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تتألف املنهجيّة هذه الورقة من وثيقتني مرتافقتني:

التوجيات للمدراء واملنسقني/ات توفر السياق الالزم 	 
لبناء أداة التحليل السريع للرعاية بشكل مناسب وفّعال 

والتخاذ القرارات املتعلقة باملوارد واإلطار الزمني واختيار 
التمارين بناًء على أهداف الربنامج احملّددة وأنواع اخملرجات 

املطلوبة. ومن الواجب قراءتها قبل إجراء التمارين املوجودة 
يف أدوات التمارين هذه.  

متّثل أدوات التمارين هذه منهجية ملموسة للقيام بالتحليل 	 
السريع للرعاية باستخدام التمارين التشاركية التي ميكن 

تطبيقها على سياقات وبرامج متنّوعة. وتتضّمن أدوات 
التمارين أيضًا منوذج التوثيق الستخالص النتائج؛ ومنوذج 
التقارير لعرض النتائج والدروس املستخلصة؛ ومنوذج  

»نقاط العمل اخلاصة باملناصرة«. تشمل أدوات التمارين 
هذه ثمانية متارين، كالتايل:

1. ملّخص

الهدفالتمارينالغاية

التمرين 1:اكتشاف عالقات الرعاية  يف اجملتمع   
أدوار الرعاية والعالقات املشرتكة

تشجيع املشاركني/ات إىل التفكري يف الذين 
يهتمون المرهم والذين يهتمون لهم ، وكيف 

أّن عالقات الرعاية هذه ُتبنى على األدوار 
االجتماعية يف األسرة  واجملتمع.

حتديد نشاطات العمل لدى النساء والرجال 
وتقدير معّدل ساعات العمل يف األسبوع

التمرين 2: 
اإلستفادة من الوقت

إبراز احلجم اإلجمايل للعمل الذي تقوم به 
املرأة والرجل يف إطارحمدد أو جمتمع، 

وحتديد حّصة أعمال الرعاية التي يقوم بها  
كل من النساء والرجال.

حتديد األمناط اجلندرية يف أعمال الرعاية  
ويف األعراف اإلجتماعّية التي تؤثر يف أمناط 

الّرعاية ويف التغريات يف أمناط الرعاية ويف 
أكرث أنشطة الرعاية إشكالية

التمرين 3: 
توزيع أدوار الرعاية

إستكشاف توزيع أدوار الرعاية على مستوى 
األسرة.

التمرين 4: 
األعراف اإلجتماعّية

حتديد ومناقشة األعراف اإلجتماعّية 
األساسّية وكيف تؤثر على أمناط عمل 

الرعاية

التمرين 5:
التغّيرات يف الرعاية

فهم التقلبات والتغّيرات يف أمناط توفري 
الّرعاية مبا يف ذلك تلك الناجمة عن أحداث أو 

سياسات خارجّية.

التمرين 6:
إشكالّية نشاطات الرعاية

حتديد نشاطات الرعاية األكرث إشكالية  
للمجتمع وللنساء.

مناقشة اخلدمات املتوفرة والبنية التحتّية 
وحتديد اخليارات من عمل رعاية وإعادة 

توزيعه   

التمرين 7:
اخلدمات املتوّفرة

حتديد فئات خمتلفة من البنية التحتية 
واخلدمات التي يقوم بها عمل الرعاية

التمرين 8:
احللول املقرتحة

حتديد وترتيب اخليارات ملناقشة  مشاكل 
أمناط الّرعاية احلالية مع الرتكيز على احلّد 

من الّصعوبات وإعادة توزيع مسؤولّية عمل 
الّرعاية، وبالتايل حتسني حياة النساء 
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توضح األقسام التالية من هذه األدوات كّل مترين بالتفصيل. 
ويتضّمن شرح كل مترين الهدف من اجللسة وسياقها، 

ونصائح لللمنسقني/ات واملوّثقني/ات واألسئلة املقرتحة 
»اإلستقصائية«. املزيد من األسئلة اإلستقصائية بهذه 

األدوات متوّفرة يف امللحق 2.

اإلطارالزمني:
وأدوات التمارين هذه قد مت تصميمها لتكون مرنة مبا يكفي 
لتطبيقها على جمموعة من أنشطة تصميم الربامج وتقييم 

االحتياجات. على سبيل املثال، ُيمكن استخدام األدوات 
للحصول على:

  تقييم سريع لتحسني تصميم برنامج واسع من خالل جمع 11
الرباهني لتعزيز اإلدراك بأعمال الرعاية وحتديد التدخالت 

العملية - خصوصًا تلك التي ُيمكن أن تقلل من الوقت 
أو اجلهد املطلوب للعمل املنزيل اليومي ورعاية الناس، 
وبالتايل زيادة مشاركة املرأة ومتكينها وزيادة دورها يف 

القيادة والتمثيل يف كّل من اجملالني العام واخلاص.

  للبدء بعملية أطول لنشر التوعية والتغيري لتحقيق العدالة 12
بني اجلنسني. ويف هذه احلالة، من احملتمل أن يكون لدى 
قادة الربنامج أهداف واضحة تتعلق بالعدالة بني اجلنسني 

وبالعدالة اإلقتصادية، إىل أجندة أعمال أكرث وضوحا إلعادة 
التوزيع. وميكن إدراج التمارين املقرتحة يف سياق بحث 

تشاركي طويل املدى.1

ونحن نتوقع أن هذا األمر سيستغرق يومني كاملني للقيام 
بالتحليل السريع للرعاية بالكامل، مبا يف ذلك التمارين الثمانية 

كلها. وفيما يلي مثال جلدول زمني لعملية قد تستغرق يومني: 

مثال جلدول زمني يستغرق يومني ) 10 ساعات(

اليوم 1  )5 ساعات + إسرتاحات(

النشاطالوقت

املقّدمات، توضيح األهداف، توضيح “ الرعاية” يف 30 د.
اللغة والسياق

التمرين 601 د.

التمرين 1202 د.

التمرين 3 و 904 د.

اليوم 2 )5 ساعات + إسرتاحات(

التمرين 4 و 905 د.

التمرين 6 و 907 د.

التمرين 908 د.

اخلامتة والتغذية الراجعة، والشكر30 د.

وُيمكن أيًضا تطبيق هذه األدوات يف حال احلاجة إلجراء حتليل 
الرعاية يف يوم واحد. ويف هذه احلالة، ت/يحتاج املنسقون/

ات إىل جتاوز بعض التمارين و/ أو دمج بعض التمارين معًا، 
إعتمادا على هدف التحليل السريع للرعاية. وفيما يلي مثال 

على عملية حتليل سريع للرعاية يف يوم واحد:

مثال على جدول حتليل سريع للرعاية ليوم واحد )6 ساعات(

اليوم 1 ) 6 ساعات + اسرتاحات(

النشاطالوقت

املقّدمات، توضيح األهداف، توضيح “ الرعاية” يف 30 د.
اللغة واإلطار

التمرين 451 د.

التمرين 602 د.

التمرين 3 و 4 ملّدة 90 د. ثّم التمرين 1206 د.

الرتكيز على التمرين 908 د.

اخلامتة، التغذية الراجعة والشكر15 د.

 كما هو موضح يف التوجيهات للمدراء واملنسقني/ات يف 
املرّبع 2، وذلك يف حاالت حمّددة  وغري عادية؛ قد ال يكون من 
املمكن أن منلك ما يكفي من الوقت للقيام بالتحليل السريع 
للرعاية كاماًل، كما يف حاالت النزاعات أو األزمات، ومع أطفال 
يف مدرسة أو عّمال موظفني رسميًا، إلخ. وبالّرغم من أننا 

ال نوصي بذلك، فمن املمكن تطبيق متارين التحليل السريع 
للرعاية جلمع بعض املعلومات عن أمناط عمل الرعاية وذلك 

يف أقّل من ساعتني.

ويف هذه احلالة، يتعّين على املنسقني/ات أن يختاروا/يخرتن 
فقط القليل من التمارين التي ترّكز على جماالت إهتمامهم/

هن الرئيسية، وأن يفعلوا/يفعلن ذلك يف جلسة عامة.

تسلسل التمارين:
ُيرجى مالحظة أّن التمارين وفق هذه املنهجية قد 

مّت تصميمها لبناء تسلسل منطقي يف كيفية فهم 
املشاركني/ات لعمل الرعاية يف جمتمعهم/هن وحتليلهم/

هن له. ومن املستحّسن إتباع هذا التسلسل قدر اإلمكان، 
وبناًء على السياق باإلمكان إعتماد بعض املرونة بعد التمرين 4.
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الهدف:
تقدمي مفهوم »الّرعاية« بطريقة بسيطة. خلق جو عمل جّيد. 

طريقة العمل:
شرح أّن الغرض من اليوم هو احلصول على فهم أفضل تأثري 	 

أنشطة الرعاية يف اجملتمع والبحث يف خيارات قد تكون 
متاحة ملعاجلة الصعوبات التي تواجه عمل الرعاية.

شرح كيف أن بإمكان هذه التحاليل حتسني نتائج مبادرات 	 
التنمية األخرى أو املشروع احملّدد الذي ُيشارك فيه 

املشاركون/ات. 

عرض أداة التحليل السريع للرعاية باختصار، مبا يف ذلك 	 
التمارين والطبيعة التشاركية لألداة. وتوضيح أّن بعض 

التمارين ستجرى يف جمموعات خمتلطة وبعضها اآلخر يف 
جمموعات من جنس واحد.

نصائح للمنسقني/ات:
عند التعامل مع أطفال دون سن 18، تأكد من منح الوالدين 	 

أو األوصياء املوافقة على مشاركتهم/ن. يجب اإللتزام 
بسياسات رعاية الطفل وحمايته اخلاصة مبنّظمتكم/كّن، 

وبذل كل ما يف وسعكم/كّن لضمان سالمة األطفال 
وحمايتهم/ن، وأن يتّم التعامل مع املعلومات املتعلقة 

باألطفال بعناية وسرية.

من املفيد  حتضري بعض املواد البسيطة )مثل الصور أو 	 
الرسوم البيانية( ملساعدة املشاركني/ات على تكوين فكرة 
حول معنى »الرعاية« ومناقشة خمتلف الرتجمات املتنّوعة 

واملصطلحات املستخدمة لكلمة »رعاية« يف السياق 
احمللي.

خالل هذه اجللسة التمهيدية، قد يكون من املفيد 	 
توفري مساحة للمشاركني/ات ملناقشة املشروع الذي 

ُيشاركون/كن فيه، والبحث كيف أّن »األعمال املنزلية ورعاية 
الناس« توافق أنشطة املشروع وأهدافه أو تتعارض معه. 

األفضل إتاحة الكثري من الوقت لألسئلة واألجوبة.

كن/كوين مستعدًا/ة لإلجابة عن أسئلة حول ما تعنيه كلمة 	 
»رعاية«، مثاًل: »هل إّن الذهاب إىل اجتماع مع اجملتمع 

ُيعترب رعاية؟«، »هل ُيعترب تقدمي مساعدة مالية لألقارب 
رعاية؟«، »ماذا عن الطهي حلفل زفاف؟ »، أو« أنا املعيل 

الذي يدعم األسرة، وبالتايل أنا الذي يرعى ويهتم«. يف حني أّن 
توفري مدخول لألسرة أمر مهّم وقّيم لرفاهيه أفرادها، يرّكز 

التحليل السريع للرعاية على األنشطة غري املعرتف بها عادًة 
كالرعاية املباشرة للناس واألعمال املنزلية . إّن املساعدة 

املالية والّدخل مهّمان بالنسبة لرفاهية األسرة ولكنهما 
ليسا من أعمال الرعاية.

إّن التوجيهات للمدراء واملنسقني/ات املنفصلة تقّدم الدعم 
مبزيد من التفاصيل فيما يتعّلق مبفهوم الرعاية والتعريفات 

ذات الصلة. ُيرجى أيضًا الرجوع إىل امللحق 1 لإلطالع على بعض 
األمثلة املتعلقة بأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر.

2. مقّدمة: ماذا نقصد بعمل الّرعاية
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مترين 1: فهم أدوار الرعاية والعالقات داخل 
األسرة

الهدف:
دفع املشاركني إىل التفكري يف الذين يهتمون هم بهم، والذين 

ُيقابلونهم الرعاية، وكيف أّن عالقات الرعاية هذه ُتبنى على 
األدوار االجتماعية يف األسرة.

مالحظة:
إّن هذا التمرين هو فردي. ومع ذلك، إذا كان وقتك إلجراء 

التحليل السريع للرعاية حمدودًا، باإلمكان تقسيم هذا التمرين 
على جمموعتني أي جمموعة واحدة مؤلفة من الرجال وأخرى 

من النساء.

أسئلة رئيسّية:
 مبن تهتّم/ين يومّيًا، أسبوعّيًا، أو شهرّيًا؟ من الذي يقوم 

برعايتّك يف أسرتك؟ من يقوم برعاية باآلخرين؟ هل تقوم/ين 
برعاية بآخرين خارج نطاق عائلتك؟ راجع/ي امللحق 2 لألسئلة.

طريقة العمل:
أطلب/ي من املشاركني/ات القيام برسم بياين فردي )على أ( 

ورقة من قياس A4( ُيظهر جمموعة من الّدوائر املّتحدة 
املركز:

 .i.يف املنتصف، أطلب من كل مشارك-ة كتابة أسمائهم

 .ii يف الدائرة األوىل، أطلب من املشاركني-ات لكتابة من هم
الذي تقومون برعايتهم بشكل يومي. عليهم كتابة هذا على 
شكل عالقات، على سبيل املثال، »زوج«، »اخت الزوج-ة«، 

»خمسة أطفال«.

 .iii يف الدائرة الثانية، ينبغي على املشاركني-ات بكتابة من
الذين يقومون برعايتهم بشكل أسبوعي. وميكن لهذا أن 
يكون بشكل تقديري، على سبيل املثال، »اجلدة«، »ثالثة 

من اجلريان«.

الرسم رقم 1: دوائر املّتحدة املركز

 .i يف الداثرة الثالثة، يقوم املشاركني-ات توثيق من الذين
يقومون برعايتهم بشكل شهري، على سبيل املثال: 

»أربعة أو ستة من أطفال أخوتي – أخواتي او أوالد - بنات 
أعمامي«.

 .ii مساعدة املشاركني األميني، أي أولئك الذين يعانون من
صعوبات يف القراءة والكتابة. إذا كان هناك العديد من 
املشاركني األميني بإمكانك اختيار تطبيق هذا التمرين 

يف جمموعات صغرية، وعلى الرغم من أن االختالفات بني 
املشاركني، سوف تكون سيكون هذا  أقل وضوحًا.

اطلب من اجلميع تقدمي بياناتهم إىل اجملموعة. ج( 
إذا سمح الوقت، قم/قومي بإجراء مترين جماعي د( 

)مستعماًل/ة رسمًا بيانّيًا مشابهًا بدوائر مّتحدة املركز( 
إلظهار الذين يقوم برعايتهم/ن الرجال والذين تقوم 

برعايتهم/ن الّنساء.
قم /قومي مبناقشة النتائج. إعمل/ي ومقارنة األجوبة ه( 

ومقابلتها بعالقات الرعاية من حيث العمر واجلنس واحلالة 
األسرية للمشاركني. 

حتليل سريع للتمرين 1:
أطلب/ي من املشاركني التفكري يف النتائج. هل ُيفاجأ 

أحدهم/إحداهّن مبجموع األشخاص أو عدد الناس الذي/ 
التي يوّفر / توّفر الرعاية لهم؟ كم عدد األشخاص الذين تتلقى 

الرعاية منهم؟ ما أنواع الناس الذين مييلون إىل احلصول على 
املزيد من األسماء / العالقات يف الدوائر األّوىل املركزية التي 

تعكس مسؤوليات الرعاية اليومية؟ يف الدوائر الثانية التي 
تعكس مسؤوليات الرعاية األسبوعية؟ ملاذا هذا األمر؟ هل 

هذا األمر مثري للدهشة؟ ملاذا؟ مل ال؟ هل ُيمكنك التفكري يف 
أي شخص يتلقى رعاية غري كافية من اآلخرين؟

نصيحة للموثقني/ات:
سّجلوا/سجلن بدّقة كلمات املشاركني/ات. على سبيل 

املثال، بداًل من تدوين مالحظات مثل »إتفق املشاركون 
على أهمية الرعاية األسرية«، قوموا/قمن بتدوين الكثري من 

التفاصيل املتعلقة مبا قاله املشاركون/ات. مثاًل، قال ر : »أنا 
أطبخ ألخت زوجتي ألنها تعاين من إعاقة، وهي أيضًا تستمع 

إيّل وتساعدين مع طفلي«. وقال ل: »أنا وأشقائي وافقنا 
على التناوب لرعاية جدتنا ، إننا نؤمن أّن من املهم أال يكون 

املسنون/ات معزولني/ات. إنها أكرث سعادة ألّن أحدنا يزورها 
كّل يوم “.

3. جمموعة التمارين

يوميًا

أسبوعيًا

شهريًا
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مترين 2: معّدل الّساعات املبذولة أسبوعّيًا 
يف خمتلف أنواع العمل

الهدف:
إبراز احلجم اإلجمايل للعمل الذي تقوم به املرأة والرجل، ويف 

إطار ذلك، حتديد حّصة أعمال الرعاية التي يقوم بها على التوايل 
النساء والرجال.

السؤال الرئيسي: من خالل توثيق جميع األعمال التي يقوم 
بها الناس يف هذا اجملتمع، قّدر/ي عدد ساعات الذي ميّثلها 

عمل الرعاية، على أساس أسبوعي، للنساء والرجال.

إراشادات للمنسقني/ات:
 للمهّمة األوىل »تذّكر/ي األنشطة اليومّية لكّل فرد«، ُيمكنك .1

احلفاظ على اجملموعة كمجموعة كبرية واحدة. يف هذه 
املهّمة، الهدف هو التحقق من صّحة جميع األنشطة التي 

يقوم بها جميع الناس واإلعرتاف بها، أكانت عماًل مدفوعًا 
أوتعليمًا أو عماًل زراعيًا أو رعائّيًا. ويف وقت الحق، سيتّم الرتكيز 
على عمل الرعاية. عند الوصول إىل التمرين الثاين )إجراء تقدير 
للساعات التي ُتبذل على أساس أسبوعي(، سوف حتتاج إىل 

تقسيم اجملموعة إىل جمموعات تتألف من رجال فقط أو نساء 
فقط، وذلك لضمان حصولك على بيانات مصنفة بحسب 

اجلنس. خذ باإلعتبار دائمًا أّن النتيجة الرئيسية للتمرين 2 هي 
مقارنة جمموع معّدل الّساعات التي يبذلها الّرجل واملرأة 

أسبوعّيًا يف خمتلف أنواع فئات العمل، مثل الّرعاية، كنسبة 
من إجمايل ساعات العمل، والساعات األسبوعية بشكل عام.

