
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العنف   من  للحد  الدولية  للتنمية  األمريكية  للوكالة  ا لعمل  الجماعي 

  )CARE-GBV(   المبني  على النوع االجتماعي

  مع   تتعامل  التي  المنظمات   في  والجماعية   الذاتية   الرعاية   تضمين   كيفية 
  االجتماعي النوع   على المبني  العنف

 في السلسلة  5المذكرة رقم 
 2022أبريل / نيسان  

 ( IDIQة )وكمية غير محدد   لتسليم ألجل غير مسمى  الرابعة الخدمات التحليلية 
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( والدعم السخي للشعب األمريكي. هذه المحتويات  USAIDاألمريكية للتنمية الدولية )لقد أصبحت وثيقة األنشطة هذه ممكنة بفضل الوكالة  

مؤسسة   الخدمات    Making Cents International, LLCومؤسسة    .Development Professionals, Incمسؤولية  خالل  من 

وعقد المعونة رقم     (CARE-GBV)النوع االجتماعي   على   المبني العنف    ألوامر المهام المتعلقة بالعمل الجماعي للحد منالتحليلية الرابعة  

7200AA19/D00006/7200AA20F00011.  

 ال تعكس هذه الوثيقة بالضرورة وجهات نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة األمريكية. 



 

 

 االجتماعي النوع   على المبني العنف مع تتعامل  التي المنظمات في والجماعية الذاتية  الرعاية تضمين كيفية

 

 عامة نظرة

األفر يتعرض  القد  العنف  مجال  العاملون في  النو  مبنياد  للغايةعلى  مرهقة  لمواقف  االجتماعي  مشاهدة  ع  ذلك  في  بما   ،

، قد تتقاطع أوجه عدم المساواة الهيكلية  شةمن الفئات المهم    طاءنشالورة. بالنسبة للموظفين  حوادث العنف وعواقبها المدم  

، يأتي الكثيرون إلى هذا العمل  تؤدي إلى تفاقمها. عالوة على ذلكوالتمييز في حياتهم مع هذه التحديات وبالعار مثل الوصم 

ج  الشائعة  األمور  من  واإلرهاق  العقلية  الصحة  الصدمة وضعف  أعراض  تعتبر  أنفسهم.  هم  العنف  كناجين  مجال  دًا في 

 على النوع االجتماعي. المبني

 

ية وغيرها من حركات العدالة االجتماعية منذ فترة طويلة أهمية الرعاية والشفاء للحفاظ على  ائلقد أدركت الحركات النس

على النوع  بنيالملعنف مع ا عاملعملهم. إن الحاجة إلى تضمين الرعاية الذاتية والرعاية الجماعية داخل المنظمات التي تت

في   COVID-19  جائحة  تكضرورة أخالقية وكمكون أساسي من مكونات البرمجة الجيدة. تسبب  -االجتماعي أمر واضح  

إلى تكثيف عدم المساواة بين الجنسين وغيرها من    ت ، كما أدلنوع االجتماعي على مستوى العالمعلى ا  المبنيزيادة العنف  

 أشكال عدم المساواة االجتماعية. تعني هذه الظروف أن هناك ضرورة ملحة جديدة إلعطاء األولوية لمثل هذه الممارسات.

 

إلى دعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والشركاء المنفذين في تعميق فهمهم للرعاية الذاتية   التوجيهية  مذكرةالهذه  تهدف  

على النوع االجتماعي. تتضمن الوثيقة تعريفات الرعاية    المبنيللعمل في مجال العنف  للغاية والجماعية ولماذا كالهما مهم

لذاتية والجماعية بشكل منهجي على مستويات تنظيمية مختلفة،  الرعاية ا  ضمينالذاتية والجماعية، وتصف ثالث ركائز لت 

لون لخلق بيئة مواتية لدمج الرعاية الذاتية والجماعية في أعمال العنف     المبني وتعكس األدوار التي يمكن أن يلعبها الممو 

 ذ.في وضع هذه األفكار واالستراتيجيات موضع التنفي أ على النوع االجتماعي، ويختتم باقتراحات عملية لدعم الموظفين 

 

 الرئيسية  النقاط

على النوع االجتماعي لديها التزام أخالقي بإعطاء األولوية للممارسات بحيث يتم رعاية    المبنيمنظمات العنف   ●

 ض.برعايتهم بشكل استباقي، وتحفيزهم على رعاية بعضهم البع المضي قدًما قادرين على ال، الموظفين

 عية: تحديد أولويات استراتيجيات الرعاية الذاتية والجما ●

o على النوع االجتماعي  المبنيتماشى مع الوالية األساسية إلنهاء العنف أن ت 

o ت العنف  أن  مجال  في  العمل  بأن  مؤلًما    المبنيقر  يكون  ما  غالبًا  االجتماعي  النوع  من    -على  العديد  وأن 

 الموظفين يخضعون لعمليات التعافي الخاصة بهم

o   ةالنفسي  ةكل استباقي من المخاطر على الرفاهوالتخفيف بش  اإليذاءالمنظمات عن عدم  يعكس مسؤولية  أن 

 والسالمة الجسدية 

يتطلب وضع الرعاية الذاتية والجماعية موضع التنفيذ الشجاعة والعزم والموارد واالستعداد لتخيل نوع مختلف  ●

 ا. في التحقق من صحة هذه العملية ودعمه بالغ األهمية  دوربوا قوممن التنظيم. يمكن للممولين أن ي

 

، باإلضافة  (المؤقتون، المقاولون بأجر والعمال ع فئات التوظيف )على سبيل المثالإلى جمي طوال هذه المالحظة اإلرشاديةيشير مصطلح "الموظفون"   أ 

 المنظمة. إلى النشطاء والمتدربين والمتطوعين الذين يشكلون جزًءا من



 

 

 والجماعية؟ الذاتية الرعاية هي ما

 والروحية  والعاطفية  الجسدية  الجوانب  ذلك  في  بما   وتنميتها،  ةبالرفاه  االهتمام  ب والجماعية   الذاتية  الرعاية  تتضمن

  وإيجاد  والراحة، الفرد، حدود واحترام ،والمتعة الفرح تجربة إلى ويمتد األساسية، االحتياجات تلبية يتجاوز هذا. والعالئقية

  فإن  الفردية، الممارسات على عادةً  الذاتية الرعاية تركز  بينما . الحياة تحديات لتخطي المرونة وبناء اآلخرين، مع التواصل

. مترابطان  بالمجتمع  واالهتمام  بالذات  االهتمام  مثل  الخارجية،   لبيئتنا   الهائل  التأثير  ريقد    الجماعية  الرعاية  تضمين

  مسؤولية   لدينا   -  الهوية  على  ا مبنيً   أو  اجتماعيًا   أو  جغرافيًا   أو  احترافيًا   أو  افتراضيًا   أكان  سواء   -  مجتمع   أو   كمجموعة

  ذات  االستراتيجيات  تحديد  سيعتمد.  والجماعية  الذاتية  للرعاية  اإلبداعية  نهجال  من  العديد  هناك.  اآلخرين  ةرفاه  عن  جماعية

 ع. األوس والسياق التنظيمية والثقافة الشخصي التفضيل على المجديةو الصلة

 

 األولوية إعطاء بأن يقر والذي والجماعية، الذاتية للرعاية الجوانب متعدد ت نسوي إطار إلى اإلرشادية المالحظة هذه تستند

