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م هذه الوثيقة اإلْرشادّية الدعم ملديري الربامج وغريهم  ُتقدِّ
مّمن َيسعون إىل إدماج حتليل الرعاية يف َعَملهم وإىل فهم 

ة َتقدمي الِرعاية وفهم آثارها على ُمقّدمي الرعاية والنساء  َكيفيَّ
والرجال والفتيات والفتيان. تشرح الوثيقة أَهميَّة حتليل 

د تعاريف للمفاهيم الرئيسّية املتعلقة بالّرعاية؛  الرعاية؛ حتدِّ
وتقّدم نصائح وتوجيهات ألي شخص يسعى إىل استخدام أداة 

التحليل الَسريع للرعاية امُلرَفق. تقّدم هذه األداة تدريبات لكل 
من مديري الربامج الذين يريدون أسِئلة َبسيَطة وُمباَشرة 

وُمخِرجات َسريعة، وألولئك الذين َيْنوون اإلنخراط يف عملّية 
أطول من الَتوِعية والَتغيري يف ما يتعلَّق بتوفري الرعاية.

1. املقدمة
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1.2 ما هو »التحليل السريع للرعاية«؟
الَتحليل الَسريع للِرعاية هو َمجموعة من الَتمارين للَتقييم 

الَتشاركي الَسريع للَعَمل املنزيل غري امَلدفوع وِرعاية 
األشخاص يف اجملتمعات احملّلية. قد اسُتخِدَم هذا التحليل 

من ِقَبل منظمة أوكسفام وامَلجموعات امَلحلّية والوكاالت 
اإلنسانية واإلمنائية لَتحسني الَتصميم والنتائج لرباجمهم. 

حيث َأظهرت تقييمات الرعاية كيف أن مسؤولّية املرأة يف 
أعمال الرعاية قد ُتؤثِّر على ُمشاركتها يف مشاريع التنمية أو 

اإلستفادة منها. 

َتْسعى الَتقييمات أيًضا إىل إبراز وَتحسني فهم َأمناط أعمال 
الرعاية غري املدفوعة يف اجملتمعات امَلحليَّة وحتديد 

املشاكل وحلولها. إّن التحليل السريع للرعاية هو مقصود أن 
يكون بسيًطا وُمنَخفض التكلفة وسريع اإلسِتخدام وسهل 

اإلندماج يف التدريبات القائمة لتصميم الربامج أو مراقبتها.1 
َتشُمل األداة ثماِنية متارين َتهُدف إىل حتقيق أرَبعة أهداف 

دة 2 وهي: حمدَّ

دراسة َعالقات الرعاية يف اجملتمع. 	 

َحتديد أنِشَطة الَعَمل امَلدفوعة وَغري امَلدفوَعة التي َيقوم 	 
بها الرجال والنساء وإيجاد تقدير َتقريبي مُلَعّدل   الوقت 

األسبوعي الذي يقضيه الرجال والنساء يف كل ِفَئة من ِفئات 
الَعمل.

َتوثيق الِرعاية للنساء والرجال والفتيات والفتيان على ُمستوى 	 
ة  اأُلسرة، والَتغيريات يف َمهام الِرعاية ِبَسَبب عواِمل خاِرجيَّ

)الِهجرة والسياسات والكوارث، وما إىل ذلك(، ودراسة 
عاَية وَتحديد  املعايري اإلجتماعّية التي ُتؤثِّر على َأْعمال الرِّ

ة للنساء واجملتمع احمللي. َأنِشطة الِرعاية اأَلكرث إشكاليَّ

ة وَتْحديد 	  وضع خريطة بَخَدمات َدْعم الِرعاَية والُبنَية الَتحِتيَّ
ية للَحِد من أعمال الرعاية أو  وَتْرتيب اخليارات َحسب األهمِّ

إعادة توزيعها. 

2.2 ملاذا إجراء حتليل سريع للرعاية؟
َتمارين الَتحليل السريع للرعاية َفّعالة يف ُمساعدة إلهام 

ة لفهم َعمل الِرعاية يف َمنَطقِتهم وإيجاد  اجَلماعات امَلَحليَّ
ة للمهام ااإلشكالبة وأمناط الِرعاية. ُحلول َعمِليَّ

ُيمِكن أن يكون الَتحليل الَسريع للرعاية حاِسم للَكْشف عن 
َقضايا غري مفهومة ُتواِجُهها الِنساء والفتيات يف امُلشاركة 

يف الربامج اإلنسانّية واإلمنائّية واإلسِتفاَدة من هذه الَبرامج 
بإنصاف. بامِلثل، ُيمكن أن ُتساعد هذه األداة، من خالل إظهار 
د، يف ضمان إستمرار  أمناط الِرعاية املوجودة يف سياق ُمَحدَّ

حصول الِفئات الَضعيفة أو امُلعالة على الِرعاية الكافية يف 
ة. حاالت األَزمات أو الِشدَّ

ريع للِرعاية يف َتصميم أو َتعديل  ُيمِكن إسِتخدام الَتحليل السَّ
ة التي  الت الَعمِليَّ الَبرامج من ِخالل َجمع األدلَّة لَتحديد الَتدخُّ
ُيمكن أن ُتقلِّل من الوقت أو الَعمل املطلوب للَعمل املنزيّل 
الَيومي وِرعاية األشخاص. على سبيل املثال، بَعد شهر أو 

اثنني من الزلزال الذي وقع يف نيبال )2015( واإلعصار يف 
ريع للِرعاية  الفلّبني )2013(، مّت استخدام َنتائج التحليل السَّ

لَتحسني َتصميم الَتَدُخالت الَفوِريَّة )الغذاء يف حاالت الَطوارئ 
وُسبل الَعيش( واإلسِتجابات الطويَلة األمد )برنامج املياه 

ة والنظافة؛ الَدْعم( للتخفيف من آثار الكوارث. فعلى  والُصحَّ
َد املشاركون احلاَجة إىل امَلطاِبخ اجَلماعية  سبيل امِلثال، َحدَّ

وَمرافق غسيل امَلالِبس وَمعّدات لِرعاَية األطفال. وقد َأظَهر 
تطبيق التحليل الّسريع للِرعاية يف أوروميا يف أثيوبيا أن َجْمع 

احَلَطب هو أصعب َمهام ِرعاية، مّما أّدى إىل َتْصميم موقد 
فّعال يف استهالك الوقود )باسِتخدام َحَطب َأَقل وإزاَلة الُدخان 

الداخلي(.

ريع للِرعاية املربع األّول: َعّما َيخَتِلف الَتحليل السَّ
ة لِزيادة 	  ريع للِرعاية ليَس أداة مستقلِّ حليل السَّ إّن التَّ

ة  التوعية؛ بل هو أداة َتشخيصّية. بالتايل، ال َينَبغي ِتكرارها عدَّ
م  مّرات كَجلسة ِلَنشر التوعية. مّت َتصميم َتمارين أخرى للتعلُّ

ة َحول أدوار الِرعاية  عن الِرعاية أو تغيري امَلعايري اإلجِتماعيَّ
)راجع مالحظة رقم 1(.

ه 	  ليس الَتحليل الَسريع للِرعاية َمنهجًا كّميًا صارمًا ولكنَّ
م َلمحة عن حالة أعمال الرعاية غري املدفوعة يف  ُيقدِّ

اجملتمع. ِللحصول على أدّلٍة دقيقةٍ عن أعمال الرعاية غري 
املدفوعة، ُيرجى اعتبار إسِتخدام الَتحليل الَسريع للرعاية 

بالَتزاُمن مع »َنهج َمسح الِرعاَية امَلنزليَّة«.

2. ملاذا التحليل السريع للرعاية؟
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ة الَتحليل الَسريع للِرعاية ليست  على الُرغم من أن َمنَهِجيَّ
َمة كَجلسٍة لِزيادة الَتوعِية، فإنَّها ُتغّير َفْهم امُلشاِركني  ُمصمَّ

ية َعَمل الِرعاية غري امَلدفوع. حيث ُيمكن إستخدام  ِلقيمة وَأهمِّ
الّتحليل الّسريع للِرعاية ِلَبدء أو َدعم َعمليات أطول للتوعية 

والتغيري حول َكيِفية َتقدمي الِرعاية يف امُلجتمعات امَلحلية. 
َمت الَتدريبات لَكي ُتؤّدي إىل َتقدمي ُمقَتَرحاٍت ِبشأن  فَقد ُصمِّ

ة َتقدمي الِرعاية من قبل النساء إىل  َكيِفّية إعاَدة َتوزيع مسؤوليَّ
الرجال، وكيف ُيمِكن َتحويل تكاليف َخَدمات الِرعاية من اأُلسر 

الَفقرية إىل الَدولة.

ُيرجى ُمالَحَظة ما َيلي: َتوِصية ملمارسٍة جيِّدة ُتفيد أنَّ َعلى 
مات التي َتسَتخِدم الَتحليل الَسريع للِرعاية فرض امَلوارد  امُلنظَّ

للُمشاَركة يف َأنِشَطة امُلتاَبَعة أو على اأَلقل َتوفري الَدعم 
الكايف لُلمجَتمعات التي َترَغب يف استخدام الَنتائج يف جهود 

َدْعمهم.

3.2 ملاذا الرتكيز على الرعاية؟
ل األمناط اجلديدة لَتوفري الِرعاية َوسيلة ملعاجلة  الُرؤَية: ُتشكِّ

َعَدم امُلساواة وَتعزيز َتمكني امَلرأة. الِرعاية اجَليِّدة أمر بالغ 
األهمية لَعاِفَية اإلنسان. إّن اإلستثمار يف الِرعاية َلُه أَثر إيجابي 
ة والَتنِمية اإلقِتصاديَّة.  واِسع الِنطاق وَطويل األَجل على الُصحَّ

ة«، فإّنها عادًة  وعلى الُرغم من أّن الِرعاية هي »َمنَفَعة عامَّ
ة الَثقيَلة وَغري امُلَتساِوَية  تظلُّ مسؤوليَّة املرأة. إّن امَلسؤوليَّ
يف أعمال الِرعاَية الغري َمدفوعة والتي َتفَتقر إىل الَدعم الكايف، 
مة أوكسفام  َترَتبط بالُفقر واإلسِتبعاد اإلجِتماعي. َتهُدف ُمَنظِّ

ة  إىل ِزيادة اإلعِتراف بأعمال الِرعاية واحلّدِ ِمن األعمال الّشاقَّ
ة الِرعاية ِبَشكٍل أكرث  يف َمجال الِرعاية وإعاَدة َتوزيع َمسؤوليَّ

مي الِرعاية يف اتخاذ الَقرارات  إنصاًفا وَضمان َتمثيل ُمَقدِّ
كشرط ُمسبق ِلتحقيق الَتمكني الّسياسي واإلجِتماعي 

واإلقِتصادي للَمرأة.

ما مدى عملّية أداة الّتحليل السريع للّرعاية؟ إن َتحليل الِرعاية 
الت يف الَرعاية ُممِكنة وقاِبلة للَتنفيذ. ُتظِهر َتجِرَبة  والتَّدخُّ

أوكسفام يف استخدام التحليل الَسريع للِرعاية يف َمناِطق 
ُمخَتِلفة )أَكرث من 20 بلدًا(، ُمنُذ عام 2013 عندما َتّم َتطوير 

األداة، أّن الّتحليل الّسريع للرعاية ُيعطي معلوماٍت كاِفية لَبدِء 
الت امُلمِكَنة وَتحديد أوَلِوّياتها. إن َتغيري  شيٍء ما وِلَتحديد الَتَدخُّ

الُطُرق التي َيِتم بها َتقدمي الِرعاَية َقد َيسَتغِرق عقوًدا. 

ز على الِرعاية  ة التي ُتركِّ الت الَعمِليَّ َمع ذلك، فإّن َبعض الَتدخُّ
َزة للُمجتَمعات والَبرامج. إنَّ اخُلطوات  كانت ُملِهَمة وُمَحفِّ
العملّية ُيمكن أن ُتساِعد على َضمان ُمشاَرَكة امَلرأة يف 
َبراِمج التنمية امُلخَتِلفة واإلسِتفاَدة ِمنها ِبشكٍل أفَضل، 

وُيمكن أن ُتزيد من اإلعرتاف ِبعَمِلها وَتقديِره، وكثرًيا ما ُتؤّدي 
إىل َتْغيرياٍت يف َقواِعد وُسلوكّيات النوع اإلجتماعي فيما َيتعلَّق 

بأعمال اِلرعاية غري املدفوعة.

ففي هندوراس مثًلا، أْسَفر التأييد امَلدعوم بَنتاِئج الَتحليل 
ة إنشاء َمشروع لَتوليد  الَسريع للِرعاية َعن َتْسريع َعمليَّ

الَكهرباء َقدِره 000 100 دوالر أمريكي ُيسَتْخَدم ِلَتشغيل 
ِمضّخات املياه وَمطاحن احلبوب والَتربيد. يف زمبابوي، َدعَمت 
َنتائج الَتحليل الَسريع للِرعاية ِزياَدة الَوعي ِعند الِرجال والِنساء 
ة  مت شِركة حَمِليَّ من ِخالل ›أبطال الرعاية الصّحية‹،  حيث قدَّ

الَدعم لرَتكيب خّزانات املياه يف منطقة بوبي. يف أوغندا، 
إسَتْخَدم فريق الربنامج نتائج التحليل السريع للِرعاية يف 
اإلجِتماعات مع َمكَتب اإلحصاءات األوغندي داعًيا إىل إدراج 

رات إستخدام الوقت والِرعاية يف امَلسح الدميغرايف  مؤشِّ
والصّحي. يف بنغالديش، إسُتخِدم التحليل السريع للِرعاية يف 
بيئة َحَضريَّة مع العامالت املنزلّيات، وَدَعمت َنتائُج هذا التحليل 
امُلطالبة مع أصحاب الَعمل ِبَمعّدات ُتقلِّل من الَوقت امَلْبُذول  

يف امَلهام األكرث صعوبة يف منازلهّن.
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4.2 كيف َسيتناَسب التحليل السريع للِرعاية 
مع َعَمِلنا احلايل؟

نعم فعًلا!!! َتظَهر َتجِربة أوكسفام أن َتحليل الِرعاية 
ُمناسب ألّي برنامج.

