، سالمندا

 مناسب های توالت  ظروف تخليه يا مانندديگریابزار نمودن 
 می باشد؟کودک 

من  تا استفاده ارد نياز خواهد بودموآيا فعاليت های ترويجی  •
 مايد؟را تضمين نو تسهيالت آب از توالت ها 

  

 ها مناسب توالتفيزيکی نقاط بر داشت آب و آيا طراحی های  •
زنان ، دختران ، (  انکاربرع آب، تعداد و نيازهای با منب

  هستند؟) پسران و مردان
  

  

اقدامات بمنظور اطمينان از برنامه 
 در آب، یريزی  برابری جنسيت

  بهداشت و نظافت
  

  ارزيابی ها و شروع برنامه 
ائيد که تيم ارزيابی شامل ارزياب ها و اطمينان حاصل نم •

 .مترجمان زن می شوند
  

 نمائيداطميان حاصل زنان و مردان  متوازن  تعداداستخدام از  •
 در ترکيب  ديدهاين  تنوع در جامعه آسيبمطمئن شويد که و 

 .کارکنان بازتاب دارد
 

اهميت جنسيت در از مينان حاصل نمائيد که کارکنان اط •
 و در صورت آگاه هستند بهداشت و نظافت برنامه ريزی آب ،

 .  آموزش داده و حمايت به عمل می آورند آنان راضرورت
  

   و مشارکت برابریاطمينان از برابری جنسيت
  اقدامات فوری: ١فاز 
از قبيل معلم مدرسه، نماينده ( فردی را شناسائی نمائيد  •

به هر صورتی که سازمان غير دولتی، مترجم زن يا مرد 
 با زنان، دختران، پسران و که بتواند مشورت)  استمناسب

 . آسيب ديده اند ، هماهنگ نمايداکه مستقيمرا مردانی 
  

به تيم فنی و ساير کارکنان در باره چگونگی کار با جامعه و  •
راهنمايی جامعه از استفاده مؤثر از معلومات زنان 

که زنان اطمينان حاصل نمائيد و ارائه نموده " سرپرستانه"
 .بخشی از تيم فنی به شمار می رونددارد  امکان هرجا که

 

مسئوليت  در باره اينکه چه کسیهردو مردان با زنان و  •
حفاظت از آب سطحی و زير زمينی، حمل آب ، حفر چاه، 

، توزيع آب، نظــــام های عملياتی و نگهــداری توالتساخت 
 .را به عهــده می گيرد، مشورت کنيد

 

کارگاه های آموزشی، ( ر قرار نمائيدساز و کارهائی ب •
 که صدای  شودتا اطمينان حاصل) مباحثات گروهی و غيره 

 های تصميمات مربوط به محلمورد زنان و مردان در 
  ( و تکنولوژی مناسب برای نظام های آب و بهداشتنزديک

.  شنيده می شود)طراحی، نوع، هزينه و توانائی پرداخت

 مناسب گرانرت از تسهيلبرای اين کار در صورت ضرو
اطمينان حاصل کان زمان و ماز راحت بودن استفاده کرده 

از تنش های بالقوه که ممکن است به خاطر تالش . نمائيد
برای تغيير نقش زنان و کودکان در جوامع  به وجود آيد، 

 .آگاه باشيد
زنان، دختران و مردان را در مباحثات مربوط به آب و  •

ت نظافت شخصی، بهداشت کلی و بهداشت از جمله عادا
 . های کودکان دخالت دهيدترسنيازها و 

 

 همهبنحوی که انجام دهيد ی امن  شرايطدررا  مشورت ها •
برای ارائه اطالعات و ) از جمله زنان، دختران ( افراد 

 .شرکت در گفتگو و تصميم گيری احساس امنيت کنند
 

داگانه ی زنان و مردان به طور جدر صورت نياز با گروها •
کار کنيد تا با محروميت و تعصب مربوط به رويه های آب، 

 .بهداشت و نظافت مقابله نمايند
 

از دسترسی برابر و توام با شأن برای توزيع مواد مربوط به  •
 برای موادکه مطمئن شويد نظافت اطمينان حاصل نموده و
 مناسب لباسبا زنان در باره . مصرف کنندگان مناسب هستند

آب آوردن برای کوچک  سطل هایت ماهانه، برای عاد
 .مردان مشورت نمائيداصالح  مناسب برای وسايلکودکان و 

 

 خدمات های مختلف جامعه را در نظارت بر بخشنمايندگان  •
 به نياز های بخش ايمنی و پاسخپيگيری   –بهداشت و نظافت

