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1

المقدمة

توصف إجراءات العمل القياسية بأنها أفضل الممارسات الدولية خالل إجراء إنساني طارئ لتعزيز التنسيق والجودة في تدخالت الوقاية من العنف القائم
على النوع االجتماعي واالستجابة له .وقد ثبت أن تطوير إجراءات العمل القياسية في حاالت الطوارئ أمر ضروري لتعزيز التنسيق في تقديم الخدمات
وتعزيز التنسيق وتعزيز جودة برامج العنف القائم على النوع االجتماعي لكل مناالستجابة والوقاية.
تصف هذه الوثيقة الحد األدنى من اإلجراءات الواجب اتخاذها الحترام المعايير الدولية والنهج المرتكز على الناجيات في رعاية الناجيات من العنف القائم
على النوع االجتماعي في إطار االستجابة اإلنسانية السورية .توجز هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية واإلجراءات واألدوار والمسؤوليات لجميع الجهات
الفاعلة لالستجابة والوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي في هذا السياق .من خالل وضع معايير دنيا لضمان الجودة والتنسيق والترابط بين
المنظمات والجهات الفاعلة  ،تهدف إجراءات العمل القياسية هذه إلى تيسير العمل المشترك من قبل جميع الجهات الفاعلة لالستجابة للعنف القائم على النوع
االجتماعي والوقاية والتخفيف من حدته ضمن االستجابة اإلنسانية السورية  ،وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي
وجميع األفراد المعرضين للعنف القائم على النوع االجتماعي.
ال يُقصد من إجراءات العمل القياسية هذه أن تكون موردًا قائ ًما بذاتها .ينبغي قراءتها باالقتران مع الوثائق المقدمة في الفصل الرابع عشر :الموارد.

1.1

المعلومات األساسية

تم تطوير إجراءات العمل القياسية من قبل الكتلة الفرعية محور تركيا من ضمن االستجابة الموحدة لكل سورية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي للمناطق
التي يمكن الوصول إليها من خالل عمليات عبر الحدود داخل سوريا من تركيا أو مواقع أخرى ال تزال تحت إشراف آلية التنسيق من محور تركيا.
إن الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي هي هيئة تنسيق أنشئت في عام  2015بهدف تعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي
واالستجابة له والتنسيق في مناطق سوريا التي يمكن الوصول إليها عبر التدخل عبر الحدود من تركيا .تعمل على تيسير التدخالت متعددة القطاعات ما
بين الوكاالت الهادفة للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي ولضمان توفير خدمات االستجابة القابلة للوصول للعنف القائم على النوع االجتماعي
المرتكزة على الناجيات في الوقت المناسب .تقوم الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي بتطوير وتنفيذ اإلستراتيجية العملياتية في مجال العنف
القائم على النوع اإلجتماعي من محور تركيا للنشاطات عبر الحدود كجزء من إستراتيجية الموسعة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي على مستوى كل
سورية كما هو موضح في خطة االستجابة اإلنسانية.1.
تم إنشاء لجنة توجيهية (تضم ممثِلَين عن المنظمات غير الحكومية الوطنية  ،وممثِلَين عن المنظمات غير الحكومية الدولية ،ومنسقي الكتلة الفرعية للعنف
القائم على النوع اإلجتماعي) لتطوير إجراءات العمل القياسية  ،بدعم من خبير استشاري دولي .تألفت اللجنة التوجيهية من أشخاص لديهم معرفة متعمقة
بإجراءات العمل القياسية الحالية للعنف القائم علﯽ النوع االجتماعي الخاصة بالكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي محور تركيا والخبرة العملية
في دعم الناجيات من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي (بما في ذلك إدارة الحاالت) أو اإلشراف علﯽ فريق من األشخاص الذين يقومون بتقديم خدمات
النوع االجتماعي .وقد مثلوا جميعًا أعضاء الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي  ،وكانوا موقّعين على إجراءات العمل القياسية الحالية للكتلة
الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
تقييم مدى تنفيذ المجتمع اإلنساني في األزمة السورية للمبادئ التوجيهية إلدماج تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ( )IASCوجدت فجوات كبيرة في تنفيذ شامل ومتناسق وتوجيه إستراتيجي لهذه المبادئ التوجيهية .2وبنا ًء على هذا التقييم  ،عُقد
اجتماع أولي في نيسان 2015لالتفاق على األهداف الرئيسية وعملية التطوير إلجراءات العمل القياسية .تمت مناقشة المسودة األولى إلجراءات العمل
الموحدة في ورشة عمل في آب  .2015خالل ورشة العمل هذه  ،صادق الشركاء على المحتوى الرئيسي وقدموا مدخالت إضافية .في شباط ، 2018
خلصت مراجعة أخرى لتعميم العنف القائم على النوع االجتماعي في خطة ااالستجابة اإلنسانية لكل سورية لعام  2018إلى أنه إلى جانب بعض اإلشارات
إلى المخاطر ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في بعض القطاعات  ،كان هناك اهتمام محدود  -وغالبا ً غير موجود  -بالعنف القائم على
النوع االجتماعي في خطة االستجابة اإلنسانية 3.تم إجراء مراجعة أكثر عمقا ً إلجراءات العمل القياسية في سبتمبر من ذلك العام للتعبير عن العديد من
التغييرات السياقية وتضمينها  ،باإلضافة إلى االعتماد بقوة أكبر على التوجيهات العالمية .هذا اإلصدار الحالي من إجراءات العمل القياسية هو نتيجة هذه
المراجعة األخيرة.

 1انظر "خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا لعام  :2018إطار نتائج العنف القائم على نوع الجنس في وزارة الداخلية".
 2تقييم تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة الدولية لعام  2005بشأن تدخالت العنف الجنساني في األوضاع اإلنسانية في استجابة األزمة السورية .2015 ،
دمج العنف المبني على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني :مراجعة وتحليل تعميم العنف المبني على النوع اإلجتماعي ضمن خطة اإلستجابة اإلنسانية
لعام  2018لكل سوريا3 .
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1.2

المستخدمون المستهدفون

إن المستخدمين المستهدفين إلجراءات العمل القياسية هذه هم جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ومقدمي الخدمات الذين يشاركون في برامج
االستجابة والوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي في مناطق سوريا التي يمكن الوصول إليها من خالل عمليات عبر الحدود من تركيا
 ،أو مواقع أخرى ال تزال خاضعة إلشراف آلية التنسيق من محور تركيا.
الصورة  :1يعرض خريطة تغطية خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي في المناطق الواقعة تحت إشراف آلية التنسيق محور تركيا ( 18تشرين
أول).
الشكل  :1ﺗﻐطية ﺧدمات العﻧف القائم علﯽ الﻧوع االجﺗماعي في المﻧاطق ﺗحت إشراف محور ﺗركيا

الجهات الفاعلة التي يمكن أن توقع على إجراءات العمل القياسية هذه هي:
•

•
•

المنظمات غير الحكومية أو وكاالت األمم المتحدة التي تقدم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي مباشرة أو من خالل شركاء في
مناطق في سوريا يمكن الوصول إليها عبر عمليات عبر الحدود من تركيا  ،وهي أعضاء في الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع
االجتماعي أو كتلة الصحة (محور تركيا).
المنظمات التي تعمل في مناطق عادة ما تدار من محور تركيا  ،ولكنها موجودة حاليا ً في مكان آخر (على سبيل المثال  ،عمان) بسبب
القيود التشغيلية للعمل من تركيا  ،والتي ال تزال تعمل في المناطق الواقعة تحت إشراف محور تركيا.
الشركاء المنفذون ألعضاء الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي التي تقدم خدمة في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي
نيابةً عن أحد أعضاء الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي.
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1.3

القيود

يعد العنف القائم على النوع اإلجتماعي سمة بارزة في الصراع السوري .تواجه الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل عام  ،وبالذات
الناجيات من العنف الجنسي  ،تحديات كبيرة في الحصول على الدعم .يواجه مقدمو الخدمات أيضًا تحديات في توفير الرعاية المرتكزة على الناجيات .لذلك
هناك عدد من القيود فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات العمل القياسية.
المخاوف األمنية .ال يزال وصول المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين في سوريا مقيدًا بتغير خطوط المواجهة  ،والعقبات اإلدارية والبيروقراطية  ،والعنف
على طول طرق الوصول  ،ومسببات القلق العامة المتعلقة بالسالمة واألمن خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرفة .وعليه  ،يختلف
مستوى مالءمة إجراءات العمل القياسية هذه وفقًا للمنطقة والوضع األمني.
الت تسيطر عليها الجماعات المتطرفة  ،فإن حركة النساء والفتيات بشكل خاص تكون
قدرة حركة محدودة للشعب السوري .يف العديد من المناطق ً ي
ّ
محدودة .ويرجع ذلك إىل القيود التمييية المفروضة رصاحة للحد من حرية حركتهم  ،وألن األرس تحد من حركة النساء والفتيات خارج المنازل
ً
س والتحرش .يف بعض المناطق  ،بما يف ذلك مخيمات النازحي داخليا  ،تحد الجماعات المتطرفة من مشاركة المرأة
لحمايتهن من مخاطر العنف الجن ي
يف الحياة العامة والتعليم والعمل  ،وتعوق وصولها إىل المرافق المجتمعية .يف بعض مناطق سوريا  ،ال يستطيع الرجال التحرك بحرية بسبب الخوف
االجتماع وغيهم من األشخاص األشد
من االعتقال عند نقاط التفتيش .ولذلك من الصعب بشكل ميايد عىل الناجيات من العنف القائم عىل النوع
ي
هشاشة الوصول إىل الخدمات والدعم الذي يحتاجون إليه.
خدمات استجابة محدودة الجودة .يواصل المجتمع اإلنساني تقديم خدمات الدعم للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي وبرامج الوقاية والحد من
المخاطر في شمال سوريا  ،في المناطق التي يمكن الوصول إليها من خالل برامج عبر الحدود من تركيا .يمكن للمنظمات السورية ،بدعم من الكتلة الفرعية
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي التي استثمرت في بناء قدرات فرقها الميدانية  ،تقديم خدمات دعم قيّمة في سياقات صعبة ومتقلبة .بصفة عامة  ،تظل
التحديات المتعلقة بجودة خدمات االستجابة المتاحة للناجيات من العنف القائم علﯽ العنف في سوريا موجودة ،وتتفاوت نوعية الخدمات حسب اختالف
المناطق.
نظرا لتقييد حركة الموظفين داخل وخارج شمال سوريا وتغير الوضع األمني  ،تتم إدارة معظم العمليات عبر الحدود إدارة عن بعد .تحد
اإلدارة عن بعدً .
القيود من تحركات العاملين في المجال اإلنساني عبر الحدود مع تركيا .وهذا يعني أن تقديم الدعم الضروري واإلشراف على الموظفين الذين يقدمون
خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي يعد تحدياً .كما أن هذا الوضع يعيق جهود بناء القدرات التي تهدف إلى زيادة توافر الخدمات المنقذة
للحياة.
الوعي المجتمعي المحدود بالعنف القائم على النوع االجتماعي .هناك فهم عام ضعيف للعنف القائم على النوع اإلجتماعي داخل المجتمعات .التقييمات التي
أجريت في عام  42017حددت عددًا من العوائق أمام الناجيات اللواتي يرغبن في اإلفصاح عن حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي والقدرة على
الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي .هذه العوائق تشمل:
•
•
•
•
•

الوصمة االجتماعية التي تحيط بالعنف الجنسي ؛
الخوف من "القتل بدافع الشرف" للنساء والفتيات الالتي يكشفن عن العنف الجنسي ؛
زيادة القبول بالزواج المبكر  /القسري لتوفير حماية اجتماعية ومالية فعالة للنساء والفتيات ؛
استمرار اإليمان بالصحة العلمية لفحص العذرية ؛ و،
زيادة في استخدام آليات التأقلم السلبي (على سبيل المثال  ،الجنس بهدف البقاء) للتخفيف من حدة الفقر.

وبالتالي  ،فإن الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي قد أعطت األولوية لتحديد المخاطر الرئيسية للعنف القائم على النوع االجتماعي في
المجتمعات.

أصوات من سوريا  :2018نتائج تقييم نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية4 .
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2

دليل المصطلحات

2.1

االﺧتصارات

AAP

المساءلة أمام المجتمعات المتضررة

AoR

مجال المسؤولية

CP

حماية الطفل

GBV

العنف القائم على النوع اإلجتماعي

GBVIMS

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي

GBV SC

الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي (في تركيا)

HCT

الفريق القطري اإلنساني

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية

HRP

خطة االستجابة اإلنسانية

IASC

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

IDP

األشخاص النازحون داخليا ً

ILAC

مجموعة المساعدة القانونية الدولية

IRC

لجنة اإلنقاذ الدولية

MHPSS

الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي

NFI

المواد غير الغذائية

NGO

منظمة غير حكومية

NRC

المجلس النرويجي لالجئين

OCHA

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

PC

كتلة الحماية

PFA

اإلسعاف النفسي األولي

PSEA

الوقاية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية

PSS

الدعم النفسي االجتماعي
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RFP

مسؤول تواصل اإلحالة

SEA

االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية

SC

الكتلة الفرعية

SOPs

إجراءات العمل القياسية

SSG

اللجنة التوجيهية االستراتيجية (لسوريا)

STIs

األمراض المنقولة بالجنس

UN

األمم المتحدة

USAID

وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية

UNHCR

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

UNICEF

منظمة األمم المتحدة للطفولة

UNFPA

صندوق األمم المتحدة للسكان

VAWG

العنف ضد النساء والفتيات

WASH

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

WHO

منظمة الصحة العالمية

WoS

كل سوريا
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2.2

التعريفات

يتم تقديم التعريفات هنا لشرح المصطلحات األساسية المستخدمة في إجراءات العمل القياسية .تستمد هذه التعريفات من مجموعة من موارد العنف القائم
على النوع اإلجتماعي التي تعتبر من أفضل الممارسات الدولية .في جميع الحاالت  ،يشرح التعريف المعطى المعنى والتطبيق من حيث صلته بالعمل على
االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه ،والتي ليست بالضرورة متوافقة مع سياق االستجابة اإلنسانية السورية.
فاعل (ون)

األفراد والمجموعات والمنظمات والمؤسسات المشتركة في الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة
له.

اليُفع

أي شخص يتراوح عمره بين  10و  19عا ًما .اليُفع المبكر هو بين  .14 - 10اليفع المتأخر هو بين .19 - 15

بالغ

أي شخص يزيد عمره عن  18عاما ً.

المناصرة

االستخدام المتعمد واالستراتيجي للمعلومات إلحداث التغيير .تشمل أعمال المناصرة توظيف استراتيجيات للتأثير على
صانعي القرار والسياسات وتغيير المواقف وعالقات القوة والعالقات االجتماعية واألداء المؤسسي.

التقييم

مجموعة األنشطة الالزمة لفهم حالة معينة والتي يمكن أن تشمل جمع وتحديث وتحليل البيانات المتعلقة بالسكان ذوي
الشأن (االحتياجات  ،والقدرات  ،والموارد  ،الخ)  ،أو الظروف االجتماعية-االقتصادية العامة في موقع  /منطقة معينة.

المجموعات "العرضة
للخطر"

مجموعة (مجموعات) من األفراد األكثر عرضة للضرر من أفراد آخرين من السكان ألنهم يملكون سلطة أقل ،
يعتمدون بشكل أكبر على اآلخرين من أجل البقاء  ،أو هم أقل ظهورا ً للعاملين في مجال اإلغاثة  ،أو يكونون مهمشين.

رفع الوعي

األنشطة التي يتم إجراؤها مع المجتمع المتأثر لزيادة معرفتهم بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي.

إدارة الحالة

ا طريقة منظمة لتقديم المساعدة للناجيات .تقوم بها منظمة واحدة ،في العادة تقدم الدعم النفسي االجتماعي أو الخدمات
االجتماعية ،وتتحمل المسؤولية عن التأكد من إعالم الناجيات بجميع الخيارات المتوفرة لهن ،والتأكد من تحديد القضايا
والمشكالت التي تواجه أحد الناجيات وأسرتها ومتابعتهن بطريقة منسقة ،وتزويد الناجيات بالدعم العاطفي طوال فترة
عملية إدارة الحالة.

طفل أو قاصر

أي شخص دون سن  .18األطفال لديهم قدرات متطورة تبعا ً لسنهم ومرحلة نموهم .في العمل مع األطفال  ،من المهم
فهم هذه المراحل  ،حيث أنها ستحدد طريقة التواصل مع األطفال.

زواج الطفل (المبكر)

إن زواج الطفل أو الطفولة المبكرة هو زواج رسمي أو اتحاد غير رسمي قبل سن  .18على الرغم من أن بعض البلدان
تسمح بالزواج قبل سن  ، 18فإن معايير حقوق اإلنسان الدولية تصنف هذه الزيجات كزواج أطفال  ،معتبرة أن أولئك
الذين تقل أعمارهم عن  18سنة غير قادرين على إعطاء الموافقة المستنيرة .ولذلك  ،فإن الزواج المبكر هو أيضا شكل
من أشكال الزواج القسري ألن األطفال ليسوا مؤهلين قانونا ً للموافقة على مثل هذه اإلتحادات.

المجتمع

يقرون أو يعترف بهم اآلخرون على أنهم يتشاركون في السمات الثقافية أو الدينية أو
مجموعة من األشخاص الذين ّ
غيرها من السمات االجتماعية والخلفيات والمصالح  ،لتشكيل هوية جماعية ذات أهداف مشتركة غالبا ً في منطقة
جغرافية محددة.

السرية

مبدأ أخالقي يرتبط بمهن الخدمة الطبية واالجتماعية .يستلزم الحفاظ على السرية أن يحمي مقدمو الخدمات المعلومات
التي يتم جمعها عن العمالء ،وال يوافقون على مشاركة المعلومات حول حالة أحد العمالء إال بإذنهم الصريح فحسب.
الحفاظ على السرية حول اإلساءة يعني أن مقدمي الخدمة ال يناقشون تفاصيل الحالة مع العائلة أو األصدقاء  ،أو مع
الزمالء الذين تعتبر معرفتهم عن اإلساءة غير ضرورية .هناك حدود للسرية أثناء العمل مع األطفال أو العمالء الذين
يبدون نيتهم في إيذاء أنفسهم أو شخص آخر.

Page 11 of 123

الوكاالت المنسقة

المنظمات التي تأخذ زمام المبادرة في ترؤس مجموعات العمل المعنية بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي وتضمن
وجود الحد األدنى من تدخالت الوقاية واإلستجابة .وعادة ما يتم اختيار وكاالت التنسيق من قبل مجموعة العمل المعنية
بالعنف القائم على النوع االجتماعي والتي أقرها الكيان القائد في األمم المتحدة في البالد.

االرشاد

عملية ديناميكية للتفاعل بين شخصين يساعد خاللها المرشد أحد الناجين على تحديد ومعالجة األعراض التي يعاني
منها  ،واتخاذ قرارات للمساعدة في التخفيف من معاناته .وهو ينطوي على االستماع الفعال  ،وإعطاء الراحة في جو
من التعاطف  ،ومساعدة الناجيات على العمل على حل مشاكلهن مع التركيز على تمكينهن .في حاالت العنف القائم
على النوع اإلجتماعي  ،يوفر المستشار الوصول إلى المعلومات والموارد والخدمات  ،ويضمن احترام الحقوق الفردية
 ،ويسهل الوصول إلى الخدمات وموارد المجتمع والدعم.

اإلفصاح

يشي اإلفصاح يف سياق العنف
ع .ر
عملية الكشف عن معلومات حول تجربة أو حادث عنف قائم عىل النوع اإلجتما ي
الصح
والعامل
،
الرعاية
مقدم
،
الت يعرف بها الشخص (عىل سبيل المثال
القائم عىل النوع
ي
اإلجتماع إىل الطريقة ي
ي
االجتماع
االجتماع  ،وعضو مجموعة النساء  ،والصديق  ،والمعلم) عن العنف القائم عىل النوع
واألخصائ
،
ي
ي
ي
ر
.
مباشة من أحد الناجيات مفاهيم "التحديد" و "اإلفصاح الالإرادي" تستخدم عادة يف حالة األطفال عندما يكونون
أصغر من أن يتكلموا عن الحادث وعندما يحدد شخص ثالث وجود العنف.

الطوارئ

بالتدابي االستثنائية .تتطلب "حالة
مصطلح يصف حالة .إنه مصطلح إداري  ،ويتطلب اإلقرار والمتابعة فيما يتعلق
ر
ً
أيضا.
الطوارئ" أن يتم "إعالنها" أو فرضها من قبل شخص ما يف السلطة  ،والذي  ،يف لحظة معينة  ،سوف يرفعها
ً
ً
بعي االعتبار قيما وحدودا معينة ،
وبالتاىل  ،فإنه عادة ما يتم تعريفها من حيث الزمان والمكان  ،وتتطلب األخذ ر
ي
وتفرض قواعد التعامل واسياتيجية الخروج

تمكي المرأة
ر

الوع ،
هدف وممارسة المرأة يف اكتساب القوة والسيطرة عىل حياتها الخاصة .ويمكن أن ينطوي ذلك عىل رفع
ي
وبناء الثقة بالنفس  ،وتوسيع نطاق الخيارات  ،وزيادة الوصول إىل الموارد والتحكم فيها  ،واإلجراءات الالزمة لتحويل
الجنسي وعدم المساواة.
التميي ربي
الت تعزز وتديم
ر
ر
الهياكل والمؤسسات ي

مسؤول التواصل

دور الموظفين المعينين الذين يمثلون منظمتهم وهياكلهم المجتمعية و  /أو قطاعهم  ،والذين يشاركون في االجتماعات
وأنشطة التنسيق المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي .كما يشير إلى األفراد داخل الخدمات والرابطات الذين
تم تعيينهم كأشخاص لالتصال لحاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

النوع اإلجتماعي

يشير النوع اإلجتماعي إلى السلوكيات والسمات االجتماعية والفرص المرتبطة بكونك من جنس معين .يمكن أن يشير
أيضا إلى العالقات بين الجنسين .هذه السمات والفرص والعالقات مبنية اجتماعيا ً .يتم تعلمها من خالل التنشئة
االجتماعية بين الجنسين .وهي محدَّدة بحسب المكان والزمان وقابلة للتغيير .يحدد النوع االجتماعي ما هو متوقع ،
ومسموح به ومقدر من شخص ما في سياق معين .في معظم المجتمعات  ،توجد اختالفات وعدم مساواة بين الجنسين
فيما يتعلق بالمسؤوليات  ،واألنشطة  ،والوصول إلى الموارد والتحكم فيها  ،واتخاذ القرارات .هناك أيضًا آراء مهيمنة
حول كيفية عرض الشخص لنوعه بنا ًء على افتراضات تتعلق بالنوع اإلجتماعي المرتبط بالجنس المعين عند الوالدة.

العنف القائم على النوع
اإلجتماعي

أي شكل من أشكال العنف  ،بما في ذلك اإلساءة البدنية واللفظية  ،المرتبطة بالتوقعات االجتماعية والثقافية ألدوار
الجنسين  ،وغالبًا بهدف الحفاظ على السلطة االجتماعية .ويمكن أن تشمل التخويف والترهيب واستخدام اللغة لمضايقة
أو تقويض واستخدام القوة البدنية .يمكن للعنف القائم على النوع االجتماعي أن يؤثر على كل من الرجال والنساء.
وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح للتأكيد على حقيقة أن الفروق الهيكلية القائمة على أساس النوع اإلجتماعي بين الذكور
ضا من قِبل بعض
واإلناث في جميع أنحاء العالم تضع اإلناث في خطر أشكال متعددة من العنف .ويستخدم المصطلح أي ً
الجهات الفاعلة لوصف العنف ضد األشخاص الذين ليس لديهم نوع إجتماعي مؤكد وذوو التوجهات الجنسية غير
المسيطرة.
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خدمات إدارة معلومات
العنف القائم على النوع
اإلجتماعي

نظام لجمع وتخزين وتبادل المعلومات األساسية حول حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي .يساعد على تنسيق
جمع البيانات حول العنف القائم على النوع اإلجتماعي في األوضاع اإلنسانية  ،لتوفير نظام بسيط لمديري مشاريع
العنف القائم على النوع اإلجتماعي لجمع وتخزين وتحليل بياناتهم  ،ولتمكين المشاركة اآلمنة واألخالقية لبيانات حوادث
العنف القائم على النوع اإلجتماعي .ويهدف النظام إلى مساعدة مقدمي الخدمات على فهم حاالت العنف القائم على
النوع االجتماعي التي يتم اإلفصاح عنها بشكل أفضل  ،وتمكين الجهات الفاعلة من مشاركة البيانات داخليا ً عبر مواقع
المشروع وخارجيا ً مع الوكاالت األخرى إلجراء تحليل أوسع لالتجاهات وتحسين تنسيق العنف القائم على النوع
اإلجتماعي.

الصحة/الرعاية الطبية

رعاية الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي لالصابات والصحة العقلية  ،وكذلك لقضايا الصحة اإلنجابية
الجنسية .بالنسبة للناجيات من العنف الجنسي  ،فإن المكونات األساسية للرعاية الطبية هي توثيق وعالج اإلصابات ،
وجمع األدلة الجنائية  ،وتقييم األمراض المنتقلة بالجنس والوقاية منها  ،وتقييم مخاطر الحمل  ،ومنع الحمل  ،والدعم
النفسي واالجتماعي  ،والمشورة.

عامل إنساني

متطوع  ،سوا ًء كان تم توظيفه دوليًا أو وطنيًا  ،أو ت ّم ارساله رسميًا أو بشكل غير رسمي إلى مجتمع
موظف أو
ّ
المستفيدين  ،الذي تعمل فيه وكالة إنسانية للقيام بأنشطة تلك الوكالة.

إدارة المعلومات

الطريقة التي يتم بها التعامل مع معلومات المنظمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أو التحكم فيها .وعادة ً
ما يشتمل على مراحل مختلفة من معالجة المعلومات مثل التجميع والتخزين والتحليل وإعداد التقارير  /المشاركة
بطريقة تضمن أمن وسرية البيانات  ،والناجيات  ،والجهات الفاعلة التي تقدم خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي

المستني
القبول
ر

الرغبة المعلنة في المشاركة في الخدمات .وينطبق ذلك على األطفال األصغر سنا ً الذين هم تعريفا ً أصغر من أن يعطوا
موافقة مستنيرة  ،لكنهم كبار السن بما يكفي لفهم الخدمات والموافقة عليها .ولذلك فإن القبول المستنير هو الرغبة
الصريحة من جانب الطفل في المشاركة في الخدمات.

الموافقة المستنيرة

الموافقة ،خصوصا ً وبالتحديد بعد التفكير المدروس .يتم منح الموافقة الحرة والمستنيرة على أساس تقدير وفهم واضح
للحقائق واآلثار المترتبة على أي عمل في المستقبل .من أجل إعطاء موافقة مستنيرة  ،يجب أن يكون لدى الشخص
المعني كل الحقائق المناسبة ذات الصلة في الوقت الذي يتم فيه منح الموافقة  ،وأن يكون قادرا ً على تقييم وفهم عواقب
أي عمل .كما يجب أن يكونوا على علم بممارسة حقهم في رفض المشاركة في أي عمل و  /أو عدم إكراههم .عموما ً
يعتبر األطفال غير قادرين على تقديم الموافقة المستنيرة ألنهم قد ال يكون لديهم القدرة و  /أو الخبرة لتوقع اآلثار
المترتبة على عمل ما ،وألنهم قد ال يفهمون أو يتم تمكينهم لممارسة حقهم في الرفض .هناك أيضًا حاالت قد ال تكون
فيها الموافقة ممكنة بسبب اإلعاقات اإلدراكية و  /أو اإلعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية.

ام
اإلبالغ اإللز ي

القوانين والسياسات التي تفوض بعض الوكاالت و  /أو األشخاص اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال الفعلية أو المشتبه
فيها .يمكن أيضًا تطبيق اإلبالغ اإللزامي في الحاالت التي يكون فيها الشخص خطرا ً على نفسه أو على شخص آخر.
تقريرا عن االستغالل
يُعد اإلبالغ اإللزامي مسؤولية على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني التي تسمع و  /أو تتلقى
ً
الجنسي أو اإلساءة الجنسية التي يرتكبها العامل اإلنساني ضد أحد من السكان المتضررين.

غي متخصص
ر

شخص أو وكالة تعمل في قطاعات االستجابة اإلنسانية بخالف العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وليست لديها خبرة
محددة في برامج الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له .من بين غير المتخصصين في مجال
العنف القائم على النوع االجتماعي  ،المياه والصرف الصحي  ،وتنسيق المخيمات  ،وإدارة المخيمات  ،والمعلمون ،
والمتخصصون في سبل العيش  ،وغيرهم من مقدمي الخدمات اإلنسانية

المعتدي

غيه من أشكال اإليذاء أو تدعمه والذي يتم ارتكابه ضد
الت تلحق العنف أو ر
هو الشخص أو المجموعة أو المؤسسة ي
إرادة اآلخرين.
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ذوو اإلعاقة

اإلعاقة هي مصطلح شامل  ،تغطي حاالت العجز  ،وقيود النشاط  ،وقيود المشاركة .العجز هو مشكلة في وظيفة الجسم
أو هيكليته ؛ تقييد النشاط هو صعوبة يواجهها فرد في تنفيذ مهمة أو إجراء ما ؛ بينما يعد تقييد المشاركة مشكلة يواجهها
فرد في المشاركة في مواقف الحياة.

الوقاية

االجتماع من الحدوث من األساس أو منعه من االنتشار (مثل األنشطة
اتخاذ إجراءات لمنع العنف القائم عىل النوع
ي
الت
الجنسي والعمل مع الرجال والفتيان للتصدي للمواقف المرتبطة بالنوع
الت تعزز المساواة ربي
ر
اإلجتماع ي
ي
ي
االجتماع.
النوع
عىل
القائم
العنف
ف
تسهم
ي
ي

الحماية

ً
وه قانون
الت تهدف إىل الحصول عىل االحيام الكامل لحقوق الفرد وفقا لنص وروح
ر
القواني ذات الصلة ي
األنشطة ي
الدوىل.
اإلنسائ
الالجئي والقانون
حقوق اإلنسان وقانون
ر
ي
ي

األوىل
النفس
اإلسعاف
ي
ي

اإلجتماع .يشمل هذا االستماع وليس
مساعدة إنسانية وداعمة وعملية للناجيات من العنف القائم عىل النوع
ي
وتوفي المعلومات حول خدمات الدعم المتاحة  ،والمساعدة يف الوصول إىل
الضغط عىل الناس للتحدث ،
ر
االحتياجات األساسية (مثل الطعام والماء).

اجتماع
نفس
ي
ي

هو مصطلح يُستخدم للتأكيد على التفاعل بين الجوانب النفسية للبشر وبيئتهم أو محيطهم االجتماعي .ترتبط الجوانب
النفسية بسير أعمالنا ،وتشتمل تلك الجوانب أفكارنا وعواطفنا وسلوكنا .يختص المحيط االجتماعي بعالقات الشخص
وأسرته وشبكته المجتمعية وتقاليده الثقافية وحالته االقتصادية ،بما في ذلك مهام الحياة مثل المدرسة أو العمل.

الدعم النفسي االجتماعي

خدمات ومساعدة تهدف إىل معالجة اآلثار العاطفية والنفسية واالجتماعية الضارة للعنف القائم عىل النوع
تحسي رفاهية الناجيات عن طريق جلب الشفاء  ،واستعادة
االجتماع
النفس
اإلجتماع .يمكن أن يشمل الدعم
ر
ي
ي
ي
الحياة الطبيعية للناجيات  ،وحماية الناجيات من تراكم األحداث المؤلمة والضارة.

األنشطة النفسية واالجتماعية
والترفيهية

االستراتيجيات المجتمعية الذاتية والمرونة لدعم الناجيات وأولئك المعرضين للعنف القائم على النوع االجتماعي ،من
خالل المجموعات النسائية مثالً.

االستجابة

تقديم الخدمات والدعم للحد من العواقب الضارة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،ومنع المزيد من اإلصابات أو
المعاناة أو األذى .يمكن أن يشمل ذلك الرعاية الصحية والطبية  ،والصحة العقلية والدعم النفسي  ،والمساعدة القانونية
 ،وإدارة الحاالت  ،وفرص التعليم والتدريب المهني.

مسار اإلحالة

مسار اإلحالة هو آلية مرنة تربط الناجين بخدمات داعمة وكفؤة وبشكل آمن ،مثل الرعاية الطبية والصحة العقلية
والدعم النفسي االجتماعي ومساعدة الشرطة والدعم القانوني  /العدالة.

تدقيق السالمة

أداة تستخدم في زيارات للمناطق المتأثرة بالطوارئ لمقارنة الظروف مع مجموعة من المؤشرات المحددة مسبقًا حول
الظروف المعيشية العامة والمحددة للمجتمعات واألفراد من أجل تحسين السالمة واألمن.

العنف الجنسي

العنف الجنسي هو "أي فعل جنسي أو محاولة للحصول على فعل جنسي أو أية تعليقات أو عروض جنسية غير مرغوب
فيها ،أو أي اتجار بالحياة الجنسية ألي شخص باستخدام اإلكراه أو التهديد باإليذاء أو القوة البدنية من قبل أي شخص
بغض النظر عن العالقة مع الضحية مهما كانت الظروف ،بما في ذلك وعلى سبيل المثال ال الحصر المنزل والعمل.
ويشمل العنف الجنسي ،على األقل ،االغتصاب  /محاولة االغتصاب واإلساءة الجنسية واالستغالل الجنسي.

االستغالل الجنسي واإلساءة
الجنسية

االستغالل الجنسي يعني كل استغالل فعلي أو شروع في استغالل لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو الثقة من أجل
تحقيق مآرب جنسية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،تحقيق كسب مالي أو اجتماعي أو سياسي من االستغالل
الجنسي لطرف آخر .يمكن أن تندرج بعض أنواع الدعارة القسرية تحت هذه الفئة.
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المتخصص

شخص حصل على تدريب احترافي محدد بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي و  /أو له خبرة كبيرة في العمل على
برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي .وكالة متخصصة في العنف القائم على النوع اإلجتماعي هي منظمة تقوم
بتنفيذ برامج تستهدف الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له .يشمل أخصائيو العنف القائم على
النوع االجتماعي الممارسين الصحيين والعاملين النفسيين االجتماعيين المجتمعيين ومديري الحاالت واألشخاص
التقنيين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

ناجية

ا الشخص الذي عانى من العنف القائم على النوع اإلجتماعي .غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين "الضحية" و "الناجية"
بالتبادل .فمصطلح "الضحية" غالبًا ما يستخدم في القطاعين القانوني والطبي .ويعد مصطلح "الناجية" بمثابة المصطلح
المفضل بشكل عام داخل قطاعات الدعم النفسي واالجتماعي حيث ينطوي هذا المصطلح على المرونة.

النهج المرتكز على الناجية

يعني النهج المرتكز على الناجيات أن حقوق الناجيات واحتياجاتهن ورغباتهن لها األولوية عند تصميم البرامج المتعلقة
بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي وتنفيذها.
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2.3

ﺗعريفات ﻧوع الحادث

لغرض إجراءات العمل القياسية هذه ولتعزيز المواءمة بين التعاريف واللغة  ،يتم استخدام تصنيفات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
في جميع أنحاء هذه الوثيقة لوصف أنواع الحوادث المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي .5هذه تعاريف متفق عليها عالميا ً وبعض األمثلة يمكن أال
تكون منطبقة على السياق السوري .قد تعرف األنظمة القانونية المحلية والوطنية هذه المصطلحات بشكل مختلف و  /أو قد يكون لها أشكال أخرى معترف
بها قانونًا من العنف القائم على النوع االجتماعي والتي ال يتم قبولها عالميًا على أنها عنف قائم على النوع اإلجتماعي .ينبغي أن تستخدم التعريفات
المستخدمة في إجراءات العمل القياسية من قبل الموقعين عليها لجمع البيانات وتحليلها ونشرها في المستقبل.
يشير نظام إدارة المعلومات للعنف القائم على النوع اإلجتماعي إلى ستة أنواع أساسية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

االغتصاب

إيالج غير توافقي (مهما كان طفيفًا) في المهبل أو الشرج أو الفم بالقضيب أو جزء آخر من الجسم .يشمل أيضًا اختراق
المهبل أو فتحة الشرج بجسم ما .تعرف محاولة القيام بذلك باسم محاولة االغتصاب .يُعرف اغتصاب شخص من قبل
اثنين أو أكثر من المعتدين باالغتصاب الجماعي.

االعتداء الجنسي

أي شكل من أشكال االتصال الجنسي غير التوافقي ال ينتج عنه أو يتضمن اإليالج .من األمثلة على ذلك محاولة
االغتصاب  ،وكذلك التقبيل غير المرغوب فيه  ،والمداعبة  ،أو لمس األعضاء التناسلية واألرداف .ختان األعضاء
التناسلية األنثوية هو عمل من أعمال العنف التي تؤثر على األعضاء الجنسية  ،وعلى هذا النحو ينبغي تصنيفها على
أنها اعتداء جنسي.

االعتداء الجسدي

فعل من أعمال العنف الجسدي غير الجنسي بطبيعته .تشمل أمثلة ذلك  ،الضرب والصفع والخنق والقطع والتدافع
والحرق وإطالق النار أو استخدام أي أسلحة  ،هجمات الحمض أو أي فعل آخرتؤدي في األلم  ،وعدم الراحة أو إصابه.

الزواج القسري

زواج الفرد ضد إرادته .إن زواج األطفال /الزواج المبكر هو زواج رسمي أو اتحاد غير رسمي قبل سن  .18على
الرغم من أن بعض البلدان تسمح بالزواج قبل سن  ، 18فإن معايير حقوق اإلنسان الدولية تصنف هذه الزيجات كزواج
أطفال  ،معتبرة أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن  18سنة غير قادرين على إعطاء الموافقة المستنيرة .ولذلك  ،فإن
الزواج المبكر هو أيضا شكل من أشكال الزواج القسري ألن األطفال ليسوا مؤهلين قانونا ً للموافقة على مثل هذه
اإلتحادات.

الحرمان من الموارد أو
الفرص أو الخدمات

الحرمان من الوصول الشرعي إلى الموارد  /األصول االقتصادية أو فرص كسب العيش أو التعليم أو الصحة أو الخدمات
االجتماعية األخرى .من األمثلة على ذلك  ،األرملة التي ُحرمت من الميراث  ،واألرباح التي يتم أخذها قسرا ً من شريك
حميم أو أحد أفراد األسرة  ،ومنع امرأة من استخدام وسائل منع الحمل  ،وفتاة ُمنعت من الذهاب إلى المدرسة  ،وما إلى
ذلك" .اإلساءة االقتصادية" مدرجة بشكل عام في هذه الفئة

اإلساءة النفسية/العاطفية

إلحاق ألم أو إصابة عقلية أو عاطفية .وتشمل األمثلة على ذلك التهديد بالعنف الجسدي أو الجنسي  ،أو الترهيب  ،أو
اإلذالل  ،أو العزلة القسرية  ،أو المطاردة  ،أو المضايقة  ،أو االنتباه غير المرغوب فيه  ،أو المالحظات  ،أو اإليماءات
أو الكلمات المكتوبة ذات الطبيعة الجنسية و  /أو الخطيرة  ،أو تدمير األشياء العزيزة  ،إلخ.

تعتبر هذه التعريفات تعريفات مفيدة أخرى ألنواع من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي التي  ،علﯽ الرغم من عدم اعتبارها ﮐتصنيفات جوهرية في نظام
إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،يتم استخدامها بصورة متﮐررة في السياقات المحلية لتوفير صورة شاملة للعنف القائم علﯽ النوع
االجتماعي وتغذية االستجابة اإلنسانية.

 5لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى .http://www.gbvims.com
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اإلساءة الجنسية لألطفال

تستخدم عادة لإلشارة إلى أي نشاط جنسي بين الطفل وأحد أفراد العائلة الذين يرتبطون بهما بشكل وثيق (سفاح القربى)
أو بين الطفل والكبار أو األطفال األكبر سنا ً من خارج األسرة .يشمل إما القوة الصريحة أو اإلكراه غير المباشر .ويشمل
أشكاال مختلفة من العنف الجنسي.

العنف المنزلي

مصطلح يستخدم لوصف العنف الذي يحدث داخل المنزل أو األسرة بين أفراد األسرة  ،بما في ذلك الشركاء الحميمون.

الممارسات التقليدية
والثقافية الضارة

الت يمكن أن تض بصحة الشخص العقلية أو البدنية .لكل مجموعة
العادات والتقاليد االجتماعية والدينية ي
اجتماعية يف العالم ممارسات ومعتقدات ثقافية تقليدية محددة  ،بعضها مفيد لجميع األعضاء  ،يف حي أن البعض
اآلخر يض بمجموعة معينة (مثل النساء) .وتشمل هذه الممارسات التقليدية الضارة تشويه األعضاء التناسلية
الت تمنع النساء من
لإلناث (ختان اإلناث)  ،والتغذية القرسية للنساء  ،وزواج األطفال  ،والممنوعات أو الممارسات ي
التحكم يف خصوبتهن  ،ومحرمات التغذية وممارسات الوالدة التقليدية  ،وتفضيل األبناء  ،وتداعياته عىل وضع
ى
الت تؤثر عىل
الطفلة األنت  ،وأد اإلناث  ،والحمل المبكر وسعر المهر .وتشمل الممارسات التقليدية الضارة األخرى ي
األطفال ،الربط بالقيود وإحداث ندوب عىل الجلد والحرق بالنار والوسم ،وممارسة طقوس عنيفة عند االنتقال من
مرحلة الطفولة ،والتسمي ،والزواج القرسي ،وما ُيسىم بجرائم ” ر
الرسف“ ،والعنف المتصل بالمهور ،وطرد األرواح
ر
الرسيرة أو ”الشعوذة“.

عنف ر
الرسيك الحميم

مصطلح يستخدم لوصف العنف الذي يحدث بين شركاء حميمين (الزوج  ،خليل/خليلة) .هو سلوك من شريك حميم أو
شريك سابق يسبب األذى الجسدي أو الجنسي أو النفسي  ،بما في ذلك االعتداء الجسدي  ،واإلكراه الجنسي  ،واإلساءة
النفسية والسلوكيات المسيطرة .قد يشمل هذا النوع من العنف أيضًا الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات .كما
يمكن أن يمتد تعريف الشريك الحميم إلى عمال الجنس ،ومن ثم يمكن لعنف الشريك الحميم أن يشمل العنف المرتكب
ضد المشتغلين بالجنس عن طريق العمالء الذين يدفعون أجراً.

الجنس
االستغالل
ي

أي فعل أو محاولة لإلساءة لشخص ما في موضع هشاشة أو فرق في السلطة أو الثقة ،ألغراض جنسية  ،بما في ذلك ،
على سبيل المثال ال الحصر  ،الربح النقدي أو االجتماعي أو السياسي من االستغالل الجنسي لشخص آخر (مثل الجنس
مقابل الطعام أو المضاجعة .إن ارتكاب االستغالل الجنسي من قبل العاملين في المجال اإلنساني ضد أعضاء المجتمعات
المستفيدة في مقابل المساعدات والخدمات هو مصدر قلق حالي.

الجنس
االستعباد
ي

ويشير هذا المصطلح إلى ما إذا كان حادث االعتداء الجنسي قد ارتكب بينما كان الناجي يجري نقله قسرا (أي أنه يجري
االتجار به)  ،وإجباره على االنضمام إلى جماعة مسلحة (أي التجنيد اإلجباري)  ،أو احتجازه ضد إرادتهم بما في ذلك
االختطاف واإلخفاء.

المعامالت الجنسية

هذا هو الجنس الذي تحدده عالقة السلطة بين الناجي والمعتدي ،فضالً عن الظروف المحيطة بالحادث .على سبيل المثال
 ،عندما يكون الوصول إلى الموارد محدودًا  ،قد يضطر األفراد بسبب الظرف إلى ممارسة الجنس من أجل المساعدة
في االرتقاء بمستوى تعليمهم  ،أو الحصول على عمل أو فرص عمل  ،أو ببساطة لتلبية احتياجات البقاء األساسية .يشار
إلى هذه الممارسة أحيانا باسم "الجنس مقابل البقاء" كذلك .ويشمل أيضا قبول الجنس  ،وتحمل العنف الجسدي أو الجنسي
من أجل الحفاظ على العالقات التي توفر الدخل الالزم.

Page 17 of 123

3

مبادئ ﺗوجيهية

يمكن للنهج المرتكز على الناجية توجيه المهنيين  -بغض النظر عن دورهم  -في تفاعلهم مع األشخاص الذين عانوا من العنف القائم على النوع
اإلجتماعي .ويهدف إلى خلق بيئة داعمة يتم فيها احترام حقوق الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي وضمان السالمة وأن يتم التعامل مع
الناجيات بكرامة واحترام .ويساعد هذا النهج في تعزيز شفاء الناجيات وتعزيز قدرتهن على تحديد االحتياجات والرغبات والتعبير عنها ؛ كما أنه يعزز
قدرة الشخص على اتخاذ القرارات حول التدخالت الممكنة6.

توافق األطراف الموقعة على إجراءات العمل القياسية هذه على االلتزام والترويج للمبادئ التوجيهية المحددة في هذه الوثيقة .هذه المبادئ التوجيهية هي
إضافة إلى المبادئ اإلنسانية األساسية المشار إليها في الملحق األول.