 النساء  على  خاص  بشكل  ينطبق  وهذا  .1اإلطار  انظر)  المقاومة  أشكال  من  وشكل  سياسي  عمل  ذاته  حد  في  هو  ةللرفاه

 م. ومنظماته وحركاتهم مجتمعاتهم داخل المنهجي القهر من يعانون الذين شة المهم   الفئات أفرادو والفتيات

 

 الرئيسية التعاريف. 1 الجدول 

  مثل  األعراض،  من  مجموعة   يشمل   أن  يمكن   الذي  العقلي  أو /    و  والعاطفي  الجسدي  اإلرهاق  من  حالة  هو   اإلرهاق ●

 ك.واالرتبا  اإللهام وعدم واالنفصال األمل وخيبة واليأس بالعجز الشعور

 مثل  الناس،  من  مجموعة  مشترك  بشكل  لها   تتعرض  أو/    و  تشاركها   التي  الصدمة  إلى  تشير  الجماعية  الصدمة ●

 الكوارث   أو  االقتصادي،  التهميش  أو  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  أو  النظامية،  العنصرية  من  تعاني  التي  المجموعات

 ل.األجيا  بين بالصدمة إليها  يشار والتي األجيال، عبر الجماعية الصدمات تنتقل أن يمكن. البيئية

  البرامج   أهداف  أن  ضمان  إلى  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  برامج  على  تطبيقه  عند  ،ال تؤذي  مبدأ   يسعى ●

.  المجتمع  أفراد  أو  البرنامج  في  المشاركين  أو  للموظفين  والعاطفية  الجسدية  بالسالمة  تضر  ال  وتدخالتها   وإجراءاتها 

  أو   االجتماعية،  النفسية  أو  يةعقلال  الضائقة  تفاقم  أو   إحداث  إمكانية  حيث   من   تدخل  كل  تقييم  يجب  أنه   يعني  وهذا 

 ة.السالم على أخرى مخاطر أي إدخال

 داخلية  موارد  المرونة  تتطلب.  التوازن  حالة  إلى  والعودة   الشدائد  لحظات  بفعالية  تخطي  على  القدرة  هي   المرونة  ●

 الضرورية(. والخدمات والمجتمع واألصدقاء العائلة مثل) خارجي دعم إلى باإلضافة

 الجسدية  الجوانب  ذلك   في  بما   ورعايتها،  والمجتمع  للفرد  الذاتية  ةبالرفاه  االهتمام  تشمل   والجماعية   الذاتية   الرعاية  ●

 ة.والعالئقي والروحية والعاطفية

 ق. العمي سىاأل أو االرتباك أو بالعجز الشعور تتسبب في صعبة تجربة أي إلى الصدمة  تشير ●

  إلى،   االستماع  من  بها   مر  التي  الصدمة  لوصف  بالتبادل   تستخدم  مصطلحات  هي  والثانوية  غير المباشرة  الصدمة ●

 ن.آلخريل حدثت التي الصادمة األحداث مشاهدة  أو /  و ،طالع علىواإل

 

 . 1المصطلحات بالخط العريض معرفة في الجدول   ب 

  لألفراد   االجتماعية  الهويات  أن  الجوانب  متعدد   النسوي  النهج  يدرك.  Kimberlé Crenshaw  بواسطة  مرة  ألول  التقاطعية  مفهوم  توضيح  تم   ت 

.  األبوية  األنظمة  ظل  في  الحرمان  من  مختلفة   ودرجات  نواعأل  الناس  رضعتي  النحو،  هذا  على.  االمتياز  أو  االضطهاد   تجارب  يضاعف  مما  تتداخل،
  والوضع   والدين  االجتماعينوع  وال  ثنيةاإل  أو  العرق  أساس  على  المحددة  تلك  خاصة  -  االجتماعية  المجموعات  تتمتع  ما  غالبًا  ذلك،  إلى  باإلضافة

 . األخرى المادية والموارد  واالمتيازات السلطة إلى للوصول متساوية غير بإمكانية - والجنس واالقتصادي االجتماعي



 

 

، إلى  االستماع  عند  اإليجابي  نموال   وتجربة  باإللهام،  والشعور  االرتقاء،  على  القدرة  تصف  االنتقائية  المرونة ●

 .اآلخرون أظهرها  التي المرونة مشاهدة  اإلطالع على، و / أو

 عام، بشكل لحياته الفرد تقييم كيفية على تعتمد ذاتية تجربة إنها . رضا وال  واألمان بالصحة الشعور حالة يه ةالرفاه ●

 ف.بالهد حساسواإل االجتماعية، والروابط العاطفي، واالستقرار البدنية، الصحة تشمل قد والتي

 

 ية للرعاية الذاتية والجماعية و . المناهج النس1اإلطار 

 

ممارسة  " هي  نسوي،  منظور  من  الذاتية،  وعالرعاية  وقلوبنا  وأجسادنا  حياتنا  استعادة  على  أنظمة لمساعدتنا  من  قولنا 

تح  التي  وتجر    طاالضطهاد  قيمتنا  ورفاهمن  بتحررنا  وجماعي  فردي  التزام  إنه  وتدمرنا.  وتستنزفنا  إنسانيتنا  من  نا تدنا 

 1ا." مجتمعاتنل في نا كناشطين. إنه أساس المرونة الذي نحتاجه لقيادة المقاومة والتحو  صمودو

 

 بين   حقها   تُعطى  ال  اإلجهاد  إدارة  أن  االعتبار  في  األخذ  مع   نسوية،   وكقضية   كحق،  ةوالرفاه  الذاتية  بالرعاية  نؤمن  حن"ن

 حالة   أو  االجتماعية  الطبقة  أو   الطبقة  أو  المهنة   أو  الجنسية  الهوية  أو  الجنس  بسبب   شةالمهم    األخرى  والمجتمعات  النساء

 2ة."اإلعاق

 

 

 على النوع االجتماعي؟  المبنيلماذا يجب على المنظمات تضمين الرعاية الذاتية والجماعية في أعمال العنف 

 

والفتيا " النساء  العنف ضد  ووقف  األبوية  الهياكل  تفكيك  يعملن على  ناشطات  )بصفتنا  منغمسات ن(،  VAWGت  في   حن 

قدًرا   يتطلب  الذي  يشعر   مذهالالعمل  أن  ويمكن  بأنفسنا  االهتمام  أن  من  الرغم  على   ].  .  .[ ووقتنا  وطاقتنا  قوتنا   من 

 ة كاستراتيجيةفإننا نهدف إلى تشجيع الرفاه  -  رفتتكلفة إضافية أو    -في كثير من األحيان بأنه عبء إضافي    نواآلخر

 3جيسيكا هورن -"لجميع.اة الفرد هي المسؤولية ، حيث تصبح رفاهجماعية للحفاظ على الحركة نفسها 

 

وا الذاتية  الرعاية  للرفاهتعتبر  مهمة  إستراتيجيات  إلى لجماعية  بالنظر  الحياة.  ومناحي  القطاعات  جميع  في  والشفاء  ة 

وال العنف  لمنع  للعمل  الفريدة  ت  تصديالطبيعة  التي  للمنظمات  خاص  بشكل  مهمة  الممارسات  هذه  فإن  حولله،   تمحور 

المتعلق   العمل  في  والجماعية  الذاتية  الرعاية  لتضمين  المنطقي  األساس  يتضمن  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف 

