
دلــيــل 

التدخل لتصدي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

يف إطار اإلغااثت اإلنسانية

الرتكزي عىل وسائل الاسستجابة للعنف اجلنيس ومنعه
 يف حاالت الطوارئ

نسخة الاختبار ابملوقع 

أيلول )سبمترب( 2005





 أ

شكــر وتقـــدير
يتقدم الفريق العامل ابللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت امللكف ابلعمل عىل العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي واإلغاثة اإلنسانية، ابلشكر والتقدير مجليع 

األشخاص اذلين سامهوا يف العمل عىل تأسيس هذا ادلليل؛ حيث تكرموا بتقدمي وقهتم وخرباهتم المثينة.

يف عام 2006-2005 سيمت اختبار هذه النسخة من دليل التدخل لتصدي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف أحوال اإلغااثت اإلنسانية الطارئة: 

الرتكزي عىل وسائل الاسستجابة واملنع للعنف اجلنيس ، ومن مث، سيمت إعداد النسخة الهنائية واملوافقة علهيا من قبل اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت عند هناية 

عام 2006.  
اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت

FAOمنظمة األغذية والزراعة
OCHA مكتب منسق الشؤون اإلنسانية

UNICEF     )منظمة األمم املتحدة للطفوةل )يونيسف
UNDP برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ

UNFPA صندوق األمم املتحدة للساكن
UNHCR   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

WFP   برانمج األغذية العاملي
WHO   منظمة الصحة العاملية

املدعوون ادلامئون
العمل املشرتك

ICRC  اللجنة ادلولية للصليب األمحر
ICVA  اجمللس ادلويل للواكالت املتطوعة

IFRC اإلحتاد ادلويل لهيئات الصليب األمحر والهالل األمحر
IOM  منظمة الهجرة ادلولية

OHCHR مكتب املفوض السايم حلقوق اإلنسان
IDPs مندوب األمني العام حلقوق اإلنسان املعين بربامج اإلمناء ادلويل

SCHR اللجنة الرائدة لإلسستجابة اإلنسانية

البنك ادلويل

وقد سامه صندوق األمم املتحدة اإلنامتيئ للمرأة UNIFEM بقدر ال يسسهتان به يف تأسيس هذا ادلليل، وابملثل، مجيع الرشاكء املبينة أسامهئم فامي ييل:  أعضاء إحتاد 

 Medecins  ؛ ومنظمة األطباء بدون حدودReproductive Health Response in Conflict Consortium اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات

لألطفال   املسسيحي  والصندوق  International Medical Corp؛  ادلولية   الطبية  والهيئة  Oxfam؛  ادلولية  »أوكسفام«  ومنظمة  sans Frontieres؛ 

Christian Children's Fund.  كام سامهت املعاهد األاكدميية التالية بقدر كبري جتاه هذا املرشوع: مركز الصحة اإلجنابية جبامعة جنت وجامعة غرينوبل.

مت تأسيس اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت يف عام 1992 إسستجابة لقرار امجلعية العامة رمق 182/46 واذلي يقتيض بتقوية االتنسسيق يف معليات اإلغاثة 

اإلنسانية.  وقد قىض القرار بتعيني اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت بصفهتا اجلهاز األسايس لتسهيل جمرى إختاذ القرارات بني الواكالت، اسستجابة ألحوال 

الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية. وتتشلك اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت من مندوبني عن اكفة الهيئات والواكالت اإلنسانية، سواء من داخل األمم املتحدة 

أو خارهجا. وللمزيد من املعلومات عن اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت، يرىج زايرة موقع اللجنة عىل شسبكة اإلنرتنت ابلعنوان التايل: 

www.humanitarianinfo.org/iasc

اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت لعام 2005 
دليل التدخل لتصدي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف إطار اإلغااثت اإلنسانية:

الرتكزي عىل اإلسستجابة للعنف اجلنيس ومنعه يف حاالت الطوارئ
جنيف:  اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت 



 ب



 ت

ديباجــــة:

أصدرت اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت هذا ادلليل للتدخل لتصدي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف أحوال اإلغااثت اإلنسانية الطارئة:  الرتكزي عىل املنع 

واإلسستجابة للعنف اجلنيس، ملقابةل احلاجة إيل تأسيس أسلواب واحضا مشرتاك ملنع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والاسستجابة هل.  ويعترب هذا ادلليل مبثابة أداة 

للعاملني ابملوقع متكهنم من تأسيس أسلوب منسق متعدد القطاعات من أجل مبارشة برامج التصدي للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي أثناء الطوارئ.

يعترب العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي أثناء الرصاعات املسلحة جرمية ضد اإلنسانية، إذ يمت اسستخدام العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي أثناء احلروب 

كوسسيةل من وسائل التعذيب وزرع اخلوف يف قلوب الساكن املدنيني وعىل األخص ضد النساء والبنات.  وعىل اجملمتعات اإلنسانية أن تتضامن وتعمل معا لتأسيس نظاما  

منسقا من شأنه ان مينع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي قبل حدوثه، وأن ييرساإلسستجابة الرسيعة عند حدوثه من أجل مقابةل احتياجات الضحااي والناجني.  

ويوفر ادلليل نصاحئ معلية عن كيفية تنفيذ برامج ِاإلعانة وامحلاية اإلنسانية للساكن املرشدين، بطريقة آمنة لضامن سالمة النساء مهنم والفتيات حبيث ال يتعرضن – سواء 

بصفة مبارشة أو غري مبارشة - خملاطرالعنف اجلنيس.  كام يعطي ادلليل تفصيال عن ماهية خدمات الاغاثة اليت جيب اتباعها ملقابةل احتياجات الضحااي والناجني من العنف 

اجلنيس.

وأان أدعو لك من هل دور يف توفري امحلاية واإلعانة اإلنسانية، أن يسستخدم هذا ادلليل وأن يعمل امجليع معا ملنع العنف اجلنيس واإلسستجابة  هل إن حدث.  إذ إننا يف أشد 

احلاجة إيل التضامن والتعاون امجلاعي من أجل القضاء عىل هذه اجلرمية الوحشسية ومن أجل حتقيق اإلسستجابةِ إلغاثة حضاايها عىل حنو عطوف رحمي وبأسلوب فعال 

للمضارين. 

جان إجالند

منسق إغااثت الطوارئ، ووكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية
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دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 1

الفصل األول:  املقـدمـة 

إن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، وعىل األخص العنف اجلنيس، هو قضية خطرية هتدد حياة األفراد ولها أاثر ابلغة وضارة وخاصة عىل حياة اإلانث 

واألطفال.  إن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي هو جرمية موثقة ومنترشة دوليا ولها أرضارا حصية ابلغة كام إهنا خمالفة متاما حلقوق اإلنسان.  وال توجد 

وسائل اكفية وشامةل ملنعها والاسستجابة لها وتقدمي اإلغاثة عند حدوهثا يف معظم دول العامل.1  وميثل العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مشلكة خاصة يف 

مواقف الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية، حيث كثريا ما يمت اسسهتداف اإلانث واألطفال وتعريضهم لإلساءة، وهام الفئتان األكرثتعرضا لإلسستغالل والعنف 

والقسوة، وذكل فقط بسبب نوعهام اإلجامتعي، أو حداثة سسهنام، أو وضعهام اإلجامتعي. )أنظر أدانه »طبيعة ومدى العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف 

حاالت اإلغااثت اإلنسانية الطارئة« صفحة 4، طبقا ملعايريالطوارئ اإلنسانية( 

إن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي هو إخالل ابلقوانني اإلنسانية ادلولية اخلاضعة محلاية املعاهدات ادلولية لشؤون حقوق اإلنسان، شامةل حق سالمة 

الشخص؛  واحلق يف أعىل مسستوى من املعيشة اكف للمحافظة عىل الصحة اجلسدية والعقلية، واحلق يف حرية التفكري واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو 

املعامالت القاسسية أو الوحشسية أو احلاطة ابلكرامة؛ واحلق يف احلياة.

عىل مجيع العاملني يف جمال حامية حقوق اإلنسان أن يتخذوا اإلجراءات الالزمة بأرسع 
ما ميكن، أثناء املراحل املبكرة للطوارئ، لتصدي العنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي وتقدمي املعونة الالزمة للضحااي والناجني.

الرتكزي عىل العنف اجلنيس
حيامث تكون حاالت الطوارئ سسيكون هناك أشاكل متعددة من العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي. وتفيد التقارير بأنه يف أثناء املراحل 

املبكرة للطوارئ  – يف الوقت اذلي يمت فيه اإلضطراب اإلجامتعي وبدء حترك املواطنني وتعطيل األهجزة األمنية – فإن معظم حضااي العنف املبين 

عىل أساس النوع اإلجامتعي، مه إانث معتدى علهين من منهتكني من اذلكور.  ويعترب العنف اجلنيس من أخطر وأول أنواع العنف املبين 

عىل أساس النوع اإلجامتعي اذلي حيدث يف حاالت الطوارئ احلادة.  ويف وقت الحق – عند وصول املرحةل األكرث اسستقرارا وأثناء 
إعادة التأهيل وتعايف اجملمتع – تنترش أنواع أخرى من العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مبعدل مزتايد.  وتشمل تكل األنواع األخرى، 

من مضن غريها، ممارسات تقليدية سيئة وضارة )مثل معليات ختان اإلانث، واإلكراه عىل الزواج املبكر، والقتل للرشف، إخل( والعنف األرسي.

 وعىل الرمغ من وجوب الرتكزي عىل العنف اجلنيس عند التدخل يف املراحل املبكرة للطوارئ، إال أنه للك موقف ظروفه اخلاصة وذلكل جيب

 عدم اإلسسهتانة ابألنواع األخرى من العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  فعىل سبيل املثال، كثريا ما يزتايد معدل ودرجة العنف األرسي

 يف أعقاب الكوارث الطبيعية )أرجع إىل العينة اإلحصائية أدانه( وذلكل قد يسستدعي األمر تدخال رسيعا من قبل العاملني ابإلغاثة اإلنسانية

 ابملنطقة. وميكن اإلسستفادة من التحليل املنسق للموقف ألنه يعطي قدرا من املعلومات عن األنواع األخرى من العنف املبين عىل أساس النوع

 اإلجامتعي احملمتل حدوهثا، مبا يف ذكل من معلومات عن معدل احلدوث، ودرجة اخملاطرة ومعدل الوفيات.  )يمت رشح التحليل املنسق للموقف

 يف حصيفة األعامل رمق 2-1، مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف(.  وال يشمل هذا ادلليل رشحا مفصال لتكل األنواع األخرى من العنف

 املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، ولكهنا متضمنة يف العديد من املواد واملراجع كام إهنا متضمنة يف موجز اإلقرتاحات امللحق مبراحل التأهب

والوقاية الشامةل واإلسستجابة.

1  هايس ل. بيتاجنواي ل. جريمني أ.  العنف ضد املرأة:  العبء الصحي اخلفي.  مناقشة البنك ادلويل وثيقة رمق 255 , 1004 .  
التقرير ادلويل عن العنف والصحة، منظمة الصحة العاملية، 2002

 Heise, L, Pitanguy, L., Germain, A. Violence Against Women: The Hidden Health Burden. World Bank Discussion Paper 255, 1004. World Report on Violence and Health, 

World Health Organisation, 2002.



دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 2

التدخل لتصدي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف حاالت الطوارئ
يف أثناء األزمات، مثل الرصاعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية، قد تعاين الهيئات واألنظمة القامئة محلاية األفراد بدنيا وإجامتعيا من الضعف أو ادلمار.  إذ كثريا 

ما تتعطل األهجزة األمنية والقانونية والصحية والتعلميية مما يعوق اخلدمات اإلجامتعية، وما يرتتب عليه من هروب عدد كبري من املواطنني.  وأما األخرين اذلين 

مل يسعهم الهروب، فقد تنقصهم القدرة عىل العمل أو األدوات الالزمة للقيام بأعامهلم. وكثريا ما تنفصل العائالت واجملمتعات عن بعضها، مما يتسبب يف املزيد من 

تعطل األنظمة املساندة وأهجزة امحلاية.

 وليك نمتكن من إنقاذ حياة األفراد وحتقيق أقىص قدر من امحلاية هلم، البد من إتباع مجموعة من اخلطوات الالزمة برسعة وبطريقة منسقة ملنع العنف املبين عىل

 أساس النوع اإلجامتعي واإلسستجابة هل يف مراحهل املبكرة من وقت حدوث املوقف الطارئ، وذكل كحد أدىن لإلجراءات.  إذ تتطلب إعانة حضااي العنف املبين

 عىل أساس النوع اإلجامتعي والناجني مساعدهتم عىل كيفية التغلب عىل األرضار املرتتبة.  فقد يكونون يف حاجة إىل الرعاية الصحية والنفسسية والتعضيد اإلجامتعي

 والشعور ابألمان إىل جانب اإلنصاف القانوين.  ويف الوقت ذاته، البد من إختاذ اخلطوات الالزمة للحد من التعدي من خالل مواهجة األسسباب والعوامل املسببة

 للعنف اجلنيس يف ذكل املوقع.  وعىل األفراد وامجلاعات املسؤولني عن إمداد مجيع تكل اخلدمات أن يكون دلهيم الوعي واخلربة وأن يتحلوا ابلشفقة حىت ميكهنم

 تقدمي املساعدة للضحااي والناجني إىل جانب ترسسيخ األساليب الوقائية. وعليه، فإن معليات امحلاية من واإلسستجابة للعنف اجلنيس تتطلب خطوات منظمة ومنسقة

مع العاملني من عدد كبري من اكفة القطاعات  والواكالت.

الغرض من هذا ادلليل

إن الغرض األسايس من هذا ادلليل هو إعطاء العاملني ابإلغااثت اإلنسانية واجملمتعات اإلنسانية وسسيةل متكهنم من التخطيط مع والتنسسيق بني 
القطاعات والواكالت املتعددة وذكل من أجل تأسيس مجموعة من اخلطوات الالزمة كحد أدىن للتدخل للمنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس أثناء 

املراحل املبكرة من حاالت الطوارئ. 

 

وعىل الرمغ من تركزي هذا ادلليل عىل املراحل املبكرة يف حاالت الطوارئ، إال أنه أيضا هيدف إيل توعية اجملمتعات اإلنسانية وبث فهيم احلساسسية جتاه واقع 

األمر ابلنسسبة إىل العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي احلاصل أثناء الطوارئ والكوارث، بأنه أمر خطري هيدد حياة األفراد. كام يعطي هذا ادلليل 

إسرتاتيجية راخسة لشمول العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مضن معليات التدخل ومضن إعتبارات التأهب واإلسستعداد والتخطيط يف حاالت الطوارئ 

وأثناء املراحل األكرث اسستقرارا عقب الطوارئ.

يشمل هذا ادلليل ثالث مجموعات من املهام:

موجز عن املهام  اليت جيب إجنازها يف مرحةل التأهب؛ 1 )

تفاصيل معليات تنفيذ احلد األدىن من الوقاية واإلسستجابة أثناء املراحل املبكرة للطوارئ؛ 2 )

موجز عن مجيع املهام اليت جيب إجنازها يف املراحل األكرث إسستقرارا أثناء تعايف اجملمتع وإعادة التأهيل. 3 )

ويطبق هذا ادلليل يف مجيع أحوال الطوارئ عىل أشاكلها، بدون إعتبار ملعدل شسيوع  العنف اجلنيس »املعروف« سواء اكن املعدل مرتفعا أو منخفضا.  ومن 

األمهية مباكن مراعاة أن تقارير العنف اجلنيس حول العامل كثريا ما تكون أقل من واقع حدوهثا، حىت يف األحوال اليت يمت فهيا توفري اكفة املوارد، وسسيكون عسري 

إن مل يكن مسستحيل احلصول عىل معيار دقيق لتقدير مدى وخطورة املشلكة يف األحوال الطارئة.  وجيب عىل مجيع العاملني ابإلغاثة اإلنسانية إفرتاض 
شسيوع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي وبصفة خاصة العنف اجلنيس، وإعتباره أمرا واقعا وخطريا هيدد حياة األفراد ويسستوجب توفري 

امحلاية منه، دون إعتبار لوجود أو عدم وجود أدةل قوية واكفية إلثبات حدوثه.  
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صفحة 3

القراء املسسهتدفون
واملنظامت   NGOs احلكومية  غري  والهيئات  املتحدة،  األمم  واكالت  متضمنة  اإلنسانية،  املنظامت  قبل  من  يسستخدم  ليك  ادلليل  هذا  مصم 

احمليل.   أو  القويم  أو  العاملي  املسستوى  عىل  سواء  الطارئة  األحوال  يف  مبهاهما  تقوم  اليت  احلكومية  والسلطات   CBOs احمللية  األهلية 

يؤكد هذا ادلليل أمهية املسامهة اإلجيابية من قبل اجملمتعات  والسلطات احمللية يف لك مرحةل من املراحل، وبصفة خاصة رايدة ومسامهة النساء والفتيات يف 

مجيع املهام.  وتعترب تكل املسامهة أساسسية لنجاح العمل املتناسق إذ تتيح تقوية القدرات احمللية وتعزيز اإلسسمترارية.

كيفية اسستخدام هذا ادلليل
جيب إاتحة هذا ادلليل حبيث يسهل احلصول عليه من قبل مجيع العاملني يف جمال اإلغااثت اإلنسانية.  ويقرتح ادلليل مواصفات حمددة للعمل هبا مكبادئ 

أساسسية للتدخل واملنع واإلسستجابة يف حاالت اإلغاثة اإلنسانية للعنف اجلنيس.  وميثل اجلدول املتضمن ابلفصل الثالث من هذا ادلليل موجزا للتدخالت 

األساسسية املقرتحة للمنع للعنف اجلنيس واإلسستجابة هل.  وقد مت ترتيب اجلدول حسب الثالث مراحل العامة املتبعة يف حاالت الطوارئ:

التأهب حلاةل الطوارئ

املرحةل املبكرة )حتقيق احلد األدىن من املنع واإلسستجابة(

املرحةل املسستقرة )حتقيق املنع واإلسستجابة بصفة شامةل(

أثناء مرحةل التأهب حلاةل الطوارئ، جيب إختاذ عدد من اإلجراءات املعينة إلاتحة التنفيذ الرسيع وحتقيق احلد األدىن من املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس 
يف املراحل املبكرة من معليات اإلغاثة اإلنسانية.  وعىل الرمغ من وجود العديد من العوامل اليت من شأهنا أن حتد من إماكنية التأهب للحاةل الطارئة، إال أنه 

يف اإلماكن إختاذ إجراءات متهيدية.  ويعطي العامود األول من اجلدول ابلفصل الثالث معلومات عن األعامل األساسسية املقرتحة لتحقيق التأهب للحاةل الطارئة.  