3.1

القدرة المنظماﺗية على ﺗقديم برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي

توافق المنظمات الموقعة على إجراءات العمل القياسية هذه على االلتزام بمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى ضمان التزام الموظفين بدمج
العنف القائم على النوع اإلجتماعي في عملهم وامتالكهم مهارات كافية للقيام بذلك ؛ وتهدف إلى ضمان أن تكون برامجها حساسة للنوع االجتماعي وتعاونية
وتشاركية.
يجب على المنظمات:
•
•
•
•
•
•
•
•

دمج وﺗعميم ﺗدﺧالت العنف القائم على النوع االجتماعي في جميع البرامج وجميع القطاعات.
إﻧشاء والحفاظ على ﺗدﺧالت متعددة القطاعات ومنسقة بعناية من أجل الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له.
ﺗوسيع ﻧطاق التعاون والمساعدة بين المنظمات والمؤسسات في منع العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له .يشمل ذلك
ﺗبادل المعلومات عن الوضع ومعلومات التقييم لتجنب االزدواجية وﺗحقيق أقصى قدر من الفهم المشترك لألوضاع.
إشراك المجتمع بشكل كامل في فهم وﺗعزيز المساواة بين الجنسين وعالقات السلطة بين الجنسين التي ﺗحمي حقوق النساء والفتيات
وﺗحترمها.
ضمان المشاركة المتساوية والفعالة من جاﻧب النساء والرجال والفتيات والفتيان في ﺗقييم وﺗخطيط وﺗنفيذ ورصد وﺗقييم البرامج من
ﺧالل االستخدام المنتظم لألساليب القائمة على المشاركة.
ضمان المساءلة على جميع المستويات للمجتمعات المحلية وبين جميع الجهات الفاعلة اإلﻧساﻧية العاملة في أي قطاع.
التأكد من أن جميع الموظفين يفهمون التوصيات األﺧالقية والسالمة ويلتزمون بها من أجل االبحاث في مجال العنف الجنسي وﺗوثيقه
ومراقبته في حاالت الطوارئ7.
ضمان أن جميع الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين المشاركين في الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واإلستجابة له
يفهمون ويوقعون على مدوﻧة لقواعد السلوك أو وثيقة مماثلة ﺗحدد معايير السلوك الموحدة8.

مبادئ توجيهية إلدماج تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني :الحد من المخاطر وتعزيز المرونة والمساعدة على التعافي6 .
توصيات أخالقية وسالمة للبحث والتوثيق ومراقبة العنف الجنسي في حاالت الطوارئ7 .
 8نرى الملحق الثاني :مدونة السلوك للسلوك.
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االستجابة متعددة القطاعات

3.2

تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية مسؤولية تحديد طرق تقديم الخدمات والمساعدة بأمان .جميع مقدمي الخدمات اإلنسانية لهم دور في التخفيف
من مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي وعواقبه.
الجديد شروط المرجعية قياسية للفرق القطرية اإلنسانية 9تحدد أربع مسؤوليات إلزامية للفرق القطرية اإلنسانية:
.1
.2
.3
.4

ﻧهج جماعي لضمان أن ﺗكون الحماية عنصرا ً مركزيا ً في العمل اإلﻧساﻧي  ،بما في ذلك ﺗطوير وﺗنفيذ إستراﺗيجية حماية مشتركة على مستوى
الفرق القطرية اإلﻧساﻧية.
ﻧهج جماعي للمساءلة أمام المجتمعات المتضررة للعمل معهم وضمان الحصول على ﺗعليقاﺗهم وآرائهم وﺗعديل االستجابة بنا ًء على آراء
األشخاص المتأثرين.
آلية جماعية وﻧهج للحماية من االستﻐالل الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال اإلﻧساﻧي  ،بما في ذلك مدوﻧة السلوك ،
ﺗتماشى مع أي آليات أﺧرى للتعامل مع هذه القضية.
ﻧهج جماعي لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.

كما أيدت مجموعة التوجيه االستراتيجي لسوريا وأ ّكدت مسؤولية "جميع المنظمات المشاركة في االستجابة اإلنسانية لحماية المتضررين من األزمة من
العنف القائم على النوع االجتماعي  ،حتى لو لم تكن هناك بيانات أو أدلة على حدوث العنف القائم على النوع اإلجتماعي في البالد"10.
تعزز هذه المجموعة المسؤولية متعددة القطاعات  ،التي تتقاسمها جميع المنظمات اإلنسانية والجهات الفاعلة العاملة على مستوى كل سورية ،للوقاية
وتخفيف حدة العنف القائم على النوع االجتماعي في جميع مراحل االستجابة  ،ومساءلة القطاعات والمنظمات عن التخفيف من مخاطر العنف القائم على
النوع اإلجتماعي في قطاعاتها المحددة .وتشجع مجموعة التوجيه اإلستراتيجي أيضًا المنظمات على المشاركة بشكل جوهري مع مجتمع المانحين حول
االحتياجات في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وقيادتها عبر أمثلة تظهر التفاني من أجل القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع
اإلجتماعي في المجتمع اإلنساني وبين السكان المتضررين.

3.3

رعاية الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي

توافق األطراف الموقعة على إجراءات العمل القياسية هذه على االلتزام بمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالناجيات
من العنف القائم على النوع االجتماعي  ،وزيادة كفاءة تدخالت الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له.
تعتبر المبادئ األربعة لرعاية الناجين من العنف القائم على النوع اإلجتماعي والمهارات ذات الصلة ضرورية للتدخل اإلنساني المرتكز على الناجيات
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي .إن تقديم الخدمات على أساس مبادئ السالمة والسرية والكرامة وعدم التمييز يعزز التمكين والسيطرة لدى الناجيات ،
ويشجع على سالمة الناجيات ورفاههن وشفائهن.
يجب أن تضمن المنظمات تلقي جميع الموظفين التدريب حتى يتمكنوا من تطبيق المهارات ذات الصلة لدعم هذه المبادئ األربعة.
الجدول  :1يقدم تفاصيل عن المبادئ والمهارات االرشادية األربعة لرعاية الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.

جدول  :1المبادئ والمهارات اإلرشادية األربعة لرعاية الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي

المبدأ التوجيهي

المهارات

الشروط المرجعية القياسية للفرق القطرية اإلنسانية9 .
 ،SSGورقة أولويات 10 .GBV، 2017
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•

إجراء المحادثات والتقييمات والمقابالت في مكان هادئ وذي
ﺧصوصية.
ﺗقييم سالمة الناجية وﺗعزيز اإلجراءات األمنية التي ﺗعتقد الناجية أﻧه
يجب اﺗخاذها.
قم فقط بإﺗخاذ اإلجراءات التي ﺗعطي الناجية موافقة مستنيرة للقيام
بها.

الحق في السرية

•

تعكس السرية اإليمان بأن الناس لديهم الحق في اختيار
من سيخبرون أو ال يخبرون عن قصتهم.

•

ويعني الحفاظ على السرية عدم إفشاء أي معلومات في
أي وقت إلى أي طرف دون موافقة مستنيرة من
الشخص المعني.

•

شارك المعلومات ذات الصلة فقط وال ﺗشارك االسم أو المعلومات
المعرفة أو قصة الناجية مع اآلﺧرين.
ِّ
إذا كنت بحاجة إلى مشاركة المعلومات مع المهنيين (على سبيل
المثال  ،لإلحاالت)  ،فيمكنك فعل ذلك فقط إذا أعطت الناجية
موافقتها.
احتفظ بالسجالت في مكان آمن في جميع األوقات .ال ﺗقم بتضمين
المعرفة في السجالت .يجب ﺗحديد الملفات برقم أو رمز ،
المعلومات
ِّ
وليس باسم فرد.

•
•

احترام قوة وقدرات الناجيات للتعامل مع ما حدث لهن.
أظهر أﻧك ﺗصدق الناجية  ،وأﻧك ال ﺗشكك أو ﺗلقي اللوم عليها ،وأﻧك
ﺗحترم ﺧصوصيتها.
ﺗقديم الدعم العاطفي للناجية .إظهار الحساسية والفهم واالستعداد
لالستماع إلى مخاوفهن وقصصهن مع إظهار سلوكٍ مراعٍ.
ال ﺗطلق األحكام.
ﺗزويد الناجيات بمعلومات حول الخدمات المتوفرة وجودة هذه
الخدمات.
السماح للناجية باﺗخاذ ﺧيارات حول الرعاية والدعم الذي ﺗريده.
ﺗجنب ﺗقديم النصيحة للناجية.
كن واضحا ً بشأن دورك وﻧوع الدعم والمساعدة التي يمكنك ﺗقديمها.
ال ﺗقدم وعودًا ال يمكنك االيفاء بها.
ﺗأكد من أﻧك على دراية جيدة بالخيارات المتاحة لإلحالة (على سبيل
المثال  ،الخدمات الطبية والنفسية االجتماعية واالقتصادية
والقضائية)  ،بما في ذلك الخدمات المتاحة وﻧوعية هذه الخدمات
وسالمة الناجيات عند الوصول إلى هذه الخدمات.
مراعاة إمكاﻧية مرافقة الناجية طوال العملية  ،إذا لزم األمر.
ضمان االهتمام باالحتياجات المختلفة للناجيات ،بما في ذلك
االحتياجات الطبية والنفسية واالجتماعية  ،واالحتياجات المادية
والحاجة إلى السالمة واألمن.

•
•
•

عالج جميع الناجيات على قدم المساواة وبطريقة كريمة.
ال ﺗضع افتراضات حول ﺗاريخ أو ﺧلفية أحد الناجيات.
كن على دراية باألفكار المسبقة الخاصة بك حول العنف القائم على
النوع االجتماعي  ،وال ﺗدع هذه التأثيرات ﺗؤثر على الطريقة التي
ﺗعامل بها الناجية.

الحق في السالمة
يجب أن تكون سالمة وأمن الناجين وغيرهم  ،مثل
أطفالهم واألشخاص الذين ساعدوهم  ،األولوية األولى
لجميع األطراف الفاعلة.
كثيرا ما يكون األفراد الذين يفصحون عن حادثة العنف
القائم على النوع اإلجتماعي أو تاريخ من اإلساءة
معرضين بشكل كبير لخطر مزيد من العنف من جانب
الجاني (ات) أو من اآلخرين من حولهم.

•
•

فالسرية تعزز السالمة والثقة والتمكين.
الحق في الكرامة وتقرير المصير
الناجية هي الفاعل األساسي .دور المساعدين هو تسهيل
االستشفاء وتوفير الموارد لحل المشكالت.
ينبغي أن تتخذ جميع اإلجراءات عبر احترام خيارات
ورغبات وحقوق وكرامة الناجية.

•
•
•
•
•
•

•
•

الحق في عدم التمييز
يجب أن تتلقى الناجيات من العنف معاملة متساوية
وعادلة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو
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•

الدين أو الجنسية أو العرق أو الميول الجنسية أو أي سمة
أخرى.

3.4

ﺗأكد من أﻧك ﺗدربت على حقوق اإلﻧسان والمبادئ اإلﻧساﻧية
وسياسات عدم التمييز ذات الصلة ضمن منظمتك.

اعتماد النهج المرﺗكز على الناجيات

ترتبط المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ارتباطا ً وثيقا ً بالمسؤولية اإلنسانية الشاملة عن توفير الحماية والمساعدة للمتضررين من
األزمة .وهي تتجسد في إستراتيجية تدخل من العنف القائم على النوع اإلجتماعي تشجع على مقاربة تتمحور حول الناجيات .يمكن للنهج المرتكز على
الناجية توجيه جميع العاملين في المجال اإلنساني لالستجابة بشكل مناسب لألشخاص الذين عانوا من العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
يتضمن النهج المرتكز على الناجية تصميم وتطوير البرامج التي تضمن حقوق واحتياجات الناجيات من العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي أوالً وأخيراً.
هذا يعني أنه يجب وضع الناجية في مركز كل خطوة من خطوات عملية االستجابة  ،وأن كل قرار يجب أن يكون مدفوعًا باحتياجات ورغبات وقدرات
الناجية.
يهدف النهج المرتكز على الناجية إلى تهيئة بيئة داعمة تحترم فيها حقوق الناجية وتُعا َمل فيها بكرامة واحترام .ويساعد هذا النهج على تعزيز تعافي الناجيات
وتمكينهن من اتخاذ قرارات بشأن تدخالت االستشفاء المحتملة.
يعتبر النهج المرتكز على الناجية جوهريا ً لألسباب التالية:
•
•
•
•
•
•

3.5

لحماية الناجيات من المزيد من الضرر
ﺗزويد الناجيات بالفرصة للتحدث عن مخاوفهم دون ضﻐوط
لمساعدة الناجيات في اﺗخاذ الخيارات وفي طلب المساعدة إذا كن يردن المساعدة
للتعامل مع الخوف من أﻧه قد يكون هناك ردود فعل سلبية (من المجتمع أو أسرهن) أو يتم إلقاء اللوم عليهن بسبب العنف
لتوفير الدعم النفسي اإلجتماعي األساسي للناجية
إلعادة الناجية إلى السيطرة التي فقدﺗها أثناء حادثة العنف القائم على النوع اإلجتماعي

رعاية األطفال الناجين

يجب على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تد ّخل العنف القائم على النوع اإلجتماعي تطبيق المبادئ المذكورة أعاله على األطفال .ينبغي لمقدمي الخدمات
الذين يعتنون بالناجين من االعتداء الجنسي من األطفال أن يلتزموا بمجموعة مشتركة من المبادئ اإلضافية لتوجيه صنع القرار والجودة الشاملة للرعاية.
تضمن هذه المبادئ التوجيهية لجميع الجهات الفاعلة المساءلة عن المعايير الدنيا للسلوك والعمل .فهي تضمن حصول األطفال والعائالت على أفضل رعاية
ممكنة.
الجدول  :2يقدم تفاصيل عن المبادئ التوجيهية لرعاية األطفال الناجين.
جدول  :2المبادئ التوجيهية لرعاية األطفال الناجين

المبادئ التوجيهية لرعاية الناجين من األطفال
العمل وفقًا لمصالح الطفل
الفضلى

ينبغي تطبيق هذا المبدأ الهام على كل من القرارات المتعلقة باألطفال األفراد وعلى المسائل والقرارات المتعلقة
بالسياسات العامة المتعلقة بمجموعات األطفال.
في كل قرار يؤثر على األطفال  ،يجب النظر في مختلف الحلول الممكنة ويجب إيالء االعتبار الواجب لمصالح
الطفل الفضلى .غالبا ً ما يكون القرار حول كيفية تحديد مصلحة الطفل الفضلى صعبا ً  ،وال توجد إجابة واحدة
واضحة بشكل واضح وال جدال فيه .هناك العديد من العوامل التي يجب النظر فيها  ،بما في ذلك العمر والجنس
والخلفية الثقافية والبيئة العامة والتجارب السابقة للطفل.
يجب أن يتم أي تفسير لهذا المبدأ وفقا ً لروح اتفاقية حقوق الطفل  ،ويجب أن يعطي االعتبار الواجب لمشورة
الخبراء في كل من الجانب القانوني وجانب تنمية الطفل.
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ضمان سالمة الطفل وحقه
في الحياة والبقاء والنمو

ضمان السالمة الجسدية والعاطفية لألطفال أمر جوهري أثناء الرعاية والعالج .يجب أن تحمي جميع اإلجراءات
التي تتخذ نيابة عن الطفل سالمة الطفل الجسدية والعاطفية على المدى القصير وعلى المدى الطويل.

قم بإراحة الطفل

األطفال الذين يفصحون عن إساءة جنسية أو غيرها من سوء المعاملة يجب أن تؤمن لهم الراحة واالحترام والدعم
من جميع مقدمي الخدمات .يجب أن يصدق مقدمو الخدمات األطفال الذين يفصحون عن اإلساءات وال يلومونهم أبدا ً
على اإلساءة التي تعرضوا لها.

ضمان السرية المناسبة

يجب جمع المعلومات حول تجربة الطفل في التعرض لإلساءة ،واستخدامها  ،ومشاركتها وتخزينها بطريقة سرية.
هذا يعني ضمان:
•
•
•

جمع المعلومات بسرية ﺧالل المقابالت
أن يحدث ﺗبادل المعلومات وفقا ً للقواﻧين والسياسات المحلية وعلى أساس الحاجة إلى المعرفة ،
وفقط بعد الحصول على إذن من الطفل و  /أو مقدم الرعاية ؛ و،
يتم ﺗخزين معلومات الحالة بشكل آمن.

في بعض األماكن التي يطلب فيها من مقدمي الخدمات بموجب القانون المحلي اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال
للسلطات المحلية  ،ينبغي إبالغ األطفال والقائمين على رعايتهم بإجراءات اإلبالغ اإللزامية في بداية تقديم
الخدمات 11.في الحاالت التي تكون فيها صحة الطفل أو سالمته في خطر  ،توجد حدود للسرية من أجل حماية
الطفل.
إشراك الطفل في صنع
القرار

لألطفال الحق في المشاركة في القرارات التي لها آثار في حياتهم.
يجب أن يكون مستوى مشاركة الطفل في اتخاذ القرار مناسبًا لمستوى نضجه وعمره .ال ينبغي أن يتداخل االستماع
إلى أفكار األطفال وآرائهم في حقوق ومسؤوليات مقدمي الرعاية للتعبير عن آرائهم بشأن األمور التي تؤثر على
أطفالهم.
في حين قد ال يكون مقدمو الخدمات قادرين دائما ً على متابعة رغبات الطفل (استنادا ً إلى اعتبارات المصلحة
الفضلى) ،يجب عليهم دائما ً احترام األطفال ودعمهم ،والتعامل مع مخاوفهم بطريقة شفافة .في الحاالت التي ال يمكن
فيها إعطاء األولوية لرغبات الطفل ،يجب شرح األسباب للطفل.

عالج كل طفل بعدالة
ومساواة

يجب أن يحصل جميع األطفال على نفس الرعاية والعالج عالي الجودة بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم
أو وضعهم العائلي أو وضع مقدمي الرعاية لهم أو الخلفية الثقافية أو الوضع المالي أو القدرات أو اإلعاقات الفريدة.
يجب أال يعامل أي طفل بشكل غير عادل ألي سبب من األسباب .هذا يضمن حصول جميع األطفال على فرص
للوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

تعزيز المرونة لألطفال

كل طفل لديه قدرات ونقاط قوة فريدة  ،ويمتلك القدرة على الشفاء .يمكن لمقدمي الخدمة مساعدة الناجين من األطفال
على التعافي من خالل:
•
•
•

معاملتهم بكرامة وﺗشجيع اآلﺧرين على فعل الشيء ﻧفسه ؛
مساعدﺗهم على المشاركة في الحياة األسرية والمجتمعية ؛ و،
مساعدﺗهم على بناء عالقات صحية والحفاظ عليها.

 11التقارير اإللزامية ليست ذات صلة حاليا في السياق السوري ألن النظام القانوني ال يعمل.
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4

إجراءات اإلفصاح

يقدم هذا الفصل إرشادات إلى جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بشأن كيفية االستجابة عندما تكشف أحد الناجيات عن وقوع حادث يتعلق بالعنف
القائم على النوع االجتماعي.
قد تكشف أحد الناجيات عن حادث يتعلق بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي إلى أي شخص تختاره .قد يفصحون عن تجربتهم ألحد أفراد العائلة أو
األصدقاء الموثوق بهم أو لموظف في المجال اإلنساني .يتحمل الشخص الذي تفصح له إحدى الناجيات عن خبرتها مسؤولية توفير الدعم والمساعدة  ،وفقًا
لرغبات الناجية.
يلتزم جميع مزودي الخدمات اإلنسانية بتقديم الدعم والمساعدة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي يفصحن عن تجربة العنف القائم
على النوع االجتماعي .يجب أن يتبع أي عامل في مجال العمل اإلنساني أو مقدم خدمة يتلقى إفصاحا ً عن حادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي من
أحد الناجيات إرشادات اإلفصاح الواردة في هذا الفصل.

4.1

التعريفات

من المهم فهم تعريف مصطلح اإلفصاح وكيف يختلف عن التحديد.
اإلفصاح .يشير مصطلح اإلفصاح إلى اختيار إحدى الناجيات البالغات مشاركة تجربتهن في العنف القائم على النوع اإلجتماعي مع شخص يخترنه .يحق
للناجيات الكشف عن حادث ألي شخص .قد يفصحون عن تجربتهم ألحد أفراد عائلتهم أو أصدقائهم الموثوقين أو يطلبون المساعدة من فرد أو منظمة في
المجتمع .لديهم الحق في اإلفصاح عن جزء صغير أو كبير مما حدث لهم ،واختيار وقت اإلفصاح عن المعلومات.
صا آخر قد عانى من العنف القائم
التحديد .يشير مصطلح التحديد إلى الحالة التي يقوم فيها أشخاص آخرون (مثل األصدقاء) بإبالغ مقدم الخدمة بأن شخ ً
على النوع اإلجتماعي.
ال يجب علﯽ الجهات الفاعلة اإلنسانية غير المختصة في العنف القائم على النوع اإلجتماعي أن تحاول تحديد الناجين من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي.
هذا يمكن أن يعرض الناجين والموظفين  /المتطوعين للخطر .في الحالة التي يتلقى فيها عامل إنساني غير متخصص في العنف القائم على النوع اإلجتماعي
تقريرا ً يحدد بأن شخصا ً ما قد تعرض للعنف  ،يجب عليه االتصال بأحد المتخصصين في العنف القائم على النوع اإلجتماعي الذين لديهم خبرة في تنفيذ
المتابعة المناسبة.

4.2

التأثيرات

يؤثر العنف القائم على النوع اإلجتماعي بشكل خطير على الصحة الجنسية والجسدية والنفسية الفورية للناجيات  ،ويساهم في زيادة مخاطر المشكالت
الصحية في المستقبل .من العواقب المحتملة على الصحة الجنسية الحمل غير المرغوب فيه  ،ومضاعفات اإلجهاض غير المأمون  ،واضطراب اإلثارة
الجنسية لإلناث  ،والعجز الجنسي  ،واألمراض المنقولة جنسيا ً  ،بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية .تتضمن اآلثار الصحية الجسدية المحتملة للعنف
القائم على النوع االجتماعي إصابات يمكن أن تسبب ً
كال من األمراض الحادة والمزمنة  ،ويمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والعضلي
والبولي والتناسلي .وتشمل العواقب المحتملة للصحة العقلية للعنف القائم على النوع االجتماعي اإلكتئاب والقلق وتعاطي الكحوليات والمخدرات واضطرابات
مابعد الصدمة واالنتحار.
يمكن للعنف القائم على النوع اإلجتماعي أن يكون له أيضا ً عواقب مادية واقتصادية واجتماعية طويلة األجل على الناجيات وعلى عائالتهمن ومجتمعاتهن.
قد تعاني الناجيات بشكل أكبر بسبب الوصمة المرتبطة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي .قد يضع النبذ المجتمعي والعائلي الناجيات في حالة من الحرمان
االجتماعي واالقتصادي .يمكن للعواقب الجسدية والنفسية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي أن تثبط حركية الناجية ورفاهها سواء على المستوى الشخصي
أو في عالقاتها مع أفراد األسرة وغيرهم (مثل زمالء العمل) .يمكن لعواقب العنف القائم على النوع اإلجتماعي أن تؤثر أيضًا على العالقات في المجتمع
 ،مثل العالقة بين عائلة الناجية والمجتمع  ،أو مواقف المجتمع تجاه األطفال الذين ولدوا نتيجة االغتصاب.
يمكن للعنف القائم على النوع اإلجتماعي أن يؤثر على بقاء الطفل ونمائه عبر ارتفاع معدالت وفيات األطفال ،وانخفاض أوزان المواليد  ،والمساهمة في
سوء التغذية والتأثير على المشاركة في المدرسة .يمكن لزواج األطفال  ،وهو نوع محدد من العنف القائم على النوع اإلجتماعي  ،أن يعرض أيضا ً الفتاة
لمخاطر عنف الشريك الحميم ( ، )IPVوفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من األمراض المنقولة جنسيا ً  ،ومضاعفات الوالدة واإلنجاب .كما أنه
يقيد حريتهم ويحرمهم في كثير من الحاالت من الحصول على التعليم.
يصعب ربط العديد من هذه التأثيرات مباشرة بالعنف القائم على النوع االجتماعي ألنه ال يمكن المالحظة بسهولة دائما ً من قبل مقدمي الخدمات الصحية
وغيرهم من مقدمي الخدمات كونه متعلقا ً بحادث محدد من العنف القائم على النوع اإلجتماعي .يمكن أن يساهم هذا في افتراضات خاطئة بأن العنف القائم
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على النوع اإلجتماعي ليس مشكلة .ومع ذلك  ،فإن التقصير في تقدير المدى الكامل والطبيعة المخفية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي  -وكذلك الفشل
في معالجة تأثيره على األفراد واألسر والمجتمعات  -يمكن أن يحد من قدرة المجتمع على الشفاء من حاالت الطوارئ اإلنسانية.
هناك آثار إضافية خاصة باالعتداء الجنسي على األطفال تتطلب معرفة ومهارات متخصصة لتحديدها ومعالجتها12.

المجموعات المتأثرة

4.3

غالب ية حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي ترتكب من قبل الذكور ضد اإلناث .تشكل النساء البالغات اليافعات المجموعات األكثر هشاشة الرئيسية
المعرضة بشدة لخطر التعرض لحادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
يمﮐن للرجال والفتيان أن يعانوا من العنف القائم على النوع اإلجتماعي وخاصة العنف الجنسي المتصل بالنزاع .يمكن أن يشمل ذلك العنف الذي يرتكبه
شخص غريب أو شخص معروف للناجية .غالبا ً ما يرتكب القائم على النوع اإلجتماعي ضد الرجال واألدوالد من قبل رجال وأوالد آخرين .في السياق
السوري  ،يُستخدم العنف القائم على النوع االجتماعي غالبًا في أماكن اإلحتجاز من أجل إذالل أولئك الذين لديهم آراء سياسية مختلفة.
على الصعيد العالمي  ،تعاني النساء والفتيات من الحرمان من حيث القوة والنفوذ االجتماعي  ،والوصول إلى الموارد والتحكم فيها  ،والسيطرة على
أجسادهن  ،والمشاركة في الحياة العامة .هذا العيب ليس نتيجة التنظيم الطبيعي للرجال والنساء في الثقافات وفقا ً للحقائق البيولوجية أو الفيزيائية .بل هي
نتيجة ألدوار وعالقات النوع اإلجتماعي التي جرى بناؤها اجتماعيا ً والتطبيع اجتماعيا ً بأن النساء والفتيات أقل شأنا من الرجال واألوالد وخاضعين لهم
وأضعف منهم .يحدث العنف القائم على النوع اإلجتماعي ضد النساء والفتيات في سياق عدم التوازن هذا ،وغالبا ً من أجل الحفاظ على هذا االنعدام في
التوازن.
إن النوع اإلجتماعي للمعتدي والناجية في أي حادث للعنف القائم على النوع اإلجتماعي هما محور الدافع للعنف .كما أنه يحدد ما إذا كان األفراد والمنظمات
والحكومات يستجيبون لحالة خاصة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي وللحوادث العامة للعنف القائم على النوع االجتماعي في المجتمع وكيف يتم
ذلك .في العديد من الحاالت  ،يؤدي موقع النساء والفتيات على أنهن "أدنى بشكل طبيعي" وخاضعين للرجل والصبية إلى استجابة تزيد من وصم الناجيات
أو تعاقبهن  ،و  /أو ينظر إلى العنف الذي حدث كسلوك مقبول وعادي من قبل الذكور .ضد االناث .وهذا هو الحال خاصة في المجتمعات التي يكون فيها
لألزواج  ،أو يعتبر أنهم لديهم ،ملكية قانونية لزوجاتهم وبناتهم.
غالبا ً ما تتعرض النساء والفتيات للعنف على أيدي أشخاص يعرفونهم جيدا ً  ،بما في ذلك شريك حميم أو أحد أفراد العائلة .وكثيرا ً ما يتعرضن ألشكال
متعددة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي طوال حياتهن .وغالبا ً ما يتعرضون أيضا ً لـ "العنف القائم على النوع اإلجتماعي الثانوي"  -ردا ً على العنف
الذي عانوه بالفعل .يمﮐن أن يشمل العنف القائم على النوع اإلجتماعي الثانوي ما يسمى "جرائم الشرف"  ،واإلساءة من قبل أولئك الذين يبلغون لهم ،
والزواج القسري من المعتدي.
في حين يجب أن يكون العاملون في المجال اإلنساني منفتحين للعمل مع الرجال والفتيان باعتبارهم ناجين (ومرتكبين) للعنف القائم على النوع اإلجتماعي
 ،يتم تشجيع الموقّعين على إجراءات العمل القياسية هذه على التركيز على حاجات النساء والفتيات في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي الخاصة
بهم .إن تعزيز االستراتيجيات الرامية إلى تمكين النساء والفتيات وللوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،مع التركيز بشكل خاص على اليافعات،
هو هدف رئيسي لخطة االستجابة اإلنسانية في سورية13.
يحدد نطاق المسؤولية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي أربعة أهداف متميزة كجزء من إستراتيجيته لتلبية احتياجات اليافعات على مستوى كل سورية:14
.1
.2
.3
.4

ﺗوليد المعرفة والبياﻧات واألدلة على االحتياجات والتأثيرات المختلفة على اليافعات العطاء المزيد من المدﺧالت عند ﺗصميم البرﻧامج وﺗتبع
التقدم وﺗوثيق الدروس حول برامج الفتيات.
ﻧشر مفهوم ﺧدمات الصحة اإلﻧجابية وﺧدمات العنف القائم على النوع االجتماعي المتخصصة والشاملة والصديقة لليافعات لتلبية
احتياجاﺗهن.
زيادة وصول اليافعات إلى ﺧدمات الصحة اإلﻧجابية المناسبة  ،والخدمات المتخصصة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وأﻧشطة التمكين.
العمل مع الجهات الفاعلة األﺧرى لضمان أن احتياجات ومراعاة اليافعات هي جزء من االستجابة.

المرفق الثالث :عواقب االعتداء الجنسي على األطفال 12
خطة االستجابة اإلنسانية سوريا  :2018خطة العمل الخاصة بالكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي13 .
اإلصغاء واالنخراط والتمكين :استراتيجية لتلبية احتياجات الفتيات اليافعات في كل سوريا14 .
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4.4

التحضير الستقبال الناجيات

يجب أن تكون جميع المنظمات على استعداد لتلقي اإلفصاح حول العنف القائم على النوع اإلجتماعي .يجب على كل منظمة خدمة  ،بما في ذلك المنظمات
اإلنسانية التي ال تقدم خدمات متخصصة في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،كحد أدنى:
•
•

4.5

ﺗدريب جميع الموظفين علﯽ المبادئ الﺗوجيهية للعﻧف القائم علﯽ الﻧوع االجﺗماعي وإجراءات العمل القياسية ذات الصلة بﺗﺧصصهم.
التأكد من أن جميع الموظفين يعرفون مسؤولي االﺗصال الخاصين بإحالة النوع االجتماعي لمنطقتهم وكيفية الوصول إلى مسارات
اإلحالة عبر اإلﻧترﻧت باستخدام ﻧموذج الطلب المتاح عبر هذا الرابط .لمزيد من المعلومات  ،ارجع إلى القسم  5.4في إجراءات العمل
القياسية.

اعتماد النهج المرﺗكز على الناجيات

عند التعامل مع إفصاح عن حادثة عنف قائم على النوع اإلجتماعي ،من المهم التصرف بطرق تحترم سالمة الناجية وكرامتها وحقوقها .يجب أن يتعلم
جميع األشخاص المشاركين في االستجابة اإلنسانية كيفية الترويج للنهج المرتكز على الناجيات كجزء من استعدادهم لالستجابة إلفصاح الناجيات عن
العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
من المهم تسهيل المحادثة األولية مع الناجية بعناية .يمكن أن تؤثر المعلومات األولية والرسائل المقدمة للناجيات على ما إذا كانوا سيفصحون عن تجاربهم
ويحصلون على المزيد من الرعاية .يرجى الرجوع إلى الملحق الرابع :تقنيات لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي لمزيد من التوجيه.
الجدول  :3يلخص بعض المهارات لتشجيع االستجابة التي تركز على الناجيات لإلفصاح عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
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جدول  :3مهارات لترويج استجابة مرتﮐزة علﯽ الناجيات لإلفصاح عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي

ماذا عليك أن ﺗفعل

ما ال ينبﻐي فعله

قم بتصديقهن.

ال تستخف أو تقلل من العنف .إن عدم أخذ قصة الناجية بجدية يمكن أن
ً
حاجزا أمامها لطلب المساعدة.
يشكل

طمأنتهم بأن حادثة العنف القائم على النوع اإلجتماعي ليست خطأهم.
انهن لسن الشخص الذي هو في الخطأ.

ال نطلق عليهن األحكام بما يخبرننا إياه.

قل أنه من اإليجابي أنهن تحدثن مع شخص ما عن الحادث.

ال تقم بتنفيذ أنشطة التحديد االستباقية (على سبيل المثال  ،تبحث عن
الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي  ،وتسأل عن اإلساءات
السابقة  ،والضغط من أجل اإلفصاح).

كونوا صادقين وجديرين بالثقة.

ال تستغل عالقتك كمساعد من خالل طلب المال أو الخدمات.

استمع إلى ما يقلنه وخذ أي شيء يقلنه بجدية.

ال تتوقع منهن اتخاذ قرارات بسرعة.

أكد على قوة الشخص في اإلفصاح عن الحادث.

ال تلم الناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي.

اسمح للشخص باستعادة بعض التحكم في حياته من خالل السماح له
باتخاذ قرارات حول ما يقول ويفعل.

ال تقدم وعود غير واقعية أو تعطي معلومات خاطئة.

يجب أن تكون على دراية وتضع جانبا ً التحيزات الخاصة بك.

ال تبالغ في مهاراتك .على سبيل المثال  ،ال تطلب من الناجيات أن
ينظروا بعمق في كيفية شعورهن  ،ألن هذا العمل يجب أن يتم فقط من
قبل محترف مدرب في مجال الرعاية النفسية االجتماعية.

أوضح للناجية أنهن حتى لو رفضن المساعدة اآلن  ،فسيظل بإمكانهن
الوصول إلى المساعدة في المستقبل.

ال تكن تدخليًا أو انتهازيًا  ،وال تطلب من الناجية إبالغ تفاصيل ما حدث
لها.

احترام الخصوصية وحافظ على سرية قصة الشخص .حاول إجراء
المحادثة في مكان ذي خصوصية.

ال تضغط على الناجيات ليخبرنك قصتهن.

تصرف بشكل مناسب من خالل مراعاة ثقافة الشخص وعمره وجنسه.

ال تطلب إثباتًا أو ً
دليال للتأكد من حادث العنف القائم على النوع
اإلجتماعي.

ساعد الناجية على التخطيط للسالمة .قد يكون ذلك صعبا ً في حاالت
الصراع  ،لكن ينبغي بذل الجهود لتحسين سالمة الناجيات.

التخرج "دون فعل أي شئ ".

أبلغهن عن جميع الخيارات المتاحة للخدمات  ،والفوائد والعواقب
المحتملة للوصول إليها.

ال تخبرهن ماذا يفعلن أو تتخذ القرار نيابة عنهن.

4.6

إجراءات اإلفصاح
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يقدم هذا القسم إرشادات للجهات الفاعلة اإلنسانية ومقدمي الخدمات حول ما يجب القيام به عندما تكشف الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي
عن حادثة العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي .من الشائع بالنسبة للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني التي تعمل في االختصاصات غير المتعلقة بالعنف
القائم على النوع اإلجتماعي (على سبيل المثال  ،المياه والصرف الصحي والنظافة  ،وسبل المعيشة) أن تكون نقطة الدخول إلى مسارات اإلحالة للعنف
القائم على النوع اإلجتماعي للناجيات اللواتي يفصحن عن حادث العنف القائم على النوع االجتماعي واللواتي يطلبن ويوافقن على اإلحالة .لذلك من المهم
أن تفهم جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني هذه اإلجراءات المتعلقة باإلفصاح.
عندما يتلقى الفاعل اإلنساني إفصاحا ً عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي من أحد الناجين  ،يجب أن يكون قادرا ً على تزويد الناجية بما يلي:
•
•
•
•

اإلسعافات األولية النفسية االجتماعية ؛
معلومات عن الخدمات التي قد ﺗكون قادرة على مساعدة الناجية ؛
ﺗفاصيل حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات ؛ و،
الدعم المناسب لمساعدة الناجية في الوصول إلى هذه الخدمات.

أثناء التعامل مع أحدى الناجيات  ،إذا لم يكن أحد العاملين في المجال اإلنساني غير المتخصص في العنف القائم على النوع اإلجتماعي في أي وقت غير
متأكد من كيفية المضي قد ًما  ،فيجب عليه التشاور مع اختصاصي في النوع االجتماعي دون الكشف عن معلومات محددة حول وضع الناجية .إذا لم يكن
المتخصص في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي متوفراً ،فيجب على الجهة الفاعلة اإلنسانية تطبيق المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع
االجتماعي المبينة في الفصل الثاني من إجراءات العمل القياسية.
يجب على الفاعل اإلنساني إبالغ الناجية حول جميع الخيارات المتاحة والدعم بنا ًء على احتياجاتها وتوافرها في مواقعهم .يجب تقديم المجموعة الكاملة من
الخيارات لخدمات الدعم للناجيات بغض النظر عن المعتقدات الشخصية .دور الفاعل اإلنساني هو تقديم معلومات دقيقة وصادقة دون الوعد بأشياء ال
يستطيعون توفيرها ودون زيادة التوقعات بشكل غير واقعي
يجب علﯽ الجهات الفاعلة اإلنسانية أن تعرف أن مشارﮐة أي معلومات حول حادثة العنف القائم على النوع اإلجتماعي قد تسبب عواقب خطيرة محتملة
علﯽ الحياة للناجيات وللذين يقدمون لهن المساعدة .يجب أن يشاركوا فقط المعلومات األساسية حول كيفية اتصال مقدمي الخدمة بالناجية وقضايا السالمة
الهامة المتعلقة بحالتها.
الجدول  :4شرح خطوات إجراءات اإلفصاح لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية.
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جدول :4خطوات إجراءات اإلفصاح لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية

اإلجراء
التحضير

ماسيتم اﺗخاذه
•
•

كن على علم بالخدمات المتاحة.
معرفة كيفية التواصل مع الناجيات بطريقة مرﺗكزة على
الناجية.
زيادة معرفتك ومهاراﺗك كممارس غير مختص بالعنف
القائم على النوع اإلجتماعي.

•
•
•
•
•
•

ابحث عن مكان آمن وهادئ للتحدث.
ﺗأكد من عدم ﺗركها بمفردها.
اسأل الناجية عن مخاوفها الفورية
ﺗقييم أمن وسالمة الناجين  ،وﺗقييم هذا معاً.
أبعد الشخص عن الخطر المباشر إذا كان ذلك آمناً.
إذا كاﻧت في ﺧطر  ،حدد معا ً اإلجراءات لمساعدﺗها (على
سبيل المثال  ،األشخاص الرئيسيين لالﺗصال  ،ومواقع أكثر
أماﻧًا).
حاول أن ﺗحافظ على أمان الشخص.
إذا كاﻧت الناجية متضايقةً جدا ً  ،ساعدها على الهدوء.
اسأل ما الذي ﺗحتاجه الناجية لتكون مرﺗاحة (مالبس ،
بطاﻧية  ،طعام  ،ماء  ،إلخ).
اسأل ما إذا كان بإمكاﻧك ﺗقديم المساعدة.

•

العمل بطريقة محترمة لبناء الثقة مع الناجية واالستماع
إليها.
السماح للناجية باإلفصاح عن محنتها وطلب المساعدة.
ال ﺗضﻐط على الشخص للتحدث وال ﺗتوقع منهم أن يظهروا
ردود فعل عاطفية معينة.
استمع في حال كاﻧوا يريدون التحدث عن ما حدث.
االستماع الفعال (على سبيل المثال  ،إعطاء اهتمامك
الكامل ،وإيماء رأسك بلطف ،والقيام باالﺗصال البصري ،
واستخدام لﻐة الجسد المناسبة).
أكد للناجية أن ماحدث ليس ﺧطأها.
أبلﻐهم أﻧه من الشائع الشعور بمشاعر سلبية قوية في هذه
المواقف.

•

ﺗرحيب

•
•
•
•
االستماع

الموارد

•
•
•
•

•
•

دليل الجيب الخاص بالعنف القائم على
النوع اإلجتماعي15

الملحق السادس :تقنيات لمساعدة
الناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي

 15انظر .https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
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•

إعالم الناجية أﻧه يحق لها الحصول على الحماية من العنف
واإلساءة واالستﻐالل  ،والحصول على الرعاية والدعم.
إبالغهن بالخدمات المتاحة  ،وفوائد وعواقب الخيارات
المتاحة.
استخدم اللﻐة التي يفهمنها.
أبلغ الناجية بإطار زمني واقعي يمكن ﺗوقع الخدمات فيه.
إذا كنت ال ﺗعرف  ،اﺗصل بمزود الخدمة أو الكتلة الفرعية
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي لالستفسار.
بالنسبة للناجيات من العنف الجنسي  ،قدم معلومات عن
الخدمات الصحية.
اشرح للناجية أهمية الحصول على الرعاية الصحية في
غضون  72ساعة لتقليل مخاطر األمراض المنقولة جنسيا ً
(بما في ذلك فيروس ﻧقص المناعة البشرية  /اإليدز)
وحاالت الحمل غير المرغوب فيها.
بالﻧسبة للﻧاجيات البالﻐات ،أبلﻐهن بأﻧه يحق لهن أن يقررن
الﺧدمات الﺗي يرغبن في الحصول عليها ومن يرغبن في
ﺗبادل المعلومات معه.
امنح الناجية الوقت الكافي ألﺧذ فترات الراحة وطلب
التوضيحات.
احترم حق الناجية في ﺗقرير الدعم الذي ﺗحتاجه.
ال ﺗعطي ﻧصيحة أو رأي حول ما يجب على الناجية فعله.

اإلحالة

•

إذا طلبت الناجية الوصول إلى الخدمات  ،فاﺗبع إجراءات
العمل القياسية إلجراءات اإلحالة.

إغلق

•
•

أﻧ ِّه جلسة اإلفصاح بطريقة إيجابية
أعلم الناجية أﻧه يحق لها الحصول على الحماية من العنف
واإلساءة واالستﻐالل  ،والحصول على الرعاية والدعم.
أكد على أن ماحصل ليس ﺧطأهن.
أبلﻐهن أﻧه من الشائع الشعور بمشاعر سلبية قوية في هذه
المواقف.
أكد من جديد على حقهن في العيش بدون عنف وﺧطر
العنف.

قدم المعلومات

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
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الملحق الخامس :نصائح تركز على
الناجين.

الفصل  5في إجراءات العمل القياسية

5

إجراءات اإلحالة

يوفر هذا الفصل إرشادات للجهات الفاعلة اإلنسانية حول ﮐيفية إحالة الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي بعد اإلفصاح.
إن توفير المعلومات للناجيات بطريقة أخالقية وآمنة وسرية حول حقوقهن وخياراتهن للحصول على الرعاية هو عنصر أساسي في نظام اإلحالة المرتكز
على الناجيات والذي تستطيع الناجيات من خالله الوصول إلى مزيج الخدمات والدعم المناسب الحتياجاتهن ورغباتهن .تعتبر مسارات إحالة ذات الجودة
ذات أهمية قصوى لتمكين التدخالت في الوقت المناسب لالستجابة الحتياجات الناجيات المتعددة.
يتم تعيين أدوار ومسؤوليات اإلحالة وفقًا للموقع الوظيفي للفرد ومستوى المسؤولية المهنية .تختلف مسارات اإلحالة بالنسبة للجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني التي هي من المتخصصين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني غير المتخصصة .تقدم جميع الجهات
الفاعلة في المجال اإلنساني معلومات عن الخدمات المتاحة  ،وكيفية الوصول إليها  ،وإحالة الناجيات إلى الخدمات .يقدم متخصصو العنف القائم على النوع
االجتماعي دعما ً وخدمات إضافية مباشرة للناجيات ،بما في ذلك إدارة الحاالت.
يجب على أي عامل إنساني أو مزود خدمة طلب منه معلومات عن خدمات الدعم الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن يتبع إرشادات اإلحالة
المبينة في هذا الفصل

5.1

أﻧواع اإلحاالت

يمكن أن تحدث اإلحاالت في العديد من االتجاهات المختلفة بين مختلف الجهات الفاعلة.
الجدول  :5حدد أنواع اإلحاالت المحتملة.
جدول :5أنواع اإلحاالت

من

إلى

ﻧوع اإلحالة

أي عامل إنساني أو أعضاء
في المجتمع

الجهات الفاعلة في إدارة
حالة العنف القائم على
النوع اإلجتماعي

الرعاية المهنية وإدارة حالة العنف القائم على النوع اإلجتماعي

الجهات الفاعلة في إدارة
حالة العنف القائم على النوع
اإلجتماعي

الجهات الفاعلة في إدارة
حالة العنف القائم على
النوع اإلجتماعي

قد يكون من األنسب ألحد أخصائيي العنف القائم على النوع اإلجتماعي اآلخرين توفير
إدارة الحالة (على سبيل المثال  ،في مكان آخر).

الجهات الفاعلة في إدارة
حالة العنف القائم على النوع
اإلجتماعي

خدمات االستجابة متعددة
القطاعات

لتوفير الرعاية ذات الجودة في الوقت المناسب للناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي مثل الخدمات الطبية .راجع الفصل السابع لمزيد من المعلومات حول خدمات
االستجابة متعددة القطاعات.

الجهات الفاعلة في إدارة
حالة العنف القائم على النوع
اإلجتماعي

الخدمات األخرى

وفقا الحتياجات الناجية والتقييم األولي  ،ينبغي توفير الرعاية وإعطاء معلومات شاملة
عن الخدمات األخرى وعواقب وفوائد الوصول إليها .عند هذه النقطة  ،سيتم إحالة الناجية
إلى خدمات إضافية من اختيارها وبنا ًء على احتياجاتها.
خالل أو بعد الفترة التي تتلقى فيها الناجية الرعاية من األخصائيين  ،قد تكن في حاجة
إلى خدمات إضافية ليس لها عالقة مباشرة بالعنف القائم على النوع (مثل المساعدات
الغذائية  ،والمأوى  ،والمواد غير الغذائية  ،والتعليم  ،وما إلى ذلك) كجزء من خطة عمل
إدارة حاالتهن .سيحيل الفاعلون في مجال إدارة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي
الناجيات إلى الوكاالت المعنية  ،ويتابعون ما إذا كانوا يعملون كمديري حاالت للناجيات.
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5.2

السرية

تعكس السرية اإليمان بأن الناس لديهم الحق في اختيار من سيخبرون أو ال يخبرون عن قصتهم .ويعني الحفاظ على السرية عدم إفشاء أي معلومات في
أي وقت إلى أي طرف دون موافقة مستنيرة من الشخص المعني .فالسرية تعزز السالمة والثقة والتمكين .وهو جزء مهم من النهج المرتكز على الناجية ،
وينبغي مراعاته في جميع األوقات.
قد تكون هناك حاجة إلى كسر السرية في ظروف معينة .وهي:
•
•
•

إذا كاﻧت الناجية بالﻐة وﺗهدد حياﺗها أو سالمة اآلﺧرين بشكل مباشر  ،في هذه الحالة يمكن البحث عن اإلحاالت إلى الخدمات المنقذة
للحياة.
إذا كان الناجي طفالً  ،فعندما ﺗكون هناك مخاوف بشأن صحته أو سالمته.
عندما ﺗكون هناك سياسات إبالغ إلزامية لحاالت االستﻐالل الجنسي واإلساءة الجنسية التي يتاﺧل فيها أحد العاملين في المجال
اإلﻧساﻧي.