 .دخالت دهيد، مداخالتاصالح بموقع های مختلف جامعه و 
 

بويژه در تمامی را  زنان، دختران حيثيتط به مسائل مربو •
مداخالت مربوط به آب، بهداشت و نظافت در نظر گرفته و 

آنان حيثيت  مناسب فرهنگی را برای ارتقاء هایراهبرد
 .تدوين نمائيد

 

رادر پاسخ ) از جمله گروه های زنان(تمامی جامعه مدنی  •
 .دخالت دهيد

 

   و آمادگیاحياء: ٢فاز  
موزشی آگاهی فرهنگی و جنسيتی را برگزار ای آ هکارگاه •

ی گفتگو نمائيد تا مشارکت برابر و مؤثر زنان و مردان برا
 :نمائيددر موارد زير تسهيل 

  
 . تردائمی آب برداشتتعيين مکان نقاط طراحی و  -

  
 . هاتوالتطراحی و محل امن برای  -

 
 وظايف تخصيص آب برای جهتتمهيدات مساوی  -

 ). ، دام، آبياری و غيرهشستشو، استحمام(مختلف 
 

ت آب، يهای مديره  مردان در گرورا بصورت برابر بازنان  •
در باره  دخالت دهيد تا کميته های آب و ساير سازمان ها

 . تصميم بگيرند خشکسالیه هایتخصيص آب در دور
  

 مهارت کسبچگونه مشارکت زنان و مران و نمائيد که تعيين  •
 . جامعه تأثير می گذارد پويايی قدرت در سطح خانوار وبر

 



 

    سازیظرفيت
  بالفاصله پس از بحران: ١فاز 
 هم  زنان ورایبهم در حين کار آموزش آموزش رسمی و  •

 همه و نگهداری راه اندازیساخت، زمينه در  مردانبرای 
انواع تسهيالت آب و بهداشت از جمله چاه و پمپ ها ، انبار 

يع ، تسهيالت توزهای  تصفيه، نظارت کيفی آب، نظام ،آب
 .، فراهم آوريدها و استحمامتوالت 

  

 و  بندیزمان برای آموزش،ن، زناموقع انتخاب افراد بويژه  •
قبلی کار آموز را در نظر های زبان، همچنين آموزش 

 .بگيريد
 

ن بهداشت و نظافت يکه انتخاب مروجاطمينان حاصل نمائيد  •
 .استمناسب  گروه های هدف حسب نظربر 

 

مادران بلکه پدران و  برای نه تنها  رانظافتبرنامه های  •
 .برگزار نمائيد کودکاناز ان ت کنندگساير مراقب

 

آگاهی زنان، دختران، پسران و مردان را در باره راه های  •
 . دهيدفزايشزمينی ا زيرحفاظت از منابع آب سطحی و

 

   و آمادگیاحياء: ٢فاز 
 مؤثر برنامه ريزی و مديريتزمينه در آموزش  زنان رایب •

با بخصوص جائيکه خانوار های  ، فراهم نمائيدآب و بهداشت
 ه بزنبا بکارگيری آموزش (اکثريت دارند  ان زنیسر پرست

  ).زن
  

بخصوص خانوارهای ، آموزش دهيدبه مردان در مديريت آب  •
 آب و آوردنبا سرپرستی مرد مجرد که بيش از اين برای 

به  داخلی ، نظافت شخصی و نياز هایمديريت پخت و پز
 ). به مرد آموزش مرد بکارگيری با(زنان تکيه داشته اند 

 

 و نگهداری بکاراندازیبا گروه های جامعه برای گسترش،  •
حمل و دفع ضايعات مايع و جامد همکاری مشترک تسهيالت 

 .کنيد
 

  توجه به تفاوت های فرهنگی
در و حساسيت فرهنگی را را تضمين نموده محرمانه بودن  •

 انجام با زنان و دخترانکه نظافت و بهداشت امون پير مباحث
  .می دهيد ادغام نمائيد

  

 در اين مباحثات بهره گرساير زنان به عنوان تسهيلاز  •
 .بگيريد

 

ی راجع به ا در باره باورهای فرهنگی و قومسئواالتی ر •
اشتی استفاده از آب، مسئووليت ها و رويه های بهد

 .بگنجانيد

 تفاوت های فرهنگی و قومی در ،هرجا که مناسب استدر  •
 منعکس جامعه آسيب ديده را در برنامه های آب، بهداشت

 .)متفاوت طهارتهای روش برای مثال، (نمائيد 
 

 سن، جنس،از نظر (  تبعيضو بدون مشارکتی ح طريک  •
 به آب د محدونادسترسی پذير ساختن برای امکان ) توانائی

