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)WGSSs(Beneficiaries reached in Women and Girls Safe Spaces This indicators reflects the total number of GBV beneficiaries :
reached in Women and Girls Safe Spaces, regardless of the specific kind of activity of service provided to them. The aim of this
indicator is to capture GBV beneficiary numbers while avoiding double-counting of beneficiaries that participated in several activities
.and/or received several services
A WGSS is hereby a place (either formal or informal) where women and girls feel physically and emotionally safe. “Safe” in this context
refers to the absence of trauma, excessive stress, violence (or fear of violence) or abuse. WGSS also provide a place where women
can access confidential services, discuss issues and concerns with other women and professional staff. Safe spaces also provide an
entry point for women and girls to access referrals to other safe and non-stigmatizing GBV response services. (See: 2015 UNFPA
)'Women and Girls Safe Spaces – A Guidance Note based on lessons learned from the Syria Crisis '

 اللواتي تم الوصول، يعكس هذا المؤشر العدد اإلجمالي للمستفيدات من خدمات مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي:المستفيدات اللواتي تم الوصول إليهن في الفضاءات اآلمنة للنساء والفتيات
 والحرص في، ويستهدف هذا المؤشر الوقوف على أعداد المستفيدات من خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي. بغض النظر عن النشاط أو الخدمة المقدمة لهن،إليهن في الفضاءات اآلمنة
.أو حصلن على خدمات متعددة/الوقت نفسه على تجنب التكرار في تعداد المستفيدات اللواتي شاركن في نشاطات متعددة و
 يشير مصطلح "األمان" إلى عدم، وفي هذا السياق. حيث تشعر النساء والفتيات باألمان جسديا وعاطفيا،) فيشير إلى مكان (رسمي أو غير رسمي،"أما مصطلح "الفضاء اآلمن للنساء والفتيات
 كما توفر هذه الفضاءات أماكن. أو اإلساءة،) والعنف (أو التخوف من وقوع العنف، أو عنف (أو الخوف من غياب الصدمة واإلجهاد المفرط، أو إجهاد مفرط،تعرض المرأة أو الفتاة ألية صدمة
 ويوفر الفضاء اآلمن كذلك مدخال يمكن من خالله إحالة النساء والفتيات إلى.يمكن للمرأة فيها الوصول إلى الخدمات بسرية ومناقشة القضايا واالهتمامات مع غيرهن من النساء ومع موظفين مهنيين
 "الفضاءات اآلمنة، صندوق األمم المتحدة للسكان،2015 : (أنظر. التي تتسم باألمان وعدم إلصاق وصمات العار بهن،مجموعة أخرى من خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي
.)"للنساء والفتيات – مذكرة توجيهية استنادا إلى الدروس المستفادة من األزمة السورية

 اللواتي تم الوصول إليهن، يعكس هذا المؤشر العدد اإلجمالي للمستفيدات من خدمات مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي:عدد المستفيدات اللواتي تم الوصول إليهن في المرافق الثابتة األخرى
 ويستهدف هذا. بغض النظر عن نوع النشاط أو الخدمة المقدمة لهن، مثل المرافق الصحية أو المراكز المجتمعية،بشكل منتظم في نفس المرافق الثابتة الواقعة خارج الفضاءات اآلمنة للنساء والفتيات
 والحرص في الوقت نفسه على تجنب التكرار في تعداد المستفيدات اللواتي شاركن في نشاطات متعددة،المؤشر الوقوف على أعداد المستفيدات من خدمات مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي
.أو حصلن على خدمات متعددة/و

Beneficiaries accessing safe spaces

Beneficiaries accessing safe spaces

# of people

GBV beneficiaries accessing other static facilities

GBV beneficiaries accessing other static
facilities

# of people

Beneficiaries reached in other static facilities: This indicators reflects the total number of GBV beneficiaries reached regularly in the
same static facilities that are not WGSSs, such as health facilities or community centers, regardless of the specific kind of activity of
service provided to them. Aim of this indicator is to capture GBV beneficiary numbers while avoiding double-counting of beneficiaries
that participated in several activities and/or received several services.