يجب إبالغ الناجية بأي استثناء للسرية.

5.3

الموافقة المستنيرة

تشير الموافقة المستنيرة إلى إعطاء الموافقة بعد دراسة متأنية .من أجل إعطاء موافقة مستنيرة  ،يجب أن يكون لدى الشخص المعني كل الحقائق المناسبة
ذات الصلة في الوقت الذي يتم فيه منح الموافقة  ،وأن يكون قادرا ً على تقييم وفهم عواقب أي عمل.
تعتبر الموافقة المستنيرة خطوة حاسمة في توفير الرعاية الجيدة واالستجابة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي .الغرض من توثيق حادث
العنف القائم على النوع اإلجتماعي والحصول على موافقة الناجية على مشاركة المعلومات مع منظمات و  /أو خدمات أخرى هو تسهيل اإلجراءات الوقائية
وعملية الشفاء للناجية من خالل اإلحاالت المناسبة .تعتبر الموافقة المستنيرة خطوة مهمة في االعتراف بالحقوق األساسية للفرد في االعتناء بحياته الخاصة.
تضع الناجية في مركز عملية الشفاء .إنها تمكنهم من اتخاذ القرار بشأن ما يجب فعله حيال حياتهم وجسدهم.
إن طلب الموافقة المستنيرة يعني الطلب من الناجية اإلذن للقيام بأي إجراء (على سبيل المثال  ،إحالة  ،فحص طبي) ومشاركة المعلومات عنها مع اآلخرين
(على سبيل المثال  ،خدمات اإلحالة) .يجب أن تكون الموافقة المستنيرة طوعية وأن تمنحها الناجية بحرية بناء على تقديرها الواضح وفهمها للوقائع واآلثار
والعواقب المستقبلية ألي عمل سيُضطلع به.
يجب على جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني أن توضح للناجيات أية خطوات تنطوي عليها الخدمة المقدمة ،باإلضافة إلى إبالغها بالخدمات
اإلضافية المتاحة وفقاً الحتياجاتهن .يجب أن يتضمن هذا شرحا ً تفصيليًا ألي جوانب سلبية محتملة (على سبيل المثال ،التكلفة ،المسافة ،نقص الموظفات
اإلناث) أو العواقب ،باإلضافة إلى الفوائد المحتملة المتعلقة بالحصول على الخدمات.
ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف الضغط على الناجية للموافقة على أي فحص أو محادثة أو تقييم أو مقابلة أو أي تدخل آخر ال تشعر بالراحة تجاهه.
يمكن للناجية في أي وقت أن تقرر وقف التدخل (على سبيل المثال أثناء الفحص الطبي).
الجدول  :6يلخص الخطوات لضمان الموافقة المستنيرة.
جدول :6خطوات لضمان الموافقة المستنيرة

ﺧطوات لضمان الموافقة المستنيرة
الخطوة  :1تقديم جميع
المعلومات

لضمان أن تكون الموافقة موافقة مستنيرة بالفعل ،يجب على الفاعل اإلنساني توفير كل المعلومات والخيارات
الممكنة للناجيات.
يجب عليهم شرح ما سيحدث للناجية بعد اإلحالة.
كما يجب عليهم أن يشرحوا للناجية أنه من حقها رفض أي جزء من أي خدمات.
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الخطوة  :2التأكد من فهم
الناجية آلثار أي إحالة

اشرح فوائد ومخاطر الخدمة للناجية.
يحق للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي التحكم في كيفية مشاركة المعلومات حول قضيتهن مع
ّ
يتمكن من
الوكاالت أو األفراد اآلخرين  ،ويجب أن يكون ليدهن فهم لآلثار المترتبة على مشاركة المعلومات حتى
اتخاذ القرارات بنا ًء على المعرفة الكاملة قبل مشاركة المعلومات.

الخطوة  :3شرح القيود على
السرية

اجعل الناجية على علم بأنك قد تحتاج إلى مشاركة معلوماتها مع اآلخرين الذين يمكنهم تقديم خدمات إضافية.

الخطوة  :4اطلب الموافقة

اطلب من الناجيات أعطاءك موافقتهن على االتصال بالخدمات األخرى ومشاركة أسماءهن.
للمزودين غير المتخصصين  ،يمكن القيام بذلك شفهيًا .ال يُنصح بالوثيقة المكتوبة  ،خاصة إذا كانت إجراءات
السرية غير معروفة أو ال يمكن اتباعها.
أثناء إدارة الحالة  ،يجب الحصول على موافقة خطية قدر اإلمكان

الخطوة  :5التحقق من قيود
الموافقة

5.3.1

بعد إدراك أي مخاطر أو انعكاسات على مشاركة المعلومات حول أوضاعهم  ،يحق للناجيات أن يضعن قيودًا على
أنواع المعلومات التي سيتم مشاركتها ،وتحديد المنظمات التي يمكن أو ال يمكن إعطاؤها المعلومات.

نموذج الموافقة المستنيرة

يجب استخدام "نموذج الموافقة المستنيرة" (الملحق السادس) من قبل المتخصصين في العنف القائم على النوع اإلجتماعي في إطار إدارة الحاالت عند
إحالة الناجي إلى خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي المتخصصة .عندما يكون ذلك ممكنا ً ومالئماً ،يجب أن توقع الناجية على النموذج لإلشارة إلى
أنها تفهم وتوافق على الرعاية التي اختارتها .قبل أن توقع الناجية على استمارة الموافقة  ،يجب على عامل العنف القائم على النوع اإلجتماعي أن يتأكد أن
الناجية تفهم كيف سيستخدم المزود ويحفظ ويشارك معلوماتها .يجب على مقدمي الخدمة أيضًا توقيع النموذج.
قد ال يكون من المناسب دائ ًما طلب التوقيع  ،خاصة إذا كان وجود مثل هذا النموذج الذي وقعته الناجية يشكل مخاطر على سالمتها .الخيارات البديلة هي
أن يوقع المزود على نموذج يؤكد أن الموافقة قد تم إعطاؤها شفهياً .بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون التوقيع  ،قد تكون البصمة أو "عالمة  "xمناسبة،
وكحل بديل يكتفى بالحصول على موافقة شفهية .في حالة عدم توفر استمارة موافقة مستنيرة لتوقعها الناجية ،يجب الحصول على الموافقة الشفهية.
إذا لم توافق الناجية على مشاركة المعلومات  ،فال يمكن مشاركة المعلومات مع المنظمات الخارجية .وحتى إذا لم تقدم الناجينة موافقتها على مشاركة
المعلومات مع منظمات أخرى  ،فال يزال يحق لها الحصول على رعاية مناسبة وفي الوقت المناسب.
النهج المقبول بشكل عام للحصول على الموافقة المستنيرة هو كما يلي:
•
•

5.3.2

إقرأ بصوت عا ٍل للناجية بيان الموافقة المدرج في ﻧموذج الموافقة المستنيرة  ،مما يتيح الوقت للناجية لطرح األسئلة وطلب ﺗوضيح
النقاط الفردية.
بعد شرح النقاط األساسية  ،أطلب من الناجية أن ﺗكرر مرة أﺧرى في كلماﺗها الخاصة سبب اعتقادها بأن الموافقة مطلوبة  ،وما
ﺗعتقد أﻧها ستحصلعليه من ﺗقديم الموافقة  ،وما وافقوا على الموافقة عليه  ،والعواقب المحتملة إلعطاء الموافقة ،وماذا سيحدث إذا
رفضت إعطاء الموافقة .سيسمح هذا لمزود الخدمة بتقييم فهم الناجية لكل مشكلة وإذا لزم األمر  ،يعزز أي شيء لم يتم فهمه بشكل
واضح و  /أو ﺗصحيح أي سوء فهم.

الموافقة المستنيرة للناجين من ذوي اإلعاقة

األشخاص ذوو اإلعاقة ليسوا تصنيفا ً واحداً .قد يعاني البعض من إعاقات طويلة المدى ،في حين قد يعاني البعض اآلخر من إعاقات قصيرة األجل .قد
تكون إعاقتهم جسدية أو حسية أو فكرية و  /أو نفسية اجتماعية .قد يكون الحصول على موافقة مستنيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة صعبا ً في بعض األحيان
تبعا ً لنوع ومدى إعاقتهم .إن التصورات حول قدرة الشخص المصاب بإعاقة ومستوى السيطرة الذي قد يتواله مقدم الرعاية على الشخص تشكل أيضا ً
عوائق تحول دون الحصول على موافقة مستنيرة فعالً من الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي من ذوي اإلعاقة.

Page 32 of 123

تنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن الفرد ال يفقد قدرته القانونية على اتخاذ القرارات لمجرد أنه يعاني من إعاقة 16.ولذلك من المهم
االفتراض في البداية أن جميع الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي البالغات من ذوات اإلعاقة يمكنهن إعطاء موافقة مستنيرة  ،وأن يتبعن نفس
اإلجراءات الموضحة أعاله .بعض اإلضافات 17لهذه اإلجراءات هي:
•
•
•
•

إسأل الناجية إذا كاﻧت ﺗريد بعض الدعم لمساعدﺗها في منح الموافقة المستنيرة.
عدل طرق التواصل لتتوافق مع ﺗلك التي ﺗفضلها الناجية وﺗكون أكثر فعالية.
أﺧذ مزيد من الوقت لطرح األسئلة لضمان فهم الناجية لكل شيء ،بما في ذلك العواقب المحتملة للوصول إلى الخدمات.
التحقق لضمان عدم إكراههن أو إجبارهن على اﺗخاذ القرارات.

 16نرى .http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
 17لﻤﺰيﺪ مﻦ الﺘفاصﻴﻞ حﻮل آﻴفﻴة ضﻤان أن يﻜﻮن للﻨاجﻴﻦ مﻦ العﺠﺰ مﻦ العﻨﻒ القائﻢ على العﻨﻒ الﺠﻨﺴي القﺪرة على إعﻄاء مﻮافقة مﺴﺒقة  ،راجع
الﺼفﺤات.
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موافقة مستنيرة/قبول من الناجين من األطفال

5.3.3

بشكل عام  ،األطفال الذين عانوا من العنف القائم على النوع االجتماعي ال يفصحون عنه بشكل مباشر .التحديد هو أكثر شيوعاً .يحدث التحديد ،على سبيل
المثال ،عندما يشهد شخص ما االعتداء الجنسي على األطفال أو عندما يصاب الطفل باألمراض المنقولة جنسيا ً أو تصبح حامالً.
كمبدأ عام  ،يُطلب الحصول على إذن للمضي قد ًما في تقديم المساعدة من كل من الطفل ومقدم الرعاية (على سبيل المثال  ،الوالد) ما لم يُعتبر غير مناسب
إشراك مقدم الرعاية .يُطلب الحصول على إذن بمتابعة إدارة الحاالت وغيرها من إجراءات الرعاية والعالج (مثل اإلحاالت) من خالل الحصول على
"موافقة مستنيرة" من مقدمي الرعاية لألطفال األكبر سنًا و  /أو "القبول المستنير" من األطفال األصغر سنًا.
الموافقة المستنيرة والقبول المستنير متشابهان ،ولكنهما ليسا بالضبط الشيء ذاته.
•

الموافقة المستنيرة هو االﺗفاق الطوعي للشخص الذي يتمتع باألهلية القاﻧوﻧية لمنح الموافقة .إلعطاء "الموافقة المستنيرة" يجب
قادرا قاﻧوﻧيا ً على منح موافقته.
أن يكون لدى الفرد القدرة والنضج لمعرفة وفهم الخدمات المقدمة وأن يكون ً
الموافقة المستنيرة هي الرغبة المعلنة في المشاركة في الخدمات.

•

الجدول  :7يقدم ملخصا ً للمبادئ التوجيهية للحصول على موافقة/قبول مستنير من األطفال.
جدول  :7ملخص المبادئ التوجيهية للحصول على موافقة /قبول مستنير من األطفال

الفئة
العمرية

الطفل

مقدم الرعاية

إذا لم يكن هنالك مقدم رعاية أو ليس في مصلحة
الطفل الفضلى

الوسائل

5-0

-

الموافقة المستنيرة

الموافقة المستنيرة لشخص آخر بالغ موثوق به
أوالموافقة المستنيرة ألخصائي الحالة

موافقة خطية

11-6

القبول المستنير

الموافقة المستنيرة

الموافقة المستنيرة لشخص آخر بالغ موثوق به
أوالموافقة المستنيرة ألخصائي الحالة

قبول شفهي ،موافقة
خطية

14 -12

القبول المستنير

الموافقة المستنيرة

موافقة شخص بالغ موثوق آخر أو قبول مستنير
من الطفل .ويمكن أن يحظى المستوى الكافي من
النضج (للطفل) باالعتبار المالئم.

قبول مكتوب،

18-15

الموافقة المستنيرة

الحصول على اطالع

موافقة الطفل المستنيرة والمستوى الكافي من
النضج يأخذ االعتبار المالئم

مستنيرة مع إذن الطفل

5.4

موافقة خطية
موافقة خطية

الحصول على مسارات اإلحالة

نظرا لبروتوكول مشاركة المعلومات الصارم ،ال يمكن للكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مشاركة مسارات اإلحالة التي طورتها بشكل
ً
علني .ومع ذلك  ،ينبغي أن يعرف جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ﮐيفية إحالة الناجيات من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي للحصول علﯽ
الدعم .من المهم جدا ً اتخاذ إجراءات فورية لكي تتمكن الناجية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي من الوصول إلى الرعاية ذات الجودة وفي الوقت
المناسب .يمكن لإلحاالت في الوقت المناسب إنقاذ األرواح ومنع المزيد من الضرر والعواقب الطبية في بعض الحاالت من العنف الجنسي والحاالت
الشديدة األخرى.
قامت الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي بتطوير نظام "مسؤولي التواصل الخاصين باإلحالة" على مستوى المنطقة .هذه هي الهواتف
الخدمية للمؤسسات التي تقدم إدارة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي .قائمة مسؤولي التواصل متاحة في الملحق السابع :قائمة مسؤولي تواصل
اإلحالة .هذه القائمة هي وثيقة عامة ويمكن الوصول إليها من قبل جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية .يمﮐن لجميع الجهات الفاعلة االتصال بأي رقم علﯽ القائمة
لتلقي الدعم المباشر للناجيات من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي  ،و  /أو لتلقي المعلومات والمساعدة ذات الصلة إلحالة الناجيات إلﯽ أخصائي العنف
القائم على النوع اإلجتماعي.
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5.4.1

الحصول على مسارات لإلحالة ألخصائيي العنف القائم على النوع اإلجتماعي الموقعين على إجراءات العمل القياسية

يتلقى اختصاصيو العنف القائم على النوع اإلجتماعي الذين يوقعون على إجراءات العمل القياسية هذه مسارات اإلحالة المحدثة بشكل ربع سنوي مباشرة.
وسوف يشرعوا في إدارة الحاالت كما هو موضح في الفصل  6من إجراءات العمل القياسية  ،أو إحالة الحالة إلى اختصاصي آخر في مجال العنف القائم
على النوع اإلجتماعي (على سبيل المثال  ،في منطقة مختلفة).
5.4.2

الحصول على مسارات اإلحالة للجهات الفاعلة اإلنسانية

يمكن ألي جهة إنسانية الوصول إلى مسارات اإلحالة لموقع معين عن طريق تقديم طلب إلى فريق تنسيق الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي
باستخدام نموذج اإلحالة عبر اإلنترنت ( )https://form.jotform.com/81003717264955أو عن طريق االتصال برقم خدمة الكتلة الفرعية للعنف
القائم على النوع اإلجتماعي ( .)7138 267 537 - 90+سيقوم منسقو الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي بإرسال مسارات اإلحالة خالل
مدة أقصاها  48ساعة.
5.4.3

الحصول على مسارات اإلحالة للكيانات األخرى غير اإلنسانية

قد تحتاج الكيانات األخرى غير اإلنسانية  -مثل منظمات حقوق اإلنسان وإدارة المخيمات وممثلي االستقرار والعيادات الخاصة والشركات الخاصة التي
تقوم بأعمال التطوير  -إلى إحالة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي إلى مقدمي خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي المتخصصين.
يمكنهم طلب مسارات اإلحالة عن طريق االتصال المباشر بمنسقي الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي وتوضيح أسباب الطلب .سيتم مشاركة
مسارات اإلحالة على أساس كل حالة على حدة.

5.5

ﺧيارات اإلحالة الناجية

إذا قررت الناجية الحصول على الدعم  ،فيجب على أي فاعل إنساني إبالغ الناجية بأن لديه خيارين:
 .1يمكن للناجية االتصال أو الذهاب مباشرة إلى الفاعلين في مجال إدارة الحالة.
 .2يمكن للجهة الفاعلة اإلنسانية مساعدة الناجية في الوصول إلى الخدمات عن طريق إحالة.
يجب دائما ً االختيار بالتشاور مع الناجية .إذا اختارت الخيار األول  ،فإن دور الجهة الفاعلة في المجال اإلنساني هو تزويد الناجية بمعلومات حول أماكن
توافر الخدمات  ،بما في ذلك مشارﮐة قائمة مسؤولي التواصل .إذا اختارت الخيار الثاني  ،فيجب على الممثل اإلنساني القيام بذلك بعد الحصول على موافقة
مستنيرة ومع االحترام الكامل لحقوق وكرامة الناجية.
جدول  8ي شرح الخيارات إلحالة ناجية من قبل العاملين في المجال اإلنساني الذين ليسوا من الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي
الذين يقدمون إدارة الحاالت.
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جدول  :8خيارات إلحالة الناجيات للفاعلين في المجال اإلنساني الذين ليسوا من الجهات الفاعلة المعنية بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي الذين يقدمون إدارة الحاالت

االﺧتيار

الوضع المناسب

ماذا عليك أن ﺗفعل

مرافقة الناجية

الحاالت الطارئة أو العاجلة للعنف القائم
على النوع االجتماعي

مرافقة الناجية لمزود الخدمة المعني.

اإلحالة عن طريق الهاﺗف باستخدام
قائمة مسؤلي التواصل الخاصين
باإلحالة (الملحق السابع :قائمة
جهات اﺗصال اإلحالة)

الحاالت الطارئة أو العاجلة أو المعتدلة
إذا كانت مرافقة الناجية غير ممكنة أو
ليست في مصلحتهن.

يمكن ألي فاعل إنساني أن يتصل بأي رقم في قائمة االتصال
للحصول على الدعم المباشر للناجية من العنف القائم على النوع
اإلجتماعي ،أو المعلومات والمساعدة ذات الصلة إلحالة الناجية
إلى أخصائي في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

اإلحالة عن طريق الهاﺗف باستخدام
مسار اإلحالة (الملحق الثاﻧي)

الحاالت الطارئة أو العاجلة أو المعتدلة
إذا كانت مرافقة الناجية غير ممكنة أو
ليست في مصلحتهن.

يمكن ألي جهة فاعلة إنسانية االتصال بالجهات الفاعلة في
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي التي توفر إدارة
الحاالت باستخدام مسار اإلحالة (انظر الفقرة  5.4.2حول
كيفية الحصول على مسارات اإلحالة).

اإلحالة عن طريق البريد اإللكتروﻧي
أو ﺗطبيق المراسلة (باستخدام قائمة
مسؤولي التواصل أو مسارات
اإلحالة)

لحاالت الخطر المعتدل

عند استخدام البريد اإللكتروني لإلحالة  ،يجب إرساله فقط إلى
مسؤول االتصال ذي الصلة  ،ويجب عدم نسخ اآلخرين الذين
ال يشاركون في إدارة الحالة.

بعد حصول الفاعل اإلنساني على موافقة شفهية مستنيرة لإلحالة إلى أحد العاملين في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي الذي يقدم إدارة الحالة ،
وبعد إجراء اإلحالة  ،فإن هذه هي نهاية المسؤولية لهذا الفاعل اإلنساني .تقع المسؤولية عن إدارة الحاالت اآلن على عاتق الممثل الخاص بالعنف القائم
على النوع االجتماعي الذي تلقى اإلحالة.

5.6

اإلحالة في سياق اإلدارة عن بعد

يعد العمل في سياقات اإلدارة عن بعد تحديًا .عند تقييم الخدمات التي سيُحال إليها أحد الناجين عن طريق اإلدارة عن بُعد  ،من المهم التفكير بعناية في اتباع
المعايير قبل اإلحالة:
•
•
•
•

الحضور .هل الخدمة متوفرة باﻧتظام وﺗعمل بشكل كامل على األرض؟
الموقع الجﻐرافي .هل ﺗصل الخدمة إلى السكان المقصود منها ﺧدمتهم؟
إمكاﻧية الوصول .هل يمكن للناجيات و  /أو المجتمعات الوصول إلى هذه الخدمة بحرية وأمان وسرية؟
المساءلة .من المسؤول عن متابعة هذه الخدمة؟

5.7

عدم ﺗوافر الخدمات

قد تكون الحالة أن هناك خدمة واحدة أو أكثر غير متوفرة أو ال يمكن الوصول إليها في وقت معين .من المهم عدم رفع توقعات غير واقعية للناجية بشأن
الخدمات والدعم الذي يمكن أن تتلقاه .ولذلك من المهم أن تحافظ جميع الجهات الفاعلة على معلومات محدثة حول ما تقوم به الخدمات المجتمعية وخدمات
العنف القائم على النوع اإلجتماعي المتخصصة في مناطقها .عندما ال تكون خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي المتخصصة متاحة  ،يجب أن
تتمكن الناجية من الوصول إلى المعلومات لضمان سالمتهن ودعمهن العاطفي األساسي .كون الوضع الميداني متقلب بشكل كبير وتوافر الخدمات يتغير
بسرعة أيضاً ،على الفاعلين اإلنسانيين السعي للبقاء دائما ً مطلعين على معلومات محدثة حول توافر الخدمات المتخصصة بالعنف القائم على النوع
اإلجتماعي .مسارات اإلحالة التي تصدرها الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي تحدث هذه المسارات بشكل ربع سنوي.

5.8

رفض الخدمات
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يجب أال يتم إجبار الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي أو إرغامهن على تلقي الدعم أو الخدمات .للناجية الحق في رفض أي دعم أو خدمة
متوفرة أو معروضة .فيما يلي بعض اإلرشادات لما يجب أن يقوله ويفعله عندما ترفض أحدى الناجيات خدمة معينة:
•
•
•
•
•

أكد للناجية أﻧه من حقها رفض أي ﺧدمة.
اشرح للناجية أن رفضها في الوقت الحالي ال يؤثر بأي شكل من األشكال على حقها في طلب هذه الخدمة أو الوصول إليها في وقت
ما في المستقبل.
ﺗأكد من فهم الناجية لعواقب عدم الوصول إلى الخدمة.
حدد ما إذا كاﻧت هناك أي مخاطر على السالمة قد ﺗكون هي السبب وراء رفض الناجية للخدمة.
بالﻧسبة للعاملين في إدارة الحاالت للعنف القائم علﯽ الﻧوع االجﺗماعي  ،وباالﺗفاق وبالﺗشاور مع الناجية ،قم ببﻧاء ﺧطة سالمة
ﺗﺗضمن ﺗحديد طرق للقضاء علﯽ أو ﺗﺧفيف مﺧاطر العﻧف القائم علﯽ الﻧوع االجﺗماعي في المسﺗقبل.
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6

إدارة الحالة

تعد إدارة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي طريقة منظمة لتقديم المساعدة للناجيات .تقدم إدارة الحاالت عادة منظمة واحدة ،تكون مختصة في
الدعم النفسي االجتماعي والخدمات االجتماعية ،وتتحمل المسؤولية عن التأكد من إبالغ الناجيات بجميع الخيارات المتوفرة لهن ،والتأكد من تحديد القضايا
والمشكالت التي تواجه أحدى الناجيات وأسرتها ومتابعتهن بطريقة منسقة ،وتزويد الناجيات بالدعم العاطفي طوال فترة عملية إدارة الحالة .الهدف من
إدارة الحالة هو تمكين الناجية (ومقدم الرعاية  ،عند االقتضاء)  ،من خالل منحهن مزيدًا من الوعي بالخيارات المتاحة لهن ومساعدتهن على اتخاذ قرارات
مستنيرة حول العنف القائم على النوع االجتماعي.
يسمح نظام اإلحالة القائم على إدارة الحاالت للناجيات بأن يكن مشاركات فاعالت في تحديد احتياجاتهن وتحديد الخيارات التي تلبي هذه االحتياجات على
أفضل وجه .وهو مفيد لألشخاص ذوي االحتياجات المعقدة والمتعددة الذين يسعون إلى الحصول على الخدمات من مجموعة من مقدمي الخدمات والمنظمات
والمجموعات.

6.1

الكفاءات

دورا مه ًما في
إدارة الحالة هي خدمة متخصصة تقدمها وكاالت ذات خبرة محددة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي .يلعب مديرو الحاالت ً
الدعوة لضمان حصول الناجيات على الخدمات الالزمة  ،ومراقبة توفير الخدمات  ،والمتابعة مع الناجيات طوال العملية.
نظرا للسياق غير اآلمن والمعقد الذي يتم فيه تطبيق إجراءات العمل القياسية هذه  ،يجب على الجهات الفاعلة في إدارة الحالة مراعاة ما يلي:
ً
•
•
•
•
•
•
•
•

يجب أن ﺗلتزم دائما ً بالمبادئ التوجيهية الموضحة في الفصل  2في إجراءات العمل القياسية.
يمكن أن ﺗكون إجراءات إدارة الحالة معقدة للﻐاية ومفصلة .التركيز على األساسيات والحفاظ على بساطة العملية برمتها.
ركز على الخدمات التي يمكنك ﺗقديمها دون رفع التوقعات بطريقة غير واقعية.
التركيز على االحتياجات والمهارات والقدرات الفورية للناجية عندما يكون الوضع غير آمن بشكل ﺧاص .سيشمل ذلك  ،على سبيل
المثال  ،إجراء ﺗخطيط السالمة وﺗوفير معلومات التواصل للخدمات األساسية.
ضمان الجدول الزمني لالستجابة .من المهم للﻐاية ﺗقليل الوقت الذي يستﻐرقه ﺗرﺗيب جميع الخدمات بحيث يتم دعم الناجية بأسرع
وقت ممكن.
ضمان أن يتم ﺗوفير إدارة الحاالت من قبل الموظفين المدربين  ،الخاضعين لإلشراف والموظفين ذوي الخبرة الذين لديهم الوقت
والموارد الالزمة للقيام بعملهم.
يجب أن ﺗتم إدارة الحالة قدر اإلمكان في أماكن آمنة وسرية.
ﺗجنب الزيارات المنزلية للناجيات .إذا لم ﺗكن األماكن اآلمنة متوفرة أو يمكن الوصول إليها  ،فقم بتحديد مركز مجتمعي آﺧر أو مركز
لمزود الخدمة.
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6.2

اإلجراءات

جدول  9يقدم المزيد من التفاصيل حول اإلجراءات الخاصة بإدارة الحالة بعد الحصول على موافقة مستنيرة من الناجية من العنف القائم على النوع
اإلجتماعي.
جدول  :9إجراءات إلدارة الحالة

الخطوات

إجراءات إدارة الحالة

الخطوة  :1المقدمة
واإلشراك

تبدأ إدارة الحالة دائ ًما باإلفصاح و  /أو اإلحالة  ،بما في ذلك الحصول على موافقة مستنيرة من الناجية من العنف القائم
على النوع اإلجتماعي .بالنسبة لإلفصاحات واإلحاالت  ،يجب على مديري الحاالت اتباع الخطوات الموضحة في الفصل
 4والفصل  5في إجراءات العمل القياسية.

الخطوة :2التقييم

يجب على مدير الحالة تقييم سالمة وأمن الناجية بشكل صحيح لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر على الناجية .يمكن
أيضًا مناقشة خطة السالمة مع الناجية لضمان وجود إجراءات أمنية مناسبة18.

لماذا أتت الناجية
للمساعدة؟
هل الناجية معرضة
لخطر فوري؟
ما الذي جرى؟
كيف ترى الناجية
الوضع؟

إجراء تقييم أولي ينطوي على االستماع إلى قصة الناجية ،ومساعدتها على تحديد االحتياجات ،وتوثيق المعلومات
بحرص وسرية دون خلق توقعات غير قابلة للتحقيق .االستماع الفعال هو واحد من أقوى العناصر في هذه العملية.
يجب إعطاء األولوية للمعلومات التالية أثناء التقييم وتوثيقها 19عندما يكون ذلك مناسباً:
•
•
•
•

ﻧوع وظروف حادثة العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
المعلومات الشخصية للناجية (العمر  ،المكان الذي ﺗعيش فيه  ،الحالة االجتماعية  ،المهنة وما إلى
ذلك).
معلومات عن المعتدي (المعتدين) ،العالقة بالناجية ،والعمر ،وما إلى ذلك ،ولكن ليس بالضرورة
الهوية.
معلومات حول الخدمات األﺧرى التي طلبتها الناجية أو ﺗم الوصول إليها بعد الحادثة.

أثناء التقييم  ،يقوم مدير الحالة أيضًا بتقييم قدرات وموارد الناجية .قد يحدد أخصائي الحالة والناجية الشبكات الداعمة
بما في ذلك أفراد العائلة.
الخطوه  :3خطة العمل

تقوم الناجية بمساعدة من مدير الحالة بتطوير خطط العمل.

كيف يمكن معالجة
احتياجات الناجية؟

لمساعدة الناجية للتخطيط حول كيفية تلبية احتياجاتها وتحسين أوضاعها ،يجب على مدير الحالة تقديم معلومات ذات
صلة حول جميع الخدمات المتاحة دون خلق توقعات ال يمكن تلبيتها.

ما هي اإلجراءات التي
يمكن تحديد أولوياتها ومن
يمكنه تقديمها معهن؟

يجب أن يساعد مدير الحالة الناجية في تحديد خياراتها ومساعدتها على اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما تريد القيام به.
ينبغي االتفاق على إطار زمني لخطة العمل.

الخطوة الرابعة :تنفيذ
الخطة

تتضمن هذه الخطوة وضع الخطة المتفق عليها موضع التنفيذ .وهذا ينطوي على تقديم الخدمات المباشرة  ،واإلحالة إلى
خدمات أخرى  ،والمناصرة نيابة عن الناجية ،ودعمها طوال العملية.

كيف يمكن مساعدة
الناجية لتحقيق أهدافها؟

تشكل خطة العمل خارطة طريق .مدير الحالة هو المالح  ،وهو يساعد الناجية على المناورة من خالل الخطوات الواردة
في الخطة.

الملحق التاسع :قائمة التحقق من السالمة وتخطيط السالمة 18
انظر الملحق  :10نموذج االستيعاب القياسي من نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي19 .
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كيف يمكن للناجية
الوصول إلى الخدمات
والفرص؟
الخطوة الخامسة:المتابعة
والمراجعة
هل تحسنت رفاهية
الناجية؟
هل تشعرن بتحسن؟
الخطوة  :6إغالق القضية
هل الناجية قادرة على
االعتناء بحياتها لوحدها؟

يتعين على مدير الحالة أن يكون على دراية بمسارات اإلحالة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
من المهم مالحظة أنه في حين أن الخدمة (أو الوكالة) المحال إليها مسؤولة عن تقديم خدمة محددة ،فإن مدير الحالة
يتحمل المسؤولية الكاملة عن متابعة خطة الحالة .يجب أن تتم جميع اإلحاالت إلى بنا ًء على موافقة مستنيرة من الناجية.
تتضمن هذه الخطوة المتابعة مع الناجية والخدمات المختلفة للتأكد من حصول الناجية على المساعدة والخدمات التي
تحتاجها .كما ينطوي على مراقبة وتقييم استيفاء الحاجات الطبية والنفسية واالجتماعية للناجية  ،و/أو التعرف مع الناجية
على أي عوائق تحول دون تحقيق نتائج خطة العمل.
خالل مرحلة المتابعة  ،قد تحدد الناجية بالتشاور مع مدير الحالة االحتياجات اإلضافية ونقاط اإلجراءات الجديدة التي
يجب إضافتها إلى خطة الحالة.
تقرر الناجية ،بالتشاور مع مديرة الحالة ،متى تغلق قضيتها .يتوقف توقيت اإلغالق على وقت اإليفاء باحتياجات الناجية
وعندما تكون الناجية راضيةً عن نتيجة عملية الشفاء.

هل تم اإليفاء باحتياجات
الناجية؟

6.3

الفئات المستضعفة (األشد هشاشة)

في بعض الحاالت  ،قد تحتاج إجراءات إدارة الحاالت إلى التكيف مع االحتياجات المحددة لألفراد  ،وخاصة أولئك الذين يشكلون جز ًءا من مجموعة أشد
هشاشة متميزة .يجب أن يضمن أخصائيو العنف القائم على النوع اإلجتماعي امتالكهم للمهارات والمعرفة ،باإلضافة إلى الرغبة ،ليكونوا قادرين على
تكييف إجراءات إدارة الحاالت الخاصة بهم لتلبية هذه االحتياجات.
6.3.1

اليافعات

غالبا ً ما يتم تجاهل اليافعات في االستجابة اإلنسانية .ومع ذلك فإنهن تواجهن مخاطر أكبر من أي مجموعة سكانية أخرى .وهن معرضات للخطر بصفة
خاصة بسبب ضعف وضعهم االجتماعي واالقتصادي في العديد من المجتمعات .قد يكن غير راغبات في مشاركة تفاصيل ما حدث بسبب الخوف من
التعرض للعقاب والعار والوصمة االجتماعية .قد يعتقدن أن ما حدث لهن أمر طبيعي .وقد يشعرن بأنهن مستصعفات للغاية ،خصوصاً إذا كان المعتدي
شخصاً يعتمدون عليه من أجل االحتياجات المعيشية األساسية (على سبيل المثال  ،ذكر من أفراد األسرة) .كما قد يتعرضن لمزيد من العنف إذا تم اكتشاف
أنهن يحصلن على خدمات ودعم للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
تم تحديد اليافعات في سوريا كمجموعة معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي ولزواج األطفال مما يؤدي إلى الحمل المبكر .ومن ثم تم تحديد وتطوير إطار
استراتيجي لمعالجة االحتياجات الخاصة لليافعات في سوريا مع التركيز على العنف القائم على النوع اإلجتماعي والصحة اإلنجابية من أجل االستجابة
بشكل أفضل الحتياجات اليافعات داخل سوريا 20.الهدف من هذه االستراتيجية هو تعزيز وتوسيع البرامج الحالية لليافعات في سوريا21.
عند إدارة حالة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي لفتاة يافعة ،ينبغي النظر في النقاط التالية:
•
•
•
•

ﺗقييم سالمة الناجية ،بما في ذلك مدى سهولة وصول المعتدي إليها وما الدعم الذي قد ﺗتوقعه من عائلتها.
إدراك أﻧها قد ﺗشعر باالرﺗباك وبأﻧها ،مذﻧبة ،ﺧائفة وحزينة .قد ﺗؤثر حالتها العاطفية على ما ﺗرغب في الكشف عنه وعلى من ﺗرغب
في التحدث معه.
يجب إدراك أﻧها قد ال ﺗفهم ما حدث لها ،وقد ال ﺗكون على علم بالعواقب المحتملة للعنف الجنسي ،بما في ذلك الحمل واألمراض
المنقولة جنسياً.
استخدم لﻐة بسيطة لتوضيح الخدمات المتاحة ،بما في ذلك العواقب المحتملة للوصول إلى هذه الخدمات.

اإلصغاء واالنخراط والتمكين :استراتيجية لتلبية احتياجات الفتيات اليافعات في كل سوريا20 .
 21وترد األهداف الرئيسية األربعة لهذه االستراتيجية في القسم .4.3
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•

راعِّ مرحلة ﺗطور الفتاة .قد ﺗختلف قدرة الناجية على ﺗفسير ما حدث واﺗخاذ قرارات بشأن الخدمات التي ﺗرغب في الوصول إليها
اﺧتالفا ً كبيرا ً حسب العمر ومستوى التعليم.

كما تواجه اليافعات خطر متميزا ً من مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو خطر الزواج المبكر .وتتطلب إدارة مثل هذه الحالة اتباع نهج شديد
الحساسية لضمان السماح للفتاة باتخاذ القرارات وعدم تعرضها لمزيد من األذى .بغض النظر عن موقف أخصائي العنف القائم على النوع اإلجتماعي
زواج األطفال ،يجب أال يتدخلوا أبدا ً إليقاف الزواج .أفضل منهجية هي فهم وضع الفتاة وماذا تريد أن تفعل.
هناك نوعان من إدارة حاالت زواج األطفال :إدارة زواج وشيك وإدارة زواج قائم .الجدول  10يبين استجابة إدارة الحالة لزواج األطفال.
جدول  :10استجابة إدارة الحالة لزواج األطفال

الفتيات اللواتي تزوجن بالفعل

حاالت الخطر الوشيك
الحصول على موافقة للعمل مع الفتاة.

تقييم احتياجاتها.

تقييم :كيف تشعر تجاه الزواج؟
تقديم معلومات للفتاة عن عواقب الزواج.
التعرف معها على أحد أفراد األسرة الداعمين أو شخص بالغ موثوق
به.

تقديم معلومات حول الخدمات المتاحة وإجراء اإلحاالت.

بموافقة الفتاة  ،قم بإشراك عضو األسرة الداعم أو شخص بالغ
موثوق به.
إذا كان الشخص المحدد هو أحد
الوالدين أو مقدم الرعاية.
ناقش فوائد وعواقب زواج
األطفال.
قدم معلومات لألشخاص
المحددين عن عواقب زواج
األطفال.

إذا كان الشخص الذي تم تحديده
هو ليس أحد الوالدين أو مقدم
الرعاية.

إذا كان من اآلمن أن تفعل ذلك
وبموافقة الفتاة ،ادعم الشخص
الذي تم تحديده إلجراء محادثة مع
صانع القرار في العائلة.

إذا كان من المرجح أن يستمر الزواج ،ركز على تقليل المخاطر.
قيم مخاوف الفتاة وأسئلتها والمخاطر المحتملة المتعلقة بسالمتها
وصحتها.
تنفيذ تخطيط السالمة.
قدم معلومات حول الخدمات المتاحة وإجراء اإلحاالت.
ساعد الفتاة على تحديد شخص داعم في حياتها.
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تنفيذ تخطيط السالمة.

ساعدها في إيجاد استراتيجيات تكيف إيجابية.
بالغ داعم.
بموافقتها  ،شارك  -أو استمر في إشراك -
ٍ
شخص ٍ

6.3.2

الناجون األطفال

كبيرا .فهي تتطلب موظفين مؤهلين ومدربين يتمتعون بالكفاءات
إن توفير الرعاية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي من األطفال يشكل تحديًا ً
والمواقف المناسبة ،ويعملون وفق مبادئ توجيهية واضحة22.
يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار عند إدارة حالة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي تشمل طفالً ناجياً:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

يجب إيالء األولوية لمصالح الطفل الفضلى.
يجب أن يستخدم التواصل مع الناجين من األطفال ﺗقنيات صديقة لألطفال لتشجيعهم على التعبير عن أﻧفسهم23.
إذا رغب الطفل الناجي  ،فيمكنه التحدث بشكل ﺧاص مع أﺧصائي اجتماعي أو مستشار.
عند ﺗوافر كل من ﺧدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي وحماية الطفل ،يجب أن ﺗتم إحالة الناجين من األطفال ﺗحت سن 14
عاما ً للفاعلين في إدارة الحالة لحماية الطفل.
عندما يكون كل من ﺧدمات حماية الطفل وﺧدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي متوافرين وهم على مستوى متكافئ من التدريب
حول رعاية الناجين األطفال ،األوالد بين عمر  18- 14سنة يجب أن ﺗتم مساعدﺗهم من قبل مقدمي ﺧدمات إدارة الحالة لحماية الطفل
بينما بالنسبة للبنات بنفس النطاق العمري فيجب ﺗقديم إدارة الحالة لهن عبرفاعلين في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
بعد ﺗقديم التقييم األولي  ،ينبﻐي إحالة اإلحاالت إلى منظمات معينة ماهرة في العمل مع الناجين من األطفال.
يجب دائماً إبالغ اآلباء أو مقدمي الرعاية للطفل والطفل بالﺧطوات الﺗالية والﺧدمات المﺗاحة  ،وبﺧصوص مﺧاطر وفوائد الوصول
إليها.
إذا كان مدير الحالة ومقدم الرعاية غير قادرين على التوصل إلى اﺗفاق بشأن ﺗقديم الخدمات ،وإذا كان رأي مدير الحالة أن مقدم
الرعاية ال يعمل لمصلحة مصلحة الطفل  ،فقد ﺗحتاج منظمة ﺗقديم الخدمة إلى التدﺧل.
يجب اﺗخاذ إجراءات في حالة وجود شكوك بأن المعتدي هو فرد من العائلة أو أحد أفراد األسرة أو أن مقدم الرعاية يختلف مع مقدمي
الخدمات.

بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  14عا ًما ،عندما يُشتبه في أن اآلباء و  /أو مقدمي الرعاية هم الجناة أو المتواطئين في إساءة معاملة
األطفال ،فإن العمل مع شخص بالغ موثوق من قبل الطفل ،كأحد أقاربه يجب أن تكون له األولوية .يجب مساعدة الطفل في تحديد شخص بالغ
يثقون به.
من المقبول المتابعة فقط بإذن الطفل في الحاالت التي تكون فيها حياة و/أو سالمة الطفل في خطر وعليه يجب تقديم الدعم العاجل.
في مثل هذه الظروف  ،تنطبق اإلرشادات التالية أيضًا:
•
•
•
•
6.3.3

يجب أن يتبع مقدمو الخدمات عملية اﺗخاذ القرار التي ﺗأﺧذ بعين االعتبار أوالً سالمة الطفل ومصلحته الفضلى.
يجب التشاور مع المشرفين والمتخصصين في الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي في عملية اﺗخاذ القرار لتحديد أفضل مسار
ممكن عندما يكون ذلك ممكناً.
عندما ال يكون من الممكن استشارة أﺧصائيين  ،يجب اﺗخاذ ﺗدابير سالمة محددة  ،ذات صلة بالسياق  ،وقد ﺗكون هناك حاجة للمتابعة
المنتظمة.
يجب إحالة األسرة بأكملها إلى أﻧشطة رفاهية األسرة و/أو برامج مركز المرأة و/أو المساحات الصديقة لألطفال في المنطقة إن وجدت.
األشخاص ذوو اإلعاقة

 22يمكن االطالع على الكفاءات األساسية للمعرفة والمواقف واالتصاالت للموظفين العاملين مع الناجيات من األطفال في الفصول  1إلى  3من
.IRC & UNICEF، 2012
 23نرى الملحق الحادي عشر :أفضل الممارسات للتواصل مع األطفال.
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يزيد تقاطع النوع االجتماعي واإلعاقة من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات والرجال واألوالد ذوي اإلعاقات  ،باإلضافة إلى مقدمي الرعاية لهم .وعلى
نفس النحو بكون عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري للعنف ضد النساء والفتيات ،كذلك فإن عدم المساواة المرتبط باإلعاقة هو السبب الجذري
للعنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.
عند إدارة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي التي تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة  ،من المهم أن نضع في اعتبارنا أن الناجية قد يكون لديها
حواجز اتصال وحواجز مادية تمنعها من شرح ما حدث وما ترغب في الوصول إليه من حيث الخدمات والدعم .قد يؤثر اعتمادها على مقدمي الرعاية في
ما يمكنهم اإلفصاح عنه وكذلك الخدمات التي يمكنها الوصول إليها  ،خاصة إذا كان مقدم الرعاية يتحكم في ما يمكن أن تفعله الناجية  ،بما في ذلك الخيارات
نظرا ألنه قد يتم اإلبالغ عن حادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي
أمرا صعبًا ً
التي يمكنها القيام بها .قد يكون الحفاظ على السرية في جميع األوقات ً
من ِقبل شخص آخر في المجتمع  ،وليس من ِقبل مقدم الرعاية أو من الناجية .لذا من المهم التأكيد على التقنيات المرتكزة على الناجيات عند التحدث إلى
إحدى الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي  ،بما في ذلك أخذ الوقت للمشاهدة واالستماع  ،والتحدث دائ ًما مباشرة إلى الناجية ،وإيالء االهتمام
لرغبة الناجية في التواصل  ،وعدم الضغط على الناجية لإلفصاح عن أو الموافقة على أي شيء.
يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار عند إدارة حالة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة:
•
•
•
•
•
•
•
6.3.4

افترض أن الناجيات البالﻐات من ذوي اإلعاقة لديهن القدرة على ﺗقديم موافقة مستنيرة بشكل مستقل.
اسأل دائما الناجية إذا كاﻧت ﺗرغب في الحصول على الدعم الﺗخاذ قرار مستنير.
استخدم مجموعة متنوعة من وسائل االﺗصال لضمان أن ﺗتتمكن الناجية من التواصل بشكل جيد ومن الفهم.
اطرح أسئلة للتحقق من فهم الناجية للمعلومات والعواقب المتعلقة بالوصول إلى الخدمات.
كن على بينة من ديناميكيات السلطة بين الناجية ومقدم الرعاية لضمان عدم إكراه الناجية على اﺗخاذ القرارات.
إذا لزم األمر ،اطلب من الناجية إذا وافقت على إشراك شخص ما ﺗثق به لمساعدﺗها ،والسماح للناجية بتحديد من هو هذا الشخص.
ﺗأكد من أن أي قرارات ﺗتخذها مع أو للناجية هي في مصلحة الناجية الفضلى وﺗمكينها من السيطرة على الشفاء.

