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 النتائج  الموجهة نحو  األساليب 
 هل تعرف كيف تعالج المشكلة؟  

النتائجّالعاملينّفيّالمجالّاإلنسانيّعلىّتوضيحّّالموجهةّنحوّّعّاألساليبّّتشجّ 
،ّووضعّنظريةّمعينةّحولّكيفيةّبلوغّهذهّالنتائج،ّوتحديدّالمتوخاةنتائجّالحمايةّّ

ّالمناسب.ّمسارّالعمل

وعلىّتكييفّوتحسينّّّّ،األساليبّالموجهةّنحوّالنتائجّعلىّمواصلةّالتعل مناّّوتحثّ 
 استجابتناّفيّضوءّاألمورّالتيّتعل مناهاّوالتغيراتّالتيّطرأتّعلىّالسياقّ.

 العناصرّالرئيسيةّللحمايةّالقائمةّعلىّالنتائجّهيّ:
ّدالمتواصلّواللحمايةّاتحليلّ (1  السياقّمحدَّ
 النتائجموجهةّنحوّالساليبّاأل (2
 متعددةّاالختصاصاتالستراتيجياتّاال (3

 تتوفرّملخصاتّمنفصلةّلكلّعنصرّ.

 

 رئيسًيا؟ عنصرهذا العتبر يلماذا 

ستبعدّأنّتنجحّاألعمالّالمحددةّأوّالمقررةّمسبًقاّفيّمعالجةّمخاطرّالحمايةّعلىّالنحوّالمطلوب.ّفيّبيئةّالعملّاإلنسانيّالمعقدة،ّيّ 
 المترابطةّوالمتغيرةّفيّسياقّمحدد،ّالتيّتساهمّفيّظهورّتلكّالمخاطر،ّتتطلبّنهًجاّيركزّعلىّالنتائج.فالعواملّ

 

 يمكنك تطبيقه؟ كيف 
مهاّلتحقيقّّتجن بّتطبيقّأنشطةّمحددةّمسبًقا،ّواستعضّعنهاّببرامجّتصمّ  •

برامجّالرصدّوالتقييمّوالمساءلةّّّّتكوّنّّنتائجّقابلةّللقياس.ّفاحرصّعلىّأّن
 زّالتعليمّبشكلّفاعلّوتقيسّالنتائجّوليسّالمخرجاتّفحسب.مّتحفّ والتعلّ 

السياقّلتحديدّنتائجّوفقّّعندّتصميمّاالستجابة،ّالجأّإلىّتحليلّالحمايةّّ •
المتواصلّّلحمايةّّاالحمايةّالمنشودةّ)انظرّالعنصرّالرئيسيّاألول:ّتحليلّّ

 (إلىّملخصّالعنصرّالرئيسيّاألولرابطّالسياق:ّّّمحددوال
 

ّ منّخاللّعدةّّحمايةّالمنشودةّهيّتقليلّالمخاطرنتيجةّالإن 
األشخاصّّ حقوقّ واستردادّ بالحقوقّ الوفاءّ كتحسينّ طرقّ
أوّالحرمانّالمتعمد.ّويشملّ المتضررينّمنّالعنفّأوّاإلكراّه

ّّ وتقليل الناس،ّ يواجههاّ التيّ التهديداتّ تقليلّ مواطنّّذلكّ
ّضعفهمّحيالّهذهّالتهديدات،ّوتعزيزّقدراتهمّ.

ّّ النتائج علىّ القائمةّ الحمايةّ ّّاألوتتضمنّ ّّالتّيّّن هجالّوساليب
والمواقفّّ السلوكياتّ فيّ التغيراتّ قياسّ خاللهاّ منّ يمكنّ
والسياساتّوالمعرفةّوالممارساتّباعتبارهاّنتائجّوسيطةّتؤديّ

 إلىّتقليلّالمخاطرّبشكلّشاملّ.

تقبلهاّبمخاطرّمنّالمهمّاإلشارةّإلىّأنهّيجبّأنّيكونّتصميمّالبرنامجّمتمحوًراّحولّالمجتمعاتّالمتضررةّالتيّتتأثرّحياتهاّومّس •
 عمليةّالتصميمّ.تصيغّويجبّأنّجوهريةّّاّت عتبرووجهاتّنظرهّفتجاربهاالحماية.ّ

ووضعّّفيّالمراحلّاألولىّمنّتصميمّاالستجابةّّهذهّالعمليةّّالمتخصصينّفيّّّّوأشركمّّعمليةّالرصدّوالتقييمّوالمساءلةّوالتعلّ ّّأدِخل •
ّبينّموظفيّّاالستراتيجية.ّّ ّاالنعزال ّالبرنامجّّوفِّمّّالرصدّوالتقييمّوالمساءلةّوالتعلّ اكسرّحاجز ّاالستجابةّ.ّّهمعمللضمانّّرق  مًعاّطوالّفترة
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الطريقةّالتيّستتبعهاّلتحقيقّالنتائجّالمنشودة،ّبماّّّّتحددضعّنظريةّللتغييرّّ •
ّالحمايةّّ ّبينّمخاطر ّالممتدّما ّالدرب ّالرئيسيةّعلى ّالمساراتّوالمحطات فيها