GBV beneficiaries reached through outreach

GBV beneficiaries reached through
outreach

# of people

Beneficiaries reached outside of WGSSs/static facilities: This indicators reflects the total number of GBV beneficiaries reached through
outreach in communities, thus outside of WGSSs or static facilities, regardless of the specific kind of activity of service provided to
them. Aim of this indicator is to capture GBV beneficiary numbers while avoiding double-counting of beneficiaries that participated in
several activities and/or received several services.

Dignity kit distribution

Dignity kit distribution

# of people

Recreational activities

# of people

Vocational training

# of people

Livelihood / economic empowerment
activities

# of people

Life skills activities

# of people

Prevention and Risk
Mitigation
Non-specialised psychosocial support activities

Individual and group counselling

# of people

Psychological First Aid (PFA)

# of people

Awareness raising activities through
contact initiatives

# of people

Awareness raising activities
Awareness raising through
campaigns/mass media channels

# of people

 اللواتي، يعكس هذا المؤشر العدد اإلجمالي للمستفيدات من خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي: المرافق الثابتة/ المستفيدات اللواتي تم الوصول إليهن خارج الفضاءات اآلمنة للنساء والفتيات
 بغض النظر عن نوع النشاط أو الخدمة المقدمة، وبالتالي خارج الفضاءات اآلمنة للنساء والفتيات أو المرافق الثابتة،تم الوصول إليهن من خالل أنشطة االتصال والتوعية في المجتمعات المحلية
 والحرص في الوقت نفسه على تجنب التكرار في تعداد المستفيدات اللواتي شاركن في، ويستهدف هذا المؤشر الوقوف على أعداد المستفيدات من خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي.لهن
.أو حصلن على خدمات متعددة/نشاطات متعددة و

Dignity kit distribution: This includes dignity kits, risk-reduction kits, breastfeeding kits, kits for teenage girls, etc. The kits may also be
designed in line with different awareness activities, so according to the theme/topic, the kit is different. (See: 2015 GBV Sub-Cluster
Turkey 'Dignity Kits Guidance Note', 2015 IASC 'Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian
Settings', 2012 UNFPA 'Reproductive health kits management for field offices')

، مجموعات مستلزمات الرضاعة الطبيعية، مجموعات مستلزمات الحد من المخاطر، يشمل ذلك توزيع مجموعات مستلزمات الحفاظ على الكرامة:"توزيع "مجموعة مستلزمات الحفاظ على الكرامة
أو/ بحيث تختلف مجموعات المستلزمات وفقا للغرض منها أ، ويمكن أيضا تصميم مجموعات المستلزمات بحيث تتماشى مع أنشطة توعية مختلفة. الخ،مجموعات المستلزمات المخصصة لليافعات
،2015 : انظر أيضا." "مذكرة توجيهية بخصوص مجموعة مستلزمات الحفاظ على الكرامة، تركيا، المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي،2015 : (انظر.الفئة المستهدفة
 "إدارة مجموعات، صندوق األمم المتحدة للسكان،2012  "المبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية"؛،اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
.)"مستلزمات الصحة اإلنجابية للمكاتب الميدانية

Recreational activities: Customized recreational activities to support survivors and those at risk of GBV. The activities are Level 2
MHPSS support of the 'IASC MHPSS Intervention Pyramid' with the objective of increasing community self-help and resilience
strategies. Examples: gymnastic and sports activities, art therapy sessions, crafts sessions, etc. (See: 2012 UNFPA 'Managing
Gender-based Violence Programs in Emergencies', 2007 IASC 'Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency
Settings').

 الوارد في هرم2  تقع هذه األنشطة ضمن المستوي. أنشطة ترفيهية مصممة خصيصا لدعم الناجيات والنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي:األنشطة الترفيهية
) بهدف تعزيز االستراتيجيات المجتمعية الخاصة بالمساعدة الذاتيةIASC(  الذي أقرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،)MHPSS( تدخالت شبكة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
 "إدارة برامج، صندوق األمم المتحدة للسكان،2012 : وما إلى ذلك (انظر، وجلسات الحرف، وجلسات العالج باستخدام الفن، أنشطة الجمباز واأللعاب الرياضية: ومن األمثلة على ذلك.والمرونة
 "مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،2007 : وانظر أيضا."مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ
.)"حاالت الطوارئ

Vocational training: Training which aims to equip people with knowledge, know-how and/or competences required in particular
occupations or more broadly on the labour market. Examples: sewing workshops, cooking classes, computer classes, hairdressing
classes, etc. (See: 2010 INEE 'Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery)