النساء كبيرات السن

أظهرت دراسات بحثية أن التقدم في العمر ال يشكل عامل حماية للنساء من التعرض للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،خاصة في أوضاع النزوح.
تتعرض النساء كبيرات السن للعديد من أشكال التمييز ،احتمال التعرض للمرض ،العزلة ،الخرف ،نقص الروابط اإلجتماعية أو االعتماد على األقارب أو
الجيران ،يضع النساء كبيرات السن في خطر أكبر للتعرض للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مقارنة بالنساء في أعمار أقل .النساء كبيرات السن اللواتي
تعرضن للعنف القائم على النوع اإلجتماعي هن أكثر عرضة لعواقب شديدة كالخوف ،الغضب ،االكتئاب ،تفاقم األمراض الحالية ،التشوش ،ضائقة نفسية
اجتماعية شديدة واإلصابات المهددة للحياة .أضافة لذلك ،فهن أكثر هشاشة بشكل خاص لإلساءة اإلقتصادية بشكل خاص ،فهن يواجهن عوائق في محاوالتهن
للحصول على ميراثهن وحقوق رالملكية ،وتواجهن صعوبات أكبر في الوصول إلى معلومات حول الخدمات .النساء كبيرات السن قد يعتبرن أن تعرضهن
لإلساءة والعنف هو أمر طبيعي وقابل للتفهم مع مرور الوقت ،أو ال يعتبرونه سلوكا ً مسيئا ً على سبيل المثال العنف المنزلي.
لألرامل كبيرات السن ،فإن التمييز يضاعف األثر المديد مسببا ً الفقر والتمييز وفق النوع اإلجتماعي .هذا يمكن أن يسبب اإلفقار الشديد والعزلة ،لكل من
األرامل أنفسهن وأي أفراد يقومون برعايتهم .أن وضع هؤالء النسوة يزداد سوءا ً بسبب نقص المعلومات عن حقوقهن مثل الميراث ،حول كيفية الوصول
إلى المعلومات وأين يمكنهن الوصول إلى مصدر معلومات مستقل للحصول على نصيحة وتوجيه.
عند أدارة حاالت خاصة بالنساء كبيرات السن ،يجب األخذ بعين االعتبار مايلي:
•
•
•
•

6.3.5

استخدام لغة بسيطة لشرح الخدمات المتوفرة ،متضمنة العواقب المحتملة للوصول إلى هذه الخدمات.
انتبه إلى الحلة العقلية للناجية .قدرة الناجية على شرح ماحدث وللقيام بنقاش حول الخدمات التي يرغبن بالوصول إليها يمكن أن تتأثر بشكل
كبير حسب وضعهن.
إذا تطلب األمر ،إسأل الناجية إذا كانت توافق على وجود شخص تثق به لتقديم المساعدة ،ودع للناجية تحديد من هو هذا الشخص.
العمل مع فرق النشاطات الخارجية والفرق الجوالة لتوعيتهم حول تضمين النساء كبيرات السن في تقديم المعلومات وجلسات رفع الوعي حول
العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
الناجون الذكور

في السياقات اإلنسانية  ،يتعرض الرجال والفتيان أيضا ً لخطر العنف الجنسي .قد يرتكب هذا من قبل رجال آخرين في سياق النزاع المسلح أو العرقي
إلذالل الرجال أو عدم تمكين العائالت والمجتمعات .قد يتعرض األوالد لخطر االعتداء الجنسي ،وعادة ما يرتكبه أفراد العائلة أو رجال آخرين معروفين
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للصبي .كما يواجه الشبان والفتيان بانتظام العنف القائم على النوع اإلجتماعي بهدف "معاقبة" سلوكياتهم وتصرفاتهم وتصحيحها التي يضهرون فيها والتي
يعتبرها آخرون (غالبا ً من الذكور واإلناث اآلخرين) غير ذكورية بشكل كافٍ و  /أو أنوثية بشكل مبالغ به وفقا ً لألعراف الجنسانية للثقافة.
كثير من الرجال الناجين من العنف الجنسي ال يبلغون عن الحادث بسبب العار الشديد .يواجه العديد منهم حواجز إضافية للوصول إلى الرعاية ألن المفاهيم
التقليدية للرجولة ال تشجع على الرعاية الذاتية واالستشفاء كممارسات للرجال .بدالً من ذلك  ،قد يتحول الناجون الذكور إلى آليات مواجهة سلبية (مثل
تعاطي المخدرات والكحول).
المنظمات التي أنشئت أساسا ً لتقديم الخدمات للنساء والفتيات  ،و/أو التي تفعل ذلك من خالل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات ،ستحتاج إلى إجراءات
واضحة لكيفية اإلستجابة على أي إفصاحات من الرجال .يجب أن تكون البروتوكوالت جاهزة إلحالة الحالة إلى مزود الخدمة مع نقاط دخول الخدمة
المناسبة للرجال (على سبيل المثال ،الفاعل الصحي الذي تم تدريبه في الرعاية السريرية للناجين من الذكور  ،أو أي طرف آخر في مجال الحماية أو
الصحة العقلية) .إذا لم تكن هذه الخيارات متاحة  ،يمكن للمنظمة العمل مع الناجين في مكان بديل  ،مثل عيادة صحية قريبة.
يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار عند إدارة حالة أحد الناجين من العنف الجنسي:
•
•
•
•
•

6.4

يجب أن ﺗدرك أن الرجل أو الصبي قد يعتقد أﻧه قد "ﺗحول إلى" مثلي إذا كان العنف الجنسي قد ارﺗكبه رجل آﺧر .قد يكوﻧون قلقين
بشأن قدرﺗهم المستقبلية على االستمتاع بالصفات والعالقات الجنسية "الطبيعية".
ال ﺗضع أي افتراضات حول جنساﻧية الناجي.
إدراك أﻧهم قد يكوﻧون في حالة إﻧكار لما حدث ،ولذلك قد ال ﺗكون قصة التجربة التي يخبروﻧها متسقة أو دقيقة.
ال ﺗصدر أي أحكام حول آليات التأقلم السلبية التي ربما يكوﻧون قد اعتمدوها.
أكد على قوﺗهم .أﺧبرهم بأﻧهم أقوياء وشجعان لإلفصاح عن حادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي .هذا يمكن أن يساعد على
إعادة ﺗأكيد شعورهم بالرجولة ويكون جزءا ً من الشفاء.

التوثيق

يشير مفهوم تو ثيق العنف القائم على النوع االجتماعي إلى جمع بيانات حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي الفردية (بما في ذلك خطط العمل
وإجراءات المتابعة) من قبل منظمة إلدارة الحاالت .يجب أن تقوم وكاالت إدارة الحاالت ذات الخبرة المناسبة حول الموضوع وإجراءات إدارة المعلومات
بتوثيق حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي من أجل تحسين جودة الخدمات للناجيات .في ظل عدم توافر نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع
اإلجتماعي فقد قدمت الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ورقة مبسطة لتتبع حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي 24
قد تعتمد كل منظمة نظا ًما مختلفًا لتوثيق العنف القائم على النوع اإلجتماعي .عند القيام بذلك  ،يجب على المنظمات أخذ التوصيات التالية بعين االعتبار:
•
•
•
•
•
•
•
•

ينبﻐي ﺗدريب موظفي الوكالة المكلفين بتجميع معلومات االستيعاب األولية من الناجية بشكل مناسب على كيفية ملء االستمارات
وكيفية التصرف وفقًا للمبادئ التوجيهية.
ً
يجب ﺗخزين ﻧموذج الموافقة ،والذي يتضمن عادة أسماء ،بشكل منفصل عن المستندات األﺧرى .عندما يكون ذلك ممكناً ،ينبﻐي
استخدام ﻧظام الترميز ألسماء الناجيات والموظفين .يجب ﺗخزين كل ملف قضية على حدة.
ال ينبﻐي أبدًا ﻧقل أو مشاركة ﻧماذج االستيعاب المكتملة بين الوكاالت من أجل الحفاظ على سالمة وأمن وسرية المعلومات.
يجب أن ﺗتم طباعة المعلومات فقط إذا لزم األمر.
يجب إﺗالف جميع المواد المطبوعة عند عدم الحاجة إليها .يجب النظر في ﺧطة طوارئ للتعامل مع المواد المطبوعة في حالة اإلﺧالء.
ال ينبﻐي إرسال المعلومات عبر البريد اإللكتروﻧي ما لم يكن ذلك ضروريًا ﺗما ًما .يجب أال ﺗحتوي أي رسائل إلكتروﻧية على أسماء أو
جهات اﺗصال شخصية مطلقًا.
يجب التحكم في الوصول إلى المعلومات داﺧل كل وكالة .ويشمل ذلك ﺗحديد المسؤولية الواضحة عن أي الموظفين يمكنهم الوصول
إلى معلومات الناجيات أو استخدامها  ،والحد من الوصول إلى أجهزة الكمبيوﺗر المستخدمة لتخزين البياﻧات السرية.
يجب أن ﺗكون المعلومات المخزﻧة إلكتروﻧيا ً محمية بكلمة مرور.

يجب إعداد نظام لتوثيق العنف القائم على النوع اإلجتماعي في حالة تقديم خدمةالعنف القائم على النوع اإلجتماعي من قبل المنظمة.

 24انظر ملحق  :12ورقة تتبع حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي
Page 44 of 123

7

الدعم متعدد القطاعات للناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي

ليس جميع الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي يريدون المساعدة أو يحتاجون إليها .ستتعافى العديد من الناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي دون دعم متخصص .بالنسبة للبعض ،فإن الخدمات مثل الدعم االجتماعي ،واإلسعافات األولية النفسية والتدخالت الصحية السريرية ستكون
ذات فائدة.
يتم تقديم هذه الخدمات من خالل نهج متعدد القطاعات يتماشى مع المعايير والبروتوكوالت الدولية .يجب على جميع مقدمي الخدمة االلتزام بالمبادئ
الموضحة في الفصل  2من إجراءات العمل القياسية .تختلف المهام واألدوار واألهداف المحددة للقطاعات تجاه الناجيات من العنف القائم على النوع
اإلجتماعي تبعا ً لطبيعة كل خدمة  ،ولكن جميع مقدمي الخدمات يتشاركون األدوار والمسؤوليات في التعامل مع الناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي.25
بشكل عام  ،فيما يلي الخدمات الرئيسية التي تشكل استجابة شاملة من العنف القائم على النوع االجتماعي:
•
•
•
•
•
•

7.1

مساعدة مادية فورية
ﺧيارات السالمة واألمن
الصحة/الرعاية الطبية
الصحة العقلية والدعم النفسي اإلجتماعي
المساعدة القاﻧوﻧية/القضائية
المساعدة طويلة األجل

المساعدة الفورية

قد تحتاج الناجيات إلى مساعدة أساسية لضمان رفاههن وسالمتهن وأمنهن الفوري .يمكن لمديري الحاالت ومقدمي خدمات العنف القائم على النوع
اإلجتماعي اآلخرين المساعدة عن طريق توفير أو ترتيب هذه المساعدة.
عند تقديم مساعدة فورية  ،يجب مراعاة ما يلي:
•
•
•
•
•
•

ال ينبﻐي أبدا ﺗقديم المساعدة للناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي من ﺧالل التعريف عنهن كناجيات في الخدمات المحددة
التي يتلقوﻧها أو في المواقع التي ﺗقدم فيها الخدمات.
يجب أال ﺗعرض المساعدة الناجيات لمخاطر إضافية (مثل العنف المنزلي أو السرقة بعد ﺗلقي النقد أو القسائم).
يجب ﺗقديم المساعدة من قبل القطاعات األﺧرى بنا ًء على ﺗقييم مدير الحالة وﺗقييم احتياجات الناجية وسياقها .سيظل مدير الحالة هو
الشخص المسؤول عن ضمان جودة المساعدة والمتابعة بما يتماشى مع النهج المرﺗكز على الناجيات.
يجب ﺗوفير المساعدات العينية ،مثل الﻐذاء في حاالت الطوارئ ،والمواد غير الﻐذائية والمأوى من ﺧالل إحالة ذات جودة وفي الوقت
المناسب.
يجب اعتبار المساعدة جزءا ً من عملية الشفاء ،التي ﺗهدف إلى ﺗلبية االحتياجات الفورية المتعلقة بحادثة العنف القائم على النوع
اإلجتماعي ،في غضون فترة زمنية محددة ،وبما يتماشى مع ﺧطة العمل المتفق عليها بين مدير الحالة والناجية.
وينبﻐي أن ﺗسترشد المساعدة بمبادئ السرية والسالمة واالحترام وعدم التمييز.

يجب على الوكاالت التي تقدم المساعدة الفورية لتلبية االحتياجات األساسية للناجيات اتباع المبادئ التوجيهية الموضحة في الفصل  2من إجراءات العمل
القياسية.
يجب على الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي أن تتصل بانتظام مع القطاعات األخرى ومقدمي الخدمات ليتم إعالمهم حول
األنشطة والمعايير للوصول إلى أشكال المساعدة األخرى .يجب علﯽ الجهات الفاعلة في العنف القائم على النوع اإلجتماعي أن توفر التدريب للقطاعات
والوﮐاالت األخرى لضمان أن جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني علﯽ دراية بالمفاهيم األساسية للعنف القائم علﯽ النوع االجتماعي وتدابير تخفيف
المخاطر في البرامج اإلنسانية.

الملحق الثالث عشر :المهام واألدوار واألهداف الخاصة بالقطاعات نحو الناجين من العنف الجنسي 25
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7.2

الصحة/الرعاية الطبية

يلعب مقدمو الرعاية الصحية دورا ً حاسما ً في توفير الرعاية الفورية والمنقذة للحياة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي .يوفر العالج المتعلق
باالغتصاب واالعتداء الجنسي وأنواع أخرى من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي منع المزيد من األذى والعواقب الصحية للعنف القائم علﯽ النوع
االجتماعي.
نهج منسقمرتكز على الناجية لالستجابة الصحية/الطبية للعنف القائم على النوع االجتماعي يتبع مبادئ السالمة والسرية واالحترام وعدم التمييز .إن اتباع
النهج المرتكز على الناجيات هو في صميم جميع المساعدات الصحية لحماية الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلﯽ معرفة البروتوﮐول المتعلق برعاية الناجيات من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً لإلدارة
السريرية للناجين من االغتصاب 26.يجب تدريبهم على المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي  ،والمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع
اإلجتماعي وتقديم الرعاية السريرية للناجين من العنف الجنسي .يجب عليهم أيضاً أن يفهموا ويبلغوا الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي حول
أهمية الخدمات األخرى التي يحتجنها بما في ذلك الخدمات القانونية واالجتماعية.
Sيجب على مقدمي الخدمة الذين يقدمون الرعاية الطبية للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الموقّعين على إجراءات العمل القياسية هذه تنفيذ
المعايير المنصوص عليها من قبل الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي المبادئ التوجيهية للعاملين في مجال الرعاية الصحية للناجيات من
العنف القائم على النوع اإلجتماعي 27.وتستند هذه المبادئ التوجيهية إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية المعترف بها دوليا ً والتي تمت موائمتها
لسياق سوريا .تم اعتماد هذه المبادئ التوجيهية من قبل أعضاء مجموعة الصحة و الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي في تركيا والمسؤولين
عن العمليات عبر الحدود في سوريا.
الجدول  :11يقدم ملخصا ً للخطوات التي ينطوي عليها تقديماإلدارة السريرية لحاالت اإلغتصاب للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين تعرضوا
لالغتصاب في أوضاع الطوارئ.
جدول  :11خطوات اإلدارة السريرية لالغتصاب

الخطوات

النهج المرتكز على الناجية

الخطوة  :1إعداد
الناجية من أجل
الفحص

قدم نفسك.
الحد من عدد األشخاص في الغرفة إلى الحد األدنى الضروري.
إذا رغبت الناجية ،تأكد مﻦ أن شﺨﺺ دعﻢ مﺪرب أو عامﻞ صﺤي مﺪرب مﻦ نفﺲ الﺠﻨﺲ يﺮافق الﻨاجية ﻃﻴلة الفﺤﺺ .اسأل
عما إذا كانت تريد أيضًا أن يكون هناك شخص معين موجود (على سبيل المثال  ،أحد أفراد العائلة أو صديق).
حدد أفضل طريقة للتواصل وتكيف مع مستوى مهارة االتصال ولغة الناجية .تجنب المصطلحات الطبية واالختصارات.
احصل على موافقة مستنيرة (أو موافقة الوالدين المستنيرة في حالة الطفل).
اشرح ما الذي سيحدث خالل كل خطوة من خطوات الفحص ،والسبب في أهميته ،وما سيقدمه لك  ،وكيف سيؤثر على
الرعاية التي ستقدمها .تأكد من أن الناجية تفهم كل شيء.
طمأنة الناجية أنها تتحكم في الفحص .اشرح لها أنه يمكنها رفض أي جانب من جوانب الفحص ال ترغب في خوضه  ،وأن
هذا لن يؤثر على حصولها على العالج أو الرعاية.
طمئن الناجية من أن نتائج الفحص ستبقى سرية ما لم تقرر الناجية توجيه تهم جنائية.
تطبيق اإلسعافات األولية النفسية.

اإلدارة السريرية لالغتصاب :تطوير بروتوكول لالستخدام مع الالجئين والنازحين داخلياً26 .
مبادئ توجيهية للعاملين في مجال الرعاية الصحية للناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي :متضمنا ً بروتوكول لإلدارة السريرية لالغتصاب.
27
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اسأل الناجية إذا كان لديها أي أسئلة.
الخطوة  :2أخذ
السيرة المرضية

إذا تم إجراء عملية أخذ السيرة المرضية في غرفة العالج ،فقم بتغطية األدوات الطبية حتى يتم االحتياج إليها.
قبل أخذ السيرة المرضية ،راجع أي مستندات أو أوراق جلبتها الناجية .ال تسأل أسئلة سبق أن تم طرحها وتوثيقها من قبل
أشخاص آخرين متداخلين في القضية.
تجنب أي إلهاء أو انقطاع خالل أخذ السيرة المرضية.
تأكد من أن الناجية تشعر بالراحة .استخدم نبرة هادئة .إذا كان مناسبا ً من الناحية الثقافية ،فاحرص على التواصل البصري.
كن منتبها ً للغة جسد الناجية ولغة جسدك.
كن منظ ًما .تابع وفق وتيرة الناجية .كن دقيقاً ،لكن ال تجبر الناجية.
دع الناجية تحكي قصتها بالطريقة التي تريدها .وثق الحادثة بالكلمات الخاصة للناجية.
ت تفعلين هناك لوحدك؟).
تجنب األسئلة التي تحمل اللوم (على سبيل المثال  ،ماذا كن ِ
كن رحيما ً والتطلق األحكام.
اشرح ما ستفعله في كل خطوة.

الخطوه  :3جمع
األدلة الجنائية

الهدف الرئيسي لفحص الناجيات من االغتصاب هو تحديد الرعاية الطبية التي ينبغي توفيرها .يمكن جمع األدلة الجنائية ،إذا
كان ذلك ممكنًا  ،لمساعدة الناجية على متابعة التعويض القانوني.
قد تختار الناجية عدم جمع األدلة .احترم اختياراتها.
ال يمكن جمع األدلة الجنائية إال في الحاالت التالية:
•
•
•
•

التوقيت مناسب (على سبيل المثال  ،أقل من  72ساعة أو أكثر من  72ساعة في السياقات حيث يقبل
القاﻧون المحلي األدلة من أكثر من  72ساعة) ؛
يمكن ﺗحليل العينات في السياق المحلي ؛
ﺗم الحصول على الموافقة المسبقة .و،
يمكن الحفاظ على سلسلة األدلة.

في المناطق السورية التي يمكن الوصول إليها من خالل البرامج عبر الحدود ،فإن معظم المرافق الطبية غير قادرة على جمع
األدلة الجنائية في هذه اللحظة ،حيث أنها ال تفي بالمتطلبات المذكورة أعاله و/أو  ،من خالل القيام بذلك  ،تضع الناجية و/أو
الطاقم الطبي في خطر.
الخطوة الرابعة:
إجراء الفحص
البدني

الهدف األساسي للفحص البدني هو تحديد الرعاية الطبية التي يجب تقديمها للناجية28.
العمل بشكل منهجي وفقا ً لنموذج الفحص الطبي.
استخدم تاريخ الناجية لتوجيه الفحص لتحديد أولويات احتياجات ورغبات الناجية ،وتحديد وتوثيق اإلصابات ،والمساعدة في
توجيه رعاية المتابعة واإلحاالت.
تأكد من إعداد المعدات والمستلزمات.
دائما ً أنظر إلى الناجية أوال قبل أن تلمسها ،والحظ مظهرها وحالتها العقلية.

 28معظم الناجين ال يعانون من إصابة األعضاء التناسلية الظاهرة .تشير الدراسات إلى أن أقل من  ٪30من النساء قبل انقطاع الطمث لديهن إصابات
في األعضاء التناسلية وأقل من  ٪50من النساء بعد سن اليأس لديهن إصابات تناسلية من الجنس القسري (منظمة الصحة العالمية  ،مبادئ توجيهية
للرعاية الطبية والقانونية لضحايا العنف الجنسي .)2003 ،عدم وجود إصابة األعضاء التناسلية ال يعني أن أحد الناجين لم يتعرض لالغتصاب .ليس
من مسؤولية مقدم الرعاية الصحية إثبات ما إذا كان االغتصاب قد وقع.
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أخبر الناجية دائما ً ما ستفعله واطلب إذنها قبل أن تفعل ذلك.
أكد أن الناجية هي المسيطرة ،ويمكنها طرح األسئلة ،ويمكنها أن توقف الفحص في أي وقت.
الخطوة الخامسة:
وصف العالج

ما ستقوم بوصفه سيعتمد على الوقت الذي وصلت فيه الناجية لمرفقك الصحي ،وماذا تعرضت له الناجية ،وإذا كانت
ً
حامال.
الناجية
العالج

الخطوة :6
اإلسعافات األولية
النفسية والمشورة

في غضون 72
ساعة

120 - 72
ساعة

بعد 120
ساعة

الوقاية من العدوى المنقولة جنسيا ً (السيالن  ،الكالميديا ،
الزهري)

نعم

نعم

نعم

الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (الوقاية مابعد
التعرض)

نعم

ال

ال

منع الحمل (حبوب منع الحمل الطارئ)

نعم

نعم

ال

تقديم رعاية الجروح

نعم

نعم29

نعم

الوقاية من الكزاز

نعم

نعم

نعم

الوقاية من التهاب الكبد ب

نعم

نعم

نعم

تقديم رعاية الصحة العقلية

نعم

نعم

نعم

الكل يجب تقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.
كن على علم بأن ردود الفعل العاطفية للناجيات استجابةً للعنف القائم على النوع اإلجتماعي شديدة الخصوصية.
في رعاية الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،من المهم أن تكون منتبها ً إلى عالمات  /مظاهر االضطراب
النفسي  /األمراض النفسية والنظر واالستماع والربط.
في تقييم الدعم النفسي هناك حاجة  ،تحديد:
•
•

عوامل الحماية
عوامل الخطر

مواجهة سلبية وإيجابية آليات
يجب أن يتم تقديم المشورة من أول اتصال مع المريض ،بما في ذلك تقديم المشورة بشأن قضايا محددة مثل الحمل
واألمراض المنقولة جنسياً.
أخبر الناجية أنه بإمكانها العودة إلى الخدمة الصحية في أي وقت إذا كان لديها أسئلة أو مشاكل صحية أخرى.
الخطوة  :7الشهادات
الطبية

تشمل الرعاية الطبية للناجيات من االغتصاب إعداد شهادة طبية .تقع على عاتق مقدم الرعاية الصحية الذي يفحص الناجية
التأكد من اكمال الشهادة.

 29يجب خياطة الجروح التي تتطلب خياطة في غضون  24ساعة .بعد هذا الوقت سيكون عليهم أن يشفيوا من خالل النية الثانية أو تأخر خياطة
االبتدائية.
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فقط الناجية لها الحق في تقرير ما إذا كان سيتم استخدام هذا المستند ومتى.
الكل ستستفيد الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي من المتابعة الطبية والرعاية النفسية.

الخطوة الثامنة:
متابعة الرعاية

مع الوضع غير المستقر داخل سوريا ،من المحتمل أن الناجية لن تعود أو ال يمكنها العودة للمتابعة .لذلك ،قدم الحد
األقصى من المدخالت خالل الزيارة األولى ،ألنها قد تكون الزيارة الوحيدة.

سيساعد هذا الملخص مقدمي خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي الذين ليسوا موظفين طبيين مؤهلين على فهم نوع المساعدة الطبية واإلدارة
السريرية التي قد تحتاجها الناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي  ،باإلضافة إلى الخطوات التي ينطوي عليها تقديم هذا .يجب علﯽ مقدمي خدمات
الرعاية الصحية والممارسين الطبيين الذين يقدمون العالج للناجيات من العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي ،اإلشارة إلﯽ التوجيهات التفصيلية بالﮐامل
وليس االعتماد علﯽ هذا الملخص.
ينبغي لجميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني إيالء اهتمام خاص ألهمية إحالة الناجيات من العنف الجنسي إلى مقدمي الخدمات الصحية والطبية في
الوقت المناسب وبطريقة سرية .يجب أن تكون جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية قادرة على أن توضح للناجيات أهمية تلقي العالج الطبي في غضون 72
ساعة لتقليل خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز وخالل  120ساعة لمنع الحمل غير المرغوب فيه  ،مع شرح فوائد الحصول على
الرعاية الطبية (مثل عالج األمراض المنقولة جنسياً) عند الوصول بعد  120ساعة.
7.2.1

اعتبارات خاصة للناجين من األطفال

إن العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي هو دائما ً عمل وحشي وتدخلي يؤثر بشدة على األطفال ،في مراحل نموهم الحالية  ،وربما أيضا ً في مراحل الحقة
من التطور .هناك بروتوكوالت محددة لإلدارة السريرية لحاالت اإلغتصاب التي تنطوي على األطفال .وبعضها:
•
•
•
•
•
•
•
•
7.2.2

ﺗعرف على القواﻧين المحلية المحددة في سياقك التي ﺗحدد من يمكنه منح الموافقة للقاصرين.
ال ينبﻐي أبدا ً فحص الطفل ضد إرادﺗه ،مهما كان عمره ،ما لم يكن الطفل في وضع يهدد الحياة.
اﻧتبه بشكل ﺧاص عند ﺗحديد الشخص الحاضر أثناء المقابلة والفحص.
ﺗذكر أﻧه من الممكن أن يكون أحد أفراد العائلة هو مرﺗكب اإلساءة .اطلب دائما ً من الطفل ﺗحديد من الذي يرغب في حضوره ،واحترم
رغباﺗه.
أكد للطفل أﻧه ليس في مشكلة.
ال ﺗقم أبدا ً بتقييد أو إجبار طفل ﺧائف مقاوم إلكمال الفحص.
ذكر األطفال بشكل متكرر بأﻧهم آمنون وأﻧهم ال يتحملون اللوم.
ال ﺗستجيب بطرق ضارة لردود أفعال األطفال المتوﺗرة (مثل الضرب  ،التخلي  ،التقليل من شأن األطفال  ،السخرية).

اعتبارات خاصة للناجين من الذكور

يواجه الرجال والفتيان بعض أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وأبرزها العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات .والناجون من الذكور أقل احتماالً من
النساء لإلفصاح عن حادثة عنف جنسي ،بسبب اإلحراج الشديد ،والعار ،وتجريم العالقات الجنسية بين الجنس الواحد وبطئ المؤسسات والعاملين في مجال
الصحة لالعتراف بمدى المشكلة .غالبًا ما تكون احتياجات الناجين من الذكور مشابهة لتلك الخاصة باإلناث ،ولكن في كثير من األحيان يكون الموضوع
أكثر حساسية ،كما أن العديد من مقدمي الخدمة غير مرتاحين .قد يشعر الناجون الذكور بالذنب إذا كان لديهم انتصاب وقذف أثناء الجماع الشرجي القسري.
7.2.3

فحص العذرية

في المجتمعات السورية ،ال يزال "فحص العذرية" يمارس بسبب اعتقاد ثقافي متأصل بأن االختبار يمكن أن يؤكد ما إذا كانت المرأة أو الفتاة تقيم عالقات
جنسية قبل الزواج .في بعض الحاالت ،تتوجه الفتيات والنساء إلى المرافق الطبية لطلب مثل هذا الفحص .غير أن اختبار العذرية ليس أداة سريرية مفيدة
كأدلة جنائية .إنها طريقة غير موثوق بها لتحديد ما إذا كانت المرأة أو الفتاة قد مارستا الجماع الجنسي .كما أن العذرية ليست حالة طبية ،لذلك فإن التقييم
الطبي ليس ضروريًا أو مفيدًا ،وهو في الواقع ضار وغير مريح.
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يشكل فحص العذرية تمييزا ً ضد النساء والفتيات ألن له أثره أو غرضه في حرمانهن من حقوقهن على أساس المساواة مع الرجال واألوالد .تتعارض هذه
الممارسة مع مدونة السلوك األخالقي الطبية واإلنسانية ألنها تخالف مبادئ الموافقة الحقيقية المستنيرة وسرية المريض ،وألنها تتعارض مع عدم التسبب
بأي ضرر .نهج الرعاية الرسيرية .يعد فحص العذرية شكالً من أشكال العنف الجنسي .ال ينبغي أبدا ً أن يقوم بها أخصائيون طبيون أو أماكن طبية30.

7.3

الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي

الصحة النفسية والدعم النفسي اإلجتماعي هو مصطلح مركب يستخدم لوصف أي نوع من الدعم يهدف إلى حماية أو تعزيز الرفاهية النفسية االجتماعية
و/أو منع أو عالج الضائقة النفسية .وهذا يشمل توفير اإلسعاف النفسي األولي وربط الناجيات بالخدمات األخرى ،والتدخالت النفسية االجتماعية (مثل
أنشطة المجموعات) ،وحيثما هو محدد ،الرعاية الصحية النفسية المتخصصة .كما يشمل إشراك المجتمع األوسع نطاقا ً ليلعب دورا ً في حماية الكرامة،
وتعزيز الرفاهية النفسية االجتماعية ،ومنع مشاكل الصحة العقلية المرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والوصم بالعار/عزل الناجيات.
يجب أن تلتزم جميع أنشطة برنامج الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي للناجيات والمجتمعات بالمبادئ التوجيهية السرية  ،والسالمة  ،واالحترام
 ،وعدم التمييز .من غير المقبول أبدًا مشاركة المعلومات حول حالة إحدى الناجيات دون موافقتها المستنيرة الصريحة.
يجب على جميع العاملين في الصحة العقلية والدعم النفسي اإلجتماعي الذين يجرون المقابالت أو لديهم اتصال مباشر مع الناجيات أن:
•
•
•

يكوﻧوا على دراية بالمبادئ التوجيهية وقادرين على وضعها موضع التنفيذ؛
يكوﻧوا على دراية بالمفاهيم والتعاريف األساسية الخاصة بالعنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي؛ و،
يقيموا مخاطر السالمة واألمن الفورية للناجية.

االجتماع مع الناجيات.
النفس
الجدول  :12يقدموا إرشادات موجزة حول كيفية تفاعل الجهات الفاعلة يف برنامج دعم الصحة العقلية والدعم
ي
ي
جدول  :12تدخالت الصحة العقلية والدعم النفسي اإلجتماعي

إفعل

ال تفعل

ر
التحيب بالناجية وجعلها تشعر بالراحة

ال تلوم أو تحكم عليهن

وغت
غت تدخلية وذات صلة ر
استمع إىل الناجية واسأل فقط أسئلة ر
حكمية للتوضيح فقط.

ال تضغط عىل الناجية للحصول عىل مزيد من المعلومات ر
أكي من
استعدادها لتقديمها.

ً
اإلجتماع هو دوما خطأ
طمأنة الناجية بأن العنف القائم عىل النوع
ي
ً
المعتدي وليس خطأ الناجية أبدا.

ال رتير عمل المعتدي أو تطلب من الناجية أن تغفر أو تنس المعتدي.

قدم معلومات صادقة وكاملة حول الخدمات والمرافق المتاحة،
ً
فضال عن العواقب والفوائد المحتملة يف الوصول إليها.

ال تستخدم المصطلحات التقنية أو اللغة الطبية.

مستنتة.
بتمكي الناجية من خالل مساعدتها عىل اتخاذ قرارات
قم
ر
ر

تمىل عىل الناجية ماذا تفعل .ال تقدم أمثلة لحاالت أخرى قد تؤثر
ال ي
عىل اختيارها.

 30لمزيد من المعلومات  ،راجع  GBV SCاختبار العذرية :مذكرة توجيهية مبنية على األدلة.
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الشكل  2تبين المستويات األربعة لرعاية الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالحالة العقلية
للناجية ومقدم الرعاية31.
الشكل  :2أربعة مستويات من رعاية الصحة العقلية والدعم النفسي اإلجتماعي للناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي

اضطرابات الصحة العقلية :عدم قدرة الناجية
عىل االستمرار يف أداء المهام اليومية مثل العمل
 ،ورعاية اآلخرين ،والتعليم ،واالكتئاب الشديد،
واضطراب اإلجهاد مابعد الصدمة.

المبت عىل
رعاية الناجيات من العنف
ي
أخصائت
اإلجتماع من قبل
النوع
ري
ي
الصحة أو الصحة العقلية

الرعاية السريريةاالضطرابات
العقلية

رعاية الناجيات من العنف القائم علﯽ
العاملي
اإلجتماع من قبل
النوع
ر
ي
المدربي
المجتمعيي
ر
ر

الدعم الفسيولوجي

التدخالت المجتمعية من قبل جهات
غي متخصصة
ر

تقوية دعم المجتمع واألسرة

ضائقة شديدة الخوف الشديد ،وإعادة عيش
الحدث ،واإلثارة الشديدة ،واالكتئاب ،وصعوبة
العالقة الحادة ،واألفكار االنتحارية ،والسلوك
اإلنسحائ ،وفقدان األمل ،والصور الذهنية
ري
المتكررة والكوابيس.

ضائقة :مشاعر سلبية مثل العجز والحزن
الذائ،
والغضب والعار ،وكره الذات ،واللوم
ي
وتغي المزاج المتكرر ،وفقدان الثقة بالنفس،
ر
والقلق والذعر.

االعتبارات االجتماعية في الخدمات األساسية واألمن

الشكل  2يوضح أهمية ضمان  ،أوالً  ،معالجة الخدمات األساسية واالحتياجات األمنية للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي .ومن ثم  ،من
وجهة نظر الصحة العقلية والدعم النفسي اإلجتماعي ،يﮐون الدعم األﮐثر مالئمة للناجيات من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي هو عادة التدخالت العائلية
والمجتمعية من جانب الجهات الفاعلة غير المتخصصة لدعم الناجيات عندما يكون لديهن ضائقة .تحتاج بعض الناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي إلى دعم نفسي اجتماعي أكثر تخصصاً ،وقد يحتاج البعض إلى رعاية سريرية.
تركز خدمات االستجابة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل أساسي على المستويات الثالثة األولى32.

 31مقتبس من الهرم  MHPSSفي  ، IASCالمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي
في حاالت الطوارئ.2007
 32المرجع نفسه.
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المستوى  :2تعزيز دعم المجتمع واألسرة .يقدمها مقدمو الخدمات وأعضاء المجتمع الذين يتم تدريبهم على تسهيل أنشطة المجموعة .ال الدعم موجه ألفراد
المجتمع القادرين على الحفاظ على صحتهم العقلية ورفاهيتهم النفسية االجتماعية من خالل تلقي المساعدة من مجتمعهم وعائلتهم .وهي تسعى إلى االستجابة
للضغوط النفسية غير المعقدة الفورية ،ولمنع المزيد من أشكال الشدة من االضطرابات النفسية والصحية العقلية .يمكن أن يشمل العمل مع قادة المجتمع
المحلي ،وإيجاد مساحات آمنة ألولئك المعرضين لخطر العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي وأفراد أسرهم (وخاصة النساء واليافعات)  ،وأنشطة التوعية
بالعنف القائم على النوع االجتماعي  ،وتعزيز مجموعات النساء والفتيات واألنشطة المصممة حسب العمر بما في ذلك مبادرات المساعدة الذاتية والمرونة،
وأنشطة سبل العيش ،وتسهيل أنشطة التعبئة المجتمعية (بما في ذلك مجموعات دعم النساء والرجال ومجموعات الحوار والتعليم المجتمعي والمناصرة).
عادة ما تحال الناجيات من العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي أو تنضم إلى أنشطة المجتمع دون أن يكون المشاركون أو الميسرون اآلخرون على معرفة
بحادثة العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي .توفر هذه السرية بعض الحماية للناجيات من الوصمة.
المستوى  :3الدعم النفسي االجتماعي من قبل العمال المدربين .يتم توفيرها من قبل موظفي الصحة العامة القادرين على تقديم اإلسعاف النفسي األولي
لمرضاهم كجزء من رعايتهم ،والذين يعرفون كيفية حماية وتعزيز حقوق مرضاهم في الكرامة من خالل الموافقة المستنيرة والسرية والخصوصية .يهدف
دعم الناجيات من العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي اللواتي يتلقين الدعم الصحي والطبي .وهي تسعى لالستجابة للمشاكل العاطفية للناجيات والضيق
النفسي الحاد .ويمكن أن تشمل تقديم الدعم العاطفي األساسي ،وتسهيل اإلحالة إلى الموارد خارج النظام الصحي (على سبيل المثال  ،الدعم القانوني ،
الخدمات االجتماعية)  ،وتوفير الفرص للناجيات لمناقشة تجاربهم  ،وعدم التشجيع على آليات التأقلم السلبية وتشجيع المشاركة في األنشطة اليومية.
المستوى  :4الرعاية السريرية لالضطرابات العقلية .يتم توفيرها من قبل السلطات الصحية المحلية المدربة والعاملين في مجال الرعاية ،والمنظمات الطبية
الدولية ،التي تتكامل بالوضع المثالي مع الخدمات الصحية المتخصصة التي تديرها الحكومة .هذا الدعم مخصص لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات
عقلية والذين قد يتواجدون في البداية في العيادة الصحية للحصول على الدعم والخدمات 33.يسعى إلى االستجابة لالضطرابات السلوكية والعاطفية الشديدة
 ،بما في ذلك الذهان .ويمكن أن يشمل وصف األدوية النفسية ،باإلضافة إلى مجموعة من التدخالت البيولوجية واالجتماعية والنفسية.

7.4

ﺧيارات السالمة واألمن

مقدم الخدمات إعطاء األولوية لسالمة وأمن الناجيات وأشهن
في .يجب عىل جميع
ه مسؤولية جميع الجهات الفاعلة والموظ ر
ي
األمن والسالمة ي
والعمال الذين يقدمون الرعاية.
يعتبر تقييم السالمة واألمن جزءا ً من إدارة حاالت العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي وتقديم الخدمات 34.مع مراعاة جميع الخيارات الواردة أدناه ،ينبغي
على مديري الحاالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي ومقدمي الخدمات والناجيات تقييم المخاطر األمنية ذات الصلة دائماً.
اإلجتماع  ،يوىص بالعمليات التالية:
لضمان سالمة الناجيات من العنف القائم عىل النوع
ي
•
•
•
•
•
•

ابحث عن االستراﺗيجيات التي ﺗمكن الناجية من البقاء بأمان مع أسرﺗها عندما يكون ذلك مناسبا ً (على سبيل المثال  ،مساعدة الناجية
في العثور على فرد من أفراد العائلة يتمتع بالموارد والثقة).
ﺗحديد المأوى المؤقت للناجية( 35أي مكان آمن ويمكن الوصول إليه حيث يمكنهم الراحة مؤقت ًا) مع أفراد عائلة الناجية أو في أماكن
أﺧرى قريبة يسهل الوصول إليها36.
ﺗقديم الدعم المالي والنقل إلى الموقع اآلمن كلما أمكن ذلك.
إشراك مقدمي الرعاية غير المتورطين في عملية الشفاء ،ﺧاصة عندما يكون المعتدي أحد األبوين لطفل ﻧاجٍ من العنف القائم على
النوع االجتماعي.
ً
ضمان المتابعة المتكررة والمنتظمة في الحاالت التي ﺗكون فيها الناجية معرضة للخطر وبشكل ﺧاص إذا لم يتم العثور على حلول
بديلة لنقلها لمكان آﺧر.
بالنسبة للحاالت المعرضة لخطر العنف المنزلي المتكرر أو المتصاعد ،ساعد الناجية على وضع ﺧطة سالمة ﺗتمكن بموجبها من
ﺗحديد آليات لخفض المحفزات التي ﺗسبب أو ﺗؤدي إلى االعتداء (على سبيل المثال  ،عدم التواجد في المنزل وحدها عندما يعود

 33من المهم أن نجعل التمييز بين االضطراب والفوضى .على األرجح لن يتمكن الناجون الذين يعانون من اضطراب من التكيف مع أنفسهم .وسوف
يحتاجون إلى مساعدة متخصصة (مثل تقييم الصحة العقلية والعالج) .كما سيستفيد الناجون الذين يعانون من محنة أو ضائقة شديدة من الدعم العاطفي
واالجتماعي  ،على الرغم من أنهم قد يكونون قادرين على االعتماد على آليات التكيف الخاصة بهم وقدراتهم.
الملحق التاسع :قائمة التحقق من السالمة وتخطيط السالمة 34
 35يجب عدم الخلط بين المأوى اآلمن المؤقت وبين األماكن اآلمنة للنساء والفتيات.
 36إن الجهات الفاعلة التي تلتزم بإجراءات العمل الموحدة هذه ال تشجع بشدة على إقامة مالجئ آمنة رسمية في السياق السوري  ،ألنه لن يكون من
الممكن ضمان سالمة وسرية هذه األماكن  ،ومن المرجح أال يتم ضمان أمن السكان والموظفين.
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•
•
•
•
•
•
•

الزوج من المنزل؛ دعوة أفراد األسرة اآلﺧرين عند مناقشة القضايا الهامة) .في مثل هذه الحاالت ،كن حذرا ً جدا ً بعدم إلقاء اللوم على
الناجية أبداً.
حدد مكاﻧا ً آمنا ً للقاء الناجية من العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي للقيام بزيارات للمتابعة وﺗوافق على شخص موثوق به لالﺗصال
به في حالة عدم إمكاﻧية الوصول إلى الناجية.
ﺗزويد الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي بالمعلومات الكاملة عن عملية الشفاء واإلحالة مع ﺗسليط الضوء على العواقب
والفوائد المحتملة للوصول إلى الخدمات.
إشراك القطاعات األﺧرى للوفاء في الوقت المناسب باالحتياجات الفورية األﺧرى التي أثارﺗها الناجية والتي قد ﺗعرضها أكثر للضرر
والعنف.
ﺗدريب الموظفين المشاركين في إدارة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي على كيفية ﺗحديد األفكار االﻧتحارية لدى الناجيات.
ﺗدريب وضمان امتثال جميع الموظفين لإلجراءات األمنية الخاصة بالمؤسسة أثناء ﺗأدية واجباﺗهم.
37
ضمان إشراك الموظفين للمجتمع في احترام المبادئ اإلﻧساﻧية األساسية.
ﺗأكد من أن منظمتك لديها مدوﻧة سلوك واضحة وأن موظفيك يعرفون ذلك.

نظرا ً لتعطل النظام القانوني بشكل كبير في المناطق التي تطبق فيها إجراءات العمل القياسية هذه ،ال يتم تضمين الجهات األمنية مثل الشرطة في مسارات
اإلحالة.

7.5

المساعدة القاﻧوﻧية/القضائية

الت ترغب يف
يمكن أن تشمل خيارات العدالة تقديم المشورة القانونية والمساعدة والتمثيل القانو يئ للناجية من العنف القائم عىل النوع
االجتماع ي
ي
ً
توجيه اتهامات ضد المعتدي أو يف القضايا المتعلقة باألحوال الشخصية (مثل قضايا قانون الحضانة  ،والطالق  ،والنفقة) .ونظرا النعدام األمن وعدم
38.
الحاىل
الت تطبق فيها إجراءات العمل القياسية هذه ،فإن المساعدة القضائية محدودة يف الوقت
اليقي والفراغ
ر
ي
ي
القضائ يف المنطقة ي
ّ
الت يمكن الوصول إليها،
من المهم أن يقدم مقدمو الخدمات للناجيات معلومات كاملة ومحدثة تسمح لهن باتخاذ قرارات
ر
مستنية بشأن المؤسسات ي
الت يمكنها تقديم
لتغييات مفاجئة .يجب أن
ال سيما وأن األنظمة القائمة تخضع
ر
تعط اإلحاالت األولوية للجهات الفاعلة يف مجال الحماية اإلنسانية ي
ي
ً
المزيد من المعلومات حول األنظمة الموجودة يف المجتمعات المختلفة وتقديم المشورة للناجيات بناء عىل القانون السوري المتعلق بالعنف القائم علﯽ
ينبغ أن يتم القيام بإحاالت آلية إىل المؤسسات القانونية.
النوع اإلجتماعي قبل أن يقررن الوصول إلى أي نظام قانوني .ال ي
الموقعي عىل إجراءات العمل القياسية هذه:
ينبغ عىل
فيما يتعلق بالمساعدة العدلية،
ر
ي
•
•
•

•
•

كن على دراية بالسياق القاﻧوﻧي والقضائي في سوريا.
النظر في النظم القاﻧوﻧية الناشئة التي وضعت في مناطق مختلفة من األراضي السورية.
إرساء األساس لتحسين الوصول إلى العدالة للناجيات من العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي عن طريق وضع ﺧدمات صحية وﻧفسية
اجتماعية ذات جودة ،وإﻧشاء ﻧظم ذات جودة إلدارة وإحالة الحاالت .هذه الجواﻧب من برمجة الطوارئ يمكن أن ﺗساعد في ﺗسهيل
عملية الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي اللواﺗي يطلبن المساعدة القاﻧوﻧية في المستقبل.
إبالغ الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي عن اإلجراءات والعواقب والفوائد المحتملة على الكيفية التي قد ﺗطلبن بها
العدالة الرسمية في المستقبل القريب (أدلة الطب الشرعي  ،الشهادة الطبية وما إلى ذلك) دون ﺗقديم وعود ال يمكن الوفاء بها.
االستفسار وﺗقييم ما إذا كاﻧت هناك أشكال أﺧرى من أﻧظمة العدالة الثقافية وغير الرسمية التي قد ﺗرغب الناجية في الوصول إليها.
في حين ال ﺗشجع إجراءات العدالة التقليدية غير الرسمية مثل الوساطة ،إذا قررﺗإحدى الناجيات الوصول إلى مثل هذه العمليات ،فإﻧه
من واجب مدير الحالة إبالغ الناجية حول كيفية عمل هذه العمليات والمخاطر المرﺗبطة بها.
39

الملحق األول :المبادئ اإلنسانية أو "مبادئ العمل اإلنساني" 37
 38في سوريا والبلدان المجاورة  ،تقوم العديد من المنظمات الدولية والوطنية بجمع المعلومات حول حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي ،
باإلضافة إلى انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى  ،ألغراض المراقبة و  /أو انتهاكات حقوق اإلنسان .قد يرغب الناجون في إحالتهم إلى هذه المنظمات ،
ويمكن لهذه المنظمات إحالة القضايا إلى الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني الموقعة على إجراءات التشغيل القياسية هذه .عﻨﺪ إحالة الﻨاجﻴﻦ إلى
مﻨﻈﻤات الﺪفاع  /مﺮاقﺒة حقﻮق اإلنﺴان  ،مﻦ الﻤهﻢ أن تﺸﺮح بﻮضﻮح للﻨاجي نﻮع العﻤﻞ الﺬي تقﻮم به الﻤﻨﻈﻤة وما إذا آانﺖ هﻨاك أي فﻮائﺪ مﺒاشﺮة
يﻤﻜﻦ للﻨاجﻴﻦ أن يﺘﻮقعﻮها مﻦ اإلحالة.
 ،ILAC 39تقرير تقييم القواعد أو القانون :سوريا .2017 ،2017
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ينبغ أن يكون للحق يف حماية الناجيات األفراد األولوية عىل حاجة المجتمع إىل العدالة ،إال عندما ترغب الناجية يف تحقيق العدالة بشكل خاص.
ي
الموقعي عىل إجراءات العمل القياسية هذه:
ينبغ عىل
ر
فيما يتعلق بأشكال المساعدة القانونية األخرى ،ي
•
•

7.6

التأكد من ﺗسليم مقدمي الرعاية الصحية شهادة طبية للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الذين حصلوا على دعم طبي.
دعم الجهود لضمان ﺗوثيق ملكية الممتلكات والوثائق المدﻧية للمساعدة في التخفيف من حدة العنف القائم على النوع االجتماعي من
40
ﺧالل ﺗوفير مزيد من األمن ،وﺧاصة للنساء والنازحين داﺧلياً ،فيما يتعلق بالسكن والحصول على الخدمات.