مّت استخدام التمارين يف َبراِمج مثل اإلستجاَبة واإلْصالح 
ة  بعد الكوارث والَشباب والَتنِمية احلضريَّة والَتنِمية الريفيَّ

ة  حيَّ وامَلشاريع واألسواق وِقياَدة املرأة واخَلدمات الصُّ
وفريوس َنقص امَلناعة واسِتعاَدة ُسُبل الَعيش والَدْعم يف 

جمال الِسياسات وغريها. وَتشُمل ُمخِرجات التحليل السريع 
للِرعاية ما يلي:

َتقدير ساعات عمل الِنساء والِرجال يف أنِشطة العمل مبا 	 
يف ذلك الِرعاية.

ة واخَلدمات امَلطلوَبة 	  خريطة اجملتمع للعمل والُبنية الَتحِتيَّ
ا لِرعاية الناس.  حالّيً

الَتغيريات يف أمناط الِرعاية ِبسَبب األَزمات والكواِرث وَتغيري 	 
الّسياسة والهجرة وَعواِمل أخرى.

ثالثة أو أربعة »َمشاكل رئيسّية« يف األعمال احلاِلّية للِرعاية 	 
ل  مثل املهام الشاّقة التي َتسَتغِرق وقًتا طويًلا أو قيود التنقُّ

أو اآلثار الصحّية.
رات الِرعاية 	  َفهِم امَلعايري اإلجتماعية الكاِمنة وراء تصوُّ

عات من قبل النساء والرجال. وقُّ والتَّ

احللول امُلقَتَرحة واملرّتبة حسب األولوّية مُلعاجلة هذه 	 
املشاكل.

ت نتائج التحليل السريع للِرعاية إىل َتحسني فعالّية  كثرًيا ما أدَّ
تصميم الربامج وكفاءتها يف حتقيق نتائج الربنامج. وُيمكن 

أيًضا أن ُتستخدم كأداة يف الَدْعم\التأييد التي َيقوده امُلجتمع 
احملّلي واجملتمع املدين. وتؤّدي مناقشات التحليل السريع 

عاية أيًضا إىل َتشكيل جماعات حملِّية وقاَدة للتعامل مع  للرِّ
َمسألة الِرعاية غري امَلدفوعة وامِتالك النتائج واسِتخدامها 

خُلَطِطهم اخلاصة والدعم.

5.2 اسرتاتيجّية الَتغيري - كيف َيحُدث الَتغيري 
يف الِرعاية؟

ة  »ميكننا َجْعل عمل الرعاية مرئّي وإظهار أهّمَيته وَجعلِه َقضيَّ
رناَمج َمْعنِّي يف  اجَلميع وُمعاجَلته بخطواٍت بسيطة« مدير بَ

متارين التحليل السريع للِرعاية.

ا/ًة. ›الرعاية‹ ليست قضّية جديدة. لسنواٍت، 	  كن/كوين عملّيً
َنظَرت براِمج الطوارئ والَتنمية يف جميع أنحاء العامل يف 

ا أو ِبُوُضوح - على سبيل املثال،  أعمال الِرعاية – ضمنّيً

Umm, I am into 
humanitarian 
response, will this 
work for me?

We do youth
and urban 
programmes, will 
this work for us?

أنا مهتم/ة َمبجال 
ة،  ا�ستِجابة ا�نسانَيّ
هل هذا ُمناسب �؟

عمُل بَِ�امج  نحُن نَ
قة بالشباب  ُمَتعلِّ

ة،  وبالَ�امج احلضريّ
هل هذا ُمناسب لنا؟
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أنِشَطة الَتخطيط حول ›الَعَمل امَلنِزيل‹ أو ›املسؤوليات 
دين من كيفّية  اأُلسِريَّة للَمرأة‹. لكن الكثري من الناس غري ُمتأكِّ

ُحدوث الَتغيري من حيث من يقوم بأعمال الِرعاية، أو كيف يتم 
ة  ر ُمماَرسات منزليَّ توفريها. كيف ميكن للمجموعة أن ُتغيِّ

لة؟ بدًلا من  ة وُمتأصِّ َدة وحّساسَّ ة وُمَعقَّ ة وَثقاِفيَّ خاصَّ
م ممارسة التحليل السريع  معاجلة القضايا يف آٍن واحد، ُتَقدِّ

ة للَبدء يف َتسهيل الَتغيري. للِرعاية احُللول الَعمِليَّ
د متارين 	  ا/ًة. ُتحدِّ قم/قومي بِبِناء َدعم واسع وُكن/كوين إيجابّيً

التحليل السريع للِرعاية »رعاية األشخاص« كَمْسأَلة تخّص 
ة ِنسائيَّة«.  اجملتمع بأسِره بدًلا من إعتبار الِرعاية »قضيَّ

الَغَرض من ذلك هو ِبناء ملكية لهذه العملية واإللِتزام بها. 
إّن الَتحليل السريع للِرعاية ال َيعَتِبر الِرعاية ِعبًئا بل َمْصَلَحة 

إجتماعّية وَيعتِبر أن الِرعاية َتعود بالفائدة على اجملتمع 
بأسره.

دة. »إنتصارات سريعة« 	  ل اخلطوات الصغرية بِداية َجيِّ شكِّ تُ
من الَتحسينات الَعمليَّة يف عمل الِرعاية َتبني الثِّقة واإللهام 

واإللتزام لإلستمرار. كما وُتظِهر أيًضا أن الَتغيري ُممكن 
الت  وُمفيد، وَتخُلق إنخراًطا يف هذه املسألة مّما ُيتيح َتحوُّ

رات وامَلواِقف ِتجاه العمل الذي َتقوم به  أكرث أهّمية يف الَتَصوُّ
املرأة وعمل الِرعاية بشكٍل عام.

َجَدول أعمال حتويلي. يف األَجَلني املتوسط   والطويل، 	 
يتضّمن َجدَول أعمال أكرث طموًحا واسرتاتيجية لتغيري ما يلي: 
اإلعرتاف بقيَمة الِرعاية؛ إستثمارات لَتسهيل أعمال الِرعاية؛ 

تغّيرات يف امُلعتقدات؛ تقليل امِلسؤولّيات وتكاليف الرعاية 
وإعادة َتوزيعها؛ إعادة تقييم عمل املرأة؛ واألهم من ذلك، 

مي الِرعاية يف ُصنع الَقرار على ُمستوى األسرة  َتمثيل ُمقدِّ
ل عدم تكافؤ املسؤولية  واجملتمع احمللي واحلكومة. وُيشكِّ
ا أمام حقوق املرأة واحلّد من  يف أعمال الرعاية عائًقا أساسّيً

الفقر.

6.2 املفاهيم األساسية يف »الرعاية«
يف هذا القسم، نناقش بإيجاز بعض املفاهيم واملصطلحات 

الشاِئعة يف امُلناَقشات حول الرعاية.3

أعمال الِرعاية غري املدفوعة )وتسّمى أيضا العمل املنزيل 	 
أو العمل األسري أو العمل العائلي أو العمل اإلجنابي(: ُيشري 

عمل الِرعاية غري اَلمدفوع إىل َتوفري اخَلَدمات ألفراد اأُلسرة 
وامُلجَتمع خارج األسواق، حيث احِلْرص مَبْصَلَحة ُمَتلّقي/ة 

الِرعاية من امُلرّجح أن ُيؤّثر على جودة اخلدمة امُلَؤّمنة 
)فولرب، 2006؛ إسكيفيل، 2013(.

األنِشطة املتزاِمًنة: غالًبا ما تِتّم الِرعاية باألشخاص يف َنفس 	 
الوقت الذي تتمُّ فيه أنشطة أخرى. على سبيل املثال، قد َيتّم 
اإلشراف على الَطبخ أثناء الَبسَتنة، أو اإلشراف على األطفال 
وَغسل املالبس واسِتقبال الُعَمالء يف َمتجر اأُلسرة. عندما 
نقوم بتحليل الرعاية، من املهم تسجيل األنشطة امُلَتزاِمَنة 
بِدّقة، ألنَّه خالًفا لذلك ُيمكن أن نقلِّل من قيمة عمل الِرعاية 

غري املدفوع الذي يتّم القيام به. »إن اإلنخراط يف أنشطة 
ُمَتزاِمَنة )إستخدام الوقت بشكلٍ ُمكثَّف من خالل القيام 

ر لألسر املزيد من  بأمرين أو أكرث يف نفس الوقت( ُيوفِّ
العمل غري املدفوع على حساب عمٍل أصعب ألولئك الذين 

يقدمونه« )فلورو، 1995(.
مسؤولّيات اإلشراف: »اإلشراف« يشري إىل مسؤولية 	 

»اإلعتناء ب« املعالني لفرتة من الزمن. قد َيَتطلَّب اإلشراف 
بضع دقائق فقط من »العمل« يف أّي ساعة، أو ال يتطّلب 
أّي نشاط أو عمل على اإلطالق، على سبيل املثال عندما 

يكون الطفل نائم. مع ذلك، فإن مسؤولّية اإلشراف َتحّد من 
َخيار مقّدم/ة الرعاية للنشاط األساسي، وتقّيد حركته/ها، 

وُيمكن أن تزيد من عزلته/ها. كما أّنه يخُلق عدم الَيقني بشأن 
ض اإلنتاجية يف  اخُلَطط واجَلداول الَزَمنّية، وُيمكن أن ُيخفِّ

أنشطة العمل.
ُيمكن أن يكون املعالون إما أطفاًلا أو بالغني ُمعالني غري 	 

قاِدرين على العِناَية بأنُفِسهم )على َسبيل املثال ألنهم 
قون أو ُمَرضى(. من املهم اإلعِتراف مَبسؤولّيات  مَعوَّ

اإلشراف باإلضافة إىل األنشطة امُلتزاِمَنة. ُتظهر مراقبة 
ة مسؤولّيات الرعاية، والقيود  وِقياس »اإلشراف« ِحدَّ

املفروضة على التنقل / اختيار النشاط / اإلنتاجية، ويشريان 
إىل احلاجة إىل خدمات رعاية األطفال أو خدمات رعاية البالغني 

املعالني على سبيل املثال. يف اجملتمعات الريفّية حيث 
َأجَرت أوكسفام َمسًحا للرعاية املنزلية، غالًبا ما أفادت 

النساء بأنهّن، باالضافة اىل مسؤولّية اإلشراف، يقضني بني 
10 و 14 ساعة يف اليوم مبسؤولية الرعاية )روست وآخرون، 

.)2015
الرعاية ودورات احلياة: َتَتغّير مسؤولّيات الِرعاية عند 	 

ر عمل الِرعاية بشكٍل كبري خالل دورات  النساء والرجال وَيَتغيَّ
حياتهم - عندما يكونون أطفاًلا، عندما يقوموا بالِدراسة، عند 
َتشكيل األَسر وَتربية األطفال، يف وقٍت الحق من احلياة، ويف 
مة من العمر. ُتبيِّن الِدراسات الُدولّية الستخدام  مرحلٍة مَتَقدِّ
الوقت أن الَفجوة بني النوع اإلجتماعي يف أعمال الرعاية غري 

املدفوعة قد تكون صغرية جًدا بالنسبة ِلفئات عمرّية ُمَعّينة 
يف ثقافاٍت ُمَعّينة )ِزيادة 0.5 ساعة فقط يف اليوم للنساء 

البالغات من العمر 20 عاًما مقارنًة بالرجال يف العشرين 
من العمر(. لكّن الَفجوة بني النوع اإلجتماعي عادًة ما ُتصبح 
أوَسع خالل سنوات رعاية األطفال الِصغار. تؤّدي الفروقات 

الرتاكمّية بني النوع اإلجتماعي يف مسؤولّيات العمل غري 
املدفوع يف جمال اِلرعاية على مدى دورة احلياة إىل عدم 

مساواة كبرية بني النوع إالجتماعي فيما يتعلقة بالفقر 
والعمالة واملشاركة السياسية.

َجدَول إعادة الَتوزيع: َيقَتِرح هذا اإلطار امُلرَتِكز على أربعة 	 
عوامل4 َتعزيز َتوفري الرعاية العاِدلة، كما أوضحنا سابقا. هو 

إطار لتحليل ُسبل التغيري نحو ُطُرق أكرث عدالة لَتوزيع َتكاليف 
وفوائد أعمال الرعاية غري املدفوعة. )أ( إن اإلعرتاف بأعمال 

الِرعاَية غري اَلمدفوعة أمر مهم، ولكن اإلعرتاف ال يؤّدي 
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بالضرورة إىل املطالبة ب: )ب( تخفيض أو )ج( إعادة توزيع 
عمل املرأة بني املرأة والرجل، أو بني اأُلسر واجملتمعات 

مي  احمللّية والدولة )إسكيفيل 2013(5. )د( اّن متثيل ُمقدِّ
الِرعاية يف منابر صنع القرار أمٌر بالغ األهمّية جلعل التغيريات 

اإليجابّية مستدامة على مّر الزمن.
ة: يف كثري من السياقات، ُيساء فهم 	  الِرعاية مقابل الَرَفاِهيَّ

بعض أنواع أعمال الرعاية على أنها » ترفيهّية«، مثل رعاية 
األطفال أو الطهي أو َدعم البالغني املعالني. ينبغي التمييز 
بني »الطهي حلفل زفاف أو حدث ديني« - وهو عمل منزيل 

/ رعائي - وحضور احلدث، الذي هو على األرجح »ترفيه«. 
على نحٍو مماثل، فإن الّدعم املعنوي واإلستماع هما يف 

الغالب أنشطة رعاية »يف اجتاٍه واحد«، يف حني أن التنشئة 
اإلجتماعية، التي هي »ُثناِئّية اإلجتاه«، هي أقرب إىل الرتفيه.

الَتمييز بني أعمال الِرعاية وإنتاج األغذية: ُيصنَّف إنتاج 	 
األغذية أو غريها من امُلنَتجات )مثل العمل يف احلقول أو 
احلدائق( على أّنه »عمل زراعي غري مدفوع« ولكنه ليس 

»عمل رعاية غري مدفوع«. ما ُيعترب »رعاية« هو إعداد 
الطعام أي املعاجلة والطبخ، التي هي خدمات بدًلا من 
ح التحليل السريع للرعاية هذه الُفروقات. منتجات. ُيوضِّ

دة السياق لعمل الِرعاية الغري َمدفوع: 	  تعريفات ُمحدَّ
يف ِنقاشاٍت جماعّية حول العامل، ُتَبيِّن امُلناقشات حول 

ِنطاق »أنشطة الرعاية« أّن تعاريف أعمال الرعاية غري 
املدفوعة َتخَتلف يف كل ِسياق. يف بعض السياقات، ُتعترب 

الصالة لشخص ما أو رعاية احليوانات األليفة املنزلّية وحتى 
النوع اإلجتماعي ضمن النطاق الزوجي »نشاط رعاية«،. 