 . نمائيديجاداو بهداشت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   بهداشت و سالمت، آبری جنسيتی در  برابرويکردکنترل برای ارزيابی موارد فهرست 
  

فهرست زير از بخش اقدام در اين فصل گرفته شده است، و ابزاری مفيد برای يادآوری موضوعات عمده به کنشگران بخشی جهت 
راه با شاخص های نمونه در بخش اصول اوليه، به عنوان به عالوه، اين فهرست هم. اطمينان از برنامه ريزی برابری جنسيتی می باشد

پايه ای برای کارکنان پروژه است تا شاخص های مختص هر وضعيت را تدوين نموده و پيشرفت تلفيق موضوعات جنسيتی را در اقدام 
  .انساندوستانه اندازه گيری نمايد

  
  

  

   یجنسيت  فهرست کنترل  -آب، سالمت و بهداشت  
   ل تفاوتهای جنسيتیتجزيه و تحلي

  

  : می شودجمع آوریموارد زير  در بارهزنان، دختران، پسران و مردان اطالعات از  .١
        رهنگی در استفاده از آب و بهداشت و رويه های فباورها •
  عادات نظافتی •
 ، نگهداری و توزيعراه اندازی ها در نيازها و نقش •
  آوردنآببکار رقته برای  زمانروشها و  •
 
 جمعيت  های در خطر با نيازهای خاص آبچهره ای از   بکار گرفته می شوند تا جنس و سن بر حسب شده  تفکيکیاداده ه .٢

  .ترسيم گردد
  

  طراحی 
  

دارای تحرک از جمله برای آنهائيکه   هستند زنان  دسترس در نگهداری روش هایمحل های آب، ساز و کارهای توزيع و  .١
  . می باشندمحدود

  
 از نظر فرهنگی ،ده شده انددر محل های امن قرار داکه  و حمام جمعی برای زنان، دختران، پسران و مردان لتتوااطاقک های  .٢

  . قابل دسترسی هستند معلولو برای افرادشده  عالمت گذاری به اندازه کافی می نمايند،، حريم خصوصی را فراهم هستندمناسب 
  

   دسترسی
  

، گفتگو با جوامع و غيره مکانیمردان به خدمات و تسهيالت به طور منظم از طريق کنترل دسترسی زنان، دختران، پسران و بر  .١
  .نظارت می گردد

  
 .موانع دسترسی برابر فورًا مورد رسيدگی قرار می گيرند .٢

  

  مشارکت
  

  . دارندزنان و مردان بطور برابر و مؤثر در تصميم گيری، طراحی برنامه، اجرا و نظارت دخالت  .١
  
   .دارنددان در دفع سالم ضايعات جامد دخالت زنان و مر .٢

  ظرفيت سازی/ آموزش
  

  .تسهيالت آموزش می بيننداز زنان و مردان در استفاده و نگهداری  .١
  
  .آموزش می بيند/ حفاظت از آب سطحی و زير زمينی حساس گرديدهبرایزنان و مردان  .٢
  

  GBV نی بر جنسيت به خشونت مبت پاسخاقدامات برای
 

  . و هم مردان در شناسائی محل های امن و قابل دسترسی برای پمپ های آب و تسهيالت بهداشتی شرکت می کنندهم زنان .١
  
  .)قفل وروشنائی  ( هستند و قابل دسترس منااطمينان حاصل شود که  تا نظارت می شود برداشت آب  تسهيالت و نقاط بر  .٢



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل جنسيتیتجزيه و  مبتنی بر منداقدامات هدف
  

  .می شودرداخته از طريق آموزش پ نظافت و مديريت آب مورد سطوح  نا برابر دانش در به  .١
  
 نظارت گرديده و نا ذخيره سازی حمل آب، کانتينر ها و تسهيالت /دسترسی زنان و مردان به منابع و کنترل آن برای بر داشت  .٢

  .برابری ها رسيدگی می شوند
  
از طريق برنامه های توانمند سازی مورد می شوند زنان در گروه های مديريت آب مانع مشارکت که رويه های تبعيض آميز  .٣

  .رسيدگی قرار می گيرند
  

نظارت و ارزشيابی مبتنی بر داده ها به تفکيک جنس و سن
 

 گزارشدر مورد آنها به تفکيک جنس و سن جمع آوری و تحليل گرديده و بطور منظم ها  پوشش برنامه مربوط به  یداده ها .١
  . می شود

  
 جمعيت مورد هدف اطمينان همهازدسترسی و ايمنی برای  تدوين و اجرا می شوند تا  نا برابری ها  برای پاسخ  به  يیبرنامه ها .٢