)  بالعنف يلي:  ما  االجتماعي  النوع  على  ال1المبني  العنف    مواءمة(  إلنهاء  األساسية  الوالية  النوع   لمبنيامع  على 

( االلتزام  3على النوع االجتماعي يمكن أن يكون مؤلًما، و )  المبني( االعتراف بأن العمل في مجال العنف  2االجتماعي، )

 ة. ة النفسية والسالمة الجسديرفاهف من المخاطر على اليخفالتويذاء بالمسؤولية األخالقية بعدم اإل

 على النوع االجتماعي  المبني مع الوالية األساسية إلنهاء العنف   ي تماشال .1

توازن   المبنيالعنف  " واختالل  األبوي،  والنظام  الجنسين،  بين  الهيكلية  المساواة  عدم  في  متجذر  االجتماعي  النوع  على 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -.  "أكثر عرضة للخطر واألكثر تضرًرا  القوى ]. . . [. النساء والفتيات على مدار العمر

 4ووزارة الخارجية األمريكية 

 

وعدم المساواة    ،ورهاب المثلية الجنسية  ،يتطلب منع العنف تفكيك النظام األبوي وأنظمة القمع ذات الصلة، مثل العنصرية

والتمييز الديني. إن إعطاء األولوية لرعاية النساء والفتيات والفئات المهمشة الذين يقودون هذا العمل غالبًا هو   ،في الثروة

ية للتصدي حورتحٍد مباشر لألعراف األبوية. على هذا النحو، فإن التركيز على الرعاية الذاتية والجماعية هو استراتيجية م

 ا.يً يس جهدًا ثانويًا أو تكميلللعنف المبني على النوع االجتماعي ول



 

 

العنف    ارقراإل .2 مجال  في  العمل  صادًما    المبني بأن  يكون  ما  غالبًا  االجتماعي  النوع  من    -على  العديد  وأن 

 المشاركين يخضعون أيًضا لعملية الشفاء الخاصة بهم 

مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي مخاطر التعرض للصدمات وأشكال الضيق األخرى. يأتي العديد من   حملت

 المبني الموظفين إلى هذا العمل كناجين و / أو تعرضوا للتهميش على أساس نفس األنظمة القمعية التي تكمن وراء العنف  

االجتماعي.   النوع  تعيدعلى  قد  واضحين،  وعمل  نية  والتفاوتات   دون  للسلطة  الهرمي  التسلسل  نفس  إنتاج  المنظمات 

إلى   تسعى  التي  وبالتاليالهيكلية  المجتمعات.  في  يمعالجتها  أن  يمكن  القطاع  هذا  في  االنخراط  فإن  إلى  ؤد،  صدمة  ي 

 . فرديةوجماعية  

 

عالوة على ذلك، من المهم االعتراف بالمخاطر على السالمة الجسدية التي قد يتعرض لها الموظفون أثناء عملهم. على 

سبيل المثال، قد يؤدي دعم الناجين إلى تعريض الموظفين لخطر العنف االنتقامي، أو قد تؤدي مناهج الوقاية التي تسعى 

ا. لقد وجدت العديد من الدراسات ة أيضً حاضرفعل عنيف. المخاطر النفسية    إلى تغيير األعراف الجنسانية الضارة إلى رد

أن   واإلرهاقالبحثية  المباشرة والثانوية  نطاق   الصدمات غير  منتشرة على  السيئة  العقلية  الصحة  أعراض  من  وغيرها 

يمكن أن يؤدي عبء العمل غير المتكافئ والوصول إلى المزايا    5على النوع االجتماعي.  المبنيواسع بين موظفي العنف  

واألشخاص   النساء  تعريض  إلى  المنظمات  من  العديد  الجنسية   ةالملون  البشرة  ذويفي  الميول  مختلف  من  واألفراد 

اإلرهاق لخطر  الجنسية  والخصائص  الجنسية  والتعبيرات  كبير  والهويات  م  6.بشكل  دراسة  وجدت  المثال،  سبيل  ن  على 

واإلرهاق بين الموظفات )مقارنة بالموظفين الذكور( في منظمة تقدم خدمات غير المباشرة  أوغندا أعلى أعراض الصدمة  

 7له. تصديعلى النوع االجتماعي وال المبنيالوقاية من العنف 

 

الرفاه .3 على  المخاطر  من  والتخفيف  األذى  إلحاق  عدم  في  المتمثلة  األخالقية  المسؤولية    ة النفسي  ة عكس 

 والسالمة الجسدية 

ت  ال تؤذييتطلب نهج   المنظمات بيئة آمنة لجميع فئات الموظفين وأن تطور هياكل دعم إلزامية في حالة وقوع    نشئ بأن 

حادث صادم أو حدث مرهق للغاية. في حين أن قاعدة األدلة ال تزال محدودة ، فإن عددًا متزايدًا من الدراسات يستكشف  

يمكن   التي  فع  الطرق  التنظيمية  الرعاية  استراتيجيات  بها  تكون  لأن  من الة  المرتبطة   لحد  األخرى  واألعراض  التوتر 

 8ن. بالصدمات بين الموظفي

 

حتى بالنسبة للموظفين الذين ال تظهر عليهم حاليًا عالمات الضيق، فإن الرعاية الذاتية والجماعية تعزز المرونة ويمكن أن 

، وتعزيز العمل الجماعي، وتقليل  ثال، من خالل رفع الروح المعنويةالمدى الطويل، على سبيل المتقوي المنظمات على  

. في حين أن المبادرات الفردية مهمة، فإن أداء مهمتها ، وعلى نطاق أوسع، مساعدة المنظمات على  تبديل الموظفينمعدل  

هج الفعالة للرعاية الذاتية والجماعية على المستوى  األنشطة المخصصة وحدها ليست كافية أو مستدامة. يجب تضمين المنا 

 ي.التنظيم 

 

هذا مهم للغاية عندما يتعلق األمر بالنشاط، ألننا أقوى    ]. . . [   "أقوياءأننا  من المهم أن نتذكر أنه ليس علينا دائًما إظهار"  "

بكثير كمجتمع إذا سمحنا بهذا النطاق الكامل في بعضنا البعض. إذا أنكرنا مشاعرنا، أو احتجزناها حتى تنفجر بطرق غير  

 9ة.قليالصحة الع احتالل مشروع  -، أو نحبط اآلخرين في هذه العملية. "صاب باإلرهاقصحية، فمن المرجح أن ن

 

يؤدي تضمين الرعاية الذاتية والجماعية إلى إنشاء أساس لبيئات عمل آمنة وإيجابية. ومع ذلك، ال توجد صيغة أو قائمة  

"لتحقيق" الرعاية الذاتية والجماعية. تعتمد االستراتيجيات على السياق والثقافة، ويمكن تعميق ممارسات الرعاية   مرجعية

عديدةشحذو سنوات  مدار  على  تنمية ها  عن  فضالً  هيكليًا،  تغييًرا  والجماعية  الذاتية  الرعاية  أولويات  تحديد  يتطلب  قد   .