أما تفاصيل تنفيذ هذه املرحةل فمل يمت تضمهنا يف هذا ادلليل، ولكن املواد واملراجع املشار إلهيا يف لك ماكن ابدلليل واملتضمنة يف القرص اإللكرتوين املرفق     

CD-ROM ، تعترب موارد ممتازة للمزيد من املعلومات.

توجد املعلومات اخلاصة ابلتدخل أثناء املرحةل املبكرة، احلد األدىن من املنع واإلسستجابة، ابلعامود األوسط من اجلدول ابلفصل الثالث من ادلليل. ومت 

رشح لك هممة من املهام ابلتفصيل يف حصيفة األعامل ابلفصل الرابع.  وتشمل إرشادات حصيفة األعامل اإلجراءات األساسسية املتبعة، واملسؤولية املرتتبة 

عىل إتباعها، واملوارد الرئيسسية املتاحة لتعضيد تنفيذ تكل اإلجراءات الرئيسسية.  ويركز هذا ادلليل عىل الرشح املفصل للحد األدىن من التدخل والتنفيذ.

أما املراحل األكرث اسستقرارا يف احلاالت الطارئة، يف أعقاب تفجر األزمة، وعند اإلنتقال ملرحةل تعايف اجملمتع وإعادة التأهيل، فقد يتطلب األمر ادلخول إىل مرحةل 

املنع واإلسستجابة بصفة شامةل .  وتشمل هذه املرحةل توسسيع نطاق التدخل ملواهجة األنواع األخرى من العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي الواقعة 
طبقا لظروف احلاةل. ويعطي العامود األيرس من اجلدول ابلفصل الثالث موجزا عن التدخالت الرئيسسية لهذه املرحةل.  أما إجراءات التنفيذ املفصةل فه�ي متاحة 

ومتوفرة ابلواثئق املشار إلهيا يف لك ماكن من هذا ادلليل، كام مت تضمن العديد من املواد التعلميية واملراجع ابلقرص اإللكرتوين CD-ROM املرفق مع هذا 

ادلليل.
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صفحة 4

حصائف األعامل ملرحةل احلد األدىن من املنع والاسستجابة
مت ترتيب حصائف األعامل طبقا لاكفة القطاعات املعنية والوظائف املشرتكة بيهنم.  وهناك مخس وظائف مشرتكة بني القطاعات ويه تتطلب القيام ابلعديد من 

األعامل من قبل عدد كبري من الهيئات واملنظامت والقطاعات.  الوظائف املشرتكة بني القطاعات يه:

التنسسيق  •

التقيمي والرصد  •

امحلاية  •

املوارد البرشية  •

اإلعالم والتثقيف واإلتصاالت  •

وإىل جانب الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني، يوجد أنواع معينة من التدخل مرتبة طبقا للقطاعات املعنية.  )يرىج مراعاة أن بند امحلاية يعترب مضن 

الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني كام إنه مضن القطاعات املعنية يف هذا ادلليل(

امحلاية  •
موارد املياة واملرافق الصحية  •

األمن الغذايئ والتغذية  •
تصممي املأوى وختطيط املوقع والسلع غري الغذائية  •

الصحة واخلدمات احمللية  •
التعلمي  •

ويركز هذا ادلليل عىل أمهية املهام املنسقة بني القطاعات ومسامهة اجملمتع احمليل.  ويشمل ادلليل إرشادات معينة، الغرض مهنا هو حتقيق أعىل مسستوى من 

املسامهة بني القطاعات يف مجيع الوظائف املشرتكة بيهنم.  وجيب القيام ابلتنسسيق مضن القطاعات وبيهنا، من أجل حتقيق احلد األدىن من التدخل. وذلكل حتتوي 

لك حصيفة من حصائف األعامل عىل وصالت أو روابط يسستدل علهيامن النص املصبوغ ابللون ابألرجواين، لربطها مع حصائف األعامل املقرتنة هبا من القطاعات 

والوظائف األخرى.

املراجع وموارد املعلومات
مت إعداد هذا ادلليل ابسستخالص املعلومات من العديد من ادلالئل األخرى واملواد والقياسات والبحوث ومواد اخللفية ومن مصادر أخرى أعدهتا األمم املتحدة 

والهيئات غري احلكومية واملراجع األاكدميية.  وميكن اسستخدام تكل املواد واملراجع  للحصول عىل معلومات إضافية ملساعدة العاملني يف تنفيذ التدخل عند لك 

مرحةل من مراحل اإلغاثة اإلنسانية.  وتشسمتل لك حصيفة من حصائف األعامل عىل قامئة مبجموعة املراجع واملوارد الرئيسسية املقرتحة للك وظيفة مشرتكة، وللك 

قطاع. وحيتوي القرص اإللكرتوين املرفق مع هذا ادلليل عىل معظم هذه املراجع واملوارد.

طبيعة ومدى العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف حاالت اإلغااثت اإلنسانية الطارئة
تتعرض، عىل أقل تقدير ،أنىث واحدة من لك ثالث أانث مضن تعداد اإلانث يف العامل، لإلساءة والقسوة سواء بدنيا أو جنسسيا خالل أعوام حياهتا2. إال أنه يف 

1999 هوبكيزن.  جون  جامعة  العامة،  الصحة  لكية  الساكنية،  املعلومات  برانمج  ماريالند،  والية  ابلتميور،    .11 رمق  سلسةل    . الساكين  التقرير  املرأة.   ضد  العنف  عىل  القضاء  م.    جواتمولر  م.،  ألسربج  ل.،  هايس          2

Heise, L., Ellsberg M., and Gottemoeller, M.. Ending Violence Against Women. Population Reports. Series L. No. 11. Baltimore, Maryland: Population Information Program, Johns Hopkins School of 

Public Health. 1999. 
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صفحة 5

معظم دول العامل ال يوجد غري القليل من ادلراسات واألحباث اليت تتناول هذه املشلكة.  أما البياانت املتاحة فه�ي تشري إىل أنه يف بعض ادلول قد توجد أنىث 

واحدة مضن لك أربعة إانث،  تعاين من العنف اجلنيس من قبل رشيكها.  كذكل ما يقرب من ثلث الفتيات يف سن الشسباب أقررن بأن أول خربة جنسسية لهن 

اكنت مبحض اإلكراه3. ويف حميط الرصاعات املسلحة والترشد، يعترب العنف اجلنيس مبا يف ذكل اإلسستغالل واإلنهتاك والقسوة، أمر معروف وميثل درجة عالية 

من اخملاطرة.  وكثريا ما يمت إسستخدام العنف اجلنيس كسالح من أسلحة احلرب، مسسهتدفا النساء واألطفال املدنيني.

املسلحني.   اجلنود  يد  عىل  اجلنيس  للعنف  تعرضن  قد  بأهنن  أقررن  سرياليون  يف  داخليا  املرشدات  النساء  من   64000 و   50000 بني  ما    •

اجلنيس4. للعنف  تعرضن  قد  بأهنن  املسلحني  اجلنود  مع  لوجه  وهجا  إحتاكاك  إختربن  اللوايت  داخليا  املرشدات  النساء  عدد  نصف  وأقرت 

لرصد  األمرييك  املركز  به  قام  اذلي  اإلحصايئ  املسح  علهين  أجري  اللوايت  بأزرابجان  النساء  من   %25 أقرت    •

داخليا.5   املرشدات  األزرابجانيات  النساء  بني  اخملاطرة  درجة  إرتفعت  كام  ابإلكراه.  للجنس  تعرضن  بأهنن  األمراض، 

يبلغن  مل  سسيرياليون  يف  العاهرات  من  املئة  يف   37 فإن   ،1999 عام  يف  احلكومة  به  قامت  اذلي  اإلحصايئ  للمسح  طبقا    •
احلرب.6 جراء  من  مرشدين  أطفاال  أو  عائل،  بدون  أطفاال  إما  اكنوا  مهنن  املئة  يف   80 من  وأكرث  العمر،  من   15 سن 

النوع  أساس  عىل  املبين  للعنف  بأخر  أو  بشلك  تعرضن  قد   1994 عام  امجلاعية  اإلابدة  أثناء  رواندا  يف  التوتيس  نساء  من  الغالبية    •
7.500000 و   25000 بني  يرتاوح  اجلنيس  اإلغتصاب  بعد  الباقيات  النساء  عدد  بأن  التقديرات  تشري  هؤالء،  مضن  ومن  اإلجامتعي؛ 

بداية  والهرسك يف  البوسسنة  أثناء حرب  اجلنيس  واإلعتداء  لإلغتصاب  تعرضن  قد  يرتاوح بني 20000 و 50000  النساء  عدد من  بأن  يقدر   •

التسعينات. 8 

يف أعقاب الكوارث الطبيعية، تتناول تقارير املوقع عن األاثر اإلجامتعية، موضوع اإلساءة، كام هو احلال يف التقرير الصادر عن الفيضاانت بأسرتاليا   •

»تعرت العالقات اإلنسانية متاما، حبيث أصبحت نقاط القوة أوالضعف يف أية عالقة إجامتعية واحضة متاما.  وبناء عليه، أصبحت املرأة املنعزةل إجامتعيا 

أكرث إنعزالا، وارتفع معدل العنف األرسي، وانكشف السستار عن مصمي العالقات العائلية والزوجية والاجامتعية« كام مت اإلشارة إىل العنف املزتايد 

ضد النساء يف التقارير الصادرة من الفيليبني يف أعقاب إنفجار جبل بيناتوبو نتيجة للثوران الرباكين؛ ومن أمرياك الوسطى وأمرياك الشاملية يف أعقاب 

أعصار ميتش؛ ومن العديد من ادلول يف أعقاب أمواج التسوانيم يف عام 20049

3        التقرير العاملي عن العنف والصحة.  منظمة الصحة العاملية، 2002 صفحة 149

World Report on Violence and Health. WHO, 2002, page 149.

4        العنف اجلنيس املقرتن ابحلرب يف سسيرياليون:  تقيمي عىل أساس التعداد ، بوسستون  2002 األطباء من أجل احلقوق اإلنسانية 

Physicians for Human Rights, War-related Sexual Violence in Sierra Leone: A Population-based Assessment, Boston, 2002. 
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الصحة اإلجنابية أثناء الزناعات 
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صفحة 6

 إن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، شامال العنف اجلنيس، يمت أساسا بواسطة منهتكني من اذلكور ضد النساء والبنات. كام يتعرض الرجال واألوالد 

إىل اإلنهتاك اجلنيس، وبصفة خاصة، عند تعرضهم للتعذيب و/أو اإلعتقال. بيد أن األغلبية من حضااي وابقني )انجني( العنف اجلنيس مه من اإلانث.

النقص يف عدد اإلبالغات 
إن إحدى اخلصائص املمزية للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي وعىل وجه اخلصوص العنف اجلنيس أنه يعاين من النقص يف اإلبالغ.  إذ عادة ما 

تتكمت الضحااي والناجني عىل الواقعة لسسنوات عديدة، ويرجع ذكل ألسسباب متعددة، مهنا الشعور ابذلنب، واخلوف من اإلنتقام أو اإلقتصاص، وعدم الثقة يف 

السلطات، واخلوف من خماطرة تكرار اإلنهتاك.  وتتسبب إنهتاكت العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف إاثرة الشعور ابللوم واخلجل، وومصة العار 

اإلجامتعية، وكثريا ما تؤدي إىل النبذ من قبل العائةل أو اجملمتع.  وقد تشستد حدة ومصة العار والنبذ العائيل عندما تفصح الضحية ابحلديث أو تبلغ عن الواقعة. 

وذلكل فإن أية بياانت متاحة حتت أية ظروف بشأن تقارير العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي سواء من رجال األمن أو املصادر القانونية أو الصحية أو 

غريها سسمتثل فقط جزءا ضئيال ابملقارنة مع العدد احلقيقي لواقعات العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

العواقب املرتتبة
يتعرض حضااي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والناجني منه إىل درجة كبرية من خماطراملشالك الصحية البالغة طويةل املدى، مبا يف ذكل من خماطر 

التعرض للموت من جراء اإلصاابت املرتتبة أو اإلنتحار.  وقد تشمل العقبات الصحية امحلل غري املرغوب فيه، أو حماوالت إهجاض اجلنني بطرق غري سلمية 

أو آمنة حصيًا، أو إسستخدام عقاقري خاصة لقتل اجلنني، أو اإلصابة ابألمراض املنقوةل عن طريق اإلتصال اجلنيس، شامةل مرض اإليدز)فريوس نقص املناعة 

البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب اإليدز(. وكثريا ما يعاين الضحااي بصفة شائعة من الصدمة النفسسية وومصة العار اإلجامتعية والنبذ العائيل. ومتيل معظم 

اجملمتعات إىل وضع اللوم عىل الضحية يف حاالت العنف اجلنيس، مما يزيد من األرضار النفسسية للضحية.  وترتاوح درجة وطبيعة الصدمة النفسسية والبدنية 

من حضية إىل أخرى وذلكل ختتلف إحتياجات  اإلسستجاابت يف لك حاةل من حاالت الضحااي والناجني.  بيد أن اإلسستجابة للعنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي البد أن تشمل مجموعة من اخلدمات املتاحة خلفض درجة العقبات املرتتبة وملنع املزيد من اإلصاابت واألرضار عىل الضحااي والناجني.

األطفال والشسباب
يتعرض األطفال عىل وجه اخلصوص أثناء الطوارئ إىل خماطر العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي نظرا دلرجة إتاكهلم عىل البالغني، وقدرهتم احملدودة محلاية 

أنفسهم، وسلطهتم احملدودة للمسامهة يف إختاذ القرارات. وحيث أن هلم خربة حياتية ضئيةل، يعترب األطفال فريسة أسهل عىل املنهتكني إلسستغالهلم وخداعهم 

وإكراههم عن غريمه البالغني.  وحسب مسستوى منومه، قد يصعب عىل األطفال الاستيعاب التام للطبيعة اجلنسسية املتضمنة عند تعرضهم لسلوك معني، وليس 

هلم القدرة عىل إعطاء موافقهتم احلرة املبنية عىل أساس من العمل واإلستيعاب10. وعىل وجه اخلصوص، يف أثناء الرصاعات املسلحة أو األزمات اإلقتصادية 

احلادة، قد يمت اسسهتداف املراهقات والنساء أحداث السن وتعرضهم للعنف اجلنيس.

األسسباب والعوامل املؤدية إيل اخملاطر يف أحوال الطوارئ
عىل الرمغ من أن عدم املساواة والتفرقة املبنية عىل أساس النوع اإلجامتعي بني اإلانث واذلكور هام جذور األسسباب املؤدية للعنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي، إال أن هناك العديد من العوامل األخرى اليت تتحمك يف نوعية ومدى العنف الواقع يف لك موقف حسب ظروفه.  يف أحوال الطوارئ، تضطرب 

القياسات اإلعتيادية الضابطة للسلوك اإلجامتعي وكثريا ما تهنار األنظمة اإلجامتعية التقليدية. وغالبا ما تنعزل النساء واألطفال عن عائالهتم وعن تعضيد اجملمتع 

هلم، مما يعرضهن بصفة مزتايدة لإِلسستغالل واإلنهتااكت املبنية عىل أساس جنسهم وحداثة سسهنم واعامتدمه عىل اآلخرين يف توفري املعونة لهن واملروراآلمن.   

وأثناء الرصاعات املسلحة، كثريا ما يسستعمل العنف اجلنيس كسالح من أسلحة احلرب، مسسهتدفا النساء واألطفال املدنيني.  وكثريا ما يتضمن العنف اجلنيس 

أثناء احلروب، اخلطف والرقاقة اجلنسسية.
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صفحة 7

الفصل الثاين – التعريفات واملصطلحات

فامي ييل قامئة ابملصطلحات والتعريفات املسستخدمة يف هذا ادلليل وتعريف للك مهنا.  ويمت إضافهتا هنا إليضاح املعىن املرغوب عند اسستخدام تكل املصطلحات 

يف هذه الوثيقة.  وال جيب إعتبار املصطلحات املسستخدمة وتعريفاهتا مكصطلحات ذات صبغة قانونية أو صيغة قانونية إذ مل يكن يف احلسسبان أو النية اسستخداهما 

لهذا الغرض.

العامل أو العاملون  يشري إىل األفراد واجملموعات والهيئات واملعاهد املنخرطة يف معليات املنع واإلسستجابة للعنف املبين عىل أساس النوع 
اإلجامتعي.  وقد يشمل لفظ العاملني أيضا األشخاص الالجئني واملرشدين داخل أوطاهنم، واألهايل والساكن احملليني، واملوظفني، أو املتطوعني من واكالت 

األمم املتحدة، والهيئات غري احلكومية، واملعاهد اخلاصة ابدلوةل املسستضيفة، واملتربعني، واألعضاء اآلخرين من اجملمتعات العاملية. 10  

الطفل أوالقارص  مه األشخاص حتت سن 18 عام من العمر، طبقا إلتفاقية األمم املتحدة عن حقوق الطفل. ويعترب القارصون بأهنم ال ميلكون القدرة 
عىل تقيمي واستيعاب العواقب املرتتبة عىل خياراهتم، وإعطاء موافقهتم احلرة املبنية عىل العمل والفهم، وخاصة ابلنسسبة للسلوك اجلنيس. 

اجملمتع احمليل هو املصطلح املسستخدم يف هذا ادلليل ليشري إىل الساكن واألهايل املتأثرين ابحلاةل الطارئة.  وابلنسسبة للمعايري الفردية، قد يشري املصطلح 
»اجملمتع أو اجملمتع احمليل« إىل الالجئني أو األشخاص املرشدين داخل أوطاهنم ، أو املتأثرين ابلاكرثة، إيل جانب أي مصطلح آخر.