 عند تقدير الوقت املستغرق يف أنشطة خمتلفة، تأكد من .2
أّن كّل يوم يبلغ 24 ساعة، وأّن جمموع الساعات يف أسبوع 

واحد تصل إىل 168، على الدوام.

 من املهم أن تفهم/ي هذا التمرين. وعليك أن تكون/ي .3
مرتاحًا/ة متامًا باملنهجّية، خصوصًا باستخدام اجلداول 

وحساب الساعات، ودمج الساعات لكّل نشاط على حدة 
واجملاميع األسبوعية. 

يرجى مالحظة أنه ينبغي قضاء املزيد من الوقت على التمرين 
األول »تذّكر/ي األنشطة اليومّية لكّل فرد« مع كبار السّن 

واألمّيني/ات. إذا الحظت أّن معظم املشاركني /ات أّمّيون/
ات، ّفكر يف إكمال التمرين كمجموعة. بالنسبة إىل األطفال 

دون سن 18، تكون املقارنة بني الفتيان والفتيات. وإذا سمح 
الوقت، وكان استعمال الوقت هو حمور الربنامج، قد حتتاج/

ين إىل تقسيم اجملموعة إىل املزيد من اجملموعات بحسب 
اإلهتمامات الرئيسّية. على سبيل املثال، األوالد الذين يذهبون 

إىل املدرسة وأولئك الذين ال يذهبون إليها؛ النساء اللواتي 
لديهن أطفال والنساء اللواتي ال أطفال لهّن، األسر األحادّية أو 

الثنائّية املعيل، املنتجون الزراعّيون، والعمال املأجورون، وما 
إىل ذلك، لتحديد الفروقات.

طريقة العمل:
إبدأ/ي بنقاش يتناول خمتلف فئات العمل الذي ُيؤّديه الّرجال 

والّنساء. عّرف عن الفئات التالية:

 العمل الالزم إلنتاج منتوجات بقصد البيع. وهذا يتضّمن .1
احملاصيل الزراعّية لألسواق )احملاصيل النقدية( واألنشطة 

التجارية األخرى )مبا يف ذلك األعمال التجارية املنزلية مثل 
صنع اجلنب، ولّف سجائر البيدي، واألعمال التجارية غري الرسمية 

مثل أكشاك الطعام يف الشوارع، إلخ(. 

 العمل املدفوع األجر واخلدمات املدفوعة األجر. وهذا .2
يتضّمن العمل املأجور يف املزارع واألعمال املأجورة األخرى. 

ويف املناطق احلضرية قد يشمل األمر التنظيف أو تنفيذ 
إصالحات أو أعمال بناء أو غسيل أو نقل بضائع للبيع أو النقل 

للوصول إىل العمل أو السوق2. 

 عمل الّرعاية غري املدفوع. وهذا يتضّمن الرعاية املباشرة .3
لألشخاص واألعمال املنزلية التي تسهل رعاية األشخاص )يف 
أسرة الفرد أو يف أسر أخرى(، وتعبئة املياه أو جمع احلطب. أو 
التسّوق للطعام يف املناطق احلضرية، واإلشراف على طفل 

أو شخص بالغ هو عمل رعاية غري مدفوع األجر. 

 العمل بدون أجر إلنتاج املنتجات لالستهالك املنزيل أو .4
لألسرة. ويشمل ذلك احلضانة وتربية احليوانات، وصنع 

املالبس أو األثاث وحفظ الفاكهة واملعيشة على الزراعة.

 العمل اجملتمعي غري املدفوع. وهو يتضّمن حضور .5
إجتماعات اللجان والعمل اجملتمعي املتعلق بالصحة والتعليم 

واملوارد الطبيعية واألحداث الدينية والثقافية.

 وقت خارج العمل: وهو يتضّمن الرعاية الشخصية .6
)اإلستحمام واإلسرتاحة( النوم والتعليم والتدريب اللقاءات 

اإلجتماعية واإلستجمام الرتفيه.  
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اجلدول 1: أمثلة على رموز بسيطة للداللة على 
أنواع خمتلفة من العمل 

العمل إلنتاج منتوجات للبيع     

العمل املدفوع، اخلدمات املدفوعة 

عمل الرعاية غري مدفوع األجر                                    

العمل  غري مدفوع األجر إلنتاج منتوجات لإلستهالك 
املنزيل 

عمل جمتمعي غري مدفوع األجر

ال عمل

إتاحة الوقت لألسئلة واملناقشة لتضمن فهم األشخاص 
يف تلك األقسام. وكما هو مبّين يف توجيهات املديرين/ات 

واملنسقني/ات، قد تعترب بعض اجملتمعات احمللية بشكل 
راسخ بأّن بعض املهام، مثل الصالة ورعاية احليوانات األليفة 

واملمارسة اجلنسية يف إطار الزوجية؛  إّنما هي أعمال رعاية 
غري مدفوعة األجر يف جمتمعها احمللي. ُيرجى التأكد من 

أخذ املوّثقني/ات علمًا بهذه املهام. على أّية حال، إشرح/ي 
للمجموعة أنك قد الحظت هذه التعريفات يف السياق، ولكن 

ألغراض هذه التمارين، لن يتّم اعتبار هذه األعمال أعمال رعاية 
غري مدفوعة األجر.

 وضع الفئات املذكورة أعاله على لوحة حائط  لرياها اجلميع، .7
واخرت رمزًا لكل فئة.

 يف املثال أدناه، إستخدمنا الرموز البسيطة التالية، ولكن كْن .8
مرنًا واسمح ألفراد جمموعتك، إذا رغبوا يف ذلك، باملوافقة 

على رموز خمتلفة ذات صلة بهم.

 ثّم باشر/ي مبهّمة »تذّكر األنشطة اليومّية لكّل فرد«.9

تذّكر األنشطة اليومّية لكّل فردأ( 

مترين 1: اطلب/ي من كل مشارك استخدام اجلدول 2 إلدراج 
جميع األنشطة التي قام بها يف اليوم السابق إذا كان ُيمثل 
يومًا منطيا، ساعة بساعة. إسأل/ي املشاركني/ات ملء 

أعمدة األنشطة الثالثة. ولكل ساعة من اليوم، عليهم/عليهن 
كتابة نشاط رئيسي واحد أو نشاط ثانوي واحد أو متزامن إن 
ُوجد، وأوحتديد أيضًا ما إذا كانوا/كّن ُيشرفون/يشرفن على 

طفل أو شخص بالغ معال يف الوقت نفسه.

هذا التمرين سيكون مفيدًا للغاية إذا كان »اليوم السابق« يومًا 
»عاديًا« يعكس األنشطة اليومية املعتادة للمشاركني. إذا 

مل يكن اليوم السابق يومًا منطيا )على سبيل املثال، كان يوم 
السوق أو جنازة، أو يوم األحد يف جمتمع مسيحي( أطلب/ي 

من املشاركني/ات تقدمي معلومات عن اليوم السابق له. 
وُيمكن إجراء تعديالت يف وقت الحق. إسأل/ي ما إذا كان يوم 
أمس يومًا عادّيًا؛ وإن مل يكن، إسأل/ي ما الذي كان غري عادي.

إشرح/ي ما هي »األنشطة املتزامنة« وأعِط/ي أمثلة 
ملموسة. تأكد /ي من أّن األنشطة املتزامنة موجودة يف 

وصف يوم منطي. إشرح/ي ماهّية مسؤولية اإلشراف: ساعة 
عندما يكون مقّدم/ة الرعاية مسؤواًل/ة عن »اإلشراف« أو 

»الرعاية بـ« أو »أن يكون على الّسمع« جلهة معالة، على 
سبيل املثال رعاية طفل نائم. حّدد/ي أيضًا من ُيعترب طفاًل )أي 

كّل من يقّل عمره عن 18 سنة(، وبالغًا معااًل )مثل األشخاص 
املصابني بأمراض مزمنة أو ُعضال، أو األشخاص املعّوقني 

الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة(. للتعريف باملفاهيم 
وشرحها، راجع توجيهات املدراء واملنسقني/ات )القسم 

2.6: املفاهيم األساسية يف جمال »الرعاية«(.

يرجى مالحظة:
ينبغي فصل ساعات اإلشراف عن ساعات النشاط الرئيسية 

واملتزامنة. وال يتّم تسجيل اإلشراف على األطفال و/ أو 
البالغني املعالني إال حتت عمود مسؤولية اإلشراف. أّما 

»العمل« الفعلي الذي ينطوي على رعاية األطفال أو رعاية 
البالغني املعالني، على سبيل املثال، التغذية، واإلستحمام، 

واإلعتناء بشخص مريض، إلباس املعالني أو املساعدة بنشاط 
يف الواجبات املنزلية، وما إىل ذلك؛ فيتّم تسجيلها يف إطار 

األنشطة األّولية أو املتزامنة. ُيرجى اإلطالع على املثال الوارد 
يف اجلدول 2 أدناه.

نصيحة للمنسقني/ات: 
بالّرغم من أّن العديد من األنشطة يتّم يف ساعة واحدة، 
خصوصًا يف املنزل، أطلب/ي من املشاركني/ات إختيار 

نشاط رئيسي واحد ونشاط متزامن واحد فقط لكّل ساعة، 
بغية احلّد يف وقت الحق من تعقيد مهام هذا التمرين.

نصيحة للموثقني/ات:
ينبغي جمع كّل النتائج يف نهاية التمرين. 
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اجلدول 2: مثال على اسرتجاع األنشطة التي استغرقت يوًما واحًدا

مسؤولية اإلشراف الرمزالنشاط )الثنائي( املتزامنالرمزالنشاط الرئيسي )األويل(الوقت
)أوالد/ بالغون معالون(

الرمز

نوم01:00-00:00   

 نوم02:00-01:00  

نوم03:00-02:00  

 نوم04:00-03:00  

اإلستيقاظ، الّصالة 05:00-04:00،3
اإلستحمام، إرتداء املالبس

مراقبة األطفال النيامنقع الفاصولياء

مراقبة األطفال النيامحديقة اخلضروات: ري احلديقةحتضري الفطور             06:00-05:00

رعاية األطفال: إلباسهم حتضري        تقدمي الفطور             07:00-06:00
احلقائب املدرسية. التخطيط لليوم 

ووضع ميزانية النفقات مع الزوج

مراقبة األطفال النيام

التحدث مع اجلريانمرافقة األوالد إىل املدرسة08:00-07:00   

 مساعدة اجلريان املسنني بجلب املياه                    جلب املياه09:00-08:00

حتضري احلليب لتصنيع اجلبنة 10:00-9:00   
للبيع

طبخ احلبوب والغداء                       

مراقبة األطفال النيام                   مراقبة طريقة حتضري اجلبنةالكوي للجار )عمل مأجور(11:00-10:00   

الرعاية بالعمالء الذين أتوا إىل املنزل الكوي للجار )عمل مأجور(12:00-11:00   
لشراء اجلنب                         

مراقبة األطفال النيام                    

شراء الّصابون والسكر من الدكانإحضار األوالد من املدرسة13:00-12:00

اإلستماع إىل األوالد       تقدمي الغذاء14:00-13:00

تعشيب حقول البصل )عمل 15:00-14:00   
مأجور(

مراقبة األطفال النيام                   

تعشيب حقول البصل  )عمل 16:00-15:00
مأجور(

مراقبة األطفال النيام                    

تعشيب حقول البصل  )عمل 17:00-16:00    
مأجور(

مراقبة األطفال النيام                   

إجتماع اجملموعة18:00-17:00

اإلشراف على واجبات األطفال حتضري العشاء19:00-18:00
املدرسية

التنظيف بعد العشاءتقدمي العشاء وتناوله20:00-19:00   

إرسال األطفال إىل النومصالة اجلماعة مع اجلريان21:00-20:00   

مشاهدة التلفزيونإصالح املالبس22:00-21:00

نوم23:00-22:00 

نوم24:00-23:00

مترين 2:
عند االنتهاء من ذلك، أطلب/ي من املشاركني/ات إلقاء نظرة 
على الالئحة املقرتحة يف فئات العمل، ووضع/ي الّرمز املالئم 

إىل جانب كّل نوع من النشاط، كما هو موضح يف اجلدول 3 
أدناه. كذلك، إفعل/ي األمر نفسه بالنسبة لإلشراف على 
املسؤوليات. ثّم على كّل مشارك/ة أن حتسب/يحسب 

وتّسجل/ُيسّجل عدد ساعات العمل التي ُخّصصت لكل فئة 
بدءًا باألنشطة الرئيسية ثم باألنشطة املتالزمة. وينبغي أيضًا 
تلخيص عدد ساعات اإلشراف على الطفل أو الشخص املعال 

البالغ.

نصيحة للمنسقني/ات واملوّثقني/ات:
سوف يكون للمشاركني/ات أسئلة واختالفات حول أي من 

الرموز ينبغي وضعها مقابل كل نشاط. وسيكون من املهم 
تسجيل القضايا التي تناقش أكرث من غريها. ولكن ال تضيعوا/

تضّيعن الكثري من الوقت يف النقاش: أطلبوا/أطلنب من 
املشاركني/ات التوّصل إىل اتفاق »يف الوقت الراهن« حول 

الفئات )هذه النقطة ليست حرجة بالنسبة  للتحليل السريع 
للرعاية(. 
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اجلدول 3: تخصيص األنشطة لفئات العمل     

مسؤولية اإلشراف )أوالد/الرمزالنشاط الثاين )املتزامن(الرمزالنشاط الرئيسي )األويل(الوقت
بالغون معالون(

الرمز

نوم00:00-01:00   

 نوم01:00-02:00  

نوم02:00-03:00  

 نوم03:00-04:00  

اإلستيقاظ، الّصالة، 04:00-05:00
اإلستحمام، إرتداء املالبس

مراقبة األطفال النيامنقع الفاصولياء

مراقبة األطفال النيامحديقة اخلضروات/ ري احلديقةحتضري الفطور             05:00-06:00

رعاية األطفال/ إلباسهم حتضري تقدمي الفطور             06:00-07:00
احلقائب املدرسية. التخطيط لليوم 

ووضع ميزانية النفقات مع الزوج

مراقبة األطفال النيام

التحدث مع اجلريانمرافقة األوالد إىل املدرسة07:00-08:00   

مساعدة اجلريان املسنني بجلب جلب املياه08:00-09:00
املياه

حتضري احلليب لتصنيع اجلبنة 9:00-10:00   
للبيع

طبخ احلبوب والغداء                       

مراقبة األطفال النيام                   مراقبة طريقة حتضري اجلبنةالكوي للجار )عمل مأجور(10:00-11:00   

الرعاية بالعمالء الذين أتوا إىل الكوي للجار )عمل مأجور(11:00-12:00   
املنزل لشراء اجلنب                         

مراقبة األطفال النيام                    

شراء الّصابون والسكر من الدكانإحضار األوالد من املدرسة12:00-13:00

اإلستماع إىل األوالد       تقدمي الغذاء13:00-14:00

تعشيب حقول البصل )عمل 14:00-15:00   
مأجور(

مراقبة األطفال النيام                   

تعشيب حقول البصل  )عمل 15:00-16:00
مأجور(

مراقبة األطفال النيام                    

تعشيب حقول البصل  )عمل 16:00-17:00    
مأجور(

مراقبة األطفال النيام                   

إجتماع اجملموعة17:00-18:00

اإلشراف على واجبات األطفال حتضري العشاء18:00-19:00
املدرسية

التنظيف بعد الغشاءتقدمي العشاء وتناوله19:00-20:00   

إرسال األطفال إىل النومصالة اجلماعة مع اجلريان20:00-21:00   

مشاهدة التلفزيونإصالح املالبس21:00-22:00

نوم22:00-23:00 

نوم23:00-24:00
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تقدير عدد ساعات العمل األسبوعي وعدد الساعات التي 	( 
يتّم  تخصيصها ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر 

طريقة العمل:
 إقسم/ي اجملموعة إىل جمموعة مؤلفة من الّرجال 1.

وجمموعة مؤلفة من النساء )سوف حتتاج/ين إىل منسقني/
ات، واحد/ة لكّل جمموعة، وغالبًا ما حتتاج/ين إىل »مساعد/ة« 

متمّرس/ة لكّل جمموعة(. نتائج هذا التمرين كما يوضحها 
اجلدول 4.

 هنا مثال على كيفية القيام بذلك، مع أنك قد تفضل/.2
تفضلني تصميم العملية اخلاصة بك. على ورقة كبرية، ينبغي 
باجملموعة تسجيل املعلومات، مع ورقة منفصلة جملموعة 

الرجال وجملموعة النساء.

مترين 1: أطلب/ي من أفراد اجملموعة النظر إىل جمموع 
الساعات املوجودة يف كل فئة من فئات العمل، كنشاط 

رئيسي أو متزامن يف يوم واحد. كما ينبغي عليهم/هن النظر 
يف ساعات مسؤولية اإلشراف. ُيرجى مالحظة أّن إجمايل 

ساعات النشاط الرئيسي يجب أن تصل دائما إىل 168 ساعة 
يف األسبوع للشخص الواحد. حتقق/ي مرة أخرى من هذا 

األمر لدى جميع املشاركني/ات.   

ُيمكن عرض »اجملموع اليومي« لكّل فرد على اجملموعة كّلها 
كمثال )راجع/ي اجلدول أدناه(. سّجل/ي املعلومات الواردة 

من تذّكر األنشطة اليومّية لكّل فرد.  يسّجل يف العمود األول 
جمموع إجمايل عدد الساعات اخملصصة ألنشطة العمل 
الرئيسية يف اليوم، بينما يسّجل يف العمود الثاين جمموع 

ساعات أنشطة العمل املتزامنة. يف حني ُيسّجل يف العمود 
الثالث عدد الساعات املبذولة لإلشراف على األطفال أو 

البالغني املعالني.

نصيحة للموّثقني/ات:
يف عملية التخطيط، قد تقّرر/ين أن يكون لديك فئات فرعية 

يف كل فئة من فئات العمل. على سبيل املثال، يف إطار 
أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر، قد يكون لديك عملّيتا جمع 

احلطب وتعبئة املياه، هذا إذا كانت قضّية املياه والوقود 
مهّمة بشكل خاص يف منطقتك، أو  تكون رعاية األشخاص 

املصابني بفريوس نقص املناعة هي القضية الرئيسية، 
إلخ. وقد يكون هذا التصنيف مرغوبًا أيضًا للحصول على فهم 

أفضل لالختالف يف استعمال الوقت بني الّرجال والّنساء. 