  .حاصل گردد
  

هماهنگی اقدامات با کليه شرکاء
 

  صورت گيردکنشگران بخش با کنشگران در بخش های ديگر تماس می گيرند تا هماهنگی در باره مسائل جنسيتی  .١
  
 یجنسيتراهنمای  براساس فهرست موارد ارائه شده در طرح بوده، شاخص های ويژه ی دارای برنامه عمل جنسيتگروه/ بخش  .٢

  . تدوين گرديده بطور منظم اندازه گيری می شوندآژانسیکميته  دائمی بين 
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 روی جلد 
: های ساعتاز سمت چپ باال در جهت گردش عقربه  

 
Earthquake affected area, Indonesia: 
© Ilaria Sisto/ FAO 
Midwives, Sierra Leone: © Kate Burns/ 
OCHA 
Helicopter rescue: © IRIN 
Albanian family: © Marie Dorigny/ UNFPA 
Albania 
Beirut bomb damage: © Marie Claire 
Feghali/IRIN 
Tents: © Kate Burns/ OCHA 
Afghan children: © Kate Burns/ OCHA 
 
 

" ف ال"جداکننده بخش   
:از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت   
  

Afghan man: © David Swanson/IRIN 
Nigerian woman: © UNFPA 
Women at training: © FAO 
Ugandan girls: © Manoocher Deghati/IRIN 
Afghan men: © David Swanson/IRIN 
Russian girl: © UNICEF/HQ90-0122/ Steve 
Maines 
 
 

" ف ال" بخش ایهفصل  
:از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت   
 

Afghan men: © David Swanson/IRIN 
Happy mother: © Priya Marwah/ HRU, 
UNFPA 
Elderly women, Kyrgyzstan: © IRIN 
 
 
 
 
 

" ب "جداکننده بخش   
: سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعتاز   

 
Registration: © Brent Stirton/ OCHA 
Man with child: © Brent Stirton/ OCHA 
Young literacy teachers receiving nutrition 
training, 

Afghanistan: © Charlotte Dufour/ FAO 
Afghanistan 
Colombian women and children: © UNFPA 
Mongolian girl: © UNFPA 
Tents: © Kate Burns/ OCHA 
 
 

  مديريت اردوگاه و هماهنگی اردوگاه 
:از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت   
 

Indian family: © UNFPA 
Tents: © Kate Burns/ OCHA 
Men in tent: © Brent Stirton/ OCHA 

  
  

 
 آموزش 

 :قربه های ساعتاز سمت چپ باال در جهت گردش ع 
 
Homework: © UNICEF/HQ05-1159/ Roger 
Lemoyne 
Girl in classroom: ©UNFPA 
School, Tajikistan: © David Swanson/IRIN 
 
 
 

 موضوعات مربوط به غذا 
:از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت  

 
Chinese man with grandchild: © 
UNICEF/HQ93-0125/ 
Roger Lemoyne 
Darfur women in line for food: © Claire 
McEvoy/IRIN 
Young literacy teachers receiving nutrition 
training, 
Afghanistan: © Charlotte Dufour/ FAO 
Afghanistan 
 
 

 بهداشت 
:از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت  

Healt h 
Clockwise from top left 
Baby being weighed: © Brent Stirton/ OCHA 
Young amputee: © Brent Stirton/ OCHA 
Blood pressure, Thailand: © UNFPA 



 

 آموزش 
:از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت  

 
Man with wood: © Brent Stirton/ OCHA 
Woman in field: © FAO 
Woman and cow: © UNFPA 
No n-Food Items 
Clockwise from top left 
NFI distribution: © Brent Stirton/ OCHA 
Elderly woman, Maldives: © Betsy Spess/ 
UNFPA 
Man and child, Thailand: © UNICEF/HQ92-
0074/ 
Steve Maines 
 

 ثبت نام 
 :از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت 

 
Registration: © Brent Stirton/ OCHA 
Mongolian girl: © UNFPA 
Woman and child, Azerbaijan: © 
UNICEF/HQ97-0887/ 
Roger Lemoyne 

  

  
 شستشو 

 :از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت 
 
Father bathing son: © Brent Stirton/ OCHA 
Pakistani boy: © David Swanson/IRIN 
Mother and child, Thailand: © UNFPA 
 
 
 

ت جلد پش  
 :از سمت چپ باال در جهت گردش عقربه های ساعت 

 
Woman, Djibouti: © IRIN 
Elderly woman, Croatia: © IRIN 
Young girl, Sierra Leone: © IRIN 
Albanian woman: © Marie Dorigny/ UNFPA 
Albania 
Midwives, Sierra Leone: © Kate Burns/ 
OCHA 
Afghan boys: © IRIN 

  
  

  
  