ُيدِرك التحليل السريع للرعاية وجود مثل هذه اإلختالفات. 
للمنسقني/ات بعض املرونة جلعل تعريف »أنشطة 

الرعاية« مالئًما للسياقات احمللية. مع ذلك، يتم اإلحتفاظ 
بالتعريف العاملي ألعمال الرعاية غري املدفوعة للِحفاظ على 
ة امُلقارنة بني نتائج التحليل السريع للرعاية عرب خمتلف  قابليَّ

اجملموعات السّكانّية واجملتمعات والبلدان. ال َيزال من 
ر  د السياق للرعاية حتى إذا َتقرَّ املهم َتوثيق هذا الفهم امُلحدَّ

عدم إعتبارها مبثابة عمل رعاية يف التحليل السريع للرعاية 
)يرجى الرجوع إىل امللحق 1 لإلطالع على كيفية تكييف التحليل 
د، يف هذا امِلثال كان التحليل  السريع للرعاية مع ِسياق حمدَّ

السريع للرعاية هو وثيقة توجيه للتحاليل السريعة للرعاية 
يف منطقة أشويل يف أوغندا(.
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َيهُدف هذا الُقسم إىل ُمساعدة املديرين/ات واملنّسقني/ات 
ومنسقني/ات اجللسات على وضع األساس لفعالّية التحليل 

السريع للرعاية من خالل التحديد الكامل للنطاق والتخطيط 
واإلعداد لهذا احلدث.

1.3 حتديد نطاق التحليل السريع للِرعاية 
اخملطط له

د/ي َهَدف وِنطاق التحليل السريع للرعاية. ُقْم/قومي  َحدِّ
مبناقشة ووضع توّقعات واضحة يف ما يتعلق باملوارد 

واجلدول الزمني ووقت املوظفني ومشاركة املستفيدين/ات 
واملواقع وخطط املتابعة. قّم/قومي باعتبار األسئلة التالية:

ما هو هدفك من إجراء التحليل السريع للرعاية؟	 
ماذا تتوّقع/ين أن تكون النتائج؟	 
هل َيطال التمرين مشروًعا أو جمتمًعا واِحًدا، أم َيطال 	 

برناجًما كاِمًلا أو مقاَطَعة؟
بالِنسبة ألّية مقرتحات َتنُتج عن حتليل الرعاية، هل هناك 	 

أموال متاحة من »الربنامج املضيف« و/أو هل هناك إلِتزام 
عات؟ بَدعم َجْمع الَتربُّ

مع من تعمل/ين على األرض؟	 
من سيوفر املتابعة؟	 
من يستطيع إستخدام نتائج التحليل السريع للرعاية للدعم، 	 

وكيف ؟

إذا كان التمرين خمّصًصا لربنامج كامل أو مقاطعة، فقد 
يكون هناك حاجة إىل أكرث من حتليل سريع واِحد للِرعاية، 
مع إنتشار التقييمات عرب منطقة الربنامج، مبا يف ذلك 

اجملتمعات الَفرِديَّة. على سبيل املثال، إذا كانت املقاطعة 
تضّم جمتمعات ريفّية وحضرّية على الَسواء، فإن إجراء التحليل 
السريع للرعاية يف اإلطارين من شأنه أن ُيتيح للنتائج أن تكون 

َتموذجّية قدر امُلسَتطاع.

يرجى مالحظة أّنه عند استخدام التحليل السريع للرعاية 
لإلبالغ عن إستجابات ما بعد الكوارث، يتّم تقليل اجلداول الزمنّية 

للتخطيط للتحليل السريع للرعاية بشكٍل كبري. بالتايل، يف 
البلدان أو اجملتمعات امُلعّرَضة للكوارث والصدمات التي ميكن 

التنّبؤ بها، ينبغي استثمار الوقت واملوارد لفهم أمناط الرعاية 
بشكٍل أفضل قبل حدوث الكارثة أو األزمة، أّيْ ينبغي أن ُيشّكل 

التحليل السريع للرعاية جزًءا من أنشطة احلّد من خماطر 
الكوارث. كما وينبغي استخدام اخلربة السابقة يف كيفية تأّثر 

أمناط الرعاية بالصدمات من أجل إبالغ االستجابات الطارئة يف 
املرحلة األوىل.

2.3 إختيار فريق لَتيسري التحليل السريع 
للرعاية

ُتَولِّد تدريبات التحليل السريع للرعاية نتائج أفضل عندما ُتقام 
مع فريق من أربعة إىل خمسة أشخاص. َيُضم الفريق إثنني من 

املنسقني )أنثى وذكر(، وُمَوثِّق/ة، وُمساِعد/ة.

من يقوم بالتنسيق؟ ُيمكن أن يكون املنسقون/ات موظفني/
ات من منظمات حملية أو خرباء إستشاريني يتمتعون/ن 

باملهارات التالية:

خربة يف العمل على قضايا النوع اإلجتماعي6 وفهم ألعمال 	 
الرعاية

إّطالع بامَلنهجّيات الَتشاركّية، مع اخلربة يف تنسيق 	 
النقاشات اجلماعّية َتشُمل أعضاء من َمراِكز إقتصادّية 

واجتماعّية خمتلفة
ِخربة وَمعرفة باملنطقة احمللية	 
َطالقة يف اللُّغات احمللّية ذات الصلة	 

إذا كان التحليل السريع للرعاية َيسَتهدف األطفال )ما دون 
ال18 عاًما( بني املشاركني، فإن املهارات اإلضافية التالية 

ا: ستكون شرًطا مسبّقً

ِخربة يف العمل مع األطفال أو املراهقني	 
َفِهم قوي لقضايا رعاية الطفل وحمايته	 
الَوعي والَتَشّبث بسياسات رعاية الطفل وحمايته ذات الصلة 	 

)على سبيل املثال، إذا قامت منظمة أوكسفام أو منظمة 
شريكة لها بتنسيق اجللسات، من الضروري اّتباع سياسات 

املنظمة املتعّلقة برعاية الطفل وحمايته(.

من امُلْسَتَحّب أيًضا أن يكون هناك ُمَوثِّق/ة )مزيد من 
التفاصيل أدناه( وُمراِقب/ة )أو اثنان/اثنتان(، ال سيما للتحليل 
السريع للرعاية األول الذي يقوم به فريق ُمْبَتِدئ يف هذا النهج. 

ل أن يكون الشخص لديه بعض املعرفة حول حتليل  ُيفضَّ
الرعاية وقضايا النوع اإلجتماعي ، والذي سيكون قادًرا على 
ُمساعدة الفريق املنسق يف تنفيذ متارين التحليل وشرح 

املهام واملفاهيم.

راِجع/ي أيًضا قائمة التحليل السريع للرعاية )القسم 1.2.4(.

3.3 َتوجيه الفريق املنسق
مبجرد إنشاء الفريق امُلنسق، من املهم تخصيص الوقت 

لتعليم وتدريب الفريق على منهجية التحليل السريع للرعاية. 
قد تختار/ي أن ُتراجع/ي وُتمارس/ي كل مترين لَتحسني 

ِخذ  يات امُلحَتمَلة. سَيتَّ ة والوقت الالزم والتحدِّ َفهِمك للعمليَّ
ة يوم واحد أو يوَمني،  ذلك َشِكل َحَلَقة َعَمل َتوجيهّية مِلدَّ

ريع للِرعاَية 3. َضْبط املعايري السِتخدام التحليل السَّ
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ق لتمارين التحليل.  وَينَبغي أن ُيتيح أيًضا للتخطيط امُلَتعمِّ
َيقرتح التعّلم من التجربة السابقة مع التحليل السريع للرعاية 

أّنك قد ترغب/ين يف النظر يف النقاط الرئيسية التالية مع 
الفريق يف هذه املرحلة:

بناًء على الغرض من التحليل السريع للرعاية ونوع 	 
امُلشاركني وِخرَبة املنسقني/ات، ُيمكن أن َتشُمل ورشة 

العمل الَتوجيهّية َجلسة حول مساواة اجَلنَدَرة أو قضايا 
األطفال

تسمح ممارَسة متارين التحليل للمنسقني/ات إكتساب 	 
اخِلربة العمليَّة إلجراء التحليل السريع للرعاية والتفكري يف 

نة، على سبيل املثال: إذا  كيفية التعامل مع سيناريوهات ُمعيَّ
كان أغلبية املشاركني أمّيني، أسئلة ُمْحِرجة وغري ذلك

ة 	  يف نهايةَ ورَشة العمل، يجب ُمناَقشة اخَلَدمات اللوِجستيَّ
حلشد املشاركني والسلطات احمللية، والنظر يف اإلعتبارات 

ة َحْول اجملتمع األخالِقيَّ
إسَتخَدم آخرون عملّية توجيه الفريق املنسق للبدء يف 	 

تكييف وسياق جمموعة أدوات التحليل السريع للِرعاية 
للجمهور امُلسَتهَدف واجملتمع

 إذا كان الَدِعم/التأييد من امُلخِرجات الرئيسية للتحليل، فإن 	 
تطوير حتليل الُقدَرة أثناء َتْهِيئة الفريق املنسق من شأنه 

أن يفيد نهج عملية التنسيق وإعطاء األولوّية لألسئلة األكرث 
أهمّية التي ينبغي معاجلتها

راجع/ي أيًضا قائمة التحليل السريع للرعاية )القسم 2.2.4 و 
.)3.2.4

4.3 إيجاز حّراس البوابات
»ُحّراس الُبّوابات« هم أشخاص ذو تأثري كبري على اجملتمعات 

َسة حيث يجري التحليل السريع  احمللية امُلسَتهدَفة أو املؤسَّ
للرعاية. هم/ن ُحّراس على الِقَيم والَثقافة يف جمتمع أو 

مة وَيشُملون/َيشِملن، على سبيل املثال ال احلصر،  ُمنظَّ
القيادة التقليدية أو الدينيَّة واحلكومة احمللية وأرباب العمل يف 
مة أوكسفام أّن إْرشاد حّراس  بعض األحيان. ُتظِهر َتجِربة ُمنظَّ

البوابات حول أعمال الرعاية وقيَمتها للمجتمع َيزيد من قبول 
عم يف املستقبل أسهل. من  ُمناّقشة »الرعاية« وَيجعل الدَّ

َتسَتهِدف/ين يف هذا التوجه َيعتَمد على نطاق وهدف التحليل 
السريع للرعاية. ويف بعض احلاالت، تكون بعض الربامج قد 

َرت أن تدير حتاليل سريعة للرعاية ُمستقّلة َتتألَّف من قاَدة  قرَّ
نساء ورجال فقط، مع تفضيلها أن يكون لها قادة »أقوياء« 

إىل جانب أفراد اجملتمع احمللي يف نفس اجملموعة. ُيوصى 
عم والسياسات.  ز على الدَّ بذلك للربامج التي ُتَركِّ

راجع/ي أيًضا قائمة مراجعة التحليل السريع للرعاية )القسم 
.)2.2.4

5.3 النظر يف اسرتاتيجية الدعم اخلاصة بك
إّن وضع اسرتاتيجّية الّدعم اخلاّصة بك قبل إجراء الّتحليل 

السريع للرعاية سوف َيسَمح لك ولفريِقك مبطابقة ُمخِرجات 
التحليل مع األِدلَّة املطلوبة للتأثري على ُمختلف أصحاب 

املصلحة )راجع/ي امللحق 5 من عّدة نقاط العمل من أجل 
الَدْعم(. ميكن حتقيق ذلك من خالل عملّية حتليل القدرات خالل 

ورشة عمل »توجيه الفريق امُلنسق«. راجع/ي الرسم 1 أدناه 
حول كيفّية تنفيذ هذا التمرين واألسئلة التي يجب َطْرحها. 
ميكن للمنسقني بعد ذلك تشكيل وتوجيه متارين التحليل 
لَضمان ُمناقَشة املشاركني للقضايا ذات الصلة بالدعوة، 

رات األكرث فائدة.  وضمان أن ُتولِّد املناقشات األِدلَّة واملؤشِّ
على سبيل املثال، بعد حتليل القدرات، قد يختار املنسقون/

ات الرتكيز على اخلدمات العامة أكرث من الرتكيز على كيفية 
َتْقسيم مهام الرعاية بني الفتيات والفتيان داِخل اأُلَسر.

حتليل القدرات هو نقطة البداية لدعم تطوير اسرتاتيجية 
م/ين هذا مباشرًة بعد  التأييد اخلاصة بك. سوف ُتَتمِّ

التحليل السريع للرعاية. كمثال على ما ميكن أن تنطوي عليه 
اسرتاتيجية التأييد اخلاصة بك، للَدْعم على املستوى احمللي 

ميكن أن تنظر/ي يف خطة تنمية امُلَحاَفَظة )أو ما يعادلها( 
وتنظيم إجتماعات مع القيادة الَتقليدّية واملمثلني املنَتَخبني 

من اجملتمع )سواء البلدية أو الربملان(. على املستوى 
الوطني ميكن أن تبدأ/ئي من خالل السعي إىل جمهور ووزارة 

د أنك على عالقة تفاهم  ذات تواصل مع جمموعتك. مُبجرَّ
مع هذه الوزارة، مًعا ميكنكم تنظيم إجتماع ودعوة جميع 

أصحاب املصلحة الرئيسيني على املستوى الوطني والذين 
مّت حتديدهم من خالل حتليل الطاقة. خالل هذه اإلجتماعات، 

ُقّم/قومي بتقدمي ملّخًصا للسياسات لتسليط الضوء على 
الرسائل الرئيسية من نتائج التحليل السريع للرعاية التي من 

احملتمل أن َتجُذب أصحاب املصلحة. ُقّم/قومي مبتابعة 
هذه اإلجتماعات مع إرتباطاٍت فردّية لتأكيد بعض نقاط العمل 

التي أثريت يف االجتماعات. 