 دروس، دروس الطبخ، ورش الخياطة: ومن األمثلة على ذلك.أو الكفاءات المطلوبة في مهن معينة أو في سوق العمل/ برامج تدريبية تستهدف تزويد المشاركين بالمعرفة والدراية و:التدريب المهني
 الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتعليم في حاالت،" اإلصالح، االستجابة، االستعداد: "المعايير الدنيا في مجال للتعليم،2010 : الخ (انظر، دروس في تصفيف الشعر،في الكومبيوتر
.)الطوارئ

Livelihood / economic empowerment activities: Programs supporting livelihood opportunities for people to increase their selfsufficiency, access to resources and economic opportunities and, over time, may also contribute to changing social, cultural and
gender norms. Example: small business development projects, such as through seed-production, etc. (See: 2011 Women's Refugee
Commission 'Preventing Gender-based Violence, Building Livelihoods Guidance and Tools for Improved Programming', 2016 GCER
'Guidance Note on Inter-Cluster Early Recovery', 2012 UNFPA 'Managing Gender-based Violence Programs in Emergencies')

 والتي، وإمكانيات الوصول إلى الموارد والفرص االقتصادية، برامج المقصود منها دعم فرص كسب الرزق المتاحة للناس بهدف زيادة اكتفائهم الذاتي:أنشطة سبل المعيشة والتمكين االقتصادي
: وما إلى ذلك (انظر، مشاريع تطوير األعمال الصغيرة من خالل إنتاج البذور: ومن األمثلة على هذه األنشطة. أن تسهم في تغيير المعايير االجتماعية والثقافية والجندرية، بمرور الوقت،يمكنها
 المجموعة العنقودية،2016 : انظر أيضا. بناء التوجيهات واألدوات بشأن سبل العيش من أجل برمجيات محسنة، "الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي، الهيئة النسائية لالجئين،2011
 " إدارة برامج العنف القائم على النوع، صندوق األمم المتحدة للسكان،2012 : أنظر أيضا." "مذكرة توجيهية بشأن المجموعة العنقودية المشتركة حول االنتعاش المبكر،العالمية لالنتعاش المبكر
.)"االجتماعي في حاالت الطوارئ

Life skills activities: Activities that support the development of "abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to
deal effectively with the demands and challenges of everyday life and are relevant across cultures. Including for example: Cognitive –
critical thinking and problem solving skills for responsible decision making; Personal – skills for awareness and drive and for selfmanagement; Interpersonal – skills for communication, negotiation, cooperation and teamwork, and for inclusion, empathy and
advocacy. This also includes very basic educational courses focussing on essential life skills (e.g. literacy courses). (See: 2012
UNICEF 'Global Evaluation of Life Skills Education Programs').

 والتي تعتبر مناسبة عبر، التي تمكن األفراد من التعامل بفعالية مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية، أنشطة المقصود منها دعم تطوير "قدرات السلوك التكيفي وااليجابي:أنشطة المهارات الحياتية
 مهارات التوعية والدافعية-  التفكير النقدي ومهارات حل المشاكل من أجل اتخاذ قرارات مسؤولة؛ (ب) الجوانب الشخصية-  (أ) الجوانب اإلدراكية: على سبيل المثال، بما في ذلك،مختلف الثقافات
 ويشمل ذلك. باإلضافة إلى العمل من أجل اإلدماج وتقمص أحاسيس اآلخرين واستقطاب الدعم، مهارات االتصال والتفاوض والتعاون والعمل ضمن فريق- وإدارة الذات؛ (ج) التعامل مع اآلخرين
.) اليونيسيف،" "التقييم العالمي لبرامج مهارات الحياة التعليمية،2012 : (انظر.)أيضا دورات تعليمية أساسية تركز على مهارات الحياة األساسية (مثل دورات محو األمية

Individual and group counselling: Counselling activities that target women and girls in a focussed one-to-one or small group session.
The activities are Level 3 MHPSS support of the 'IASC MHPSS Intervention Pyramid' and led by a counsellor, who has received
professional training. The sessions help clients to identify and process symptoms they are experiencing and to empower them by taking
decisions to help alleviate their suffering. (See: 2007 IASC 'Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency
Settings', 2011 IRC 'GBV Emergency Response & Preparedness: Participant Handbook')