                                                                                                 

اجلدول 4: مثال مترين 1 - جمموع ساعات األمس بحسب فئة وقت العمل للنساء

فئات األعمال/ 
األنشطة    

)6 نساء(

نشاطات األمس مثال اجملموع اليومي ملشرتك واحد
األساسّية 

×7 أيام كافة 
املشاركني

تقدير ساعات العمل االسبوعية للنساء

اإلشرافاملتزامنالرئيسياإلشرافاملتزامنالرئيسي

 العمل إلنتاج .1
منتوجات للبيع

12

 األعمال املدفوعة .2
واخلدمات املدفوعة

50

 عمل الّرعاية غري 3.
املدفوع

997

 إنتاج غري  مدفوع .4
ملنتج منزيل

01

 عمل الرعاية غري .5
مدفوع األجر

10

8 ال عمل.6

24127اجملموع
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مترين 2: 
أطلب/ي من كل فرد ضرب )جماميعه/ها( اخلاصة اليومية 

بسبعة، وكتابة اإلجابة يف العمود الثاين. وينبغي أن يفعلوا/
يفعلن ذلك للساعات الرئيسية واملتزامنة واإلشراف؛ وسيكون 
بالتايل لدى اجملموعة بعد ذلك نطاق من الساعات التي تبذلها 

النساء )أو الرجال( عادة يف اجملتمع يف كل فئة من فئات 
العمل.

نصيحة للموّثقني/ات:
من املفيد تقدمي تفسريات لألرقام يف كل فئة، مثل 

»العدد األدنى هو منوذجي للشابات، يف حني أن احلّد األعلى 
من النطاق ينطبق على النساء اللواتي لديهن العديد من 

األطفال«، أو » تشغل إمرأتان وظائف عمل، وأخريات تعمل يف 
مزارع العائلة، وما إىل ذلك!

اجلدول 5: مترين 2 - اإلجمايل األسبوعي بحسب ساعات العمل بالنسبة  للنساء

فئات 
األعمال/ 
األنشطة
)6 نساء(

نشاطات مثال اجملموع اليومي ملشرتك واحد
األمس 

األساسّية × 
7 أيام: كافة 
املشاركني

نشاطات 
األمس 

األساسّية × 
7 أيام

تقديرساعات العمل االسبوعية للنساء

اإلشرافاملتزامنالرئيسياإلشرافاملتزامنالرئيسي

 العمل .1
إلنتاج 

منتوجات للبيع

7و 7و 14و 12
28و 28و 35

14و 7و 0و 
21و 0و 7

 األعمال .2
املدفوعة 
واخلدمات 
املدفوعة

35و 0و 7و 50
14و 28و 14

0و 0و 21و 0و 
0و 7

 عمل .3
الّرعاية غري 

املدفوع

63و 28و 42و 997
49و 56و 70

63و 28و 28و 
14و 21و 56

 إنتاج غري  .4
مدفوع ملنتج 

منزيل

0و 7و 14و 01
14و 0و 21

7و 7و 14و 0و 
0و 7

 عمل .5
الرعاية غري 

مدفوع

7و 0و 0و 0و 10
7و 14

0و 0و 0و 0و 
0و 0

7و 7و 14و 28 8 ال عمل.6
و 28و  28و 35

7و 7و 0و 0و 
0و 0

24127اجملموع

مترين 3:
ثّم ينبغي أن تصل اجملموعة إىل تقدير كمية الوقت الذي 

تبذله، على أساس أسبوعي، لكل فئة من فئات العمل التي 
تقوم بها املرأة أو الرجل. ومن احملتمل أن يكون هذا التقدير 

يف وسط النطاق )ولكن ال يسّجل فقط  متوّسطًا رياضّيًا(؛ 
وقد يأخذ باإلعتبار ما إذا كان يوم التذّكر ليوم واحد يومّا منطيا 
لبعض األنشطة وتعديل األرقام وفقا لذلك. مثاًل، إذا كان عمل 

إعادة التشجري اجملتمعي يحدث أسبوعيًا يوم السبت، أو إذا 
كان يوم أمس يوم غسل املالبس، ولكن غسل املالبس يتّم 
فقط يف ثالثة أيام باألسبوع. على جمموعتي الرجال والنساء 

تضمني ذلك يف فئة الرعاية غري املدفوعة األجر.

 اطلب/ي من املشاركني اإلعرا	 عن هذا التقدير كمتوسط .1
عرب األسر. ويتطلب ذلك منسقا ماهرًا )تشجيع املشاركني/
ات على التفكري فيما يتجاوز أوضاعهم الفردية على متوسط 
عدد الساعات التي يقضونها على فئات خمتلفة من العمل، 

دون التطرق إىل التفاصيل(. هل قام أحد املنسقني /ات بوضع 
جدول يلخص التقديرات لكل فئة ووضعها على احلائط لرياها 

اجلميع ويوافقون عليها )انظر إىل اجلدول 6(
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مالحظة: 
قد تكون هناك إختالفات هامة بني األسر وبني النساء تبعًا 

حلالتهن األسرية أو مرحلة حياتهن. وميكن أن يكون من 
املفيد تسجيل بعض هذه اإلختالفات. وإذا قّررت أّن من املهم 

جمع معلومات مصّنفة فيما يتعلق بهذه االختالفات، ُيمكنك 
النظر يف تشكيل جمموعات فرعية من النساء، على سبيل 
املثال: »نساء متزّوجات مع أطفال صغار«، »متزوجات مع 

أوالد كبار«، »أّمهات عازبات«، »نساء أكرب سّنًا مع أحفاد، 
ومراهقات متزوجات  وما إىل ذلك. وأيًا كان اخليار الذي تتبناه، 

حاول مواصلة توجيه النقاش نحو تقدير عدد الساعات التي 
تبذلها كل من فئات العمل الرئيسية من النساء أو الرجال 

وهذا لُيبّين للمنظمة ولآلخرين يف اجملتمع أمناط استخدام 
الوقت.

اجلدول 6: مترين 3 - تقديرات ساعات العمل األسبوعية

فئات 
األعمال/ 

األنشطة    
)6 نساء(

نشاطات مثال اجملموع اليومي ملشرتك واحد
األمس 

األساسّية 
×7 أيام: كافة 

املشاركني

نشاطات 
األمس 

األساسّية 
×7 أيام

تقديرساعات العمل االسبوعية للنساء

اإلشراف املتزامنالرئيسياإلشرافاملتزامنالرئيسي
)معّدل 

الساعات(

 العمل .1
إلنتاج 

منتوجات للبيع

7و 7و 14و 28و 12
28و 35

14و 7و 0و 
21و 0و 7

207

 األعمال .2
املدفوعة 
واخلدمات 
املدفوعة

35و 0و 7و 14و 50
28و 14

0و 0و 21و 0و 
0و 7

117

 عمل .3
الّرعاية غري 

املدفوع

63و 28و 42و 997
49و 56و 70

63و 28و 28و 
14و 21و 14

512742
)49و 42و 63و 
35و 28و 163

 إنتاج غري  .4
مدفوع ملنتج 

منزيل

0و 7و 14و 01
14و 0و 21

7و 7و 14و 0و 
0و 7

77

 عمل .5
الرعاية غري 

مدفوع

7و 0و 0و 0و 10
7و 14

0و 0و 0و 0و 
0و 0

40

161279348اجملموع

 

حتليل سريع للتمرين 2:
ينبغي أن يبدأ هذا التمرين بدرجة من التفكري حول اإلختالفات 

بني ما يفعله الرجال وما تفعله النساء. إسأل/ي املشاركني/
ات أسئلة تأملية وحتليلية، مثل:

ما هي اإلختالفات البارزة بني ما يفعله الرجال وماذا تفعله 	 
النساء؟

إذا تبّين أّن النساء تقمن بأعمال رعاية أكرث من الرجال - 	 
هل كنت على علم بصّحة ذلك األمر؟ إىل هذا احلد؟ ما هي 

العواقب من حيث وقت النساء؟
هل بإمكانك تصور سيناريو تقوم فيه النساء بعمل رعاية أقل 	 

أو عماًل مدفوعًا أكرث؟ املزيد من العمل اجملتمعي؟ املزيد 
من العمل السياسي على مستوى اجملتمع احمللي؟

اإلنتقال إىل التمارين 3 و 4 و 5 و 6: بعد فهم ومناقشة خمتلف 
أنواع العمل واألنشطة التي ُيشارك فيها الناس، أوضح/ي بأّن 

بقية املناقشات والتمارين سرتكز فقط على عمل الرعاية. 
تذكر/ي أّن الغرض من التمارين 3-6 هو حتديد ومناقشة 

واإلتفاق على ما يعتربه املشاركون/ات إشكالية حول األمناط 
احلالية لتوفريالرعاية داخل جمتمعهم، من  زوايا خمتلفة، 
أي بدءًا من تقسيم العمل حسب اجلندر والعمر، إىل كيفية 

حتديد املعايري اإلجتماعية ألمناط الرعاية، إىل مناقشة كيفية 
تأثري األحداث اخلارجية على توفري الرعاية، مبا يف ذلك الرعاية 

املوسمية وحتديد أكرث أنشطة الرعاية إشكالية يف اجملتمع.
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مترين 3: كيفّية توزيع أدوار الرعاية
الهدف:

إستكشاف توزيع أدوار الرعاية على مستوى األسرة.

طريقة العمل:
 إبدأ/ي املناقشة من خالل عرض فئات الرعاية حسب .1

التصنيفات الدولية، مع اإلشارة إىل األنشطة التي متت 
مناقشتها يف التمرين 2. وميكن تقدمي هذه الفئات على 

شكل رسومات أو صور مّت إعدادها مسبقا، أو كقائمة، إعتمادًا 
على مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة يف اجملموعة. أّما 

فئات الرعاية »الدولية« فهي: إعداد الوجبات، تنظيف املالبس، 
العناية الشخصية )اإلستحمام، املالبس والتغذية(، وتنظيف 

أماكن املعيشة، والّدعم املعنوي )احلديث واإلستماع(، 
واإلعتناء باملرضى، إلخ )أنظر امللحق 1 لإلطالع على مزيد من 

األمثلة عن أعمال الرعاية غري املدفوعة(. إسأل/ي ما هي 
أشكال الرعاية األخرى التي يتم تقدميها يف هذا اجملتمع )مثل 

الرعاية اخلاصة لألشخاص املعوقني، وأعمال احلماية مثل 
مرافقة األطفال الذين تعرضوا لالساءة ألماكن ترعاهم ، إلخ(.

 ومبجّرد استكمال هذه القائمة، أطلب/ي من املشاركني/.2
ات أن يلقوا/يلقني نظرة على نشاطاتهم/هن يف اليوم 

السابق، وأن يضعوا/يضعن أنشطة تفصيلية يف إطار 
الفئات العاملية.ُيمكنك القيام بتنسيق هذه العملية بطرح 

األسئلة، مثل: ما يتضّمن »إعداد الوجبات«؟ ماذا تعني 
»رعاية األطفال«؟ ماذا عن »تنظيف املنزل«؟ وهذا ينبغي 
أن ّيوّلد قائمة من األنشطة أكرث تفصياًل. وينبغي أن يبدأ أحد 

املنسقني/ات بتنظيم الفئات، ووضعها بطريقة منظمة يف 
اجلدول )أنظر للرتتيب يف اجلدول 1 أدناه(.

نصائح للمنسقني/ات:
من املهم أن تركز/ي على فئات الرعاية األكرث صلة بربناجمك. 

على سبيل املثال، إذا كان برناجمك ُيركز على قدرة املرونة 
والتكيف مع تغري املناخ، يجب أن تركز/ي على الوقت املبذول 

لتعبئة املياه وجمع احلطب / أو أي مصدر للوقود ألغراض 
الطهي. وإذا كنت تعمل/تعملني يف حالة يكون فيها فريوس 

نقص املناعة متفشيًا، فإّن »رعاية املرضى« قد تكون 
فئة مهمة للرتكيز عليها. ويف املناطق احلضرية، قد يكون 
التسوق الغذائي ورعاية األطفال أكرث بروزًا. وسُيمكنك ذلك 
من احلصول على فهم أعمق ملا تنطوي عليه هذه الفئات 

بالنسبة إىل أشخاص خمتلفني، وكيف قد يحتاج برناجمك إىل 
معاجلة القضايا أو اإلهتمامات الناشئة4. وباملثل، ُيمكنك 

إرشاد اجملموعة إىل الرتكيز بشكل أقل على تلك األنشطة 
األقل صلة بربناجمك. وميكن أن تكون امُلخرجات املستمدة 
من القسمني 3.5 و 4.1 يف توجيهات املدراء واملنسقني/

ات مفيدة.

 أطلب/ي من املشاركني/ات التفكري يف من يقوم بأّي عمل .3
رعاية. وّجه/ي النقاش نحو ست فئات إجتماعية على األقل 

)قد يكون هناك املزيد منها(: الفتيات، الفتيان، النساء، الرجال، 
املسنات واملسّنني. أضف/أضيفي كذلك فئات إجتماعية 

أخرى ذات صلة إعتمادًا على ما ُيركز عليه برناجمك. وقد يرغب 
برنامج العدالة بني اجلنسني الرتكيز على دور الفتيات وطرح 

العديد من األسئلة حول ما تفعله الفتيات ومقدار الوقت 
والطاقة املطلوبة، ويف أي وقت من اليوم يكون للفتيات 

متطّلبات رعائّية أكرث، وكيف يؤثر عمل الرعاية على دخولهم 
نطاق التعليم، والرتفيه، والعمل املدفوع األجر، إلخ.

حّدد/ي املهام الهاّمة التي ينبغي مناقشتها. ثم قم/
قومي بإنشاء عمود واحد على جدول التصنيف لكّل جمموعة 

إجتماعية. وُيمكنك استخدام صورة لتمثيل كّل فئة من الفئات 
اخملتلفة )صورة فتاة، صبي، إلخ(.

 أطلب/ي من املشاركني أن ييقوموا بتعبئة اجلدول بتقدير 4.
وترية أعمال الرعاية التي تقوم بها فئات خمتلفة من الناس.

مثاًل:
3 نقاط = يومّيًا

نقطتان = أحيانًا / مّرة باألسبوع
نقطة واحدة = نادرًا/ مّرة شهرّيًا

ال نقاط = أبدًا

ينبغي بهذا التمرين أن ُيوّفر لك وللمجموعة حتلياًل مفّصاًل 
للنوع االجتماعي يف أنشطة الرعاية. وُيمكنك أيضا إضافة 

عدد النقاط يف أسفل كّل عمود. وهذا من شأنه توفري متثيل 
مرئي لكيفية توزيع أعمال الرعاية داخل األسرة واجملتمع.

نصائح للمنسقني/ات:
هذا التمرين الرتتيبي يجب أن ُيؤّدى بشكل جماعي وينبغي أن 

تكون األرقام املوضوعة يف اجلدول ناجتة عن قرار توافقي 
بني جميع املشاركني/ات )أو معظمهم(. وقد حتتاج إىل القيام 

بدور فّعال يف تسهيل هذه العملية لتضمن بقاءها جماعية 
وتشاركية. وعند التعامل مع أطفال دون 18 عاما، قد يكون 

من املفيد الرتكيز على فئات عمرية خمتلفة وأيضًا إن كان 
األطفال يذهبون أو ال يذهبون إىل املدرسة.

نصائح للموّثقني/ات:
حاول/ي تسجيل عناصر النقاش األساسّية. تتّبع اإلختالفات 
أو التناقضات ألّنها غالبًا ما تكشف عن اإلختالفات يف الوضع 

اإلجتماعي أو اإلقتصادي والفوارق العمرية واإلختالفات يف 
احلالة الزوجية، ما إىل ذلك.
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اجلدول 7: جدول التصنيف 1 - مثال للتحليل التفصيلي  حسب اجلندر يف أنشطة الرعاية

نشاطات 
الرعاية

الفئات الفرعية ألنشطة 
الرعاية

إمرأة شا	فتاة
مبنتصف 

العمر

رجل 
مبنتصف 

العمر

رجل مسنإمرأة مسّنة

•••••••••••جمع احلطب      إعداد الطعام
•••••سحق احلبوب    
•••••••••••••جلي الّصحون    

الرعاية 
باملرضى 

)داخل العائلة(

•••البقاء يف البيت   
•••شراء األدوية      

•••حتضري طعام خاص
••••إخراج النفاياتتنظيف املنزل 

•••••••كنس األرض
••••••تنظيف الفناء اخللفي

•••••••جلب املياه    أو حتضري الثياب
•••••••غسل الثياب

••••جتفيف| طوي الثياب  
•••••إصالح | كّي الثياب

مترين 4: حتديد املعايري اإلجتماعية التي 
تؤثر يف عمل الّرعاية 

الهدف:
حتديد املعايري اإلجتماعّية التي تؤثر يف توّزع أعمال الرعاية.

األسئلة الرئيسّية 
ما هي املواقف والتصّورات املتعّلقة بأنشطة الرعاية يف هذا 

اجملتمع؟ هل هي أنشطة ممتعة؟ ما مدى أهميتها - هل 
هي مهمة مقارنة بالعمل املدفوع األجر أو الزراعة؟ هل 

تتطلب أنشطة الرعاية العديد من املهارات؟ هل هي أنشطة 
ُيريد الناس القيام بها - أّي منها، وملاذا نعم أو ملاذا ال؟ ما 

هي أنشطة الرعاية التي تشّكل »عماًل«؟ ما هي املهام التي 
يجب على الرجال / النساء القيام بها؟ ما هي املهام املقبولة 
للنساء / الرجال للقيام بها؟ ملاذا؟ كيف تعرف/ين أّن النساء / 

الرجال يجب أن يقوموا بهذه املهام؟ من يقول ذلك؟ ما الذي 
يعتربه اجملتمع أو زمالؤك مقبواًل للنساء أو الّرجال القيام به؟ 

ملاذا؟

طريقة العمل:
 حّدد/ي األهداف: أ( تصّورات عمل الّرعاية – ملعرفة كيف .1

يتصّور املشاركون/ات وزمالؤهم/هن عمل الّرعاية. ب( أدوار 
اجلندر يف عمل الّرعاية – ملعرفة ماذا يظّن املشاركون/ات 
وزمالؤهم/هن يف الدّور الذي ينبغي  النساء/ والرجال القيام 
به يف العمل املدفوع وغري مدفوع األجر ) مثاًل كيفّية تفاعل 

أدوار اجلندر يف عمل الرعاية(.

 إقسم /ي اجملموعة إىل قسمني: رجال ونساء ) أو الختصار .2
الوقت، قم/قومي بالنشاط مع الرجال والنساء يف آن واحد(.