واكالت التنسسيق  املنظامت )عادة ما يكون هناك منظمتان تقومان مبهاهمام معا حتت رئاسة مشرتكة( واليت تقود الفرق العامةل واملسؤوةل عن 
ضامن حتقيق احلد األدىن من املنع والتدخل واإلسستجابة.  ويمت إختيار الواكالت املسؤوةل عن التنسسيق من قبل الفريق العامل املعين بشؤون العنف املبين عىل 

أساس النوع اإلجامتعي، والتصديق علهيا من قبل الكيان التابع ملنظمة األمم املتحدة ابدلوةل )ومبعىن آخر، املمثل اخلاص لألمني العام لتنسسيق الشؤون اإلنسانية  

.) SRSG

املنسق املركزي  مركز لتنسسيق )أو منسق( شؤون العنف اجلنيس يشري إىل ادلور اذلي يقوم به املوظفون املعينون للعمل إما بدوام اكمل أو دوام 
جزيئ، ومه ميثلون هيئاهتم و/أو قطاعاهتم ويسامهون مع الفرق العامةل بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

الفريق العامل املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي  فريق يتكون من عاملني ابلعديد 
من الواكالت واملنظامت. وجيمتع الفريق بصفة منتظمة لتخطيط وتأسيس وتنسسيق ورصد وتقيمي املهام الالزمة للمنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس.  وجيب أن 

يكون هناك فريق عامل واحد عىل املسستوى القويم وعدد من الفرق األخرى العامةل عىل املسستوايت احمللية. وينبغي أن تشمل الفرق العامةل موظفني من 

شسىت القطاعات ومن اجملمتع احمليل واجلهات احلكومية ومنظمة األمم املتحدة والهيئات غري احلكومية العاملية والقومية واملنظامت األهلية أو منظامت اجملمتعات احمللية 

CBOs، واملتربعني وغريمه.  وكحد أدىن، ينبغي عىل الفرق العامةل أن تقوم بعمل املنسق املركزي للقطاعات املشار إلهيا يف حصائف األعامل هبذا ادلليل. 

النوع اإلجامتعي )نوع اجلنس(  يشري هذا املصطلح إىل الفروق اإلجامتعية بني اذلكور واإلانث واليت جرى علهيا العرف والتقليد، واليت 
رغام عن معق رسوخها يف مجيع الثقافات، إال إهنا متغرية مع مرور الوقت، ولها أشاكل وإختالفات عديدة سواء من داخل ثقافة معينة أو بني شسىت الثقافات 

املتعددة.  ويتحمك »النوع اإلجامتعي« يف ادلور اإلجامتعي، واملسؤولية، والفرص املتاحة، واإلمتيازات والتوقعات والعوامل احملددة للسلوك ابلنسسبة لذلكور 

واإلانث داخل ثقافة ما.

10    العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي واجلنيس ضد األشخاص الالجئني والعائدين واملرشدين :  دليل املنع واإلسستجابة، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  2003، صفحة 6 مفو مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 UNHCR. Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response. UNHCR: Geneva, 2003. Pg. 6.
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صفحة 8

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي  مصطلح يسستخدم مكظةل ألي نوع من السلوك الضار املقرتف ابإلكراه ورغام عن إرادة 
الشخص، واذلي أساسه هو الفروق اإلجامتعية يف نوعية اجلنس بني اذلكور واإلانث، اليت جرى علهيا العرف والتقليد.

وتعترب اإلنهتااكت املبنية عىل أساس النوع اإلجامتعي خمالفة وخمةل لكثري من احلقوق ِاإلنسانية املعرتف هبا عامليا واليت تقع حتت حامية األهجزة واإلتفاقيات العاملية.  

وكثريا – ولكن ليس يف لك األحوال – ما يعترب العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مبختلف أشاكهل سلوك غري قانوين بل وإجرايم طبقا للقوانني 

والسسياسات احمللية.   

يف مجيع أحناء العامل، فإن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يتسبب يف صدمة أكرث وقعا وتأثريا عىل النساء والفتيات مهنا عىل الرجال والصبيان.  وكثريا 

ما يسستخدم التعبري »العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي« بصفة بديةل للتعبري عن »العنف ضد املرأة«. ولكن تعبري »العنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي« يسلط الضوء عىل البعد اجلنيس لهذا النوع من السلوك؛ أي مبعىن آخر، العالقة بني كون اإلانث يف الوضع األدىن يف اجملمتع وبني تعرضهن املزتايد 

للعنف.  ومن األمهية مباكن مالحظة أن الرجال واألوالد أيضا معرضون للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي وخاصة لإلنهتاك اجلنيس ابلعنف.

وختتلف طبيعة ومدى أنواع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مع إختالف الثقافات، وادلول واملناطق. وتشمل األمثةل عىل ذكل:

العنف اجلنيس، شامال ِاإلنهتاك واإلسستغالل اجلنيس وممارسة البغاء ابإلكراه.  •

العنف األرسي  •

اإلجتار ابألشخاص )الرق(  •

الزواج املبكر والزواج ابإلكراه  •

ممارسات تقليدية ضارة مثل ختان اإلانث، والقتل دفاعا عن الرشف، ومرياث األرامل، وغريها.  •

العاملون يف جمال األنشطة اإلنسانية 11 ويشمل هذا املصطلح مجيع العاملني يف شؤون الواكالت اإلنسانية، سواء مت تعييهنم عامليا أو 
قوميا، وسواء اكن تعييهنم بصفة رمسيه أو غري رمسية من قبل اجملمتع املسستفيد، للقيام ابملهام اخلاصة ابلواكةل اإلنسانية املعينة.

مرتكب اإلنهتااكت )أو املنهتك(  هو أي خشص، أو مجموعة أشخاص، أو هيئة أو مؤسسة من شأهنا أن تتسبب مبارشة يف إحلاق 
الرضر عىل الغري ابسستخدام العنف، أو بطريقة ما تعضد ممارسة العنف أو األشاكل األخرى من األنهتااكت ابإلكراه ضد إرادة األنىث أو الرجل. 

   هو ممارسة اجلنس بغري موافقة الطرف اآلخر.  ويشمل ذكل إجتياح 
اإلغتصاب اجلنيس أو حماوةل اإلغتصاب اجلنيس12

أي جزء من جسم اآلخر بواسطة العضو التناسيل و/أو إنهتاك فتحة األعضاء التناسلية أو فتحة الرشج سواء بواسطة العضو التناسيل أو بأية شئ أو أداة 

أخرى. ويقرتن اإلغتصاب اجلنيس أو حماوةل اإلغتصاب اجلنيس ابسستخدام القوة أو حتت الهتديد ابسستخدام القوة و/أو ابإلكراه. ويعترب ِاإلخرتاق إغتصااب.  أما 

اجملهودات املبذوةل لتحقيق اإلخرتاق بدون جناح فهيا، فه�ي تعترب حماوةل لإلغتصاب.

كثريا ما يسستخدم إغتصاب النساء والرجال كسالح من أسلحة احلروب، وكوسسيةل ملهامجة العدو، وكرمز إلخضاع العدو واحلط من شأن وكرامة نساءه، أو 

األرسى من الرجال املقاتلني أو املقاومني.   كام ميكن اسستخدام اإلغتصاب ملعاقبة النساء عىل تعدهين عن احلدود اإلجامتعية أو األدبية أو األخالقية، مثل ادلول 
اليت متنع ممارسة اخليانة الزوجية أو الزان ورشب امخلر والسكر يف العلن.  كام يتعرض الرجال والنساء لإلغتصاب أثناء حبسهم بواسطة سلطات األمن.13

11     من اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت، تقرير عن فرقة العمل عىل شؤون امحلاية من اإلسستغالل واألنهتاك  اجلنيس يف األزمات اإلنسانية.  يونية )حزيران( 2002

 From Inter-Agency Standing Committee, Report of the Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse in Humanitarian Crises. June 2002.    

12    »اإلغتصاب/حماوةل اإلغتصاب« منقوةل عن بروتوكول اتنزانيا للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي     و   العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي واجلنيس ضد األشخاص الالجئني والعادين واملرشدين، دليل املنع 

واإلسستجابة, مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مايو )آاير( 2003    

“Rape/attempted rape” adapted from Tanzania interagency GBV protocols and Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, May 2003.

 WHO.149 13  أخذت هذه الفقرة من التقرير العاملي عن العنف والصحة، منظمة الصحة العاملية 2002 صفحة

 This paragraph from World Report on Violence and Health. WHO, 2002. Pg. 149.
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صفحة 9

وقد يشمل اإلغتصاب وحماوةل اإلغتصاب ما ييل:

إغتصاب األنىث ابلغة سن الرشد  •

إغتصاب األطفال القرص )ذكورا أو أاناث( مبا يف ذكل اإلتصال اجلنيس احملارم  •

اإلغتصاب امجلاعي، إن اكن هناك أكرث من منهتك واحد  •

اإلغتصاب الزويج، بني الزوج وزوجته  •

إغتصاب اذلكور، ويعرف يف بعض األحيان ابللواطة  •

  هو ممارسة أو الهتديد مبامرسة اإلخرتاق اجلنيس، سواء ابلقوة أو حتت ظروف اإلكراة غري املتاكئف.  )أرجع إىل »ِاإلسستغالل 
اإلساءة اجلنسسية14

اجلنيس«(.

اإلسستغالل اجلنيس 15  هو ممارسة سوء اسستغالل موقف الشخص األضعف، أو سوء إسستغالل ثقة الشخص األخر، سواء ابلفعل أو حتت 
الهتديد، ألغراض جنسسية، وتشمل بغري قرص، الرحب املادي، أو اإلجامتعي، أو السسيايس من جراء اإلسستغالل اجلنيس للشخص اآلخر.  )أرجع إىل »لإلساءة 

اجلنسسية«(.

العنف اجلنيس  ألغراض اسستخدام هذا ادلليل، يسستخدم تعبري العنف اجلنيس، عىل األقل، ليشمل لك من اإلغتصاب وحماوةل اإلغتصاب، 
اإلنهتاك اجلنيس، واإلسستغالل اجلنيس. والعنف اجلنيس هو »أية ممارسة جنسسية، أو حماوةل احلصول عىل ممارسة جنسسية، أو أية تعليقات جنسسية غري مرغوبة، 

أواإلقدام عىل ممارسة اجلنس غري املرغوب ، أو أية أنشطة تتعلق مبامرسة اإلجتار ابجلنس ابسستخدام اإلكراه أو حتت الهتديد بإحلاق الرضر من قبل أية خشص 

بدون إعتبار لعالقة ذكل الشخص ابلضحية حتت أية معايري اكنت، شامةل عىل سبيل احلرص وليس للقرص، حىت العالقة األرسية أو عالقة الزماةل ابلعمل.«16  

ويأخذ العنف اجلنيس أشاكال عديدة، تشمل اإلغتصاب اجلنيس، الرق اجلنيس أو أإلجتار، امحلل ابإلكراه، املضايقات اجلنسسية، اإلسستغالل اجلنيس واإلساءة، 

واإلهجاض ابإلكراه.

الضحااي/الناجني )الباقني(  الشخص اذلي تعرض للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  وميكن اسستخدام التعبريين »الضحااي« و 
»الناجني أو الباقني« بصفة متبادةل.  أما التعبري »حضااي« فعادة ما يسستخدم يف القطاعات القانونية والطبية.  »الناجني أو الباقني« هو التعبري املفضل بصفة عامة 

يف قطاعات الطب النفيس والتعضيد اإلجامتعي حيث يعطي شعورا ابملقاومة والقدرة عىل التحمل.

الفئة املعرضة   يف مجيع أحوال الطوارئ، توجد فئة معينة من األشخاص مه أكرث عرضة للعنف اجلنيس عن غريمه من الساكن. وعادة ما تشمل هذه 
الفئة النساء حيث إهنن أقل قدرة عىل حامية أنفسهن من الرضر، ويعمتدن ابألكرث عىل اآلخرين للبقاء، وهن الفئة األضعف جسداي واألقل وضوحا ابجملمتع. 

وتشمل فئة األشخاص األكرث تعرضا للعنف اجلنيس – عىل سبيل احلرص وليس القرص – اإلانث غري املزتوجات،  األرس اليت تعولها أنىث، األطفال املنعزلني أو 

 اذلين ال عائل هلم، األيتام، اإلانث املعوقات واملسسنات.

14  »اإلنهتاك اجلنيس«  »اإلسستغالل اجلنيس« من نرشة السكرتري العام، عيارات خاصة للحامية ضد اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس.  أكتوبر 2003 )ترشين األول(

 “Sexual abuse,” “sexual exploitation” from Secretary-General's Bulletin Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse. October 2003. 

15  أنظر رمق 15 أعاله

 Ibid.

 

WHO  2002 17 التقرير العاملي عن العنف والصحة، منظمة الصحة العاملية  16

 World Report on Violence and Health. WHO, 2002
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صفحة 10



دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 11

الفصل الثالث – التدخل لتصدي العنف املبين عىل أساس 
النوع اإلجامتعي يف مواقف اإلغاثة اإلنسانية

إن اجلدول املدون ابلفصل الثالث هو موجز للتوصيات الرئيسسية للتدخل من أجل املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس أثناء الطوارئ.  وهو ذو فائدة كأداة تساعد 

عىل التخطيط والتنسسيق.

ويرىج اإلطالع عىل “كيفية اسستخدام هذا ادلليل” ابلفصل األول )صفحة 3( للمزيد من التفاصيل.
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صفحة 12

الوظائف 
والقطاعات

التأهب للطوارئ

• حدد آلية التنسسيق واملسؤولياتالتنسسيق1

• عني ودون قامئة ابلرشاكء ومنسقني مركزيني لشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

• مق بتعزيزاحلقوق اإلنسانية وحتقيق أفضل املامرسات كعنارص أساسسية لتخطيط التأهب وإمناء املرشوع

• أيد ودافع عن منع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي واإلسستجابة هل يف مجيع مراحل املهام اإلنسانية

• أدمج برجمة منع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مع التخطيط للتأهب واألحوال العارضة

• نسق التدريب عىل العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

• مضن همام العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مع اإلسرتاتيجيات املشرتكة والنداء املوحد املشرتك بني 

الواكالت 

• تعرف عىل املوارد ومن مث ابدر يف تفعيلها

• راجع البياانت املتاحة عن طبيعة، ومدى وقدر العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعيالتقيمي والرصد2

• مق بتحليل القدرات واملوقف وتعرف عىل مبادئ املامرسات السلمية

• مق بتمنية إسرتاتيجيات ومؤرشات وأدوات للرصد والتقيمي

امحلاية )القانونية 3
واإلجامتعية واجلسدية(

• إطلع عىل القوانني والسسياسات  احمللية ووضع احلكومة جتاه فرض القوانني يف جمال امحلاية من العنف املبين عىل 

أساس النوع اإلجامتعي

• حدد األولوايت ومق بتأسيس إسرتاتيجيات لألمن ومنع العنف

• جشع عىل إعامتد اإلتفاقيات ادلولية، واإللزتام التام هبا، وتنفيذها الفعيل

• إهنض ابحلقوق اإلنسانية، والقوانني اإلنسانية ادلولية، واملامرسات السلمية

• مق بإنشاء آلية للرصد، والتقرير، وإسع لإلنصاف القانوين جتاه التعرض للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي 

واخملالفات األخرى للحقوق اإلنسانية

• مق بتدريب مجيع املوظفني عىل املعايري اإلنسانية ادلولية
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صفحة 13

الوظائف 
والقطاعات

التأهب للطوارئ

• حدد آلية التنسسيق واملسؤولياتالتنسسيق1

• عني ودون قامئة ابلرشاكء ومنسقني مركزيني لشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

• مق بتعزيزاحلقوق اإلنسانية وحتقيق أفضل املامرسات كعنارص أساسسية لتخطيط التأهب وإمناء املرشوع

• أيد ودافع عن منع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي واإلسستجابة هل يف مجيع مراحل املهام اإلنسانية

• أدمج برجمة منع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مع التخطيط للتأهب واألحوال العارضة

• نسق التدريب عىل العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

• مضن همام العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مع اإلسرتاتيجيات املشرتكة والنداء املوحد املشرتك بني 

الواكالت 

• تعرف عىل املوارد ومن مث ابدر يف تفعيلها

• راجع البياانت املتاحة عن طبيعة، ومدى وقدر العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعيالتقيمي والرصد2

• مق بتحليل القدرات واملوقف وتعرف عىل مبادئ املامرسات السلمية

• مق بتمنية إسرتاتيجيات ومؤرشات وأدوات للرصد والتقيمي

امحلاية )القانونية 3
واإلجامتعية واجلسدية(

• إطلع عىل القوانني والسسياسات  احمللية ووضع احلكومة جتاه فرض القوانني يف جمال امحلاية من العنف املبين عىل 

أساس النوع اإلجامتعي

• حدد األولوايت ومق بتأسيس إسرتاتيجيات لألمن ومنع العنف

• جشع عىل إعامتد اإلتفاقيات ادلولية، واإللزتام التام هبا، وتنفيذها الفعيل

• إهنض ابحلقوق اإلنسانية، والقوانني اإلنسانية ادلولية، واملامرسات السلمية

• مق بإنشاء آلية للرصد، والتقرير، وإسع لإلنصاف القانوين جتاه التعرض للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي 

واخملالفات األخرى للحقوق اإلنسانية

• مق بتدريب مجيع املوظفني عىل املعايري اإلنسانية ادلولية

احلد األدين للمنع 
واإلسستجابة

املنع واإلسستجابة الشامالن 
)املرحةل املسستقرة(

أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء 111 

أيد وإمجع المتويل املايل 112 

تأكد من نرش وتوزيع معايري “سفري” اإللزتام هبا )أي امليثاق  113 
Sphere )اإلنساين للحد األدىن من اإلسستجابة للكوارث

• إسسمتر يف مجع المتويل املايل

• إنقل همام التنسسيق إىل النظري احمليل

• أدمج املهام الشامةل لشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مع الربامج القومية

• مق بتقوية شسبكة العالقات

• مق ببناء القدرات البرشية

• مض الهيئات احلكومية وغري احلكومية يف آلية التنسسيق

• أرشك اجملمتعات احمللية يف همام املنع وِاإلسستجابة

2-1     مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف

2-2     أرصد وقمي املهام

• إحتفظ بقاعدة بياانت متاكمةل ورسية

• مق بعمل حتليل متاكمل للحاةل

• أرصد وقمي برامج العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، والتعيني الوظيفي املتوازن بني اذلكور 

واإلانث، وتطبيق مدونة قواعد السلوك

• راجع البياانت املتعلقة بإجراءات املنع، والوقائع، والسسياسات، والواثئق، واإلسستجابة القضائية، 

وهيالك املساندة اإلجامتعية

• قمي وإسستخدم البياانت لتحسني املهام

3-1     قمي األمن وحدد إسرتاتيجية امحلاية

3-2     وفر امحلاية طبقا لإلحتياج

3-3     أيد ودافع عن تنفيذ الصكوك ادلولية واإللزتام هبا

وسع نطاق املنع واإلسستجابة للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي  •

وفر املساعدات التقنية لألنظمة القضائية واجلنائية لإلصالح والتنفيذ الفعيل للقوانني طبقا للمعايري   •