 تندرج هذه الجلسات ضمن هرم تدخالت شبكة الصحة. أنشطة مشورة تستهدف النساء والفتيات وتعقد على شكل جلسات مركزة مع فرد واحد أو مع مجموعات صغيرة:المشورة الفردية والجماعية
 تساعد هذه الجلسات المستفيدات على. وتنعقد بإدارة مستشار خضع لتدريبات مهنية،)IASC(  الذي أقرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،)MHPSS( النفسية والدعم النفسي االجتماعي
 اللجنة الدائمة المشتركة بين،2007 : (انظر. ومن ثم تمكينهن من خالل القرارات المناسبة التي يتخذنها للمساعدة في تخفيف معاناتهن،تحديد األعراض التي يمررن بها وكيفية التعامل معها
: "التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي، لجنة اإلنقاذ الدولية،2011 : انظر أيضا." "مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ،الوكاالت
)"دليل المشارك

Psychological First Aid (PFA): This indicator captures PFA provided by specific GBV teams, such as GBV mobile or outreach teams.
PFA involves providing practical care and support, which does not intrude; assessing needs and concerns; helping people to address
basic needs (for example, food and water, information); listening to people, but not pressuring them to talk; comforting people and
helping them to feel calm; helping people connect to information, services and social supports; protecting people from further harm. It
is often the first response in emergency setting. (See: 2011 WHO 'Psychological first aid Guide for field workers')

 يعكس هذا المؤشر االسعافات األولية النفسية المقدمة من قبل فريق مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي و تتضمن اإلسعافات األولية النفسية توفير الرعاية العملية:اإلسعافات األولية النفسية
، والمعلومات)؛ االستماع إليهن، الغذاء والماء:والدعم العملي للمستفيدات بطريقة ال تتطفل على حياة المستفيدات؛ وتقييم احتياجاتهن واهتماماتهن؛ ومساعدتهن في تلبية احتياجاتهن األساسية (مثال
ولكن دون الضغط عليهن لحملن على اإلفصاح عما يشغل باله؛ ومواساتهن ومساعدتهن على الشعور بالراحة؛ ومساعدتهن على التواصل مع المعلومات والخدمات والدعم االجتماعي؛ وحمايتهن من
 دليل العاملين: " اإلسعافات األولية النفسية، منظمة الصحة العالمية،2011 : (انظر. وغالبا ما تشكل هذه اإلسعافات األولية النفسية االستجابة األولى في حاالت الطوارئ.التعرض لمزيد من الضرر
.)"في الميدان

Awareness raising activities through contact initiatives/information sessions These awareness raising activities are conducted through :
direct contact with the affected community, either with individuals or in group sessions. They should be culturally appropriate and aim
at increasing their knowledge of GBV. Topics can include information on available services and how to access them; risk identification
and reduction strategies; sexual and reproductive health; women’s rights; infant and young child feeding practices; positive coping
strategies; life skills; and hygiene promotion. Example: awareness raising sessions with beneficiaries throughout the 16-day-campaign
).See: 2015 UNFPA 'Women and Girls Safe Spaces. A Guidance Note on Lessons Learned from the Syrian Crisis(against GBV

 يتعين أن. وذلك في جلسات فردية أو جماعية، يتم تنفيذ أنشطة التوعية هذه من خالل االتصال المباشر مع المجتمعات المحلية المتضررة:أنشطة رفع مستويات الوعي من خالل أنشطة االتصال
 فيمكن أن تتناول توفير المعلومات عن الخدمات المتاحة، أما موضوعات هذه الجلسات.تكون هذه األنشطة مناسبة ثقافيا وأن تهدف إلى تعزيز معرفة المستفيدات بالعنف القائم على النوع االجتماعي
وكيفية الوصول إليها؛ استراتيجيات تحديد المخاطر والحد منها؛ الصحة الجنسية واإلنجابية؛ حقوق المرأة؛ ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال؛ استراتيجيات المواجهة اإليجابية؛ المهارات
،2015 : يوما من العمل لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي” (انظر16“  جلسات التوعية التي تعقد مع المستفيدات أثناء حملة: من األمثلة على ذلك.الحياتية؛ وتعزيز النظافة الشخصية
.)" مذكرة إرشادية حول الدروس المستفادة من األزمة السورية: "المساحات اآلمنة للنساء والفتيات،صندوق األمم المتحدة للسكان