ياكل التمويل النموذجية حواجز. نناقش أدناه ثالث ركائز للمساعدة في توجيه ه  نشئعالقات تمويل جديدة، حيث غالبًا ما ت

(. عندما تعمل المنظمات على تضمين ممارسات الرعاية 1المنظمات نحو تضمين الرعاية الذاتية والجماعية )انظر الشكل  



 

 

فھي ً أخرى،  وبعبارة  الستدامة.  او والسالمة  والمرونة ، والقوة  والتواصل،  فاء  شل ل أساسا  تؤسس  فإنھا  الركائز،  ھذه  عبر 
 . ةر ث ؤم خالقیة وال ألا ى النوع االجتماعي  لع مبني  لا نف  عل ا ارب جم ل  الظروف ّتسھ ل

 

لجماعیة   او ذاتیة  لا رعایة  لا می ن ضت حن و منظمات  لا وجیھ  تل ائ ز كر ث  الث شكل 1 . لا

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

لقیاد ة او تنظیمیة  لا لثقاف ة او قیم  لا ركیزة 1 . لا
مارسة ) مو ) دفاع  نع لا ى  لع لقدر ة او لعنای ة او ألمان  اب موظفون  لا ھ ا یف ع ر شی ة  ئیب لقیاد ة او لثقاف ة او قیم  لا زز  عت طموح:  لا

.م  مالئھ زل سھ  فن لتزا م الا ذھ ا دی د مت ى  لإ ضطرون  یو م ، ھب خاصة  لا ذاتیة  لا رعایة  لا
.ة  مساءل لل نص ة مو لجماعی ة او ذاتیة  لا رعایة  لل ئ فھما تنظیمیا مشتركا  شن مم یا ضحة ، او قیم  لا  ●ًًً



 

 

  والشفاء  الراحة  جماعي  بشكل   تدعم  إجراءات  الموظفون  يتخذ  حيث   القيم،  هذه   تتحقق  كيفتحدد    التنظيمية   الثقافة  ●

 ة. المتبادل والرعاية

 عليه   يؤكدون  ما   على  بناءً   التنظيمية  الممارسة  تضمين  في  الفريد  دورهم  عن  المسؤولية  ونيتحمل  القادة ●

  على   فريدًا  تأثيًرا  القادة  يمارس  ،(وفرقهم)  عملهم   في  والجماعية  الذاتية  الرعاية  نمذجة  خالل  من  10. ويرفعونه

 ة.الممارس إلى كالمال من التحول

 .2طار اإل في المحتملة األفكار تلخيص يتم منظمة، كل داخل مختلف بشكل 1 الركيزة عن التعبير سيتم بينما 

 

  والقيادة. تبني الرعاية من خالل القيم والثقافة  2اإلطار 

 :قد تتضمن الدالئل التي تشير إلى أن المنظمة قد تبنت الرعاية الذاتية والجماعية من خالل قيمها وثقافتها وقيادتها ما يلي

مشترك،   ● بشكل  التنظيمية  القيم  إنشاء  االلتزامات بالرفاهيتم  ذلك  في  مكافحة االضطهادبما  تجاه  العمل   ، ة وخطوات 

 ت. والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات، مع الموظفين والشركاء والمجتمعا  ،والتنوع والشمول

يتم التعرف على الموظفين وتقديرهم بما يتجاوز قدرتهم "اإلنتاجية"، على سبيل المثال، من خالل التحقق من الحاجة  ●

واال  الشخصية،  العالقات  في  واالستثمار  واإلجازة،  الراحة  الدعم  إلى  وتقديم  العمل،  خارج  الحياة  بأحداث  حتفال 

 ة.للصعوبات والتحديات الشخصي

االحتياجات   ● بشأن  والتفاوض  واإلرهاق  والتوتر  الصدمات  عن  بصراحة  والتحدث  للتعلم  مساحة  تخصيص  يتم 

البيئات التي يشعر فيها الموظفون بأنهم غير قادرين على   الشخصية للفرد فيما يتعلق بالعمل. يساعد ذلك في تجنب 

 ة.مشاركة التحديات والمخاوف الحقيقي

و ● مؤلم،  وربما  حساس  محتوى  نشر  قبل  التحذيرات  تقديم  اليتم  في  ودعمهم  الموظفين  تدريب  للضغط   تصدييتم 

 ق.العاطفي وعالمات الضي

وي ● بهم  الخاصة  الذاتية  الرعاية  في  القادة  من خالل  بن  تمسكوينخرط  التنظيمية  ذلك فرص  القيم  في  بما  اإلجراءات، 

 ت.وحل النزاعا  ات،القرار  اتخاذو ،التوظيف والتقدم

 

  مع  توتر  حالة  في  مهامال  تحركها   التي  أو  الناشطة  المنظمات  في  الثقافي  السياق  يكون  أن  يمكن  : المحتملة  العوائق

 ي:يل بما  تتميز عندما  سيما  ال 11والجماعية،  الذاتية الرعاية

  حيث   المحرومة  المنظمات  في  خاص  بشكل  واضحة  تكون  قد  والتي  الموظفين،  بين  التعاون  من  بدالً   المنافسة ●

 الندرة  وحقائق  تصورات تسود

على  ● كدليل  الساعة  مدار  على  المشاركة  تعظم  التي  المعايير  أو   / و  الطويلة  العمل  بساعات  المتعلقة  التوقعات 

ع العديد من النساء  تشجيالتفاني الشخصي )قد يتفاقم هذا االتجاه عندما تكون غالبية الموظفين من النساء ؛ وقد تم  

لتقليل أولويات رعايتهن الخاصة   أو الذنب عندما يتعلق األمر بوضع حدود معقولة  عار  ال  واجهنوقد  اجتماعيًا 

 (. نوتخصيص الوقت ألنفسه

  أكثر   الذاتية  الرعاية  لممارسة  الفرص  من  المزيد  الموظفين  فئات  بعض  تمنح  التي  للموظفين  الهرمية  التدرجات ●

 ا غيره من

 تلقي  معايير  فإن  ذلك  ومع  اإلجازة،  أهمية   مثل  الذاتية  الرعاية  ممارسات  تعزيز  يتم  حيث  المزدوجة،  المعايير ●

 الممارسات  بهذه يلتزمون الذين الموظفين تعاقب التقدم فرص

 وبين  المنظمات  داخل  ية هج نمال  المساواة  عدم  وأوجه  االمتيازات  بها   تظهر  التي  الطرق  معالجة  في  الفشل ●

 المجتمع وأفراد والشركاء الموظفين بين األشخاص



 

 

 

  على . والجماعية الذاتية للرعاية األولوية إعطاء  تحاول التي المنظمات  أمام حواجز أيًضا  الخارجية العوامل نشئت أن يمكن

 إلى   للقياس  القابلة  واألهداف  المخرجات  على  تركز  التي المشاريع  على  القائمة  التمويل   تدفقات  تؤدي   أن   يمكن  المثال،  سبيل

أقل    ملموسة ال  المخرجات  قيمة  وتقليل  "لإلنتاجية"  ضيقة  تعريفات   الروح  القوية،  العالقات  المثال،  سبيل  على)بدرجة 

" المنتجة   غير"  األوقات  في  الرعاية  ممارسات  خصيصت  يتم  قد  وبالتالي،(.  العاطفي  والعمل  للموظفين،  اإليجابية  المعنوية

 التنظيمية   الرعاية  ثقافة  دمج  إمكانية  مدى   من  يحد  مما   -  واألمسيات   الغداء،  واستراحات  األسبوع،   نهاية  عطالت  -  فقط

 ف. هاد بشكل

 