ادلولية

مق بتقوية القدرة احمللية للرصد، وإسع لإلنصاف القانوين جتاه خمالفات احلقوق اإلنسانية والقوانني   •

اإلنسانية ادلولية

جشع عىل تصديق الصكوك ادلولية، وأيد اإللزتام التام هبا والتنفيذ الفعيل لها   •

مق بتعزيز حقوق اإلنسان، والقوانني اإلنسانية ادلولية  •

تأكد من حتقيق اإلنصاف القانوين لضحااي العنف اجلنيس من خالل آلية املساءةل القانونية  •

تأكد من مض النساء واألطفال اذلين هلم صةل ابألطراف املتحاربة، مضن برامج الترسحي وإعادة   •

اإلدماج وإعادة التأهيل

تأكد من مض حضااي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والناجني منه واألطفال املولودين من   •

جراء اإلغتصاابت اجلنسسية مضن برامج الترسحي وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل 

وفر دورات تدريبية ابلقطاعات ذات الصةل ابألمر، شامةل قوات األمن، والقضاة واحملامني،   •

ومماريس اخلدمات الصحية وموردي اخلدمات العامة
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صفحة 14

الوظائف 
والقطاعات

التأهب للطوارئ

• تأكد من توزيع نرشة األمني العام عىل مجيع املوظفني والرشاكء وتدريهبم طبقا للنرشةاملوارد البرشية4

• مق بتدريب املوظفني عىل املسائل املتعلقة ابملساواة بني اذلكور واإلانث، والعنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي، والقواعد األساسسية، واملعايري القانونية ادلولية

• مق بإنشاء آلية للشكوى وإسرتاتيجية للتحري

• قلل تعرض أعضاء اجملمتع املسستفيد  خملاطر اإلنهتااكت من نفس العاملني ابلشؤون اإلنسانية واملسؤولني عن حفظ 

السالم اكإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية 

موارد املياه واملرافق 5
الصحية

•  مق بتدريب املوظفني واللجان احمللية املعنية ابملصادر املائية واملرافق الصحية WATSAN عىل ختطيط املوارد 

املائية واملرافق الصحية

• مق بتدريب املوظفني واللجان احمللية املعنية بتخطيط إجراءات توزيع السلع الغذائيةاألمن الغذايئ والتغذية6

• مق بعمل ختطيط إحتياطي للمواقف غري املتوقعة

• تأكد من المتركز املنسق للموارد

ختطيط املأوى واملوقع 7
والسلع غري الغذائية

• مق بتدريب املوظفني والفرق األهلية عىل ختطيط املأوى واملوقع وإجراءات توزيع السلع غري الغذائية

• تأكد من أمن املواقع اليت مت ختطيطها واألماكن احلساسة داخل لك موقع

• مق ابلتخطيط لتوفري مأوى للضحااي والناجني من العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

الصحة وخدمات اجملمتع 8
احمليل

• مق بعمل خرطة للخدمات واملامرسات احلالية

• مق بتعديل وحتسني وتوزيع السسياسات والربوتوكوالت

• خطط وخزن املوارد الطبية واخلاصة ابلصحة اإلجنابية

• مق بتدريب املوظفني عىل العناية الصحية لضحااي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والعناية اإلستشارية، 

وآلية اإلحاةل واملسائل املتعلقة حبقوقهم

• مض برامج العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مضن التخطيط اإلحتياطي لألمور الصحية واخلدمات 

اجملمتعية

• مق بتحديد اخليارات التعلميية لألوالد والبناتالتعلمي9

• تعرف عىل املدرسني ومق بتدريهبم عىل التعامل مع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

اإلعالم والتثقيف 10
واإلتصاالت

• أرشك النساء والشسباب والرجال ومق بتوصيل املعلومات هلم ابللغة احمللية وبأسلوب يتناسب مع ثقافهتم

• تأكد من إسستخدام الوسائل املناسسبة لتوصيل املعلومات عند القيام حبمالت التوعية
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الوظائف 
والقطاعات

التأهب للطوارئ

• تأكد من توزيع نرشة األمني العام عىل مجيع املوظفني والرشاكء وتدريهبم طبقا للنرشةاملوارد البرشية4

• مق بتدريب املوظفني عىل املسائل املتعلقة ابملساواة بني اذلكور واإلانث، والعنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي، والقواعد األساسسية، واملعايري القانونية ادلولية

• مق بإنشاء آلية للشكوى وإسرتاتيجية للتحري

• قلل تعرض أعضاء اجملمتع املسستفيد  خملاطر اإلنهتااكت من نفس العاملني ابلشؤون اإلنسانية واملسؤولني عن حفظ 

السالم اكإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية 

موارد املياه واملرافق 5
الصحية

•  مق بتدريب املوظفني واللجان احمللية املعنية ابملصادر املائية واملرافق الصحية WATSAN عىل ختطيط املوارد 

املائية واملرافق الصحية

• مق بتدريب املوظفني واللجان احمللية املعنية بتخطيط إجراءات توزيع السلع الغذائيةاألمن الغذايئ والتغذية6

• مق بعمل ختطيط إحتياطي للمواقف غري املتوقعة

• تأكد من المتركز املنسق للموارد

ختطيط املأوى واملوقع 7
والسلع غري الغذائية

• مق بتدريب املوظفني والفرق األهلية عىل ختطيط املأوى واملوقع وإجراءات توزيع السلع غري الغذائية

• تأكد من أمن املواقع اليت مت ختطيطها واألماكن احلساسة داخل لك موقع

• مق ابلتخطيط لتوفري مأوى للضحااي والناجني من العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

الصحة وخدمات اجملمتع 8
احمليل

• مق بعمل خرطة للخدمات واملامرسات احلالية

• مق بتعديل وحتسني وتوزيع السسياسات والربوتوكوالت

• خطط وخزن املوارد الطبية واخلاصة ابلصحة اإلجنابية

• مق بتدريب املوظفني عىل العناية الصحية لضحااي العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والعناية اإلستشارية، 

وآلية اإلحاةل واملسائل املتعلقة حبقوقهم

• مض برامج العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مضن التخطيط اإلحتياطي لألمور الصحية واخلدمات 

اجملمتعية

• مق بتحديد اخليارات التعلميية لألوالد والبناتالتعلمي9

• تعرف عىل املدرسني ومق بتدريهبم عىل التعامل مع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

اإلعالم والتثقيف 10
واإلتصاالت

• أرشك النساء والشسباب والرجال ومق بتوصيل املعلومات هلم ابللغة احمللية وبأسلوب يتناسب مع ثقافهتم

• تأكد من إسستخدام الوسائل املناسسبة لتوصيل املعلومات عند القيام حبمالت التوعية

احلد األدين للمنع 
واإلسستجابة

املنع واإلسستجابة الشامالن 
)املرحةل املسستقرة(

4-1   إخرت وعني املوظفني بأسلوب غري مشجع عىل إلسستغالل 

اجلنيس واإلساءة اجلنسسية

4-2    مق بتوزيع مدونة قواعد السلوك وأخرب مجيع الرشاكء مبحتوايهتا

4-3    نفذ آلية للشكوى الرسية

4-4    أسس شسبكة من فرق املنسقني املركزيني املعنية    

ابإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية

• أرصد فعالية آليات الشكوى، وابدر بتغيريها إذا لزم األمر

• أسس دورات تدريبية لتعلمي مجيع املوظفني مبا فهيم املعنيني بشؤون حفظ السالم، عن اإلسستغالل 

اجلنيس واإلساءة اجلنسسية

• مق بعمل تقيمي بصفة مسسمترة لتحديد املسائل املتعلقة ابلنوع اإلجامتعي واملرتبطة ابملياه واملرافق 5-1   نفذ برامج سالمة املوارداملائية واملرافق الصحية

الصحية

WATSAN تأكد من وجود ممثالت من النساء يف جلان املصادر املائية واملرافق الصحية •
• أرصد مكيات املواد الغذائية لتحديد األمور املتعلقة ابلنوع اإلجامتعي واملرتبطة ابألمن الغذايئ6-1   نفذ برامج مأمونة لألمن الغذايئ والتغذية

7-1   نفذ ختطيطا مأموان للموقع وبرامج لتوفري املأوى

7-2   تأكد من توفري مأوى آمن للضحااي والناجني من العنف اجلنيس

7-3   نفذ إسرتاتيجيات مأمونة مجلع الوقود

7-4   وفر اللوازم الصحية للنساء والبنات

• أرصد تصماميت املأوى ومنطقة املوقع لتحديد أية أمور تتعلق ابلنوع اإلجامتعي

8-1   تأكد من سهوةل حصول النساء عىل اخلدمات الصحية 

األساسسية

8-2   وفر اخلدمات الصحية املتعلقة ابلعنف اجلنيس

8-3   وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق 

اخلدمات احمللية

• وسع نطاق العناية الطبية والنفسانية للضحااي والناجني

• مق بتأسيس أو حتسني الربوتوكوالت مجلع األدةل الطبية والقانونية

• أدمج ِاإلدارة الطبية لضحااي العنف اجلنيس مضن النظام الصحي القامئ والسسياسات احمللية والربامج 

وجداول األعامل القومية 

• مق ابلتدريب واإلرشاف املعضد ملوظفي اخلدمات الصحية بصفة مسسمترة

• مق بعمل تقيمي بصفة منتظمة لنوعية الرعاية الصحية

• مق بتشجيع مبادرات تعضيد الضحااي والناجني وأطفاهلم، اليت تبادر هبا اجملمتعات احمللية

• مق بدعوة الرجال لإلشرتاك اإلجيايب يف ماكحفة العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

• إسسهتدف الربامج اليت جتلب دخال للفتيات والسسيدات
9-1    تأكد من سهوةل حصول األوالد والفتيات عىل التعلمي يف جو 

آمن

• أدمج املواضيع املتعلقة ابلعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مضن ادلورات التدريبية للمدرسني 

والفتيات واألوالد يف مجيع األوضاع التعلميية

• أسس آلية لإلسستجابة والتصدي لإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية يف إطار ادلائرة التعلميية
10-1    مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس          

           وتوافر اخلدمات

10-2    أنرش املعلومات املتعلقة ابلقوانني اإلنسانية 

           ادلولية ووزعها عىل املسلحني

• مق بتوفري اإلعالم والتثقيف واإلتصاالت من خالل خمتلف القنوات

• مق بتعضيد امجلعيات النسائية وإرشاك الرجال هبا لتقوية برامج اإلتصال عىل نطاق واسع

• مق ابلهنوض بربامج لتغيري السلوك
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الفصل الرابع - حصائف األعامل 
لتحقيق احلد األدىن من املنع واإلسستجابة 
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1 - التنسسيق

الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء 111 
أيد وإمجع المتويل املايل 112 

    113 Sphere   تأكد من نرش وتوزيع معايري »سفري« واإللزتام هبا
         )امليثاق اإلنساين للحد األدىن من معايري اإلسستجابة للكوارث(
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متهيد
يتطلب التدخل الفعال للتصدي واإلسستجابة للعنف اجلنيس هماما منسقة بني العديد من القطاعات، تتضمن كحد أدىن، العاملني ابخلدمات الصحية واإلجامتعية، 

والقطاعات املعنية ابلشؤون القانونية وحقوق اإلنسان وشؤون األمن واجملمتع احمليل.  أما مسؤوليات تنسسيق املهنج متعدد القطاعات فه�ي تشمل:

التخطيط اإلسرتاتيجي  •

مجع البياانت وإدارة املعلومات  •

تعبئة املوارد والتأكد من مساءةل املنهتكني  •

تنظمي قسم فعال إلدارة العمل  •

القيام ابملفواضات واحلفاظ عىل إسسمترارية املهام الفعاةل بشأن املنع واإلسستجابة  •

توفري الرايدة  •

تشمل املهام احملددة للتنسسيق:

مشاركة املعلومات اخلاصة ابملوارد، وادلالئل أو اإلرشادات، واملواد األخرى  •

مشاركة البياانت بدون ذكر أسامء، عن وقائع العنف اجلنيس  •

مناقشة وحل املشالك املتعلقة مبهام املنع واإلسستجابة  •

حتقيق الرصد والتقيمي ابلتضامن واملسامهة  •

تمنية الربامج والسسياسات بصفة مسسمترة  •

إن تأسيس آلية تنسسيق للعنف اجلنيس من بداية حاةل الطوارئ، من شأنه أن يساعد عىل ضامن أعامل التصدي بطريقة أكرث فعالية وإسستجابية، من املرحةل 

املبكرة حلاةل الطوارئ إىل املرحةل األكرث إسستقرارا وما يلهيا..  والهدف اإلجاميل للمهام املنسقة هو توفري اخلدمات حبيث تكون متاحة وعاجةل 

ورسية ومالمئة إلحتياجات الضحااي والناجني، طبقا جملموعة القواعد واإلرشادات األساسسية، ابإلضافة إىل تأسيس آلية ملنع حدوث املزيد من 
الواقعات.

يف مجيع املواقف اإلنسانية، يمت تكوين عدد من الفرق العامةل لضامن بأن مجيع العاملني يف قطاع معني يقومون مبهاهمم بأسلوب منسق، ولضامن إتباع املعايري 

ادلولية.  وحيث أن معليات املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس، ينخرط فهيا عدد من العاملني اذلبن ميثلون خمتلف القطاعات، ذلكل جيب عىل الفرق العامةل 

املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي واملكونة من ممثلني من شسىت الهيئات والقطاعات، أن تعمل عىل املسستوى احمليل واإلقلميي والقويم 

وأن جتمتع معا بصفة منتظمة. وجيب أن تتضمن الفرق العامةل موظفني من خمتلف قطاعات اجملمتع احمليل والهيئات احلكومية، واألمم املتحدة، واملنظامت غري 

احلكومية NGOs واملتربعني و/أو آخرين.  وجيب التأكد من إشرتاك اجملمتع احمليل »إشرتااك إجيابيا« – رجاال ونساءًا – عىل مجيع 

مسستوايت التنسسيق. 

كام جيب تعيني واكةل لتقوم بتنسسيق برامج العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  ويويص بتحقيق التنسسيق بني منظمتني أو هيئتني )عىل سبيل املثال:  

منظمة األمم املتحدة ومنظمة غري حكومية NGO دولية اكنت أو حملية) عىل أن يمت تأسيسها يف املرحةل املبكرة حلاةل الطوارئ.  وتتكفل واكةل أو واكالت 

التنسسيق مبسؤولية تشجيع املسامهة يف الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، وعقد اإلجامتعات بصفة منتظمة، وتأييد 

األساليب األخرى للتنسسيق    وتبادل املعلومات بني مجيع العاملني.  ويف الوضع األمثل، تكون لواكةل أو واكالت التنسسيق خربة قوية يف تأسيس برامج العنف 

املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي حبيث تكون لها القدرة عىل تكريس موظفني معينني عىل مسستوى إداري رفيع لإلرشاف عىل تنسسيق برامج العنف املبين عىل 

حصـيـفـة األمعـال
أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء  1  -1 

تنسسيق الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل: 
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أساس النوع اإلجامتعي.  وجيب أن تكون إختصاصات واكةل أو واكالت التنسسيق واحضة متاما ومتفق علهيا من قبل مجيع أعضاء الفريق العامل.  وجيب مراعاة 

أنه يف الوضع األمثل، تقوم هيئة حكومية واحدة ابلعمل كواكةل تنسسيق.  إال إنه يف املراحل املبكرة من الطوارئ اإلنسانية، تعاين الكثري من الهيئات احلكومية من 

النقص يف القدرات الالزمة إلاتحة همام تنسسيق عاجةل وفعاةل ملثل ذكل النطاق الواسع.

املهام األساسسية
يف أي من أحوال الطوارئ، توجد مجموعة من املنظامت املسؤوةل عن تنسسيق اإلغااثت اإلنسانية، وعادة ما يكون هناك منظمة واحدة معنية أو خشص واحد 

معين بتوفري الرايدة ورئاسة إجراءات التنسسيق بصفة عامة.  أما فريق التنسسيق هنا، فهو مسؤول عن التأكد من تنفيذ املهام املبينة فامي ييل:

تأسيس فرق عامةل متعددة القطاعات بني الهيئات للقيام بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي عىل املسستوى القويم واإلقلميي واحمليل.  -1

جيب تشكيل الفرق العامةل من مراكز تنسسيق العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، )كام هو مبني فامي ييل(، وأي من العاملني اآلخرين   •

األساسسيني من خمتلف القطاعات ابجملمتع احمليل، والهيئات احلكومية، ومنظمة األمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية ادلولية والقومية NGOs، و 

املتربعني وغريمه حسب املوقف.

ينبغي أن تكون الفرق العامةل متاكمةل وشامةل، مع مراعاة الاحتفاظ بصغر جحمها عىل حنو اكٍف يسمح بتبادل ومشاركة املعلومات، والتخطيط   •

والتنفيذ الرسيع للمهام املنسقة بطريقة فعاةل.

وينبغي عىل األعضاء أن تكون هلم القدرة عىل متثيل همام قطاعاهتم و/أو هيئاهتم ملنع العنف اجلنيس واإلسستجابة هل، وعىل املسامهة كأعضاء نشطني   •

ابلفريق العامل

يف بداية إندالع أية حاةل من أحوال الطوارئ، عادة ما يكون معظم  املوجودين ابملوقع مه املوظفون ادلوريون لفرتات قصرية أو موظفي »البعثة«   •

وميثلون غالبية العاملني ابملوقع، وقد جيدوا أنفسهم يف حاجة إىل توفري اخلدمات بصفهتم أول مجموعة من أعضاء الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف 

املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  ويف هذه احلاالت، جيب عىل الفرق العامةل مراعاة حتقيق احلد األقىص من اإلسسمترارية ومشاركة املعلومات أثناء 

األوقات اليت تنهت�ي فهيا فرتة دورة املوظفني ادلوريني اخلارجني وتبدأ فرتة وصول املوظفون القادمون. 

2-  وعىل الفريق العامل ابملسستوى القويم املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي أن خيتار واكةل أو واكالت للتنسسيق، ويفضل إختيار 

هيئتني تعمالن معا حتت نظام متناسق متفق عليه.  وقد تكون املنظمتان هام منظمة األمم املتحدة أو منظمة غري حكومية NGO   سواء عىل املسستوى ادلويل 

أو القويم، أو أية منظمة أخرى مكتسسبة السلطة ابألسلوب القانوين املتبع.