Awareness raising through campaigns/mass media channels: This incidator captures awareness raising campaigns through SMS
(measurement: 1 SMS = 1 beneficiary). Awareness-raising campaigns highlight specific GBV issues through mass media
communication channels which are essential information channels for the affected population. The objective is to increase public
knowledge and perception on a specific GBV issue. Target group of such campaigns is the affected population - in contrast to
advocacy campaigns that target specific groups of influential people. Example: SMS campaign with GBV messages (See: 2011 IRC
'GBV Emergency Response & Preparedness: Participant Handbook', 2015 IASC 'Guidelines for Integrating Gender-based Violence
Interventions in Humanitarian Settings')

 وتسلط،) مستفيد1 =  رسالة1 : قنوات وسائل االتصال الجماهير ( المقياس/ يعكس هذا المؤشر حمالت التوعية من خالل الحمالت:قنوات وسائل االتصال الجماهيري/التوعية من خالل الحمالت
. التي تعتبر قنوات حيوية إليصال المعلومات الضرورية إلى السكان المتضررين،حمالت التوعية الضوء على قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل قنوات االتصال الجماهيري
 فهي فئة السكان المتضررين، أما الفئة المستهدفة من هذه الحمالت.والهدف من ذلك هو رفع مسويات معرفة وإدراك الجمهور عامة حول قضية بذاتها من قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي
 لجنة،2011 : حمالت الرسائل القصيرة التي تتناول العنف القائم على النوع االجتماعي (انظر: مثال. التي تستهدف مجموعات محددة من أصحاب النفوذ،– وذلك على النقيض من استقطاب الدعم
 "المبادئ التوجيهية لدمج تدخالت مكافحة العنف، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،2015 : أنظر أيضا." دليل المشارك: "التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي،اإلنقاذ الدولية
.)"القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية
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خدمات الدعم النفسي االجتماعي المتخصصة للناجيات :يشمل ذلك الخدمات والمساعدة التي تقدم للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،مثل المشورة الفردية المركزة .وتهدف هذه الخدمات
إلى معالجة اآلثار العاطفية والنفسية واالجتماعية الضارة التي يتسبب بها العنف القائم على النوع االجتماعي ،وتقع ضمن المستوى الثالث في هرم تدخالت شبكة الصحة النفسية والدعم النفسي
االجتماعي ( ،)MHPSSالذي أقرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCويشرف عليها مستشار متخصص خضع لبرامج تدريبية مهنية( .أنظر ،2007 :اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت" ،مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ").
إدارة الحاالت للناجيات :تنطوي إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي على عملية تعاونية متعددة القطاعات تستهدف تحديد االحتياجات من حيث الموارد والخيارات والخدمات المتاحة،
والتخطيط لها ،وتنفيذها ،وتنسيقها ،ومراقبتها ،وتقييمها بغية تلبية احتياجات إحدى الناجيات ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى نتائج نوعية فعالة .ومن المفيد للناجيات ذوات االحتياجات المعقدة
الحصول على الخدمات من مجموعة من الجهات التي تقدم الخدمات( .أنظر ،2012 :صندوق األمم المتحدة للسكان ،إدارة برامج مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ).