ّالمرجوةّّو ّالمخاطر.ّّوالراهنةّوالنتيجة ّتقليل ّفي ّالتغيراتّّهيّّالمتمثلة ّتشمل قد
أنّّ يجبّ التيّ والممارساتّ والمعرفةّ والسياساتّ والمواقفّ السلوكياتّ فيّ

 ئجّالمرجوةّفيّذلكّالسياقّالمحددّ.تحدثّلتحقيقّالنتّا

المع • هذهّ واستعملّ المحرزّ التقدمّ ّّلتتب عّ وتحليل ّّاوماتّ المتواصلّّلحماية
ّّّّّدالمحدَّّّو بها اتخاّذالسياقّمنّأجلّاالسترشادّ ذلكّّّّعندّ فيّ بماّ القرارات،ّ

تتمكنّأعمالّالرصدّوالتقييمّوالمساءلةّّالتعديالتّعلىّالبرامج.ّويجبّأنّّ
مّمنّاكتسابّالتعليمّوتعميمهّفيّالوقتّالمناسبّلتوجيهّعمليةّصنعّوالتعلّ 

 القرارّوتعديلّالبرامج.

أساس   على  المتكاملة  البرامج  نظرية وضع 
 التغيير 

(ّ كورّ ميرسيّ منظمةّ (Mercy Corpsّقامتّ
ّّ والنزاع"بتطوير الشبابّ أدواتّ "تعرض2010ّّّ)ّّ"مجموعةّ التيّ ّ)

ّالتغييرّّ ّبنظريات ّالشائعّةالشبابّوالعنّفالمتعلقة ّالروابط ّّ،ّوتستكشف
والتوظيف العنفّ فيّ المشاركةّ ّّّّبينّ ّّوالمشاركة الحياة السياسيةّّفيّ

ّّاًّثّابحّأأيًضاّلكنّميرسيّكورّأجرتّ،ّوغيرها."ّّوالمشاركةّالمجتمعيّة
المحددّّقيمةّوضرورةّالتحليلّالخاصّبالسياقّّّّّتبالبلدّأظهّرّّّةخاص

هذهّالمعلوماتّّتشكلّّّو1ّّمعّالبحثّلتطويرّنظرياتّالتغيير.بالترافقّّ
صاتّّّاصتّخاالّومتعددةّالقطاعاتّالبرامجّالتصميمّأساًساّيستندّإليهّ

تكاماًلّلمنعّالشبابّمنّاالنضمامّّنهًجاّمميرسيّكورّّّّتتبنى"حيثّّ
منّالفرصّّكبيرةّّمجموعةّّّّوتعملّعلىّإيجادّّ،العنيفةالتنظيماتّّإلىّّ

معيةّفيّبرامجّّوالقطاعّالعامّوالمشاركةّالمجتّّاالقتصاديفيّالقطاعّّ
 2ّ"التيّتنفذهاّ.ّالشبابّوالصراع

إلىّالتفكيرّالمنتظمّومراجعةّفعاليةّالتدخالت.ّّالبرامج،ّوليكنّذلكّمستنًدافيّّتكي فالقابليةّوالمرونةّّواضمنّوجودّسماتّاالنعكاسيةّ •
 يمكنّللتحوالتّفيّالبيئةّالخارجيةّأنّتؤثرّعلىّالتغيير.كانّّ،ّوكيفّّذا،ّوكيفّولماوفًقاّلماّاعتقدتهّّماّإذاّكانّالتغييرّيحدثرّفيّّفكّ 

ّالمختلفة،ّمعفرقّّالمنتظمةّالتيّتجرىّبينّالفريقّالواحدّوبينّالمناقشاتّّالجتماعاتّّواالمجّفيّّامّوالتفكيرّوتكييفّالبّرالتعلّ شج عّعلىّّ •
هذهّمّلالحرصّعلىّاستخالصّعمليةّالرصدّوالتقييمّوالمساءلةّوالتعلّ ،ّأوّّتّفيّالتقاريرّالداخليةّالمنتظمةتفاصيلّتلكّالمناقشاإدراجّّ

 المعلوماتّوتوصيلهاّ.

ّراجّعّوكذلك،.ّللحمايةّوتحليلّسريعّأوّمحدودأوليةّإلىّمعلوماتّّةستنّدتكونّمةّأوّالمؤقتةّالتيّقدّفّاالستراتيجياتّاألولّيكيّ ّونّحسّ  •
 رّالمزيدّمنّالمعلومات.توفّ ةّلهاّمعّعماّدالونظريةّالتغييرّاألوليةّالحمايةّّاليلحّتحونقّ 

 

 

 تحتاج لتطبيقه؟ إالم  
• ّّ على ّّاحرصّ مشترك فهمّ ّّوجودّ المصلحةّّداخل أصحابّ وبينّ مؤسستكّ

 فيّتحقيقها.جهةّ،ّودورّكلّنتائجّالحمايةّالمنشودةبشأنّالمتعاونينّ

الثنائيّوالفعالتلّّسهّ  • المعلوماتّ ّّالخّطالقرارّوموظفيّّأصحابّّبينّّّّبادلّ
الرسميةالتواصلّّآلياتّّفيّّّّي،ّوانظرّهنااألمام المكتوبةّّّّ،الرسميةّوغيرّ

 والشفهية.