أسس إختصاصات واحضة لواكةل التنسسيق أو واكالت يوافق علهيا مجيع أعضاء الفريق العامل.  •

ويصدق عىل بنود اإلختصاصات املسؤول األعىل مبنظمة األمم املتحدة ابدلوةل املعنية )عىل سبيل املثال:  منسق الشؤون اإلنسانية، أي املمثل اخلاص   •

.)SRSG لألمني العامل

3-  وتقع مسؤولية ضامن تنفيذ املهام املوحضة يف حصائف األعامل هبذا ادلليل عىل الواكةل أو الواكالت املعنية ابلتنسسيق وذكل من خالل التعاون مع 

الفرق العامةل بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع ِاإلجامتعي.

4-  ينبغي عىل الفرق العامةل عىل املسستوايت القومية واإلقلميية واحمللية تأسيس مناجه وإجراءات لإلتصال والتعاون مع بعضهم البعض.  وعىل مجيع 

الفرق العامةل اإلحتفاظ مبذكرات اإلجامتعات ولكن دون بياانت حتديد الهوية )عىل سبيل املثال:  دون تفاصيل عن هوية الضحااي والناجني( وجيب توزيع نسخ 

من املذكرات عىل مجيع ِالفرق العامةل بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

وإحاةل  للمشالك،  حلول  وإجياد  واإلحتياجات،  املشالك  وحتديد  والتنفيذ،  التنسسيق  تفاصيل  مبناقشة  احمللية  العامةل  الفرق  تقوم   •

اإلجامتعي. النوع  أساس  عىل  املبين  العنف  بشؤون  املعنية  القومية  العامةل  الفرق  إىل  القومية  ابألمور  أو  ابلسسياسات  املتعلقة  املسائل 



دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 21

تقوم الفرق العامةل القومية مبناقشة التنفيذ والتنسسيق من منظور املسستوى القويم، وإجياد حل للمشالك، والقيام ابملهام املطلوبة عىل املسستوى القويم   •

لتعضيد الفرق العامةل احمللية املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

عىل مجيع القطاعات )مثال: القطاعات الصحية واخلدمات اجملمتعية وامحلاية وإدارة اخملاميت واحلقوق اإلنسانية والقطاعات القانونية والقضائية،   -5

وسلطات األمن والرشطة وغريمه( حتديد مسؤولياهتا طبقا لتخصصاهتا بشأن املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس، وكيفية اإلتصال ابلفرق العامةل املعنية بشؤون 

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والواكةل أو الواكالت املعنية ابلتنسسيق وذكل ابسستخدام اإلرشادات التالية كأداة مساعدة:

عىل لك قطاع ولك هيئة أن تنتقي بعناية ووعي، لتعيني منسقا مركزاي، وهو اذلي ميثل الهيئة و/أو القطاع يف القيام مبهام املنع واإلسستجابة للعنف   •

اجلنيس )املنسق املركزي املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي( .

ويمت وصف همام ومسؤوليات املنسقني املركزيني ابلقطاعات املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، يف حصائف األعامل اخلاصة بلك   •

قطاع.  ويشرتك املنسقون املركزيون املعنيون بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، بصفة إجيابية مع الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف 

املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

مق بإمناء خطة ملهام التنسسيق، واملنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس.  وعىل مجيع أعضاء الفرق العامةل والهيئات أن يسامهوا يف تمنية خطة املهام، كام   -6

جيب أن تتعهد مجيع اجلهات ابملشاركة ابلعمل اإلجيايب يف التنفيذ والرصد والتقيمي وأن يتحمل مجيع العاملني املسؤولية واملساءةل لتكل املهام.

وتشمل املراجع األساسسية املوجودة يف ذيل حصيفة األعامل هذه، معلومات تفصيلية عن كيفية تمنية خطة املهام.  •

وجيب أن يمت بناء خطة العمل عىل أساس املعلومات اليت يمت احلصول علهيا من خالل حتليل حاةل الطوارئ  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 2-1، مق   •

بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف( ومن خالل التدخل اإلجيايب للنساء ابجملمتع.  والبد أن تشمل اخلطة، كحد أدىن، ما ييل:  

تأسيس »نقاط دخول« رسية تتيح للناجني والضحااي واجملمتع احمليل طلب املعونة بعد حدوث واقعة ما للعنف اجلنيس و/أو لإلبالغ عن الواقعة. (1 )

تأسيس آلية إلحاةل احلاالت بني ومضن العاملني والقطاعات لتسهيل القيام ابملهام متعددة القطاعات بناء عىل طلب الضحااي والناجني.  (2 )

عىل مجيع العاملني املوافقة عىل اإللزتام مببادئ مجموعة اإلرشادات اليت من شأهنا أن تقلل إىل أدىن حد، من الرضرالواقع عىل الضحااي والناجني وأن  7 1
حتقق إىل أقىص حد، الكفاءة يف القيام بعمليات التدخل للمنع واإلسستجابة.  ويمت إدماج مبادئ اإلرشادات مع مجيع عنارص خطة املهام للمنع واإلسستجابة للعنف 

املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، وينبغي أن تتضمن تكل املبادئ ، كحد أدىن، ما ييل:

التأكد من سالمة الضحية أوالناجية واذلين يقومون مبساعدهتا  •

ضامن الرسية  •

إحرتام رغبات وحقوق وكرامة الضحية/الناجية، ومراعاة قواعد أقىص مصلحة للطفل.  •

تأكد من عدم التفرقة بني اجلنسني  •

مق بتوجيه مجيع العاملني عىل مهنج تعدد النطاقات وأمهية التنسسيق بيهنا وذكل من خالل توزيع املوارد الرئيسسية ومواد التدريب عىل املنع واإلسستجابة  8 1
للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

تأكد من توزيع مواد مماثةل لهذا ادلليل عىل اجملمتع احمليل )إطلع عىل حصيفة األعامل  رمق 10-1 مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر   •

اخلدمات(

وينبغي أن حيتفظ مجيع العاملني يف هذا اجملال بنسخ من هذا ادلليل أو عىل األقل يكونوا عىل دراية مبحتوايت حصيفة األعامل رمق 8-3، وفر خدمات   •
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التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات احمللية.  مبا فهيم العاملني  املمثلني للقطاعات والهيئات احمللية اليت تتعامل مع حضااي العنف 

اجلنيس والناجني منه، و/أو تنخرط يف معليات منع العنف اجلنيس، ولكن قد ال يتناول هذا ادلليل تفصيال عن مسؤوليات ووظائف تكل الهيئات.

مق بعمل قامئة ابملوارد املتاحة من قبل الهيئات واملنسقني املركزيني واخلدمات املتعلقة بعمليات املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس.  مق بتوزيع القامئة عىل  9 1
مجيع العاملني، مبا فهيم اجملمتعات احمللية، مع مراعاة جتديد وتعديل القامئة بصفة منتظمة.

 

10-  أسس خطة للرصد والتقيمي.  إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 2-2  أرصد وقمي املهام.  

أسس نظاما معينا للحصول عىل بياانت واقعات العنف اجلنيس وتدويهنا، مسستخدما منوذجا يتفق عليه لتدوين اإلبالغات.  وميكن احلصول عىل   •

عينة من منوذج بسسيط يسهل تنفيذه من مجموعة كتيبات اإلرشادات الصادرة من قبل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املتعلفة ابلعنف اجلنيس 

والعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي،                UNHCR's SGBV Guidelines   واملبينة فامي بعد مضن قامئة املراجع.

تأكد من أن خطة الرصد والتقيمي تتيح كل وسسيةل مجلع البياانت عن الواقعات بدون اإلفصاح عن هوية الضحااي، وعن األعامل اليت متت بشأهنا، وعن   •

النتاجئ احملققة من اكفة القطاعات.    

ويقوم مجيع العاملني بتقدمي بياانت جمهوةل الهوية للواكةل أوالواكالت املنِسقة واليت بدورها تقوم بتجميع وترتيب هذه البياانت مث تقدمي التقارير عهنا مجليع   •

العاملني.

املواد واملراجع  األساسسية:
1.  العنف اجلنيس والعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد األشخاص الالجئني والعائدين واملرشدين داخليا:  دليل للمنع واإلسستجابة.  مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، مايو )أاير( 2003 

1. Sexual and Gender-based Violence Against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons: Guidelines 

for Prevention and Response. UNHCR, May 2003. http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+4wwBmeM-

UiECnwwwhFqA72ZR0gRfZNtFqr72ZR0gRzFqmRbZAFqA72ZR0gRfZNDzmxwww1FqmRbZ/opendoc.pdf or               

http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf

مرفق مع هذا ادلليل قرص إلكرتوين حيتوي جمال واسع من املراجع 	

ويشمل فصال اكمال لرشح كيفية تأسيس أنظمة التقرير واإلحاةل 	

2.  دليل “كيف ميكنك”: رصد وتقيمي برامج العنف اجلنيس املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 2000.  

2. How-To Guide: Monitoring and Evaluating Sexual Gender Violence Programs.  UNHCR 2000.  

http://www.rhrc.org/resources/gbv/index.html

رشح مفصل خطوة خبطوة، عن تأسيس إجراءات التقرير واإلحاةل بني الهيئات 	
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3.  العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي:  األمور املنبثقة يف برامج خدمة الساكن املرشدين.  إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات، 2002 

3. Gender-based Violence:  Emerging Issues in Programs Serving Displaced Populations.  RHRC, 2002.          

http://www.rhrc.org/resources/gbv/

)متوافر ابللغة اإلجنلزيية والفرنسسية والربتغالية(

معلومات تفصيلية ابلنص ومرفقات عن تأسيس آلية تنسسيق متعددة القطاعات متضمنة آليات التقرير واإلحاةل 	

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي للساكن املتأثرين ابلرصاعات:  دليل املوقع حلاالت الترشد. إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات،   .4

. 2005

4. Gender-based violence in populations affected by conflict: A field guide for displaced settings. RHRC, 2005. 

http://www.rhrc.org/pdf/Fact%20Sheet%20for%20the%20Field.pdf

 

5  قامئة مراجعة املهام:  املنع واإلسستجابة للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف أحوال الترشد. إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات،  .	
. 2004

5. Checklist for Action: Prevention & Response to Gender-Based Violence in Displaced Settings.  RHRC, 2004.  

http://www.rhrc.org/pdf/Checklist.pdf

6.  العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي  كتيب أدوات التقدي، وتصممي الربامج، والرصد والتقيمي.  إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات، 

. 2004

6. Gender-based Violence Tools Manual for Assessment and Program Design, Monitoring, and Evaluation. RHRC, 

2004. http://www.rhrc.org/resources/gbv/

7. كتيب التدريب، دليل ميرس: املنع واإلسستجابة متعدد القطاعات بني الواكالت للتصدي للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي للساكن املتأثرين 

ابلرصاعات املسلحة.  إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات، 2004 .

7. Training Manual, Facilitator's Guide: Multisectoral and Interagency Prevention and Response to Gender-based 

Violence in Populations Affected by Armed Conflict. RHRC, 2004.           

http://www.rhrc.org/resources/gbv/
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متهيد 
يتطلب التأييد طالقة يف التعبري وجذب إنتباه اآلخرين إىل مسأةل هامة، وتوجيه متخذي القرارات جتاه إجياد احلل األمثل.  ويقوم املؤيدون للحقوق اإلنسانية  

بتخفيف العذاابت اإلنسانية من خالل إعطاء صوات نيابة عن الضحااي والناجني، وزايدة الوعي العام ابملشلكة، والهنوض ابإللزتام بقواعد احلقوق اإلنسانية 

والقانون ادلويل حلقوق اإلنسان، ابإلضافة إىل تأثريمه عىل األخرين وحهثم عىل األعامل اإلنسانية.

إن اجملمتعات اإلنسانية يه املسؤوةل عن التأييد للحامية من العنف اجلنيس نيابة عن اجملمتعات املدنية.  أما الفرق العامةل يف جمال العنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي فه�ي يف املوقع األمثل إلستيعاب طبيعة ومدى العنف اجلنيس، واألمور والظروف اليت تسامه يف املشلكة، واخلدمات اليت ميكن تقدميها وتكل اليت 

يمت توفريها يف حاالت الطوارئ.  وتقع مسؤولية توعية العاملني ابلشؤون اإلنسانية واملتربعني عىل عاتق الفرق العامةل يف جمال العنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي.  وكذكل تشارك الفرق العامةل يف همام وجمهودات تأييد املبدأ وادلفاع عنه.

األعامل األساسسية
تقوم واكةل أو واكالت التنسسيق املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مبسؤولية تنفيذ املهام التالية وذكل ابإلشرتاك مع أعضاء الفرق العامةل 

بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  ففي بعض األحوال، قد يكون مناسسبا بل ورضوراي القيام بتأسيس جلنة فرعية للتأييد وادلفاع عن الضحااي 

ومجع المتويل املايل.

سامه يف معلية النداء املوحد التابعة ملنظمة األمم املتحدة، وأدمج مضن وثيقة النداء املوحد، القطاعات املتعددة املعنية ابملنع واإلسستجابة لتصدي  1 1
العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

انِد وأيد لضم عنرص العنف اجلنيس مضن جدول األعامل الثابت، وأطرح األمر للمناقشة أثناء لك إجامتعات فرق القطاعات، والفرق العامةل،   -2

والفرق اإلدارية، وأثناء اإلجامتعات اليت تتخذ فهيا القرارات، وأثناء إجامتعات املتربعني وأثناء اإلجامتعات األخرى ابملوقع بني املنسقني واخملططني.

حدد ووحض طبيعة ومدى العنف اجلنيس واخلدمات املتاحة ابملوقع من خالل القيام بتحليل للموقف.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 2-1، مق بعمل   -3

حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف(.   

مق بتأسيس خطة همام خاصة للتأييد والنداء، حبيث تشمل تفاصيل  عن املهام املعينة اليت سيمت تنفيذها، والفرتات الزمنية احملددة إلسستكامل لك   -4

هممة، ووزع مسؤولية تنفيذ لك هممة بني الهيئات أو الرشاكء.

البد من اإِلتفاق عىل مجموعة من األمور األساسسية اليت سيمت تأييدها وادلفاع عهنا، وإسستخدم »التحليل املنسق للحاةل«  واملعلومات األخرى املتاحة   •

عن العنف اجلنيس يف حاالت الطوارئ،  كدليل كل )إطلع عىل الفصل األول(.  مق بإعداد صيغة واحضة وموجزة لألمور الرئيسسية.  تعرف عىل أية 

تغريات صاحلة للتنفيذ.  عىل سبيل املثال من مضن األمور اليت ميكنك تأييدها والنداء هبا:

متويل برجمة العنف اجلنيس ■ 

رفع اإلنتباه ملوضوع العنف اجلنيس )ومن اذلين ترغب يف شد إنتباههم( ■ 

تنفيذ أقوى للقوانني ومدوانت السلوك السلمي املتعلقة ابإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية. ■ 

وقف العنف  ■ 

زايدة امحلاية للمدنيني ■ 

اإللزتام ابلقانون ادلويل محلاية حقوق اإلنسان ■ 

حدد أحصاب الشأن املسسهتدفني.  •

األفراد و/أو اجملمخوعات من اجملمتع احمليل، املسستفيدون بصفة مبارشة من التدخل ابلتأييد والنداء. ■ 

الهيئات اليت تؤيد مبادئ مماثةل عىل أن تكون لها درجة اكفية من اإللزتام والتعهد حبيث تتحالف معا للنضال من أجل القضية .  حدد  ■ 

هؤالء الرشاكء، ونوعية املسامهة اليت ميكن للك مهنم مضها إىل جمهودات تأييد القضية.

األفراد أو اجملموعات اليت لها السلطة أو القوة عىل إختاذ القرارت والقيام ابألعامل اليت من شأهنا أن تغري مسار األمور، مثل فرق  ■ 

القطاعات، والفرق العامةل والفرق اإلدارية واإلجامتعات اليت يمت فهيا إختاذ القرارات، وإجامتعات املتربعني، واإلجامتعات األخرى اخلاصة 

ابلتنسسيق والتخطيط يف املوقف الطارئ.

مق ابختيار الرسائل اليت ترغب يف توصيلها عند التحدث أمام لك من املسسهتدفني.  فصل رسالتك تفصيال عىل قدر اإلختالفات بني اجملموعات   •

املسسهتدفة.

حدد األساليب اليت ميكنك إسستخداهما لتوصيل رساةل النداء ابلقضية لاكفة أنواع اجملموعات املسسهتدفة.  وإليك بعض األمثةل:    •

مق بتوعية أحصاب الشأن املسسهتدفني )سواء اكنو منارصين أو معارضني للقضية( عن القضية من خالل توزيع تقرير حتليل احلاةل للعنف  ■ 

اجلنيس، وعقد إجامتعات لطرح األمر أمام اجلهات املعنية وعقد إجامتعات أخرى للتوعية وتوصيل املعلومات.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 

10-1، مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات(. 

مق ببناء رشاكء وحلفاء وحركهم لتعضيد القضية وإختاذ اخلطوات الالزمة ذلكل. ■ 

أدخل يف مناقشات مفتوحة ومفاوضات مع املعرتضني عىل القضية  ■ 

إلمتس وكون جامعات للضغط عىل القيادات السسياسسية وصناع السسياسات العامة ■ 

مق بتوعية أهجزة اإلعالم وتعاون معهم ■ 

مق بتكوين صفحة عىل شسبكة ِاإلنرتنت لنرش املعلومات املالمئة وما يسستجد يف األمر، والرساةل املرغوب توصيلها، إخل. ■ 

مق بتوزيع التقارير بصفة منتظمة واثبتة عىل مجيع أحصاب الشأن واإلسسمترار يف توعيهتم عن طبيعة ومدى العنف اجلنيس وكيفية مواهجته من قبل   -5

األنشطة اإلنسانية.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 2-2 أرصد وقمي املهام.(
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دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 25

متهيد 
يتطلب التأييد طالقة يف التعبري وجذب إنتباه اآلخرين إىل مسأةل هامة، وتوجيه متخذي القرارات جتاه إجياد احلل األمثل.  ويقوم املؤيدون للحقوق اإلنسانية  

بتخفيف العذاابت اإلنسانية من خالل إعطاء صوات نيابة عن الضحااي والناجني، وزايدة الوعي العام ابملشلكة، والهنوض ابإللزتام بقواعد احلقوق اإلنسانية 

والقانون ادلويل حلقوق اإلنسان، ابإلضافة إىل تأثريمه عىل األخرين وحهثم عىل األعامل اإلنسانية.