المساعدة طويلة األجل

تختلف مرونة الناجﯾات من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعﻲ ،بما فﻲ ذلك آلﯾات التﮐﯾف الخاصة بﮭن ،من فرد إلﯽ آخر .قد تؤثر العواقب الطبية
اإلجتماع عىل الناجية طوال حياتها .قد يؤثر ذلك عىل رفاهية الناجية
والنفسية االجتماعية الناجمة عن التعرض لحادثة العنف القائم علﯽ النوع
ي
والعالقات المجتمعية والمشاركة المجتمعية لسنوات عديدة.
األوىل ووضع خطة العمل (كما هو موضح يف الفصل  ،)6يجب أن تتفق الناجيات والعاملون يف مجال العنف القائم عىل النوع
خالل مرحلة التقييم
ي
ً
اإلجتماع واضحا بشأن حدود
اإلجتماع عىل بعض األهداف المشيكة طويلة األمد .من الضوري أن يكون الفاعل يف مجال العنف القائم علﯽ النوع
ي
ي
ً
.
كي
ينبغ عىل الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم عىل النوع
غي واقعية يجب أن يكون الي ر
اإلجتماع أال تقدم وعودا ر
ي
المساعدة ي
الت يمكن تقديمها .ي
عىل مساعدة الناجية عىل إعادة تنشيط آليات التأقلم وشبكات األمان الخاصة بالعناية بنفسها.
لتوفي مساعدة طويلة األجل للناجيات تشمل:
الت قد تكون متاحة
ر
بعض الخيارات ي
•
•

•

مساعدة الناجية على االﺗصال بالمنظمات التي ﺗقدم أﻧشطة وفرصا ً طويلة األمد لمساعدﺗها على االﻧدماج بشكل كامل في مجتمعها،
وﺗمكينها ومنحها أدوات لحماية ﻧفسها في المستقبل.
ً
اإلحاالت إلى المنظمات التي ﺗقدم فرصا ً للتدريب المهني وفرص التدريب وفقا للعمر ،وبرامج ﺗعليمية رسمية وغير رسمية ،وأﻧشطة
آمنة مدرة للدﺧل ،أﻧشطة سبل العيش والمساعدة النقدية .إن ﺗقديم المساعدة النقدية يجب أن ﺗتم موائمته حسب احتياجات الناجية
41
وأن يتوافق مع مبدأ عدم التسبب بمزيد من الضرر ويتبع التوجيهات الدولية.
اإلحاالت إلى العائالت والمجتمعات كجزء من ﺗعزيز المروﻧة .إعادة اإلدماج المجتمعي هو جزء أساسي من عملية التعافي للناجين،
للبالﻐين وكذلك األطفال .في المﻧاطق الﺗي ﺗﻧطبق فيها إجراءات العمل القياسية ،سﺗجد الجهات التي ﺗقدم ﺧدمات إدارة الحالة ضرورة
لدعم الﻧاجيات في االﻧدماج مع األسر والمجﺗمعات المحلية للحصول علﯽ الدعم المسﺗمر ألن الﺗوافر والوصول إلﯽ الﺧدمات الجارية
للﻧاجيات محدودة جداً .هذه األﻧواع من اإلحاالت هي غير رسمية بشكل أكبر .يجب أن يسترشدوا بالناجية التي ستقرر ما إذا كان سيتم
اإلفصاح عن المعلومات ألي شخص .يتطلب هذا النوع من اإلحاالت اهتما ًما ﺧاصًا بالسرية.

ويحافظ مدير الحالة عىل مسؤولية متابعة هذه الخدمات لضمان أال تزيد المساعدة من وصم الناجيات.
من الواضح ماهية فوائد خلق الفرص للنساء والفتيات واسعة النطاق والتحويلية من أجل أن تكون للنساء والفتيات فرصة لتحقيق إمكاناتهن،
تمكي النساء والفتيات من الوصول إىل هذه الفرص والمشاركة الكاملة يف التدخالت واالستفادة منها ،من
ألطفالهن ،لمجتمعاتهم .ومع ذلك ،من أجل
ر
أكي عقبة أمام صحتهن وتعليمهن ووضعهن االقتصادي ورفاههن العام :العنف.
الضوري أن نواجه ر
الت
اليامج النساء والفتيات ،من الضوري إيالء االهتمام للسالمة ،سواء السالمة من العنف والسالمة للمشاركة يف ر
من أجل أن تفيد ر
اليامج واألنشطة ي
.
والتمكي ميابطة
والحماية
والوقاية
االستجابة
مفاهيم
فإن
،
المعت
هذا
وب
يرغي
كما
األنشطة
تلك
فوائد
استخدام
عىل
قدرتهن
تفيدهن ،ولضمان
ر
ر
كبي.
بشكل ر

النزوح والمساكن واألرض والممتلكات والوصول إلى الوثائق المدنية في شمال غرب الجمهورية العربية السورية40 .
41 IRC, Mercy Corps, Women’s Refugee Commission, Toolkit for Optimizing Cash-based Interventions for
Protection from Gender-based Violence: Mainstreaming GBV Considerations in CBIs and Utilizing Cash in GBV
Response, 2018
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8

الوقاية والتخفيف من المخاطر

من أجل تسهيل االنتعاش المبكر ،ينبغي دمج استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في البرامج من بداية حالة
الطوارئ بطرق تحمي وتم ّكن النساء والفتيات وغيرها من الفئات المعرضة للخطر .وينبغي أن تتناول هذه االستراتيجيات أيضا األسباب الكامنة وراء
العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي (ال سيما عدم المساواة بين الجنسين) وتطوير برامج قائمة على األدلة ومساعدة مخصصة42.

يتضمن منع العنف القائم على النوع االجتماعي تحديد وتخفيف العوامل التي تجعل بعض أفراد المجتمع عرضة لهذا النوع من العنف ،وتصميم مجموعة
من االستراتيجيات التي تعمل على تحسين الحماية للجميع .وكما هو الحال في جميع برامج مكافحة العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي ،فإن استراتيجيات
الوقاية تكون أكثر فعالية عندما تعمل جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني مع المجتمعات المحلية  ،لتصميمها وتنفيذها وتقييمها.
أنشطة الحد من المخاطر هي إجراءات تهدف إلى الحد من المخاطر التي يواجهها األشخاص المستضعفون (ال سيما النساء والفتيات) في حاالت الطوارئ
وما بعد الطوارئ ،وحماية أولئك الذين عانوا بالفعل من العنف من التعرض لمزيد من األذى.
وال يمكن القيام بهذه العملية دون إشراك المجتمع المحلي وتعبئته ليصبح مدركا ً ألدوار كل من الجنسين والقوالب النمطية ،وسلطة الرجال على النساء،
وكيف أن صمت المجتمع حول اختالل توازن القوى هذا يديم العنف ضد النساء والفتيات.

8.1

لمزودي ﺧدمات العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي

الجدول  13يقدم بعض التوصيات العامة لمقدمي خدمات العنف القائم على النوع اإلجتماعي حول كيفية إعداد تدخل الوقاية من العنف القائم على النوع
اإلجتماعي .قائمة األنشطة هذه ليست شاملة .يجب تطوير األنشطة بنا ًء على السياق المحلي والثقافة  ،والمخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ األنشطة ،وخبرات
وقدرات الجهات الفاعلة في تنفيذ العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي.
جدول  :13توصيات للتدخل الوقائي من العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي

المراحل

األهداف

النشاط

المرحلة  :1تحديد
المخاوف والمخاطر

لفهم المواقف المحلية تجاه وممارسة
أدوار الجنسين والتمييز من خالل
تقييمات محددة ،والعوامل المحددة
للحالة التي تساهم في أو تزيد من
مخاطر العنف القائم على النوع
االجتماعي في منطقة معينة.

قم بإجراء تدقيقات السالمة على أساس منتظم واستخدامها إلعالم اإلجراءات
والبرمجة.

المرحلة الثانية:رفع
الوعي وتبادل
المعلومات

زيادة فهم المجتمع ألدوار النوع
اإلجتماعي وحقوق اإلنسان (والمرأة)
وأسباب العنف القائم على النوع
االجتماعي والعواقب ،والخدمات
المتوفرة للناجيات من العنف القائم على
النوع االجتماعي  ،من أجل تعزيز
التغيير االجتماعي وزيادة الوعي

تنفيذ تقييمات تشاركية مع النساء والفتيات لفهم قضاياهن وشواغلهن.
إشراك النساء والفتيات في التخطيط وصنع القرار لمعالجة مخاوفهن المتعلقة
بالسالمة واألمن من خالل عمليات التقييم.
إعداد آليات التغذية الراجعة للشكاوى المجتمعية إلعالم برامج التدخل بشأن
قضايا واهتمامات محددة.
قم بجلسات التوعية باستخدام مجموعة األدوات الخاصة بالكتلة الفرعية للعنف
القائم على النوع اإلجتماعي43.
تعزيز التنسيق بين المعلومات والتعليم ومواد التواصل.
شجع على استخدام اإلبداع لتحفيز المناقشات في المجموعات ،ولتحفيز التفكير
النقدي بدالً من إخبار الناس بما يفكرون.

مبادئ توجيهية إلدماج تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني :الحد من المخاطر وتعزيز المرونة والمساعدة على التعافي42 .
االستماع لألصوات من سوريا وتمثيلها :العمل معا ً لرفع الوعي حول العنف القائم على النوع االجتماعي43 .
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المراحل

األهداف

النشاط

(خاصة بين النساء والفتيات) حول
مكان طلب المساعدة.

تعزيز فهم الناس لقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي باستخدام التمارين
التفاعلية والمثيرة للتفكير ،ولعب األدوار لتحدي األساطير والصور النمطية حول
أدوار النساء والرجال.
تيسير مجموعات النقاش المركزة والحمالت والزيارات من الباب إلى الباب
لمعالجة موضوعات محددة وفقًا للعمر والجنس ونوع الجمهور .يجب اختيار
الموضوعات بنا ًء على تحديد المخاطر السابق.
تيسير التدريب المتخصص لمقدمي الرعاية الصحية ،والفاعلين النفسيين
االجتماعيين ،والمجموعات النسائية ،وقادة المجتمع المحلي ،والسلطات المحلية
(إذا كان ذلك مناسبًا) ،والوكاالت اإلنسانية األخرى ،وموظفي المدارس،
ورابطات اآلباء حول المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،
والمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي  ،ودليل اللجنة الدائمة
المتركة عبر الوكاالت حول إدماج تدخالت العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي.
التأكد من إبالغ جميع الموظفين والشركاء المنفذين ووعيتهم بسياسة عدم التسامح
مطلقا ً بشأن الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية44.
نشر المعلومات حول توافر وقيمة الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي  ،وكذلك نشر إجراءات العمل القياسية هذه ،والمبادئ التوجيهية للجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
إنشاء قنوات لنشر معلومات واضحة ورسائل متعلقة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي تناسب الفئات المختلفة داخل السكان المتضررين.

المرحلة :3اتخاذ
إجراءات وتمكين

لترجمة الوعي والمعرفة المكتسبة في
المرحلة السابقة إلى ممارسة .خالل هذه
المرحلة ،يمكن لألفراد والمجموعات
إحداث التغيير .في هذه المرحلة  ،يجب
على العناصر الفاعلة في مجال العنف
القائم على النوع االجتماعي أن تتفاعل
مع المزيد من الناس من جميع دوائر
التأثير وأن تصل إلى كتلة كبيرة من
أجل تغيير أعراف المجتمع.

بناء شبكات بين المجموعات والجمعيات المجتمعية ،وتعزيز التعاون والتنسيق
فيما بينها.
تمكين النساء والفتيات من خالل أنشطة محددة بحسب العمر من أجل إشراكهن
في الحياة المجتمعية ،وبناء شبكات األمان وتعزيز صمودهن.
إعادة بناء الهياكل األسرية والمجتمعية ،وأنظمة الدعم لتصميم الخدمات والمرافق
الفعالة.
تلبية االحتياجات األساسية للنساء والفتيات من خالل توزيع المواد غير الغذائية
وطرود الكرامة المصممة حسب العمر.
المناصرة نيابة عن المجتمعات المدنية للحماية من العنف القائم علﯽ النوع
اإلجتماعي.
جمع األموال من أجل برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

 44يتضمن  PSEAالفوري اإلجراءات التالية:
• فحص المتقدمين للوظيفة وتعيين الموظفين الذين لن يقوموا بتنفيذ .SEA
• ضمان فهم جميع الجهات الفاعلة لتعريف  ، SEAمعايير السلوك المتوقعة  ،والتزامها بمنع .SEA
• وضع أنظمة للرد على االدعاءات  ،وفرض قواعد السلوك والمعايير  ،وضمان وجود عواقب بالنسبة ألولئك الذين يمارسون .SEA
• تثقيف المجتمعات حول حقوقها وحقوقها  ،ونهج عدم التسامح تجاه التقييم البيئي االستراتيجي  ،وكيفية اإلبالغ عن الشكاوى.
• تقليل ضعف أولئك المعرضين لخطر كبير من التقييم البيئي االستراتيجي من خالل ضمان الوصول إلى الموارد لتلبية االحتياجات األساسية
وتنفيذ برامج سبل العيش.
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المراحل

األهداف

النشاط
إعداد مساحات آمنة وأنشطة النساء والفتيات مصممة حسب العمر حتى يشعرن
بالثقة واألمان لمشاركة المخاوف والمخاطر.
إشراك الرجال والفتيان في التعلم التحويلي لتغيير المواقف والسلوكيات بين
الجنسين45.

8.1.1

تقييمات وبحوث العنف القائم على النوع اإلجتماعي

إن الطبيعة الحساسة للغاية للعنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي ،وخاصة العنف الجنسي ،تعني أنه يجب إيالء اهتمام خاص لكيفية إجراء التقييمات والبحث
من أجل جمع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي .عندما يُطلب من األشخاص المشاركة في عمليات التقييم أو البحث ،قد يُطلب منهم االعتراف
ومناقشة قضايا بالغة الحساسية ومؤلمة ثقافية واجتماعية وغالبا ً ما تكون شخصية للغاية.
قبل البدء في تقييم أو مشروع بحث للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،يجب النظر في أخالقيات المنهجية وسالمة المشاركين .وقد يؤدي عدم القيام بذلك
إلى إلحاق ضرر بالرفاه البدني والنفسي واالجتماعي ألولئك الذين يشاركون ويمكن أن يعرض حياتهم للخطر.

 45انظر  ، GBV SCسوريا  :HRP 2018خطة العمل الخاصة بالعنف على أساس النوع االجتماعي  )GBV(، 2018؛ و  ، IRCمنع العنف
ضد النساء والفتيات :إشراك الرجال من خالل الممارسات الخاضعة للمساءلة .2013 ،
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الجدول  :14يعرض التوصيات الثمانية األخالقية والسالمة التي تنطبق عند جمع المعلومات حول العنف الجنسي.
جدول  :14التوصيات األخالقية والسالمة التي تنطبق عند جمع معلومات عن العنف الجنسي

الوصف

الموضوع
 .1المخاطر والفوائد

يجب أن تكون المنافع المقدمة للمستجيبين أو المجتمعات المحلية لتوثيق العنف الجنسي أكبر من المخاطر التي
يتعرض لها المستجيبون والمجتمعات.

 .2المنهجية (الطريقة)

يجب أن يتم جمع المعلومات والتوثيق بطريقة تعرض أقل المخاطر للمستجيبين ،وهي سليمة من الناحية المنهجية،
وتعتمد على التجربة الحالية والممارسة الجيدة.

 .3خدمات اإلحالة

يجب توفير الرعاية األساسية والدعم للناجيات/الضحايا محليا ً قبل البدء في أي نشاط قد ينطوي على إفصاح
معلومات عن تجاربهم في العنف الجنسي.

 .4األمن

إن سالمة وأمن جميع المشاركين في جمع المعلومات حول العنف الجنسي هو أمر ذو أهمية قصوى وينبغي في
حاالت الطوارئ بشكل خاص مراقبة مستمرة.

 .5السرية

يجب الحفاظ على سريّة األشخاص الذين يقدمون معلومات حول العنف الجنسي في جميع األوقات.

 .6الموافقة المستنيرة

يجب الحصول على موافقة مستنيرة من أي شخص يعطي معلومات عن العنف الجنسي قبل المشاركة في نشاط
جمع البيانات.

 .7فريق جمع المعلومات

يجب اختيار جميع أعضاء فريق جمع البيانات بعناية وتلقي التدريب المتخصص ذو الصلة والﮐفاءة والدعم
المستمر.

 .8األطفال

يجب وضع ضمانات إضافية إذا كان األطفال (أي الذين تقل أعمارهم عن  18سنة) موضوعا ً لجمع المعلومات.

8.1.2

المشاركة المجتمعية

من أجل ضمان المشاركة الكاملة مع المجتمع المحلي في أنشطة الوقاية والتخفيف من المخاطر  ،يجب على مقدمي خدمات العنف القائم على النوع
اإلجتماعي:
•
•
•

اﺧتيار وﺗوفير التدريب لمسؤولي االﺗصال بالتعاون مع المجتمع واﺗبع معايير الحماية للمساعدة في ﺗخطيط األﻧشطة وﺗنفيذها.
حدد الموارد المحلية وقم بإشراك األشخاص من المجتمع الذين يمكنهم دعم التنفيذ الشامل ألﻧشطة الوقاية (بما في ذلك األﻧشطة
الترفيهية).
ضع ﺧريطة للممثلين المحليين من المؤسسات الرئيسية (مثل مقدمي الرعاية الصحية والقادة الدينيين والمدرسين).
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8.1.3

المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

المساحات اآلمنة للنساء والفتيات ( ) WGSSهي أماكن رسمية أو غير رسمية حيث تشعر النساء والفتيات بأمان جسدي وعاطفي  ،وحيث يتمتعن بحرية
التعبير عن أنفسهن دون الخوف من األحكام أو األذى .وهي مناطق يمكن للنساء والفتيات من خاللها التواصل االجتماعي وإعادة بناء شبكاتهن االجتماعية،
وتلقي الدعم االجتماعي ،واكتساب المهارات ذات الصلة بالسياق ،والوصول إلى خدمات استجابة متعددة القطاعات من العنف القائم على النوع االجتماعي
(نفسية اجتماعية وقانونية وطبية) آمنة والتسبب الوصمة ،وتلقي معلومات عن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والخدمات.
تواجه النساء والفتيات في سوريا عزلة متزايدة وقيودا ً على حركتهن بسبب األزمة .توفر المساحات اآلمنة للنساء والفتيات الفرص للنساء والفتيات لاللتقاء
بالنساء والفتيات األخريات ،لتبادل الخبرات وتلقي التعليم .وهي توفر للنازحين فرصا ً للوصول إلى الخدمات التي قد ال يستطيعون الوصول إليها ألن
المجتمع الذي يعيشون فيه اآلن يرى أنه ال يحق لهم الوصول إلى الخدمات الموجودة .لذلك فإن توفير مساحات آمنة للنساء والفتيات هو استراتيجية رئيسية
لحماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من النزاع في سوريا46.
كما تلبي المساحات اآلمنة للنساء والفتيات االحتياج إلى خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي المتخصصة .من خالل هذه المساحات ،غالبا ً
ما يقوم الفاعلون بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي بتقديم إدارة الحاالت إلى الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي إلى جانب رفع الوعي
وأنشطة الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي األخرى .التقييمات الحديثة 47وجدت أنه  ،حيثما وجدت ،تعتبر المساحات اآلمنة للنساء والفتيات
المكان األول وغالبا ً المكان الوحيد الذي تزوره النساء والفتيات للحصول على الدعم في حالة تعرضهن للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
هذه المساحات مهمة بشكل خاص للوصول إلى اليافعات في سوريا اللواتي يعانين من هشاشة خاصة بسبب ،من بين عوامل أخرى ،زيادة
مخاطر التعرض للعنف الجنسي وزواج األطفال .ال أنتجت الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مجموعة أدوات للتعلم عن بعد لجعل
المساحات اآلمنة للنساء والفتيات أكثر مالئمة لليافعات .تم نشر مجموعة األدوات هذه وتم استخدامها من قبل المنظمات الشريكة في جلسات عن بعد مع
الموظفين في سوريا .تلتزم الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي بمواصلة التدريب على معايير المساحات اآلمنة للنساء والفتيات وحول كيفية
الترويج لمنهجيات أكثر شموالً الستيعاب النساء والفتيات.
يجب أن يتبع إنشاء هذه المساحات في سوريا المبادئ التوجيهية الست إلنشاء المساحات اآلمنة للنساء والفتيات:48
.1
.2
.3
.4
.5
.6

القيادة والتمكين للنساء والفتيات
النهج المرﺗكز على الناجية/العميل
آمنة ويمكن الوصول إليها
مشاركة المجتمع المحلي
منسق ومتعدد القطاعات
مصممة حسب الطلب (موائمة)

ينبغي أن تهدف إلى توفير أنشطة نفسية اجتماعية وترفيهية مناسبة للسن (بما في ذلك التدريب على سبل العيش) .كما تلعب المساحات اآلمنة للنساء والفتيات
دورا ً هاما ً في الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتوعية به واالستجابة له .يجب أن يكون لدى جميع موظفي المساحات اآلمنة للنساء والفتيات
فهما ً واضحا ً إلجراءت العمل القياسية هذه ،ال سيما مسارات اإلحالة وأنشطة الوقاية.

 46انظر  ، GBV SCسوريا  :HRP 2018خطة العمل الخاصة بالعنف على أساس النوع االجتماعي  )GBV(، 2018؛ فوس ،خطة االستجابة
اإلنسانية في سوريا لعام  :2018إطار نتائج العنف القائم على نوع الجنس في وزارة الداخلية .)GBV(، 2018
 47مناقشات مجموعة التركيز التي أجريت في إطار عام .HNO 2019
 ،UNFPA 48الفضاء اآلمن للنساء والفتيات :مذكرة توجيهية تستند إلى الدروس المستفادة من األزمة السورية.pp. 7-9 ،2015 ،
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8.1.4

حزمة أدوات رفع الوعي الخاص بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي

طورت الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مجموعة أدوات لرفع الوعي بالعنف القائم على النوع االجتماعي للمساعدة في تبسيط األنشطة
ّ
الرامية إلى زيادة المعرفة حول الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابات داخل المجتمعات السورية .تتضمن مجموعة األدوات أنشطة
تروج لرسائل العنف القائم على النوع اإلجتماعي الرئيسية التالية:
للنساء واليافعات والرجال واليافعين ّ
•
•
•
•
•
•
•

الرسالة الرئيسية أ :السبب األساسي للعﻧف القائم علﯽ الﻧوع االجﺗماعي هو عدم المساواة بين الجﻧسين
الرسالة الرئيسية ب :يمﮐن للمعرفة والوصول إلﯽ ﺧدمات العﻧف القائم علﯽ الﻧوع االجﺗماعي أن ﺗكون منقذة للحياة
الرسالة الرئيسية ج :يمكن للدعم المتبادل أن يساعد في منع العنف القائم على النوع اإلجتماعي وضمان استجابات جيدة له
الرسالة األساسية د :زواج األطفال هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي
الرسالة الرئيسية ه :العﻧف المﻧزلي هو شﮐل من أشﮐال العﻧف القائم على النوع اإلجتماعي
الرسالة الرئيسية و :ليس من المعيب مﻧاقشة الجنساﻧية والعﻧف الجﻧسي
الرسالة الرئيسية ز :فحص العذرية هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي

لكل رسالة رئيسية ،هناك ثالثة أنشطة لكل مجموعة من المجموعات المستهدفة .يتم تنظيم األنشطة في أربعة برامج كاملة  -واحدة لكل مجموعة من
المجموعات المستهدفة.
8.1.5

طرود الكرامة

تدعم الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي استخدام طرود الكرامة في سياق برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي في سوريا لمساعدة
النساء والفتيات في الحفاظ على كرامتهن خالل األزمة اإلنسانية 49.تحتوي هذه الطرود على مستلزمات النظافة واألدوات الصحية ،بما في ذلك الفوط
الصحية والمالبس الداخلية وصابون اليد وفرشاة األسنان ومعجون األسنان.
يجب على المنظمات التي تخطط لتوزيع طرود الكرامة أن:
•
•
•
•
•
•

8.2

ﺗتواصل مع الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي لتنسيق الموقع والسكان المستهدفين؛
التنسيق مع الجهات الفاعلة األﺧرى التي ﺗﻐطي ﻧفس المناطق لتجنب ازدواجية المواد؛
ﺗقيم االحتياجات المحددة للنساء والفتيات باالشتراك مع المجتمعات المحلية لتحديد العناصر التي ينبﻐي إدراجها في طرود الكرامة ؛
إعطاء األولوية الستخدام طرود الكرامة التي يتم شراؤها وﺗجميعها محليا ً
ﺗوزيع طرود الكرامة على فترات منتظمة طوال حالة الطوارئ ؛ و،
إدراج النازحين ضمن المستفيدين.

للقطاعات اإلﻧساﻧية األﺧرى

يجب أن تكون جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على دراية بمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وأن تعمل  -بشكل جماعي لضمان
استجابة شاملة  -للوقاية من هذه المخاطر والتخفيف منها في أسرع وقت ممكن في مناطق عملها ...الفشل في اتخاذ إجراءات ضد العنف القائم على النوع
االجتماعي يمثل إخفاق للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في الوفاء بأهم مسؤولياتهم األساسية لتعزيز وحماية حقوق السكان المتضررين50.
إن المسؤولية عن الوقاية وتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي هي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني.
يعتبر التصدي للعنف القائم على النوع اإلجتماعي منق ًذا للحياة ويلبي عدة توجيهات ومعايير للمانحين في المجال اإلنساني .وعلى الرغم من ذلك  ،فإن
الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتخفيف من حدته واالستجابة له نادرا ً ما تكون ذات أولوية من البداية في حالة الطوارئ.
تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني العمل ضمن إطار الحماية وفهم مخاطر السالمة واألمن التي تواجهها النساء والفتيات والرجال
والفتيان .من المهم للغاية أن يكون التقييمومراقبة قضايا السالمة العامة سمة مستمرة للمساعدة .ويشمل ذلك استكشاف  -من خالل مجموعة متنوعة من

 ، GBV SC 49مجموعات الكرامة :مذكرة توجيهية.2015 ،
مبادئ توجيهية إلدماج تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني :الحد من المخاطر وتعزيز المرونة والمساعدة على التعافي50 .
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نقاط الدخول والعمليات التشاركية  -متى ،ولماذا وكيف يمكن أن تنشأ مسائل تتعلق بالسالمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وخاصة كنتيجة
لتقديم أو استخدام الخدمات اإلنسانية51.
من أجل تسهيل االنعاش المبكر ،ينبغي دمج استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في البرامج من بداية حالة
الطوارئ بطرق تحمي وتم ّكن النساء والفتيات وغيرها من الفئات المعرضة للخطر .وينبغي أن تتناول هذه االستراتيجيات أيضا األسباب الكامنة وراء
العنف القائم علﯽ النوع اإلجتماعي (ال سيما عدم المساواة بين الجنسين) وتطوير برامج قائمة على األدلة ومساعدة مخصصة.
يتطلب دمج الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتخفيف من حدته في العمل اإلنساني التوقع ،ومراعاة السياق ،ومعالجة العوامل التي قد تسهم
في العنف القائم على النوع اإلجتماعي .ﮐلما أمﮐن ،ينبغي أن تﮐون جهود معالجة العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي في حالة تنبيه وتعزيز لحماية حقوق
المجموعات "المعرضة للخطر".
الجدول  :15الخطوط العريضة لتوصيات تعميم الحماية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي في القطاعات اإلنسانية األخرى.
جدول  :15توصيات دمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي

المراحل

توصيات اإلدماج

ﺗوصيات عامة
تشتمل الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتخفيف من حدته على إجراءات تعزز المساواة بين الجنسين وتعزز المعتقدات والقواعد
التي تعزز أعراف النوع اإلجتماعي غير العنيفة والمتسمة باالحترام.
تعد السالمة واالحترام والسرية وعدم التمييز فيما يتعلق بالناجيات والمعرضين للخطر بمثابة اعتبارات حيوية في جميع األوقات.
يجب أن تكون التدخالت ذات الصلة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي مراعية للسياق.
المشاركة والشراكة هي حجر الزاوية.
المرحلة  :1ﺗخطيط
التقييم والتحليل

حدد األسئلة الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار عند دمج مخاوف العنف القائم على النوع االجتماعي في عمليات
التقييم .يمكن تقسيم هذه األسئلة إلى ثالث فئات:
•
•
•

البرمجة
السياسات
االﺗصاالت وﺗبادل المعلومات.

يمكن استخدام األسئلة كمحفزات عند تصميم التقييمات .يمكن استخدام المعلومات الناتجة عن التقييمات للمساهمة في
تخطيط المشروع وتنفيذه.
المرحلة الثاﻧية:حشد
الموارد

تعزيز تكامل العناصر المتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتخفيف من حدته (وبالنسبة لبعض
القطاعات  ،خدمات االستجابة للناجيات) عند حشد اإلمدادات والموارد البشرية والمالية.

المرحلة :3التنفيذ

دعم مشاركة النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر داخل السكان المتضررين كموظفين في البرنامج وكقادة
في آليات الحوكمة وهياكل صنع القرار في المجتمع.

 51يجب أال يتم البحث عن الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي أو استهدافهم كمجموعة محددة أثناء عمليات التقييم .يجب إجراء التقييمات
النوعية للعنف المبني على النوع -والتي تشمل التحقيق في حوادث محددة من العنف المبني على النوع االجتماعي  ،وإجراء مقابالت مع الناجيات من
تجاربهن الخاصة  ،أو إجراء أبحاث حول نطاق العنف القائم من حيث الجنس في المجتمع  -فقط بالتعاون مع متخصصي العنف القائم على النوع
االجتماعي و  /أو شريك أو وكالة متخصصة في العنف ضد المرأة. .
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توصيات اإلدماج

المراحل

تنفيذ برامج تعﮐس الوعي بمخاطر العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي الخاصة التي تواجهها النساء والفتيات والمجموعات
األخرى المعرضة للخطر ،وتتناول حقوقهم واحتياجاتهم المتعلقة بالسالمة واألمن.
دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته (وفي بعض القطاعات  ،االستجابة للناجيات) في
األنشطة.
دمج استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي وتخفيفه في سياسات البرنامج ومعاييره وإرشاداته منذ
المراحل األولى للحالة الطارئة.
دعم دمج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي في سياسات وخطط التنمية الوطنية والمحلية،
وتخصيص التمويل لالستدامة.
دعم مراجعة واعتماد القوانين والسياسات الوطنية والمحلية (بما في ذلك القوانين والسياسات العرفية) التي تعزز وتحمي
حقوق النساء والفتيات وغيرها من المجموعات المعرضة للخطر.
العمل مع أخصائيي العنف القائم على النوع اإلجتماعي من أجل تحديد األنظمة اآلمنة والسرية والمناسبة لألنشطة الخارجية
وأنطة رفع الوعي ؛ ووضع معايير لتبادل المعلومات تعزز السرية وتكفل إخفاء هوية الناجيات.
تلقي التدريب حول قضايا النوع االجتماعي ،والعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وحقوق المرأة/حقوق اإلنسان  ،والصد
االجتماعي  ،والجنسانية ،واإلسعافي النفسي األولي.
المرحلة
الرابعة:التنسيق

يجب على منسقي القطاعات والجهات الفاعلة في القطاع تحديد والعمل مع المنسق (والمنسق المساعد) آللية تنسيق العنف
القائم على النوع اإلجتماعي.
يمكن لمتخصصي العنف القائم على النوع اإلجتماعي ضمان دمج مبادئ الحماية واستراتيجيات الحد من مخاطر العنف
القائم على النوع االجتماعي في البرمجة اإلنسانية الجارية .يمكن لهؤالء المتخصصين تقديم النصح والمساعدة ومساندة
جهود التنسيق من خالل أنشطة محددة  ،مثل:
•
•
•
•
•

إجراء ﺗقييمات ﺧاصة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ؛
ضمان وجود الخدمات المناسبة للناجيات؛
ﺗطوير أﻧظمة ومسارات اإلحالة؛
ﺗقديم إدارة الحاالت للناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي ؛ و،
ﺗطوير دورات ﺗدريبية للجهات الفاعلة في القطاع حول النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي وحقوق المرأة/حقوق اإلﻧسان وحول كيفية التعامل مع الناجيات بطريقة احترامية وداعمة.

يجب أن تتم قيادة الجهود المبذولة لدمج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي في استجابات
القطاعات المختلفة من قبل الجهات الفاعلة في القطاع لضمان أن تكون أي توصيات من الجهات الفاعلة في العنف القائم
على النوع االجتماعي ذات صلة وممكنة في إطار اإلستجابة القطاعية.
المرحلة
الخامسة:الرصد
والتقييم

8.2.1

لعدد من األسباب األخالقية والعملية ،ال توصي هذه اإلجراءات القياسية باستخدام عدد الحاالت المبلغ عنها كمؤشر للنجاح.
كقاعدة عامة ،ينبغي على متخصصي العنف القائم على النوع اإلجتماعي القيام بجمع بيانات لحاالت العنف القائم على النوع
اإلجتماعي.

روابط لمبادئ توجيهية خاصة بالقطاعات حول الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتخفيف من حدته

الجدول  :16توفر روابط للمبادئ التوجيهية الخاصة بالقطاعات حول دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في العمل
اإلنساني.
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جدول  :16إرشادات خاصة بالقطاعات حول الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتخفيف مخاطره

القطاع

الرابط

تنسيق وإدارة المخيمات

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

حماية الطفل

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protectionpdf.2015_26_08

التعليم

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-EDUCATIONpdf.2015_26_08

األمن الغذائي والزراعة

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

الصحة

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

المساكن واألراضي والممتلكات

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

األعمال اإلنسانية المتعلقة
باأللغام

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

سبل العيش

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

التغذية

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

الحماية

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protectionpdf.2015_26_08

المأوى والتسوية والتعافي

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCMpdf.2015_26_08

8.3

االستﻐالل الجنسي واإلساءة الجنسية

الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية هو جانب هام من جوانب الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي .يجب على جميع األطراف
الموقعة على إجراءات العمل القياسية هذه تنفيذ سياسات و أو ممارسات لضمان ربط الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية بالبرامج اإلنسانية.
وهذا يشمل الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية ضد السكان المتضررين من قبل المسؤولين عن تنفيذ هذه البرامج.
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تحديد مخاطر االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية للنساء والفتيات المرتبطين بالبرامج اإلنسانية 52تشمل  ،من بين أمور أخرى:
•
•
•
•
•

التحرش الجنسي وسوء المعاملة عند الذهاب بدون مرافقين لتلقي عمليات ﺗوزيع المساعدات
االستﻐالل الجنسي في المدارس
التحرش عند ﺗلقي الخدمات الصحية
االستﻐالل الجنسي من قبل المالك مقابل اإليجار
االستﻐالل الجنسي لألطفال الذين يعملون بالقرب من مواقع التوزيع

السياسات والممارسات الخاصة بـالحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية يجب أن تشمل:
•
•
•
•
•

8.4

إﻧشاء آليات اإلبالغ السرية
إﻧشاء استجابات آمنة وأﺧالقية عند اإلبالغ عن حوادث االستﻐالل الجنسي واإلساءة الجنسية و  /أو حدوثها
ضمان وصول الناجيات من االستﻐالل الجنسي واإلساءة الجنسية إلى ﺧدمات الدعم للعنف القائم على النوع اإلجتماعي المتخصصة
(بما في ذلك إدارة الحاالت)
ضمان ﺗوزيع المواد غير الﻐذائية يراعي معايير حماية الطفل
ضمان كون ﺗوزيع المواد غير الﻐذائية مراعيا ً لحماية المستفيدين من االستﻐالل الجنسي واإلساءة الجنسية

الفئات المستضعفة (األشد هشاشة)

ينبغي أن يهدف عمل الوقاية واالستجابة إلى الوصول إلى فئات هشة معينة وإشراكها .في السياق السوري ،هؤالء هم النساء والفتيات واألرامل والمطلقات
والنساء والفتيات المنفصالت واألسر التي ترأسها نساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.
تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،ال سيما زواج األطفال والعنف الجنسي والعنف المنزلي .نظرا ً ألن النساء
حام ذكر ،فإن هذا يحد من قدرة هذه المجموعة على الوصول إلى الخدمات بحرية
والفتيات في سوريا يُنظر إليهن على مستضعفات بشدة وبحاجة إلى ٍ
ودون موافقة األب أو الزوج أو أي قريب ذكر آخر .النساء والفتيات النازحات داخليا ً الالتي يعشن في المخيمات والمستوطنات األخرى معرضات للخطر
بشكل خاص.
إن كون المرأة أرملة أو مطلقة يعتبر وصمة إلى حد كبير في المجتمع السوري .وينظر إلى النساء والفتيات المطلقات والمنفصالت على وجه الخصوص
على أنهن مسؤوالت عن فشل زواجهن وبالتالي "سيئات" .قد يفتقر العديد أيضًا إلى الوثائق المدنية أو المستندات المتعلقة بالملكية .وهذا يؤثر على قدرة
النساء والفتيات األرامل والمطلقات والمنفصالت على التحرك بحرية والوصول إلى الخدمات .غير أن هذه المجموعة معرضة بشكل خاص لخطر عدد
من أنواع العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،بما في ذلك الزواج القسري  ،وتعدد الزيجات ،والعنف الجنسي والعنف االقتصادي.
فالنساء والفتيات اللواتي يعشن بمفردهن أو مع أطفالهن الصغار يتعرضن لخطر العنف والفقر المدقع وآليات التكيف السلبي (بما في ذلك الجنس من أجل
البقاء)  ،واالستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية المرتبطة بأعمال التوزيع اإلنساني.
يعتبر األشخاص ذوو اإلعاقة غير قادرين بطبيعتهم على حماية أنفسهم أو اتخاذ القرارات .هذا يحد من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات بحرية .اإلعاقات
الجسدية والمتعلقة بالتواصل تعني أن الشخص يحتاج في كثير من األحيان إلى االعتماد على اآلخرين لمساعدته على التعبير عما حدث وللوصول إلى
الخدمات .في حاالت النزوح ،هناك خطر من انفصال الشخص ذي اإلعاقة عن مقدم الرعاية األساسي.

أصوات من سوريا  :2018نتائج تقييم نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية52 .
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9

االستجابة الطارئة

العنف المتصاعد في سوريا يعني المجتمعات المستهدفة التي تقع ضمن أوقد تم وال تزال تحت إشراف آلية التنسيق من محور تركيا كانت وال
تزال عرضة للنزوح والعنف (التعذيب واالحتجاز واالختطاف والعنف الجنسي وما إلى ذلك)  ،وتفاقم الفقر وعدم الحصول على الخدمات .ضمن هذا
السياق ،من المرجح أن تزداد حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي .إن انقطاع الخدمات أو إغالقها يعني فرصا ً آمنة أقل للناجيات للكشف عن حاالت
العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية أقل لهن .اليافعات معرضات بالفعل لخطر زواج األطفال بشكل واسع .إن النزوح الناجم عن األعمال العدائية
في المنطقة يزيد من تعرض النساء واليافعات لمخاطر العنف الجنسي والعنف المنزلي واالستغالل .وتستدعي هذه الحالة النظر في خطة طارئة للوقاية
العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له.
في عام  ، 2016قام منسقو وأعضاء كتلة الحماية في تركيا ،جنبا ً إلى جنب الكتلتين الفرعيتين للعنف القائم على النوع اإلجتماعي وحماية الطفل والكتلة
الفرعية لإلجراءات المتعلقة باأللغام ،بتطوير نموذج استجابة للطوارئ لتعزيز استجابة متكاملة وموحدة وسريعة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي
ومخاوف أخرى تتعلق بالحماية في سياق الطوارئ 53.يعزز نموذج االستجابة للطوارئ هذا التنسيق الميداني ويوفر الحد األدنى لحزم الخدمة بطريقة
متكاملة للمجتمعات المتضررة .يتم استخدام منهجية الطرق المختلطة ،بوجود كل من نقاط الخدمة الثابتة وفرق األنشطة الخارجية المتنقلة موضع االستخدام.
نظرا ً للطبيعة الديناميكية للسياق السوري ،يدعم هذا النهج السكان المتضررين مع نقاط دخول متعددة لخدمات الحماية وأيضا يدعم أعضاء الكتلة في
االستمرار في تقديم الخدمات في المواقف التي يصاحبها تغيير سريع.
يقوم أعضاء كتلة الحماية والكتل الفرعية في الميدان ،باتباع نموذج االستجابة للطوارئ ،بإعطاء األولوية للنشاطات التالية:
.1

.2
.3
.4
.5

فرق األﻧشطة الخارجية الجوالة :االسعاف النفسي األولي ،ﺗبادل المعلومات/التوعية بشأن جواﻧب الحماية المختلفة بما في ذلك العنف
القائم على النوع اإلجتماعي وحماية الطفل واألعمال المتعلقة باأللﻐام ،المشورة ،اإلحاالت ،مراقبة الحماية ،وﺗحديد األطفال المنفصلين
عن ذويهم وغير المصحوبين بذويهم والذين ال يتمتعون بالرعاية المناسبة.
ﻧقاط الخدمة الثابتة :الدعم النفسي اإلجتماعي ،المعلومات واإلحاالت ،باإلضافة إلى ﺗوفير إدارة الحاالت لحماية الطفل والعنف القائم على
النوع االجتماعي.
ﺗوزيعات طرود الكرامة :ﺗقديم طرود الكرامة للنساء والفتيات.
التوعية بالمخاطر :ﺗقديم التوعية من مخاطر المتفجرات مع التركيز بشكل ﺧاص على األشخاص النازحين داﺧلياً ،مع ﻧشر فرق التوعية
بالمخاطر المتنقلة وﺗوزيع مواد التوعية بالمخاطر من ﺧالل االستجابة اإلﻧساﻧية الشاملة.
مراقبة الحماية السريعة :ﺗحديد مخاطر الحماية ،باإلضافة إلى االحتياجات الملحة األﺧرى لدعم االستجابة الشاملة وأي مناصرة ذات صلة.

الجدول  :17يوضح أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة داخل كتلة الحماية والكتل الفرعية لتفعيل واالستجابة واإلبالغ عبر نموذج االستجابة
للطوارئ الخاص بكتلة الحماية والكتل الفرعية.

 53مجموعة حماية محور تركيا  ،نموذج االستجابة للطوارئ.2016 ،
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جدول  :17األدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية لخطة االستجابة لحاالت الطوارئ لكتلة الحماية والكتل الفرعية

األدوار

المسؤوليات

اإلطار الزمني

منسق كتلة الحماية

تم الحصول على المعلومات من مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية حول حالة الطوارئ مع أعضاء كتلة الحماية

على الفور

منسقو كتلة الحماية والكتلة
الفرعية للعنف القائم على النوع
اإلجتماعي

تطوير ومشاركة أداة الطوارئ مع بيانات محددة بما في ذلك
تفاصيل االتصال والرسائل

 12ساعة

أعضاء كتلة الحماية

تحديد ومشاركة االحتياجات والفجوات والتحديات مع منسقي كتلة
الحماية والكتل الفرعية

طوال الطوارئ

أعضاء كتلة الحماية والكتلة
الفرعية للعنف القائم على النوع
اإلجتماعي

اإلبالغ عن توفير الخدمات وعدد األشخاص المحتاجين الذين تم
الوصول إليهم وفقا ً لجدول زمني محدد مسبقًا

 48ساعة

موظف إدارة المعلومات في كتلة
الحماية

تطوير الخرائط التفاعلية الخاصة باالستجابة بنا ًء على جدول زمني
محدد مسبقًا ومشاركتها مع أعضاء كتلة الحماية والكتل الفرعية
(وبشكل أوسع مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
والمانحين كتلة الحماية لكل سورية ...الخ)

أسبوع واحد
شهر واحد
 72ساعة
 10أيام
نهاية الشهر األول

أداة االستجابة لحاالت الطوارئ المشار إليها الجدول  17يشمل:
•
•
•
•
•

تفاصيل االتصال بمسؤولي التواصل (المنظمات التي اختارها منسقو الحماية لتنسيق االستجابة الخاصة بالحماية في الميدان).
ورقة إبالغ يجب على كل مؤسسة أن تمألها بنوع الخدمات المقدمة واألنشطة المنفذة والموقع والعمر والجنس وعدد األشخاص
المحتاجين  ،وطريقة تقديم الخدمة (في مرفق ثابت أو من خالل فرق األنشطة الخارجية الجوالة).
مسار اإلحالة وتوجيهات لإلحاالت الخاصة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
حزم االستجابة لحاالت الطوارئ
رسائل رفع الوعي الرئيسية.