جنبا إىل جنب مع الوزارة واجلهات املعنية األخرى التي أْبَدت 
إهتماًما، بإمكانك أن تَتَقّدم/ي من جلان البيانات املسؤولة عن 
خمتلف القطاعات ذات الصلة باملناقشات واحللول املقرتحة 

من قبل املشاركني، على سبيل املثال: الطاقة والصحة 
واملالية وغريها. َتَذّكر/ي أّنه على املستوى الوطني، السلطة 

يف متناول عدد من أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين 
ز ُفَرص النجاح يف التأثري  َتسعى/ين إلقناعهم برسالتك. َتَتعزَّ

الوطني عند تواُجد َتحاُلفات بني ُمختلف أصحاب املصَلَحة. 
للمزيد من املعلومات حول التأثري على املستوى الوطني، 

راجع/ي املبادئ التوجيهية للتأثري الوطني ملنظمة أوكسفام.7

يرجى املالحظة، كما مّت اإلشارة يف وقٍت سابق، أّن التحليل 
السريع للرعاية ليس َمنَهًجا كّمًيا صاِرم. مع ذلك، ميكن إعتبار 
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عدد قليل من التحاليل السريعة للرعاية على أّنها متثِّل أمناط 
عمل الرعاية يف اجملتمعات املماِثِلة، وتقّدم أدلة »جيدة 

مبا فيه الكفاية« لبدء املناقشات وأنشطة الَدْعم مع صانعي 
السياسات، حتى على املستوى الوطني.

ما هي 
املساحات 

أو املنصات 
التي ميكن 

استخدامها 
للتأثري؟

ما هي 
ِدّقة األدّلة 
املطلوبة؟

ما نوع األدلة 
التي يجذب كّل 

من أصحاب 
املصلحة؟

ما هي َعاَلَقة 
كل من أصحاب 

املصلحة يف 
املوضوع؟

من هم 
املؤسسات 
الرئيسية أو 

األشخاص 
الرئيسيني 

الذين تبغي 
التأثريبهم؟

أي مستوى 
َيسَتهِدف 

الَدْعم؟

ما هو هدف 
الَدْعم؟

وجًها لوجه 	 
)القرع على 

الباب(
إجتماعات 	 

السّكان أو 
اجملتمع

إجتماعات 	 
فردية

إجتماعات 	 
شهرية 
ألصحاب 

امَلصلحة 
ِوَرش َعمل 	 

ألصحاب 
املصلحة

ُمناَقشات 	 
الطاولة 

املستديرة
ر/ي أنَّه  َتَذكَّ

قد يكون من 
امُلْسَتَحّب  ِلقاء 

َبعض أصحاب 
املصلحة 

الرئيسيني 
بشكٍل فردي 

قبل إشراِكهم 
يف ُمنَتدى 

أوسع.
مالحظة: 

إختياراتك لها 
آثار مالّية وحتتاج 

إىل التخطيط 
السليم.

صاِرَمة	 
أقل َصراَمة	 

إْسِتَنادًا إىل 
أصحاب 

املصلحة، فإّن 
الدّقة املطلوبة 

من األدّلة 
تختلف. بعضهم 

أكرث إهتماًما 
بالبيانات الدقيقة 

واملتمّثلة 
ا، يف  إحصائًيّ

حني يعترب 
البعض اآلخر 

أّن التقديرات 
التقريبية، على 

سبيل املثال 
إستخدام الوقت، 

كافية. بالنسبة 
لآلخرين، فإّن 

القصص النوعية 
تكفي.

البيانات النوعية 	 
أو القصص 

البيانات الكّمية 	 
/ العددية

كّيف/ي رسائلك 
لتناسب 

اجلمهور 
املسَتهَدف 

أو أصحاب 
املصلحة. على 

سبيل املثال، 
قد تكون األدلة 

املتعّلقة 
بقضايا اجَلنَدرة 

ُمَناِسبة ألصحاب 
امَلصَلحة الذين 

يعملون مع 
النساء، ولكن 

حة  وزارات الصُّ
قد تكون أكرث 

إهتماًما مبعرفة 
املسافات التي 
َتجتازها النساء 

للوصول إىل 
َمرَفق صحي.

ُمعاِرض بقّوة	 
ُمعاِرض	 
ُمحاِيد	 
داِعم	 
داِعم بقّوة	 

كن/كوين حذًرا/
ًة برسالتك 

وأْسُلوِبك واللغة 
امُلسَتخَدمة 

مع أوَلئك الذين 
يعاِرضون. قم/
قومي بتحويل 

أوَلئك الداعمني 
إىل ُشَركاء، 

واعرث/ي على 
الدور الذي ميكن 

أن يقوموا به.

أفراد األسرة	 
القيادة الدينية 	 

والسياسية 
والتقليدية

احلكومة 	 
احمللية

املنظمات غري 	 
احلكومية

احلكومة	 
اجلهات 	 

املانحة
فرق العمل	 
جلان البيانات	 
القطاع اخلاص	 

قد ترغب/ين 
يف تسمية 

األفراد إذا كنت 
تعرفهم/

تعرفينهم 
وتعرف/

ين مستوى 
نفوذهم.

هذه هي 
مستويات التأثري 

امُلخَتلفة:
األسرة	 
اجملتمع	 
املستوى 	 

احمللي
املستوى 	 

الوطني
حّدد/ي املستوى 

)أو املستويات( 
املناسب نظًرا 
للهدف اخلاص 

بك.

هذا هو ما تنوي 
حتقيقه من خالل 

أنشطة الَدْعم 
اخلاصة بك.
على سبيل 

املثال:
خلق الوعي 	 

حول أهمية 
الرعاية

تعزيز االستثمار 	 
يف خدمات 

رعاية الطفل 
والصحة

الرسم 1: حتليل الطاقة - مطابقة األدلة باجلمهور املستهدف8
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1.4 اتخاذ القرارات حول كيفية استخدام أداة 
التحليل السريع للرعاية

بعد مراجعة عّدة التمارين، ميكن للمنسقني؟ات ومديري/

ات/القادة الربامج إّتخاذ قرارات اسرتاتيجية حول اختيار متارين 
َفق عليها للتحليل  ورشة العمل، إستناًدا إىل األهداف امُلتَّ

السريع للرعاية. وُيمكن إسِتخدام هذا القسم لَتسهيل عمليَّة 
ُصْنع القرار.

الهدف التمارين الغاية

رون مبن َيهَتّمون ومن َيهتّم بهم وكيف ُتبنى  َجعل املشاركني ُيفكِّ
عالقات الرعاية على األدوار اإلجتماعية يف األسرة واجملتمع

التمرين 1:
أدوار وعالقات الرعاية

إسِتكشاف َعالقات الِرعاية يف 
اجملتمع

إبراز احلجم اإلجمايل للعمل الذي تقوم به املرأة ويقوم به الرجل يف 
سياق/جمتمع معني، وحتديد حصة أعمال الرعاية التي تقوم بها 

النساء والرجال

التمرين 2:
إستخدام الوقت

َتحديد أنشطة عمل املرأة والرجل 
وتقدير متوسط   ساعات العمل 

باألسبوع

إستكشاف توزيع أدوار الرعاية على مستوى األسرة التمرين 3:
توزيع أدوار الرعاية

َتحديد أمناط النوع إالجتماعي يف 
أعمال الرعاية، واألعراف اإلجتماعية 

التي ُتؤّثر على أمناط عمل الِرعاية 
والَتغيريات يف أمناط الرعاية 

وأنشطة الرعاية األكرث إشكالية
َتحديد أنشطة الرعاية األكرث 

إشكالية بالنسبة للمجتمع 
وللنساء

حتديد ومناقشة املعايري اإلجتماعية الرئيسية وكيفية تأثريها على 
أمناط عمل الرعاية

التمرين 4:
األعراف اإلجتماعية

فهم التقّلبات والتغيريات يف أمناط تقدمي الرعاية، مبا يف ذلك تلك 
الناجمة عن األحداث أو السياسات اخلارجية

التمرين 5:
الَتغيريات يف الرعاية

حتديد أنشطة الرعاية األكرث إشكالية بالنسبة للمجتمع وللنساء التمرين 6:
أنشطة الرعاية امُلعضلة

حتديد الفئات اخملتلفة من البنية التحتية واخلدمات التي تدعم 
أعمال الرعاية

التمرين 7:
اخلدمات املتاحة

ُمناقشة اخلدمات والبنية التحتية 
امُلتاحة، وحتديد اخليارات للَحّد من 

أعمال الِرعاية وإعادة توزيعها
ة  حتديد وترتيب اخليارات مُلعاَلَجة املشاكل مع األمناط احلاِليَّ

ألعمال الرعاية، مع الرتكيز على احلد من الصعوبات وإعادة توزيع 
مسؤولية أعمال الرعاية، وبالتايل حتسني حياة املرأة

التمرين 8:
احللول املقرتحة

4. تخطيط وتنفيذ التحليل السريع للرعاية

اجلدول 1: متارين التحليل السريع للرعاية لتحقيق كل غاية وأهدافها

ف إختيار متارين التحليل السريع للرعاية والتمارين التي  َيَتوقَّ
تتطلب مزيًدا من اإلهتمام على ثالثة عوامل هي: هدف 

عة واألدلَّة الَلاِزمة لتصميم املزيد  الربنامج والنتائج امُلَتوقَّ
من األنشطة و/أو الَدْعم. مع ذلك، فإن مترين إستخدام الوقت 

)التمرين 2( هو التمرين األكرث أهمية يف املنهجية وينبغي 
عدم إستبعاده. )ميكن تعديل إستخدام الوقت يف احلاالت 

اإلنسانية(. فيما يلي أمثلة على كيفية إتخاذ القرارات بشأن 
إختيار التمارين يف إطار سيناريوهني - اإلستجابة ملا بعد 

الكوارث، وبرنامج لتنمية املشاريع.

مثال 1: التحليل السريع للرعاية يف برنامج اإلستجابة 
واإلنعاش ما بعد الكوارث

بعد انهيار أرضي مرّوع يف بلد آسيوي، َشَمَل العمل على 
إعادة بناء اجملتمع برناجًما لإلستجابة واإلنعاش ما بعد 

الكوارث. تضّمنت اإلحتياجات الفوريَّة للمجتمع احملّلي احلاجة 

إىل املياه، والنظافة الصحية، وتوفري اخلدمات الصحية، ألن 
ر جميع هذه اخلدمات. غري أن القاَدة  اإلنهيار األرضي قد َدمَّ

ِبحاجة إىل َمعِرفة أفضل الُسُبل لتصميم الربنامج، مما َيعني 
أنهم/ن بحاجٍة أيًضا إىل فهم التغيريات يف أمناط الرعاية 

نتيجًة للكارثة وانتشار األمراض والتغيريات يف الطلب على 
الرعاية. سعى القادة أيًضا إىل فهم كيف أثََّرت الكارثة على 

صعوبة القيام ببعض مهام الرعاية.

ة التحليل السريع للرعاية جَلمع هذه  إسَتخَدم الفريق مَلنَهِجيَّ
املعلومات إلعالم الربنامج. نظًرا إىل األدّلة التي َسعوا لتوليدها، 

إعُتِبرت التمارين 2 و3 و5 األكرث أهمية. َأتاح التمرين الثاين 
للمشاركني تقدير الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء يف أعمال 
الرعاية غري املدفوعة واألعمال امُلنِتَجة وغري ذلك من األنشطة. 

َكَشَف التمرين 3 عن توزيع مسؤوليات العمل غري املدفوع 
يف األسرة؛ وأظهر التمرين 5 كيف أّثرت الكارثة على مهام 
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الرعاية مثل جمع املياه ورعاية املرضى وجمع احلطب وغريها. 
َأظَهَرت ردود املشاركني أن الِنساء َيِقْمن مُبعظم مهام 

الِرعاية، وأّن مسؤولّيات الرعاية قد زاَدت كثرًيا بسبب الكارثة.

َد املشاركون األولوّيات التي ينبغي للربنامج أخذها ِبَعْين  َحدَّ
اإلْعِتبار عند تصميم التدخالت بعد االنعاش. نتيجًة لذلك، مت 

َتصميم مصاِدر للمياه لتقليل املسافة التي يجتاُزها الناس 
جَللب املياه، وكانت التكنولوجيا امُلسَتخَدمة يف سحب املياه 

ُيمكن تشغيلها بسرعة وسهولة. ُأجِرَيت مناقشات جمتمعية 
للتشجيع على َتقاُسم مهام الرعاية يف األسر بصورة أكرث 

لة لِعالج األمراض وتقليل  إنصاًفا. َتمَّ َوضع ِوحدة صِحية متنقِّ
الوقت الذي ُيقضى برعاية املرضى. كما وقد َتمَّ بناء خدمات 
لرعاية األطفال لزيادة حرية حركة النساء )والرجال( وحترير 

وقتهم للمشاركة يف األنشطة اإلقتصادية األخرى للمساعدة 
يف إعادة بناء جمتمعهم.
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مثال 2: التحليل السريع للرعاية يف برنامج تنمية املشاريع
على نحٍو مماثل، َيهُدف برنامج تنمية املشاريع يف بلٍد آخر 

إىل تعزيز متكني املرأة إقتصادًيا من خالل مشاركتها يف 
املشاريع الزراعية. لتحقيق هذا الهدف، حتتاج املرأة إىل املزيد 
من الوقت اخملّصص ألنشطة املشروع. ِبالّتاِلي، خالل تصميم 

الربنامج، كان املديرون مهتمني بفهم آليات كيفية إستخدام 
ا، األنشطة التي حتّد من ُقدَرِتها على  املرأة لوقتها حالّيً
التنقل، ومن ثم مشاركِتها احملتملة يف أنشطة معاجلة 

األطعمة والتسويق.

كما أرادوا فهم العوامل اإلجتماعية التي تؤّثر على أدوار النوع 
اإلجتماعي يف أعمال الرعاية املدفوعة وغري املدفوعة. قد 
يكون جتاهل هذه القضايا يف تصميم الربامج هو الفرق بني 

جناح وفشل برناجمهم يف دعم مشاركة وقيادة النساء 
املزارعات يف املشروع. لذلك قرر املدراء استخدام منهجية 

التحليل السريع للرعاية لدراسة وفهم هذه القضايا. على 
الرغم من أنهم أجروا جميع التمارين يف املنهجية، قّرروا 

الرتكيز بشكل خاص على التمرين الثاين والرابع والثامن.