 أعط /ي كل جمموعة ورقتي فليب تشارت مع اجلدول 8 .3
على األوىل واجلدول 9 على الثانية.

 إسأل/ي املشاركني/ات أن يتشاركوا/يتشاركن نظرتهم/.4
هن مع زمالئهم/ن حول عمل الرعاية بشكل عام، ثّم أن 

يحّددوا/يحّدن بعض األدوار الرئيسية للّرعاية التي تتّم يف 
جمتمعاتهم/هن. إسألهم/إسأليهم أن يكتبوا على اجلدول 

8، إن كانت األنشطة ممتعة/ ومرغوبة، مهّمة/ وقّيمة، والتي 
تتطّلب مهارة ) نعم أو ال( للنساء والّرجال. 

 إسأل/ي املشاركني/ات رأيهم/ن فيما على املرأة .5
»اجلّيدة« عمله، وما على الّرجل » اجلّيد« عمله. وبناًء على 

ذلك، تدوين على اجلدول 9 قائمة باملهام التي يجدر باملرأة 
والّرجل أن يبدآ بها. على الرجل أن يبدأ بالّسؤال »ماذا يجدر 
باملرأة أن تعمل؟«، يف حني تبدأ املرأة بسؤال »ماذا يجدر 

بالّرجل أن يعمل؟«. واستند/ي إىل ذلك لطرح الّسؤال التايل:»ما 
الذي يجعل الزوجة/ الزوج، األم/ األب، »جّيدين«.

 أسئلة حمّفزة: تصورات عمل الرعاية - كيف تتصّور/ين عمل .6
الرعاية؟ كم يحتاج هذا العمل إىل مهارة، وكم هو عمل مهم، 

صعب، مرغوب/ ممتع. كيف ُيمكن مقارنة عمل الرعاية بالعمل 
املدفوع؟ هل هما متساويان، أكرث قيمة، أو أقل قيمة؟
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االدوار اجلندرية وأعمال الرعاية - ما هي املهام التي ينبغي 
للمرأة / الرجل القيام بها؟ ملاذا؟ ما هي املهام املقبولة أن 

تقوم النساء بها / أن يقوم الرجال بها؟ ملاذا ا؟ كيف تعرف/
ين أن النساء / الرجال ينبغي أن يقوموا بهذه املهام؟ من 
يقول ذلك؟ ما الذي تعتربه جمموعة من زمالئك مقبواًل لدى 

النساء / الرجال؟ ملاذا؟ أطلب/ي من املشاركني/ات أيضًا 
حتديد األقوال حول »جودة« الزوجات / األزواج ، األّمهات/ اآلباء. 

هل ثّمة األمثال الشعبية عن » النساء/ األّمهات/ الزوجات 
»اجلّيدة«. أو عن الرجال / اآلباء / األزواج »اجلّيدين«؟ أو عن 

الفتيان / الرجال »اجلّيدين« الذين يقومون مبهام رعاية معينة؟

أطلب/ي من املشاركني/ات أيضًا حتديد األقوال عن الزوجات 
/ األزواج أو األّمهات / اآلباء »السّيئني«. وهل هناك أمثال 
شعبيةعن »األّمهات / الزوجات السّيئات«؟ أو عن الرجال 
/ اآلباء / األزواج السّيئني؟ أو عن الفتيان / الرجال الذين ال 

يقومون مبهام رعاية معينة؟

 اطلب/ي من اجملموعات اإلجتماع من جديد، واسمح/ي .7
لكل جمموعة بقراءة ردودها على كل سؤال.

اجلدول 8: تصّورات عمل الّرعاية

الّرجالالنساء

املهام 
)أيٌّ منها عمل؟(

ما مدى أهّميتها         ممتعة/ مرغوبة
)مقارنة بالعمل 
املدفوع(              

املهارات 
املطلوبة

املهارات املطلوبةما مدى األهمّية؟ممتعة/ مرغوبة

إعداد الغذاء

جمع الوقود/ 
وعبئة املياه

تنظيف البيت

غسل املالبس

الرعاية األوالد 

الرعاية املريض

اجلدول 9: األعراف  اإلجتماعّية – من يجدر به عمل ماذا، وملاذا؟  

الرجالالنساء

مّمن سمعت هذا؟ملاذا؟املهاممّمن سمعت هذا؟ملاذا؟املهام

إعداد الغذاء 
جمع احلطب 

تعبئة املياه     
الرعاية املرضى

الدعم املعنوي
            

هذا عمل املرأة. 
تقوم به بشكل 

أفضل.
جتيد املرأة االستماع 

أكرث.

تقاليد ثقافية، 	 
وأغاين، وأدوار خالل 
اجلنازات أو حفالت 

الزفاف
الزعماء الدينيني 	 

والنصوص
قادة اجملتمع	 
الكتب املدرسية 	 

يف املدارس
اجلد واجلدة، 	 

والعمات واآلباء 
واألمهات

رعاية املاشية
القيام بعمل مأجور

بناء املنازل
جمع احلطب للتدفئة

الرجال أقوى بدنّيًا، 
إّنه عمل الرجال،  

املهّمة تتطلب 
مهارات أدوات، 
تتطلب شخصًا 

يرتك منزله لساعات 
أدوات، إلخ.      

تقاليد ثقافية، 	 
وأغاين، وأدوار خالل 
اجلنازات أو حفالت 

الزفاف
الزعماء الدينيني 	 

والنصوص
قادة اجملتمع 	 

اللوحات اإلعالنية

 أطلب/ي من املشاركني/ات حتديد احلاالت اإلستثنائية التي .8
ال تقوم النساء والرجال يف اجملتمع بتأدية األدوار املتوقعة 

منهم وليذكروا/تذكرن سبب ذلك. وينبغي باملشاركني/ات 
وصف النساء والرجال الذين ال يستوفون األدوار احملّددة وأن ال 

يستخدموا أسماء أفراد األسرة أو أفراد اجملتمع.

األسئلة املطروحة:
َمن ِمن النساء/ الرجال يف اجملموعة ال يقومن/ون بهذه 

املهام؟ من منهم يفرضن/ون احرتامهم – أو ال – يف هذه 
األدوار اجلديدة؟ ملاذا يحصل هذا األمر؟ ما هي املعايري التي 

قد تتغّير، وملاذا؟ 
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اجلدول 10: اإلستثناءات – النساء والرجال الذين ال يستوفون األدوار املتوقعة

الرجالالنساء

ملاذاملاذااإلستثناءات – ال تزال حمرتمة

النساء احلوامل 
النساء املعوقات
النساء املنتخبات

النساء قادة العمل

معظم املهام ال تزال شاقة 	 
بالنسبة إليهّن

غري قادرات جسدّيًا على ذلك 	 
تعترب إستثنائّية. نساء أخريات 	 

تقمن بالّرعاية

الرجال ذوو الكفاءة   
الرجال املعوقني

قادة جمتمع رفيعو املستوى
الرجال كبار يف السن

الرجال الذين يعتنون باألطفال 
ويقومون بالطبخ

غري قادرين جسدّيًا على ذلك 	 
يرتكون املنزل طوال اليوم 	 

تقريبًا 
ُيمارسون عماًل منتجًا	 
يضطلعون بدور آخر يف  	 

اجملتمع
 الزوجة مريضة أو معّوقة	 

ملاذاملاذااإلستثناءات – غري احملرتمة

الشابات املتعّلمات النساء يف 
أعمال مأجورة األمهات الشابات\ 

املراهقات

غري قادرة على حتقيق التوازن 	 
بني املسؤوليات

غري مثقفة بشكل صحيح	 
كسولة	 

الشباب املتعّلمون الرجال الذين 
يقومون بأعمال التنظيف أو 

الغسيل يف املناطق احلضرّية

كسول	 
غري مثقف بشكل صحيح	 
“الثقافة تختلف يف املدن”	 

اجلدول 11: أقوال حول أدوار عمل النساء والرجال

الرجالالنساء

»للنساء كفاءات طبيعّية«. »وهي سهلة عمل الرعاية
بالنسبة إليهّن!«

»الرجال غري جّيدين يف مهّمة الرعاية 
األطفال«. »عمل الرعاية هو »عمل صغري« 
و»أقل من قدرة الرجال” – ينبغي عليهم أال 

يقوموا بذلك«.

»تقوم املرأة بعمل مدفوع األجر إذا كانت عمل مدفوع/ منتج
مبفردها«. »تظّن النساء الشابات يف هذه 

األّيام أّن عليهّن كسب مالهّن اخلاص، ولكن ال 
ميكنك أن تكوين أّمًا جّيدة وأن تعملي«.

»هذا العمل صعب ومتعب ويتطلب قّوة 
الرجال. دور الرجال هو إعالة عائالتهم«

ُيرجى مالحظة أّن هذا التمرين يتعلق بفهم كيف أّن املعايري 
اإلجتماعية حتّدد توزيع عمل الرعاية ما بني الرجال والنساء. 

لذلك، ركز/ي أكرث على من يقول ذلك وملاذا؟ إلتقط/ي أألقوال 
بدقة. أطلب/ي من املشاركني/ات التفكري يف النتائج.

حاول/ي أيضًا جعلهم/هن ُيناقشون/يناقشن ما ُيمكن أن 
ُيغّير كيفّية رؤية اجملتمع لعمل الرجال والنساء، أي توزيع 

العمل حسب اجلندر. كيف؟ راجع/ي امللحق 2 لإلطالع على 
املزيد من األسئلة احملّفزة.
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مترين 5: استكشاف التغريات يف أمناط 
الرعاية

التمرين 5 هو مناقشة العوامل التي تؤثر يف أمناط عمل 
الرعاية إما إيجابًا أو سلبًا )العوامل اخلارجية مثل املواسم 

والصدمات اإلقتصادية والبيئية، الهجرة والنزوح، التغّيرات يف 
أمناط العمالة أو حيازة األراضي والتغريات يف السياسة، ولكن 

أيضًا العوامل الداخلية مثل احلمل، األمراض، والشيخوخة، إلخ(.

الهدف:
فهم التقلبات والتغّيرات يف أمناط تقدمي الرعاية، أي معرفة 

كيف تؤثر األحداث والسياسات اخلارجية على أمناط عمل 
الرعاية، غالبًا ألغراض الضغط والتأثري.

األسئلة الرئيسّية:
ما هي العوامل التي تؤّدي إىل تقلبات يف أمناط الرعاية؟ هل 
أصبح عمل الرعاية أكرث أو أقل ثقاًل )مضيعة للوقت، صعب( 

خالل األشهر / السنوات املاضية؟ ملاذا؟ كيف تؤثر العوامل 
على أعمال الرعاية؟

وسيتوقف تركيز هذا التمرين على الهدف من التحليل السريع 
للرعاية وسياقه. وهذا ما سُيحّدد األسئلة احملّفزة للتمرين. 

وفيما يلي أمثلة على ذلك بالنسبة إىل املناطق الريفية، ووضع 
ما بعد الكوارث، للتغيريات السياسية، واجملتمعات النازحة، 

والتغريات يف أمناط العمالة.

أمثلة على األسئلة احملّفزة:

 .i تغّير املناخ يف املناطق الريفية: ما هو تأثري تغّير املناخ
على عمل الرعاية؟ ما هي التغريات التي الحظتها يف أمناط 
الطقس؟ ماذا كان التأثري على الزراعة، توافر املياه والوقود 

والرثوة احليوانية وما إىل ذلك؟ وكيف أثر ذلك على توزيع أعمال 
الرعاية؟ من يبذل املزيد من اجلهد؟ هل ثّمة أوقات من 

السنة تكون فيها مسؤوليات الرعاية أكرث صعوبة؟

 .ii الوضع بعد الكوارث: كيف تغريت أمناط الرعاية نتيجة 
للكارثة؟ كيف أثرت الكارثة على صعوبة القيام ببعض مهام 

الرعاية؟ ما هي مهام الرعاية التي أصبح القيام بها أكرث 
صعوبة؟ ما مدى انتشار املرض مثل األمراض التي تنقلها 

املياه وكيف أثرت الكارثة على مهام الرعاية؟ كيف أثرت الكارثة 
على تقدمي اخلدمات؟

 .iii التغّيرات يف السياسة: ) قد تكون السياسة على املستوى
الوطني أو احمللي، مثل تغريات يف أسعار املواد الغذائية، 

وإنشاء مرفق للرعاية الصحية يف مكان قريب، وإغالق 
مدرسة، إلخ(. كيف كان الوضع قبل تغّير السياسة؟ كيف أثر 

تغّير السياسة على مسؤوليات الرعاية؟ هل كان للتغّير تأثريات 
سلبّية و/ أو إيجابّية، وكيف؟

 ..i بالنسبة إىل اجملتمعات النازحة: كيف يؤثر النزوح على
الطريقة التي يتم بها تقدمي الرعاية يف جمتمعك؟ متى حدث 

النزوح، مثاًل هل حدث يف املاضي أم أنه ال يزال يحدث؟ كيف أثر 
هذا األمر / هل يؤثر على أنشطة الرعاية خملتلف فئات األسر؟ 

أّي أنشطة هي األكرث صعوبة )مثل طوابري االنتظار الطويلة / 
اإلنتظار للحصول على الطعام، عدم قدرة األطفال على اللعب 

بأمان يف اخلارج( أو األقل صعوبة )مثل الوصول إىل صنابري 
املياه(؟

توافر العمالة املوسمية: كيف تغريت مسؤوليات الرعاية .. 
نتيجًة للتغريات يف أمناط العمالة؟ ما هي املهام التي أصبح 

إجراؤها أكرث صعوبة / سهولة بسبب توفر فرص العمل يف 
اجملتمع؟ من هم األشخاص الذين يحصلون على عمل؟ من 

هم األكرث تأثرًا بالتغيريات يف أمناط التوظيف؟

لفهم متى تكون أنشطة الرعاية يف العام أكرث إشكالية، و( 
ولتحديد القضايا املوسمية التي ينبغي إثارتها مع القادة 

احملليني أو رؤساء روابط املنتجني، على سبيل املثال.

أطلب/ي من املشاركني/ات رسم »أجندة موسمية 	 
للرعاية« باستخدام متثيل شهري حلجم تغّير الرعاية 

خملتلف فئات الرعاية. )راجع اجلدول 12(. على سبيل املثال، 
قد يتضاعف نشاط جمع املياه خالل موسم اجلفاف، حيث 

يتعّين على الناس أن يذهبوا إىل أماكن أبعد للعثور على 
مصادر املياه، يف حني أن رعاية األطفال واألعمال املنزلية 

قد تظل مستقرة طوال العام. وقد يزيد موسم احلصاد 
الطلب على الوجبات املطهّية للعمال النهاريني يف املزارع. 
وبالنسبة إىل األطفال داخل املدرسة، قد تزيد أعمال الرعاية 

خالل اإلجازات، إلخ.

عّدد فئات الرعاية العامة وتوافق على رمز لتمثيل كل فئة. قد 	 
ترغب حتى يف الرتكيز على أنشطة حمّددة يف إطار فئات 

الرعاية الواسعة هذه. التفاصيل تعتمد على السياق اخلاص 
بك والرتكيز على الربنامج.

ضع/ي الرمز اخلاص بنشاط الرعاية هذا يف املرّبعات 	 
لألشهر األكرث صعوبة.

إستخلص/ي من اجلدول اإلستنتاجات املتعلقة بأصعب 	 
أشهر عمل الرعاية، وملاذا يحصل هذا األمر.



املنهجية التشاركّية: التحليل الَسريع للِرعاية أدوات التمارين                 19

اجلدول 12: أجندة موسمية ألنشطة الرعاية

كانون فئة الرعاية
الثاين

تشرين أيلولآ	متوزحزيرانأيارنيسانآذارشباط
األول

تشرين 
الثاين

كانون 
األول

تعبئة املياه

جمع الوقود

رعاية األطفال

إعداد الطعام

التنظيف

رعاية الكبار 
املعالني

الشكل 2: مثال على اجلدول الزمني املوسمي ألنشطة الرعاية

تزايد الرعاية باملرضى وكبار الّسن

جمع اخلشب للوقود أصعب

تعبئة املياه أصعب

تزايد الرعاية األطفال خالل اإلجازات 
املدرسية

كانون 
تشرين أيلولآ	متوزحزيرانأيارنيسانآذارشباطالثاين

األول
تشرين 

الثاين
كانون 
األول

الستكشاف ما تغّير من حيث العمل يف جمال الرعاية بسبب 
حالة معينة )مثل األزمات، النزوح، الزالزل، اجلفاف، وفيات 

الشباب يف الصراعات، غياب األجداد بسبب كون اجملتمع 
جمتمع مهاجرين يف املناطق احلضرية، وما إىل ذلك( ؛ ُيمكنك 

تصميم مترين للنظر يف  أعمال الرعاية، قبل تغّير األحوال 

وبعدها. قم/قومي بقيادة املناقشة وسّجل/ي النقاط التي 
مّتت مناقشتها يف اجلدول 13 أدناه.  

نصائح للمنسقني/ات:
إسأل/ي دائمًا ملاذا، ودقق/ي يف مزيد من التفاصيل أو 

القصص الشخصّية.

اجلدول 13: التغّيرات يف العوامل املؤثرة على الرعاية، قبل الرعاية وخاللها وبعدها

بعدخاللقبلفئات الرعاية

تعبئة املياه

جمع الوقود/الطاقة

رعاية األطفال

إعداد الوجبات/شراء املواد الغذائية

التنظيف

رعاية األشخاص املعالني أو املرضى

باإلمكان إضافة فئات أخرى عند الضرورة، مثل غسل الثياب والتنظيف اجلّيد يف اجملتمع.
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مترين 6: حتديد أنشطة الرعاية اإلشكالية
التمرين 6 يهدف إىل التعّرف على عمل الرعاية األكرث إشكالية 

)على أساس املعايري املتفق عليها مع املشاركني/ات(.

الهدف:
حّدد/ي أنشطة الرعاية األكرث إلشكالية بالنسبة إىل اجملتمع 

والنساء.

الّسؤال األساسي:
ما هي املسائل املتعلقة بالرعاية يف هذا اجملتمع بالذات 

والتي تشعر/ين بالقلق إزاءها؟ من بني جميع مسؤوليات 
الرعاية التي تواجهها النساء يف هذا اجملتمع، أّيها األكرث 

حتديًا، وملاذا؟

طريقة العمل:
 حّدد/ي أّن الهدف هو معرفة أنشطة الرعاية األكرث إشكالّية، .1

للتمكن من تطوير احللول ملعاجلتها.