نتائج   برصد  الخاصة  األدوات  مجموعة 
النوع   على  القائم  العنف  حاالت  إدارة 

 االجتماعي 

المحققةّنتائجّّاللرصدّّّّ(ّأداةIRCًّرتّلجنةّاإلنقاذّالدوليةّ)طوّ 
وبحسبّّإدارةّحاالتّالعنفّالقائمّعلىّالنوعّاالجتماعي.ّّمنّّ

الفعالةّّستجابةّّاالالرصدّوالتقييمّجزًءاّمهًماّمنّّ"يشكلّّللجنة،ّّا
ّّ النوعّاالجتماعي[لحيالّا]والمسؤولة القائمّعلىّ ،ّولكنّّعنفّ

ّّ التركيزّّالقطاعّّهذا المخرجاتّ)اعتادّ الناجينّعأيّّعلىّ ددّ
ّالموظفينّّعلىّّّّاحصلّوالذينّّ ،ّّالذيّتمّتدريبهمالخدمات،ّوعدد

ّالصحيةّّوعددّمجموعاتّّ ّالمقابل،ّّ(.ّّالتيّتمّتوزيعهااللوازم في
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ّداخليةّّآلياعملّعلىّوضعّوتعزيزّّ • قابليةّّالمرونةّّوتدعمّّاتّوسياساتّوموارد
 .البرامجفيّوتعززهاّّتكي فال

ال • المنظماتّّّّداخلّمؤسستكبينّمختلفّاالختصاصاتّّروابطّّأنشئّ ومعّ
 .اآلخرينّّوأصحابّالمصلحةالمعنيةّ

ّ"إلأنظمةّّّّأنشئ • ّالحماية دعمّّمنّأجلّّ"ّّالمنشودّّللغرضمالئمةّّدارةّمعلومات
 .تكي فمّوالوالتفكيرّوالتعلّ المتواصلّّالتحليلّ

علىّّ • ّّاعملّ والتقييمّّذهنيةتنمية ّّوحلّّّّاالنعكاسيةّ الموظفينالمشاكل ،ّبينّ
تقليلّمنّأجلّّبانتظامّفيّفعاليةّاإلجراءاتّّّّنظرفرصّللموظفينّللإيجادّّّو

 مخاطرّالحماية.

ّو • المانحةّ الجهاتّ معّ فعالةّ عالقاتّعملّ ّّأنشئّ على إلىّّاحرصّ الدعوةّ
وال المرنةّ األساليبّ عواملّّتكي فاستعمالّ موجزاتّ راجعّ البرامج.ّ لوضعّ يةّ

 .)رابط(ّوالمواردّ)رابط(والن ظمّالرئيسيةّحولّالثقافةّ)رابط(ّّالتمكين

ّّّتنتائجّإدارةّحااّلالخاصةّبرصدّّدواتّّاأّلمجموعةّّمنّشأنّّ
علىّّّهامستخدمأنّتساعدّّّالعنفّالقائمّعلىّالنوعّاالجتماعي

ّا ّوليس ّالنتائج ّالقائمّتأثيرّّّوّّ،اتلمخرجقياس ّالعنف ّحاالت إدارة
الذيّعلىّالنوعّاالجتماعيّعلىّالرفاهّالنفسيّواالجتماعيّ)

ّّ ّالقيامّبأعمالوالمراهقاتّاألكبرّسًناّعلىّّالنساءّّي قاسّبقدرة
ّفي ّبالوصمّّمهمة ّوالشعور ّاليومية( ّالمتصورةّال)ّّحياتهن تجارب

ّالوصم ّاست لهمتّّ(.ّّوالمستوعبةّمعّظاهرة ّاألدواتّّوقد مجموعة
ّالنتائجّكجزءّمنّّ ّبقياس ّالدولية ّاإلنقاذ ّلجنة ّالتزام إطارّّهذهّمن

واألدلة بهاّّالنتائجّ وتحديدًّالخاصّ ّّّّا،ّ "حماية ومعالجةّنتيجةّ
ا عواقبّ منّ والفتياتّ النوعّّالنساءّ علىّ القائمّ لعنفّ

3ّ".االجتماعي

 

 ؟حولّاألساليبّالموجهةّنحوّالنتائجهلّتحتاجّإلىّالمزيدّمنّاإلرشاداتّوالمواردّ
 الثالثّرابطّإلىّوحدةّالعنصرّالرئيسي •

 ثالّثلعنصرّالرئيسيّاللّاإلضافيةّمواردالرابطّإلىّ •

 

 /https://protection.interaction.orgلمزيدّمنّالمعلوماتّحولّالحمايةّالقائمةّعلىّالنتائج،ّيرجىّزيارة:ّّ
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