قد اعرتف املشاركون/ات يف التحليل السريع للرعاية 
بالساعات املفرطة التي َتقضيها النساء على أنشطة الرعاية 

غري املدفوعة وبعدم املساواة بني ساعات عمل النساء 
والرجال. كما وحّددوا/حّددن رعاية األطفال وقضاء الوقت 

يف إعداد الوجبات كأولويات للعمل، فضًلا عن احلاجة إىل زيادة 
الوعي من أجل تغيري املعايري. يعود عبء العمل الثقيل الذي 

له املرأة إىل الِعْرف الثقايف بأن مسؤولّية الرعاية تقع على  َتَتحمَّ
عاتق املرأة، وبالتايل ال تتلّقى املرأة سوى القليل من املساعدة 

من أفراد األسرة اآلخرين. يف أعقاب التحليل السريع للرعاية، 
َن تصميم الربنامج خدمات رعاية األطفال وتقنّيات فّعالة  َتَضمَّ

إلعداد الوجبات وحفظها. َشَمل أيًضا برنامج توعية حول 
أهمية عمل الرعاية غري املدفوع وكيفية مساهمة الرجال 
يف حتقيق هذه املنفعة اإلجتماعية بحيث ميكن إعادة توزيع 

مهام الرعاية غري املدفوعة بقدٍر أكرب من املساواة.

2.4 قائمة مرجعية لتخطيط التحليل السريع 
للرعاية 

سوف تساعدك القائمة التالية على التخطيط للتحليل السريع 
للرعاية.

1.2.4 التخطيط: أربعة إىل ثمانية أسابيع قبل التحليل السريع 
للرعاية

من هو/هي املنسق/ة؟ إْخّتر/إختاري املنسقني/	 
ات الذين/الّلواتي سيقومون/سيقمن بتنفيذ التحليل 

السريع للرعاية )رمبا موظفني/ات من منظمتك أو بعض 
املوظفني/ات من منظماٍت شريكة أو مستشار/ة(.

منسقني على األقل: رجل وامرأة	-
إذا كان املنسق/ة مستشار/ة، ُخْذ/ي وقًتا كافًيا خالل 	-

عملية التوظيف
د/ي من أن املنسقني/ات لديهم/ن املهارات 	- َتأكَّ

والكفاءة املطلوبة لتنفيذ التحليل السريع للرعاية، 
وأنهم/ن يشعرون/يشعرن بالراحة جتاه املنهجية

ْد/ي 	- إذا كان التحليل السريع للرعاية يتضّمن األطفال، َتَأكَّ
من َتضمني قضايا رعاية الطفل وحمايته يف العقد

إذا كان املنسقني/ات موّظفني/ات من منظمتك أو 	-
من منظمة شريكة، قم/قومي بتنبيههم/ن يف الوقت 
املناسب حتى يتمّكنوا/يتمّكّن من البدء يف التعّرف على 

املوضوع واملنهجية

الرسم 2: مثال 1: التحليل السريع للرعاية يف برنامج اإلستجابة واإلنعاش بعد الكوارث

235

ا�ستجابة ما بعد�ور ال�نامج
الكوارث وا�نعاش

النتائج

ادلة الالزمة

مترين التحليل
السريع للرعاية

أمناط النوع ا�جتماعي
للرعاية بعد ازمات

صعوبة القيام ببعض إنتشار امراضالتغي�ات � مهام الرعاية
مهام الرعاية
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من هم/ن األعضاء اآلخرون يف الفريق؟ قّرر/ي من سيكون 	 
األعضاء اآلخرون يف الفريق، وقم/قومي بتنبيههم/ن يف 

الوقت املناسب. هل ستحتاج/ين إىل مرتجمني/ات؟ إذا كان 
د/ي من وجود مرتجَمني/ات للتحليل السريع  اجلواب نعم، َتأكَّ

للرعاية.
متى ستتم ورشة عمل »توجيه الفريق امُلينسق«؟ قْم/	 

قومي بتحديد موعد تدريب املنسقني/ات والفريق اجململ 
حول حتليل الرعاية ومنهجية التحليل السريع للرعاية. ينبغي 

أن يكون التاريخ يف غضون أسبوعني قبل املوعد املقرر 
للتحليل السريع للرعاية.

ْد/ي حّراس 	  متى يتم االجتماع بحّراس البوابات؟ َحدِّ
البوابات للمجتمع املستهدف. إخَتْر/ي النهج الذي سوف 

َتستَخِدمه/ َتستَخِدمينه لتوعية حّراس البوابات على احلاجة 
إىل الرتكيز على الرعاية ومنهجية التحليل السريع للرعاية قبل 

إجراء التحليل، على سبيل املثال: إجتماع، الخ.
من اجليد القيام بهذا النشاط بعد تهيئة الفريق امُلنسق.	 
َتواَصل/ي يف الوقت املناسب مع القادة، واتَِّفْق/ي على 	 

موعد. 

2.2.4  التخطيط: أسبوع أو أسبوعان قبل التحليل السريع 
للرعاية

ف على منهجّية التحليل السريع للرعاية.	  الَتعرُّ
ف على مفاهيم الرعاية وأعمال الرعاية غري املدفوعة.	  الَتعرُّ
ف على أداة التمارين: 	  الَتعرُّ

من املهم أن يفهم املنسقني/ات التمرين 2 وأن يكونوا 	-
مرتاحني متاًما للمنهجية، السيما إستخدام اجلداول 

وحسبان الساعات وتوحيد ساعات العمل لكل نشاط 
وامَلْجُموع األسبوعي.

إّتخاذ قرار بشأن كيفية إجراء التحليل السريع للرعاية:	 
ماذا ُتريد/ين ان ُتحقق/ي؟	-
كم هو عدد املشاركني؟ ما هي اجملموعات/الفئات 	-

اإلجتماعية؟
ما هي التمارين التي ستستخدمها/ ستستخدمينها؟	-
حّدد/ي مّدة اجللسة )جلسة ملدة ست ساعات خالل يوٍم 	-

واحٍد، أو جلسة مّدتها 10 ساعات خالل يومان(.
كم حتلياًل سريًعا للرعاية تريد/ين أن تديري؟	-

عند حتديد من يجب أن يشارك، ضع/ي أولوّية للسكان 	 
املستهدفني يف برناجمك. ضمن هذه اجملموعة، يجب 

النظر يف مزيٍد من التفرقة حسب العمر واحلالة اإلجتماعية 
والضعف وما إىل ذلك. بالنسبة للتحليل السريع للرعاية مع 

األطفال، قد ترغب/ين يف النظر إىل األطفال الذين يذهبون 
اىل املدرسة وأولئك الذين ال يذهبون إليها، على سبيل 

املثال.
ر/ي يف عقد مناقشات 	  بناًء على السياق والربنامج، قد ُتفكِّ

جماعّية منفصلة للرجال والنساء، أو للشابات والنساء األكرب 
سًنا والشباب والراشدين، الخ.

عّدل/ي التحليل السريع للرعاية بناًء على هدف برناجمك. 	 
حّدد/ي النتائج التي تريدها/ تريدينها، وفّكر/ي كيف ميكن 
للتحليل السريع للرعاية أن يحّققها )راجع/ي القسم 3.5 

حول النظر يف اسرتاتيجية الَدْعم(.
ز/ي »أسئلة حمّفزة« خملتلف التمارين ذات صلة 	  َجهِّ

بسياقك وما تهدف/ين أن تتعّلمه/تتعّلمينه. يشري امللحق 
2 من جمموعة التحليل السريع للرعاية إىل أسئلة حتقيق 

خمتلفة لكل مترين.

الرسم 3: مثال 2: التحليل السريع للرعاية يف برنامج تطوير املشاريع

428

�ور ال�نامج

النتائج

ادلة الالزمة

مترين التحليل
السريع للرعاية

تنمية مشروع

احلل لزيادة وقت املرأة قيود تنقل النساءعدم توفر الوقت للمرأة
� أنشطة إقتصادية

إستخدام الوقتاعراف ا�جتماعية
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يرجى مالحظة: مت تصميم التحليل السريع للرعاية كعملية 
تستمر ملّدة يوم واحد أو يومني. مع ذلك، فبناًء على السياق 

والوقت املتاح للموظفني والظروف الغري متوّقعة، قد ال يكون 
ذلك ممكًنا. يف مثل هذه احلاالت، قد تضطر/ي إىل تنظيم 

التمارين على فرتة أطول من الزمن. من املستحسن إطالة 
فرتة العمل فقط إذا ُكنت َتسَتطيع/ين إكمال التحليل السريع 

للرعاية يف غضون أسبوع ومع نفس األشخاص.

توجيهات للفريق املنسق	 
إقِض/ي وقًتا كافًيا يف مناقشة وحتضري املنهجية مع الفريق 
الذي سينّفذ التحليل السريع للرعاية. ينبغي إقامة هذا التدريب 

ملدة يوم كامل على األقل والذي يجب أن يشمل:
ْد/ي من 	- فهم واستكشاف الرعاية غري املدفوعة – َتأكَّ

أن جميع املشاركني يف فريقك يدركون املفاهيم )من 
ح أن ينطوي هذا على نقاش صحي وأسئلة صعبة!(  امُلرجَّ

وقادرين على ترجمتها بشكٍل صحيح.
املوافقة على الكلمات باللغة احمللية التي سيتم 	-

استخدامها ملصطلحاٍت خمتلفة. هذا مهم للتوثيق. 
إستخدام لعب األدوار حملاكاة كل مترين.	-
د من أن اجلميع قادرون على اإلجابة على األسئلة 	- التأكُّ

الصعبة ويتدّربون على اإلجابة عليها. على سبيل املثال، 
»ان املرأة تقوم بأعمال الرعاية أكرث – وإن يكن؟«، أو 

»أال يعترب تقدمة املال لشراء املالبس لألطفال عمل 
رعاية؟«، وما إىل ذلك.

إذا مل يكن أعضاء الفريق من املنطقة التي تقوم/ي فيها 	-
بتنفيذ التحليل السريع للرعاية، قم/قومي بإّطالِعهم على 

السياق.
ضمان حصول امُلوثِّق/ة على مناذج التوثيق واإلبالغ 	-

)ملحق األدوات 3 و4( و »إرشادات للموثقني/ات« )القسم 
3.4 أدناه(.

توجيه حّراس البّوابات	 
خّطط/ي الجتماع طويل واستعد/ي جيًدا لألسئلة الصعبة 	-

التي ستأتي من القيادة.
من اجليد ضّم بعض أعضاء الفريق املنسق اىل اإلجتماع.	-
م/ي تعويًضا عن أجرة 	- قّدم/ي املرّطبات، وإذا لزم األمر، َقدِّ

النقل ألولئك الذين يأتون من أماكن بعيدة.
قد ترغب/ي يف دعوة واحد أو اثنني من القادة لإلنضمام 	-

اىل التحليل السريع للرعاية كمراقبني.

دعوة وحشد املشاركني: العدد املقرتح 	 َمن
من املشاركني هو 15-20، ولكن جمموعات 

أصغر، حوايل 15 شخًصا، تعمل بشكل 
أفضل. تأّكد/ي من أن 60٪ من املشاركني 

هّن نساء/فتيات.
قد تفكر/ي يف كتابة رسالة دعوة 	 

للمشاركني / القادة.
قد يتطلب حشد املشاركني موافقة من 	 

القادة احملّليني / قادة اجملتمع احملّلي 
رون  أو احملّركني )هؤالء الذين يدعون وُيَيسِّ

مشاركة أفراد اجملتمع احملّلي(.
إذا كان ذلك مناسًبا، ميكنك أيًضا دعوة 	 

أصحاب املصلحة اآلخرين امَلْعِنّيني يف 
برناجمك الذين قد يستفيدون من مراقبة 

العملية )على سبيل املثال ممثلو احلكومات 
احمللية، رؤساء التعاونّيات(.

قّم/قومي بحجز غرفة / مكان خمّصص أين
للقيام بالتحليل السريع للرعاية. مالحظة: 

اّن إجراء التحليل السريع للرعاية يف الهواء 
الطلق أكرث صعوبة، ولكّنه ليس مستحيًلا.

قّم/قومي بالرتتيبات لتوفري رعاية األطفال رعاية الطفل
للمشاركني )تأّكد/ي من دفع ثمنها(. ينبغي 
توفري رعاية األطفال يف نطاق رؤية األمهات 

/ األهل.
الطعام: خذ/ي الرتتيبات لتوفري الغذاء / 

الشاي / القهوة / الوجبات اخلفيفة.

نّظم/ي النقل للمشاركني إذا لزم األمر، أو املواصالت
تأّكد/ي من أنهم على علم بأّنه سيتم توفري 

نفقات النقل.

تأّكد/ي من أن ترتيبات اجللوس للمشاركني ترتيبات اجللوس
ستكون مريحة، وُيفّضل استخدام الكراسي 

والطاوالت.

النشرات للتمارين الفردية )أوراق استخدام 	 اللوازم
الوقت، من أرعى؟، الخ(. يجب استخراج هذه 

من جمموعة أدوات التحليل السريع للرعاية 
وإعدادها قبل بدء املمارسات.

إعداد األلواح الورقية.	 
أوراق وأقالم وألواح ورقّية.	 
ألواح للكتابة )إذا مل يكن هناك مكاتب(.	 

قّم/قومي 
بوضع توجيهات 

التيسري 
وإنهائها

هل مّت تكييفها وحتديثها بشكل كامل 
من أجل التحليل السريع للرعاية والربنامج 

والسياق احملّدد؟
يرجى التحّقق من امللحق 1 لإلطالع على مثال.

لوجستيات أخرى لعملية التحليل السريع للرعاية
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3.2.4 التخطيط النهائي - قبل يومني أو ثالثة أّيام من الَتحليل 
ريع للِرعاية. من يقوم مباذا؟ السَّ

كما هو َمْذُكور يف القسم 3.2، حتتاج/ين إىل حوايل أربعة إىل 	 
ريع للِرعاية على نحو  خمسة أشخاص للقيام بالَتحليل السَّ

فّعال.
من سيقوم بالتوثيق؟ يجب أن يكون شخص على ِدَراَيٍة 	 

بالِرعاية ويجيد اللغة احمللية.
يني؟ تأّكد/ي من أن لديك ما 	  من سيساعد املشاركني األمِّ

يكفي من الناس يف فريقك يتحدثون اللغة احمللية وميكنهم 
دعم املشاركني الذين يعانون من صعوبات يف القراءة 

والكتابة خالل التمارين.
من يتابع الوقت؟	 
من يأخذ الصور؟	 
من يرتجم؟ )إذا كنت بحاجة إىل مرتجمني/ات(.	 
ع؟	  من يهتم باألطفال والُرضَّ
من يدير ماذا؟ يجب على امُلنسقني/ات أن يقّرروا من 	 

سيتحدث ومتى، من هو املسؤول عن شرح التدريبات وما 
إىل ذلك.