تم تطوير نسخة قياسية من أداة االستجابة للطوارئ للمساعدة في التنسيق الشامل لالستجابة لحاالت الطوارئ 54.عند حدوث أي حالة طوارئ ،يجب على
منسقي كتلة الحماية والكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مراجعة هذه األداة ،وملئها بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بسياق الطوارئ
المحدد.

 54مجموعة حماية محور تركيا  ،أداة اإلبالغ عن االستجابة للطوارئ  ،عام .2018
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 10إغالق برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي
هناك أوقات قد نحتاج فيها إلى إغالق برنامج عنف قائم على النوع اإلجتماعي حالي .من الناحية المثالية ،يجب أن يحدث هذا فقط في سياق الطوارئ عندما
ال تكون هناك حاجة إضافية للبرنامج ،وحيث تم استعادة خدمات الصحة والخدمات األخرى ذات الصلة .من الناحية العملية ،يجب إغالق برامج العنف
القائم على النوع اإلجتماعي مبكرا ً بسبب قيود التمويل وقضايا األمن والقيود التشغيلية.
وضعت الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مبادئ توجيهية مخصصة وتشجع على اإلغالق األخالقي لبرامج العنف القائم على النوع
اإلجتماعي 55من خالل المطالبة بوضع استراتيجية خروج تلتزم بالمبادئ التوجيهية التالية:
•
•
•
•

يجب أن يتم إﻧشاؤها من بداية البرﻧامج.
يجب أن ﺗضمن عملية سلسة ال ﺗؤثر سلبا ً على المجتمع.
يجب أن ﺗضمن واجب الرعاية للموظفين.
وينبﻐي أال ﺗلحق األذى بالمستفيدين  ،وال سيما الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

تعتمد إجراءات اإلغالق واإلطار الزمني على أسباب اإللغاء التدريجي (إغالق الطوارئ أو المخطط له) .ومع ذلك  ،بشكل عام  ،يجب على المنظمات
التي تحتاج إلى إغالق برامج العنف القائم على النوع االجتماعي:
•
•
•
•
•
•
•
•

التنسيق مع الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي لتعظيم ﻧجاح المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله؛
التشاور مع المنظمات األﺧرى لتحديد الخدمات البديلة الممكنة؛
دعم بناء القدرات للعناصر الفاعلة المحلية األﺧرى التي يمكنها مواصلة ﺗقديم الخدمات؛
التشاور مع كل من الموظفين والمستفيدين حول اإلغالق؛
التواصل حول اإلغالق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ؛
ضمان إدارة أﺧالقية وآمنة للبياﻧات؛
التوقف عن استقبال الحاالت و
استكشاف جميع الخيارات الممكنة لضمان استمرار إدارة الحالة (على سبيل المثال  ،التسليم إلى منظمة أﺧرى إلدارة الحاالت،
واإلحالة إلى منظمات أﺧرى في مناطق أﺧرى ،والدعم عن بعد).

 ، GBV SC 55مالحظة توجيهية بشأن اإلغالق األخالقي لبرامج العنف الجنساني.2018 ،
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 11االﺗصاالت
من المهم التواصل حول العناصر الرئيسية في إجراءات العمل القياسية ،لضمان أن تﮐون لدى المجموعات ذات الصلة معلومات ﮐافية للتمﮐن من القيام
بمسؤولياتها والوصول إلﯽ الخدمات .ومن المهم بنفس القدر أن يظل الفاعلون في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي على علم بالمعرفة التي لدى
أعضاء المجتمع ،وخاصة النساء والفتيات ،حول هذه العناصر األساسية.
العناصر األساسية إلجراءات العمل القياسية التي ينبغي مشاركتها مع المجتمعات هي:
•
•
•
•
•

أين ﺗذهب للحصول على مساعدة في مستويات مختلفة (مثال مسارات اإلحالة).
ما يمكن ﺗوقعه من حيث أدوار ومسؤوليات مختلف العاملين في المجال اإلﻧساﻧي.
القيود والمخاطر في الوصول إلى الخدمات.
المبادئ التوجيهية بشأن السرية بعد اإلفصاح.
المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.

تشمل المجموعات المستهدفة داخل المجتمعات لهذه االتصاالت ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

مقدمو الخدمة
الجهات الفاعلة في مجال المساعدة اإلﻧساﻧية
إدارة المخيم
المجالس المحلية
الشبكات النسائية
المدرسون
رجال الدين

يتفق الفاعلون في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي الذين وقعوا على إجراءات العمل القياسية هذه على ما يلي:
•
•
•
•
•

إبالغ المستفيدين (ﺧاصة النساء والفتيات) عن الخدمات المتاحة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.
زيادة الوعي حول مسارات اإلحالة وما يمكن ﺗوقعه عند الوصول إلى الخدمات من ﺧالل أﻧشطة محددة (مثل مجموعات النقاش
المركزة ،والدورات التدريبية  ،وورش العمل).
ﺗوحيد الرسائل ومواد االﺗصال بالتنسيق والتعاون مع الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي56.
ﺗقديم الرسائل المقبولة ثقافيا ً وفي صيﻐة ﺗحمي األفراد الذين يصلون إلى الخدمات من ﺧطر األذى.
دمج جلسات ﺧاصة بمسارات اإلحالة في التدريبات اآلﺧرى المرﺗبطة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي (مثل إدارة حاالت
االغتصاب).

 56انظر  ،على سبيل المثال  ،مجموعة األدوات الخاصة بالعنف المبني على العنف المبني على النوع االجتماعي ( )GBV SCحول زيادة الوعي
بالعنف المبني على النوع اإلجتماعي.
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 12بروﺗوكوالت إدارة البياﻧات
يشرح هذا الفصل البروتوكول الخاص بضمان حماية بيانات العنف القائم على النوع اإلجتماعي .ﮐما يفسر أيضا أنواع المعلومات التي ينبغي مشارﮐتها
لتنسيق أنشطة الوقاية من العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي واالستجابة لها بشﮐل أفضل57.

 12.1حماية البياﻧات
من المهم أن تقوم المنظمات بتقييم أمن بياناتها الحالي وتطوير بروتوكول حماية بيانات مخصص لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي .وهذا جزء
حيوي من ضمان السرية للناجيات والقضاء على خطر تعريضهم لمزيد من العنف من قبل األطراف الذين قد يتمكنون من الوصول إلى معلومات عن
حالتهن ،بما في ذلك ما قالوه وعن من (مثل المعتدين).
تنطبق القواعد العامة التالية على حماية بيانات العنف القائم على النوع اإلجتماعي للمؤسسات:58
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يجب أن يكون لدى جميع الموظفين ذوي الصلة بالبياﻧات فهم قوي للطبيعة الحساسة للبياﻧات ،وأهمية سرية البياﻧات وأماﻧها.
الطلب من الموظفين ﺗحديد المخاطر األمنية الخاصة بسياقهم والتفكير بالتداعيات المحتملة على المستفيدين وعائالﺗهم ومجتمعاﺗهم
وعلى المنظمة ،في حال وصلت البياﻧات إلى األيدي الخطأ.
يفهم الموظفون أﻧه سيتم اعطاء رمز لجميع الحاالت استنادا ً إلى ﺗرميز معياري متفق عليه ،ويجب استخدام الرمز لإلشارة إلى الحالة
سوا ًء شفهيا ً أو على الورق ،بدالً من أي معلومات معرفة مثل االسم.
يتعين على العمالء و/أو مقدمو الرعاية ﺗقديم موافقة مستنيرة لجمع وﺗخزين بياﻧاﺗهم قبل ﺗسجيل أي معلومات.
يدرك الموظفون أﻧه عند الحصول على موافقة مستنيرة ،قد يقوم الناجون باإلشارة إلى معلومات معينة بأﻧهم ال يريدون مشاركتها
مع أشخاص معينين ،وعندها يجب ﺗسجيل ذلك واحترامه.
يتم االحتفاظ باستمارات الموافقة الورقية الموقعة في ﺧزاﻧة لحفظ الملفات.
ال يجوز ﻧقل المعلومات إلى طرف ثالث بدون موافقة مستنيرة من العمالء و/أو مقدم الرعاية (مقدمي الرعاية).
يكون جميع الموظفين على علم بأهمية ﺗوﺧي الحذر حول من يدﺧل الﻐرفة حيث يعملون وألي غرض.
قام الموظفون الذين يعملون في بياﻧات العنف القائم على النوع اإلجتماعي بتوقيع اﺗفاقية حماية البياﻧات59.

يتطلب جمع بيانات العنف القائم على النوع اإلجتماعي لجميع الحاالت استكمال اثنين من النماذج الورقية األساسية:
 .1ﻧموذج االستيعاب .يجب وضع عالمة على هذا النموذج برمز الحادث ويتم ﺗرﺗيبه وفق رمز الحادث .اﻧظر الملحق  :10ﻧموذج االستيعاب
القياسي من ﻧظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
 .2ﻧموذج الموافقة .يجب ﺗرﺗيب هذا النموذج حسب الشهر/العام ويتم ﺗخزينه في مجلدات .اﻧظر الملحق السادس :ﻧموذج الموافقة المستنيرة.
يمكن تخزين بيانات إضافية حول العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتعبئتها على الورق أو إلكترونياً .تطبق قواعد مختلفة.
بالنسبة لبيانات العنف القائم على النوع اإلجتماعي المخزنة والمملوءة:
•
•
•
•
•
•

يتم ﺗخزين الوثائق الورقية لكل حادثة بشكل منفصل وعبر ملف ﺧاص.
يجب وضع عالمات واضحة على المستندات الورقية برقم الحادث.
ال يجب كتابة أسماء العمالء على الجزء الخارجي من الملفات الورقية.
يجب حفظ الملفات الورقية في ﺧزاﻧة مقفلة أو درج يمكن الوصول إليه فقط لألفراد المسؤولين الذين يحددهم مدير الموقع.
ال أحد آﺧر يجب أن يُمنح الوصول المستقل إلى الملفات الورقية بدون إذن.
يتم إغالق الﻐرف التي ﺗحتوي على الورق والمعلومات اإللكتروﻧية على ﻧحو آمن عندما يﻐادر الموظفون الﻐرفة.

بالنسبة لبيانات العنف القائم على النوع اإلجتماعي المخزنة والمملوءة إلكترونياً:
•

يجب أن ﺗكون جميع أجهزة الكمبيوﺗر المستخدمة لتخزين البياﻧات محمية بكلمة مرور.

 57ال يشير هذا القسم إلى وثائق الحاالت الفردية للعنف المبني على النوع االجتماعي المبينة في الفصل ( 6القسم .)6.4
 58يتم تقديم قائمة تحقق كاملة في الملحق الخامس عشر :قائمة التحقق من حماية البيانات.
الملحق السادس عشر :اتفاقية حماية بيانات العينة للموظفين 59
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•
•

• يعلم جميع الموظفين ذوي الصلة بأﻧه يجب أن يتم ﻧقل البياﻧات باستخدام ملفات مشفرة ومحمية بكلمة مرور سواء كان ذلك عن
طريق اإلﻧترﻧت أو أقراص الذاكرة (فالشات).
• يجب وجود ﻧسختين احتياطيتين على األقل:
يتم ﺗخزين إحداها في موقع قاعدة البياﻧات و يتم أﺧذ ﻧسخة احتياطية عنها في كل يوم يتم فيه ادﺧال البياﻧات.
كما أرسلت الثاﻧية للتخزين اآلمن في مكان ﺧارج الموقع (على سبيل المثال  ،إلى منسق برﻧامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي مرة
واحدة في الشهر) .يجب على الموظفين المسؤولين عن البياﻧات في الموقع الثاﻧي اﺗباع ﻧفس بروﺗوكوالت حماية البياﻧات.

 12.2مشاركة المعلومات
تعتبر إدارة المعلومات عنصرا ً أساسيا ً للوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له بشكل فعال .وعليه يجب إيالء اهتمام دقيق لكيفية جمع
المعلومات ومشاركتها .تفرض الطبيعة شديدة الحساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي مجموعة فريدة من التحديات إلدارة المعلومات ،ال سيما في
المنطقة الجغرافية التي تطبق فيها إجراءات العمل القياسية هذه .يجب النظر في مجموعة من القضايا األخالقية والمتعلقة السالمة ومعالجتها قبل بدء
نشاطات جمع البيانات أو مشاركتها 60.هذا يشمل اآلتي:
•
•
•
•
•

يجب عدم مشاركة معلومات حول حوادث محددة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
يجب ﺗوﺧي الحذر عند ﺗوزيع المعلومات.
يجب الحفاظ على جميع المبادئ التوجيهية المرﺗبطة بجمع المعلومات األﺧالقية واآلمنة.
يجب عدم ﺗضمين أي معلومات معرفة في أي من ملخصات البياﻧات.
ال ينبﻐي الكشف عن المعلومات الخاصة ،والتي يمكن أن ﺗحدد أفرادا ً أو جماعات معينة ،أو التي يمكن أن ﺗعرض أحد السكان
المتضررين أو الموظفين للخطر.

تتضمن المعلومات التي يجب مشاركتها ما يلي:
•
•
•
•

مصفوفات ﺧرائط الخدمات
وثائق األبحاث والتقييم
مواد المعلومات والتعليم واالﺗصاالت
موارد العنف القائم على النوع اإلجتماعي القياسية (على سبيل المثال  ،المبادئ التوجيهية الدولية)

جدول  18يقدم توصيات بشأن تقاسم المعلومات الكمية والنوعية.
جدول  :18توصيات حول مشاركة المعلومات

المعلومات الكمية

المعلومات النوعية

يجب مشاركة البيانات المجمعة فقط على مستوى المنطقة في سوريا.

ينبغي للمنظمات أن تشارك نتائج تقييماتها في الوقت المناسب وبطريقة
يسهل الوصول إليها مع المجتمع ،ومجموعة التنسيق وغيرها من
المنظمات ذات الصلة.

يجب مشاركة هذه البيانات المجمعة فقط بين الجهات الفاعلة في مجال
العنف القائم على النوع اإلجتماعي وداخل إطار عمل الكتلة الفرعية
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
ً
يجب أن يكون لكل وكالة تشارك هذه البيانات المجمعة شخصا ً
مسؤوال
مدربا ً إلكمال هذه المهمة.

تشجيع نشر البيانات النوعية (مثل التقييمات السريعة ،ونتائج تدقيق
السالمة ،وتحليل الوضع) لتعزيز فهم أفضل للسياق المحلي من خالل
هيئات التنسيق.
الدعوة إلى تنسيق أدوات التقييم لمجموعات النقاش المركزة ،وتدقيقات
السالمة ،وخرائط الخدمات  ،والمقابالت مع األشخاص المفتاحيين ،إلخ.

 60لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية  ،توصيات أخالقية وسالمة للبحث والتوثيق ومراقبة العنف الجنسي في حاالت
الطوارئ 2007و .IASC 2005
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 13التنسيق
نظرا لتعقيداته ،يتم التعامل مع العنف القائم على النوع اإلجتماعي على أفضل وجه عندما تعمل العديد من القطاعات ،والمنظمات والفروع معا ً لوضع
ً
وتنفيذ استراتيجيات موحدة للوقاية والحد من المخاطر61.

إن الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي هي هيئة تنسيق أنشئت تهدف لتعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له
والتنسيق في مناطق سوريا التي يمكن الوصول إليها عبر التدخل عبر الحدود من تركيا .تعمل على تيسير التدخالت متعددة القطاعات ما بين الوكاالت
الهادفة للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي ولضمان توفير خدمات االستجابة القابلة للوصول للعنف القائم على النوع االجتماعي المرتكزة على
الناجيات في الوقت المناسب .يرأس الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة مجتمعات عالمية .وهي عبارة
عن مجموعة فرعية من كتلة الحماية الذي ترأسها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واللجنة الدولية لإلنقاذ .أعضاء الكتلة الفرعية للعنف
القائم على النوع االجتماعي هم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية.
العضوية مجانية ومفتوحة لجميع المنظمات اإلنسانية المشاركة في الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في إطار هدف الحد من
المخاطر وتخفيف عواقب العنف القائم على النوع االجتماعي الذي تعاني منه النساء والفتيات والفتيان والرجال في شمال سوريا .وهذا يشمل وكاالت األمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية (السورية والتركية) والمنظمات الدولية .يتم تشجيع المنظمات على أن يتم تمثيلها من قبل الموظفين
التقنيين في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتمكين المرأة .ستتبع المنظمات الراغبة في االنضمام إلى الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع
اإلجتماعي نفس اإلجراء المحدد في الشروط المرجعية لكتلة الحماية .تتعاون الكتلتان الفرعيتان المعنيتان بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي وحماية الطفل
وتوائمان الجهود في التدخالت في القضايا المتداخلة ،مثل اإلساءة الجنسية لألطفال.
تجتمع الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي شهريا ً في غازي عنتاب .تتم مشاركة المعلومات شهريا ً على األقل بين أعضاء الكتلة الفرعية
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي من خالل نشر محضر االجتماع .يتم تحديد المشكالت والقضايا التي تحتاج إلى إجراءات من قبل الكتل األخرى في هذا
المحضر .بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة  ،ترأس الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي شبكة مسؤولي تواصل النوع اإلجتماعي .تم
تدريب مسؤولي التواصل على الحد من مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي ودعم قطاعاتهم في هذا العمل.
ستستمر الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي في دعم التنسيق بين العناصر الفاعلة في العنف القائم على النوع اإلجتماعي من خالل اتخاذ
اإلجراءات التالية:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ستركز على جعل ﺧدمات الوقاية واالستجابة أكثر شموالً ،مع إيالء اهتمام ﺧاص الحتياجات وقدرات اليافعات واألشخاص ذوي
اإلعاقة.
سوف ﺗتعاون مع القطاعات األﺧرى لجعل الخدمات أكثر أمنا ً وأكثر سهولة في الوصول للنساء والفتيات.
بالتعاون مع محور كل سورية ،ستنتج عددا ً من المنتجات والخرائط لدعم ﺗحليل استجابة العنف القائم على النوع االجتماعي ،
باإلضافة إلى ﺗحديد الفجوات واألولويات الجﻐرافية.
وستستمر في التمثيل في فريق التنسيق المشترك بين المجموعات في مجموعة القيادة اإلﻧساﻧية وفي المنتديات اإلﻧساﻧية األﺧرى
للمبادرات المشتركة بين الوكاالت  ،بما في ذلك التقييمات متعددة القطاعات ورصد الحماية وﺧطط االستجابة للطوارئ.
وستواصل ﺗقديم المعلومات واإلرشادات والتدريب وعقد االجتماعات باللﻐتين العربية واإلﻧجليزية كلما أمكن ذلك.
ستركز على ﺗحديد معايير أكثر ﺗحديدا ً لتصنيف أعضاءالكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي على أساس برامجهم
وﺧدماﺗهم المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي لتحديد أفضل الستراﺗيجية المشاركة والدعم الفني وبناء القدرات لكل
مجموعة.
وستدعم ﺗطوير رسائل منسقة ومتسقة لرفع الوعي ومنهجيات النشر.
وستنظر في مبادرات لتقديم ﻧهج "إشراك الرجال واألوالد في أﻧشطة الوقاية.
ستقوم بتنسيق المبادرات المشتركة لالحتفال بالحمالت ،مثل  16يوما ً من النشاط ضد العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
وستواصل ﺗوفير أﻧشطة الوقاية والتمكين من ﺧالل فرق المساحات اآلمنة للنساء والفتيات والفرق الجوالة.

مبادئ توجيهية إلدماج تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني :الحد من المخاطر وتعزيز المرونة والمساعدة على التعافي61 .
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•
•

وستدعم شركاءها بتوجيهات حول كيفية ضمان مشاركة الفتيات في صنع القرار وكيفية االستماع إلى أصواﺗهن بشكل أفضل حول
رؤيتهن واحتياجاﺗهن في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي.
وستسهم في ﺗطوير رسائل المناصرة وورقات المواقف ومنتجات المناصالة وستساعد على ﻧشرها

يمكن لمتخصصي العنف القائم على النوع اإلجتماعي ضمان دمج مبادئ الحماية واستراتيجيات الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في
البرمجة اإلنسانية الجارية .يستطيع هؤالء المتخصصون تقديم المشورة ومساعد ودعم جهود التنسيق من خالل أنشطة محددة ،مثل إجراء تقييمات مخصصة
للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وضمان توفير الخدمات المناسبة للناجيات ،وتطوير أنظمة ومسارات اإلحالة ،وتوفير إدارة الحاالت للناجيات من
العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وإجراء تدريبات للجهات الفاعلة في القطاع حول النوع االجتماعي ،والعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وحقوق
المرأة/حقوق اإلنسان ،وكيفية التعامل مع الناجيات بطريقة محترمة وداعمة.
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 14المصادر
ساعد المحتوى من الموارد التالية على تطوير إجراءات العمل القياسية للكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي هذه .تتم اإلشارة إلى العديد من
هذه الموارد في هذا المستند.
) .Apio، C. (2018دمج العنف القائم على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني :مراجعة وتحليل تعميم العنف القائم على النوع اإلجتماعي ضمن خطة
اإلستجابة اإلنسانية لعام  2018لكل سوريا .غير منشور.
نطاق المسؤولية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي .)2017( .أصوات من سوريا  :2018نتائج تقييم نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية.
 .)2017( .--اإلصغاء واالنخراط والتمكين :استراتيجية لتلبية احتياجات الفتيات اليافعات في كل سوريا.الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي (تركيا) .)2015( .طرود الكرامة :مذكرة توجيهية.
 .)2016( .--مبادئ توجيهية للعاملين في مجال الرعاية الصحية للناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي :متضمنا ً بروتوكول لإلدارة السريريةلالغتصاب.
 .2018 .--االستماع لألصوات من سوريا وتمثيلها :العمل معا ً لرفع الوعي حول العنف القائم على النوع االجتماعي. .2018 .--خطة االستجابة اإلنسانية سوريا  :2018خطة العمل الخاصة بالكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي. .2018 .--مالحظة توجيهية حول اإلغالق األخالقي لبرامج العنف القائم النوع اإلجتماعي.( .--الثانية) .فحص العذرية :مذكرة إرشادية مبنية على األدلة.كتلة الحماية العالمية .)2010( .كتيب لتنسيق تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في األوضاع اإلنسانية.
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .2005 .المبادئ التوجيهية لعمليات التدخل في حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في المجال اإلنساني
()2005
 .)2007( .--المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ. .)2008( .--وضع إجراءات عمل موحدة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي :أدوات موارد العنف القائم على النوع اإلجتماعي. .)2010( .--رعاية الناجيات من العنف الجنسي في حاالت الطوارئ. .)2014( .--دليل ما بين الوكاالت إلدارة الحالة وحماية الطفل. .)2015( .--مبادئ توجيهية إلدماج تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في العمل اإلنساني :الحد من المخاطر وتعزيز المرونة والمساعدة علىالتعافي.
 .)2017( .--الشروط المرجعية القياسية للفرق القطرية اإلنسانية.) .ILAC. (2017تقرير تقييم القواعد أو القانون :سوريا .2017
لجنة اإلنقاذ الدولية .2012 .العنف القائم على النوع اإلجتماعي االستجابة لحالة الطوارئ واالستعداد :دليل المشاركين.
 .)2013( .---منع العنف ضد النساء والفتيات :إشراك الرجال من خالل الممارسات الخاضعة للمساءلة.

الناجي من اإلساءة الجنسية.
اللجنة الدولية لألنقاذ وبرنامج األمم المتحدة للطفولة .2012 .رعاية األطفال
ر
المجلس النرويجي لالجئين .)2017( .النزوح والمساكن واألرض والممتلكات والوصول إلى الوثائق المدنية في شمال غرب الجمهورية العربية السورية.
) .SSG. (2017ورقة أولويات العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
كتلة الحماية محور تركيا .)2016( .نموذج االستجابة للطوارئ.
 .2018 .--خطة استعداد شمال غرب سوريا. .2018أداة اإلبالغ االستجابة لحاالت الطوارئ.
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سكريتاريا األمم المتحدة" .)2003( .نشرة األمين العام بشأن التدابير الخاصة للحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية".ST / SGB / 2003/13 .
<Available at <www.pseataskforce.org/uploads/ tools / 1327932869.pdf
صندوق األمم المتحدة للسكان .)2008( .التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية :استعراض أصول المعرفة.
 .)2015( .--المساحات اآلمنة للنساء والفتيات :مذكرة توجيهية تستند إلى الدروس المستفادة من األزمة السورية. ،UNFPAأنت قلت ،UNICEF، IRC ،الهيئة الطبية الدولية و مفوضية شؤون الالجئين .)2017( .المبادئ التوجيهية بين الوكاالت إلدارة حاالت
العنف القائم على النوع اإلجتماعي.
المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .)2006( .قائمة المصطلحات.
 .)2008( .--مواءمة نهج قائم على المجتمع المحلي في عمليات المفوضية.منظمة األمم المتحدة للطفولة .)2010( .دليل تدريبي لرعاية الناجين.
وتر إيد .)2014( .العنف والنوع اإلجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة :مجموعة أدوات الممارس.
منظمة الصحة العالمية .)2003( .مبادئ توجيهية للرعاية الطبية والقانونية لضحايا العنف الجنسي.
 .)2007( .--توصيات أخالقية وسالمة للبحث والتوثيق ومراقبة العنف الجنسي في حاالت الطوارئ. .)2011( .--اإلسعاف النفسي األولي.منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية العليا لشؤون الالجئين .)2004( .اإلدارة السريرية لالغتصاب :تطوير بروتوكول
لالستخدام مع الالجئين والنازحين داخليا ً.
كل سورية .2018 .خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا لعام  :2018إطار نتائج العنف القائم على النوع اإلجتماعي لكل سورية.
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الملحق األول :المبادئ اإلﻧساﻧية أو "مبادئ العمل اإلﻧساﻧي"
.1

.2

.3

.4

اإلنسانية\الدافع اإلنساني :يجب مواجهة المعاناة اإلنسانية أينما وجدت مع اهتمام خاص باألشخاص األكثر ضعفا ً بين السكان،
كاألطفال والنساء والنازحين وكبار السن .ويجب احترام كرامة وحقوق كل األشخاص الذين يحتاجون المساعدة اإلنسانية .ويعني
الدافع اإلنساني الحق في الحصول على المساعدة اإلنسانية والحق في تقديمها .إذ إنه أحيانا ً تقوم السلطات بمنع الوصول اإلنساني
للمدنيين ألسباب سياسية أو أمنية .ولذلك يجب أن تتمكن المنظمات اإلنسانية من المحافظة على قدرتها على الوصول إلى كل
السكان المستضعفين والتفاوض على ذلك مع كل أطراف الصراع.
الحيادية :يجب أال تشارك المنظمات اإلنسانية في العمليات العدائية أو في الجدال التعلق بالصراع بناء على أي أسس سياسية أو
عرقية أو دينية أو فكرية .والشفافية واالنفتاح هي قضايا جوهرية للحفاظ على الحيادية .ولكن يجب أال تعيق حيادية المنظمة
التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان .فالحيادية ليست تبريرا للتغاضي عن اإلفالت من العقاب أو غض النظر عن االنتهاكات
الفظيعة لحقوق اإلنسان .فهي ال تتناقض مع الحاجة لفع ٍل من نوع ما ،سواء كان ذلك من خالل المناصرة االستراتيجية أو مجرد
الحضور ،أو المساعي السياسية أو المفاوضات المحلية ..الخ .وتتطلب الحيادية أيضا ً أن يدرك العمال اإلنسانيين الظروف
الخاصة والمحدودة التي يمكن فيها استخدام اإلمكانيات العسكرية :فقط كمالذ أخير (أي عندما ال يكون هنالك خيارات مدنية
بديلة) :ويجب أن تبقى العمليات اإلنسانية كلها تحت سلطة وتحكم المنظمات اإلنسانية المسؤولة؛ وأي استخدام لإلمكانات العسكرية
يجب أن يكون محدود الحجم والزمان .ويجب أال يتم استخدام إمكانات الدفاع المدنية والعسكرية لألطراف المتحاربة لدعم األنشطة
اإلنسانية.
عدم التحيز :يتم تقديم المساعدة لكل األشخاص الذين لديهم معاناة؛ والمبدأ الوحيد الذي يوجه تقديم المساعدة هو حاجة الناس
وحقوقهم ذات الصلة .ويتم تقييم الحاجات بناء على حقوق اإلنسان وضمن إطار هذه الحقوق .ويشمل هذا المبدأ أمران :التناسب
مع الحاجة (عندما تكون الموارد غير كافية ،يتم إعطاء األولوية دائما ً لألشخاص األكثر تضرراً) باإلضافة إلى مبدأ عد التمييز
(يجب أال يتم التمييز ضد أي شخص بناء على جنسهم أو عمرهم أو عرقهم أو هويتهم ..الخ ).وأال يكون هنالك أي محاباة.
االستقالل :يجب أن يكون العمل اإلنساني مستقالً عن أي أهداف أخرى سياسية أو اقتصادية أو عسكرية قد تكون لدى أي جهة
في المناطق التي يتم فيها تنفيذ العمل اإلنساني.

وفي النهاية ،مع أن المساعدات قد تصبح جزءا ً من ديناميكيات الصراع وقد تساهم في إطالته ،يجب على المنظمات اإلنسانية أن تسعى
جاهدة إلى "عدم التسبب باألذى أو لتقليل األذى الذي قد يتسببون به دون أن يشعروا بمجرد وجودهم وتقديمهم للمساعدات .يجب أن يدرك
العاملون اإلنسانيون هذا األمر وأن يتخذوا خطوات لتقليل األذى ،مثالً ،عندما تستخدم المساعدات كوسيلة في الحرب من خالل منع الوصول
أو الهجوم على القوافل اإلنسانية؛ والمساعدات هي جزء غير مباشر من ديناميكيات الصراع ألنها توجد وظائفا ً وتعطي الدخل على شكل
ضرائب ،وتساهم في جعل الدولة غير مسؤولة عن الرفاهية االجتماعية ..الخ .وقد تفاقم المساعدات األسباب الجذرية للصراع من خالل
تأمين أنشطة المتمردين .وللتقليل من األذى المحتمل طويل األمد ،يجب على المنظمات اإلنسانية أن تقدم المساعدة بطرق داعمة للتعافي
والتنمية المستدامة .ويشار إلى ذلك باسم المبدأ اإلضافي وهو "عدم التسبب بالمزيد من األذى".
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الملحق الثاﻧي :ﻧموذج مدوﻧة السلوك
يجب على كل العاملين في الوقاية من االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي أن يفهموا ويوقعوا على مدونة السلوك أو أي وثيقة
مشابهة تحدد معايير السلوك المهني .ولدى المنظمات اإلنسانية واجب الرعاية تجاه المستفيدين ولديها المسؤولية بأن تتم معاملة المستفيدين
بكرامة واحترام وأن يتم مراعاة المبادئ الدنيا لسلوك موظفيها.
وللوقاية من العنف الجنسي واإلساءة الجنسية ،يجب أن يتم تضمين المبادئ األساسية التالية في مدونات سلوك المنظمات اإلنسانية:
•
•
•
•
•
•

تشكل اإلساءة الجنسية واالستغالل الجنسي سوء تصرف فادح ولذلك تكون اساسا ً إلنهاء وظيفة مرتكبها.
النشاط الجنسي مع األطفال (من هم تحت عمر  18سنة) ممنوع بغض النظر عن سن النضج أو سن الموافقة المحلي.
واالعتقاد الخاطئ حول عمر الطفل ليس بعذر.
يمنع تبادل األموال والوظائف والبضائع أو الخدمات مقابل الجنس بما في ذلك العطايا الجنسية أو أي اشكال من السلوك المذّل
أو المهين أو االستغاللي .ويشمل ذلك تبادل المساعدات التي هي من حق المستفيدين.
العالقات الجنسية بين الموظفين اإلنسانيين والمستفيدين مرفوضة ألنها مبنية بأساسها على عدم تساوي في السلطة .ومن شأن
هذه العالقات أن تقوض مصداقية ونزاهة العمل اإلنساني.
عندما يشك أحد العمال اإلنسانيين بقيام موظف زميل بإساءة جنسية أو استغالل جنسي ،سواء كانوا في نفس المنظمة أم ال،
فيجب على الموظف أن يقوم باإلبالغ عن هذه المخاوف من خالل آليات اإلبالغ عن الشكاوى.
يلتزم الموظفون اإلنسانيون بالمحافظة على بيئة تقي من االستغالل الجنسي واإلساءة وتعزز تنفيذ قواعد مدونة السلوك .ولدى
الموظفين على كل المستويات مسؤولية دعم وتطوير األنظمة التي تدعم هذه البيئة.

ولضمان أقصى فعالية لمدونة قواعد السلوك ،يجب أن يتم تعليقها في أماكن بارزة في مكاتب كل منظمة ،ويجب أن يتم التمهيد لها
وشرحها ،وتوقيعها من قبل كل الموظفين وتُحفظ في ملفاتهم.
ويجب أن يتم ترجمة كل النسخ المعلّقة والموزعة من مدونة قواعد السلوك إلى اللغة المناسبة في منطقة العمل.
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الملحق الثالث :عواقب االعتداء الجنسي على األطفال
العديد من األطفال (وخاصة الصغار) لن يقولوا أي شيء عن اإلساءة الجنسية التي حدثت .وينشأ ذلك عادة من الخوف من الجاني .فغالبا ً
ما يكون الجاني قد أخبرهم أن اإلساءة هي أمر طبيعي أو أن شيئا ً سيئا ً سيحدث لهم لو أنهم أخبروا أحدا ً بالقصة .وأيضا ً ال يفهم األطفال
أحيانا ً أن اإلساءة هي أمر خاطئ.
إال أن معظم األطفال سيكون عندهم ردود أفعال بعد العنف أو اإلساءة .وردود األفعال السلوكية هذه قد تكون مؤشرا ً على اإلساءة .ولكن
بينما قد يثير وجود هذه المؤشرات المخاوف إال أنها ال تعني دائما ً أن الطفل قد تم االعتداء عليه جنسياً .فخصوصا ً في السياقات المتأثرة
بالصراع يظهر العديد من األطفال ردود فعل مؤقتة للتوتر ،والتي قد تكون تشبه ردود األفعال الموصوفة أدناه .ولذلك فإنه من الضروري
القيام بتقييم دقيق للطفل وظروفه.
في مراحل النمو الالحقة ،عندما يفهم األطفال تماما ً ما حدث ويطورون حياتهم الجنسية الخاصة بهم ،تظهر لدى العديد من األطفال ردود
أفعال ومشاكل نفسية اجتماعية.

ردود أفعال سلوكية عامة
وفيما يلي بعض اآلثار األكثر شيوعا ً للعنف الجنسي على األطفال:

السلوك الجنسي غير المناسب
عندما تتم اإلساءة الجنسية لألطفال يختل احساسهم بما هو صحيح وما هو خاطئ .إذ يصبح ما تعلموه سابقا ً عن أجسادهم واألنشطة
الجنسية الغياً .وعندما يُغتصب طفل ما من قبل أحد أفراد العائلة فقد يعتقد هذا الطفل أنهـ\ا ستحصل على االهتمام من خالل السلوك
الجنسي مع شخص آخر .وعندما يختبر األطفال المشاعر الجنسية ،والتي هي أمر شائع عند األطفال الذين تمت اإلساءة إليهم جنسياً،
فغالبا ً ما يقومون بمحاولة إعادة تجربة هذه المشاعر .فقد يبدؤون بالتصرف جنسيا ً مع األطفال اآلخرين في محاولة لفهم ما حدث لهم.
وفي بعض الظروف ،قد تؤكد لهم المشاكل التي تحصل لهم نتيجة هذا السلوك أنهم وسخين وسيئين.
والسلوك الجنسي ،إلى حد ما ،هو جزء من نمو الطفل الطبيعي .ولكنه عندما يحدث بسرعة أكبر أو في عمر أصغر مما يتناسب مع
نموهم ،وعندما يترافق مع اإلكراه (أي أن يقوم الطفل بإكراه طفل آخر على المشاركة في أنشطة جنسية) أو عندما يرتبط بأزمة
عاطفية فقد يكون ذلك مؤشرا ً على إساءة جنسية.

تبول/تغوط الطفل في السرير
يفقد العديد من األطفال السيطرة على مثانتهم أو أمعائهم بعد العنف الجنسي .وقد يكون محبطا ً للوالدين ومحرجا ً لألطفال .ويبلل كل
األطفال سريرهم من حين آلخر عندما يمرضون أو يتوترون أو يقلقون .ولكن األطفال الذين تمت اإلساءة إليهم جنسيا ً فغالبا ً ما يبللون
سريرهم كل ليلة وأحيانا ً أكثر من مرة في الليلة الواحدة .وقد يرتبط تبليل السرير بالمشاعر وقد يكون نتيجة للكوابيس .وقد يسبب
الخوف الشديد فقدان السيطرة على المثانة وقد يؤدي إلى إيقاظ الطفل من حلم مرعب .وقد يكون تبليل السرير نتيجة لمشاعر العجز
عندما يشعر األطفال بفقدان امتالكهم لجسدهم والسيطرة عليه بعد أن استخدمه شخص آخر أقوى منهم.

الكوابيس
تنتاب الكوابيس جميع األطفال من وقت آلخر ،ولكن غالبا ً ما ينتاب األطفال الذين تعرضوا لإلساءة الجنسية كوابيسا ً كل ليلة وأحيانا ً
أكثر من مرة في الليلة الواحدة .وقد يحلمون احالما ً مكررة .وقد تجعل الكوابيس األطفال يشعرون بالخوف من الظالم مما يؤدي إلى
سلوكيات صعبة عند األطفال .وتعكس أحالمهم مخاوفهم واحساسهم بفقدان السيطرة .وقد يساعد سؤالهم بالحديث عن أحالمهم في
جعلهم يتحدثون عما حدث لهم.
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آالم مستمرة
يصيب العديد من األطفال آالم وأوجاع ليس لها سبب عضوي .وغالبا ً ما ترتبط هذه بناحية ما من االعتداء .أحياناً ،إذا تعرض الطفل
لأللم الجسدي أثناء االعتداء فإن جسدهم يحافظ على ذكرى هذا األلم .مثالً سيشعر الطفل الذي تم ربطه دائما ً
بخدر في يديه؛ وتعاني
ٍ
طفلة أخرى من آالم معدة شديدة بعد إيالج مهبلي .وهناك ول ٌد لديه صداع شديد يفقده صوابه ألنه شعر بأنه ال يمكنه أن يُخرج المعتدي
من رأسه .وقد يشعر األطفال أحيانا ً أن هنالك شيئا ً ما قد انكسر في داخلهم .وقد يكون األلم المتكرر طريقة األطفال في الحصول على
الحب الزائد واالهتمام الذي يحتاجونه في ذلك الوقت .وأحيانا ً تُظهر مشاعر الطفل نفسها جسديا ً ألنه ليس لديهم القدرة على صياغتها
على شكل كلمات.

التعلق
غالبا ً ما يقوم األطفال الذين كانوا سابقا ً معتمدين على أنفسهم بالتعلق الشديد بوالديهم أو مقدمي الرعاية لهم بعد االعتداء الجنسي .وهو
تعبير األطفال عن حاجتهم الملحة للحصول على الطمأنينة من مقدمي الرعاية لهم بأنهم ما زالوا محبوبين وآمنين .ويحاول األطفال أن
المقربين .وهم يحاولون استعادة احساسهم باللمسة الجيدة من خالل
يعيدوا بناء احساسهم باألمن والثقة من خالل عالقاتهم مع البالغين
ّ
طلبهم للحب واالحتضان .فهم يحاولون عالج جروحهم .وقد يكون صعبا ً على الوالدين احتمال الطلبات الكالمية والجسدية ،ولكن يمكن
السيطرة عليها من خالل التعرف على ما يحتاجه الطفل ووضع حدود حول متى وكيف يتم تلبية هذه الطلبات .ويمكن للحديث مع
الطفل عن مخاوفه أن يخفف التعلق.

العدوانية
غالبا ً ما ترتبط العدوانية عند األطفال بالخوف والغضب .وقد تكون العدوانية رسالة مباشرة تقول "لن أسمح بأن يتم إيذائي مجدداً".
والغضب هو استجابة طبيعية ،ويمكن أن يكون جزءا ً من عملية الشفاء من الحدث الرهيب .ويجب أن يتم التعبير عن الغضب بطريقة
آمنة وبناءة وضمن حدود ثابتة تمنع الطفل من إيذاء نفسه أو اآلخرين .وللقيام بذلك ،يجب أن يتم تف ّهم الغضب من قبل الطفل والبالغين.
ويجب على الطفل أن يتعلم كيف يضبط ويعبر عن غضبة بطريقة مقبولة .ويمكن للبالغين أن يساعدوا األطفال في تعلم مهارات ضبط
وإدارة غضبهم بدون عدوانية.
وتسبب العدوانية للطفل مشاكل أكثر ألن عدوانيتهم تمنع اآلخرين من رؤية أو فهم حاجات الطفل .فهي تنبع من الخوف والحاجة
لحماية أنفسهم من األذى مجدداً .وقد يظهر ذلك جليا ً عند األوالد الذين قد يشعرون بأنهم كانوا ضعفاء ألنهم لم يتمكنوا من قتال
ومواجهة المسيء .ويمكن أحيانا ً أن يجعل األطفال أنفسهم يشعرون بأنهم أقوى من خالل إيذاء األطفال اآلخرين أو الحيوانات.
وقد تجعل العدوانية األطفال يعاقبون أنفسهم ،وتجعلهم يزيدون من ضعف احترامهم لنفسهم ألنها تحرمهم من األصدقاء وتضعهم دائما ً
في ورطة.

عواقب إضافية للعنف الجنسي على األطفال
يمكن أن تكون آثار العنف الجنسي على األطفال متنوعة وواسعة النطاق .وتشمل اآلثار األخرى االرتكاس إلى سلوكيات من مرحلة عمرية
أبكر من مراحل نموهم الحالية ،أو التوقف عن ممارسة السلوكيات المكتسبة الحقا ً (مثل عودة األطفال الذين تمرنوا على استخدام المرحاض
إلى تبليل سريرهم) .كما تشمل اآلثار اعتزال العائلة واألصدقاء ،وصعوبات التركيز في المدرسة ،وعدم االهتمام باألنشطة اليومية ،والخوف
الشديد من الغرباء ،والقيام بالمخاطرات وتغيير المعتقدات والقيم (خاصة عند المراهقين) .ويمكن أيضا ً أن تُعقّد اآلثار الثانوية كالعزلة
االجتماعية والوصمة وترك المدرسة وانعدام فرص الدراسة والتوظيف ،الضرر األولي الذي سببه العنف الجنسي ،مما يؤدي إلى تقويض
نمو األطفال على المدى الطويل .وإذا لم يتم مواجهة العنف الجنسي أو إذا استمر لفترة طويلة ،فهو سيؤثر على نمو الطفل العاطفي
واالجتماعي والفكري.
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آليات التكيف عند األطفال
كما هو األمر عند البالغين ،هنالك عدة عوامل تؤثر على تكيف وصمود وتعافي األطفال بعد العنف الجنسي واإلساءة الجنسية.
عموماً ،لدى األطفال مجموعة كبيرة من الموارد للتكيف بعد الصعوبات أو التجارب المجهدة .في الواقع ،يظهر األطفال عادة مرونة كبيرة
ولديهم القدرة على استعادة التوازن.
يحتاج األطفال أكثر من البالغين إلى دعم الوالدين واألخوة والعائلة األكبر واألصدقاء للشعور بأنهم محميين وللتعامل مع تأثير العنف
الجنسي .واالرتباط بمقدم رعاية ثابت وداعم هو حجر األساس في النمو السليم ،بما في ذلك تطوير آليات التكيف .وستساعد البيئة اآلمنة
لألسرة – والتي تعني أال يكون أي فرد من األسرة شريك في اإلساءة – الطفل على اللعب والتعامل مع المشاعر واألفكار والتعافي من
العنف.
تؤثر العوامل المتعلقة بالمجتمع والثقافة والدين على تكيّف ومرونة وتعافي األطفال .وقد تساعد األعراف والقيم والمواقف تجاه العنف
الجنسي في حماية األطفال من األذى الالحق وفي تعافيهم .وقد تساعد أيضا ً الطقوس التقليدية والدينية كالتطهر أو طقوس الشفاء ،في تعزيز
التعافي.
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الملحق الرابع :ﺗقنيات لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي
بعض األشخاص الذين واجهوا حاالت كوارث قد يكونون قلقين أو غاضبين جداً .قد يشعرون بأنهم مشوشون أو مرهقون ،وقد تظهر
عليهم بعض األعراض الجسدية كاالرتجاف أو االهتزاز ،صعوبة التنفس ،أو الشعور بخفقان قلوبهم .إليكم مجموعة تقنيات لمساعدة
األشخاص المتوترين على الشعور بالهدوء:
•
•
•
•
o
o
o
o

إجعل نبرة صوتك هادئة وناعمة.
إذا كان ذلك مناسبا ً للثقافة ،حاول أن تحافظ على بعض التواصل البصري مع الشخص أثناء كالمك معه.
ذكر الشخص بأنك موجود هنا لمساعدته .ذكرهم بأنهم بأمان ،إذا كان ذلك حقيقياً.
إذا كان أحدهم يشعر بالزيف أو االنفصال عن الواقع المحيط ،يكون من المفيد أن تصلهم مع ذاتهم ومع البيئة المحيطة .يمكنك
القيام بذلك عبر سؤالهم أن:
يضعوا أقدامهم على األرض ويشعروا بها.
ينقروا بأيديهم أو بأصابعهم على وسطهم.
بالحظوا بعض األمور غير المثيرة للتوتر في محيطهم ،مثل أشياء يمكنهم رؤيتها ،لمسها أو اإلحساس بها .إجعلهم يخبرونك
بما سمعوا أو رأوا.
شجع الشخص على الحديث واستعادة إيقاعه الخاص.