إن اجملمتعات اإلنسانية يه املسؤوةل عن التأييد للحامية من العنف اجلنيس نيابة عن اجملمتعات املدنية.  أما الفرق العامةل يف جمال العنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي فه�ي يف املوقع األمثل إلستيعاب طبيعة ومدى العنف اجلنيس، واألمور والظروف اليت تسامه يف املشلكة، واخلدمات اليت ميكن تقدميها وتكل اليت 

يمت توفريها يف حاالت الطوارئ.  وتقع مسؤولية توعية العاملني ابلشؤون اإلنسانية واملتربعني عىل عاتق الفرق العامةل يف جمال العنف املبين عىل أساس النوع 

اإلجامتعي.  وكذكل تشارك الفرق العامةل يف همام وجمهودات تأييد املبدأ وادلفاع عنه.

األعامل األساسسية
تقوم واكةل أو واكالت التنسسيق املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي مبسؤولية تنفيذ املهام التالية وذكل ابإلشرتاك مع أعضاء الفرق العامةل 

بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  ففي بعض األحوال، قد يكون مناسسبا بل ورضوراي القيام بتأسيس جلنة فرعية للتأييد وادلفاع عن الضحااي 

ومجع المتويل املايل.

سامه يف معلية النداء املوحد التابعة ملنظمة األمم املتحدة، وأدمج مضن وثيقة النداء املوحد، القطاعات املتعددة املعنية ابملنع واإلسستجابة لتصدي  1 1
العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

انِد وأيد لضم عنرص العنف اجلنيس مضن جدول األعامل الثابت، وأطرح األمر للمناقشة أثناء لك إجامتعات فرق القطاعات، والفرق العامةل،   -2

والفرق اإلدارية، وأثناء اإلجامتعات اليت تتخذ فهيا القرارات، وأثناء إجامتعات املتربعني وأثناء اإلجامتعات األخرى ابملوقع بني املنسقني واخملططني.

حدد ووحض طبيعة ومدى العنف اجلنيس واخلدمات املتاحة ابملوقع من خالل القيام بتحليل للموقف.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 2-1، مق بعمل   -3

حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف(.   

مق بتأسيس خطة همام خاصة للتأييد والنداء، حبيث تشمل تفاصيل  عن املهام املعينة اليت سيمت تنفيذها، والفرتات الزمنية احملددة إلسستكامل لك   -4

هممة، ووزع مسؤولية تنفيذ لك هممة بني الهيئات أو الرشاكء.

البد من اإِلتفاق عىل مجموعة من األمور األساسسية اليت سيمت تأييدها وادلفاع عهنا، وإسستخدم »التحليل املنسق للحاةل«  واملعلومات األخرى املتاحة   •

عن العنف اجلنيس يف حاالت الطوارئ،  كدليل كل )إطلع عىل الفصل األول(.  مق بإعداد صيغة واحضة وموجزة لألمور الرئيسسية.  تعرف عىل أية 

تغريات صاحلة للتنفيذ.  عىل سبيل املثال من مضن األمور اليت ميكنك تأييدها والنداء هبا:

متويل برجمة العنف اجلنيس ■ 

رفع اإلنتباه ملوضوع العنف اجلنيس )ومن اذلين ترغب يف شد إنتباههم( ■ 

تنفيذ أقوى للقوانني ومدوانت السلوك السلمي املتعلقة ابإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية. ■ 

وقف العنف  ■ 

زايدة امحلاية للمدنيني ■ 

اإللزتام ابلقانون ادلويل محلاية حقوق اإلنسان ■ 

حدد أحصاب الشأن املسسهتدفني.  •

األفراد و/أو اجملمخوعات من اجملمتع احمليل، املسستفيدون بصفة مبارشة من التدخل ابلتأييد والنداء. ■ 

الهيئات اليت تؤيد مبادئ مماثةل عىل أن تكون لها درجة اكفية من اإللزتام والتعهد حبيث تتحالف معا للنضال من أجل القضية .  حدد  ■ 

هؤالء الرشاكء، ونوعية املسامهة اليت ميكن للك مهنم مضها إىل جمهودات تأييد القضية.

األفراد أو اجملموعات اليت لها السلطة أو القوة عىل إختاذ القرارت والقيام ابألعامل اليت من شأهنا أن تغري مسار األمور، مثل فرق  ■ 

القطاعات، والفرق العامةل والفرق اإلدارية واإلجامتعات اليت يمت فهيا إختاذ القرارات، وإجامتعات املتربعني، واإلجامتعات األخرى اخلاصة 

ابلتنسسيق والتخطيط يف املوقف الطارئ.

مق ابختيار الرسائل اليت ترغب يف توصيلها عند التحدث أمام لك من املسسهتدفني.  فصل رسالتك تفصيال عىل قدر اإلختالفات بني اجملموعات   •

املسسهتدفة.

حدد األساليب اليت ميكنك إسستخداهما لتوصيل رساةل النداء ابلقضية لاكفة أنواع اجملموعات املسسهتدفة.  وإليك بعض األمثةل:    •

مق بتوعية أحصاب الشأن املسسهتدفني )سواء اكنو منارصين أو معارضني للقضية( عن القضية من خالل توزيع تقرير حتليل احلاةل للعنف  ■ 

اجلنيس، وعقد إجامتعات لطرح األمر أمام اجلهات املعنية وعقد إجامتعات أخرى للتوعية وتوصيل املعلومات.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 

10-1، مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات(. 

مق ببناء رشاكء وحلفاء وحركهم لتعضيد القضية وإختاذ اخلطوات الالزمة ذلكل. ■ 

أدخل يف مناقشات مفتوحة ومفاوضات مع املعرتضني عىل القضية  ■ 

إلمتس وكون جامعات للضغط عىل القيادات السسياسسية وصناع السسياسات العامة ■ 

مق بتوعية أهجزة اإلعالم وتعاون معهم ■ 

مق بتكوين صفحة عىل شسبكة ِاإلنرتنت لنرش املعلومات املالمئة وما يسستجد يف األمر، والرساةل املرغوب توصيلها، إخل. ■ 

مق بتوزيع التقارير بصفة منتظمة واثبتة عىل مجيع أحصاب الشأن واإلسسمترار يف توعيهتم عن طبيعة ومدى العنف اجلنيس وكيفية مواهجته من قبل   -5

األنشطة اإلنسانية.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 2-2 أرصد وقمي املهام.(

املواد واملراجع  األساسسية:
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دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 26

متهيد
إن مرشوع »سفري«، وهو امليثاق اإلنساين للحد األدىن من معايري اإلسستجابة للكوارث، يوفر إرشادات لواكالت حقوق اإلنسان لتحسني نوعية وفعالية 

معوانت اإلغاثة اإلنسانية.  وحيث أن تكل اإلرشادات مبنية عىل أساس امليثاق اإلنساين، فإهنا تصف القواعد األساسسية اليت تتحمك يف األعامل اإلنسانية وتؤكد 

جمددا حق املترضرين من جراء الكوارث يف احلصول عىل امحلاية واملعونة بأسلوب حيسن من حياهتم وحيفظ هلم كرامهتم. 

قد تعهد املئات من العاملني ابلشؤون اإلنسانية والواكالت ادلولية والهيئات غري احلكومية واملؤسسات املتربعة، بتحقيق امحلاية واملعونة اإلنسانية طبقا ملعايري 

»سفري« )امليثاق اإلنساين للحد األدىن من معايري اإلسستجابة للكوارث(. وحيدد مرشوع »سفري« العناوين األساسسية للمعايري املتبعة للقطاعات التالية:  موارد 

مياه الرشب، املرافق الصحية، حتسني النظافة الصحية؛ واألمن الغذايئ، والتغذية، واملعونة الغذائية، واملأوى واملسستوطنات، والسلع غري الغذائية، واخلدمات 

الصحية.

ويصف الفصل األول من ميثاق »سفري« برجمة املعايري الرضورية لتوفري املعونة اإلنسانية بأسلوب من شأنه أن يدمع احلق 
يف احلياة واحلفاظ عىل كرامة اإلنسان. ومن مضن تكل املعايري يه املسامهة، والتقدير، واإلسستجابة واإلسسهتداف، والرصد، والتقيمي، وكفاءة املوظفني 

وإدارهتم.  هذا، ابإلضافة إىل سسبعة أمور مشرتكة بني القطاعات ويه:  األطفال، واملسسنني واملعوقني، واألمور املبنية عىل أساس النوع اإلجامتعي، وامحلاية، 

وفريوس اإليدز HIV/AIDS ، والبيئة، مع الوضع يف اإلعتبار إرتباط األمور السسبعة جبميع القطاعات.

ومن مضن معايري اخلدمات الصحية مبيثاق »سفري« بند »التحمك يف األمراض املعدية« حتت املعايري رمق 2: الصحة اإلجنابية – توفري احلد األدىن من مجموعة 

اخلدمات األولية )Minimum Initial Service Package   MISP( لألفراد حبيث ميكهنم احلصول علهيا بسهوةل وذكل إسستجابة إلحتياجاهتم بشأن 

حصهتم اإلجنابية.  وقد مت يف عام 1995، تأسيس معايري احلد األدىن من مجموعة اخلدمات األولية بواسطة الفريق العامل املشرتك بني الواكالت املعين بشؤون 

أحوال الالجئني.  وتتضمن مجموعة اخلدمات األولية اليت متثل احلد األدىن من اإلعانة اإلنسانية، مخسة عنارص.  والعنرص الثاين مهنا هو »اخلطوات املتبعة 
بواسطة الواكالت املعنية ابلشؤون الصحية ملنع وإدارة العواقب الناجتة عن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، 
وذكل من خالل التنسسيق مع الواكالت األخرى املعنية، وبصفة خاصة، الواكالت املعنية بشؤون اخلدمات اإلجامتعية 

وامحلاية«.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 8-1، تأكد من سهوةل حصول النساء عىل اخلدمات الصحية األساسسية(.

وتشمل إرشادات »سفري« مذكرة للتحمك يف األمراض غري املعدية، املعايري رمق 2:

يتطلب منع وإدارة العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، التعاون والتنسسيق بني أعضاء اجملمتع احمليل وبني 
الواكالت.  وينبغي أن تشمل اخلدمات الصحية اإلدارة الطبية لضحااي اإلعتداءات اجلنسسية، وتوفري اإلستشارات هلم مع احلفاظ عىل رسيهتم، وإحالهتم 

للخدمات الصحية األخرى الالزمة هلم.  وجيب تصممي الرمس التخطيطي للمسستوطنات وتوزيع الرضورايت، وإاتحة اخلدمات الصحية والربامج األخرى، حبيث 

تقلل من إحامتالت حدوث العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  والبد من إختاذ إجراءات إجيابية ملنع اإلسستغالل اجلنيس ضد األفراد املترضرين من 

الكوارث، وخاصة األطفال والشسباب، عىل يد موظفي الواكالت والعسكريني، واآلخرين ذوي النفوذ.  كام جيب تأسيس مدونة لقواعد السلوك، وإجراءات 

التأديب وتنفيذها عىل املنهتكني.  )إطلع عىل دليل العاملني ملعايري الكفاءة واملسؤولية.(

األعامل األساسسية:
1-  ينبغي عىل الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي نرش وتوزيع املعلومات احملددة ابلفصل األول من ميثاق »سفري« واملعايري 

رمق 2 بشأن التحمك يف األمراض غري املعدية.  )إطلع عىل الصحيفة رمق 1-1، أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء و حصيفة األعامل رمق 10-1، مق بتوعية 

اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات(.

حصـيـفـة األمعـال
تأكد من نرش وتوزيع معايري »سفري« واإللزتام هبا )امليثاق اإلنساين للحد األدىن من معايري اإلسستجابة للكوارث(  3-1

تنسسيق الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل: 



دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 27

ابلتشاور مع الساكن املترضرين من جراء الكوارث، مق بتأسيس وتنفيذ موجزا جملموعة املواد بأسلوب يوامئ املسستوى اللغوي والتعلميي هلم، وذكل   •

لتوصيل املعلومات املفصةل أعاله هلم.

مق بإاتحة سسبل الوصول لتكل املعلومات ألحصاب الشأن ابملوقع وللمجمتع كلك، وذكل ابسستخدام اكفة الوسائل التعلميية مثل الطباعة واألقراص   •

اإللكرتونية وشسبكة اإلنرتنت، إخل.

مق بعمل دورات تدريبية ألحصاب الشأن ابملوقع )العاملني ابألعامل اإلنسانية، والقامئني حبفظ السالم، والسلطات احلكومية، وأعضاء اجملمتع احمليل،   •

إخل(، بشأن هذه املعلومات.

علق املعلومات اخلاصة هبذا الشأن عىل مرآى البرص للجميع.  •

2-  وعىل الفرق العامةل املعنية بشأن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، رصد اإللزتام ابملعايري املنصوصة يف ميثاق »سفري« بشأن العنف اجلنيس، 

مبا يف ذكل اإلنهتاك اجلنيس واإلسستغالل اجلنيس ابملوقع.  وجيب إدماهجا مضن أعامل الرصد والتقيمي.  )إطلع عىل حصيفة األعامل رمق 2-2،أرصد وقمي املهام و 

حصيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء(.

إحتفظ بقامئة بأسامء مجيع املنظامت العامةل ابملوقع مبينا علهيا تكل الهيئات اليت تنفذ سسياسات تعيني املوظفني بأسلوب يامتىش مع مواهجة اإلساءة   •

اجلنسسية واإلسستغالل اجلنيس.

إحتفظ بقامئة بأسامء املنظامت املعنية ابخلدمات الصحية مبينا علهيا أسامء املنظامت اليت دلهيا بروتوكوال خاصا وموظفني مدربني يف جمال اإلسستجابة   •

للعنف اجلنيس.

إحتفظ بقامئة بأسامء املنظامت املعنية بتوفري اخلدمات النفسانية لضحااي العنف اجلنيس والناجني منه.  •

املواد واملراجع  األساسسية
. ميثاق احلقوق اإلنسانية واحلد األدىن من اإلسستجابة للكوارث.  مرشوع »سفري«، جينيف 2004. 1

1. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. The Sphere Project, Geneva 2004. 

www.sphereproject.org

 WHO  منظمة الصحة العاملية  UNHCR دليل املوقع املشرتك بني الواكالت.  الصحة اإلجنابية للالجئني.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  .2

صندوق األمم املتحدة للساكن UNFPA  جينيف، 1999 الفصل الثاين.

2. Inter-agency Field Manual. Reproductive health in refugee situations. UNHCR/WHO/UNFPA. Geneva, 

1999. Chapter 2.  http://www.rhrc.org/resources/general%5Ffieldtools/iafm_menu.htm

 ، RHRC Consortium إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات  .  MISP حصيفة الوقائع للحد األدىن من مجموعة اخلدمات األولية  .3

2003

3. MISP Fact Sheet. RHRC Consortium, 2003. http://www.rhrc.org/pdf/fs_misp.pdf
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2 - التقيمي والرصد

الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني بني الواكالت

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

2-1 مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف

2-2   أرصد  وقمي املهام
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متهيد 
من أمه التحدايت اليت تواجه التصدي للعنف اجلنيس هو إنعدام البياانت عن طبيعة ومدى املشلكة.  إذ عادة ما يكون هناك نقص يف اإلبالغ، حىت 

يف املواقف املسستقرة جيدة املوارد.  فأثناء الطوارئ، يستبعد إحامتل وجود أية بياانت جديرة ابلثقة عن واقعات العنف اجلنيس.  ويف بعض من األحيان، 

تتالعب األطراف املتصارعة ببياانت إنهتااكت احلقوق اإلنسانية مبا فهيا اإلغتصاابت اجلنسسية أثناء احلروب  بغرض حتقيق أهدافا سسياسسية معينة.  ولكن يف 

بعض األحيان، قد توجد بعض البياانت اجلديرة ابلثقة من منظامت ادلفاع عن حقوق اإلنسان.   بيد أنه يف معظم األحوال، يكون التخطيط لعمليات املنع 

واإلسستجابة للعنف اجلنيس عىل أساس الرواايت  اليت يمت احلصول علهيا من خمتلف املصادر.

وتتيح معلية حتليل املوقف الفرصة مجلع املعلومات عن أنواع ومدى  العنف اجلنيس اذلي يعاين منه جممتع ما.  كام سيساعد التحليل عىل حتديد السسياسات 

واملواقف واملامرسات ابلنسسبة للعاملني األساسسيني من اجملمتع احمليل ومن اكفة القطاعات الصحية، والنفسانية واألمنية، والقضائية واملعنية حبقوق اإلنسان.  وميكن 

إعتبار إجراءات حتليل املوقف بأهنا نوع من أنواع التدخل يف حد ذاهتا، حيث أهنا تفتح أبوااب للمناقشات العامة عن العنف اجلنيس، وترفع من قدر التوعية، 

وتفتح جماال للحوار بني العاملني األساسسيني وداخل اجملمتع احمليل.

وأثناء املرحةل املبكرة من أحوال الطوارئ املندلعة حديثا، وحىت أثناء نزح الساكن يف املواقف غري اآلمنة، فإنه اليزال يف اإلماكن مجع املعلومات عن مدى 

العنف اجلنيس الواقع.  هذا، ابإلضافة إىل أنه البد من وجود قامئة ابخلدمات املتاحة، والبد من التعرف عىل الفجوات املوجودة يف خدمات معليات املنع 

واإلسستجابة للعنف اجلنيس.

وأثناء الطوارئ، يمت القيام بعدد كبري من إجراءات التقيمي من قبل املنظامت املعنية بشؤون حقوق اإلنسان، واملتربعني، والسلطات احلكومية.  وينبغي أن حتتوى 

تكل التقياميت عىل معلومات خاصة ابلعنف اجلنيس، بغض النظر عن ماهية القطاع أو املصلحة اإلدارية، كام ينبغي مشاركة تكل املعلومات مع الفرق العامةل 

املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  ويساعد ذكل عىل جتنب تكرار املقابالت مع أعضاء اجملمتع احمليل أو إزدواهجا.

ويوىص ابإلسسمترار يف القيام ابلتقيمي بصفة منتظمة يف املسستقبل، ابسستخدام األدوات واألساليب ذاهتا، للتعرف عىل تغريات البيئة وماكيفة األعامل تبعا لها.