ريع للِرعاية 4.2.4 خالل يوم )أّيام( الَتحليل السَّ
ر وتصرف/ي وفًقا لذلك.	  ع/ي أن تبدأ/ي يف وقٍت ُمتأخِّ َتَوقَّ
عة، واّتفق/ي 	  ا/ًة للمواقف غري املَتوقَّ ُكْن/كوين مستعّدً

على طرق للتصّرف خاللها:
ًعا – هل 	- حضور عدد من الناس أكرث مّما كان ُمَتوقَّ

متنعهم/متنعيهم من املشاركة؟ هل لديك طريقة 
ملعرفة إذا مّت حضور املشاركون الذين مّتت دعوتهم؟

ًعا – هل تبدأ/ئني 	- حضور عدد من الناس أقّل مّما كان ُمَتوقَّ
ع؟ هل توّكل/ين  عندما يكون لديك 60٪ من العدد امُلُتوقَّ

شخصًا إليجاد املزيد من الناس لإلنضمام؟
صّمم/ي الغرفة لتكون مريحًة:	 

ريعة للِرعاية الرائدة أنه من 	- َوَجدت بعض الَتحاليل السَّ
ل اجللوس بشكٍل دائري ملناقشة املسائل، بدًلا  امُلفضَّ

من  القيام بعروٍض ُمعّقدة أو عرض الشرائح.
إسمح/ي ببعض املرونة للتكّيف مع التمارين أو قضاء 	-

املزيد من الوقت على تلك التي حتتاج إىل مزيد من 
التوضيح / الدعم.

ّكيف/ي املناقشات مع ما يقال، واطرح/ي أسئلة 	-
املتابعة.

إذا كان املشاركون أّميني، فاحرص/ي على إتاحة وقت 	-
إضايف للتمارين التي يقدم املشاركون فيها معلومات 
عن أنشطتهم الفردية وأعمال الرعاية. نّظم/ي ورشة 

العمل بناًء على ذلك؛ قد يكون هناك عدد من املشاركني 
األميني أكرب مما كنت تتوقع/ين، ومن غري املرجح أن 

تعرف/ي العَدد حّتى اليوم نفسه.
راقب/ي لغة اجلسد املشاركني - قد يكون النساء 	-

والشباب غري مرتاحني بالتحّدث يف جمموعات خمتلطة 
يف البداية، ولكن إذا استمّروا بهذ احلال، فّكر/ي يف 
تقسيم اجملموعة لعّدة جمموعات للنقاش ومن ثم 
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د/ي من َخْلق مساحة للنساء  َدجِمهم مًعا للُمشاركة. َتأكَّ
والشباب للمساهمة - هذا قد يعني طرح املزيد من 

األسئلة على النساء والشباب بدًلا من اجملموعة بأكملها.
ط/ي لَفَتراٍت كافية للراحة خالل اليوم ولكن حاول/ي 	- َخطِّ

تشجيع املشاركني على البقاء بالقرب من املبنى / 
املكان )قد حتتاج بعض النساء إىل الرضاعة أو العودة إىل 

البيت إلعداد الغداء وإىل ما هنالك(.
شّجع/ي أحد املنسقني الذكور على اجللوس مع الرجال 	-

ومنسقة أنثى على اجللوس مع النساء.
حاول/ي اإللتزام باجلدول الزمني – عّين/ي شخًصا 	-

ملتابعة الوقت يعمل على التواصل مع املنسقني/ات يف 
اجللسات )قد تفكر/ي يف إشارات للداللة على الوقت على 

سبيل املثال 10 دقائق، 5 دقائق، 0 دقيقة متبقية، والتي 
ميكن رفعها أمام املنسقني/ات(.

ريع للِرعاية 4.2.5 بعد التحليل السَّ
خذ/ي صوًرا لّلوحات.	 
ناِقش/ي مع فريقك: ما الذي جنح، وما كان ميكن القيام به 	 

بشكل خمتلف، وما فاجأك، وما إىل ذلك. َتأّكد/ي من َتوثيق 
هذه املناقشة؛ فهي ُمِهّمة للتعّلم والتحسني.

ريع للِرعاية مع 	  خّطط/ي لعقد اجتماع بعد التحليل السَّ
الفريق املنسق لوضع الّلمسات األخرية على اسرتاتيجية 

التأييد اخلاصة بك للتأثري على السياسات وصنع القرار 
)راجع/ي األدوات يف امللحق 5: نقاط العمل للتأييد(.

خّطط/ي الجتماع مع احلكومة احمللية / أصحاب املصلحة 	 
ريع للِرعاية لتبادل النتائج األولية. الرئيسيني بعد التحليل السَّ

تأّكد/ي أن يقوم/تقوم امُلَوثِّق/ة بنقل الوثائق إىل نسخة 	 
بصرية/ إِلكرتونّية إذا مل يقم/تقم بذلك أثناء الدورة.

ريع 	  على املوثِّق/ة أن يكتب/تكتب تقرير التحليل السَّ
للِرعاية باستخدام منوذج التقرير )راجع/ي ملحق األدوات 

4(، مع مدخالت من امُلنسقني/ات واملراقبني/ات لضمان 
توثيق جميع مالحظات املشاركني وآرائهم.

املربع 2: يرجى املالحظة !!!
يف حاالت نادرة جًدا حيث ال تسمح الظروف مثل األزمات أو 

حاالت الطوارئ أو النزاعات بتعيني الوقت الالزم )يوم واحد على 
ريع للِرعاية، أظهرت جتربة أوكسفام أنه  األقل( للتحليل السَّ

من املمكن احلصول على بعض املعلومات املفيدة يف 
غضون ساعة ونصف أو ساعتني. َيَتعيَّن على امُلنسقني/

ات أن يّتخذوا/ن قراًرا بشأن اجلوانب الرئيسية للربنامج وأن 
ريع للِرعاية احلاسمة  يختاروا/يخرتن بعض متارين التحليل السَّ

لها. حتى أنه ميكنهم/ن تعديل بعض التمارين فقط جلمع 
املعلومات التي يحتاجونها. ميكن أن ُتَنّفذ التمارين كعمل 

جماعي. بدًلا من ذلك، من املمكن إضافة جلسة أو بعض 
ريع  ريع للِرعاية يف التحليل السَّ األسئلة من التحليل السَّ

لإلحتياجات أو ممارسة التحليل اجلندري. يرجى املالحظة أن 
ريع للِرعاية غري مناسب وال ُينَصح به. مع  هذا التحليل السَّ

ذلك، فإنه أفضل من عدم القيام بشيء.

3.4 إرشادات للُموثِّقني/ات – ضمان جودة 
التوثيق والتقارير

ريع للِرعاية أمر بالغ األهمية  إن ضمان توثيق جيد للتحليل السَّ
لنوعية النتائج. كُمّوثِّق/ة، يجب أن يكون لديك رؤية واضحة 

ملستوى التفاصيل املطلوبة، ونوع املعلومات التي ستكون 
األكرث أهمية للتحليل.

أكتب/ي كالم املشاركني بدّقة عندما يقدمون آراءهم حول 	 
»ملاذا« يتم عمل الرعاية كما هو، أو عند مشاركتهم أقوال 

حملية، أو قصص عن جتارب جيدة / سيئة. ُأطُلب/ي من 
الشخص أن يكّرر ما قاله )أثناء اإلسرتاحة( إذا مل تكن/تكوين 

قادًرا/ًة على كتابته.
إذا كان من الضروري أن يظهر برناجمك كيف تؤثر مسؤوليات 	 

الرعاية على قدرة املرأة على اإلنخراط يف أنشطة أخرى، 
مثل العمل املدفوع أو املشاركة السياسّية، يجب أن 

صها النساء  حتتفظ/ي بسجل ُمفّصل للساعات التي ُتخصِّ
والرجال لألنشطة اخملتلفة خالل يوم. ميكن َتحقيق ذلك 
باستخدام التمرين الفردي »مراجعة أنشطة يوم واحد« 

)التمرين 2( حيث يتم سرد واستكشاف كل األنشطة اليومية. 
ق لكيفية إدارة النساء والرجال لوقتهم )مبا  إن الفهم امُلتعمِّ
يف ذلك األنشطة املتزامنة ومسؤوليات اإلشراف( سيكون 

ضرورًيا. يرجى مالحظة أنه عند حساب ساعات العمل 
األسبوعّية،  يجب احتساب 168 ساعة يف األسبوع.

إذا كنت تنوي/ن إستخدام نتائج التحليل السريع للرعاية يف 	 
أعمال التأييد، فإن األدّلة الرقمّية التي جتمعها/جتمعينها 
يجب أن ُتسَتكمل باقتباسات وقصص مفّصلة. قد ُتظِهر 

هذه األدلة النوعّية: كيف يدير الناس مسؤولياتهم يف 
جمال الرعاية جنًبا إىل جنب مع جوانب أخرى من حياتهم؛ 
اآلثار املتوّقعة أو غري املتوّقعة على مسؤوليات الرعاية 

بسبب تغريات يف املناخ أو يف احمليط السياسي أو داخل 
األسر؛ ما الذي يعتربه املشاركون مسؤولياتهم وملاذا؛ 
أو ما يشكل التغيري بالنسبة لهم. عند استخدام جداول 

التصنيف، من املهّم تسجيل ليس فقط نتائج الرتتيب )يجب 
أن ُتكتب النتائج يف املربعات يف اجلدول(، ولكن أيًضا توثيق 

األسباب الرئيسّية الختيار اجملموعة هذا الرتتيب الناشئ 
عن املناقشات، ونقاط اخلالفات داخل اجملموعة. قد ُيلَزم 

استكشاف اخلالفات من خالل إجراء املزيد من املقابالت 
الشخصّية أو الفردّية.

إستخدم/ي منوذج التوثيق )ملحق األدوات 3(، واّطِلع/ي 	 
على منوذج التقرير املقرتح )ملحق األدوات 4( قبل التحليل 

السريع للرعاية.
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نأمل أن توّفر لكم هذه الوثيقة اإلرشادّية وما يرافقها من 
أدوات التحليل السريع للرعاية مدخالت واقرتاحات مفيدة 

لتنفيذ حتليل الرعاية ضمن براجمكم. إذا كنتم بحاجة إىل دعم 
أو نصيحة إضافية من أجل البدء يف دمج حتليل الرعاية يف 

 tkidder@oxfam.org.uk عملكم، يرجى التواصل مع ثاليا كيدر
.jremme@oxfam أو جني رميي

نحب أن نسمع عن جتربتكم يف استخدام التحليل السريع 
للرعاية يف براجمكم. ما الذي جنح؟ ما الذي مل ينجح؟ هل أّدت 

العملية إىل نتائج مفاجئة؟ كيف استخدمتم نتائج العملية؟ كيف 
ميكن حتسني هذه الوثيقة التوجيهية أو األدوات؟ هل وضعتم 

أو صادفتم أدوات بديلة قد تكون مفيدة لآلخرين؟

كما ونرحب بتعليقاتكم عرب املنرب اإللكرتوين لهذا املشروع، 
 .http://growsellthrive.org/our-work/ we-care  على

سَتدَعم ُخُبراتكم املزيد من اإلبتكار وحتسني األدوات والنهج 
لفهم أعمال الرعاية غري املدفوعة واإلستجابة لها يف إطار 

برامج أوكسفام.
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5. احلصول على الدعم وتقدمي ردود الفعل
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املبادئ التوجيهية للتحليل السريع للرعاية

خماطبة الشباب ومعاجلة الرعاية يف أوغندا

التحليل السريع للرعاية للشباب

أهداف البحث
 إستكشاف كيف وملاذا يتم توزيع أعمال الرعاية بني النوع اإلجتماعي والفئات العمرية..1
 فهم العواقب املَترتِّبة على أعمال الرعاية غري املدفوعة وغري املتساوية للشباب..2
 إستكشاف تصّورات ومواقف الشابات والشّبان نحو العمل يف جمال الِرعاية وما يرتبط بذلك من معايري َجنَدرّية..3
 َدعم الشباب يف تطوير اسرتاتيجيات )مبا يف ذلك مبادرات التوعية والدعوة( من أجل اإلعرتاف باخلدمات الصعبة او الالمتساوية .4

بني الشباب واجملتمعات احمللية وتقليلها وإعادة توزيعها، ومتثيل أصوات الشباب يف عمليات صنع القرار.
 وضع توصيات لربامج الشباب املستقبلّية يف أوكسفام حول دمج قضايا الرعاية غري املدفوعة..5

أداة البحث
سيتم إستخدام حتليل سريع للرعاية خاص بالشباب يف مشروع البحث يف الشباب والرعاية غري املدفوعة. التحليل السريع 

للرعاية للشباب هو ورشة عمل ليوم واحد مع جمموعة متارين مع أطفال وشباب اجملتمع حيث توّفر لهم ورشة العمل مساحة 
الستكشاف جمال الرعاية مًعا، وللنظر يف العوامل التي تشّكل معايري الشباب وتصّوراتهم حول األدوار اجَلنَدرّية والُعمر والعمل 

يف جمال الرعاية، وللتعاون على إيجاد حلول واسرتاتيجيات عملّية ملعاجلة القضايا التي مّت حتديدها. يهدف التحليل السريع 
للرعاية إىل حتديد أعمال الرعاية وأمناط الرعاية، وحتديد املعايري اإلجتماعية الكامنة وراء هذه األمناط، واإلعرتاف بأنشطة الرعاية 

األكرث إشكالية، ووضع مقرتحات لإلعرتاف بأعمال الرعاية وتقليلها وإعادة توزيعها ومتثيل مقدمي الرعاية الشباب يف صناعة 
القرار. تستخدم التمارين عّدة أدوات بصرية، مثل اجلداول واخلرائط، فضًلا عن املناقشات املفتوحة. إّن التحليل السريع للرعاية 

ُمَعد ِلَيكون سريع اإلستخدام وسهل لإلندماج يف التمارين القائمة لتصميم الربامج أو الرصد. ميكن أن يساعد يف تقييم مدى 
تأثري مشاركة الشابات والفتيات يف أعمال الرعاية على حياتهن ومشاركتهن يف مشاريع التنمية.

املواصفات
سيتم تنفيذ 4 حتاليل سريعة للرعاية يف منطقة مبيجي يف أوغندا.	 
يجب إشراك 16-18 شخصًا يف كل حتليل سريع للرعاية.	 
ينبغي أن يكون عدد املشاركات الفتيات أكرث من عدد األوالد بفتاة واحدة أو اثنتني. سيعمل املنسق/ة على ضمان عدم َهيمنة 	 

البنني على الفتيات.
ينبغي أن يتألف فريق التحليل السريع للرعاية بشكل مثايل من منسقني/ منسقتني إستشاريَّني/ إستشاريَّتني، و 1-2 من 	 

موّظفي/ات الدعم، و 1-2 ُمَقّررين/ات. 