 إقسم/ي اجملموعة إىل نساء ورجال. جمموعة الرجال .2
ُيمكن أن تناقش »ما اإلشكالّية بالنسبة إىل اجملتمع بأسره؟«، 

مبا يف ذلك املشاكل التي تنشأ ألن بعض الفئات تتلقى 
رعاية غري كافية )مثل املسنني(. ثم اسأل/ي الرجال، »ما هو 

األكرث إشكالية بالنسبة للنساء؟«، وملاذا يعتقدون أن بعض 
األنشطة هي أنشطة إشكالية بالنسبة للنساء. مع النساء، 

إبدأ/ي مناقشة حول الصعوبات التي تواجهها النساء كنتيجة 
ألعمال الرعاية التي تقمن بها )إما بشكل عام، أو باإلشارة إىل 

مشروع معني تشاركن به(. ُيمكنك إضافة عمود يف نهاية 
جدول التصنيف 1 املعّدة حتت التمرين 3 أعاله، وحّدد/ي 

طريقة سريعة لتحديد املهام األكرث حتديًا. )ُيمكنك منح ثالث 
نقاط لألكرث حتديًا، ونقطتني للتي ُيمكن التحكم بها‹، ونقطة 

واحدة لعمل الرعاية ›البسيط‹.  أو ُيمكنك تعداد أعمال الرعاية 
جميعها، من األكرث حتديا إىل األقل حتديًا. 

نصائح للمنسقني/ات:
يف التحليل السريع للرعاية مع األطفال واملراهقني )أقل 

من 18 عاما( قد ترغب/ين يف تقسيمهم بحسب اجلنس، أي 
تقسيم املشاركني/ات يف جمموعتني: 1( الفتيات 2( األوالد )أو 

لتوفري الوقت، إجعل/ي جدول التصنيف من الفتيات والفتيان(.  
مراجعة امللحق 2 لإلطالع على بعض أسئلة اإلختبار.

أكمل/ي جدول التصنيف ) أنظر اجلدول 14 أدناه (   .3

لكّل نشاط رعاية إشكالّية، إمنح/ي نقاطًا للتقييم:أ( 
 إىل أي مدى ُيؤّدي هذا النشاط إىل تفاقم ضغط الوقت / ب( 

الفقر لصعوبتها أو لعدم الكفاءة.  
 .i ،مدى تأثريه على الصحة )على سبيل املثال، آالم العضالت 

إلتهاب اجلهاز التنفسي، اإلرهاق(.  
 .ii ،ما مدى اخملاطر التي تنجم عنه ) على سبيل املثال، العنف

احلوادث التي  يتوّرط فيها األطفال، خماطر الثعابني/ احلياة 
الربّية(.

 .iii ما مدى تأثريه على القدرة على القيام بأنشطة أخرى، مثل
التعّلم، األنشطة اإلجتماعية، العمل املدفوع األجر، الزراعة، 
العمل الفردي / اجلماعي، الرتفيه، املشاركة يف الربامج / 

التدريب، إلخ )إخرت واحدًا أو اثنني لإلضافة إىل اجلدول(.
 ..i كم ُيسّبب من السلوك املؤذي، )مثل الضرب، التحرش

اجلسدي واجلنسي، أو اإلنتهاكات، إلخ( )إخرت واحدًا أو اثنني 
لإلضافة إىل اجلدول(.

إشرح/ي معنى النقاط: ه( 
 .i.3 نقاط: تأثري أكرث حتّديًا/ أكرث سلبّية
 .ii.2 نقاط: تأثري ُيمكن التحكم به/ متوّسط سلبي

iii. 1 نقطة: تأثري بسيط/ بحّد أدنى/ ال تأثري سلبي.

اجلدول 14: جدول تصنيف األنشطة اإلشكالّية

تأثري آخر، التعليم الصحةإمكانية التنقلاالفتقار اىل الوقت
على سبيل املثال

تأثري آخر، االنتقاد 
واإلذالل على سبيل 

املثال

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4
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نصائح للمنسقني/ات:
إسأل/ي الكثري من أسئلة »ملاذا«. ملاذا يستغرق إعداد وجبة 

وقتًا طوياًل؟ هل هذا صحيح جلميع األسر أو فقط لبعضها؟ 
ما هي األنشطة التي حتّد من حتركاتك؟ كيف تسبب هذه 

األنشطة يف مشاكل صحية؟ أّي نوع من األخطار تواجهها 
املرأة مثاًل أثناء قيامها بأعمال الرعاية داخل منازلها وخارجها، 

على سبيل املثال، جمع احلطب أو تعبئة املياه، إعداد وجبات 
الطعام واإلشراف على األطفال أو البالغني املعالني؟

حاول/ي أن تضع/ي يف اإلعتبار أّن املشاكل املتعلقة 
بأنشطة الرعاية اخلاصة، قد تنشأ ليس من النشاط 

الرئيسي، ولكن من النشاط املتزامن أو مسؤولية اإلشراف. 
على سبيل املثال، قد ال ُيؤّدي إعداد وجبة طعام وكي الثياب 
جلار ما، إىل احلّد حقًا من حركة املرأة، ولكن قد ُتؤّدي إىل ذلك 

النشاطات املتزامنة  أو مسؤليات املراقبة، مثال رعاية طفل 
صغري جدًا يجعل الطهي  والكي خطرًا أو صعبًا، ويقيد التنقل ، 

ويجعل القيام بعمل مدفوع  مكلفًا جّدًا.

إجمع/ي اجملموعات مًعا.ج( 
أطلب/ي من كل جمموعة عرض ترتيبها وشرحه.د( 

اجلدول 15: مثال على جدول التصنيف – حتاليل مقارنة حول »صعوبة« الّرعاية بالنسبة إىل النساء. 

االفتقار اىل 
الوقت

إمكانية 
التنقل

تأثريات أخرى، كمثل تعليم الفتيات، قدرة النساء الصحة
على املشاركة يف تطوير/مشروع إنساين، 

قدرة الفتيات على املشاركة يف جمموعات 
الشبا	، ومقدرة النساء على القيادة، إلخ.    

تأثري آخر، 
االنتقاد على 
سبيل املثال

حتضري الطعام )جمع 
احلطب ضمًنا(

••••••••••••

•••••••••تعبئة املياه
••••••احلفاظ على نظافة البيت

حتاليالت سريعة للتمارين 3، 4، 5، 6
ناقش/ي النتائج الرئيسية لهذه التمارين. هل هي نتائج 

مثرية للدهشة؟ ماذا مل تكن تعرفه/تعرفينه حتى اليوم؟ كيف 
تؤثر أعمال الرعاية احلالية على الرفاهيه أو )بالعكس( على 

الفقر يف هذا اجملتمع؟ من املسؤول يف األسرة )أو أصبح 
مسؤواًل( عن أعمال الرعاية؟ هل يعترب تقاسم املسؤوليات 

بني املرأة والرجل أمر منصف، عادل أو مفيد؟ ما هي الطرق 
التي ُيصبح فيها تخصيص األعمال املنزلية أقل أو أكرث إنصافًا 

بني الرجل واملرأة، وبني الفتيات والفتيان؟ إذا مل يكن كذلك، 
ملاذا ال؟ ما هي العواقب التي يجب أن تواجهها الفتيات 

لتخصيص هذه املدة من الوقت للقيام باألعمال املنزلية، 
مقارنة بأخوتهّن؟

ما هي السياسات العامة، ممارسات أرباب العمل، أو األحداث 
اخلارجية التي لها التأثري األكرب )السلبي أو اإليجابي( على أمناط 

عمل الرعاية؟ ما هي أنشطة الرعاية األكرث إشكالية بالنسبة 
للنساء، وملاذا؟ ما هي أنشطة الرعاية األكرث إشكالية بالنسبة 

للرجال الجنازها، وملاذا؟ ما هي اخملاوف الرئيسية التي 
تظهر؟ ما العامل اخلارجي الذي ينشأ باعتباره األكرث أهمية يف 

الّسياق الذي تعاجله؟ هل مت فعل أي شيء ملعاجلة ذلك؟ 
كيف؟

أوضح/ي أّن التمارين التالية ستحّدد األفكار ملعاجلة املشاكل، 
وضع/ي إقرتاحات ذات صلة وممكنة لهذا اجملتمع.
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مترين 7: حتديد البنية التحتية وللخدمات 
التي تدعم أعمال الرعاية

هذا التمرين يتناول البنية التحتية واخلدمات التي تدعم أعمال 
الرعاية.

الهدف:
حتديد فئات خمتلفة من البنى التحتية واخلدمات التي تدعم 

أعمال الرعاية.

السؤال الرئيسي:
ما هو العنصر الّداعم، ماهية البنية التحتية، وطبيعة اخلدمات 

)مبا يف ذلك مقدمو اخلدمات وممارسات رب العمل( التي 
تساعد عملك يف رعاية الناس أو األعمال املنزلية اخلاصة 

بك؟ راجع امللحق 2 لإلطالع على مزيد من األسئلة.

طريقة العمل:
أّواًل، قّدم /ي الرعاية على شكل »معني« 5 )الشكل 3( وينبغي 

باملنسقني/ات أن يكونوا/تكّن أعّدوه/أعّدته مسبقًا.

اجلدول 3: »الرعاية على شكل املاس« ) املرجع: رازايف، 2007(

املنزل
أعمال الرعاية غري املدفوعة

السوق
للعّمال املنزلييون املأجورون، 
الفوائد الصحّية، اإلجازات

الدولة
املياه، الكهرباء، القوانني، املراكز 

الصحّية، احلماية اإلجتماعّية

اجملتمع املدين
خدمات للمسّنني/ات، تقدمي املشورة لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة، الرعاية النهارّية

ُتظهر الّرعاية على شكل معني الفئات األربع من األشخاص 
الذين ُيمكنهم توفري الدعم والرعاية، البنية التحتية واخلدمات: 

1( األسر / األسرة؛ 2( األسواق / أرباب العمل.  3( الدولة / 
البلدية. 4( املنظمات غري احلكومية / املنظمات الدينية / 

اجلماعات غري اجملتمعية. وستساعد هذه األداة يف توسيع 
نطاق النقاش حول الرعاية خارج نطاق األسرة، من خالل النظر 

اآلن إىل جهات فاعلة حملية ومؤّسساتية أخرى.

ثّم باشر/ي بالتمارين التالية:

 أطلب/ي من املشاركني/ات رسم بعض املعامل الهامة .1
من األماكن التي يعيشون/يعشن فيها ويعملون/يعملن. 
وينبغي أن تغطي املعامل دائرة كبرية. ثم اطلب/ي منهم 
متثيل جميع املرافق واخلدمات والبنى التحتية التي يذهب 
إليها الناس أو يستخدمونها من أجل تسهيل الرعاية التي 

يحتاجون إليها: مصادر املياه، العيادة أو املستشفى، 
املدرسة أو احلضانة، مصادر الوقود، وسائل النقل للوصول 
إىل الدولة واخلدمات، مطحنة، معصرة الزيت، بيت املسنني، 

مستشار األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة، 
احملالت التجارية لشراء املواد الغذائية أو لوازم التنظيف، 

خدمات غسل الثياب/ كّيها املدفوعة. ُيمكنك استعمال لون 
خمتلف لكلٍّ من فئات الرعاية هذه.

 أرسم/ي دائرة خارجية ثانية، أكرب من األوىل، واطلب/ي .2
من املشاركني متثيل اخلدمات غري املرئية يف املناظر 

الطبيعية، ولكن موجودة )يجب رسمها باللون األخضر(. وقد 
يشمل ذلك اخلدمات التي يقدمها اجملتمع )على سبيل 

املثال من قبل املنظمات الدينية، املنظمات غري احلكومية 
أو جملس الشيوخ(؛ من ِقبل البلدّية أو الّدولة )مثاًل اإلعانات 
/ احلماية اإلجتماعية، ومعاشات الشيخوخة(؛ أو عن طريق 

السوق )مثل األعمال التجارية الصغرية التي تبيع األغذية 
اجلاهزة أو تتعاطى غسل املالبس؛ وأرباب العمل الذين 

يدفعون استحقاقات رعاية األطفال أو الصحة أو األمومة(.

 أرسم/ي دائرة خارجية ثالثة( أكرب من الدائرة السابقة .3
)واطلب/ي من املشاركني التفكري فيما يرغبون باحلصول 
عليه من أجل استكمال أو حتسني ما هو موجود بالفعل( 

)يجب رسمها باللون األحمر(. وقد يشمل ذلك خدمات أو بنى 
حتتية جديدة، ولكن أيضًا معدات أكرث فاعلّية، ونظم إبتكارات 

إجتماعية، وخدمات إستخدامها أكرث سهولة، وما إىل ذلك.
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الشكل 4: رسم خرائط خلدمات الرعاية اجملتمعية والبنية التحتية

البنية التحتية واخلدمات التي يتمّنون/يتمّنني لو كانت موجودة

البنية التحتّية/ اخلدمات غري الظاهرة لكنها موجودة

البنية التحتية / اخلدمات ذات الصلة بالرعاية الرئيسية التي ُيمكنهم/ميكنهّن الوصول إليها اآلن

نصائح للمنسقني/ات:
إن إنشاء خريطة جمتمعية قد يستغرق وقتا طوياًل. ومن 

األفضل أن تقوم/ي بذلك حيث يتوّفرعدد كبري نسبيا من 
املشاركني )أكرث من 12(.

حاول/ي العثور على أفراد من داخل اجملموعة ُيحبون الّرسم، 
اإلستماع أو جمع املعلومات، واعتمد عليهم الختيار معلومات 

من اجملموعة ووضع خريطة.      

الشكل 5: خريطة جمتمعية خلدمات الرعاية والبنية التحتية )اخلطوة 1(

املركز اجملتمعي

مطحنة األرز

اجلريان

منزل األجداد

معصرة الزيت

مدرسة دينية

ممّرض/ة مدفوع/ة األجر

مضخة املياه
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مترين 8: إقرتاح حلول ملعاجلة املشاكل 
املتعلقة بأعمال الرعاية

سوف تساعد هذه العملية املشاركني/ات، على التفكري من 
خالل خيارات التدخل ملعاجلة اجلوانب اإلشكالية من أعمال 

الرعاية. ومن املهّم أن تختتم املناقشة بطرق خالقة وملهمة 
للمجتمعات احمللية ملعاجلة أنشطة الرعاية اإلشكالية، بداًل 

من أن تنتهي بـ»عرض املشكلة«.

الهدف: حتديد وتصنيف اخليارات ملعاجلة املشاكل مع 
األمناط احلالية لعمل الرعاية، وخاصة للحّد من الصعوبات 

بالنسبة للمرأة حول عمل الرعاية.

األسئلة الرئيسّية: ما هي اخليارات املتاحة للحّد من الصعوبات 
وإعادة توزيع أعمال الرعاية؟ كيف ميكن إعادة توزيع أعمال 
الرعاية داخل األسر أو إعادة توزيعها من األسر إىل الدولة أو 

غريها من مقّدمي اخلدمات؟

طريقة العمل: 
إستخدم/ي اخملرجات من التمارين 7،6،5.

أجِر/ي مناقشة حول خيارات احلد من أعمال الرعاية أ( 
وإعادة توزيعها

األسئلة املطروحة: 
ما هي أشكال اإلبتكارات اإلجتماعية )تقاسم العمل، دعم 	 

رعاية األطفال( وأشكال اإلبتكارات التكنولوجية )املطاحن، 
الغساالت(  التي ُيمكن تطويرها أو تعزيزها لتقليل الوقت أو 

العمل الذي تتطلبه مهام الرعاية للعائالت يف هذا اجملتمع 
أو املنظمة؟ إذا كان ذلك ممكنا، ضع/ي قائمة.

كيف ُيمكن إعادة توزيع أعمال الرعاية داخل األسرة، ما بني 	 
الرجال والنساء، الفتيان والفتيات، أو بني األجيال اخملتلفة، 

بدون زيادة العمل للفتيات والنساء املسنات، من أجل توزيع 
أفضل بني أفراد األسرة، وتقليل املسؤولية عن النساء 

والفتيات؟

كيف ميكن إعادة توزيع أعمال الرعاية من األسر الفقرية 	 
إىل احلكومات و/ أو أصحاب العمل؟ ما هي رزم التغيريات 

التي ترى اجملتمعات أنها ضرورّية للمساهمة بشكل كبري 
يف رفاهيه املرأة ومّدها بالقّوة؟ من هم املسؤولني 

واملؤّسسات؟ )احلكومات، الشركات، اجلمعيات التجارية، 

املنظمات غري احلكومية، املنظمات الدينية( التي يجب 
تتحمل املزيد من املسؤولية يف توفري الرعاية؟ من 

الذي ُيمكن دعوته التخاذ قرارات لدعم أو استثمار املوارد، 
بغية تقليل / إعادة توزيع أعمال الرعاية؟ من املسؤولون 

واملؤسسات التي ستكون أكرث انفتاحا لإلستثمار يف 
الرعاية؟ هل بإمكان هؤالء »احللفاء« املساعدة  يف التأثري 

على اآلخرين   لالستثمار يف الرعاية؟
ما هي املوارد اإلضافية، املؤسسات، اخلدمات، أو اإلعانات 	 

التي ميكن تعبئتها لتقليل الصعوبات والتكاليف املتعلقة 
بأعمال الرعاية التي تتم على مستوى األسرة؟ إستخدم 

خريطة اجملتمع أو خريطة الرعاية على شكل »معني«، 
لإلستفسار حول مالئمة وكفاءة اخلدمات والبنية التحتية 

القائمة.

رّتب/ي هذه اخليارات وفقًا للفوائد املتّصورة املرتبطة 	( 
بكل منها.

إبدأ/ي مبناقشة معايري لرتتيب اخليارات احملددة أعاله.أ( 

ما الذي ُيشكل »خيارًا جيدًا« خملتلف املشاركني/ات؟ ب( 
ناقش/ي املعايري املمكنة )راجع العمود األول يف اجلدول 16، 
جدول تصنيف احلل أدناه للحصول على أفكار لبدء املناقشة(. 

إسمح/ي للمشاركني/ات بإبداء معايري إضافية.

بعد تعيني املعايري:ج( 
أدخل/ي اخليارات يف اجلدول.	 
عاين/ي كّل خيار واكتشف/ي إذا كان ممكنًا ومؤثرًا، باتباع 	 

الفئات الفرعّية.
إشرح/ي معنى النقاط: 	 

 .i3 نقاط: موافق/ة بشّدة
 .iiنقطتان: موافق/ة
 .iiiنقطة واحدة: غري موافق/ة
 ..iال نقاط: غري موافق/ة أبًدا

إمأل /ي اجلدول بشكل جماعي – دائمًا إسأل/ي ملاذا عندما 	 
األفراد ُيرتبون اخليارات.

باإلمكان إضافة بعض الفئات عند الضرورة، إعتمادًا على مدى 
صلتها بتقييم اجلدوى الذي أنت بصدده.