التحدث مع الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي تساعد على استعادة ثقتهم ودعمهم هو أمر جوهري .هذه الرسائل موجهة
لألشخاص الذين قد يلتقون مع الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي في عملهم .المعلومات المقدمة هنا بسيطة جدا ً وليست بديالً
عن التدريب على العمل مع الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.

أمور هامة يجب قولها دائماً (ليس بالضرورة بهذا الترتيب):
•
•
•
•
•
•

أنا آسف جدا ً أن هذا حصل لك.
أنت لست وحدك .هنالك من يمكنه مساعدتك.
إنه ليس خطأك( .أنه تم اغتصابهـ\ا)
كيف يمكنني مساعدتك؟
يمكنني أن أقدم لك بعض المعلومات التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرارات عما يجب أن تفعليه ،ولكن القرار في النهاية هو
قرارك.
"إن كان لديك أسئلة ال أعرف اجابتها فسوف أبذل جهدي ألن أجد المعلومات وأتحدث معك حولها مرة ثانية قريبا ً جدا ً".

حول الصحة:
•
•
•
•
•
•
•

من الضروري جدا ً أن تحصلي على الرعاية الصحية بعد االعتداء الجنسي ،بأسرع ما يمكن.
ً
من الممكن أن تحصلي على الدواء الذي يمنع الحمل واألمراض المنقولة جنسياً ،واألمراض األخرى ،كما يمكن أيضا معالجة
اإلصابات.
يجب أن يتم أخذ الدواء الذي يمنع الحمل بأسرع ما يمكن وضمن  5أيام من الحادث.
هنالك دواء للوقاية من فيروس نقص المناعة .يجب أن يتم أخذه بأسرع ما يمكن ،وضمن  3أيام أو  72ساعة من الحادث.
حتى لو أن الحادث حصل قبل أكثر من  5أيام من الضروري أن تحصلي على العناية الطبية.
أستطيع مساعدتك في إيجاد عيادة صحية والتي يمكن أن تقدم لك العالج الطبي الذي تحتاجينه وتجيب عن أسئلتك.
أنت ال تحتاجين تقريرا ً من الشرطة للحصول على الرعاية الطبية ،إال إذا كنت تريد إبالغ الشرطة عن الجريمة.
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حول الدعم العاطفي واالستشارة والمتابعة
•
•

من الطبيعي أن تشعري باالضطراب بعد االغتصاب .فالعديد من الناجين ال يمكنهم التوقف عن التفكير به ،وتصيبهم كوابيس
حوله ،وال يمكنها أن تأكل وتنام بشكل طبيعي .أنت لست مجنونة .إن هذه ردود فعل طبيعية لحدث رهيب.
هنالك أشخاص يمكنهم أن يساعدوك في التعافي عاطفيا ً ويقدموا لك المساعدة التي تحتاجينها .أستطيع أن أوصلك بهؤالء
الناس.

حول السالمة
•

هل تشعرين بالخطر أو تحتاجين المساعدة لتشعري باألمان؟
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الملحق الخامس :ﻧصائح ﺗركز على الناجين
االستفادة من تقنيات اإلسعافات األولية لتسهيل بناء الثقة وخلق بيئة آمنة وسرية خالل التقييم األولي والمقابلة.
المواقف المرﺗكزة على الناجية

ﻧصائح مرﺗكزة على الناجية

تجنب اللغة الطبية أو القانونية المتخصصة .احرص
على تجنب استخدام الكلمات التي قد ال تفهمها
الناجية أو التي قد تزيد من القلق.

•
•

"دعني أشرح ما يحدث اآلن"...
هل لديك أي أسئلة؟ هل تريدين مني أن أمر ثانية على الخطوات
التالية التي تحدثنا عنها للتأكد من أن كلينا نفهم ماذا سيحدث بعد
ذلك؟ "

ال تتعجل لملء الصمت بالكلمات .تحتاج بعض
الناجيات إلى الجلوس بهدوء ومعالجة الحدث .بعد
لحظات قليلة  ،أقر بالصمت.

•
•
•

"أستطيع أن أرى أن هذا ليس من السهل وضعه في الكلمات".
"في بعض األحيان يكون من األسهل عدم التحدث".
ً
"في بعض األحيان قد يكون من األفضل أن تكون صامتا".

قم باإلقرار بأنك شخص غريب ،شخص جديد في
حياتها.

•

"أعلم أننا قد التقينا للتو ،قد يكون من غير المريح أن تخبريني
بما حدث لك ،لكنني هنا من أجلك  ،ألستمع إليك وأتأكد من أنك
بخير".

طمئن الناجية أنك ستصبر وأنك ال تحتاج منها أن
تستعجل في قصتها.

•
•
•

"يمكننا أن نأخذ ما نحتاج إليه من الوقت".
"سوف انتظر".
"ال بأس  ،خذ وقتك".

استخدم عبارات دعم بسيطة عند الحاجة:

•
•
•
•

"أنا سعيد ألنك جئت إلى هنا".
"من الجيد أن تقول لي هذه األشياء".
"ما الذي يتطلبه األمر لكي تشعري باألمان هنا"؟
"من الشائع أن تكون لديك هذه المشاعر .تشعر العديد من النساء
في وضعك بهذه الطريقة".
"إذا كنت تريدين التوقف في أي وقت  ،فيمكنك إخباري بذلك".
"إذا فكرت في أمر آخر تريدين التحدث عنه ،فيمكننا إيقاف ما
نقوم به واالستماع إليه .أخبريني إذا تذكرت اي شيء
"أنت هنا  ،لقد نجوت".

اعترف بوضوح أن الناجية ليست على خطأ وتأكد
من أن موقفك هو داعم ،وليس إلقاء اللوم

•

ما حدث لم يكن خطأك.

توفير مساحة آمنة للتعبير العاطفي .إذا وصلت
المقابلة لمرحلة تخللها الصراخ أو التعبير عن
الغضب  ،على سبيل المثال  ،أشر إلى السلوك
واسأل كيف يمكنك مساعدة الناجية في الشعور
براحة أكبر.

•
•

عليك ،هل ترغبين في أخذ استراحة؟"
"أرى أن هذا صعب
ِ
"الغضب أمر طبيعي  ،ماذا يمكننا أن نفعل إلطالق هذا
الشعور"

•
•
•
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المواقف المرﺗكزة على الناجية
تقديم التعاطف والدعم عن طريق عكس ما يفعله
الشخص (مثل البكاء والتعبير عن الغضب) والسؤال
عن طريقة تقديمك المساعدة.

ﻧصائح مرﺗكزة على الناجية
•
•

"أراك غاضبة .لديك الحق بأن تغضبي .من فضلك أخبريني ما الذي
يمكنني فعله لمساعدتك على الشعور بالتحسن" .
"أرى أنك تبكين  ،يمكننا االنتظار حتى تكون مستعدًا للحديث .هل
هناك شيء ما يمكنني القيام به للمساعدة؟"
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الملحق السادس :ال ﺗنطبق هذه الحاشية على النص بالعربية .ﻧموذج
الموافقة المستنيرة

سري
النموذج  :1الموافقة على إصدار المعلومات
هذه االستمارة يجب ان تقرأ على المستفيدة \الوصي بلغتها األم  .يجب أن يشرح لها بوضوح بأنها تستطيع اختيار أي من
هذه االختيارات الموجودة في االسفل أو أن تمتنع عن ذلك تماماً.
أنا  ,---------------------------------------------اعطي االذن ل (اسم المنظمة)_______________ لمشاركة
المعلومات حول القضية التي ابلغت عنها كما هو موضح في االسفل :
أفهم بأني إذا كنت أشكل خطرا ً على نفسي أو اآلخرين أو إذا كان طفل ما معرض للخطر بدون راعٍ يتحمل مسؤوليته ألخذ القرار .هذه
المعلومات يمكن مشاركتها مع منظمات أخرى بدون موافقتي  .هذا لسالمتي ولسالمة االخرين من حولي.

 \2اإلحاالت
أفهم بأني وبإعطائي التصريح في األسفل  ,فأنا أعطي اإلذن للمنظمة المذكورة سابقا ً بأن تشارك المعلومات الخاصة بالقضية
من تقرير الحادثة مع مزود الخدمة الذي أشرت إليه  ,حتى أتلقى المساعدة مع الحماية أو المساعدة الطبية أو المساعدة
القانونية .
فهمت بأن المعلومات ستعامل بسرية و احترام  ,وتتم مشاركتها فقط في حال الحجة لها للمساندة التي طلبتها .
أفهم بأن كشف هذه المعلومات يعني بأن شخص من الوكالة أو مزود الخدمة المذكور في االسفل قد يأتي للحديث معي  .لدي
الحق في أي مرحلة بتغيير رأيي حول مشاركة المعلومات مع الوكالة المحددة \ مسؤول التواصل المذكورين في األسفل .
أرغب بمشاركة المعلومات مع :
نعم ال
الرعاية الطبية ----------------------------------------------------------:
خدمات الدعم النفسي اإلجتماعي-------------------------------------------------------------------:
خدمات الحماية ( محدودة أو غير متوفرة)-------------------------------------------------- :
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المساعدة القانونية ----------------------------------------------------------- :
أخرى ------------------------------------------------------------------ :
لـ (التحديد ) ------------------------------------------------------------ :
 \3المعلومات غير -ال ُمعَ ِّرفة (مجهولة الهوية)
تم إعالمي بأن بعض المعلومات غير -ال ُمعَ ِ ّرفة قد يتم مشاركتها أيضا ً لتقديم التقارير  .أي معلومات يتم مشاركتها لن تذكرني
شخصيا أو تحدد الحادثة  .لن يكون هناك طريقة يتم بها التعرف علي بناءا ً على هذه المعلومات  .أفهم بأن المعلومات
ال
نعم
المشاركة ستعامل بسرية و احترام .

توقيع \ بصمة إبهام المستفيد :
(أو األهل \ الوصي إذا كان تحت --------------------------------------------------------------------------------) 18
التاريخ ---------------------------- :
--------------رمز الموظف -------------------------------- :
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الملحق السابع :ﻧقاط االﺗصال الخاصة باإلحالة
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الملحق الثامن :بيان السرية
إن محتوى مسارات اإلحالة سري (يتضمن معلومات التواصل مع مسؤولي االتصال ومزودي الخدمات) ومعدة لإلطالع فقط
من قبل المرسل إليهم من الموظفين المشاركين بشكل فوري بإجراء اإلحاالت المتعلقة بالناجيات من العنف القائم على النوع
اإلجتماعي.
يتم إرسال التحويالت بثقة ،وفقط بهدف االيصال إلى المستقبلين المحددينوبهدف وحيد هو إحالة الناجيات من العنف القائم على
النوع اإلجتماعي لمزودي الخدمات .معلومات كل من الناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي ومزودي خدمات
العنف القائم على النوع اإلجتماعي تعتبر سرية.
ويجب كذلك مراعاة ضمان عدم اطالع األشخاص غير المخولين على أي نقاشات حول معلومات سريّة وأن الملفات التي
تحوي معلومات سريّة التترك في مكان مفتوح أو تتم مشاركتها بدون قصد .إذا استلمت تحويالً عن طريق الخطأ ،فإن أي
سرية أو مميزة يعتبر
استخدام ،أو نسخ أو نشر لهذه التحويلة يعتبر ممنوعا ً بشدّة .إن أي إفصاح غير مصرح به لمعلومات ّ
خرقا ً جسيما ً لهذه السياسة.
كل إحالة لناجية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي يجب أن تراعي المبادئ التوجيهية كما هي موضحة في القسم الثاني
من إجراءات العمل القياسية للوقاية واالستجابة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي المرفقة في هذا البريد اإللكتروني.
نرجو من حضراتكم الرد على هذه الرسالة موضحين فهمكم وموافقتكم على األحكام المذكورة في هذا البريد اإللكتروني.
شكرا ً جزيالً لعملكم وتعاونكم.

Page 87 of 123

الملحق التاسع :قائمة التحقق من السالمة وﺗخطيط السالمة
لن يتمكن العامل اإلنساني من إيقاف العنف من الحدوث .ومع ذلك ،يمكنك االستفادة من إرشادات عامة وكذلك بعض إشارات الخطر لتُقيم
قدر المستطاع مدى هشاشة إحدى الناجيات.
قائمة التحقق هذه هي أداة فعّالة لتقييم سالمتها .إذا قامت الناجية أو العاملة االجتماعية باختيار أحد الصناديق ،سيكون من المنصوح به
جدا ً القيام بإعداد استراتيجية سالمة.
قائمة تحقق السالمة
قم باختيار كل عنصر تشير الناجية إلى أن مهدد لسالمتها
❑

❑

❑

❑
❑

❑

❑
❑

تاريخ في التسبب بإصابات خطيرة -تحقق منها إذا ماكان المعتدي قد تسبب لمرة أو أكثر بإصابات مهددة للحياة للناجية أو
ألطفالها في الماضي ،باإلضافة إلى حلقة العنف المفصح عنها.
العنف المتكرر -تحقق من الناجية إذا كان العنف متكرراً ،يحدث بواقع أكثر من مرة في الشهر .إذا كان كذلك ،فإن الدراسات
أثبتت أنه يزداد وتشتد خطورته أكثر وأكثر.
التهديد بقتل الناجية أو النفس -تحقق مع الناجية إذا كان المعتدي قد هدد بقتل نفسه أو قتل الناجية .المعتدون الذين يهددون
باالنتحار أو القتل يجب أن يعتبر خطرا ً جداً .إذا كان المعتدي قد قتل أحدا ً مسبقا ً داخل أو خارج قتال ،سيكون ذلك أكثر
خطورة.
ع أخرى من العنف.
تاريخ من العنف -تحقق مع الناجية إذا كان المعتدي لديه تاريخ في ارتكاب أنوا َ
األسلحة -تحقق مع الناجية إذا كان المعتدي يملك سالحا ً أو لديه وصول إلى األسلحة وأنه قد استخدمها أو هدد في استخدامها
خالل اعتداءات سابقة.
وجود/موقع المعتدي -المعتدي يعيش في نفس الموقع/المخيم ،لديه تواصل مع الناجية /الظهور حولها بمعدل أسبوعي ،يراقب
نشاطات الناجية عن قرب ويطاردها خلسة عندما تحاول الحصول على مساحة .تحقق معها المعتدي يتحكم بالناجية بأي من
هذه الطرق.
إساءة استخدام المشروبات الكحولية أو العقاقير -تحقق مع الناجية إذا كان المعتدي يشرب أو يتناول العقاقير.
وجود "محفزات" محتملة -تحقق معها إذا كان يوجد أحداث حالية أو قادمة قد تحفز أو تقود لإلساءة موجودا ً (مثل الناجية
تترك المنزل ،الناجية تذهب إلحضار الماء ،الناجية تذهب لطلب المساعدة في إحدى المنشئات ،إلخ)

على مقياس من  1إلى ( 5بحيث تكون  5آمنة بشدة و  1غير آمن بالمرة) درجة إحساسك باألمان في البيت؟
☺
5


4


3
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2

1

خطة السالمة
رمز المستفيد:

رمز الموظف :

رمز الحادثة :

المخاوف االمنية
السؤال

المالحظات

ما هي مخاوفك و لماذا؟
هل تخافين من شخص معين؟
هل لديك مخاوف على سالمة أوالدك و/أو أي
من أفراد أسرتك؟
متى وأين تشعرين بعدم األمان ولماذا؟
هل تعرفين المعتدي/المعتدين؟
هل الزال العنف مستمراً؟

أنظمة الدعم
السؤال

المالحظات

بماذا كنتي تقومين منذ الحادثة لتبقي نفسك
بأمان من المعتدي واآلخرين؟
هل هذا شيء الزال بإمكانك االستمرار بالقيام
به؟
ماهو الدعم أو المساعدة التي تحتاجينها
لالستمرار باستخدام هذه االستراتيجيات؟
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ﺗاريخ المقابلة :

في األماكن التي تشعرين بها بعدم األمان ،هل
يوجد أي استراتيجيات لتجنب هذه األماكن أو
لتخفيف خطر وقوع العنف فيها؟
هل يوجد أفراد من عائلتك ،أو مجتمعك أو قادة
مجتمعين تثقين بهم؟
هل هم على علم بما جرى؟
هل تعتقدين أنهم سيقدمون الدعم إذا علموا بما
جرى؟
في حال حدوث طارئ ،هل يوجد مكان يمكنك
أن تلجأي إليه بشكل آمن لفترة مؤقتة؟
هل لديك وصول إلى هاتف يمكنك استخدامه
للتواصل مع أحد ما لتقديم الدعم إذا كنت
بحاجته؟

خطة السالمة
أكمل خطة السالمة هذه باستخدام كلمات الناجية بحذافيرها
العبارة

المالحظات

عندما أشعر بعدم األمان والحاجة إليه فإنني
سأقم بالتالي:
سوف أذهب إلى ............
سوف أتكلم مع ..............
إذا اضطررت لمغادرة المنزل بسرعة فسوف
أذهب إلى ...........
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الملحق  :10ﻧموذج االستيعاب والتقييم المتبنى من ﻧظام إدارة معلومات
العنف القائم على النوع اإلجتماعي

نوع الحادث

رمز المستفيد

االستمارة  :2المدخالت و التقييم
ﺗوجيهات

 -1هذه االستمارة يجب ملؤها من قبل الشخص الذي يقدم الخدمة للمستقيد

-2

ذكر المستفيد بأن المعلومات ستبقى سرية  ,وأنه يستطيع أن يمتنع عن االجابة على اي من االسئلة التالية
تاريخ الحادثة*

تاريخ التقرير *

* التبليغ من قبل الناجية؟

رمز الموظف *

 نعم

 ال

معلومات الناجي
عمر المستفيد*

جنس المستفيد *

بلد المستفيد األصلي

ذكر 

أحتياجات محددة /ﻧقاط استضعاف* ( اﺧتر كل ما ينطبق )

سورية 
العراق 

أنثى 

قاصر غير مصاحب  ال
أخرى 

طفل منفصل

 اعاقة جسدية 

طفل مستضعف أخر

حالة النزوح في وقت المقابلة* □الجىء
□ طالب لجوء

□ عائد

□ مواطن أجنبي
□ شخص ال يملك جنسية

□ مقيم



 إعاقة عقلية 

□ نازح داخلي
□ معلومة غير متوفرة

تفاصيل الحادثة
المحافظة *

المدينة  /الناحية*

 -1هل تقرير الحادثة تضمن اإليالج ؟

نوع الحادثة /أو العنف
(رجاء أختر فقط واحد مما يلي .أشر إلى  GBVIMSنظام إدارة المعلومات او
أدوات تصنيف العنف القائم على النوع ااالجتماعي للتوضيح أكثر)
□ اإلغتصاب
( يتضمن إغتصاب جماعي ,اإلغتصاب الزوجي)

المجتمع /المخيم *

نعم ← صنف الحادثة كـ "أغتصاب"
ال ← تابع إلى النوع االخر من الحوادث في القائمة
 - 2هل تضمنت الحادثة في التقرير التواصل الجنسي غير المرغوب ؟
نعم ← تصنيف الحادث بأنه " اعتداء جنسي "
ال ← تابع إلى النوع االخر من الحوادث في القائمة
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□ اإلعتداء الجنسي

 . 3هل تقرير الحادثة تشمل االعتداء الجسدي ؟

(يتضمن محاولة اإلغتصاب واالستغالل /العنف الجنسي بدون إيالج و ختان
المرأة)

نعم ← تصنيف الحادث بأنه " اعتداء جسدي " .
ال ← تابع إلى النوع االخر من الحوادث في القائمة

□ اإلعتداء الجسدي

 . 4هل كان الحادث عمالً من الزواج القسري ؟

(يتضمن الضرب ,الصفع ,الركل ,الدفع الخ....والتي ليست جنسية بطبيعتها)

إ نعم ← تصنيف الحادث بأنه " زواج قسري "

□ الزواج اإلجباري

ال ← تابع إلى النوع االخر من الحوادث في القائمة

(يتضمن الزواج المبكر)

 . 5هل تقريرالحادث يتضمن الحرمان من الموارد والفرص أو الخدمات؟
إ نعم ← تصنيف الحادث بأنه " حرمان من الموارد والفرص أو الخدمات" .

□ الحرمان من الموارد  ,الفرص والخدمات
(يتضمن الحرمان من الميراث ,األرباح,الوصول إلى المدرسة ,أو الحصول
على مانع الحمل الخ ....التبليغ عن الفقر العام يجب أن ال يسجل)

ال ← تابع إلى النوع االخر من الحوادث في القائمة
 . 6هل تقريرالحادث يتضمن االعتداء النفسي  /العاطفي ؟
نعم ← تصنيف الحادث بأنه " اعتداء نفسي /عاطفي "

□اإلستغالل النفسي  /العاطفي
(يتضمن  :التهديد بالعنف الجسدي أو الجنسي  ,العزل األجباري ,المضايقة /
التخويف ,اإليمائات أو الكلمات المكتوبة ذات طبيعة جنسية  /تهديدية
□ ليست حالة عنف قائم على النوع ااالجتماعي (حدد) ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ال ← تابع إلى النوع االخر من الحوادث في القائمة
 . 7هل الحادث المذكور هو حالة من العنف القائم على النوع ااالجتماعي
GBV؟
نعم ← البدء من جديد من عدد  1وحاول مرة أخرى إعادة تصنيف الحادث ( إذا
كنت قد حاولت تصنيف هذا الحادث عدة مرات  ،اطلب من المشرف مساعدتك
في تصنيف هذا الحادث )
ال← صنف الحادث بأنه " ليست حالة عنف القائم على النوع ااالجتماعي "
Non-GBV

هل كان هذا الحادث ممارسة تقليدية مؤذية *؟
ال
(الختان)

أذى سببته لنفسك

 جريمة شرف \محاولة قتل باسم الشرف زواج قسري زواج اطفال
 التهديد و التخويف بالصور و التسجيالت  الحرمان من األطفال

هل كان هناك تبادل لـ النقود  ,البضائع  ,الفوائد  ,و\أو الخدمات في هذا الحادث *؟

نعم 

ال 

نوع الخطف في وقت الحادثة
 ال يوجد مصادرة ألزامية  االتجار بالبشر

 انواع أخرى  /الخطف

هل بلغ المستفيد عن هذه الحادثة في أي مكان أخر؟( أذا نعم ,أختر نوع الخدمة المزودة واكتب أسم مزود الخدمة.),
 ال  نعم (حدد):
هل هناك أية حوادث سابقة من العنف التي ارتكبت ضدهم؟

 ال

 نعم

أذا نعم  ,ضمن وصف مختصر:

معلومات المعتدي المفترض
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بتر أعضاء األنثى

عدد المعتدين المفترضين

جنس المعتدي المفترض

عالقة المعتدي المفترض بالناجية

1

 ذكر

شريك حميم \شريك سابق

2

 انثى

مقدم رعاية أساسي

 صديق العائلة \جار

3

 كالهما

العائلة غير الزوج أو مقدم الرعاية

 الجئ اخر \نازح محلي \عائد

 أكثر من ثالثة

العمر

مشرف \رئيس العمل

 شخص من اعضاء المجتمع

 غير معروف

 بالغ  قاصر

مدرس \ مسؤول المدرسة

 بالغ و قاصر

مزود خدمة
شريك في المنزل

 زميل الدراسة

 اخرين
 التوجد عالقة
غير معروف

العمل الرئيسي للمعتدي المفترض 
مزارع  طالب  موظف مدني  عضو من المجلس المحلي

الجيش المحلي  تاجر/صاحب عمل

مسؤول أمني  قائد ديني

 صاحب محل  معلم  مسؤول سياسي  موظف االمم المتحدة  منظمة غير حكومية  موظف في القطاع الصحي  قائد في المجتمع
 عامل يومي (عامل)  أخرى  غير معروف  غير موظف
/المخيم
العمل المخطط له /االجراء المتخذ  :أي حدث /ﻧشاط فيما يتعلق بهذا التقرير
من أحال هذا المستفيد إليك؟
 مركز طبي/صحي

 الشرطة/ممثل أمن أخر

قائد في المجتمع او المخيم

 خدمات المشورة أو الدعم النفسي  خدمة حكومية أخرى

 مدرس /مسؤول مدرسة

 خدمات قانونية

 منزل امن /الملجأ

 برنامج سبل العيش

هل ﺗم أحالة المستفيد إلى منزل امن أو ملجأ؟
نعم

 قطاع التنمية /منظمات انسانية اخرى

 أحال نفسه بنفسه
 عضو في المجتمع
ﺗفاصيل األحالة:

 ال–الخدمة زودت من قبلك
 ال -الخدمة قدمت قبل هذه الزيارة

.

 ال – الخدمة ال تطبق
 ال -االحالة رفضت من قبل الناجي
 ال -الخدمة غير متوفرة

هل أحيل إلى الخدمات الطبية؟
نعم

ﺗفاصيل األحالة:

 ال–الخدمة زودت من قبلك
 ال -الخدمة قدمت قبل هذه الزيارة

.

 ال – الخدمة ال تطبق
 ال -االحالة رفضت من قبل الناجي
 ال -الخدمة غير متوفرة
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 أخرى (حدد)

هل أحيل إلى الخدمات النفسية؟
نعم

ﺗفاصيل األحالة:

 ال–الخدمة زودت من قبلك
 ال -الخدمة قدمت قبل هذه الزيارة

.

 ال – الخدمة ال تطبق
 ال -االحالة رفضت من قبل الناجي
 ال -الخدمة غير متوفرة

هل أحيل إلى الخدمات االمنية؟
نعم

ﺗفاصيل األحالة:

 ال–الخدمة زودت من قبلك
 ال -الخدمة قدمت قبل هذه الزيارة

.

 ال – الخدمة ال تطبق
 ال -االحالة رفضت من قبل الناجي
 ال -الخدمة غير متوفرة
نقاط التقييم

قم بوصف حالة الناجي العاطفية في بداية المقابلة  □ :خائف \مرتعب
□ قلق \ منفعل

□ غاضب

□ هادىء

حزين \مكتئب

□

أخرى :

□

قم بوصف حالة الناجي العاطفية في نهاية المقابلة  □ :هادىء اكثر من بداية المقابلة
□ منزعج اكثر مما كان عليه في بداية المقابلة

□ أخرى
ما االجراءات التي تم اتخاذها لضمان سالمة الناجي ؟

هل سيكون الناجي في امان عندما يﻐادر ؟
نعم □

ال □

□ مشابه لما كان عليه في بداية المقابلة

□ وضع خطة سالمة

أذا ال فلماذا :

□ اإلحالة إلى منزل أمن

□ اإلحالة إلى الدعم المجتمعي
□ المتابعة من قبل مزود الخدمة

□ اجراءات اخرى تم اتخاذها :
أذا كان اغتصاباً ,هل شرحت العواقب الممكنة لالغتصاب على الناجي (والوصي إذا كان الناجي تحت سن ) 14؟
هل أعطى المستفيد موافقته على مشاركة المعلومات غير المعرفة في تقريرك ؟ *
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□ نعم □ كال

االستمارة  :ال ُمدخالت و التقييم
قم بوصف الحادثة في االسفل .
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قم بوصف حالة الناجية العاطفية .
هل هناك أي شيء ملفت بشأن سلوكها ؟
ما هي مخاوفها و قلقها ؟
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ماهي الخطط التي وضعت لمتابعة الناجية؟
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الملحق الحادي عشر :الممارسات الفضلى للتواصل مع األطفال
يجب على أي مزود خدمات يتواصل مع أطفا َل متعرضين لإلساءة اإللتزام بهذه المبادئ التوجيهية ،بغض النظر عن سبب هذا التواصل،
وذلك لضمان أن األطفال اليتعرضون للمزيد من الصدمة خالل تواصلهم مع مقدمي الخدمات:
 .1كن عطوفا ً ومطمئنا ً وداعما ً
تعرضوا لإلساءة الجنسية إلى عنايتك من خالل مقدّم رعاية أو شخص بالغ آخر ،فنادرا ً ما يلتمس
من المرجّح أن يصل األطفال الذين ّ
األطفال المتعرضين لإلساءة المساعدة من تلقاء أنفسهم .قد ال يفهم األطفال ما يحدث لهم أو قد يشعرون بالخوف أو الخجل أو الخزي من
األولي على شعورهم باألمان
اإلساءة ،مما يؤثّر على استعدادهم وقدرتهم على التحدّث مع مقدّمي الخدمات .وسوف يؤثّر رد فعلك ّ
واستعدادهم للحديث ،وكذلك على رفاههم النفسي .ردود الفعل اإليجابية والداعمة سوف تساعد األطفال ضحايا اإلساءة على الشعور
بالتحسّن ،في حين ّ
أن ردود الفعل السلبية (مثل عدم تصديق الطفل أو الغضب من الطفل) قد تسبّب لهم المزيد من الضرر.
 .2طمئن الطفل
أن ما حدث ليس خطؤهم ّ
يحتاج األطفال إلى االطمئنان إلى ّ
التعرض لإلساءة الجنسية
وأن كالمهم مصدّق .نادرا ً ما يكذب األطفال حول
ّ
ّ
وينبغي على مقدّمي الخدمات بذل كل جهد ممكن لتشجيعهم على مشاركة تجاربهم .التعابير الشافية مثل “أنا أصدّقك” و“هذا ليس خطؤك”
ضرورية للتواصل في بداية اإلفصاح وطوال فترة الرعاية والعالج .ينبغي لمقدمي الخدمات المباشرين الذين يتواصلون مع األطفال
يتعرضوا للوم بشأن ما اختبروه .من الالزم أن
الناجين أن يجدوا الفرص إلخبارهم بأنّهم شجعان ألنّهم يتحدّثون عن اإلساءة ،وبأنّهم لن ّ
يخبر مقدّمو الخدمات األطفال بأنّهم ليسوا مسؤولين عن اإلساءة و أن يؤ ّكدوا لهم على أنّهم متواجدون لمساعدتهم على البدء بعملية الشفاء.
 .3ال تسبب الضرر  -يجب الحرص على عدم التسبب بصدمة أكبر للطفل
ي تفاعالت قد تزعج الطفل أو تصدمه أكثر .ال تغضب من الطفل ،أو تجبر الطفل على اإلجابة على
يجب على مقدّمي الخدمات رصد أ ّ
ً
ّ
صته مع
ق
ر
يكر
الطفل
تجعل
أو
لذلك،
ا
د
مستع
يكون
أن
قبل
الجنسية
اإلساءة
عن
ّث
د
التح
على
الطفل
تجبر
سؤال ليس مستع ّدا ً للرد عليه ،أو
ّ
ّ
مرات ألشخاص مختلفين .ينبغي على العاملين أن يحاولوا الحد من األنشطة وعمليات التواصل التي تسبّب الضيق للطفل.
اإلساءة عدّة ّ
 .4تحدث بطريقة يفهمها األطفال
ينبغي بذل ك ّل جهد ممكن للتواصل بشكل مناسب مع األطفال؛ فيجب تقديم المعلومات لهم بالطرق واللغة التي يفهمونها ،بحسب عمرهم ومرحلة
نموهم.
ّ

 .5ساعد األطفال على الشعور باألمان
ي خطر محتمل  .قدّم لألطفال خيار أن يكون شخص بالغ موثوق به حاضرا ً أو ال أثناء
إبحث عن مكان آمن وخاص وهادئ وبعيد عن أ ّ
ُ
الحديث معهم .ال تجبر الطفل على التحدّث إلى ،أو أمام ،شخص ال يبدو ّ
شرك الشخص المشتبه بقيامه باإلساءة إلى
أن الطفل يثق به .ال ت ِ
الطفل في المقابلة .أخبر الطفل الحقيقة  -حتى وإن كانت صعبة عاطفيا ً .إذا كنت ال تعرف اإلجابة على سؤال ،فقل للطفل“ :أنا ال
أعرف ”.الصدق والصراحة ين ّميان الشعور بالثقة ويساعدان األطفال على اإلحساس باألمان.

 .6أخبر األطفال عن سبب تحدثك إليهم
مرة يجلس مقدّم الخدمة للتواصل مع أحد األطفال الناجين ،ينبغي أن يأخذ الوقت الالزم ليشرح للطفل الغرض من االجتماع .من المهم أن
في ك ّل ّ
يشرح مقدّم الخدمة للطفل لماذا يريد أن يتكلّم معه ،وماذا سيسأله هو و َمن يقوم على رعايته .في ك ّل خطوة من خطوات العملية ،إشرح للطفل ما يحدث
للمساعدة في ضمان رفاهه جسديا ً ونفسيا ً.
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 .7استخدم األشخاص المناسبين
من حيث المبدأ ،يجب أن تتحدّث فقط مقدّمات الخدمة والمترجمات من اإلناث مع الفتيات عن اإلساءة الجنسية .ينبغي أن يقدّم للطفل الناجي
الذكر الخيار )إن أمكن( للتحدّث مع مقدّم خدمة ذكر أو أنثىّ ،
ألن بعض الفتيان يشعرون براحة أكبر مع مقدّمة خدمة أنثى .تبقى
مدربين من الذكور أو اإلناث.
الممارسة الفضلى هي سؤال الطفل ما إذا كان يفضّل تواجد عاملين ّ

 .8انتبه إلى التواصل غير اللفظي
ي تفاعل .فقد يُظهر األطفال شعورهم بالضيق عن طريق البكاء أو
من المهم االنتباه إلى التواصل غير اللفظي الخاص بالطفل وبك أثناء أ ّ
االرتجاف أو إخفاء وجوههم أو تغيير وضعية أجسامهم .على سبيل المثال ،إذا انطوى الطفل على شكل كرة فهذه إشارة إلى الشخص البالغ
العامل مع الطفل إلى ضرورة أخذ قسط من الراحة أو إيقاف المقابلة من أساسها .كذلك ،يتواصل البالغون بشكل غير لفظي .فإذا أصبح
جسمك مشدودا ً أو إذا كنت تبدو غير مهتم برواية الطفل ،فقد يفسّر سلوكك غير اللفظي بطرق سلبية ،مما يؤثّر على ثقة الطفل واستعداده
للحديث.

 .9احترم آراء األطفال ومعتقداتهم وأفكارهم
ي قرارات ت ّم اتّخاذها نيابة عنهم .مقدّمو
لألطفال الحق في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم حول ما حدث لهم ،فضالً عن أ ّ
الخدمات هم المسؤولون عن تعليم األطفال ّ
أن لديهم الحق في تشارك) أو عدم تشارك (أفكارهم وآرائهم .قم بتمكين الطفل حتى يسيطر
ً
أحس
يكف عن الحديث مع مقدّم الخدمة إذا
على ما يحدث خالل التواصل .يجب أن يكون الطفل حرا في اإلجابة ب“ ال أعرف ”أو أن
ّ
ّ
بالضيق .فحق الطفل في المشاركة يشمل الحق في اختيار عدم المشاركة.

أشياء أخرى لتفكر بها عند التواصل مع طفل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تأكد من أن الطفل يشعر بالراحة أثناء إجراءكم المحادثة .قم بالتقييم أو إجراء مقابلة .إجلس بنفس المستوى مع الطفل .أخبره/ها
أنه ال مشكلة إن شعروا بالخجل أو الخوف ،أو لم يعرفوا إجابة األسئلة ،الخ.
كن على وعي بالبيئة المحيطة ،هل يوجد شيء في الغرفة من الممكن أن يشتت انتباه الطفل (تلفاز ،مذياع ،ضجة ،أشخاص
آخرون ،ملصق على الحائط؟) .اسمح للطفل بداية باالطالع على المكان .واسأل بعض األسئلة المتعلقة بالغرفة قبل البدء
بالمحادثة ،التقييم أو المقابلة.
ضع باالعتبار أن أجوبة األطفال عادة ستعتمد على من هو موجود بالغرفة.
تجنب استخدام مصطلحات تقنية ،استخدم الكلمات التي يستخدمها الطفل ،عدّل أسئلتك إذا كان الطفل اليستطيع فهمك.
إسئل فقط سؤاالً واحدا ً كل مرة ،اجعل األسئلة بسيطة.
تجنب السلبية (ألم تذهب هناك بشكل أبكر؟).
إستخدم مصطلحات محددة بدالً من مصطلحات عامة ( "سكين" بدالً من "سالح").
تجنب أن تسأل األطفال بهدف التخمين ( ماذا كان سيحصل لو.)..
ال تسأل نفس السؤال أكثر من مرة .هذا يمكن أن يجعل الطفل يعتقد أن جوابه كان خاطئاً ،ماقد يقود إلى أجوبة متناقضة.
التجبر مطلقا ً الطفل على الحديث ،التهدد أبدا ً بأن شيئا ً سيئا ً سيحصل لو لم يتحدث/تتحدث (إذا قمت بذلك ،يمكن أن تكون بذلك
تعيد استخدام نفس أسلوب التالعب الذي اتّبعه المعتدي).
التفاعل يجب أن يتم ضمن أوقات تراعي الفئات العمرية 30 :دقيقة لألطفال تحت سن  9سنوات  45دقيقة لألطفال بين – 10
 14سنة ،وساعة كحد أقصى لليافعين.
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التواصل المراعي للتطورية

إن المرحلة التطورية للطفل تتأثر بعدة عوامل .باإلضافة إلى عمر الطفل ،عوامل أخرى من البيئة المحيطة لها تأثير كبير على المرحلة
التطورية للطفل ،كالتعليم ،الثقافة ،التغذية ،الوصول للرعاية الصحية ،والتفاعالت والضغوطات األسرية واإلجتماعية ( كالحرب أو
العنف) وعواقبها (النفسية اإلجتماعية ومشاكل الصحة العقلية ،والنزوح).
إن الطريقة التي التي نتكلم بها مع الرضع مختلفة عن الطريقة التي نتكلم بها مع أوالد مع أطفال في عمرالمدرسة أو يافعين وبالتالي:

•
•
•
•
•

عدّل لغتك بشكل دائم لتتناسب مع المرحلة التطورية للطفل.
ً
إن فهم األطفال للوقت ،المسافة ،الحجم يعتمد على مستوى تطورهم .فقط األطفال األكبر سنا يمكن أن يتم سؤالهم عن هذه
المقادير بالوحدات المستخدمة .األطفال في سن المدرسة قد يتمكنون من مقارنة هذه الوحدات مع وحدات مشابهة يعرفونها.
األطفال األصغر سنا ً أن األشياء "أكبر" أو "أصغر" أو "أطول" أو "أقصر".
ال تسأل األطفال تحت سن ( 10عمر المدرسة) أن يجيبوا على أسئلة تتضمن أفكار مجردة كـ "العدالة" أو "الحب" .األطفال
الصغار (أصغر من اليافعين) اليمكن أن يفكروا بالمجردات.
ً
الردود التقليدية من األطفال الصغار هي "ال" أو "ال أتذكر" .قد يقوموا أحيانا بإعطاء أجوبة غامضة "للحديث عن أشياء سيئة"
أو "أن أقول ماذا فعل الرجل" ،ولكن يمكن أال ينجحوا في التوضيح.
مع األطفال األكبر سنا ً أو اليافعين ،األسئلة العامة تؤدي أحيانا ً إلى معلومات حول اإلساءة الجنسية .هذه األسئلة تكون أقل فائدة
مع األطفال األصغر سناً.
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الملحق الثاﻧي عشر :ورقة متابعة حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي
الفئات العمرية Age groups

Grand
Total
المجموع
الكل

0

Organization Name

Above 18
Female
0

12-17
Female

Male

0-11
Female

Male

Male

نوع الحدث Incident Type
الزواج القسري Forced Marriage

0
0

0

0

0

الزواج المبكر Early marriage

0

0

0

0

0

0

0

Denial of resources opportunities & services by Family member
الحرمان من الموارد والفرص والخدمات من قبل فرد من أفراد العائلة

0

0

0

0

0

Denial of resources opportunities & services by intimate partner
الحرمان من الموارد والفرص والخدمات من قبل الشريك الحميم

0

0

0

0

0

االغتصاب من قبل الشريك الحميم Rape by intimate partner

0

0

0

0

0

0

0

0

االغتصاب من قبل فرد من أفراد العائلة Rape by family member

0

0

0

0

0

0

0

االغتصاب من قبل أخرين Rape by other

0

0

0

0

0

االعتداء الجنسي من قبل الشريك الحميم Sexual Assault by intimate partners

0

0

0

0

0

0

0

االعتداء الجنسي من قبل فرد من أفراد العائلة Sexual Assault by family member

0

0

0

0

0

0

0

االعتداء الجنسي من قبل آخرين Sexual Assault by other

0

0

0

0

0

اإلساءة Psychological/Emotional Abuse by intimate partner
النفسية/العاطفية من قبل الشريك الحميم

0

0

0

0

0

0

0

اإلساءة النفسية/العاطفية Psychological/Emotional Abuse by family member
من قبل فرد من أفراد العائلة

0

0

0

0

0

0

0

اإلساءة النفسية/العاطفية من قبل آخرين Psychological/Emotional Abuse by other

0

0

0

0

0

اإلعتداء الجسدي من قبل الشريك الحميم Physical Assault by intimate partner

0

0

0

0

0

0

0

اإلعتداء الجسدي من قبل فرد من أفراد العائلة Physical Assault by family member

0

0

0

0

0

0

0

اإلعتداء الجسدي من قبل آخرين Physical Assault by other

0

0

0

0

0

0

0
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المجموع الكل Grand Total

الملحق الثالث عشر :المهام واألدوار واألهداف الخاصة بحسب القطاع
ﺗجاه الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي
تذكر أنه:
•
•

أيضا ً ضمن المجموعة الواحدة يمكن أن تكون للمختصين المختلفين مسؤوليات مختلفة (مثال موظف الحماية في منظمة
ليس لديه نفس مسؤوليات الشرطي أو المحامي ،ودور الممرضة ليس كدور الطبيب)...
قد تتداخل بعض المسؤوليات واألدوار.

مجموعة الصحة:
•
•
•
•
•
•
•
•

اسأل أسئلة مفصلة عما حدث أثناء االعتداء
اسأل أسئلة مفصلة عن اإلصابات
قم بفحص طبي للناجيـ\ـة
وثق اإلصابات واجمع األدلة الجنائية
قدم مانع الحمل الطارئ والعالج لإلصابات واألمراض المنقولة جنسيا ً
قدم شهادة طبية
قدم الشهادة في المحكمة
قدم معلومات عن اآلثار الصحية المحتملة للعنف الجنسي

مجموعة الدعم النفسي االجتماعي:
•
•
•
•
•
•

عند وجود المهنيين المدربين قدم المشورة بشكل فردي أو جماعي ،وإن بدا بأن الناجيـ\ـة مضطربـ\ـة بشكل غير اعتيادي أو
غير قادر\ة على القيام بمهام حياتهـ\ـا اليومية ،قم بتقييم صحة عقلية للناجيـ\ـة.
قدم بتدريب الناجين على المهارات الحياتية
قدم دعما ً ماديا ً للناجين (مالبس ،طعام*)...
يسّر وصول الناجين إلى أنشطة كسب الدخل*
تأكد من وجود خدمات صحة عقلية سريرية والتي يمكنها التعامل مع االضطرابات الناتجة عن العنف الجنسي
اعمل مع المجتمع على تخفيف وصمة العار والتمييز ضد الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ولحشد المجتمع لدعم
وحماية الناجين من األذى اإلضافي.

مجموعة الحماية واألمن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خذ إفادات مفصلة من الناجين وأسّس الحقائق
قم بالتحري عن حاالت العنف الجنسي
تأكد من أن يقوم شرطي من نفس الجنسي بالمقابالت مع الناجين أو قدم الخيار للناجي حول جنس الشرطي الذي يود العمل معه
قم بتوقيف مرتكبي العنف الجنسي
قم بنقل الملف إلى المحكمة
تعرف على القوانين الوطنية والسياسات المتعلقة بالعنف الجنسي
تعرف على أنظمة الحماية واألعراف التقليدية في المجتمع المتعلقة بحل المشاكل والعدالة
تعرف على المناطق عالية المخاطر في المنطقة؛ أي المناطق التي تحدث فيها حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي ،وحيث
ترى النساء والفتيات أنهن يتعرضن فيها لمخاطر األمن والسالمة.
أنشأ استراتيجيات لتحسين السالمة ولمنع الحوادث ولحماية الناجين الذين يرغبون باإلبالغ عن الحوادث
قدم المعلومات للناجين حول التعويضات القضائية الممكنة
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•
•

قدم المأوى للناجين
شارك معلومات غير معرفة للهوية عن حاالت العنف الجنسي مع القطاعات األخرى

مجموعة العدالة القانونية
•
•
•
•
•
•
•
•

قدم المعلومات حول آليات العدالة القانونية للناجين
قدم المشورة والمرافعة عن الناجين
راقب جلسات المرافعة
ساعد الناجين في احضار قضيتهم إلى المحكمة
صلة من الناجين وأسس الحقائق
خذ إفادات مف ّ
ارفع القضايا إلى المحكمة
طبق القوانين الوطنية المتعلقة بالعنف الجنسي
أخبر الناجين عن حقوقهم وخياراتهم في العمل القضائي

أدوار وأهداف كل شخص يتعامل مع الناجين من العنف الجنسي:
•
•
•
•
•
•

ضع سالمة الناجية في عين االعتبار
قدم المعلومات عن خيارات الدعم المتوفرة للناجية وقم بإدارة التوقعات
قم باإلحالة إلى الخدمات المناسبة
عامل الناجية باحترام ،وبشكل يضمن السرية
أظهر اإلحساس والفهم والرغبة في االستماع إلى مخاوف وقصة الناجية
نسق الدعم مع القطاعات األخرى

مقتبسة من  ،اليونيسيف ؛ رعاية الناجين  -النشرات العامة والنفسية العامة للمشاركين
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المرفق الرابع عشر :إطار الكفاءات األساسية للموظفين في مجال العنف
القائم على النوع اإلجتماعي
المقدمة
اليوجد مسار واضح حاليا ً لكي يصبح أحد ما خبيرا ً بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي .قد يتضمن المسار المهني للمختصين في مجال
العنف القائم على النوع االجتماعي ،تاريخا ً من تقديم الخدمات المباشرة (قابلة قانونية ،استشاري ،أو محامي) وتطورا ً في إدارة البرامج
لدى منظمة غير حكومية أو تنسيق مجموعات العمل الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي .يمكن أن يتم توظيف منسقي برامج
العنف القائم على النوع االجتماعي دون أن يكون لديهم أية خبرة في إدارة تلك البرامج ،وأحيانا ً ينتقلون من وظائف تنسيق البرنامج إلى
إدارة البرنامج .إن قلةً من مديري برامج العنف القائم على النوع االجتماعي ينتقلون إلى مناصب منسقي برامج العنف القائم على النوع
االجتماعي بين الوكاالت ،بينما يصبح اآلخرون مستشارين أو اختصاصيين تقنيين أويشغلون مناصب أخرى .يتمتع اختصاصيو العنف
القائم على النوع االجتماعي بنفس األهمية  ،لذلك فإن هناك حاجة لمقاييس تحظى باإلجماع لماهية الخبرات والتدريبات المطلوبة ليصبح
الفرد اختصاصيا ً بالعنف القائم على النوع االجتماعي .إن إطار الكفاءة هذا يقدم خطوطا ً عامة للكفاءات الجوهرية المطلوبة في عدة
مناصب وظيفية متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

العاملين في النشاطات الخارجية
إن العاملين في األنشطة الخارجية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي هم واجهة وصوت برنامج وخدمات المنظمة داخل
المجتمع .حيث يتوجب عليه/ا معرفة المجتمع حيث يعملون إضافة إلى معرفة المنهج المتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.
يجب عليه/ا اإللمام بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك أنواع حاالت العنف القائم على النوع
االجتماعي وكيفية التصرف عند التعاطي مع إمرأة /فتاة ناجية أو مستضعفة .يجب أن يكون لديه/ا القدرة على دمج المجتمع في النشاطات
التي تقام في األماكن اآلمنة ،المراكز المجتمعية ،أو أية أماكن أخرى داخل المجتمع .على هذا الفريق أن يكون لديه فهما ً واضحاًعن كيفية
معالجة التعامل مع حاالت اإلفصاح المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وكيفية اإلحالة حسب النهج المرتكز على الناجين.