اإلحالة إلى الخدمات القانونية :أي الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي تتم إحالتهن إلى الخدمات القانونية/النظام القضائي( .انظر ،2015 :صندوق األمم المتحدة للسكان،
"المعايير الدنيا للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في حاالت الطوارئ")
اإلحالة إلى الجهات المتخصصة بالدعم النفسي االجتماعي :أي الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي تتم أحالتهن للحصول على خدمات متخصصة في الدعم النفسي االجتماعي.
(أنظر ،2015 :صندوق األمم المتحدة للسكان" ،المعايير الدنيا للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في حاالت الطوارئ").
اإلحالة إلى الخدمات الطبية :أي الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي تتم إحالتهن للحصول على خدمات طبية( .انظر ،2015 :صندوق األمم المتحدة للسكان" ،المعايير الدنيا
للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في حاالت الطوارئ").
اإلحاالت األخرى للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي :أي الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي تتم إحالتهن إلى خدمات أخرى (انظر ،2015 :صندوق األمم المتحدة
للسكان" ،المعايير الدنيا للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في حاالت الطوارئ").
الخدمات القانونية للناجيات :خدمات التنسيق واستقطاب الدعم والتيسير فيما يتعلق بوصول الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي إلى خدمات العدالة والمساعدة القانونية ،التي تقدمها
الجهات/الوكاالت الفاعلة ذات الخبرة في هذا المجال( .انظر ،2015 :صندوق األمم المتحدة للسكان" ،المعايير الدنيا للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في حاالت
الطوارئ").
اإلدارة السريرية والخدمات الصحية األخرى المقدمة للناجيات من االغتصاب :توفير اإلدارة السريرية لحاالت االغتصاب وأي خدمات صحية أخرى للناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي ،بما في ذلك المعالجة الوقائية الالحقة لحادثة االغتصاب ( ،)PEPووسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ ،و/أو المضادات الحيوية لعالج العدوى المنقولة جنسيا في غضون إطار
زمني يقدر بحوالي  72ساعة بعد وقوع الحادث ،بهدف شفاء الضحية من اإلصابة ،وإعطاء الدواء لمنع أو عالج االلتهابات ،والحيلولة دون وقوع حاالت الحمل غير المرغوب فيها  -حيثما تسمح
القوانين المحلية بذلك( .انظر ،2004 :منظمة الصحة العالمية" ،اإلدارة السريرية لضحايا االغتصاب" .انظر أيضا ،2016 :المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ،تركيا،
"إرشادات الكوادر الصحية العاملة على رعاية الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي").
التدريب على إدارة الحاالت :توفير التدريب الالزم لمقدمي الخدمات المباشرة و/أو مقدمي الخدمات غير المباشرة حول مفهوم و/أو توفير إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ،وهي
برامج ال تستهدف المستفيدات أنفسهن .انظر ،2012 :صندوق األمم المتحدة للسكان" ،إدارة برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ").
التدريب على الدعم النفسي االجتماعي :توفير التدريب الالزم لمقدمي الخدمة المباشرة و/أو مقدمي الخدمة غير المباشرة حول مفهوم و/أو توفير الدعم النفسي االجتماعي للمستفيدات من تدخالت
مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ،وهي برامج ال تستهدف المستفيدات أنفسهن .انظر ،2012 :صندوق األمم المتحدة للسكان" ،إدارة برامج مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي في
حاالت الطوارئ" .أنظر أيضا ،2007 :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت" ،مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ").
التدريب على اإلدارة السريرية لالغتصاب :توفير التدريب الالزم لمقدمي الخدمة المباشرة و/أو مقدمي الخدمة غير المباشرة حول مفهوم و/أو توفير اإلدارة السريرية لحاالت االغتصاب ،وهي
برامج ال تستهدف المستفيدات أنفسهن .انظر ،2004 :منظمة الصحة العالمية" ،اإلدارة السريرية للناجيات من االغتصاب" .انظر أيضا :2016 :المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع
االجتماعي ،تركيا" ،ارشادات للكوادر الصحية العاملة على رعاية الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي")
التدريب على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين :توفير التدريب الالزم لمقدمي الخدمة المباشرة و/أو مقدمي الخدمة غير المباشرة حول النوع االجتماعي و/أو المساواة بين الجنسين ،وذلك على
أساس دليل النوع االجتماعي الصادر عن اللجنة المشتركة بين الوكاالت .وهذه البرامج التدريبية ال تستهدف المستفيدات أنفسهن( .انظر ،2006 :اللجنة المشتركة بين الوكاالت ،دليل النوع
االجتماعي في الحاالت اإلنسانية).
التدريب على المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي :توفير التدريب الالزم لمقدمي الخدمة المباشرة و/أو مقدمي الخدمات غير المباشرة حول المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع
االجتماعي ،وهي برامج ال تستهدف المستفيدات أنفسهن( .انظر ،2012 :صندوق األمم المتحدة للسكان ،إدارة برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ").