امللحق 1: أدوات التحليل السريع للرعاية مالئمة للتحليل 
السريع للرعاية مع الشباب يف أوغندا
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جمموعات خمتلفة للتحليل السريع للرعاية:

 الفئة العمرية 12-9)1
 الفئة العمرية 13-17 – تالميذ يف املدرسة2)
 الفئة العمرية 13-17 سنة - خارج املدرسة، تضّم بعض املتزّوجات واألّمهات واألّمهات املرّضعات، والّلواتي يقمن/ال يقمن 3)

مع الوالدين وما إىل ذلك.
 الفئة العمرية 425-18)

اخلطوط العريضة
 املقدمة1)
 مبن نهتم؟2)
 من يفعل ماذا؟3)
 كيف يتم تقسيم الرعاية بني اجلنس والعمر؟4)
 ما الذي يجعل من اإلمرأة / الرجل شخًصا صاحًلا ؟5)
 أنشطة الرعاية األكرث إشكالية6)
 تطوير اخليارات واحللول7)
 اخلامتة8)

جدول أعمال مفصل
 املقدمة11
 الرتحيب.1
 املقدمات.2
 مناقشة ما هو عمل الرعاية غري املدفوع .3

اسأل/ي الناس ما هو باعتقادهم عمل الرعاية غري املدفوع أ. 
ُقّم/قومي بعرض صور لفتيات ونساء َيعملن واسأل/ي املشاركني/ات عّم يحدث يف كل صورة وما هو عمل الرعاية ب. 

باعتقادهم/هّن
التعريف الذي يستخدمه مشروع »وي كار« )التمكني االقتصادي للمرأة والرعاية(: عمل الرعاية غري املدفوع هو العمل ج. 

املنزيل والرعاية املباشرة لألشخاص التي تسّهل وتدعم رفاهية أفراد األسرة واجملتمع. كثرًيا ما تكون هذه األعمال غري 
معرتف بها وتؤّديها املرأة.

أعرض/ي واشرح/ي الرسم البياين مع فئات الرعاية.د. 

الرعاية املباشرة باألشخاصالعمل املنزيل

إعداد الطعام
مياه

طاقة
مساحة نظيفة

املالبس النظيفة

رعاية األطفال
رعاية البالغني املعالني

رعاية أفراد اجملتمع
العناية باملرضى

إسأل/ي املشاركون/ات ما إذا كانوا يوافقون أو يريدون إضافة املزيد من الفئاته. 
 قّم/قومي باإلجابة على األسئلة حول ما هو عمل الرعاية وما ليس عمل رعاية4.

 من نرعى )مبن نهتم(؟12
 وّضح/ي الهدف: معرفة مبن يهتم الفتيان والبنات يف أسرهم/هّن وجمتمعهم/هّن.1
 لوحتان ورقّيتان مع دوائر رعاية، واحدة للبنات، واحدة للفتيان.2

إشرح/ي أننا نريد أن نفكر مبن يرعى الفتيات والفتيان على أساس يومي وأسبوعي وشهريأ. 
قم/قومي بتقسيم اجملموعة إىل فتيات وفتيان )أو لتوفري الوقت إجمع/ي الفتيات والفتيان مًعا(ب. 
إسأل/ي األشخاص »من يرعون« )مبن يهتّمون(؟ اكتب/ي الروابط بالشخص )مثل اجلد أو األم أو األخ األصغر( يف دائرة ج. 

النساء أو الرجال
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بعض األسئلة امُلحّفزة:د. 
ملن تعّد/ين الطعام؟ ملن تغسل/ين املالبس؟ ملن تنّظف/ين؟	 
 هل تعتني/ن بأشّقائك )األطفال(؟	 
هل تعتني/ن بأطفال آخرين باإلضافة إىل أشقائك؟	 
هل تقوم/ين مبساعدة املرضى يف أسٍر أخرى؟	 
ملن تقدم/ين الّدعم املعنوي؟	 

َتأّكد/ي من أن املشاركني/ات يفكرون/ يفّكرن يف جميع فئات الرعاية.ه. 

ناقش/ي النتائج واخلالفات واملعايري ذات الصلة، على سبيل املثال أسأل/ي: َمن هم الناس الذين يهتمون أكرث، من الناس و. 
الذين يهتمون أقل؟ ملاذا؟

 من يفعل ماذا؟13
 وّضح/ي الهدف: ملعرفة من يفعل أي نوع من العمل. ال يتعّلق هذا فقط بعمل الرعاية.1
م/ي اجملموعة إىل فتيات وفتيان.2  َقسِّ
 إشرح/ي مترين »مراجعة أنشطة يوم واحد« .3

اكتب/ي ما فعلته باألمس خالل كل ساعة من اليومأ. 
دّون/ي أيًضا األنشطة امُلَتزاِمنة: هذه هي األنشطة التي تفعلها/تفعلينها يف نفس الوقت )على سبيل املثال رعاية ب. 

الطفل أثناء الطهي(. إشرح/ي أمثلة للتأكد من فهم املشاركني/ات للتمرين. تأّكد/ي من كل ساعة تستفسر/ين عنها 
عما إذا كانوا مسؤولني/ات أيًضا عن رعاية طفل أو مريض/ مسن/معاق بالغ أثناء تلك الساعة. إسأل/ي ما إذا كان يوم 

أمس يوًما عادًيا وإذا مل يكن، إسأل/ي ما كان غري عادي.
 ُقم/قومي بتوزيع جدول »مراجعة أنشطة يوم واحد«. بالنسبة لألطفال يف املدرسة، ميكن أن تكون هذه العملية سريعة إذا .4

يتم قضاء جزء كبري من اليوم يف املدرسة
ق/ي يف أيام معينة واألنشطة .5  هل من يوم أو أّيام معّينة يف األسبوع حيث تكون فيها أنشطة الرعاية أكرث من أّيام أخرى؟ )دقِّ

امُلنَجزة يف تلك األيام(.

يوميًا

أسبوعيًا

شهريًا
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مسؤول/ة عن رعاية الرمز أنشطة متزامنةالرمز النشاط الرئيسيالوقت
أطفال أو بالغني 

معالني؟

الرمز 

 1.00-12.00
 2.00-1.00
3.00-2.00
4.00-3.00
5.00-4.00
6.00-5.00
7.00-6.00
8.00-7.00
9.00-8.00

10.00-9.00
11.00-10.00
12.00-11.00

1.00-12.00
2.00-1.00
3.00-2.00
4.00-3.00
5.00-4.00
6.00-5.00
7.00-6.00
8.00-7.00
9.00-8.00

10.00-9.00
11.00-10.00
12.00-11.00

يني.6  مساعدة األمِّ
 تأّكد/ي من أن املشاركون/ات يدّونون/يدوّن األنشطة املتزامنة عن طريق طرح أسئلة حمّفزة على أنواع أعمال رعاية أقل .7

وضوًحا
 بعض األسئلة احملّفزة:.8

ماذا فعلت يف نفس الوقت؟أ. 
بينما كنت نائًما/ًة هل كنت مسؤوًلا/ة عن رعاية األطفال؟ب. 
هل كنت تعتني/ين أو هل كنت مسؤوًلا/ة عن رعاية األطفال أو البالغني يف هذا الوقت؟ج. 

 إذا كان مفهوم الساعات صعب للغاية، ُقم/قومي باستخدام البطاقات البصرية والبذور لتخصيص الساعات.9
 بعد حوايل 15 دقيقة، اعرض/ي الرموز لعمل الرعاية. حتّقق/ي مسبًقا من أن هذه الرموز ميكن متييُزها من قبل لألطفال.10

الرمز فئة العمل

العمل املدفوع، واخلدمات املدفوعة

العمل على إنتاج منتجات للبيع

العمل بدون أجر إلنتاج منتجات لإلستهالك املنزيل

أعمال الرعاية غري املدفوعة 

العمل اجملتمعي غري املدفوع 

ال عمل
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 أطلب/ي من املشاركني/ات إضافة الرموز املطابقة ألنشطة »مراجعة أنشطة يوم واحد«.11
 ُقم/قومي مبساعدة األميني.12
 جدول تلخيص فردي.13

اطلب/ي من املشاركني/ات احتساب الساعات التي قضوها/قضينها يف كل فئة من فئات العمل عن طريق تعداد الرموز أ. 
وتدوينها يف اجلدول

تأّكد/ي من أنهم يحسبون/أنهّن يحتسنب كل من األنشطة الرئيسية واملتزامنةب. 
 جدول تلخيص جماعي.14

أطلب/ي من املشاركني/ات أن يقرأوا/يقرأن عدد الساعات التي يقضونها/يقضينها يف كل نوع من أنواع العمل لكل من أ. 
األنشطة املتزامنة والرئيسية

ن/ي أرقام جميع املشاركني/ات يف جدول التلخيص اجلماعيب.   َدوِّ
إحسب/ي متوّسط   عدد الساعات التي يتم قضاءها يف كل نوع من أنواع النشاط يف األسبوعج. 
ناقش/ي مع اجملموعة ما إذا كان هذا العدد ميثِّل عدد الساعات الذي يقضيها الفتيات/الفتيان على هذا النوع من النشاط د. 

يف األسبوع
ح/ي الرقم يف حال عدم متثيله احلالة )الوضع(ه.  َصحِّ

ساعات العمل اليومية النشاط
كنشاط رئيسي

ساعات العمل اليومية املتوسط   األسبوعي
كنشاط ُمتزامن

املتوسط   األسبوعي

اجملموع

 إجمع/ي اجملموعات مًعا.15
ا للفتيات والفتيان وجمموع ساعات العمل.16  أعرض/ي   متوّسط   الساعات امَلبذولة يف كل نشاط أسبوعّيً
 ناقش/ي اإلختالفات واسأل/ي ملاذا.17
 بعض األسئلة احملّفزة:.18

ما هي اإلختالفات البارزة بني ما تفعله الفتيات وما يفعله الفتيان؟أ. 
هل كنت على علم بهذه اإلختالفات؟ب. 
ملاذا تعتقد/ين أن هناك إختالفات؟ج. 
هل تقوم الفتيات بأنشطة متزامنة أكرث من الفتيان؟ أي نشاطات؟ ملاذا؟د. 
هل ميكنك التفكري يف حاالت أو ُأَسر يتم فيها توزيع العمل بشكل خمتلف؟ه. 

 إسأل/ي عما سيفعله املشاركون/ات إذا كان لديهم/ن وقت أكرث. إستخدم/ي البطاقات لألطفال الختيار األنشطة التي .19
سيقومون بها إذا كان لديهم وقت أكرث - على سبيل املثال النوم، الّلعب، الدراسة.

4. أ( العمر واجلندر والعناية
 وّضح/ي الهدف: معرفة كيف تتقّسم أعمال الرعاية، وخاصة يف ما يتعلق بالسن واجلنس.1
 إشَرح/ي جدول توزيع العمر.2

إشرح/ي أن اجلدول يبحث يف مقدار الوقت الذي يقضيه النساء والرجال والفتيات والفتيان واملراهقون/ات واملسّنني/ات أ. 
يف أعمال الرعاية

شرح معنى النقاط:ب. 
ثالث نقاط: أكرث من 01 ساعة يف األسبوع	 
نقطتان: 5-01 ساعات يف األسبوع	 
نقطة واحدة: أقل من 5 ساعات يف األسبوع	 
ال نقاط: أبًدا	 

امأل/ئي اجلدول مع اجملموعةج. 
تأّكد/ي من أن املناقشة تشمل اجلميعد. 
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امرأة يف مراهقمراهقةفتىفتاة
منتصف 

العمر

رجل يف 
منتصف 

العمر

امرأة 
مسنة

رجل مسن

جلب املياه

الطبخ

جمع احلطب

تنظيف البيت/ اجملّمع

غسل املالبس

كي املالبس

غسل األواين

رعاية األطفال

رعاية البالغني )كبار 
السن واملرضى(

إنتاج الطعام لألسرة

 إسأل/ي ملاذا يقوم بعض الناس بعمل رعاية أكرث من اآلخرين. بعض األسئلة احملّفزة كوسيلة للتحدث عن املعايري:.3
هل تهتم الفتيات أو الفتيان أكرث؟ ملاذا؟	 
 هل يقوم كبار السن أو الشباب بعمل الرعاية أكرث؟ ملاذا؟	 
هل هناك بعض املهام التي تقوم بها الفتيات والنساء أكرث؟ ملاذا؟	 
هل يقوم األوالد أو املراهقون بعمل الرعاية أكرث من الرجال؟ ملاذا؟	 
هل تقوم الفتيات األكرب سنًا أو األصغر سًنا بعمل الرعاية أكرث؟	 

4. ب( التغريات املوسمّية يف الرعاية
 وضح/ي الهدف: أن نفهم متى خالل السنة تكون أنشطة الرعاية أكرث إشكالية.1

 التقومي املوسمي12
إبدأ/ئي بفئة واحدة من أعمال الرعاية واسأل/ي »متى يكون هذا العمل أصعب / أكرث شّدة وملاذا؟أ. 
ُقم/قومي بوضع إشارة لألشهر التي يكون فيها النشاط أكرث صعوبةب. 
إسأل/ي متى يكون أي عمل زراعي أو عمل آخر أكرث صعوبة )مثل املساعدة يف احلصاد(ج. 
إستخلص/ي إستنتاجات من اجلدول حول األشهر األكرث صعوبة لعمل الرعايةد. 

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرالرمز 
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4. ج( التغيريات يف الرعاية
 وضح/ي الهدف: معرفة ما إذا كان أي شيء آخر يؤّثر على أمناط عمل الرعاية.1
 إسأل/ي املشاركني/ات إذا كانت هناك أي عوامل أخرى ُتحّدد مقدار الرعاية التي يقومون بها.2
 بعض األسئلة احملّفزة:.3

هل كرثت او قّلت أعمال الرعاية على مدى السنوات املاضية؟ ملاذا؟أ. 
كيف تؤثر العوامل التالية على أعمال الرعاية؟ب. 