أشكر/ي اجلميع    
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اجلدول 16: جدول تصنيف احلل - ترتيب خيارات خمتلفة لتقليص الرعاية وإعادة توزيعها

1234

جمدية مالّياً؟

مقبولة إجتماعّيًا؟

قابلة للتحقيق؟

توّفر الوقت للنساء؟

حتّسن نوعية حياة املرأة )الصحة، والتنقل، والسالمة(؟

حتّسن نوعّية حياة األسرة

ُيمكن التعامل مع العواقب السلبية غري املقصودة؟

              

حتليل سريع للتمرينني 7 و 8
بينما تفكر/ين يف نتائج التمرينني، قد حتتاج/ين إىل استخدام 

جمموعة األسئلة التالية:
أّي اخلدمات والبنى التحتية أو املعدات هي األكرث أهمّية  

ملساعدة األسر على توفري الرعاية؟ ما الذي ينشأ عن هذه 
التمارين؟ كيف ُيمكن ملعاجلة الرعاية املساعدة على حتقيق 

الرفاهيه واحلد من الفقر يف هذا اجملتمع؟ أي املؤسسات 
أو القادة يجب أن يكون مشاركًا/ة؟ هل الرجال مستعّدون 
إلعادة النظر يف دورهم لتوفري الرعاية؟ هل معايري جندرية 
ثابتة أم أننا نشهد بعض املرونة؟ إذا كان األمر كذلك، فأين 

هي أماكن املرونة وإمكانات التغيري؟ ماذا ُيمكن أن تستخدمه 
النساء إلحداث التغيري داخل أسرها؟ ما هي فئات النساء )مثل 

كبار السن أو النساء املتعلمات( قد تكون األكرث تأثريًا؟ ما هو 
نوع اإلقرتاحات التي ينبغي صياغتها على مستوى اجملتمع 

احمللي، ومن يصوغها؟ هل الرجال يف هذا اجملتمع يدعمون 
اقرتاحًا واضح املعامل ملزيد من اإلستثمار العام يف البنية 
التحتية ذات الصلة بالرعاية )مثل مصانع الكهرباء أو مراكز 

الرعاية النهارية؟( أين هي الكتل الرئيسية، وأين نرى جماال كبريًا 
للتغيري القاضي بإعادة توزيع عمل الرعاية؟
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إستخالص املعلومات النهائية عن طريقة عمل حتليل عمل 
الرعاية السريع مع املشاركني/ات

األسئلة األساسّية:
ما هي اخلطوات التي متّتعت بها أكرث؟ هل وجدت صعوبة 

باملشاركة يف أّي جزء من هذه العملية؟ ماذا تعلمت؟ هل 
غّيرت هذه نظرتك إىل الرعاية؟ هل غريت الطريقة التي ترى 

بها تقسيم العمل حسب اجلندر؟ هل تعتقد أّنه ينبغي القيام 
بشيء ما حيال ذلك يف جمموعتك احمللية أو يف منزلك؟ 

إذا كان اجلواب نعم، ماذا الذي تقرتحه/تقرتحينه؟ هل ُيمكنك 
التفكري فيما ُيمكن القيام به يف حياتك اليومية؟ هل تعتقد/ين 

4. اخلامتة
أّن السلطات احمللّية ستكون على استعداد للمساعدة يف 

توفري بنية حتتية أفضل لدعم أدوار الرعاية يف األسر؟ 

كيف ستتابع/ين اجملموعة هذا األمر، أم تنقل/ين نتائج 
هذه املناقشات إىل جمموعات أو منظمات أو جلان أخرى؟ 

إستخلص/ي إستنتاجات حول أفضل احللول. 

إذا سمح الوقت، اتفق/ي على إجراءات أو متابعة: من الذي 
سيقوم بذلك، ومتى، الستخدام خمرجات التحليل السريع 

للرعاية و/ أو لتنفيذ املقرتحات األولّية؟                
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رعايةرعاية مباشرة لألفراد أعمال منزلّية

رعاية األطفال
أخذ األطفال إىل املدرسة

أخذ األطفال إىل املستشفى
عالج األطفال

رعاية طفل مريض
حالقة / جتديل شعر األطفال

حّمام األطفال
تغذية األطفال

اللعب مع األطفال
تعليم األطفال

الدعم العاطفي
اإلشراف / املسؤولية عن رعاية األطفال

منع األطفال من اللعب يف املناطق اخلطرة / القذرة
إعداد األطفال للمدرسة / السرير

رعاية البالغني املعالني
رعاية املرضى / اجلرحى / املعاقني / الضعفاء

أخذ الناس إىل املستشفى
أخذ الطعام إىل املستشفى

مساعدة األقارب  املرضى يف احلديقة / املنزل
تقدمي الدعم العاطفي / اإلستماع إىل مشاكل شخص ما

إطعام شخص مريض/ مساعدته على اإلستحمام

رعاية أفراد اجملتمع
حمل األشياء لكبار السن

رعاية املسنني / األقارب املعالني أو اجلريان 
تنظيف البئر / الشارع / املرحاض التابع للمجتمع احمللي

رعاية / اإلشراف على أطفال شخص آخر
العمل بدون أجر إلعداد الطعام يف / للمدارس

مساعدة غري مدفوعة لطهي الطعام / التحضري للجنازات / حفالت الزفاف
تسوية املنازعات / املشورة

التطوع كعامل صّحي، تقدمي  الرعاية الصحية املنزلية

الدعم العاطفي / اإلستماع
الدعم املعنوي لألشخاص املصابني بأمراض مزمنة

الدعم العاطفي ألفراد األسرة الذين ُيعانون من اإلجهاد أو االكتئآب 
دعم الناس الثكلى

إعداد الطعام
شراء الغذاء / اإلنتظار يف طابور لتوزيع األغذية
جمع الغذاء لإلستهالك الفوري من قبل األسرة

إعداد الطعام: طحن، دق ، تقشري، تقطيع
الطبخ

تقدمي الطعام
إنتظار الزوج لإلنتهاء من الطعام

غسل الّصحون
حفظ الطعام

تسخني الغذاء
حمل الطعام ألفراد األسرة / عمال  اليوم  

الوقوف يف طابور اإلنتظار للحصول على املؤن   )مثاًل، املعونات االنسانية ( 

املياه
جلب املياه

تنظيف البئر
تخزين وإدارة املياه

غلي املياه الستحمام الزوج
غلي مياه الشرب والطبخ

الذهاب لدفع فاتورة املياه )يف املناطق احلضرية(
الوقوف يف طابور اإلنتظار للتمّون باملياه )مثاًل املعونات االنسانية(

الطاقة
جمع احلطب

قطع األشجار
تقطيع احلطب

إشعال النار
احملافظة على اشتعال النار

شراء زيت املصابيح
إضاءة املصابيح

تنظيف املصابيح
شحن البطارية الشمسية

الذهاب لدفع فاتورة الكهرباء / شراء قسيمة الكهرباء )يف املناطق 
احلضرية(

عمليات التنظيف
تنظيف البيت

كنس  املنزل
كنس اجملمع السكنى

متسيح/تنظيف
تنظيف / تلميع األرض

تزيني املنزل
تنسيق احلدائق

ترتيب / تنظيم املنزل أو اجملّمع السكني
 ترتيب أو حتضري السرير 

الذهاب لشراء مواد التنظيف )يف املناطق احلضرية(
التخلص من القمامة

تنظيف / تفريغ الصرف الصحي

تنظيف املالبس
غسل املالبس

جتفيف وطّي املالبس 
إصالح املالبس

كوي املالبس
شراء مالبس

امللحق 1: أمثلة عن أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر
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امللحق 2: قائمة بأسئلة حمفزة  مناسبة للتمارين اخملتلفة

أسئلة حمفزة  مناسبة لكل مناقشة  جماعية جمال الرتكيز

 التمرين 1 : ملن تطبخ/ين يف منزلك؟ هل أخذت يومًا الطعام إىل جريانك؟ ملاذا تقّدم/ين الّرعاية لهذا 
الشخص/ لهؤالء الناس؟ هل ترعى/ترعني األطفال يف عائلتك؟ من يرعى أطفالك عندما ال تكون/تكونني 
بصّحة جّيدة؟ هل ترعى/ترعني أطفااًل باالضافة أطفالك؟ ماذا يرد يف األمثال الشعبية عن األطفال الذين 
“تتّم رعايتهم/ تربيتهم بشكل جّيد” أو “بشكل سّيء”؟  كيف يصبح هؤالء األطفال عندما يكربون؟  ما هو 

الثناء الذي تتلقاه النساء، الفتيات، الرجال أو الفتيان لدورهم الرعائي هذا؟ هل تقوم/ين مبراقبة أّي من 
البالغني املعالني؟ هل ساعدت يومًا ما أشخاصًا مرضى يف عائالت أخرى؟ ماذا يقول الناس عن العائالت 

التي تهتّم بشكل جّيد أو بشكل سّيء باملسّنني؟ ملن تقّدم الّدعم املعنوي؟ ما هي مميزات العائالت التي 
متلك وقتًا كافيًا أو موارد لإلهتمام والرعاية عرب الطبخ، التنظيف، اإلستماع، أو عرب طرق أخرى؟ ما هي مميزات 
العائالت التي ال متلك وقتًا لذلك؟ من ُيقّدم لك الرعاية – ملاذا يقدم )أو ال يقدم( هؤالء الناس مزيدًا من الرعاية 

لك؟

التمرين 2: ملاذا ثّمة اختالف بني الساعات التي ُيخّصصها الرجال والنساء للرعاية يف جمتمعك؟ ما وقع 
مسؤولياتك الرعائية على قدرتك على القيام بعمل مدفوع األجر أو لكسب لقمة العيش؟

التمرين 3: هل تساعد/ين الفتيات يف الطبخ؟ غسل املالبس؟ هل  يذهب الفتيان لتعبئة املياه؟ من يقوم 
برعاية أفراد العائلة املرضى؟ من ُيقّدم الّدعم املعنوي يف األزمات؟ هل ُيتوّقع منك القيام بهذا النوع من 

العمل؟ ماذا يحدثّ إذا فشلت يف تأمني الرعاية املتوقعة منك؟ هل بإمكانك احلصول على الّدعم من أفراد 
عائلة أخرى؟ ألّي نشاط رعاية مل تلق أبدًا أي مساعدة؟ ملاذا/ ملاذا ال؟

التمرين 4: ما هي املعايري اإلجتماعّية التي تشرح النتائج يف التمرينني 2 و3؟ هل تغّيرت مثل هذه املعايري 
خالل العشر سنوات األخرية؟ كيف؟ هل جرت مناقشة هذا األمر يف أّي وقت مضى يف عائلتك/ جمتمعك؟ 

ما أدوار الرعاية املتوقع/ غري املتوقع من الرجال القيام بها، وما هي أدوار الرعاية التي حتّب أن يقوم بها 
أبناؤك الرجال؟ هل يوجد أمثال شعبية حول “املرأة اجليدة” أو “األّمهات/ الزوجات السّيئات”؟ أو حول الرجل 

اجليد أو “ األخوة/ األزواج السّيئني”؟ أو حول الفتيان/ الرجال الذين يقومون ببعض أعمال الّرعاية؟ ملاذا؟ كيف 
تتصّور أن تتغّير هذه األمثال الشعبية؟

التمرينان 7/6: أين يتّم تقدمي البنى التحتّية أو اخلدمات بحيث ال يكون على النساء العمل بجهد كبري: هل ُيمكن 
اعتبار الثغرة يف هذه البنية التحتّية / اخلدمة مشكلة جمتمعّية؟ ملاذا أو ملاذا ال؟ ماذا كانت األجوبة على أّي 

اقرتاح لإلستثمار يف البنية التحتّية/ اخلدمات؟ هل كان اجلواب ليكون خمتلفًا لو كان يتعلق باستثمار لتسهيل 
عمل ُيعترب “عمل رجال”؟

 أين يتّم اقرتاح إعادة توزيع العمل يف األسر؟

ملاذا؟
استكشاف 
املعتقدات 

اجلندرية 
والتقاليد 
السائدة

التمارين 5/4/3 : أّي من نشاطات الرعاية تأخذ أكرث وقتك يف أي يوم أو أسبوع عادي ؟ ما العوامل التي تزيد 
مقدار الوقت الذي عليك أن تبذله على هذه املهّمة؟ أّي من العائالت يف اجملتمع تبذل الوقت األقل لهذه 
املهّمة؟ هل لدى جمتمعات أخرى خدمات/ بنية حتتّية تسّهل هذه املهّمة؟ ماذا لديهم/ ماذا يفعلون؟ 

ما النشاطات الرعائية التي تقوم بها خالل تنفيذك ألعمال أخرى )عمل مدفوع األجر، حديقة املنزل، إدارة أحد 
األعمال(؟ من يقوم بغالبّية عمل الرعاية؟ ملاذا؟ من يقوم بالعمل األهم/ األكرث قيمة يف العائلة؟ ملاذا؟ 

هل أّن أكرث األعمال أهمّية/ قيمة هو العمل األكرث صعوبة؟ يف أي وقت من الّسنة جتد من الّصعب التعامل 
بعناية مع العمل؟ ماذا جّربت )فردّيًا او جماعّيًا( للحّد من مقدار الوقت الذي تبذله على نشاطات رعاية/ أعمال 

منزلّية خمتلفة؟ ماذا تتمّنى لو تشرتي؟ ماذا تتمّنى لو تفعل شيئًا بطريقة خمتلفة؟ 

التمرينان 6/5: يف أي نشاطات الرعاية عليك بذل املزيد من الوقت عندما يكون اجلّو ماطرًا بشّدة أو يحصل 
فيضان؟ جفاف؟ عنف سياسي؟ ملاذا؟ هل ينبغي عليك أن تقطع مسافات أطول جلمع احلطب؟ هل 

ينبغي عليك بذل املزيد من الوقت جللب املياه للغسيل؟ هل ينبغي عليك اإللتفاف لتاليف خطر عنف أو هجوم 
ما؟ ماذا يحصل للنساء اللواتي يفشلن يف إجناز مهّمة رعاية كما ُيتوقع منها؟ لو كان عليك بذل وقت أطول 

لغسل املالبس أو تنشيفها، كيف تدّبر رعاية األطفال خالل هذه املهام؟

متى وكم؟
استكشاف 

فعالية الوقت 
والعمل
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أسئلة حمفزة  مناسبة لكل مناقشة  جماعية جمال الرتكيز

التمرين 5: قوموا باختيار بعض مسؤوليات الّرعاية التي أصبحت »خمتلفة جّدًا« عن ذي قبل. كيف تغّيرت 
مسؤولّية الرعاية هذه عن الّسابق؟  )مثاًل باملقارنة مع  الوضع الّسابق للتهجري؛ قبل ارتفاع أسعار الّسلع 

الغذائّية؛ قبل  بداية اجلفاف؛ عندما فتحت العيادة/أقفلت؛ عندما كانت املدرسة/ حضانة األطفال موجودة؛ 
قبل بناء السد؛ قبل النزاع؛ أو عندما كان العمل املدفوع األجر متوافرًا أكرث عند الطلب(. ماذا تغّير يف الطريقة 
التي كنتم تنظمون بها نشاطات الرعاية اليومّية؟ هل تغّير الوقت املبذول؟ ماذا تغّير فيما يتعلق بأنواع الّدعم 

التي كنتم حتظون بها ألداء أنشطة الّرعاية؟ كيف تغّيرت أدوار ومسؤولّيات الّرعاية داخل العائلة؟ كيف كانت 
ردود فعل اجملتمع؟

التمرين 6: ما الذي يتطلب الكثري من الوقت؟ أي املهام خالل اليوم ال تشعر بالرضا عنها، تأجيلها، أو إعادتها 
)على التناقض بني املهام التي ُيمتعك أكرث(؟ أي عنصر من عناصر الرعاية إدارته هي األصعب على صعيد 

يومي؟ ما هي القضايا الرئيسية واملشاكل؟ ما مقدار الوقت الذي يقتضيه عمل الرعاية؟ القيود املتعلقة 
بالتنقل املرتبط مبهام حمددة )مثل رعاية األطفال، املرضى، أو كبار السن(؟ بعض عناصر اإلنزعاج اجلسدي 

أو العقلي؟ القدرة على حضور إجتماعات اجملموعة؟

التمرين 7: أين جتدون املياه للطبخ والغسيل؟ أين ترتكون أطفالكم عندما تقومون بعمل مدفوع األجر، 
مبشروع عائلي أو عمل يف املزرعة؟ هل ثّمة منظمات حملّية تؤّمن اخلدمات للنساء؟ هل من يدفع 

مقابل خدمات اإلعتناء باألطفال يف جمتمعكم؟ هل هناك عمال حكوميون ُيقّدمون الدعم أو املعدات لرعاية 
املسنني، املعّوقني، أو أفراد األسرة املرضى؟ 

ماذا تغّير؟ 
إستكشاف 

قبل وبعد 
السيناريوهات

التمرين 8: إذا كان لديكم فرصة للوصول إىل مضّخة مياه )أو مواقد متطّورة، جتهيزات للغسيل، كهرباء، 
مطاحن متطّورة للحبوب، إلخ...( ما الفارق الذي ُيشكله ذلك لكم؟ كم ُيخّفض ذلك من الّدقائق أو الّساعات 

يف الوقت الذي يلزمكم لتنفيذ كّل هذه املهام؟ هل الوقت هو الفارق الوحيد؟ ماذا عن الصّحة واملرض 
أو الّنوم؟ هل تطبخون أنواعًا خمتلفة من الطعام؟ هل تغّيرت مهام/ نشاطات/ تعليم األطفال؟ إذا توّفر 

مركز لرعاية األطفال يف منطقتك، من األطفال الذين سيستفيدون منه، وملاذا؟ ما هي حسنات/ سلبّيات 
إرسال األطفال إىل مركزرعاية ؟ ماذا سيقول الذين كانوا ضد التغيري )بعضهم قد يقول إّن النساء اللواتي 

ُيرسلن أطفالهّن إىل مركز رعاية هّن “أّمهات كساىل”(. ما هي املهام/ النشاطات التيقد تقوم بها أكرث؟ هل 
ستتمكن من الذهاب غالبًا إىل الّسوق لبيع منتجاتك؟ إذا بدأ اجملتمع بإعطاء دروس ليلّية للنساء يف حمو 

األمّية، ما هي الظروف التي يجب أن تتوفر اللتحاقك بها؟

ماذا ستكون 
الفوائد؟ 

إستكشاف 
اخليارات لتغيري 

الّسياسة
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امللحق 3: منوذج التوثيق

املعلومات األساسّية

املشاركون/ات )مبا يف ذلك عدد النساء، الّرجال، وأعمارهم(:

أين/ املكان:

املنسقون/ات )مبا يف ذلك األسماء، نساء أو رجال، واملنظمة(:

املراقبون/ات )مبا يف ذلك األسماء، نساء أو رجال، واملنظمة(:

من هو املوّثق/ات؟ )مبا يف ذلك األسماء، نساء أو رجال، واملنظمة(:

مقّدمة 

كيف مّتت ترجمة »الرعاية«، وشرحها وفهمها؟ 

ما التعليقات األخرى التي أدىل بها املشاركون/ات؟ 

التمرين 1: أدوار الرعاية والعالقات

لكافة األقسام، لطفًا تسجيل كلمات املشاركني/ات بدّقة )الّرجاء حتديد األسماء، العمر، واجلنس لإلقتباسات(.