األعامل األساسسية
عىل الفريق العامل املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي التأكد من معل حتليل للموقف بشأن العنف اجلنيس.  -1

إهنض بإدماج األمور املتعلقة ابلعنف اجلنيس مضن مجيع إجراءات التقيمي اليت تقوم هبا اكفة الهيئات ابملوقع.  •

إسستنبط املعلومات املعنية من تقارير تقيمي اإلحتياجات اليت مت معلها، سواء إحتوت أو مل حتتو تكل التقارير عىل بياانت العنف اجلنيس بصفة خاصة.  •

2-  مسستخدما أداة )أو أدوات( من األدوات اليت سسبق اختبارها كدليل)إطلع عىل املراجع املدونة فامي بعد(، إمجع وصنف املعلومات املتعلقة بطبيعة 

ومدى العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي؛ واملتعلقة بسسياسات ومواقف وممارسات العاملني متعددي القطاعات؛ واملتعلقة ابخلدمات القامئة للمنع 

واإلسستجابة والفجوات هبا.  وينبغي أن تتضمن املعلومات عىل ما ييل:

حصـيـفـة األمعـال
مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف    1-2

التقيمي والرصد  الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل: 
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املعلومات ادلميغرافية  مبا يف ذكل البياانت املصنفة طبقا لنوع اجلنس والسن.  •

وصف حتراكت نزح الساكن )لتتفهم مقدار خماطرة التعرض للعنف اجلنيس(  •

وصف للموقع أو املواقع، والهيئات املوجودة، وأنواع اخلدمات واألعامل اجلارية هبا.  •

مق بإلقاء نظرة عامة عن العنف اجلنيس )الساكن األكرث تعرضا للمخاطرة، وأية بياانت متاحة عن واقعات العنف اجلنيس(  •

األمن القويم والسلطات القانونية )القوانني والتعريفات القانونية، وإجراءات رجال األمن، واإلجراءات القضائية، واإلجراءات املدنية(  •

أنظمة اجملمتع احمليل للعداةل التقليدية أو القوانني العرفية املألوفة  •

األعامل القامئة متعددة القطاعات للمنع واإلسستجابة )التنسسيق وآلية اإلحاةل، واخلدمات النفسانية، والصحية واألمن ورجال األمن والعداةل القانونية   •

وامحلاية(

إمجع البياانت طبقا لقواعد اإلرشادات مع مراعاة األمن والرسية واإلحرتام وعدم التفرقة )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق   -3

ومق بتوجيه الرشاكء(، وتذكر دامئا الطبيعة احلساسة لهذه األمور يف اجملمتعات ومضن موردي اخلدمات )الفصل األول(.  

جيب أن تمت إجراءات مجع املعلومات من خالل اجملمتع وقد تتضمن مقابالت مل يسسبق حتديد مهنجها، وزايرات للموقع، ومالحظات للبيئة.  •

ومن مضن مصادر املعلومات الثانوية اليت قد تكون ذات فائدة، يه التقارير املوجودة عن تقيمي اإلحتياجات، والتقارير والبياانت املتاحة املتعلقة   •

ابلعنف اجلنيس

إسستخدم أساليب من شأهنا أن جتذب والتنفر أعضاء اجملمتعات احمللية وتكتسب ثقهتم وذكل مبامرسة احلساسسية الثقافية والعناية الفائقة عند مناقشة   •

األمور احلساسة معهم.

تأكد من تطبيق إخفاء الهوية واإلحتفاظ مبصادر املعلومات يف ماكن آمن.  •

راع أن يكون املسستجوبون واملرتمجون من نفس نوع جنس الشخص اذلي يمت إسستجوابه.  •

ويف الوضع األمثل، يمت مجع املعلومات عن طريق فرق متعددة التخصصات   •

دون بياانت الوقائع املتعلقة بتحليل املوقف يف شلك تقرير يمت نرشه وتوزيعه عىل مجيع العاملني، مبا فهيم اجملمتعات احمللية واملتربعني.  -4

إسستخدم تقرير حتليل املوقف مكصدر وكدليل كل إلنشاء إطارا وخطة للعمل للمنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس )إرجع إىل حصائف األعامل رمق 1-1   •

أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء و رمق 1-2 أيد ودافع وإمجع المتويل املايل( 

املواد واملراجع  األساسسية
دليل أدوات العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي للتقيمي وتصممي الربامج والرصد والتقدير.  إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات  1 .

RHRC Consortium  2004 . دليل حتليل املوقف صفحة 50-19.

Gender-Based Violence Tools Manual for Assessment & Program Design, Monitoring & Evaluation. RHRC 1. 
Consortium, 2004. Situation Analysis Guidelines, pages 19-50.    

http://www.rhrc.org/resources/gbv/index.html

. مرشوع »سفري«.  ميثاق حقوق اإلنسان واحلد األدىن ملعايري اإلسستجابة للكوارث، 2004  التقيمي األويل، صفحة 33-29. 2
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2 . Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004. Initial Assessment, pages 29-33. 

The Sphere project.    http://www.sphereproject.org/handbook/index.htm

العنف اجلنيس واملبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد األفراد الالجئني والعائدين واملرشدين داخليا. دليل املنع واإلسستجابة.  مفوضية األمم املتحدة  3 .
لشؤون حقوق اإلنسان  UNHCR  ، مايو )أاير( 2003. 

3.  Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines 

for Prevention and Response. UNHCR, May 2003.    http://www.rhrc.org/resources/gbv/ or www.unhcr.ch

طبقا لإلحتياجات؟ تقيمي اإلحتياجات وإختاذ القرارات يف القطاعات املعنية بشؤون حقوق اإلنسان.  فريق السسياسات املعين بشؤون حقوق  4 .
اإلنسان، 2003 

4. According to Need? Needs Assessment and Decision-Making in the Humanitarian Sector. Humanitarian 

Policy Group )HPG(, 2003.  http://www.odi.org.uk/hpg/papers/hpgreport15.pdf 

الصحة اإلجنابية أثناء الزناعات والترشد.  دليل ملديري الربامج. منظمة الصحة ادلولية، 2000. 	

5.  Reproductive Health During Conflict and Displacement. A guide for programme managers. WHO, 2000. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications

مواهجة إحتياجات النساء املتأثرات ابلرصاعات املسلحة. وثيقة ادلليل من جلنة الصليب األمحر ادلولية، 2004. 6

6.   Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict. An ICRC Guidance Document. ICRC, 2004. 

)Focus/Women and War/Key Document( 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0840?OpenDocument
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متهيد
إن الرصد والتقيمي هام معالن ممتزيان ولكهنام مرتبطان والغرض مهنام هو مراجعة وحتليل كفاءة معليات املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس.  إن الرصد هو املراجعة 

املسسمترة ألعامل املنع واإلسستجابة لتحديد ما إذا اكنت تسري طبقا خلطة الربانمج.  أما التقيمي فهو حتليل لرتابط وكفاءة وفعالية إسرتاتيجيات التدخل واإلسستجابة 

من قبل القطاعات املتعددة.  وميكن إلجراءات الرصد والتقيمي أن تساعد يف اإلجابة عىل اإلسستفسارات اآلتية: هل نقوم ابألعامل اليت قلنا بأننا سسنقوم هبا؟ هل 

حنقق األعامل اليت قلنا بأننا سسنحققها؟  هل تعترب خطتنا للتدخل خطة راخسة؟  وكيف ميكن حتسيهنا؟  وما يه العواقب املرتتبة اليت مل تكن يف احلسسبان؟ هل 

جنح الربانمج يف حتقيق النتاجئ والتغريات املرغوبة؟

جيب إدماج الرصد والتقيمي مضن خطة األعامل املقدمة من قبل الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  )إرجع إىل حصيفة 

األعامل رمق 1-1، أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء.(  وأثناء املرحةل املبكرة من الطوارئ، البد أن تتضمن معليات الرصد والتقيمي، عىل األقل، رصد 

تنفيذ احلد األدىن للتدخل واإلسستجابة كام هو موحض ابلتفصيل يف هذا ادلليل فامي يتعلق ابلعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  ويتطلب ذكل تأسيس 

مؤرشات وأنظمة مث القيام برصد ومراجعة وحتليل تكل املؤرشات بصفة منتظمة ومسسمترة.

وينبغي أن تسامه الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي إجيابيا يف همام الرصد والتقيمي، وذكل لضامن تنفيذهام، ولضامن مجع 

املعلومات املسسمتدة من الرصد، وحتليلها مث إسستخداهما لتقوية همام املنع واإلسستجابة. وتتكفل الواكةل )أو الواكالت( املنسقة املعنية بشؤون العنف املبين عىل 

أساس النوع اإلجامتعي بضامن إسسمترارية وإنتظام معلية مجع وتصنيف بياانت وقائع العنف اجلنيس ومعل التقارير املسسمتدة مهنا،  ومن مث مناقشة تكل التقارير 

وحتليلها مع الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، مث نرشها وتوزيعها عىل العاملني األساسسيني، مبا فهيم اجملمتع والسلطات 

احمللية.  ومتاشسيا مع سسياسة احلفاظ عىل رسية املعلومات، جيب إستبعاد البياانت املتعلقة هبوية الضحااي والناجني واملنهتكني وعائالهتم من التقارير املتاحة 

للجمهور.  

إن الغرض من التدخل لتصدي العنف اجلنيس هوالتأثري بقوة لإلقالل من وقائع العنف اجلنيس.  ويعتربذكل هدفا طويل املدى )أي مبعىن آخر، قد يسستغرق 

األمر سسنوات عديدة من الربجمة قبل حتقيقه( ولكن ميكن تقدير جحمه إذا متت معليات الرصد والتقيمي يف مرحةل مبكرة من الربجمة.  إذ تتيح البياانت املسسمتدة 

من الرصد منذ البدء بتأسيس قاعدة من املعلومات ميكن إسستخداهما فامي بعد مكقارنة لتقيمي كفاءة أو فعالية الربانمج جتاه الهدف األقىص املرغوب وهو التأثري 

القوي. 

األعامل األساسسية
1-   راقب تنفيذ األعامل األساسسية اليت ينبغي القيام هبا لتحقيق احلد األدىن من التدخل واإلسستجابة للعنف اجلنيس، وذكل عىل نطاق الوظائف والقطاعات 

العرش بأمجعها، كام هو موحض يف حصائف األعامل هبذا ادلليل املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  والبد للفرق العامةل املعنية بشؤون 

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي أن تتفق عىل األساليب املتبعة للرصد وفرتات تكرار الرصد وتدوين التقدم احملرز يف تنفيذ الرصد.

يف املراحل املبكرة للحاةل الطارئة، أثناء البدء يف معليات احلد األدىن من املنع واإلسستجابة، البد من رصد تقدم العمل عىل األقل أسسبوعيا، وذكل   •

لضامن البدء الرسيع يف التحرك، ومواهجة أية عقبات أو عوائق.

وأثناء التحرك اجلاري لتنفيذ احلد األدىن من األعامل، ميكن رصد التقدم احملرز شهراي، وذكل أيضا ملواهجة العقبات أو العوائق، ولإلسسمترار يف العمل   •

إىل أن يمت تنفيذ مجيع األعامل األساسسية.

إرجع إىل املرفق رمق 2، مكثال لنـموذج بسسيط للتقرير ميكن إسستخدامه.  •

حصـيـفـة األمعـال
أرصد وقمي األعامل      2-2

التقيمي والرصد  الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:  
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مق بتأسيس مؤرشات لرصد لك من الوظائف والقطاعات العرش.    -2

البد من وضع مؤرشات وأنظمة معينة للرصد بصفة مسسمترة ومنتظمة جنبا إىل جنب مع األعامل األساسسية.  ومبعىن آخر، البد من إدماج الرصد مع   •

األعامل األساسسية املوصوفة يف هذا ادلليل لشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

والبد من وجود عىل األقل مؤرشا واحدا للك وظيفة وقطاع.  •

وميكن للمؤرشات أن تسسمتد من األمثةل التالية و/أو من األمثةل املتضمنة ابملراجع )سستجد الوصةل هبا فامي بعد(  •

إمجع البياانت املتعلقة بوقائع العنف اجلنيس اليت مت تقريرها )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء( مث صنفها   -3

يف تقرير، مع مراعاة التأكد من عدم إحتواهئا عىل أية معلومات حيمتل مهنا الكشف عن هوية الضحااي أو الناجني أو املنهتكني.

صنف التقارير بصفة منتظمة ومسسمترة  •

راجع وحلل بياانت الوقائع أثناء إجامتعات الفرق العامةل بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، واسستخدم تكل املعلومات لتقوية معليات   •

املنع واإلسستجابة.  قارن املعلومات عىل مدى فرتات زمنية للكشف عن وحتديد املشالك والتعرف عىل إجتاه ميلها، والنقاط الهامة، ونسسبة النجاح إخل.

وزع التقرير عىل أحصاب الشأن الرئيسني، مبا فهيم اجملمتع والسلطات احملليني.  •

ابدر يف عقد اإلجامتعات مع اجملمتع احمليل ملناقشة املعلومات واإلسرتاتيجيات اليت ميكن إتباعها للمنع واإلسستجابة؛ تأكد من املشاركة اإلجيابية من قبل   •

النساء والبنات.
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أمثةل للمؤرشات
مثال املؤرشالوظيفة/القطاع

اإلجراءات واملامرسات املتبعة ومناذج التقارير املتفق علهيا كتابة من قبل مجيع العاملني ابلفرق متعددة القطاعات واملشرتكة بني التنسسيق

الواكالت.  

نسسبة العاملني الرئيسسيني املشرتكني يف اإلجمتعات املنتظمة للفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي

مجع التقارير عن وقائع العنف اجلنيس شهراي، وحتليلها مث مشاركهتا مع أحصاب الشأن أمجعهم )مع مراعاة اإلحتفاظ برسية بياانت التقيمي والرصد

الهوية(

بناء آلية لإلجراءات األمنية عىل أساس املاكن اذلي وقع فيه اإلنهتاك، ومراقبهتا لتحديد فعاليهتا.امحلاية

ابسستخدام التقاريرببياانت وقائع العنف اجلنيس، يمت إسستنباط نسسبة الضحااي والناجني )أو أولياء أمور الضحااي القرص( الراغبني يف 

اإلنصاف القانوين
نسسبة وقائع اإلساءة اجلنسسية أو اإلسستغالل اجلنيس اليت أدت إىل حمامكة و/أو فصل املوظفني العاملني ابلشؤون اإلنسانيةاملوارد البرشية

نسسبة العاملني اذلين أصدروا منشورا مبدونة قواعد السلوك

بناء عدد اكف من مراحيض الثكنات منفصةل حسب نوع اجلنس ومزودة بأقفال )معايري »سفري«(املياه واملرافق الصحية

نسسبة األطعمة املوزعة عىل النساءاألمن الغذايئ والتغذية

نسسبة النساء املعينات بلجان توزيع املواد الغذائية

املأوى وختطيط املوقع 

والسلع غري الغذائية

 إنشاء وإسستخدام خطة مبنية عىل أساس اجملمتع احمليل لتوفري املأوى اآلمن للضحااي والناجني

توزيع مكيات اكفية من اللوازم الصحية للنساء والبنات

الصحة العامة وخدمات 

اجملمتع احمليل

حصول الضحااي والناجني عىل العناية الطبية الالزمة هلم يف حيهنا بناء عىل بروتوكول طيب متفق عليه

نسسبة املوظفني ابلشؤون الصحية اذلين مت تدريهبم عىل تعضيد وإدارة اإلحتياجات الصحية لضحااي العنف اجلنيس والناجني

نسسبة العاملني من اجملمتع احمليل اذلين مت تدريهبم عىل التعضيد النفساين لضحااي العنف اجلنيس والناجني

النسسبة املئوية للمدرسني املوقعني عىل مدونة قواعد السلوكالتعلمي

اإلعالم والتثقيف 

IEC  واإلتصاالت

عدد النسخ املوجودة لقامئة املراجع اليت مت نرشها ابللغة )أو اللغات( احمللية واليت مت توزيعها ابجملمتع احمليل

نسسبة املواد املتعلقة ابإلعالم والتثقيف واإلتصاالت اليت يمت فهيا اسستخدام الرسائل الشفهية أو البرصية )أي أهنا متاحة ويسهل 

احلصول علهيا من قبل األفراد غري املتعلمني(
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املواد واملراجع  األساسسية
دليل األدوات لتقيمي وتصممي الربانمج ورصد وتقدير العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ابملواقع املتأثرة ابلرصاعات.  إحتاد اإلسستجابة للصحة  1 .

اإلجنابية، 2003.  أمثةل ملناذج املؤرشات صفحة 178-177 

1. Gender-based Violence Tools Manual For Assessment & Program Design, Monitoring & Evaluation in 

Conflict-affected Settings. RHRC Consortium, 2003. http://www.rhrc.org/resources/gbv/  Sample indicators 

on pages 177-178.

العنف اجلنيس والعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد الالجئني والعائدين واألشخاص املرشدين داخليا:  دليل املنع واإلسستجابة. مفوضية   .2

األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2003

2. Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines 

for Prevention and Response. UNHCR, 2003. http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+XwwBmeM-

UiECnwwwhFqA72ZR0gRfZNtFqrpGdBnqBAFqA72ZR0gRfZNcFqHInL1wcawDmaHnDmnGaxw5nmaVo

dcnDqnDzmxwww1FqmRbZ/opendoc.pdf     Sample monitoring tools in Chapter 7.

دليل املوقع املشرتك بني الواكالت.  الصحة اإلجنابية لالجئني. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/منظمة الصحة ادلولية/صندوق األمم املتحدة   .3

للساكن، 1999.  أمثةل للمؤرشات ابلفصل الثاين والرابع والتاسع. 

3 . Inter-agency field manual. Reproductive health in refugee situations. UNHCR/WHO/UNFPA, 1999.    

http://www.rhrc.org/pdf/iafmch7.pdf  Sample indicators in Chapters 2, 4, and 9. 
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3 - امحلاية

وظيفة مشرتكة بني مجيع العاملني وهمام القطاعات 

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

قمي األمن وحدد إسرتاتيجية امحلاية  1-3

وفر امحلاية طبقا لإلحتياج  2-3

أيد ودافع عن تنفيذ الصكوك ادلولية واإللزتام هبا  3-3
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 متهيد
بصفة عامة، تعرف امحلاية عىل إهنا املفهوم اذلي يشمل يف حيثياته مجيع األعامل واملهام اليت هتدف إىل احلصول  عىل اإلحرتام التام حلقوق الفرد طبقا للمعىن 

احلريف واملعنوي للقوانني واللواحئ العاملية فامي يتعلق حبقوق اإلنسان والالجئني.  وقد تتطلب إجراءات توفري امحلاية إما نقل األفراد أو اجملموعات بعيدا عن 

مصادر اخلطر أو الهتديدات ابخلطر أو العنف اليت من شأهنا أن تؤثر عىل حرايهتم وحقوقهم اإلنسانية األساسسية، أو التدخل املبارش للتصدي ملصدر العنف 

بوقفه أو إضعافه واخلفض من تأثريه.  وميكن حتقيق ذكل من خالل التشجيع عىل واملسامهة يف خلق بيئة سسياسسية وإجامتعية وثقافية وقانونية وإدارية تقود إىل 

ممارسة وإحرتام احلرايت واحلقوق اإلنسانية األساسسية بصفة مسستدمية.