 الرعاية،  ثقافة  تعزيزب   يتعلق  فيما .  الركائز  جميع  في  األهمية  بالغة  موارد  هي  وااللتزام  والتفاني  الوقت  :المطلوبة  الموارد

 الجيدة،   والرعاية  باالحترام  الموظفين  شعور   لضمان  الموظفين  مع  الفردية  لالجتماعات  وقت   تخصيص  للمنظمات  يمكن

  العمليات  تعتبر.  االمتنان  وتقاسم  ؛  الشخصية  عالمات البارزةبال  االحتفال  ؛   فريقبناء    ؛  والمهني  الشخصي  المستويين  على

  وضعها   كيفية  وتحديد  المشتركة  التنظيمية  القيم  إنشاء  في  مفيدة(  تمعتكفا ال  أو  التدريبات  أو  العمل  ورش  مثل)  الرسمية

 ذ. التنفي موضع

 

 والهياكل  السياسات .  2 الركيزة

 الشمولية  يضمن  مما   والجماعية،  الذاتية  للرعاية  األولوية  إعطاء  على  المنظمات  والهياكل  السياسات  تساعد  : الطموح

 محددة  ممارسات  أو  أنشطة  فرض  يتم  حيث"  أسفل  إلى  أعلى  من"  نهج  اتباع  يعني  ال  هذا(.  3  اإلطار  انظر)  والمساءلة

 مع  متوافقة  والهياكل  السياسات  أن  من  للتأكد  فرصة  هذه  ذلك،  من  بدالً .  البرنامج  في  المشاركين  أو  الموظفين  على  مسبقًا 

 .1ة الركيز في الموضحة التنظيمية والثقافة األوسع القيم

 

 لن  ،وعاطفيًا   جسديًا   ومنهكون  ،العمل  عن  ومنفصلون  ،منخفضة   رواتب  ويتقاضون  ،طاقتهم  فوق  يعملون  الذين  الموظفون

 ة.والجماعي الذاتية ةالرفاه في االستثمار على قادرين يكونوا

  



 

 

 

 ث اعتبارات سياسة الرعاية الذاتية والجماعية  . 3اإلطار  

 ي: يل ما  والجماعية الذاتية  الرعاية على المؤسسي الطابع إلضفاء السياسية االعتبارات تشمل

 أمكن   حيثما   الموظفين  رفاه  بصندوق  المرتبط  والجماعية،  الذاتية  الرعاية  بشأن  المؤسسة   نهج  يلخص  اتصال  أو  سياسة ●

 ذلك

  معيشي   مستوى   لضمان  الكافية  الرواتب  عن  فضالً   التقدم،  وفرص  والتوظيف  الرواتب  جداول  يشرح  اتصال  أو   سياسة ●

 المعيشة تكاليف في التغيرات لتعكس للراتب دورية وتقييمات الئق

 فترات  تضمين  مثل  ومستدامة،  واقعية  عمل  تدفقات  لتحقيق  العمل  خطط  تطوير  كيفية  لتوضيح  اتصال  أو  سياسة ●

 ناسبالم الوقت في لطوارئإزاء ا والتهيئة إجراؤها، سيتم التي األنشطة كثافة وتنويع الراحة،

  للموظفين   المناسبة  الدعم  آليات  وتوفير  العمل  مكان  في  والعنف  والتمييز  المضايقات  لمعالجة  الشاملة  الحماية  سياسات ●

 لألذى  يتعرضون الذين

 وإجازات  األسرة  ورعاية  العقلية  الصحة  احتياجات  ذلك  في  بما   المرنة،  العمل  وترتيبات  الشاملة  اإلجازة  سياسات ●

 الطويل  المدى على للموظفين جازةاإل  وخطط الوالدين

 

  والجماعية   الذاتية الرعاية أولويات  لتحديد  ضرورية  الرسمية  اآلليات فإن  للناجين، مباشرة   خدمات تقدم التي للمنظمات   بالنسبة

 ك: ذل  في  بما  ، اإليذاء عدم  متطلبات   وتلبية 

  الستخالص   المنتظمة   والفرص  الموظفين،  إلى  العمالء   لنسب   األقصى  الحد  مثل  ، "ةالنفسي   ةالرفاه "  لتعزيز  آليات  ●

  لصدمات ل  راعية الم  المحددة   والبروتوكوالت   الفني،  اإلشراف   خالل   من   واالجتماعي   النفسي  والدعم  المعلومات

 المتخصصة  العقلية   الصحة خدمات  إلى  واإلحاالت   خطيرة،  لحوادث  المعرضين  للموظفين 

  والتأكد   ؛   القياسية   التشغيل   إجراءات   ؛   السالمة   مخاطر   تقييمات   ذلك   في   بما   ، " الجسدية  للسالمة "  اإللزامية   الهياكل  ●

 واإلشراف  والتدريب  التوظيف  أثناء  األساسية  بالكفاءات  ون ستوف ي  الموظفين  أن  من 

 في   والجماعية  الذاتية  للرعاية  فعالة  سياسات  وضع  دون  تحول  التي  الرئيسية  العوائق  تتمثل  : المحتملة  العوائق ●

  وفقًا  الميزانيات  وتخصيص  أولية  تنظيمية  مسؤوليات  باعتبارها   والهياكل  السياسات  لهذه  تصور  وضع  في  الفشل

  عبء  تضع  فإنها   والجماعية،  الذاتية  الرعاية  أولويات  تحديد  في  التنظيمية  والهياكل  السياسات  تفشل  عندما .  لذلك

 يجب  التي  القضايا   بعض  تتضمن.  مستدام   أو   منصف  أو   فعال  غير  عبء   وهو   األفراد،  عاتق  على  المسؤولية

 ي: يل ما  مراعاتها 

 على   قادرة  غير  تكون  قد   أنها   أو  األساسية  واليتها   نطاق  خارج  والجماعية  الذاتية  الرعاية  أن  المنظمات  تعتقد  قد ●

 ا.ومشاركته عليها  والموافقة ومراجعتها  الصلة ذات السياسات لتطوير والوقت التمويل تأمين

  من   كثير  في  يفتقرون  الذين  مؤقتين،  موظفين  أو   متعاقدين  بتعيين  المنظمات  تقوم  قد  األجل،  قصيرة  أدوار  تأديةل ●

 للرعاية   الحاسمة  الفرص  من  وغيرها   ،واالجتماعي  النفسي  والدعم  ،األساسي  األمن  إلى  الوصول  إلى  األحيان

 ة.والجماعي الذاتية

 

ة. اطلع على سياسة  تلتزم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتحقيق والحفاظ على قوة عاملة متنوعة وتمثيلية ومكان عمل خاٍل من التمييز وسوء المعامل  ث  

سوء  تحالف العمل من أجل منع    إجراءاتومجموعة    هناية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية الخاصة بأماكن عمل العقود والمستفيدين  ريذ عدم التمييز التح

 .هناشركاء التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للالسلوك الجنسي 

https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-7/subchapter-H/part-752/subpart-752.2/section-752.222-71
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/Partners


 

 

 الصعب  من  يجعل  مما   الصغار،  زمالئها   إرهاق  في  تفرط  قد  الشباب  األول  المقام  في  بها   يعمل  التي  المنظمات ●

 عدد   على  المنظمات  تعتمد  قد  ذلك،  من  العكس  على  ؛  األخرى  المزايا   أو  اإلجازة  سياسات  من  االستفادة  عليهم