 التوثيق11
إلتقاط صور الّرسوم البيانّية لـ»من الذي ترعاه؟«

 فهم »الّرعاية«12
ُيرجى التأكد من استخدام الكلمات الدقيقة للمشاركني وتضمني العمر واجلنس واسم الشخص الذي حتدث. 

التعليقات حول من يقوم بأّي نوع من الرعاية )نساء، رجال، فتيات، فتيان، إلخ(  أ( 
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 تعليقات حول قيمة الّرعايةب( 

قصصج( 

 األسئلة واخلالفات13
األسئلة واخلالفات التي ظهرت فيما يتعلق بهذه املناقشة )والتفاصيل حول من شارك فيها، مبا يف ذلك العمر واجلنس 

واألسماء إن أمكن - على سبيل املثال، هل كان من شابات دون 25 عامًا على خالف مع كبار السن من الّرجال حول مقدار رعاية 
األطفال التي مّت القيام بها؟(.

التمرين 2: استعمال الوقت
 التوثيق11

اإلحتفاظ باألوراق الفردّية كّلها لـ»مترين تذّكر أنشطة اليوم بالساعة« ورموز الفئات.
إلتقاط صور كل ألواح التمارين التي استعملتها اجملموعة جلمع وتقدير ساعات العمل.

 بالنسبة إىل النساء:  ماذا قالت النساء حول تقدير ساعات العمل؟ ما كانت الفئات اخملتلفة للنساء )مثاًل، اللواتي لديهّن \ 12
ليس لديهّن عمل مدفوع األجر؛ اللواتي مع \ دون أطفال؟

 بالنسبة إىل النساء: ما هي املناقشات واخلالفات من وجهة نظر النساء؟13

 بالنسبة إىل الّرجال: ماذا قال الرجال عن تقدير ساعات العمل؟ ما هي فئات الرجال اخملتلفة )مثل أولئك الذين لديهم \ ليس 14
لديهم عمل مدفوع األجر؛ وأولئك الذين مع \ دون أطفال؟ 

 بالنسبة إىل الّرجال: ما هي املناقشات واخلالفات من وجهة نظر الرجال؟ 15

 املناقشات واجلداالت :  16
كيف متت مقارنة املناقشات / املناظرات بني النساء والرجال؟ 

 ماذا قالت النساء، وقال الرجال، عندما ُقّدمت نتائج استخدام الوقت يف اجللسة العامة؟    17

 للمنسقني/ات: الصعوبات مع التمارين18
ما كانت الّصعوبات أو اجلداالت للقيام بهذه التمارين؟
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التمرين 3: توزيع أدوار الّرعاية  
 التوثيق 11

إلتقط صورة جلدول تصنيف أنشطة الرعاية التي تصدر عن اجملموعة )مبا يف ذلك عملية رسم التصنيف( .

 تركيز التمرين12
ملاذا اختار املنسقني/ات/ القادة القيام بذلك؟ ما كان الهدف/ الرعاية؟ 

ما هي مهام الرعاية التي جرى الرتكيز عليها؟

املعتقدات13
ملاذا هناك أمناط للعمرواجلندر؟

ماذا قال األعضاء حول املعتقدات/ األقاويل، حول ملاذا النساء، الرجال، الفتيات والفتيان يقومون مبهام خمتلفة؟ )تضمني من 
قال ماذا، على سبيا املثال: هل كان يتحّدث الشباب أكرث حول كون النساء »األفضل بالطبع« يف أمور الرعاية، أو هل كانت النساء 

املسّنات تقول إّن من »غري اإلحرتام« الطلب من الرجال القيام ببعض مهام الرعاية؟(. 

 اإلتفاق14
على ماذا اتفقت اجملموعة؟

 املناقشات15
ما الذي مّت مناقشته؟ ماذا قال خمتلف األشخاص؟

التمرين 4: املعايري اإلجتماعّية
 التوثيق 11

إلتقط/ي صورًا واحتفظ باألوراق التي توّثق املناقشات

 تركيز التمرين12
ملاذا اختار املنسقون/ات/ القادة القيام بهذا األمر؟  ما كان اإلهتمام/ الهدف من ذلك؟          

 القصص/ التعليقات13
ماذا قال املشاركون/ات )إستعمل الكلمات بدّقة!( حول تصّورهم ألنشطة الرعاية، أي األنشطة كانت ) مل تكن( عماًل، ممتعة 
)أو ال( ماهرة )أو ال(  أو قّيمة )أو ال( ؟ ) لطفًا تأكد من تسجيل اإلقتباسات بدقة، وتضمني العمر، اجلنس، وإسم الشخص الذي 

حتدث(.   
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ماذا قال املشاركون )إستعمل الكلمات بدّقة!( حول األدوار املتوقعة من النساء والرجال يف اجملتمع وملاذا هذه هي احلال؟ 
)لطفًا التأكد من أن األقوال مسّجلة بدقة وإسم الشخص الذي حتدث(. 

ماذا قال املشاركون )إستعمل الكلمات بدّقة!( حول النساء والرجال يف اجملتمع الذين ال يفون باألدوار املتوقعة، وملاذا هذه 
هي احلال؟ ماذا قال املشاركون )إستعمل الكلمات بدّقة( حول املرأة » اجلّيدة  والسّيئة« والّرجل » اجلّيد  والسّيىء«؟ )لطفًا 

التأكد من أن األقوال مسّجلة بدقة وإسم الشخص الذي حتدث(.   

كيف وصف املشاركون/ات أدوار النساء والرجال يف عمل الرعاية )إستعمل الكلمات بدّقة!(. )لطفًا التأكد من أن األقوال 
مسّجلة بدقة وإسم الشخص الذي حتدث(.

ما هي املعايري املتعلقة بأعمال الرعاية التي يبدو أنها تتغّير؟ يف أّية ظروف كانت التوقعات غري التقليدية بشأن أدوار اجلندر، 
مقبولة؟ 

 اإلتفاقات واخلالفات 14
سّجل/ي أي اتفاقات وخالفات ما بني النساء والرجال حول كون أدوارهم وقيمهم الثقافية قد تغّيرت أو أنها على طريق التغّير.

 للمنسقون/ات واملراقبني/ات15
هل لديكم أي تعليق على هذا التمرين؟

 
التمرين 5: التغيريات يف الرعاية

 توثيق11
إلتقط/ي صورًا واحتفظ باألوراق التي توّثق املناقشات

 تركيز التمرين 12
ملاذا اختار املنسقون/ات / القادة القيام بذلك؟ ماذا كان الهدف؟

 القصص/التعليقات13
ماذا قال املشاركون/ات )إستعمل/ي الكلمات نفسها( حول التغيريات يف أمناط الرعاية؟ )الرجاء التأكد من تسجيل األقوال 

بدّقة، وإدراج عمر، جنس واسم الشخص الذي حتدث(.
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 االتفاقات14
ما املشاكل التى حددت من قبل اجملموعة؟

مشاكل أخرى مّت حتديدها ومناقشتها من قبل اجملموعة

 إشراك اجلهات الفاعلة يف التأثري والدعوة15
أّي جمموعات، منّظمات، موّظفي دولة أو جهات فاعلة يف القطاع اخلاص مّت ذكرها للدور الذي تلعبه يف التغيريات املقرتحة؟

 مناظرات/إجنازات16
ما هو اجلديد؟ ما الذي كان مثريًا للجدال؟ ما الذي احتاج اىل املزيد من التوضيح؟

التمرين 6: إشكالّية أنشطة الرعاية
 التوثيق11

إلتقط/ي صورًا واحتفظ/ي باألوراق التي توّثق املناقشات 

 بالنسبة إىل النساء12
ماذا الذي قالته النساء حول ما اإلشكايل بالنسبة إليهّن- سواء القضايا العاّمة )مثل الوقت أو التنقل أو فريوس نقص املناعة / 

اإليدز( أو مهام حمددة )مثل جمع املياه، احلصول على الدواء لألقارب املرضى  والطهي(؟ 

 للنساء- اإلتفاقيات والنتائج13
على ماذا تتوافق النساء أنه أكرث مهام الرعاية إشكالّية؟ ما الذي احتّل املقام األّول، وملاذا؟ 

 بالنسبة إىل الّرجال14
ماذا الذي قاله الرجال حول ما اإلشكايل بالنسبة إليهم- سواء القضايا العاّمة )مثل الوقت أو التنقل أو فريوس نقص املناعة / 

اإليدز( أو مهام حمددة )مثل جمع املياه، احلصول على الدواء لألقارب املرضى والطهي(؟

 بالنسبة إىل الّرجال - اإلتفاقيات والنتائج15
على ماذا يتوافق الرجال أنه أكرث مهام الرعاية إشكالّية؟ ما الذي احتّل املقام األّول، وملاذا؟

 املناقشة العاّمة16
ملاذا يعترب املشاركون أّن بعض مهام / مسؤوليات الرعاية مشكلة؟ ما هي األسباب؟
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 املناقشات واإلختالفات17
هل كانت هناك خصائص ممّيزة متعلقة بالعمر / اجلندر خملتلف املواقف التي حصلت يف هذه املناقشات؟ 

 للمنسقني/ات واملراقبني/ات18
هل عندكم/ن بعض التعليقات على هذا التمرين – إْن على صعيد السياق، احملتوى، املناقشات، إلخ؟

التمرين 7: اخلدمات املتاحة 
 التوثيق11

إلتقط/ي صورًا خلرائط اجملموعة ورسومهم البيانّية وسياق حتقيقها.

 الرعاية املاسّية: أسئلة املشاركني/ات وتعليقاتهم/هن12
كيف مّت تفسري » الرعاية املاسّية«؟ ما كانت األسئلة والتعليقات من املشاركني/ات؟ 

 خارطة اجملموعة13
ماذا قال/ت املشاركون/ات حول بنى اجلمعية التحتّية وخدماتها املتاحة ملساعدة الناس يف الرعاية واألعمال املنزلّية؟ 

)لطفًا سّجل/ي بشكل دقيق الكلمات التي قيلت ومن قالها، مبا فيها العمر، اإلسم واجلنس(.   

 اخلدمات العاّمة املطلوبة/ البنى التحتّية، مقّدمو اخلدمات أو ممارسات صاحب العمل. 14
ما هي اخلدمات التي يتمّنى املشاركون لو أنها كانت متوافرة، أو التي يعتقدون أّن على اجملموعة امتالكها؟

 بالنسبة إىل املنسقني/ات واملراقبني/ات15
هل عندكم/ن أّية تعليقات على هذا التمرين؟

التمرين 8: احللول املقرتحة
 التوثيق 11

إلتقط/ي صور املناقشات: اللوائح والّرسوم البيانّية، واحتفظ/ي باألوراق/ اخملططات التوضيحّية 

 اخليارات احملّددة  12
كيف مّت تفسري »اخليارات احملّددة«، وما األسئلة التي طرحها املشاركون/ات؟ 

 جلسة تفكري جماعية13
من الذي طرح أّي خيارات؟ )الرجاء التأكد من تسجيل األقوال بدّقة، وإدراج عمر، جنس واسم الشخص الذي حتدث(.



36                  املنهجية التشاركّية: التحليل الَسريع للِرعاي أدوات التمارين

 احلوارات واملناقشات14
أّي حوارات ومناقشات جرت بشأن اخليارات / احللول التي اكتشفوها؟ )الرجاء التأكد من تسجيل األقوال بدّقة، وإدراج عمر، جنس 

واسم الشخص الذي حتدث(.

 املعايري املستعملة لتصنيف اخليارات15
ما املعايري التي مّت اقرتاحها أو إستعمالها لتصنيف خمتلف اخليارات/ احللول التي مّتت مناقشتها؟

 التصنيف وحتديد األولوّيات   16
ماذا قال املشاركون/ات عند تصنيف خمتلف اخليارات/ احللول؟ )الرجاء التأكد من تسجيل األقوال بدّقة، وإدراج عمر، جنس 

واسم الشخص الذي حتدث(.

 الالئحة النهائّية للخيارات/ احللول17
رجى تضمينها صورة إضافة إىل النقاط الرئيسّية(.  ماذا كانت الالئحة األخرية للخيارات/ احللول التي وافق عليها املشاركون/ات )يُ

 املوافقات واخلالفات 18
ماذا كانت املوافقات واخلالفات؟ )وهل ُوجدت خصائص حمّددة يف العمر/ اجلنس بالنسبة إىل املواقف املعّب عنها يف هذه 

النقاشات؟( 

 إجراءات املتابعة املتفق عليها19
الئحة إجراءات املتابعة كما حّددها املشاركون/ات ووافقوا /وافقن عليها.

110 للمنسقني/ات واملراقبني/ات
هل لديكم/ن أّي تعليق حول هذا التمرين – إن من حيث الّسياق، احملتوى، املناقشات، إلخ؟

111 اخلالصة 
التعليقات يف يوم التقييم

112 التعّلم
ماذا تعّلمتم من كامل جتربة التحليل السريع للرعاية؟ 

ماذا فعلتم بشكل خمتلف؟ 
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امللحق 4: منوذج التقرير
مّت تصميم هذا النموذج ملساعدتك يف جتميع تقرير التحليل السريع للرعاية بعد إجراء البحث. وسوف يتضّمن النموذج بعض 

التفاصيل، ولكن ليس كلها، يف »منوذج التوثيق« الذي مّتت تعبئته أثناء متارين التحليل السريع للرعاية. وهو ُيمّثل بنية عاّمة 
لعرض كلٍّ من النتائج والتعلم من التحليل السريع للرعاية. وملا كانت هذه البنية هي البنية املقرتحة، فباإلمكان تكييفها لتناسب 

احتياجاتك. ومع ذلك، أنت مدعّو/ة إىل تبني العناوين واجلداول الرئيسية قدر اإلمكان لتتمكن/ي من إجراء املقارنات عرب مواقع 
وبلدان خمتلفة.

أ. اخلطوط العريضة
 املقّدمة11

1.1 اخللفية
2.1 سياق الدراسة وبرنامج املضيف )إذا كان قاباًل للتطبيق(

3.1 أهداف التحليل السريع للرعاية )للمنظمات، يف املشروع/ الربنامج(

 منهجية التحليل السريع للرعاية 21
1.2 أدوات التحليل السريع للرعاية والتمارين املنجزة )اخلطوط العريضة خلطة الدورة العامة(

2.2 اختيار املشاركني/ات وعددهم وملفهم الشخصي )مصنف حسب اجلنس والعمر والوضع االجتماعي(
3.2 احملددات

 النتائج الرئيسية31
1.3 املقّدمة: فهم عمل الّرعاية

2.3 التمرين 1: أدوار الرعاية والعالقات 
3.3 التمرين 2: استخدام الوقت 

4.3 التمرين 3: توزيع أدوار الرعاية
5.3 التمرين 4: القواعد اإلجتماعّية

6.3 التمرين 5: التغّيرات يف الرعاية
7.3 التمرين 6: أنشطة الرعاية اإلشكالية

8.3 التمرين 7: اخلدمات املتاحة
9.3 التمرين 8 : احللول املقرتحة

 التعليم41
1.4 يف التدريب، التعبئة وإعداد التحليل السريع للرعاية

2.4 يف املنهجّية ) التمارين اخملتلفة مع اجملموعات(
3.4 يف سياق التخطيط، التنظيم، واألمور اللوجستّية

4.4 ما الذي حقق جناحًا )يف النقاشات، يف عملّيات التيسري، مع الشركاء / الفريق الوطني/ الزمالء(؟
5.4 ما الذي مل ُيحقق جناحًا؟ ما كانت التحديات ) مثاًل األمية، املكان، عمليات التيسري، مشاركة الرجال، إلخ...(؟

6.4 ماذا ستفعل يف املّرة القادمة؟
7.4 ما هي املناقشات/األسئلة التي ستضيفها/تستضفينها أو تشّجع/تشجعني عليها؟

 اإلستنتاجات والتوصيات51
1.5 اإلستنتاجات الرئيسّية من التحليل السريع للرعاية

2.5 التوصيات للمشروع/ التنظيم
3.5 اخلطوة التالية )التدخالت، خطة العمل للتأثري(
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	. امللحقات 
1.6 ملحق الصور

2.6: قائمة اجلداول
1.  تكوين املشاركني/ات )العمر، اجلندر، العمل، احلالة الزواجية(

2.  التعريف بفئات العمل اخملتلفة )وفقًا للفئات يف أدوات التحليل السريع للرعاية – مبا فيها  الرموز احملّددة املستخدمة يف 
       الدورات

3.  نوع العمل والّرموز التي متّثل خمتلف أنواع العمل
4.  موجز الردود التي يهتم املشاركون/ات بها

5.   جدول مواعيد جمموعات النساء )باألسبوع(
6.   جدول مواعيد جمموعات الرجال )باألسبوع(
7.   جدول جمموع الساعات املوّحد )باألسبوع(

8.   توزيع أدوار الرعاية بحسب اجلندر والعمر
9.   االدوار التي يقوم بها الرجال والنساء

10. أثر القواعد االجتماعية
11. إستثناءات – النساء اللواتي ال تفني باألدوار املتوقعة
12. إستثناءات – الرجال الذبن ال يوفون باألدوار املتوقعة

13. األمثال الشعبية عن النساء »اجليدات« و »السيئات« / والرجال »اجلّيدين« و«السيئني«
14. اإلختالفات املوسمّية يف عمل الرعاية – خصوصًا التناوب يف صعوبة وعدم املساواة يف مهام الرعاية احملددة

15. اإلختالفات يف عمل الرعاية قبل وبعد األحداث املهّمة يف اجملتمع/ املنطقة )مثاًل تغّير السياسات، اجلفاف، الكوارث 
         الطبيعية، التشّرد، احلرب، ومصنع التعدين اجلديد، وما إىل ذلك، حسب لسياق(

16. أكرث مهام الرعاية إشكالية التي حددتها النساء
17. أكرث مهام الرعاية إشكالية التي حددها الرجال

18. القائمة املوحدة ألهم مهام الرعاية للمجتمع احمللي )مبا يف ذلك القائمة النهائية املتفق عليها بني النساء والرجال - إذا 
         كانت هذه العملية قد أجريت يف جلسة عامة، ُيرجى إدراج األنشطة التي تقوم بها النساء والتي يقوم بها الرجال(

19. تقييم أكرث مهام الرعاية إشكالية من جانب النساء والرجال
20. خالصة احللول املقرتحة من النساء والرحال )تسليط الضوء على التي كانت أولّية لدى النساء ولدى الرجال(

21. ترتيب احللول ملعظم أنشطة الرعاية اإلشكالية
22. خطة عمل للتأثري أو املناصرة )ُيرجى الرجوع إىل توجيهات املدراء واملنسقني بشأن التحليل السريع للرعاية ملزيد من 

         املالحظات حول هذا التمرين(

ج. مالحظات حول كيفية جمع النتائج  
 ُيقّدم هذا القسم توجيهات إلكمال القسم 3 من التقرير.