Specialized psychosocial support (PSS) for survivors: Services and assistance, such as focussed individual counselling, for GBV
survivors aimed at addressing the harmful emotional, psychological and social effects of gender based violence. The services provided
are Level 3 MHPSS support of the 'IASC MHPSS Intervention Pyramid' and led by a counsellor, who has received professional
training. (See: 2012 UNFPA 'Managing Gender-based Violence Programs in Emergencies', 2007 IASC 'Guidelines on Mental Health
and Psychosocial Support in Emergency Settings').
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Case management training: Provision of training to direct service providers and/or non-direct service providers on the concept and/or
provision of GBV Case Management. These trainings do not target beneficiaries. (See: 2012 UNFPA 'Managing Gender-based
)'Violence Programs in Emergencies
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Psycho-social support training: Provision of training to direct service providers and/or non-direct service providers on the concept and/or
provision of psycho-social support to beneficiaries of GBV interventions. These trainings do not target beneficiaries. (See: 2012
UNFPA 'Managing Gender-based Violence Programs in Emergencies', 2007 IASC 'Guidelines on Mental Health and Psychosocial
Support in Emergency Settings').
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Case management for survivors: GBV Case Management is a collaborative, multi-sectoral process which assesses, plans, implements,
coordinates, monitors and evaluates available resources, options and services to meet an individual survivor’s needs and to promote
quality, effective outcomes. It is useful for survivors with complex needs who access services from a range of service providers.
)'(See: 2012 UNFPA 'Managing Gender-based Violence Programs in Emergencies
:Referral to legal services GBV survivors who have been referred to legal/justice services. (See: 2015 UNFPA 'Minimum Standards for
)'Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies
Referral to specialized psychosocial support: GBV survivors who have been referred to specialized psychosocial support. (See: 2015
)'UNFPA 'Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies
Referral to medical services: GBV survivors who have been referred to medical services. (See: 2015 UNFPA 'Minimum Standards for
)'Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies
Other referrals: GBV survivors who have been referred to any other services. (See: 2015 UNFPA 'Minimum Standards for Prevention
)'and Response to Gender-Based Violence in Emergencies
Legal services for survivors: Services of coordinating, advocating and facilitating access for GBV survivors to justice and legal aid
services that are provided by actors/agencies with expertise in this area. (See: 2015 UNFPA 'Minimum Standards for Prevention and
)'Response to Gender-Based Violence in Emergencies
Clinical Management of Rape and other health services for survivors: Provision of clinical management of rape (CMR) and any other
health services for survivors of GBV. CMR includes the provision of PEP, emergency contraception and/or antibiotics for STI treatment
within a timeframe of 72 hours after the incident with the aim of healing injuries, administering medication to prevent or treat infections,
and preventing unwanted pregnancies - where local laws allow. (See: 2004 WHO 'Clinical management of rape survivors', 2016 GBV
)'sub-cluster Turkey 'Guidelines for Health Staff Caring for GBV Survivors

Clinical Management of Rape training: Provision of training to direct service providers and/or non-direct service providers on the
concept and/or provision of Clinical Management of Rape. These trainings do not target beneficiaries. (See: 2004 WHO 'Clinical
)'management of rape survivors', 2016 GBV sub-cluster Turkey 'Guidelines for Health Staff Caring for GBV Survivors
Women empowerment & gender equality training: Provision of training to direct service providers and/or non-direct service providers on
gender or/and gender equality, based on the IASC Gender Handbook. These trainings do not target beneficiaries. (See: 2006 IASC
)''Gender Handbook in Humanitarian Action

Women empowerment & gender equality
# of people
training

GBV Basic Concepts training: Provision of training to direct service providers and/or non-direct service providers on basic concepts of
)'GBV. These trainings do not target beneficiaries. (See: 2012 UNFPA 'Managing Gender-based Violence Programs in Emergencies