 ا.إرهاقً  األكثر اتالقرار اتخاذ بمسؤوليات للقيام الخبرة ذوي الزمالء من صغير

 تؤدي،  قد  والمهارات  والمعرفة  السابقة  الخبرةمن    أكثر  للجنسية  األولوية  تعطي  التي  العادلة  غير  األجور  جداول ●

 الموظفين  من   أكثر  ومزايا   أطول  وإجازة  أعلى  رواتب  على  المغتربين  الموظفين  حصول  إلى  المثال،  سبيل  على

 ن. الوطنيي

 تطوير  يجب. السنوية الميزانيات في وإدراجها  الصلة ذات السياسات لجميع الكافية الموارد توفير يجب :الموارد تخصيص

 إجازة   وتغطية  الفريق  في  عضو   لكل  المعقولة  التوقعات  المثال،  سبيل  على)  بالموظفين  الدقيق  االهتمام  مع  العمل  خطط

  المهم   ومن   -  كبيرة  تكون  أن  يمكن  2  للركيزة  المالية  الموارد  احتياجات  أن  الحظ(.  الطبية  اإلجازة  أو  الوالدين  أو  الرعاية

  بالرعاية   االلتزامات  حول  التنظيمية  النزاهة  على  والحفاظ  التوقعات  إلدارة.  والممارسات  السياسات  لهذه  األموال  تخصيص

  الممنوحة   األولوية   حسب)  إضافي  هيكلي  دعم  إضافةوبالتالي    متدرج   نهج  اتباع  في  المنظمات  ترغب  قد  والجماعية،  الذاتية

 م. عا  كل( الموظفين قبل من

 

 السياقية  الممارسات .  3 الركيزة

 الجسدية  المجاالت  عبر  والجماعية  الذاتية  للرعاية  هادفة  ممارسات   وتنفيذ   تحديد  بفرصة   الموظفون  يتمتع   : الطموح

 والموظفين  لقيادةلو  الممارسات  لهذه  مواتية  مادية  عمل  بيئة  يتطلب  وهذا.  4  اإلطار  انظر)  والعالئقية  والروحية  والعاطفية

 ي: يل ما  في االنخراط خالل من المثال، سبيل على استباقي، بشكل العملية هذه لدعم

 بشأن   والتفاوض  األقران،  دعم  وتقديم  اإلجهاد،  إدارة  ممارسات  مثل  متنوعة  مهارات  لبناء  عمل  ورش  توفير ●

 العمل  مكان في الشخصية االحتياجات

  في   والتواجد  الشخصي،  للتفكير  متاحة(  خارجية  أماكن   أو  مكتبة   المثال،  سبيل  على)  المادي  فضاءال  أن  من  التأكد ●

 الجماعية  واألنشطة الطبيعة،

 والجماعية  الذاتية الرعاية أنشطة وتنفيذ للتخطيط التنظيمية والموارد الوقت تخصيص ●

 ة . أنشطة توضيحية للرعاية الذاتية والجماعي 4 طاراإل

 ي:يل ما  وجماعية ذاتية رعاية تشكل التي األنشطة أنواع تشمل

  أو   الهوائية،  واألنشطة  واليوغا،  والمشي،  الرقص،  مثل  الممارسات،  لتجسيد  تنظيمي  وقت   تخصيص  :ةالجسدي ●

 ل.العم خارج أنشطة في للمشاركة للموظفين التمويل في المساهمة أيًضا  يمكن. الرياضة

 لتعزيز   التنفس  وممارسات  والموسيقى  الفن  المثال،  سبيل  على)  التأريضتمارين  و  التوتر  تخفيف  تمارين  : ةعاطفيال ●

  آمنة   بيئة   إنشاء و  ،(العمل  في  االتصال  قنوات  من  والحد  اليوميات  وتدوين   المعلومات  واستخالص  13، 12االسترخاء

 ة. اإلجاز عند التام واالنفصال الجماعية، الشفاء طقوس وإنشاء العمل، مكان في" للظهور" للعواطف

  ت معتكفا ال  إلى  الوصول  ودعم   الطبيعية،  البيئات  في  االجتماعات  وعقد   المتنوعة،  الدينية  الممارسات  احترام  : ةروحيال ●

 ذ. المال وأماكن

  على   التعرف  في  الوقت  وقضاء  االجتماعية،  الوسائط  ورسائل  المؤكدة  اإللكتروني  البريد  رسائل  مشاركة  :العالئقية  ●

 أساليب  لتجربة  الفرص  وتوفير  الوجبات،  ومشاركة   للتجمع،  مساحة  وتخصيص  الفنية،  أدوارهم  يتجاوز  بما   الموظفين

 ب.واللع الفريق لبناء مختلفة

  المحلي   السياق  حسب   كبير  بشكل  تختلف  وقد  المشاركين  قبل  من   محددة  أنشطة  تسهيل   أو /    و  تطوير  يجب:  مالحظة

 ت.ا واألفضلي 

  



 

 

المحتملة:  الركيزة    العوائق  في  مناقشته  تمت  توج  1كما  ما  غالبًا  الممارسات  ،  الخارجية  العوامل  نحو  ه  التنظيمية 

، مما يجعل من السهل جدًا التعامل مع الرعاية الذاتية والجماعية كقائمة مراجعة لألنشطة التي يجب والنواتجالمخرجات  

قائمة مهام ال تنتهي أبدًا. هذا يأتي بنتائج عكسية ويزيل   تنفيذها. في هذه الظروف، تصبح الرعاية الذاتية عنصًرا آخر في

 جوهر الرعاية الذاتية والجماعية للتغذية والتنشيط والتواصل. 

 

الموارد: بهذه   تخصيص  الميزانية  بنود  إرفاق  المنظمات  على  يجب  الصلة،  ذات  للممارسات  الموظفين  تحديد  بمجرد 

األنشطة. في حين أن العديد من ممارسات الرعاية ال تتطلب موارد تتجاوز تخصيص الوقت، فقد يتطلب بعضها استئجار 

ن أيًضا تخصيص صندوق إلنشاء مساحة عمل مساحة مناسبة وشراء المواد الالزمة أو االستعانة باستشاري خارجي. يمك

سب على  وآمنة،  ومريحة  الكافيةملهمة  اإلضاءة  المثال، ضمان  المساحات يل  وتجديد  والنباتات،  الفنية  األعمال  وشراء   ،

 العامة. من المهم أن تكون هذه الميزانيات شفافة لجميع أصحاب المصلحة وأن تكون مدرجة في أهداف جمع األموال. 

 

  إضافية للممولين اعتبارات 

 

ا وموارد لتحفيز أنظمتك، وتعزيز الفرح واالستقرار حثيثُ ؛ يستغرق األمر وقتًا والتزاًما    ة دًا مدروسوة تتطلب جهالرفاه"

 14هوب شيكودو  - "كبير ةدعاب حسو

 

التنظيمية. ومع ذلك، هناك شيء واحد  ال يوجد حل واحد يناسب الجميع لتضمين الرعاية الذاتية والجماعية في الممارسات  

ال  -واضح   على  يجب  المالي.  والدعم  وااللتزام  والطاقة  الوقت  ذلك  في  بما  كافية،  موارد  يتطلب  بذلك  أن القيام  ممولين 

لالرتقاء  تبني الرعاية الذاتية والجماعية داخل مؤسساتهم الخاصة. هذه التجربة األساسية ضرورية ب يكونوا قدوة يحتذى بها 

 بالرعاية الذاتية والجماعية ضمن عالقات الممنوح والميدان على نطاق أوسع. 