نصائح إلكمال هذا القسم:
 .i من املفيد يف جميع أقسام االستنتاجات إدراج اإلقتباس والعناصر الرئيسية للنقاش واجلدل واخلالفات واإلتفاقات )مبا يف 

ذلك بني من وإىل(  يف كّل مترين. يوفر منوذج التوثيق أسئلة مهمة ملساعدتك على حتديد هذه األمور.
 .ii نشجعك على إدراج التقرير اجلداول املقرتحة إلتاحة  املقارنات بني خمتلف املواقع والبلدان. عالمات اإلقتباس والعناصر

الرئيسية للنقاش واملناقشة واخلالفات واالتفاقات )مبا يف ذلك بني من( لكل ممارسة. يوفر منوذج التوثيق أسئلة مهمة 
ملساعدتك على التقاط هذا. ومع ذلك، لك احلرّية بإضافة جداول أخرى إذا كانت تساعدك يف عرض نتائجك.

األسئلة الرئيسية التي ينبغي أخذها باإلعتبار خالل هذا القسم: 
ما هي األجوبة التي ُطرحت بالنسبة إىل الساعات وعدم املساواة بني ااجلندر والفئات العمرية؟  	-
 ما هي األدوار التي تلعبها املعايري اإلجتماعية يف مناقشات التحاليل السريعة للرعاية؟ كيف ظهرت؟	-
 ما هي التغيريات التي بدت أكرث ترحيبًا / إمكانية )املعدات، الوعي، تقاسم املسؤوليات، وما إىل ذلك(	-
 ما هي احللول التي ُيحتمل أن يأخذ بها اجملتمع بشكل مستقل؟	-
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عرض اجلداول

املقّدمة: ما هو »عمل الّرعاية«؟أ. 

 تعريف عمل الّرعاية  وعمل غري الّرعاية

ما هو عمل غري الّرعايةما هو عمل الّرعاية 

الرعاية املباشرة لألشخاصالعمل املنزيل

ال تنَس/ي تسليط الضوء على األنشطة التي يصنفها املشاركون/ات كعمل رعاية من حيث احملتوى، ولكنها ال تتناسب مع 
التعريف العاملي لعمل الرعاية، كالصالة، على سبيل املثال. 

التمرين 1: أعمال الّرعاية والعالقات – ما هي الّرعاية؟	. 

 فئات العمل والّرموز التي متّثل خمتلف أنواع العمل

الّرمز املستعمل )املّتفق عليه من ِقبل املشاركني(فئات العمل

العمل الذي ُينتج منتجات للبيع

العمل املدفوع، اخلدمات املدفوعة

عمل الرعاية غري املدفوع

العمل غري مدفوع األجر الذي ُينتج منتجات لإلستهالك املنزيل

العمل اجملتمعي غري مدفوع األجر

ال عمل

ملخص جماعي للردود التي يهتم بها املشاركون/ات

الرجالالنساء

الفتيات )دون 
ال18 سنة(

الفتيان )دون النساء املسناتالنساء الراشدات
ال18 سنة(

الرجال املسنونالرجال الراشدون

يوميًا

أسبوعيًا

شهريًا

عند حتليل النتائج، إنتبه/ي لتسليط الضوء على األشخاص الذين تهتم بهم النساء فقط والرجال فقط. ومن بني النساء / الرجال، 
دّون/ي من يرعى الفتيات/الفتيان، النساء/الرجال البالغني/البالغات والرجال/االنساء املسنني/املسنات.
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التمرين 2: إستعمال الوقت – من يقوم بأّي عمل رعاية؟ ج. 

جدول مبجموع ساعات عمل جمموعة النساء )أسبوعّيًا(

فئات العمل: 
النساء6

اإلشرافالعمل املتزامنالعمل الرئيسي

معّدل الساعات 
املبذولة يف هذا 

النشاط

معّدل الساعات ضرب 7
املبذولة يف هذا 

النشاط

معّدل الساعات ضرب 7
املبذولة يف هذا 

النشاط

ضرب 7

24168اجملموع

ال تكمل/ي املناطق املظللة - ال ُيكن تطبيقها، فساعات اإلشراف تكتمل فقط ألعمال الّرعاية غري املدفوعة.   

جدول مبجموع ساعات عمل جمموعة الرجال )أسبوعّيًا(

فئات العمل: 
الرجال

اإلشرافالعمل املتزامنالعمل الرئيسي

معّدل الساعات 
املبذولة يف هذا 

النشاط

معّدل الساعات ضرب 7
املبذولة يف هذا 

النشاط

معّدل الساعات ضرب 7
املبذولة يف هذا 

النشاط

ضرب 7

24168اجملموع
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جدول مبجموع ساعات العمل )أسبوعّيًا(

فئات 
العمل

اإلشرافالعمل املتزامنالعمل الرئيسي

اجملموعرجالنساءاجملموعرجالنساءاجملموعرجالنساء

168168336اجملموع

التمرين 3: توزيع أدوار الّرعاية

توزيع أدوار الّرعاية بحسب اجلندر والعمر

أنشطة 
الرعاية

فئات فرعية من 
أنشطة الرعاية

إمراة صبيفتاة
متوسطة 

العمر

رجل متوسط 
العمر

رجل مسنإمرأة مسنة

••••••••••••••جمع احلطبإعداد الطعام

••••• طحن احلبوب

••••••••••جلي األطباق

الرموز: 3 نقاط= يومّيًا، نقطتان: مّرة يف األسبوع، نقطة واحدة= نادرًا / مّرة يف الشهر، ال نقاط= أبداً 

التمرين 4: األعراف اإلجتماعّية

فهم عمل الّرعاية

الرجالالنساء

املهمات 
)أّيها “ عمل رعاية”؟( 

ممتع/ 
مرغو	؟

ما مدى 
أهمّيته؟ 

)مقارنة بالعمل 
املدفوع األجر(

يتطّلب 
مهارات؟

ممتع/ 
مرغو	؟

ما مدى 
أهمّيته؟ 

)مقارنة بالعمل 
املدفوع األجر(

يتطّلب 
مهارات؟

 إعداد الطعام

وقود / ماء

تنظيف املنزل

غسل الثياب

رعاية األطفال

الرعاية باملرضى
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أعراف إجتماعّية -  من عليه القيام مباذا، وملاذا؟

الرجالالنساء

مّمن سمعنا هذا؟ملاذااملهاممّمن سمعنا هذا؟ملاذااملهام

حتضري الطعام 
جمع احلطب

تعبئة املياه
رعاية املرضى
الّدعم املعنوي

ألّنه عمل النساء. 
ألّن النساء تقوم به 
بشكل أفضل. ألّن 
النساء أفضل من 
حيث اإلصغاء، إلخ

تقليد ثقايف	 
أغان، أدوار 	 

خالل اجلنازات أو 
األعراس

رجال الّدين 	 
والنصوص الدينّية

قادة اجملموعات	 
كتب مدرسية	 
اجلد واجلدة، 	 

العمات\اخلاالت 
واألهل

رعاية املاشية
القيام بأعمال 
مدفوعة األجر

بناء البيوت

ألّن الّرجال أقوى بنية. 
ألّنه عمل رجال. 

ألّن املهّمة تتطّلب 
الكثري من املهارات، 

وتتطّلب أن يرتك 
الفرد منزله لساعات 

عّدة، إلخ.

تقليد ثقايف	 
أغان، أدوار 	 

خالل اجلنازات أو 
األعراس

رجال الّدين 	 
والنصوص الدينّية

قادة اجملموعات	 
اللوحات اإلعالنية	 

مهّمات للنساء والّرجال

الرجالالنساء

من يقول ذلكملاذامهّماتمن يقول ذلكملاذامهّمات

تأثري األعراف اإلجتماعّية 

ما املطلو	 عملهالتأثري على عمل الّرعايةاألعراف

إستثناءات – نساء ورجال ال ُيؤّدون األدوار املتوّقعة

الرجالالنساء

ملاذاملاذاإستثناءات ال تزال حمرتمة                 

ملاذاملاذاإستثناءات مل تعد حمرتمة                   
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التمرين 5: التغّيرات يف الّرعاية  

اإلختالفات املوسمّية يف عمل الّرعاية –حتّوالت خاّصة يف صعوبة مهّمات رعاية حمّددة وعدم املساواة فيها 

كانون 
األول

تشرين 
الثاين

تشرين 
األول

أيلول آ	 متوز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون 
الثاين

فئات الّرعاية    

اإلختالفات يف عمل الرعاية قبل وبعد أحداث مهّمة يف اجملتمع/ املنطقة )مثل تغري السياسات، اجلفاف، الكوارث الطبيعية، 
التشريد، احلرب، ومصنع تعدين جديد، وما إىل ذلك، حسب االقتضاء، يف السياق( .

احلدث:

بعد خالل قبل فئات الرعاية

التمرين 6: أنشطة رعاية ذات إشكالّية

أكرث مهّمات الرعاية إشكالّية ُيحّددها النساء والّرجال

أكرث مهّمات الرعاية إشكالّية بالنسبة إىل الرجال أكرث مهّمات الرعاية إشكالّية بالنسبة إىل النساء
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تقييم أكرث مهّمات الرعاية إشكالية من قبل النساء والرجال

ثار أخرى، كالتعليم الصحةالتنقلاإلفتقار اىل الوقتاجلنس
على سبيل املثال

آثار أخرى، كالنقد 
واخلطر

النساء

•••••••••••تعبئة املياه

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

الرجال

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

3 نقاط: تأثري أكرث حتّديًا/ تأثري سلبي – نقطتان: تأثري سلبي/ ُيكن التحكم به – نقطة واحدة: تأثري بسيط/ بحّده األدنى/ ال تأثري 
سلبي 

التمرين 7: يتطلب ذلك وضع خمططات بيانية يتّم تطويرها مع اجملتمعات احمللية للحصول على خريطة جمتمعية للبنية 
التحتية واخلدمات )أنظر الصفحة 23(

التمرين 8: إقرتاح حلول ملعاجلة أعمال الرعاية الّصعبة وغري املتكافئة

ملّخص احللول املقرتحة من ِقبل النساء والرجال )إبراز تلك التي أعطتها النساء األولوية ، وتلك التي أعطاها الرجال األولوية(

احللول املقرتحة

رجالنساء

األولوّية 1 

األولوّية 2 

األولوّية 3 

األولوّية 4

األولوّية 5

تقييم احللول املقرتحة من قبل النساء والرجال

:1:2:3:4

جمدية مالّياً؟

مقبولة إجتماعّيًا؟

قابلة للتحقيق؟

توّفر الوقت للنساء؟

حتّسن نوعية حياة املرأة )الصحة، التنقل، والسالمة(؟

حتّسن نوعية حياة األسرة؟

ُيمكن التعامل مع العواقب السلبية غري املقصودة؟ 
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امللحق 5 : نقاط  عمل املناصرة
إّنه نشاط مهم يجب أن يبدأ قبل إجراء التحليل الّسريع للّرعاية ووضع اللمسات األخرية بعد ذلك عليه. وترد املزيد من املالحظات 

حول هذا النشاط يف التوجيهات للمدراء واملنسقني/ات 

هدف املناصرة األول

ما هي املشاركون/ات
اهتمامات 

املشاركني/
ات؟

ماذا نريد 
منهم أن 

يفعلوا؟

ما هي 
األدلة التي 

ستقنعهم؟

ما هي 
احلوافز التي 

ستجعلهم 
ُيحّبذون 

املوضوع؟

كيف علينا 
جعلهم 

إيشاركون )مثاًل 
مباشرة أو عرب 

وسيط(؟    

نوعّية 
اإلتصال

من الذي 
سيقوم 

بالعمل؟

اجلداول 
الزمنّية

على مستوى 
اجملتمع

القادة 
التقليديون

القادة الدينّيون

الّرجال

النساء املؤّثرات 
)مثل زوجة/ 

زوجات الّرئيس

معلمو املدارس

السلطة احملّلّية

تأثري 
املؤّسسات/ 

اجملموعات 
غري الّرسمّية 

على املستوى 
احملّلي  

مثاًل جمموعات 
العشائر

الربامج احلوارّية 
على اإلذاعة

الوطنية 
)تشمل الوزارات 

ذات الّصلة، 
مثاًل.شؤون 

املرأة،الصّحة، 
الطاقة،واملال، 

إلخ(

هدف املناصرة الثاين

ما هي حملة األسهم
اهتمامات 

املشاركني/
ات؟

ماذا نريد 
منهم أن 

يفعلوا؟

ما هي 
األدلة التي 

ستقنعهم؟

ما هي 
احلوافز التي 

ستجعلهم 
ُيحّبذون 

املوضوع؟

كيف علينا 
جعلهم 

إيشاركون )مثاًل 
مباشرة أو عرب 

وسيط(؟    

نوعّية 
اإلتصال

من الذي 
سيقوم 

بالعمل؟

اجلداول 
الزمنّية

على مستوى اجملتمع

السلطة احملّلّية

املؤّسسات/ اجملموعات غري 
الّرسمّية احمللية وذات تأثري

الوطنية

املؤّسسات/ اجملموعات غري 
الّرسمّية الوطنية وذات تأثري
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مالحظات
1 كمثال، يرجى االطالع على إعادة توزيع العمل املتعلق بالرعاية من أجل املساواة والعدل بني اجلنسني: مناهج تدريبية، أعدتها 

  أكشن إيد، ومعهد الدراسات اإلمنائية، ومنظمة أوكسفام. هذه املنهجية لديها خمس وحدات مع 72 متارين، مصممة ليتم 
  القيام بها على مدى أسابيع أو أشهر: 

http://api.ning.com/files/s7s9Z08DG1xfes7Jq64QtN5EQrxS5RG4tCNrj8-Le3rppgIDKMN.6mY2uhQ4U1hRJBwufdWzd
N48ICVYgD6hMxD.rSJNm3n9/ RedistributingCareWorkfinal.pdf

2 ينبغي إدراج وقت اإلنتقال من وإىل أنشطة العمل يف الوقت الذي يقام فيه بهذه الفئة من العمل، مثل الذهاب إىل اجتماع 

  جملموعة املنتجني، أو إىل مزارع أخرى للعمل املأجور، أو إىل السوق أو بيع املنتجات.

3 بشكل عام، تعترب الصالة نشاطا غري عمل ونوصي باستخدام الرمز املعّين لهذا النشاط. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من 

  السياقات حيث اعتربت صالة ألحد أفراد األسرة مريض / املعال أو الطفل بقوة عمل الرعاية. إذا كان هذا هو اإلجماع يف 
  اجملتمع حول الصالة ودورها، ميكن استخدام رمزعمل الرعاية للصالة.

4 قد تشمل هذه االفتقار إىل التنقل بسبب رعاية األطفال التي جترى كنشاط متزامن أو ثانوي؛ صعوبة الوصول إىل املياه يف وقت 

  معني من السنة؛ أو عدم املساواة يف توزيع العمل اجملتمعي غري مدفوع األجر داخل األسرة، على سبيل املثال.

5 رزايف، س. )2007(، »االقتصاد السياسي واالجتماعي للرعاية يف سياق التنمية«، جنيف، سويسرا:
UNRISD, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/ 
1httpAuxPages(/2DBE6A93350A7783C12573240036D5A0/$file/Raza.i-paper.pdf

6 رمبا قد قّرر املنسقون وضع فئات فرعية ألنواع معينة من العمل، تعبئة املياه، ورعاية األطفال أو أنواع معينة من العمل 

  املدفوع األجر.
i شارك العديد من الناس يف تطوير مفهوم ومنهجية حتليل الرعاية السريع، خاصة كارولني سويتمان، اينيس سميث، جو روالندز،  

  كايت راورث، لورا فيلبس، لورين رافن، مارتن والش، نوبور كوكريتي، روزا غروود وفالرييا اسكيفيل. وقد أدت املناقشات حول 
  »التدريبات التجريبية« إىل حتسني كبري يف التفكري والتفاصيل التمرينية للمنهجية؛ ونحن نقدر مساهمات سونايل غوناسيكارا، 

  هكرت اورتيغا، فيليب رامريو، جو فيلالنويفا، نورول أمني، غونل مهدييفا، كاترينا بيكرنغ، هوغو سينتس، ميشال بروين، ادريانا 
  رودريغيز، روكسان موريل، فيليبا يونغ، سيليست مولينا، سوزن جونسون، ساره توترديل والعديد من اآلخرين الذين دعموا هذه 

  العملية.
ii مت تنقيح املنهجية مبساعدة من بوسيسيو مويو ومبساهمة تقنية من منظمة أوكسفام اململكة املتحدة، وموظفي 

   منظمة أوكسفام، وموظفني من منظمات شريكة من بلدان خمتلفة، من ضمنهم: جاين رميي، تاليا كيدير، جوسلني فيالنويفا، 
   كومريا كونيا، زهرية مابيندي، روزلني نياتسانزا، جوسلني بيغريوا، نغونيدزاشي سيسي، موسى سيبيندي، هكتور اورتيغا، ليسا 

   ساريناس، الفارو فالفريدي، شاميما اكرت، نيكي مونغا، جزن مارك ديونسون، اميوجن دايفس وألفريد روامرييغو.





 

we-care
women’s
economic
empowerment
and care

التمكني االقتصادي للمرأة والرعاية )وي-كري( هومبادرة أوكسفام 
يف 10 بلدان لدعم متكني املرأة من خالل معاجلة عمل الرعاية 

املفرط وغري املتكافئ - بناء األدلة، وتعزيز املعايري اإليجابية، 
واالستثمارات اجلديدة ، والدعوة يف جمال السياسات.

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

الصور:
الصفحة 1: أوبري واد

الصفحة 26: أندي هول
الصفحة 47: آبي ترايلر سميث

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