GBV Basic Concepts training

البرامج األخرى للتدريب على مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي :وتشمل أي برامج تدريبية أخري تتناول مسائل لها عالقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والتي ال تندرج تحت الفئات
المذكورة أعاله (مثال :التدريب على إقامة الفضاءات اآلمنة للنساء والفتيات ،إلخ) .وهذه البرامج التدريبية ال تستهدف المستفيدات أنفسهن.
التدريب على دمج الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي :توفير التدريب الالزم للجهات اإلنسانية الفاعلة حول "المبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في
األوضاع اإلنسانية" ،الصادرة في عام  2015عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .وهذه البرامج التدريبية ال تستهدف المستفيدات أنفسهن.
تدقيق السالمة :يوفر تدقيق السالمة المساعدة للناس ،والنساء والفتيات على وجه الخصوص ،في تقييم المدى الذي تجعلهم بيئة مادية يشعرون فيها باألمان ،وفي تحديد التغييرات التي من شأنها أن
تجعل هذه البيئة أكثر أمانا لكل من يستخدمها .ويستند هذا التمرين على المالحظة ،إذ أنه يطلب من بعض الناس أن يتجولوا أثناء عملية التدقيق في الفضاء المراد تدقيق سالمته ،وأن يالحظوا
األمور التي تجعلهم يشعرون باألمان واألمور التي ال تولد لديهم هذا الشعور .ومن الممكن أيضا تنفيذ هذا التمرين من خالل مناقشات خاصة مع النساء .ويشمل هذا المؤشر أيضا التحليل ذا العالقة
بالمراقبة( .انظر ،2012 :صندوق األمم المتحدة للسكان" ،إدارة برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في الحاالت الطارئة") .انظر أيضا ،2012 :صندوق األمم المتحدة للسكان" ،تقييم وتحليل
أوضاع العنف القائم على النوع االجتماعي").

Other GBV training: Any other training on GBV-related issues that does not fall under the categories above (e.g. Establishing WGSS
training, GBV-related SOP trainings, etc.). These trainings do not target beneficiaries.
GBV Mainstreaming training: Provision of training to humanitarian actors on the 2015 IASC 'Guidelines for Integrating Gender-based
Violence Interventions in Humanitarian Settings' . These trainings do not target beneficiaries.
Safety Audit: Safety audits help people, women and girls specifically, to evaluate how safe a physical environment feels, and to identify
changes that would make it safer for everyone who uses it. This exercise is based on observation and during a safety audit, people walk
through a space, noticing what feels safe and what does not. It may also be implemented through private discussions with women.
This indicator includes also observational analysis. (See: 2012 UNFPA 'Managing Gender-based Violence Programs in Emergencies',
)'2012 'GBV-Assessment-and-Situation-Analysis

حمالت استقطاب الدعم لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي :الهدف من حمالت استقطاب الدعم لبرامج مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي هو زيادة التمويل و/أو تحسين سياسات/نظم
حماية النساء والفتيات .واستقطاب الدعم عبارة عن فعل مباشر وموجه ،يستهدف ذوي النفوذ الذين عقدوا العزم على تغيير قضية ما بعينها – على النقيض من حمالت التوعية التي تستهدف السكان
المتضررين( .انظر ،2011 :لجنة اإلنقاذ الدولية" ،التأهب واالستجابة واالستعداد للعنف القائم على النوع االجتماعي :دليل المشارك" ،وانظر أيضا ،2015 :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،
"المبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية").

GBV advocacy campaigns: GBV advocacy campaigns have the objective of increasing funding and/or improving policies/systems to
protect women and girls. Advocacy is direct, targeted action aimed at influential people intending to alter a specific issue - in contrast to
awareness raising campaigns that target the affected population. (See: 2011 IRC 'GBV Emergency Response & Preparedness:
)'Participant Handbook', 2015 IASC 'Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings

المبادرات األخرى الستقطاب الدعم لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي :أية مبادرات أخرى الستقطاب الدعم لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ،والتي تستهدف زيادة التمويل و/أو
تحسين سياسات/نظم حماية النساء والفتيات .واستقطاب الدعم عبارة عن فعل مباشر وموجه ،يستهدف ذوي النفوذ الذين عقدوا العزم على تغيير قضية ما بعينها .أنظر ،2011 :لجنة اإلنقاذ الدولية،
"التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي :دليل المشارك"؛ انظر أيضا ،2015 :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت" ،المبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع
االجتماعي في األوضاع اإلنسانية")

Other GBV advocacy initiatives: Any other GBV advocacy initiatives that have the objective of increasing funding and/or improving
policies/systems to protect women and girls. Advocacy is direct, targeted action aimed at influential people intending to alter a specific
issue. (See: 2011 IRC 'GBV Emergency Response & Preparedness: Participant Handbook', 2015 IASC 'Guidelines for Integrating
)'Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings
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