 

لون    قومي نات أساسية لبرامج العنف المبني على النوع   هادفدور  بالممو  الذاتية والجماعية كمكو  في التحقق من الرعاية 

االجتماعي. على سبيل المثال، يقوم بعض الممولين بتصميم دعوات محددة للرعاية الذاتية والجماعية، إما بشكل مستقل أو  

و / أو مبادرات الصحة العقلية. بالنسبة للممولين غير  كجزء من مبادرات بناء القدرة على الصمود و / أو إصالح العدالة  

القادرين على إنشاء مثل هذه اآلليات ضمن إستراتيجياتهم الحالية لتقديم المنح، يمكن أن تكون نقطة البداية هي التشاور مع  

المرتبطة بالتدخالت   المنظمات حول احتياجات الرعاية الخاصة بهم والمطالبة بأن تتضمن جميع المقترحات بنود الميزانية

بعض  معالجة  المنح  مراجعة  عمليات  في  الواجبة  للعناية  يمكن  ذلك،  على  عالوة  والجماعية.  الذاتية  بالرعاية  الخاصة 

العوائق الهيكلية لممارسات الرعاية التنظيمية، مثل تقييم "معقولية" نطاقات العمل المقترحة مقابل التوظيف المتاح والتأكد 

، بناء العالقات، تطوير السياسات(. من جانبهم، يجب  يات التأسيسية )على سبيل المثاللزمنية تراعي العملمن أن الجداول ا

الذاتية   الرعاية  ممارسات  لتمكين  التوظيف  وآليات  والنواتج  الواقعية  التمويل  لدورات  األولوية  إعطاء  الممولين  على 

اليب تحويل السلطة مثل  طي األولوية للرعاية الذاتية والجماعية أسوالجماعية. من المحتمل أن يتطلب إنشاء بيئة تمكينية تع

ال والتنازل عن السلطة إلشراك المنفذين كشركاء حقيقيين، وتبني   هياكلمعالجة  الهرمية الراسخة حول قرارات التمويل، 

 الجماعية. و الذاتية الرعاية أجل تنوع أفكار أصحاب المصلحة للممارسات السياقية من

 

  



 

 

 ة عملي اقتراحات

 من  لمزيد  الصلة   ذات  الموارد  تضمين  يتم.  المنظمات  داخل  والجماعية  الذاتية  الرعاية  لتضمين  إضافية   أفكاًرا  2  الجدول  يقدم

 . االستكشاف

 

 المنظمات  داخل والجماعية  الذاتية الرعاية تضمين  حول  وموارد  عملية  اقتراحات . 2 الجدول 

 

 األساسية الركيزة  اقتراحات عملية 

التنظيمية.دًقاصكن   • العمليات  في  القيم  انعكاس  كيفية  بشأن  بتضمين   ج ا  قم 

القمعالمسفي  االلتزامات   ومكافحة  الجنسين،  بين  العنف اواة  ومناهضة   ،

 (.2)اإلطار

، بمشاركة شاملة من جميع الموظفين. ضع  خصيص وقت تنظيمي لمناقشة القيمت •

 المبنيالذي أنشأته شبكة الوقاية من العنف  )  !Get moving  طبيقفي اعتبارك ت

عين منظمة لفحص القيم التنظيمية بكطريقة    نظمتكعلى النوع االجتماعي( في م

 ة. والمواءمة بين الهويات الشخصية والمهني ناقدة

الال • القيادة هي التي تحدد  القادة أسئلة مهمة حول  مسارتأكد من أن  . هل يطرح 

من    تدفقات وتوقعاتهم  عملهم  لساعات  مدركون  هم  هل  المقترحة؟  العمل 

 االتصاالت المتعلقة بالعمل؟ هل يمكن للقادة مشاركة نقاط ضعفهم مع الزمالء؟ 

تتضمن   • دوري.  بشكل  التقدم  إرشاداتتقييم   " TARSHI"  مذكرة 

اإلجهاد    "Nazariya'sو" إدارة  تتناول  والتي  التنظيمي،  واإلرهاق، للتدخل 

 ة.أدوات تقييم الرعاية الذاتية التنظيمية والشخصي

عي • كيفية  عن  أمثلة  الخاصة  لق  FRIDAو  Raising voiceش  استكشف  يمهما 

 ة.بالرعاية الذاتية والجماعي

والثقافة  1الركيزة   القيم   .

 والقيادة 

فهمً   تنشئ الركيزة  ا هذه 

لممارسات  مشتركً  ا 

وتالرعاية من   حييها ، 

متطورة ثقافة  ، خالل 

وتعترف بأدوار القيادة في 

الممار سة  تشكيل 

 التنظيمية. 

 

)اإلطار   • للكرب  الهيكلية  الدوافع  لمعالجة  السياسات  إنشاء(  )أو  (.  3مراجعة 

المبدأ   األفكار، راجع  من  أنتاريس  1لمزيد  سياسة  ( Antares)  لمؤسسة  إدارة  : 

 . ةلعاملين في المجال اإلنساني: إرشادات للممارسة الجيدلاإلجهاد 

للرفاه • دنيا  معايير  استخالص   ةالنفسي  ةوضع  ذلك  في  بما  الجسدية،  والسالمة 

وتقييمات  العمالء،  إلى  الموظفين  لنسب  األقصى  والحد  اإللزامي،  المعلومات 

المثال،   سبيل  على  السالمة،  العنف مخاطر  حاالت  إلدارة  التوجيهية  المبادئ 

 .تعلى النوع االجتماعي بين الوكاال المبني

الذاتية والجماعية في خطط العمل   • إضفاء الطابع الرسمي على أهداف الرعاية 

 ح. والتقييمات الذاتية واالحتفال بكل نجا 

ال • مرنًا!  اإلجراءات   تصديكن  عن  اقرأ  المتوقعة.  غير  واألحداث  لألزمات 

اتخذتها  التي  على   (Astraea)مؤسسة     Sandy Nathanمؤسسة   الشجاعة  ردًا 

ة ، بما في ذلك وضع "وقفة" تنظيمياألسئلة واألجوبةفي هذه    19-كوفيد  جائحة

 ة.لمدة أسبوعين للموظفين لتحديد أولويات القضايا الشخصي

والتمييز والعنف في مكان سياسات الحماية  أن  ضمان   • شاملة لمعالجة التحرش 

السياسات  2الركيزة    .