المسؤول عن الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي /العاملون في المراكز المجتمعية أو مراكز المرأة
إن هذه الفئة تتألف من أعضاء الفريق الذين يعملون على دمج النساء والفتيات أو المجتمع بشكل عام (بما فيه من رجال وفتيان ) في
النشاطات التي تهدف لمنع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ،والتي تعمل على تمكين النساء والفتيات ونشر المعلومات .يمكن
أن تكون النشاطات األساسية هي حشد المجتمع ،تطويروتنفيذ أنشطة التوعية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ،تصميم وإقامة ورشات
عمل وتدريبات عن العنف القائم على النوع االجتماعي ،االشراف على المراكز المجتمعية ونشر المعلومات داخل المجتمع عن العنف
القائم على النوع االجتماعي وعن الخدمات المتاحة للناجين/ات بطريقة آمنة.
يجمع هؤالء الموظفون مهارات تواصل ممتازة مع فهم جيد للعنف القائم على النوع االجتماعي ،األسباب الجذرية والعوامل المساهمة
داخل المجتمع الذي يقدمون الخدمات إليه باإلضافة إلى معرفتهم بطرق المنع الفعالة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي .
على هذا الفريق أن يكون لديه فهما ً واضحاًعن كيفية معالجة التعامل مع حاالت اإلفصاح المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
وكيفية اإلحالة حسب النهج المرتكز على الناجين.

مدير الحالة /مسؤول االستجابة في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي
إن مدراء الحالة أو مسؤولي االستجابة هم أيضا ً يشاركون في تقديم الخدمات للناجين/ات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،وفي
معظم األحيان يقومون بتقديم الدعم النفسي االجتماعي وإدارة الحالة للحاالت المعقدة ،ولكنهم أيضا ً يتلقون االفصاحات ويقدمون الدعم في
إدارة الحالة والدعم العاطفي األساسي  ،أو عمل اإلحاالت عند عدم توفر مزودي خدمة الدعم النفسي االجتماعي أو مسؤولي الحالة .إن
مدراء الحالة أو مسؤولي االستجابة في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي يستطيعون أيضا ً االشراف على الحالة أو تقديم إشراف
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تقني على عاملي الدعم النفسي االجتماعي أو الحالة وذلك حسب هيكلية البرنامج وبشكل خاص حسب استراتيجية االستجابة الخاصة
بالبرنامج .إن الشخص الذي يتولى هذا المنصب يمكن أن يكون من خلفيات مختلفة (عامل في المجال االجتماعي ،استشاري ،عامل في
المجال الصحي ،محامي ......الخ) ولكن لكي نعتبره اخصائيا ً في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يجب عليه/ا أن يخضع
لتدريبات وأن يكون لديه تجارب عملية إضافية وخاصة في مجال خدمات و برامج العنف القائم على النوع االجتماعي .أذا لم تكن لدى
هذا الشخص هذه المهارات الخبرة فإنه/ا يحتاج إلى دعم واشراف متواصلين من قبل المدير أو المختص في مجال العنف القائم على
النوع.

مدراء برامج العنف القائم على النوع االجتماعي
بشكل عام إن مدراء برامج العنف القائم على النوع االجتماعي هم الذين يديرون البرامج والمشاريع التي تشكل مجموعة أنشطة المنع
واالستجابة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ االنسانية .ربما تركز هذه البرامج على الدعم النفسي
االجتماعي ،الرعاية الصحية ،االستجابة القانونية ،الحماية ،سبل العيش ،ومجاالت أخرى .إن مدير برامج العنف القائم على النوع
االجتماعي يخطط وينظم وينفذ وينسق جميع النشاطات التي تشكل برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي .تقع عليه/ا مسؤولية بناء
القدرات وتطوير الفريق مهنياً.
إن مدير برامج العنف القائم على النوع االجتماعي يمثل المنظمة على مستويات متعددة وذلك حسب هيكلية المنظمة وهو المسؤول عن
الجانب التقني في كافة نشاطات المنظمة الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي .يستطيع مدير برامج العنف القائم على النوع
االجتماعي العمل في المنظمات المحلية والدولية منظمات المجتمع المحلي ووكاالت األمم المتحدة والوكاالت الحكومية.

منسقو العنف القائم على النوع االجتماعي بين الوكاالت 62
إن آليات االستجابة االنسانية المعتمدة حاليا ً "النهج العنقودي" تقدم هيكلية واضحة يمكن من خاللها التأسيس لعملية تنسيق في مجال العنف
القائم على النوع االجتماعي .إن حدود المسؤولية في العنف القائم على النوع االجتماعي ،إضافة إلى حدود المسؤولية في ثالثة جوانب
أخرى تعمل من خالل قطاع الحماية الدولي وهي مسؤولة عن ضمان التنسيق الجيد في التدخالت متعددة القطاعات والخاصة بالعنف
القائم على النوع االجتماعي في الظروف االنسانية.
وعلى مستوى الدولة يعمل قطاع الحماية عادة ضمن هيكلية أو آلية تنسيقية محددة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع و غالبا ً ما تدعى
هذه اآللية /الهيكلية القطاع الفرعي أو مجموعة العمل الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعيٍ.

62 The Competences of GBV Program manager/Specialist and Interagency GBV Coordinators, are mostly taken from the GBV
Area of Responsibility document “Core Competences for GBV Program Managers and Coordinators in Humanitarian Settings”,
GBV AoR, Learning Task Team, December 2014. The entire document, with additional details and specifics for each Core
Competence discussed, can be found at http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/Core-Competencies.pdf

Page 105 of 123

الكفاءات

العاملون في
النشاطات الخارجية
الخاصة بالعنف
القائم على النوع
االجتماعي

فهم وتطبيق النهج
المرتكز على الناجين

X

مسؤول عن الوقاية
من العنف القائم
على النوع
االجتماعي /األماكن
اآلمنة للنساء
والفتيات

مدير الحالة/
مسؤول االستجابة
في حاالت العنف
القائم على النوع
االجتماعي

مدير برﻧامج العنف
القائم على النوع
االجتماعي/
األﺧصائي

لمنسق في مجال
العنف القائم على
النوع االجتماعي
بين الوكاالت

الكفاءات األساسية

X

X

X

X

تطبيق المبادئ
التوجيهية للعنف القائم
على النوع اإلجتماعي
متضمنة:
• األمن
والسالمة
• السرية
• االحترام

X

X

X

X

X

عدم التمييز
يؤمن بالمساواة بين
الجنسين ويطبق تحليل
النوع اإلجتماعي في
البرامج اإلنسانية.

X

يستخدم الذكاء
العاطفي ويتضمن
إظهار التعاطف
واالستمع الفعال
وتواصل محترم.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

الكفاءات المهنية
يظهر معرفة وقدرة
على تطبيق استجابة
متعددة القطاعات
للعنف القائم على
النوع اإلجتماعي
(متضمنة الصحة،
النفسي اإلجتماعي،

X
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X

األمن والسالمة،
والقانون)
لديه معرفة مفصلة
بإدارة الحالة للعنف
القائم على النوع
اإلجتماعي ومعرفة
باألدوات

X

يفهم مبادئ إدارة
الحالة للعنف القائم
على النوع اإلجتماعي
ويمكنه تطبيقها في
برامج العنف القائم
على النوع اإلجتماعي

X

X

X

يظهر فهما ً وينسجم
بفعالية مع الهيكلية
اإلنسانية

X

يظهر معرفة
بنظريات الوقاية من
العنف القائم على
النوع اإلجتماعي
الحالية ويحدد وينفذ
استراتيحيات تغيير
السلوك المناسبة
للوقاية من العنف في
المراحل المختلفة
لالستجابة اإلنسانية

X

X

X

X

X

يحلل بأهمية السياق،
المؤشرات ،والهشاشة
المتعلقة بالعنف القائم
على النوع اإلجتماعي

X

يظهر معرفة بالوقاية
من اإلساءة
واالستغالل الجنسي
في االستجابة

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

اإلنسامية ويدعم
تطبيقها
يحدد ،يعدّل ويطبق
األدوات الرئيسية
للعنف القائم على
النوع اإلجتماعي على
السياق متضمنة:
• دليل تنسيق
العنف القائم
على النوع
اإلجتماعي
• نظام إدارة
معلومات
العنف القائم
على النوع
اإلجتماعي
• نصائح
منظمة
الصحة
العالمية
لمعايير
السالمة
والمهنية في
البحث،
وتوثيق،
ومراقبة
العنف
الجنسي في
حاالت
الطوارئ
• دليل اللجنة
الدائمة
المشتركة
عبر
الوكاالت
لتدخالت
العنف القائم
على النوع
اإلجتماعي
في السياق
اإلنساني

X

X

X

X

يطبق تفكيرا ً محوريا ً
وحلوالً للمشاكل
ليخلق برامج مبتكرة
للعنف قائم على النوع
اإلجتماعي

X
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X

يدير بفعالية برامج
العنف القائم على
النوع اإلجتماعي

X

يشرف ويبني بفعالية
قدرات عمال العنف
القائم على النوع
اإلجتماعي

X

يفهم ويطبق مفاهيم
تعليم الكبار لبناء
القدرات في مجال
العنف القائم على
النوع اإلجتماعي

X

X

يطبق منهجا ً تشاركيا ً
للتواصل مع والتحرك
في المجتمعات

X

X

X

X

يضع خططا ً
استراتيجية للوقاية
واالستجابة للعنف
القائم على النوع
اإلجتماعي

X

X

X

يفهم كيفية التقدم
للحصول على التمويل
للوقاية واالستجابة
للعنف القائم على
النوع اإلجتماعي

X

يناصر للوقاية
واالستجابة للعنف
القائم على النوع
اإلجتماعي ويقدم
الدعم للناجيات

X

X

يدعم القطاعات
األخرى إلدماج
الوقاية واالستجابة
للعنف القائم على
النوع اإلجتماعي

X

X

X
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X

X

X

X

X

يعي القضايا األخالقية
المتعلقة بجمع
المعلومات وإجراء
تقييمات آمنة وأخالقية
متعلقة بالعنف القائم
على النوع اإلجتماعي

X

X

X

X

يعي المسائل األساسية
حول إدارة معلومات
العنف القائم على
النوع اإلجتماعي
ومشاركتها وكذلك
استخدام معلومات
حاالت العنف القائم
على النوع اإلجتماعي
بطريقة سرية وآمنة
وناجعة

X

X

X

X

X

تيسير بيئة تعاونية
لتقديم تنسيق فعّال

X

X

X

X

X

يراعي تواصالً فعاالً

X

X

X

X

X

قادر على جمع ودمج
وتحليل المعلومات
المجموعة خالل
النشاطات

X

X

X

قادر على جمع
المعلومات القياسية
والنوعية في التقارير

X

عند تطبيق نظام إدارة
معلومات العنف القائم
على النوع
اإلجتماعي :الخبرة
بنموذج االستيعاب

X

X

X

X

X

عند تطبيق نظام إدارة
معلومات العنف القائم
على النوع
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X

اإلجتماعي :الخبرة
بتخزين وتحليل
المعلومات
عند تطبيق نظام إدارة
معلومات العنف القائم
على النوع
اإلجتماعي :الخبرة
ببروتوكول مشاركة
المعلومات

X

X

الكفاءات السلوكية
يتأقلم مع الضغوطات

X

X

X

يظهر قيادية

المناصرة والتفاوض

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

الملحق الخامس عشر :قائمة التحقق من حماية البياﻧات
بالنسبة إلى برامج العنف القائم على النوع االجتماعي ( ، )GBVيجب تقييم أمان البيانات الموجودة لديهم ووضع بروتوكول حماية بيانات مخصص.
تم تصميم هذه القائمة المرجعية لتكون وثيقة نشطة تكمل بروتوكوالت حماية البيانات الموجودة لديك .في وقت إنشاء نظام  ، GBVIMSيجب على البرامج
تكييف نموذج حماية بروتوكوالت البيانات في سياقها .يتم تشجيع مدراء البرنامج والموقع على تكييف قائمة التحقق هذه لتتطابق مع بروتوكوالت حماية
البيانات الخاصة بهم .ينبغي للمدراء بعد ذلك مراجعة قائمة التحقق على أساس منتظم لضمان اتباع بروتوكوالت حماية البيانات الخاصة بهم.
حماية البيانات العامة








ا طلب من الموظفين تحديد المخاطر األمنية الخاصة بسياقهم والتفكيربالتداعيات المحتملة على المستفيدين وعائالتهم ومجتمعاتهم وعلى
المنظمة ،في حال وصلت البيانات إلى األيدي الخطأ .يجب أن يكون لدى جميع الموظفين المتصلين بالبيانات فهم قوي للطبيعة الحساسة
للبيانات ،وأهمية سرية البيانات وأمانها.
يفهم الموظفون أنه سيتم اعطاء رمز لجميع الحاالت استنادا ً إلى ترميز معياري متفق عليه ،ويجب استخدام الرمز لإلشارة إلى الحالة سوا ًء
معرفة مثل االسم.
شفهيا ً أو على الورق ،بدالً من أي معلومات ّ
ويجب أن يمنح الناجون و  /أو مقدمو الرعاية موافقتهم المستنيرة للوكالة  /الوكاالت لجمع وتخزين بياناتهم قبل تسجيل أي معلومات .يدرك
الموظفون أنه عند الحصول على موافقة مستنيرة  ،قد يقوم الناجون باإلشارة إلى معلومات معينة بأنهم ال يريدون مشاركتها مع أشخاص
معينين  ،وعندها يجب تسجيل ذلك واحترامه .يتم االحتفاظ باستمارات الموافقة الورقية الموقعة في خزانة لحفظ الملفات.
ال يتم تمرير المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة مستنيرة من الناجين و  /أو مقدمي الرعاية.
يوقع جميع الموظفين الذين يتعاملون مع البيانات على قائمة  /اتفاقية حماية البيانات كجزء من عملية التوظيف

أمان ملف الورق

 يتم تخزين الوثائق الورقية لكل حادثة في ملف فردي خاص بها  ،يتم تصنيفها بوضوح مع رقم الحادث .ال توجد أسماء المستفيدين على
الطرف الخارجي للملفات الورقية.
 يتم االحتفاظ بالملفات الورقية في خزانة مقفلة  /درج يمكن الوصول إليه فقط لألفراد المسؤولين الذين يحددهم مدير الموقع .ال أحد آخر
يجب أن يُمنح الوصول المستقل إلى الملفات الورقية بدون إذن.
 يتم إغالق الغرف التي تحتوي على الورق والمعلومات اإللكترونية يجري على نحو آمن عندما يغادر الموظفون الغرفة .يكون جميع
الموظفين على علم بأهمية توخي الحذر حول من يدخل الغرفة حيث يعملون وألي غرض.
أمن البيانات اإللكترونية

 يتم حماية جميع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة لتخزين البيانات باستخدام كلمات المرور.
 يعلم جميع الموظفين ذوي الصلة بأنه يجب أن يتم نقل البيانات باستخدامملفات مشفرة ومحمية بكلمة مرور سواء كان ذلك عن طريق
اإلنترنت أو أقراص الذاكرة (فالشات).
 توجد نسختين احتياطيتين على األقل  -واحدة مخزنة في موقع قاعدة البيانات ويتم نسخها احتياطيًا كل يوم يتم فيه إدخال البيانات  ،والثاني
يتم إرساله للتخزين اآلمن في موقع محدد خارج الموقع (على سبيل المثال :نسخة قاعدة البيانات المرسلة إلى منسق برنامج العنف القائم
على النوع اإلجتماعي مرة واحدة في الشهر) .يجب على الموظفين المسؤولين عن البيانات في الموقع الثاني اتباع نفس بروتوكوالت حماية
البيانات .والسبب في وجود نسخة احتياطية خارج الموقع هو أنه يمكن استعادة قاعدة البيانات الرئيسية في حالة حدوث مشاكل فنية  ،أو
تدميرها في عملية إخالء طوارئ دون أن يعني ذلك فقدان جميع البيانات اإللكترونية .عادة ما يكون النسخ االحتياطي في الموقع هو محرك
أقراص ثابت خارجي يتم االحتفاظ به في خزانة الملفات  ،ويتم إجراء النسخ االحتياطي خارج الموقع عبر إرسال قاعدة البيانات بالبريد
اإللكتروني إلى جهاز االستقبال المحدد (على األرجح منسق العنف القائم على النوع اإلجتماعي) على شكل ملف مشفّر ومحمي بكلمة
مرور.
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الملحق السادس عشر :ﻧموذج اﺗفاقية حماية البياﻧات للموظفين
تقع مسؤولية حماية البيانات وأمن البيانات على عاتق كل موظف يعمل مع الناجين أو لديه إمكانية الوصول إلى معلومات الناجين .يجب
أن يدرك الموظفون بوضوح سبب قيامهم بجمع البيانات  ،ويجب أال يجمعوا أو يشاطروا أي معلومات شخصية إال بما يتفق مع أفضل
الممارسات والمعايير الدولية.
البيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي لها حساسية خاصة .يجب أن تتم معالجتها فقط  ،بعد موافقة كتابية صريحة من األفراد
 ،وااللتزام بمبادئ "الحاجة إلى المعرفة".
يرجى قراءة التوجيهات التالية وااللتزام بها (يرجى كتابة حروف اسمك األولى أمام كل نقطة والتوقيع أدناه):
_____ أوافق على اتباع اإلرشادات الواردة في بروتوكول أمن المعلومات من نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع
اإلجتماعي لجميع البيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
______ لن أفتح قاعدة البيانات أو ملفات المستفيدين األخرى عندما أكون في المنزل أو في بيئة عامة أو في بيئة ال تحفظ
الخصوصية.
_____ لن أشارك أي بيانات متعلقة بالعنف القائم على النوع (فرد أو إجمال) مع أي شخص خارج منظمتي وليس من دون إذن كتابي
صريح من الناجي واتباع البروتوكوالت المناسبة في مكتبي .يجب أن يتم تبادل  /تبادل البيانات بين الوكاالت من قبل
جهة اتصال مركزية  ،على سبيل المثال  ،منسق حماية وتمكين المرأة.
أعلم أنه لدى الناجين لديهم الحق في الوصول إلى معلوماتهم الشخصية  ،لذلك سأكون دقيقًا وحذرا ً في ما أكتب عن الناجين واألعضاء
اآلخرين في منظمتي أو الوكاالت األخرى.
سأحتفظ بجميع الملفات الورقية التي تحتوي على معلومات شخصية في مكان مقفل وآمن (خزانة ملفات قابلة للقفل وآمنة) وفقًا
لبروتوكول المكتب.
لن أشارك معلومات تسجيل الدخول أو كلمات المرور الخاصة بي في قاعدة بيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي
أو .Primero

توقيع الموظف
التاريخ
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الملحق السابع عشر :المعايير الدﻧيا لالشتراك في مسار اإلحالة
تشكل المعايير المدرجة في الالئحة أدناه الحد األدنى من الخصائص التي يجب أن تكون لدى مقدم الخدمة لالشتراك في مسارات اإلحالة.
سوف يكون االلتزام بالمعايير إلزاميًا وشر ً
طا مسبقًا لالشتراك بمسارات اإلحالة.

المعايير الدنيا

المتطلبات

1

الحضور

لالشتراك بمسار اإلحالة ،يجب أن يكون لدى المنظمات وجود تشغيلي في مناطق قابلة للوصول
ً
فضال عن الوصول إلى السكان المتضررين
في سوريا إلجراء عمليات عبر الحدود من تركيا
سواء بشكل مباشر أو عن طريق الشركاء المنفذين.

2

الوضع القانوني

في مرحلة صياغة إجراءات العمل القياسية وملقحاتها ( ،)2016تشمل مسارات اإلحالة فقط تلك
عرف بوضعها القانوني على أنها منظمات غير حكومية أو منظمات إنسانية أو
المنظمات التي ت ُ ّ
مقدمي خدمات إنسانية وتلك التي لديها بالوصاية المسؤولية األولى مسؤولية االستجابة الحتياجات
السكان المتضررين.

3

االلتزام بالمبادئ اإلنسانية للمشاركة في مسار اإلحالة ،يجب أن يكون لدى المنظمة مدونة قواعد سلوك واضحة وسياسة
صحيحة للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية (ويشمل ذلك الشركاء المنفذين في حال
وجودهم).

4

االلتزام

5

العضوية

اإلدارة العليا للمنظمة يجب أن:
•
•
•
•

توافق على إجراءات العمل القياسية
ضمان اإللتزام بالحدود الدنيا في الوقاية واالستجابة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي
ضمان أن المبادئ التوجيهية والمعايير الدنيا ومشاركة المعلومات للعنف القائم على
النوع اإلجتماعي مفهومة بشكل جيد ويتم احترامها من قبل الموظفين و
ضمان كون الموظفين ذوي الصلة داخل المنظمة هم على إطالع ويمتثلون إلجراءات
العمل القياسية ومسارات اإلحالة

المنظمات وسركاؤهم التنفيذيون اللذون:
•
•

هم جزء من الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي ويقدمون خدمات
استجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي و/أو.
تلك المنظمات التي تشكل جز ًءا من كتلة الصحة التي تقدم اإلدارة السريرية
لحاالت االغتصاب أو الرعاية الصحية العامة للناجيات من العنف القائم على
النوع االجتماعي.
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6

تقديم الخدمة

7

القدرات

8

الموارد البشرية

9

المعايير الدنيا

الخدمات المتضمنة في مسار اإلحالة هي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إدارة الحالة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي؛
اإلدارة السريرية للناجيات من االغتصاب؛
الصحة العقلية للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي؛
الدعم النفسي االجتماعي المركز للناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي؛
المأوى اآلمن للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي؛
المساحات اآلمنة للنساء والفتيات؛
الدعم النفسي االجتماعي واألنشطة الترفيهية
اإلسعاف النفسي األولي؛
التدريب المهني وسبل المعيشة  /برامج التمكين االقتصادية للناجيات من العنف
القائم على النوع االجتماعي أو النساء المعرضات للخطر؛
المساعدة المادية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي (مثل :المساعدة
النقدية والمأوى والمواد غير الغذائية وطرود الكرامة وطرود النظافة الشخصية)

لتقديم واستقبال إحالة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،يجب أن يكون لدى مقدمي
الخدمة القدرات التالية:

•
•
•

الهيكلية (مثل :موظفين مخصصين وأدوات وإنترنت أو اتصال هاتفي )...
البنية التحتية (مثل :مراكز مخصصة ومساحات سرية )...
الخبرة التقنية (مثل :اإلدارة المدربة ذات الخبرة ومقدمي الخدمة المدربين
والوصل إلى التدريب أو الموارد أو المعايير الدنيا )...

إذا لم تتوفر هذه القدرات لحالة محددة أو مؤقتة ،تحتاج المنظمات للعمل على ضمان االلتزام
بإجراءات العمل القياسية إلى أقصى حد ممكن .في حال عدم ضمان المبادئ التوجيهية للعنف
القائم على النوع االجتماعي بسبب االفتقار للقدرات ،يجب على مقدمي الخدمات عدم تقديم
خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي.
لضمان النوعية الجيدة من الخدمات ،يجب أن يكون لدى المنظمة موظفين مخصصين ومدربين
على خدمات االستجابة للعنف القائمة على النوع االجتماعي.
للمشاركة في مسار اإلحالة ،يجب على جميع المنظمات توفير ما ال يقل عن مسؤولين اتصال
إداريين اثنين ومسؤول اتصال خدمات واحد من خالل أداة تصميم الخدمات.
تُقدم جميع المعلومات حول مسؤول االتصال في دليل المستخدم الخاص بأداة تصميم الخدمات.

تعتمد إحالة الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وتقديم الخدمات على المعايير الدنيا
المبينة في إجراءات العمل القياسية .للمشاركة في مسارات اإلحالة الناتجة عن الكتلة الفرعية
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للعنف القائم على النوع االجتماعي يجب على المنظمات مالئمة وتأييد محتوى إجراءات العمل
القياسية.
10

المعرفة

يجب أن يكون مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي قد تلقوا التدريب في مجال
خبرتهم ومؤهلين مهنيًا للتعامل مع الناجيات في العنف القائم على النوع االجتماعي.
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الملحق الثامن عشر :مسار اإلحالة الخاص بالعنوان GBV
مسار اإلحالة في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي  -المنطقة:
GBV REFERRAL PATHWAY - District
سرية | سري
Call / WhatsApp the GBV SC at 00905372677138 for any
information about referrals، including for any questions on how to
make a referral؛ إذا كانت أي معلومات في مسارات اإلحالة غير صحيحة أو أن الخدمة
غير متوفرة ؛ أو طلب مسارات إحالة إضافية .سوف يكون  GBV SCمتا ًحا دائ ًما لدعمك
حسب الحاجة.

اتصل أو أرسل رسالة نصية على الواتس آب للكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع
االجتماعي على الرقم  00905372677138من أجل عاطفية معلومة تخص
اإلحالة ،وعاطفية متضمنة أسئلة عن كيفية باإلحالة القيام ،في حال كانت عاطفية من
المعلومات ضمن مسارات اإلحالة غير صحيحة أو كانت الخدمة غير متوفرة  ،أو
لطلب مسارات إحالة إضافية .فقدان الكتلة الفرعية للعنف

في حالة توفر مزودي خدمات مختلفين في الموقع الذي تم تحديد هوية الناجي منه  ،اختر
الشخص الذي يمكن الوصول إليه بسهولة ومالئم لك .في حالة عدم توفر خدمة في الموقع
الذي تم فيه تحديد هوية الناجي  ،يرجى النظر في أقرب خدمة أو أكثر إمكانية الوصول
إليها .ال ينبغي أن يكون البعد عن مقدم الخدمة سببا ً لعدم اإلشارة  ،فاعتبر أن العديد من
مزودي الخدمة يقدمون خدمات الهاتف المحمول أو يمكنهم توفير وسائل النقل .تأكد من أن
تسترجع جميع الحاالت

في حال تقديم عدة مزودي الخدمة في موقعك؟ في حال عدم زيادة في الموقع الذي تم
التعرف عليه على الناجية ،يرجى اختيار الخدمة للمستخدم .إن المسافة عن مزود
خدمة اليجب أن تكون سبهي عدم القيام باإلحالة ،يرجى أخذ العلم أن العديد من
مزودي الخدمة يقدمون خدمات متنقلة والهم تأمين المواصالت .يرجى تحويل كافة
الحاالت.

إخبار أحد ما والسعي للحصول على المساعدة (اإلفصاح)
إخبار شخص ما وطلب المساعدة (اإلفصاح)
األطراف الناجي بإخبار العائلة  ،األصدقاء أوأعضاء المجتمع ومزودي الخدمة  ،أو مركز
تسجيل الالجئين  ،و  /أو الشخص الذي تم إبالغه بمرافقة الناجي إلى مركز العالج األولي /
النفسي االجتماعي أو مدير الحالة.

مبادرة الناجي باإلعالن طواعية إلى مركز العالج األولي الطبي  / /الصحة  /النفسي
الجتماعي  ،أو مدير الحالة

يخبر الناجي العائلة أو األصدقاء أو أفراد المجتمع أو مقدمي الخدمة العامة أو في خدمات
تسجيل الالجئين ،ويرافق ذلك الشخص الناجي إلى "نقطة دخول" إدارة حالة أو صحية /
نفسية اجتماعية.

يقدم الناجي التقارير "لنقطة دخول" نفسية اجتماعية/إدارة حالة أو صحية/طبية.

استجابة فورية:

استجابة المبدئية:

توفير بيئة رعاية آمنة واحترام سرية ورغبات الناجي.
تقديم معلومات شاملة وموثوقة حول الخدمات المتوفرة لدعم الناجي.
عند موافقة وطلب الناجي ،احصل على المواقفة المستنيرة ونفذ اإلحالة.
قرارا بالنيابة عن الطفل ،تأكد من إعطاء األولوية
عندما يتخذ أحد أفراد العائلة أو الوصي
ً
لمصلحة الطفل .ومن المفضل أن يختار الطفل بنفسه الشخص البالغ الذي سوف يرافقه.
رافق الناجي لمساعدته في الوصول إلى الخدمات.
بالنسبة للناجي من العنف الجنسي ،عليك أن تضمن الوصول المباشر للعناية الطبية (خالل
 72ساعة).
العنف الجنسي األخير هو حالة طبية طارئة.

• تأمين بيئة امنة  ،رعاية وتحترم خصوصية ورغبات الناجين.
• .تقديم معلومات موثوقة وشاملة عن الدعم والخدمات المتاحة للناجين.
• قم باالحالة بعد الحصول على الموافقة الطوعية من قبل الناجي  /ة وبنا ًء على طلبه
 /ها.
• عندما تقدم العائلة أو ولي االمرعلى اتخاذ قراربالنيابة عن الطفل  ،تأكد من إعطاء
األولوية للمرض الفضلى للطفل.
• يمكن أن تكون المرافق القليلة قد تم اختياره من قبل الطفل نفسه.
• مرافقة الناجي  /ة لمساعدته  /ها في الحصول على الخدمات.
• في حاالت الناجين من العنف الجنسي  ،التأكد من حصول الناجي  /ة على الرعاية
الطبية الفورية خالل  72ساعة.
تذكر :حاالت العنف الجنسي.

التدبير السريري لالغتصاب

إدارة الحالة الدعم النفسي والحفظ

اإلدارة السريرية لالغتصاب

إدارة حالة  GBVو  PSSالمركز
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في مجال العمليات قد تكون خدمات األمن والخدمات القانونية
في الوقت الحالي ،في منطقة العمليات ،قد ال تكون الخدمات القانونية واألمنية قادرة على توفير خدمات مركزة على الناجي ،وبالتالي ال تكون جز ًءا من مسار اإلحالة هذا.
بعد الغوص عبر السيرة المرضية
مع مرور الزمن وبنا ًء على خيارات الناجين
بعد االستجابة الفورية والمتابعة والرجوع إلى الخدمات األخرى المتاحة
استنادًا إلى خيارات الناجي  ،يمكن أن تتضمن الخدمات اإلضافية التي يمكن الرجوع إليها أيًا مما يلي:
الرعاية الصحية (متضمنة الصحة العقلية والصحة اإلنجابية)

خدمات أخرى (حماية عامة وأماكن طفل)

مطلوب مدرسه لغه انجليزيه (مدرسه لغه انجليزيه)
...الخ)

الصحة (بما في ذلك الصحة العقلية والصحة اإلنجابية)

خدمات أخرى (حماية وحماية الطفل)

الخدمات األساسية (النقدية  ،المواد غير الغذائية ،
أطقم الكرامة ...إلخ)

مراكز | المراكز
المساحات اآلقدام للنساء والفتيات

المساحات الصديقة للطفل

المراكز المجتمعية

المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

مساحات ودية لألطفال

مراكز المجتمع
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الملحق التاسع عشر :مبادئ ﺗوجيهية للحصول على الموافقة المستنيرة /
القبول المستنير من األطفال ومقدمي الرعاية
يعتمد عمر الطفل الذي تجب فيه الحصول على موافقة الوالدين على قوانين البلد المحلية .وهذا يعني أنه عندما يكون الطفل أصغر من سن
الموافقة القانونية ،فإنه ال بد من الحصول على موافقة مقدم الرعاية لتقديم الرعاية للطفل .وعند غياب أي قوانين واضحة أو غياب االلتزام
بالقانون ،يحتاج األطفال تحت عمر  15إلى موافقة مقدمي الرعاية كقاعدة عامة.

الرضع والطفل الذي بدأ المشي لتوه (من عمر  5-0سنوات)
يجب أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة في هذه الفئة العمرية من مقدم الرعاية للطفل أو أي شخص بالغ موثوق به في حياة الطفل،
وليس من الطفل نفسه .وإذا لم يكن هذا الشخص موجودا ً فقد يحتاج مقدم الرعاية (موظف الحالة ،أو موظف حماية الطفل ،أو العامل
الصحية ..الخ) إلى تقديم الموافقة المستنيرة للطفل بنفسه ،وذلك لدعم األنشطة التي تدعم صحتهم وسالمتهم .واألطفال الصغار جدا ً غير
قادرين كفاية على اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية والعالج .كما أنه لن يتم طلب القبول المستنير من األطفال ضمن هذه الفئة العمرية.
ومع ذلك يجب على مقدم الخدمة أن يشرح للطفل كل ما يحدث له بطرق بسيطة جدا ً ومناسبة.

األطفال الصغار (من عمر  11-6سنة)
عادة األطفال في هذه الفئة العمرية غير مؤهلين قانونيا ً وليسوا ناضجين كفاية إلعطاء موافقتهم المستنيرة للمشاركة في الخدمات .إال أنه
يمكنهم إعطاء قبولهم غير الرسمي "أي رغبتهم" بالمشاركة .ويجب أن يُطلب اإلذن من األطفال في هذه الفئة العمرية للمتابعة في تقديم
الخدمات واألنشطة التي تؤثر عليهم مباشرة .ويمكن للطفل أن يقدم الموافقة شفهياً ،وأن يتم توثيقها بأنها موافقة شفهية على استمارة الموافقة
المستنيرة ذاتها .ولتقديم الرعاية لألطفال ضمن هذه الفئة العمرية يجب الحصول على الموافقة المستنيرة للوالد أو مقدم الرعاية ،باإلضافة
إلى قبول الطفل المستنير .وإذا لم يكن ممكنا ً الحصول على الموافقة المستنيرة من أحد الوالدين أو مقدم الرعاية ،فعندها يمكن الحصول
عليها من شخص بالغ ثقة آخر يختاره الطفل ،والذي يمكن السماح له بشكل آمن التدخل بالقرارات التي تخص الرعاية والعالج.

اليافعون الصغار (من عمر  14 – 12سنة)
لدى األطفال ضمن هذه الفئة العمرية قدرات معينة من النضوج وتطور ادراكي أكبر ولذلك يمكن أن يكونوا ناضجين بما يكفي التخاذ
القرارات وإلعطاء القبول المستنيرة و\ أو الموافقة المستنيرة لمتابعة الخدمات .وفي الممارسات المعيارية ،يجب على موظف الحالة أن
يطلب قبول الطفل المستنير بشكل مكتوب للمشاركة في الخدمات ،باإلضافة إلى الموافقة المستنيرة المكتوبة ألحد الوالدين أو مقدم الرعاية.
ولكن إذا تم اعتبار أنه من غير اآلمن أو أنه ليس من مصلحة الطفل الفضلى اشراك مقدم الرعاية فيجب على موظف الحالة أن يحاول
التعرف على شخص بالغ ثقة آخر في حياة الطفل إلعطاء الموافقة المستنيرة باإلضافة إلى قبول الطفل المستنير .وإن كان ذلك غير ممكناً،
يمكن لقبول الطفل المستنير أن يكون كافيا ً إن قدّر موظف الحالة بأن الطفل ناضج بما يكفي لذلك ،ويمكن لموظف الحالة أن يمضي قدما ً
في تقديم الرعاية والعالج تحت اشراف ودعم مشرفهـ\ا .وفي حاالت كهذه ،يجب على موظفي الحالة أن يستشيروا مشرفيهم لتوجيههم.

اليافعون األكبر سنا ً (األعمار  17 -15سنة)
عادة ما يعتبر المراهقون الذين تكون أعمارهم  15وما فوق ناضجين بشكل كاف التخاذ القرارات .باإلضافة إلى ذلك ،غالبا ً ما يُسمح
لألطفال في عمر  15سنة قانونيا ً أن يتخذوا القرارات حول رعاية وعالج أنفسهم ،وخاصة بما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية التناسلية
والخدمات االجتماعية .وهذا يعني أنه يمكن للمراهقين األكبر سنا ً إعطاء موافقتهم المستنيرة أو قبولهم المستنير بما يتفق مع القوانين المحلية.
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وفي الحالة المثالية ،يجب أن يتم اشراك مقدمي الرعاية الداعمين وغير المسيئين في قرارات الرعاية والعالج منذ البداية وأيضا ً إعطاء
موافقته م المستنيرة .إال أنه يجب أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة باشراك مقدمي الرعاية مع الطفل وبما ينسجم مع القوانين والسياسات
المحلية .فإن وافق المراهق (ومقدم الرعاية) على المتابعة ،يقوم عامل الحالة بتوثيق موافقتهم المستنيرة باستخدام استمارة الموافقة المستنيرة
أو من خالل الكتابة على اضبارة الحالة أنهم حصلوا على الموافقة الشفهية للمتابعة مع خدمات إدارة الحالة.

حاالت خاصة
إن لم يكن من مصلحة الطفل الفضلى اشراك مقدم الرعاية في عملية الموافقة المستنيرة ،يجب على موظف الحالة التعرف على شخص
بالغ موثوق به في حياة الطفل يمكنه إعطاء الموافقة .إذا لم يكن هنالك شخص بالغ يمكنه إعطاء الموافقة ،يجب على موظف الحالة تحديد
إن كان لدى الطفل القدرة على اتخاذ القرارات بناء على عمرهم ومستوى نضوجهم.
إذا كان الطفل تحت سن  15عاما ً ولم يعطي القبول ولكن مقدمي الرعاية أعطيا الموافقة أو إذا كان كل من الطفل ومقدمي الرعاية غير
موافقين أو كان الطفل أكبر من  15عاما ً ولم يوافق ،على عامل الحالة إتخاذ قراره كل حالة على حدى وحسب عمر الطفل ،ومستوى
نضجه والعوامل الثقافية/التقاليد ،وجود مقدمي الرعاية (الداعمين) ،و مستوى الضرورة لتقديم المساعدة المحتاجة ،فيما إذا كان يجب
التصرف عكس رغبات الطفل و/أو مقدمي الرعاية والتقدم باتجاه تقديم إدارة الحالة ومساعدة الطفل ليستطيع الحصول على الدعم العاجل
المطلوب وخدمات العالج.
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الملحق العشرون :حقوق اإلﻧسان والرعاية الطبية للناجيات من االغتصاب
االغتصاب هو نوع من أشكال العنف الجنسي ،وهو مشكلة صحة عامة وانتهاك لحقوق االنسان .ويعتبر االغتصاب في الحرب جريمة
حرب وجريمة ضد اإلنسانية بحسب المعايير الدولية .وهو أيضا ً شك ٌل من أشكال التعذيب وفي بعض الظروف يُعتبر إبادة جماعية .لدى
كل األفراد ،بما في ذلك الضحايا والضحايا المحتملين للعنف الجنسي ،الحق في الحماية واحترام حقوقهم المأخوذة من حقوق اإلنسان كحق
الحياة وحق حرية وأمن اإلنسان والحق بالحرية من التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وغير اإلنسانية .ويجب أن يحترم مقدمو الرعاية
الصحية حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص الذين تعرضوا لالغتصاب.
الحق في الصحة :لدى الناجون من االغتصاب واألشكال األخرى من اإلساءة الجنسية الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة،
بما في ذلك الرعاية الصحية واإلنجابية إلدارة اآلثار الجسدية والنفسية للحادث ،وإدارة الحمل واألمراض المنقولة جنسياً .ومن األهمية
بمكان أن تعمل الخدمات الصحية على تجنب التسبب بـ "إعادة الصدمة" للناجين.
الحق في الكرامة اإلنسانية :للناجين من االغتصاب حق تلّقي العالج الذي يصون كرامتهم واحترامهم الذي يليق بهم كبشر .ويعني ذلك في
سياق الخدمات الصحية ،كحد أدنى ،توفير المساواة في الحصول على الرعاية الطبية الجيدة وضمان خصوصية المرضى وسرية المعلومات
الطبية الخاصة بهم وإبالغ المرضى والحصول على موافقتهم قبل أي تد ّخل طبي وتوفير البيئة السريرية اآلمنة .عالوة على ذلك ،ينبغي
توفير الخدمات الصحية باللغة األم للناجين ،أو بلغة يفهمونها.
الحق في عدم التمييز :ينبغي أال تنطوي القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات على تمييز ضد أحد الناجين من
العنف القائم على النوع االجتماعي على أي أساس ،بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللون أو األصل القومي أو االجتماعي .على سبيل
المثال ،يجب على مقدمي الرعاية أن ال يحرموا امرأة من الخدمات ألنها تنتمي إلى مجموعة عرقية معينة.
الحق في تقرير المصير :يجب على مقدمي الرعاية الطبية عدم إجبار أو الضغط على الناجين إلجراء أي فحص أو عالج ضد إرادتهم.
فالقرارات حول تلقي الرعاية الصحية والعالج (على سبيل المثال وسائل منع الحمل الطارئ) هي قرارات شخصية ال يمكن أن تُتخذ إال
من قبل الناجين أنفسهم .وفي السياق ذاته ،من الضروري أن تتلقى الناجية المعلومات المناسبة للسماح لها باتخاذ خيارات مدروسة .وللناجين
أيضا ً الحق في أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا مصحوبين بآخرين عند تلقي المعلومات وعند الفحص أو عند الحصول على
الخدمات األخرى ،ويقرر الناجون من هم هؤالء األشخاص وعلى مقدمي الرعاية احترام هذه االختيارات .
الحق في التزود بالمعلومات :ينبغي تقديم معلومات إلى كل ُمراجع بطريقة فردية .على سبيل المثال ،إذا كانت هنالك امرأة حامل نتيجة
االغتصاب ،فيجب على مقدم الرعاية الصحية أن يناقش معها جميع الخيارات القانونية المتاحة لها (مثل اإلجهاض ،االحتفاظ بالطفل.)... ،
ويجب تقديم مجموعة كاملة من الخيارات بغض النظر عن المعتقدات الشخصية لمقدمي الرعاية الصحية لكي تتمكن الناجية من اتخاذ قرار
مستنير.
الحق في الخصوصية :يجب تهيئة الظروف لضمان الخصوصية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي .إذ يجب أن يتواجد خالل
المعاينة والعالج الطبي فقط األشخاص الذين يمثل وجودهم ضرورة من أجل تقديم الرعاية الطبية باإلضافة للشخص المرافق للناجية بنا ًء
على طلبها .
الحق في السرية :يجب أن تبقى جميع المعلومات الطبية والحالة الصحية المتعلقة بالناجين سرية وخصوصية وأال يتم اإلفصاح عنها حتى
ألفراد أسرهم .وقد يكشف موظفو الصحة معلومات عن صحة الناجي فقط لألشخاص الذين سيشاركون في تقديم الفحص الطبي والعالج
وذلك بعد موافقة صريحة من الناجين .وفي الحاالت التي يتم فيها توجيه التهم من قبل الشرطة أو غيها ،فيجب نقل الفحوصات.63

 63منظمة الصحة العالمية ،الرعاية السريرية للناجين من االغتصاب.2004 ،
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الملحق الحادي والعشرون :عناصر الرعاية الصحية األساسية
الرعاية السريرية

•
•
•
•
•
•
•

أخذ سرد مفصل عن الحادث
إجراء الفحص البدني الدقيق والشامل وتوثيقه
توفير العالج لإلصابات
تقييم المريض لألمراض المنقولة جنسيًا وتوفير الرعاية الوقائية
منع الحمل
تقديم المشورة الداعمة والدعم النفسي واالجتماعي
المتابعة من خالل الزيارات الالحقة

رجاء انتبه إلى أن أول  72ساعة بعد االغتصاب يمكن أن تكون حرجة بما يتعلق بالصحة الجسدية للناجيـ\ـة .فبعض العالجات المنقدة
للحياة تكون فعالة فقط في حال تم اعطاءها خالل هذه النافذة القصيرة .ولهذا يجب أن تؤكد المواد التعليمية واالرشادية على أهمية الحصول
على المساعدة الطبية بأسرع ما يمكن بعد حادثة العنف الجنسي .فاالنتظار الطويل يمكن أن يكون له تبعات خطيرة وربما قاتلة.

الرعاية
السريرية

جمع
األدلة

اإلحالة
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اإلحالة

جمع األدلة

•
•
•

جمع األدلة لدعم التحقيق الجنائي ،بما يتناسب مع السياق
قد يشمل جمع المواد الجنائية (من جسد الناجية و\أو
مالبسها) ،وصور األذيّات وما إلى ذلك.
في بعض الحاالت ،قد يتم حفظ األدلة لفترة من الوقت،
في حال قررت الناجية أن تقوم بالمالحقة القانونية في
وقت الحق.

هام! ال تشمل استجابة القطاع الصحي للعنف الجنسي تحديد إن كان
االغتصاب قد حدث أم ال .بل يقتصر دور مقدم الرعاية الصحية على
اإلشارة إلى كل نتائج الفحص بشكل موضوعي ودقيق وتقديم العالج.
.

تعني الرعاية النوعية والعطوفة تقديم ما يلي:
• إحاالت لخدمات ومساعدات إضافية
• معلومات عن الخدمات اإلضافية الممكنة التي قد
يحتاجها الناجون:
• الدعم النفسي االجتماعي
• األمن
• المساعدات القانونية
•

برامج سبل العيش

يجب على مقدمي الخدمات أن يقدموا المعلومات عن الخدمات المتوفرة
وأين وكيف يمكن للناجين أن يحصلوا عليها .ولكن يجب أن يتم الضغط
على الناجيـ\ـة للحصول على الخدمات اإلضافية .فهذا األمر متروك
للناجيـ\ت’ وحدهـ\ا لتقرر قبول اإلحالة أو عدم القبول.
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