تغري املناخ: اجلفاف والفيضانات وإزالة األحراج	 
املسائل املتصلة باألراضي	 
العمل يف املناجم / التحّضر	 
األمراض مثل السل واملالريا وفريوس العوز املناعي البشري	 
 وجود عائلة موسعة أو نووية	 
توّفر اخلدمات األساسية	 

 ينبغي تكييف هذا التمرين تبًعا لسن املشاركني والوقت املتاح.4

 كيف يتّم تصّور عمل الرعاية؟ ما الذي ينبغي على الرجال والنساء القيام به؟15
 وضح/ي األهداف: أ( تصّورات عن أعمال الرعاية: ملعرفة كيف يدرك املشاركون/ات وأقربائهم/ّن أعمال الرعاية، و ب( األدوار .1

اجلندرّية وعمل الرعاية: ملعرفة ما يعتقد املشاركون/ ات وأقربائهم/ّن أنه يجب على النساء والرجال أن يفعلوا/يفعلن من حيث 
املهام واألدوار يف العمل املدفوع وغري املدفوع )كيف تتفاعل األدوار اجلندرية وأدوار الرعاية(.

 قّسم/ي اجملموعة إىل رجال وفتيان ونساء وفتيات )أو لتوفري الوقت قم/قومي بجمع النساء / الفتيات والرجال / الفتيان(..2
 أعط/ي كل جمموعة لوحتني ورقّيتني - واحدة مع اجلدول 8 )تصورات عمل الرعاية( واألخرى مع اجلدول 9 )ما ينبغي على املرأة .3

والرجل القيام به(.
 أطلب/ي من املشاركني/ات أن يشاركوا/يشاركن تصّورهم/هن وأقربائهم/هن ألعمال الرعاية بشكٍل عام، ومن ثّم على وجه .4

التحديد بعض مهام الرعاية الرئيسية التي يتم تنفيذها يف جمتمعهم/هن. أطلب/ي منهم/هن ملء اجلدول )اجلدول 8(، مع 
تعداد ما إذا كانت األنشطة ممتعة / مرغوبة، مهمة / قيمة وَتَتطّلب مهارة )إجابات نعم أو ال( للنساء والرجال.

 إسأل/ي املشاركني/ات ماذا يعتقدون/يعتقدن أنه ينبغي على املرأة »اجلّيدة« القيام به وما يجب على الرجل »اجلّيد« القيام .5
به، وإدراج املهام اخلاصة بالنساء والرجال يف اجلدول 9 بناًء على ذلك. يجب أن يبدأ الرجال بسؤال »ماذا يجب أن تفعل النساء؟« 

يف حني تبدأ النساء بالسؤال »ماذا يجب أن يفعل الرجال؟«. ميكن أن يبنى على ذلك من خالل السؤال عما يجعل الزوجة / الزوج و 
األم / األب  »جيد/ة«.

 بعض األسئلة احملّفزة:.6
ا وصعًبا ومرغوًبا به/ممتًعا ويتطّلب 	  كيف تنظرون/تنظرن إىل أعمال الرعاية؟ ايل أي مدى تعتربون/تعتربن هذا العمل مهّمً

مهارة ؟
 كيف ميكن مقارنة الرعاية بالعمل املدفوع؟ هل هو بنفس األهمّية أو أكرث أو أقل قيمة؟	 
ما هي املهام التي يجب على النساء / الرجال القيام بها؟ ملاذا؟	 
ما هي املهام املقبولة للنساء / الرجال للقيام بها؟ ملاذا ا؟	 
 كيف تعرفون أن النساء / الرجال يجب أن يقوموا بهذه املهام؟ من يقول ذلك؟	 
ما هي املهام التي قد يعتربها زمالئكم مالئمة للنساء / الرجال؟ ملاذا؟	 
من الذي يقوم مبساهمة أكرب؟ ملاذا؟	 
من يقوم بالعمل األهّم؟ ملاذا؟	 
من يقوم بالعمل األصعب؟ ملاذا؟	 

 أنشطة الرعاية األكرث إشكالّية 16
 وضح/ي الهدف: معرفة ما هي أنشطة الرعاية األكرث إشكالية ملساعدتنا على تطوير حلول ملعاجلة هذه القضايا.1
 إسأل/ي ما إذا كان الناس يعتقدون أن العمل الرعاية صعب وينبغي تخفيضه.2
 قّسم/ي املشاركني/ات يف جمموعتني: 1( الفتيات و 2( الفتيان )أو لتوفري الوقت قّم/قومي بعمل جدول الرتتيب مع الفتيات .3

والفتيان مًعا(
ر/ي الناس بفئات الرعاية واطلب/ي منهم التفكري يف األنشطة التي أشاروا إليها يف »مراجعة أنشطة يوم واحد«.4  َذكِّ
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 أطلب/ي من املشاركني التفكري يف نشاط الرعاية األكرث صعوبة.5
د/ي 3-5 أنشطة الرعاية األكرث إشكالية.6  َحدِّ
 جدول التصنيف.7

أ. إمأل/ئي اجلدول بأنشطة الرعاية األكرث صعوبة
ب. لكل نشاط صعب قم/قومي بتعيني نقاط لتقييم:

كم يتطّلب من الوقت	 
كم يؤثر على التنقل	 
كم يؤثر على الصحة	 
مدى تأثريه على القدرة على القيام بأنشطة أخرى: التعليم؛ أنشطة اجتماعية؛ العمل املدفوع ؛ الزراعة؛ العمل الفردي / 	 

اجلماعي؛ راحة؛ املشاركة يف الربامج / التدريب، وما إىل ذلك )إختيار 1-2 إلضافتها إىل اجلدول(
هل يتسبِّب بسلوك مؤِذ: نقد؛ إذالل؛ عنف؛ خطر )إختيار 1-2 إلضافتها إىل اجلدول(	 

ج. إشرح/ي معنى النقاط:
3 نقاط: األكرث حتديا	 
2 النقاط: ميكن التحكم فيها	 
1 نقطة: بسيطة	 

آثار أخرى، مثلالصّحةالتنّقلعبء الوقت
التعليم

آثار أخرى، مثل
النقد

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

 إجمع/ي اجملموعات مًعا.8
 أطلب/ي من كل جمموعة تقدمي وشرح ترتيبها.9

 تطوير اخليارات واحللول17
 قم/قومي بتوضيح الهدف: التوّصل إىل حلول ممكنة وفعالة ملعظم أنشطة الرعاية األكرث صعوبة .1
 أعرض/ي »املاس الرعاية« و العوامل األربعة لَتعزيز الرعاية العاِدلة )املذكورة سابًقا(..2
 أطرح/ي اخليارات للتعرف على عمل الرعاية وتقييمه وإعادة توزيعه وتقدميه:.3

الرتكيز بشكل خاص على األنشطة األكرث صعوبةأ. 
إذا كان أحد األنشطة هو النشاط األكرث صعوبة حتى اآلن، قد ترغب/ين يف الرتكيز عليه فقطب. 
َتأّكد/ي من أن الناس يفّكرون يف اسرتاتيجيات على مستوى األسرة واجملتمع واجملتمع املدين والسوق والدولةج. 
َتأّكد/ي من أن النقاش يشمل اجلميعد. 
بعض األسئلة احملّفزة:ه. 

ما هي أشكال اإلبتكارات اإلجتماعية )مشاركة العمل ودعم رعاية األطفال( واإلبتكارات التكنولوجّية )املطاحن والغّساالت( 	 
التي ميكن تطويرها أو تعزيزها من أجل تقليل الوقت أو العمل الذي تتطّلبه الرعاية من النساء؟

ما هي املوارد اإلضافية أو املؤسسات أو اخلدمات أو اإلعانات التي ميكن إستخدامها للحد من الصعوبات وتكاليف أعمال 	 
الرعاية التي تتم على مستوى األسرة؟

من هم املسؤولون واملؤسسات )احلكومات، الشركات، اجلمعيات التجارية، املنظمات غري احلكومية، املنظمات الدينية( 	 
الذين ميكن دعوتهم التخاذ قرارات لدعم أو استثمار املوارد لتقليل / إعادة توزيع أعمال الرعاية؟

كيف ميكن متثيل أصوات الفتيات والفتيان، وكذلك النساء والرجال الذين يقّدمون الرعاية يف صنع القرار؟	 
كيف ميكن إعادة توزيع أعمال الرعاية داخل األسرة وبني الفتيات والفتيان والنساء والرجال أو بني األجيال اخملتلفة؟	 

أ( شّجع/ي املشاركني/ات على التفكري يف دور األشخاص ذوي نفوذ مؤّثر )على سبيل املثال املعّلمني/ات واألهل 
والقادة الدينيني( يف تغيري املعايري وتشجيع إعادة توزيع أعمال الرعاية. )مالحظة: ميكن أن تستند هذه اإلجابات على 
األشخاص الذين مت حتديدهم يف التمرين 5؛ إجابات على السؤال: »كيف تعرفون أنه يجب على النساء / الرجال القيام 

بهذه املهام؟ من يقول ذلك؟«(
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ب( إستناًدا إىل أسئلة املناقشة يف نهاية التمرين 3 ويف التمرين 5، إسأل/ي: ملاذا تعتقدون أن الفتيان / الرجال ال 
يقومون عادة مبهام الرعاية هذه؟ ما الذي قد يشّجعهم على القيام بهذه املهام؟

 جدول ترتيب احللول.4
أدخل/ي أفضل أربعة خيارات يف اجلدول. ينبغي أن يتضمن ذلك خياًرا واحًدا على األقل لتقليل أعمال الرعاية وخيار واحد أ. 

إلعادة توزيع أعمال الرعاية
ألِق/ي نظرة على كل خيار وحدد/ي ما إذا كان ممكًنا وَفّعال، تبًعا للفئات الفرعيةب. 
إشرح/ي معنى النقاط:ج. 

ثالث نقاط: أوافق بشدة	 
نقطتان: أوافق	 
نقطة واحدة: ال أوافق	 
ال نقاط: ال أوافق أبدًا	 

 د. قم/قومي مبلء اجلدول مع اجلماعة

اخليار 4اخليار 3اخليار 2اخليار 1

يوّفر الوقت

يحّسن نوعية احلياة

ُمجدي إقتصاديًا

قابل للتحقيق

 ُأطلب/ي من الناس شرح سبب موافقتهم أوعدم موافقتهم على احلل .5
 إستخلص/ي إستنتاجات حول أفضل احللول.6
 ُقم/مقومي مبناقشة النتائج السلبية غري املقصودة احملتملة للحلول، على سبيل املثال إنخفاض نوعية أعمال الرعاية، .7

والعنف القائم اجلندري، والوصم.

 اخلامتة19
 إشرح/ي مّرة أخرى ماذا سيحدث بعد التحليل السريع للرعاية.1
 ُأشكر/ي اجلميع.2
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مالحظات

 راجع كاسانت سيمربي م. )2015(. إعادة توزيع أعمال .1
الرعاية من أجل املساواة بني النوع اإلجتماعي والعدالة: 

مناهج تدريبية. نشرت من قبل أكتيون إيد، معهد الدراسات 
اإلمنائية، وأوكسفام بريطانيا. ميكن اسرتجاعها من

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ 
redistributing-care-work-for-gender-equality-and-
justice-a-training-curriculum-583239

 للحصول على التدريب على الويب حول التحليل السريع .2
للرعاية، يرجى االطالع على

http://growsellthrive.org/our-work/ we-care

 مت شرح معظم هذه املفاهيم يف إسكيفيل ف. )2013( .3
»الرعاية يف األسر واجملتمعات احمللية، ورقة معلومات 

أساسية عن القضايا املفاهيمية«.
 http://policy-practice.oxfam.org. uk/publications/
care-in-households-and-communities-background-
paper-on-conceptual-issues-302287

 بدأت ديان إلسون )2000( مفهوم »الثالثي« )االعرتاف، .4
التخفيض، وإعادة التوزيع( يف التعامل مع أعمال الرعاية غري 

املدفوعة األجر، يف حني أن الرابع »R«، أي التمثيل، جاء من 
عمل أوكسفام، أكتيون إيد ومعهد دراسات التنمية. 

 فالرييا إسكيفل )2013(: قد يعترب الذين يعتمدون منظور .5
العدالة االجتماعية أن الرعاية »حق«، يف حني أن الذين يتبنون 
منظور االستثمار االجتماعي قد ينظرون إىل الرعاية على أنها 

فقر أو عدم وجود مشكلة يف العمل )ويليامز 2010(. وتشدد 
التشخيصات التي تؤكد على الفوارق بني النوع إجتماعي 

والطبقة والعرق يف توفري الرعاية على تكاليف املرأة يف توفري 
الرعاية. وهي تدعو إىل إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية، وال سيما 
من خالل تدخالت الدولة النشطة ذات النطاق العاملي )نريسد 

2010(. تربر عادة التشخيصات التي تركز على دور الرعاية يف 
إنتاج »رأس املال البشري«، أو مكاسب الكفاءة يف مشاركة 

املرأة يف سوق العمل عندما تقدم أو تدعم خدمات الرعاية 
بشكل عام، التدخالت التي تركز على السكان »الضعفاء« أو 
اجملموعات املعالة. وقد تخفف هذه التدخالت املركزة من 

مطالبات النساء )وغريهن( للمساواة.

 يرجى مالحظة أنه ليس من الضروري توظيف »خرباء/.6
خبريات يف شؤون اجلندرة« ليكونوا/ليكّن منسقني/ات ولكن 
ينبغي أن يكون لديهم/ن معرفة عملية حول النوع اإلجتماعي 

وأن يكون لديهم/ن خربة يف مناقشة قضايا املساواة بني 
النوع اإلجتماعي يف جمموعات خمتلطة.

https//:sumus.oxfam.org/oxfam-strategic-
plan/2013-19-wiki/enabling-change-goal-group-
worldwide-influencing-network-win. 

يرجى مالحظة أن املبادئ التوجيهية ليست متاحة للجمهور 
ولكن فقط ملوظفي أوكسفام.

 للمزيد من املعلومات حول حتليل الطاقة، يرجى زيارة .8
املوقع التايل:

http://www.slideshare.net/RichardEnglish/calp-5-
webinar-on-power-final?next_slideshow=1 
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التمكني االقتصادي للمرأة والرعاية )وي-كري( هي مبادرة 
من قبل أوكسفام يف 10 بلدان تدعم متكني املرأة من خالل 

معاجلة أعمال الرعاية املفرطة وغري املتكافئة – من خالل بناء 
األدلة، وتعزيز املعايري اإليجابية واالستثمارات اجلديدة وتأييد 

السياسات.

www.oxfam.org.uk/care 
wecare@oxfam.org.uk

مع خالص الشكر لشريكنا مؤسسة وليام وفلورا هيوليت، لدعمهم 
برنامج الرعاية Wecare الذي نقدمه.