 والهياكل 

منصة  الركيزة  هذه  توفر 

المؤسسي  إلضفاء   الطابع 

التي  الهيكلية  اآلليات  على 

ثقافة  وتدعم  تمكن 

 ة.الرعاي

 

 . تفضل بالزيارة هنامعرفة المزيد حول مهمة ورؤية وقيم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ل  ج  

https://preventgbvafrica.org/get-moving/
https://www.tarshi.net/index.asp?pid=34
https://raisingvoices.org/resources/guidance-note-2-how-can-activist-organizations-adapt/
https://youngfeministfund.org/practising-individual-and-collective-self-care-at-frida/
https://www.antaresfoundation.org/filestore/si/1164337/1/1167964/managing_stress_in_humanitarian_aid_workers_guidelines_for_good_practice.pdf?etag=4a88e3afb4f73629c068ee24d9bd30d9
https://www.antaresfoundation.org/filestore/si/1164337/1/1167964/managing_stress_in_humanitarian_aid_workers_guidelines_for_good_practice.pdf?etag=4a88e3afb4f73629c068ee24d9bd30d9
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://www.astraeafoundation.org/stories/qa-with-sandy-nathan/
https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values


 

 

 ى. العمل وتوفير آليات الدعم المناسبة للموظفين الذين يتعرضون لألذ 

)انظر  • والجماعية  الذاتية  للرعاية  التنظيمية  للميزانيات  األموال  وجمع  تطوير 

 (.نميزانية رعاية الموظفيبشأن مدونة مجموعة كونتيرا 

اعتبارك   • في  ممارسات  ضع  لتنسيق  وجماعية"  ذاتية  رعاية  "مسؤول  تعيين 

 (. 4 طارالرعاية )اإل

، على سبيل المثال، ة في عمليات الموظفينالرفاه  دراجاتخاذ خطوات بسيطة إل •

الحرك  بضع    اتدمج  ومشاركة  اجتماع،  أي  في  التنفس  ممارسات  أو  الجسدية 

من تضامنً   لحظات  والمشاركة   ا الصمت  األزمات،  أوقات  عمليات   أثناء  في 

 ة.ل الشخصية، وتقديم وجبات خفيفة صحيوصوتسجيل ال

على   • القائمة  االسترخاء  تقنيات  جرب  أو  التوتر استكشف  من  للتخفيف  األدلة 

ووالقلق المنظمة،  والتأمالت  البسيطة،  التنفس  ممارسات  مثل   ،iRest Yoga 

Nidra  وضع المحارب: بناء االستعداد من  ، واليوغا الحساسة للصدمات. انظر

لمناقشة كيفية تعزيز مثل هذه الممارسات داخل    ا والتأملغ اليو  -خالل المرونة  

 ت.المنظما 

لتحدي   ا يومً   21إلنهاء العنف    لشخصك األكثر تأثيًرايوًما    21انضم إلى تحدي   •

 .الرعاية الذاتية

 . ةللرعاية الذاتية والجماعي TARSHI قم بزيارة مجموعة موارد •

 .سللشفاء من خالل الطقوجرب اقتراحات مركز السالم الدولي للمرأة  •

أنشأتها   • التي  الموارد  وشارك  العنف  اقرأ  من  الوقاية  النوع  المبنيشبكة   على 

 .ةمنظمة العفو الدوليو الصحة العقلية واذ علىاالستح و  JASSو االجتماعي

والجماعية   • الذاتية  للرعاية  اإلبداعية  الموارد  في  إلهام  مصدر  عن  أو   -ابحث 

 !الخاص بك أنشئ

األنشطة  3الركيزة    .

 السياقية 

الركيزة  هذه  تمكن 

الموظفين من تحديد وتنفيذ 

الممارسات   من  مجموعة 

عبر  صداها  يتردد  التي 

الجسدية  المجاالت 

والروحية  والعاطفية 

 ئقية.والعال

 

 خيرة أ فكارأ

نحن بحاجة إلى توخي الحرص على عدم المبالغة في امتياز التركيز على الصدمة كتجربة تأطير عاطفية للنشاط ]. . .[  "

كما يوحي مفهوم المرونة غير المباشرة ، باإلضافة إلى التجربة الحية للعديد من الناشطات النسويات األفارقة ، فإن النشاط  

 15جيسيكا هورن  -خصي والجماعي بالوكالة والفرح. "نفسه يحقق أيًضا ويسهم في الشعور الش

 

عندما يتم دعمها على المستوى التنظيمي ، يمكن للرعاية الذاتية والجماعية أن توفر الشفاء الذي تمس الحاجة إليه وتكون  

على النوع االجتماعي. وهذا يتطلب الشجاعة   المبنيبمثابة ممارسات تحويلية تكمل وتعزز الجهود األوسع إلنهاء العنف  

والعزم والموارد واالستعداد لتخيل طرق جديدة للعمل ودعم بعضنا البعض. وبينما يمكن أن تكون طبيعة العمل في مجال  

على النوع االجتماعي صعبة للغاية، يجب أال نغفل عن إمكانات الفرح والتضامن والمرونة غير المباشرة   المبنيالعنف  

لتي تحافظ على جهودنا الجماعية. في نهاية المطاف ، تعتبر الرعاية الذاتية والجماعية استراتيجيات أساسية وقيمة لبرامج ا

العنف   مجال  في  عالية  جودة  ذات  اجتماعية  عبر   المبنيوحركات  والنشاط  التضامن  وتعزز  االجتماعي،  النوع  على 

 ه.ل تصديعلى النوع االجتماعي وال بنيالممجموعات متنوعة تشارك في الوقاية من العنف 

 

 

 

 

https://konterragroup.net/blog/2017/12/11/staff-care-budgeting/
https://jsou.libguides.com/ld.php?content_id=46828855
https://jsou.libguides.com/ld.php?content_id=46828855
http://www.movetoendviolence.org/lp/21day-evergreen-challenge/
https://tarshi.net/selfcare/resources-collective-care/
https://wipc.org/wp-content/uploads/2020/08/Healing-Through-Rituals-A-Guide-for-Sustaining-Wellbeing-and-Activism_.pdf
https://preventgbvafrica.org/wp-content/uploads/2019/01/Self-and-Collective-Care.pdf
https://preventgbvafrica.org/wp-content/uploads/2019/01/Self-and-Collective-Care.pdf
https://mindfuloccupation.org/files/booklet/mindful_occupation_singles_latest.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/2273/2020/en/


 

 

 إقرار 

قبل   اإلرشادية  المالحظة  هذه  كتابة  تمت -CARE  فريق   أعضاء  من  بدعم  ديفيس،  وجنيفر   بوفيل،  وأليسا  نامي،  صوفي  من 

GBV،  شكًرا.  فيتيك  وجيل  ماجومدار،  وبوال  ماك،  وناتاشا  النهام،  وميشيل  اردسبان،ق  وديان  فيشر،  سوزان  ذلك  في  بما 

  أوديرا،   وكاثرين  جوشي،   وأجيت  وبتا،غ  أديتي :  والمدخالت  المراجعة  قدموا  الذين  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  لموظفي

 ل.سمو وجيمي شينوي، وشيترا بوالنكو، براند وميكا

  على   المبني  لعنفمع ا   عاملتت  التي  المنظمات  في  والجماعية  الذاتية  الرعاية  تضمين  كيفية  CARE-GBV  :المقترح  االقتباس

 . 2022 ؛  الدولية  للتنمية األمريكية  الوكالة (:  العاصمة)  واشنطن[. سلسلة ال  في   5 رقم ]  االجتماعي النوع 
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  للتنمية   األمريكية  للوكالة الجماعية  واالستجابة  الوقاية   االجتماعي هو تعزيز  النوع  على  القائم  العنف من   للحد   الجماعي  النشاط  من الهدف 

  من   لمزيد .  الدولية   للتنمية  األمريكية  الوكالة  عبر  االجتماعي  النوع   على  القائم  العنف   تطوير  برامج  في "  الجماعي   العمل "   أو  الدولية،

 . هنا  انقر   االجتماعي، النوع   على القائم   حول العنف  المعلومات 
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