أما حامية النساء والفتيات فه�ي تركز بؤرة اإلهامتم عىل معليات املنع واإلسستجابة لتصدي العنف اجلنيس، وذكل من خالل الهنوض ابملساواة بني اإلانث واذلكور 

وإدراك قدرات املرأة، وحقها يف اإلشرتاك يف إختاذ القرارات، ومسامههتا يف إدارة وحتويل مسار الرصاعات.  ولكن يف الهناية، فإن إختاذ القرارات 
بشأن حامية الفرد أو مجموعة األفراد املهددين البد أن يرتك للفئة املهددة ابعتبارها الفئة املعنية، وذكل بعد دراسة املوقف 

بعناية وإرشاك الفئة املعنية واإلستشارة معها.  ويعترب هذا اإلجراء عنرصا جوهراي ألي إسرتاتيجية تسستخدم للحامية.

والبد من اإلقرار عند تأسيس إسرتاتيجيات لتوفري امحلاية، بأن مسؤولية توفري امحلاية للمدنيني تقع أساسا وأوال عىل عاتق ادلوةل.  ولكن يف بعض املواقف، 

تشسهتر بعض ادلول بإرتاكب واإلشرتاك يف اإلنهتااكت والعنف اجلنيس ضد املواطنني املدنيني.  وذلكل، فإن هممة وضع مسؤولية امحلاية عىل عاتق ادلوةل 

واملشرتكني اآلخرين يف اإلنهتااكت، ووضعهم يف موقف املساءةل واحملاسسبة عن أعامهلم أمام األهجزة املعنية حبقوق اإلنسان والالجئني واملبادئ اإلنسانية، يه أمه 

جانب من اجلوانب الرئيسسية لتأسيس إسرتاتيجية للحامية.  وبناء عليه، ينبغي تأسيس خطة دفاعية قوية لتعضيد وتنفيذ أية إسرتاتيجية لتوفري امحلاية. )إرجع إىل 

حصيفة األعامل رمق 1-2 أيد وإمجع المتويل املايل ورمق 10-2  أنرش املعلومات املتعلقة ابلقوانني اإلنسانية ادلولية ووزعها عىل املسلحني(.

وجدير ابذلكر، بأن تعيني مسؤولية امحلاية أوال وأخريا عىل عاتق ادلوةل، ال حيد أو يضعف من ادلور اجلوهري اذلي تقوم به اجملمتعات املرتبطة بشؤون احلقوق 

اإلنسانية.

األعامل األساسسية: 
فامي ييل الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني ملهام امحلاية اليت تطبق عىل قطاعات امحلاية والهيئات األخرى املعنية بشؤون حقوق اإلنسان.  ويقوم الفريق العامل 

بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي بتعيني منسقني أساسسيني للعمل عىل حتقيق املهام التالية وتقدمي التقارير عن معدل التقدم يف تنفيذها:

إختذ اخلطوات الالزمة ليك تصبح املسائل واألمور املتعلقة ابلعنف اجلنيس مألوفة دليك؛ وشارك يف همام التحليل املنسق للموقف كام هو موحض يف   -1

صفيحة األعامل رمق 2-1، مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف.

تعرف عىل املناطق املعينة ابملوقع اليت تعترب عىل درجة عالية من التعرض للمخاطرة، مثال، األماكن اليت يرتفع فهيا عدد واقعات العنف اجلنيس،   •

واألماكن اليت تبدو غري مأمونة أو غري آمنة من وهجة نظر النساء والبنات، إخل.

تعرف عىل العوامل املوجودة ابملوقع واليت من شأهنا أن تعرض النساء واألطفال لقدر أعىل من التعرض للخطر، مثال، خلو املاكن من النظام وتنفيذ   •

القانون، الفقر والصعوابت اإلقتصادية، اإلنفصال عن العائالت واجملموعات اإلجامتعية املألوفة.  

تعرف عىل األفراد اذلين ميكن إسسهتدافهم وإنهتاكهم، مثال، األطفال اذلين بدون عائل أو راع، األرس اليت تعولها أنىث، واإلانث املعوقات، واألقليات   •

العرقية، إخل.

حصـيـفـة األمعـال
قمي األمن وحدد إسرتاتيجية امحلاية    1-3

امحلاية القطاع/الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:      
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قمي مقدار اإلسستجابة األمنية احلالية واملتابعة القانونية للوقائع عندما يقوم الضحااي أو الناجني ابإلبالغ ومعل تقرير ابلواقعة وطرهحا أمام سلطات األمن   •

والرشطة سعيا للعداةل القانونية، مفثال، وجود قوات حلفظ األمن، ووجود موظفات لألمن من النساء، سهوةل احلصول عىل إسستجابة سلطات األمن 

والرشطة، واحلصانة من العقوبة، إخل.

تعرف عىل القوانني والسسياسات القومية املرتبطة ابألمر.  •

تعرف عىل األنظمة التقليدية املألوفة للمجمتع واملتبعة حلل املشالك و/أو فرض العداةل.  •

تعرف عىل خدمات اإلعانة القانونية املتاحة للضحااي والناجني.  •

تعرف عىل الرثوات واملوارد اإلجامتعية ابجملمتع احمليل، مثل اخلرباء، ومن هلم خربات سابقة، والقدرة عىل اإلبتاكر، والشجاعة، والقيادة الفعاةل، اليت من   •

شأهنا أن تسامه يف توفري امحلاية ومنع العنف اجلنيس واإلسستجابة هل.

حدد أغراض العاملني ابلهيئات السسياسسية والعسكرية وعام إذا اكن يف نيهتم اإللزتام ابملعايري ادلولية القانونية )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 3-3 أيد   •

ودافع عن تنفيذ الصكوك ادلولية واإللزتام هبا ورمق 10-2 أنرش املعلومات املتعلقة ابلقوانني اإلنسانية ادلولية ووزعها عىل املسلحني( وقمي درجة تعرضهم 

للتأثريات اخلارجية.

مق ببناء قاعدة من املتحالفني وتأسيس شسبكة عالقات عىل مسستوى ادلوةل بني األفراد والهيئات واملعاهد واإلدارات واجملموعات اليت ميكهنا املسامهة   -2

يف توفري امحلاية من العنف اجلنيس.

مق بتوسسيع دائرة العالقات خارج نطاق الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  •

مض الرشطة، والقوات العسكرية، والقضاء و القيادات املألوفة ابجملمتع، والقيادات النسائية لشؤون املرأة، واجملموعات املؤيدة حلقوق املرأة، واملداويني   •

التقليديني )املطبب أو املداوي التقليدي( وأعضاء السكل ادلبلومايس، واملتربعني، وأعضاء فرق حفظ السالم، إخل.

نسق مع السلطات والعاملني ابلفرق العامةل املعنية ابلعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي لتأسيس إسرتاتيجيات إلستبعاد أو للخفض من قدر   -3

العقبات والعوائق اليت تقف يف طريق القبض عىل املنهتكني وحمامكهتم.  وميكنك إعتبار ما ييل:

قد تعاين سلطات األمن والرشطة من نقص يف املعلومات عن القوانني واإلجراءات املرتبطة ابألمر.  •

النقص يف عدد اإلبالغ والتقارير لسلطات األمن والرشطة من قبل الضحااي والناجني )إرجع إىل الفصل األول(، ومن مضهنا عدم وجود برامج خمصصة   •

محلاية الشهود.

املوانع القامئة حملامكة املنهتكني، مثل النقص يف عدد القضاه املتاحني، بعد املسافة للوصول إىل احملامك، النقص يف وسائل النقل و/أو النقص يف أماكن   •

للمبيت للشهود، إخل.

قد يتيح وجود فرق حفظ السالم فرصة لبناء القدرات وتدريب السلطات احمللية.  •

أسس أنظمة مجلع وتصنيف بياانت الوقائع بأسلوب مينع ترسب املعلومات عن هوية األفراد حبيث ميكنك التعرف عىل أية إنتحاءات أو ميول معينة   -4

لإلنهتااكت وكيفية مواهجهتا.

سامه يف املهام واألعامل املوحضة بصحيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء ، مبا يف ذكل من تأسيس أنظمة لإلبالغ واإلحاةل   •

وتأسيس املبادئ واإلرشادات مجليع العاملني.

تصف حصيفة األعامل رمق 2-2 راقب وقمي املهام كيفية مجع وتصنيف وحتليل البياانت املتعلقة بوقائع العنف اجلنيس.  •
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املواد واملراجع  األساسسية

فهرس ابملصطلحات املعنية ابحلقوق اإلنسانية املتعلقة حبامية املواطنني املدنيني أثناء الرصاعات املسلحة. مكتب األمم املتحدة لتنسسيق املساعدة   .1
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متهيد

كثريا ما تعاين مواقع حاالت الطوارئ من الرصاعات املسلحة وعدم اإلسستقرار و/أو قطع الطرق والفوىض واخلروج عن سسيطرة القانون؛ وعادة ما يتعرض 

األطفال والنساء املدنيني دلرجة عالية من خماطر العنف، بل ويف بعض األحيان، مينع الوصول إىل املواطنني املرشدين ويتعرض املوظفون والعاملون ابلشؤون 

اإلنسانية للمهامجة واملدامهة.  إن اجملمتع ادلويل ملزتما حتت القوانني ادلولية بوضع إجراءات خاصة لتعزيز األمن للمجمتعات احمللية )مبا فهيا األهايل املرشدين( 

واملوظفني والعاملني ابإلغاثة اإلنسانية أثناء الطوارئ. كام تلزتم اجملمتعات ادلولية بضامن احلفاظ عىل الطبيعة املدنية واإلنسانية خملاميت الالجئني.  وعادة ما يمت 

إنتشار فرق حلفظ السالم، املراقبني عىل حقوق اإلنسان، وغريمه من أجل تعزيز أمن وسالمة املوقع.

وللنساء واألطفال احلق يف اإلنتفاع من امحلاية ضد العنف اجلنيس.  وتتكون إجراءات األمن وامحلاية لتحقيق من هدفني هام:

خفض مقدار التعرض للخطر  •

مواهجة األسسباب الضمنية والعوامل املسامهة يف مقدار التعرض للخطر، مبا فهيا البيئة احمليطة واحلصانة من العقوبة.  •

ومن األمهية مباكن إجراء حتليال مسسمترا للعوامل املؤدية للتعرض للمخاطر وما يرتتب علهيا من عواقب العنف اجلنيس يف لك موقع عىل حدة.  وعىل الرمغ 

من أن عدم املساواة بني اذلكور واإلانث والتفرقة بيهنام هو أصل وجذر األسسباب املؤدية للعنف اجلنيس، إال أنه توجد عوامل أخرى حتدد نوع ومدى العنف 

اجلنيس يف لك موقع حسب ظروفه. ومن األمهية مباكن أن تسستوعب وتدرك تكل العوامل حىت ميكنك تصممي إسرتاتيجيات فعاةل ملنع العنف اجلنيس ولضامن 

إختاذ اإلجراءات األمنية والوقائية املناسسبة لإلسستجابة للوقائع اليت يمت اإلبالغ عهنا وملساعدة الناجني. 

ولضامن فعالية اإلجراءات املتبعة للمنع واإلسستجابة، البد من القيام ابألعامل واملهام بأسلوب منسق متعدد القطاعات.  حصيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات 

للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء تعطي وصفا لبناء هيلك وخطة حتتوي عىل آليات للتنسسيق واملبادئ األساسسية لتوجيه مجيع العاملني.  أما املهام واملسؤوليات 

واألعامل التخصصية للعاملني بشؤون األمن وامحلاية فه�ي موحضة أدانه:

البد من اإلقرار بأن هناك عدد قليل جدا من الضحااي أو الناجني اذلين يوافقون مبحض إرادهتم عىل املساعدة من قبل الرشطة أو سلطات األمن، أو املوظفني 

املسؤولني عن سالمة األفراد.  أما العاملون ابلقطاعات األخرى اذلين يتعاملون مع الضحااي والناجني )عادة العاملون يف اخلدمات الصحية أو النفسانية(، فليس 

هلم القدرة عىل مشاركة التفاصيل بدقائق الواقعة بسبب اإلحتفاظ برسية الهوية وإحرتام خيارات الضحااي والناجني )إرجع إىل الفقرة التالية لإلسستثناءات(. وكثريا 

ما تؤدي هذه الظروف إىل التوتر بني أعضاء الفرق العامةل بشؤون العنف اجلنيس.  غري أن هناك طرق ووسائل مجلع وتصنيف البياانت اجملهوةل للواقعة واليت 

ال تكشف عن أية معلومات عن الهوية ولكهنا يف نفس الوقت تعطي معلومات اكفية عن الوقائع مما يسمح بتحليل املعلومات واسستخداهما لتعزيز وتقوية إجراءات 

األمن من قبل العاملني بشؤون األمن وامحلاية.

ويف بعض ادلول، توجد قوانني قومية تفرض عىل املامرسني ابخلدمات الصحية ابإلبالغ عن جرامئ العنف اخلطرية للسلطات املعنية بتنفيذ القانون.  ويف بعض 

ادلول، يعين ذكل بأن عىل األطباء واملمرضات واملمرضني ابملرافق الصحية إبالغ الرشطة عن أية حاالت مشكوك يف أمرها ابلنسسبة لإلغتصاب. ومتثل تكل 

املواقف مجموعة من التحدايت األخالقية والقانونية، والعملية اليت جيب إستيعاهبا متاما كام جيب طرهحا للمناقشة من قبل الفرق العامةل املشرتكة بني الواكالت 

بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي. )إرجع إىل صفيحة العمل رمق 1-1( 

حصـيـفـة األمعـال
وفر امحلاية طبقا لإلحتياج     2-3

امحلاية  القطاع/الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:    
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األعامل األساسسية
تتعلق األعامل التالية ابلقطاعات املعنية بشؤون األمن؛ أي الهيئات املسؤوةل عن تنفيذ برامج األمن )ويف بعض املواقع عن برامج امحلاية أيضا(.  ويقوم القطاع 

املعين بشؤون األمن ابلتعرف عىل املنسق املركزي اذلي بدوره يسامه بصفة منتظمة يف الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، 

كام يقوم ابلتقرير عن مدى إجناز القطاع املعين بشؤون األمن ملهامه الرئيسسية. ويسامه املنسق املركزي للقطاع املعين بشؤون األمن يف الوظائف املشرتكة بني 

مجيع العاملني اليت تقودها واكالت التنسسيق والفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، كام هو موحض  بصحائف األعامل اخلاصة 

ابلتنسسيق، والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.

جشع السلطات عىل تقوية أهجزة األمن، إىل جانب القانون وإسستتباب النظام العام ابملناطق املتأثرة.  -1

تأكد من وجود عدد اكف من العاملني املدربني جيدا بأهجزة الرشطة واألمن والواقعني حتت املساءةل القانونية عن أعامهلم.    •

قد تتطلب الرضورة إجراءات بناء القدرات.  •

أسس أهدافا أمنية قصرية املدى ومؤرشات للحد األدىن من املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس كام هو موحض بصحيفة األعامل رمق 2-2 راقب وقمي   -2

املهام.

أسس إسرتاتيجيات لتحسني الوضع األمين، حبيث جتمع ما بني احلضوراألمين املمتركز حول »البقاع الساخنة«، وبني احلضور األمين املتنقل   -3

والرسيع اإلنتشار بصفة غري روتينية ليعطي الفئة املسستفيدة من امحلاية واملنهتكني شعورا ابحلضور ادلويل ابملنطقة، وبأن هناك من يراقب املوقف عىل ادلوام.  

وعليك إعتبار اإلسرتاتيجيات التالية:

برامج للرصد من اجملمتع احمليل و/أو اجملموعات املعنية بشؤون األمن، ويفضل اجملموعات اليت جيمتع فهيا أعضاء من اإلانث واذلكور املوثوق فهيم من اجملمتع   •

احمليل.  وكن عىل حذر بشأن اإلحتياج لتدريب ورصد ومنع سوء املعامةل من قبل أعضاء الفريق.

دورايت أمنية  •

مراكز للمجمتعات احمللية/مراكز للنساء. )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 7-1  نفذ ختطيطا مأموان للموقع وبرامج لتوفري املأوى ورمق 7-2 تأكد من توفري   •

مأوى مأمون للضحااي والناجني من العنف اجلنيس (

حضور منتظم ومتكرر للموظفني ادلوليني املعنيني بشؤون األمن ابجملمتعات احمللية )اخملاميت والقرى(.  •

أيد ودافع مع الرشطة واهجزة األمن وإهنض ببناء الثقة بني الرشطة وقوات األمن وبني اجملمتع احمليل.  ومن مضن األمثةل:  -4

مق بزايدة عدد اإلانث العامالت ابلرشطة  •

إعقد إجامتعات للمشاركة ابملعلومات بني الرشطة واجملمتع احمليل.  •

إعقد دورات توعية عن القوانني وحامية الرشطة للنساء والفتيات ابجملمتع احمليل.  •

اإلتصال واحملاداثت بصفة منتظمة مع السلطات احمللية.  •

نسق مع الرشاكء املعنيني لنرش وتوزيع املعلومات املتعلقة بتوافر خدمات اإلسستجابة للعنف اجلنيس وأمهيهتا )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 10-1 مق   -5

بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات(.  مق بتوعية اجملمتع احمليل وخاصة النساء والفتيات عن ما ييل:

العنف اجلنيس  •

العواقب احملمتةل  •

إحتياج الضحااي والناجني للمساعدة، والتعضيد واألمن؛ بدال من توجيه اللوم عىل الضحااي وومصهم ابلعار اإلجامتعي.  •

كيف وأين ميكن للناجيات والضحااي اذلهاب لطلب العون، وبأن العون سسيكون حماطا ابلرسية التامة.   •
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وفر اإلجراءات األمنية عندما يبلغ أحد الضحااي أو الناجني عن واقعة للرشطة أو ملوظفي األمن.  -6

تأكد دامئا من إحرتام رسية وحقوق وإختيارات وكرامة الضحية وضامن الرسية التامة للناجني والضحااي، مؤكدا مشاركهتا يف مجيع القرارات واألعامل   •

وإجراءات األعامل املتبعة بشأن توفري األمن وامحلاية لها.  يف حاالت األطفال، ينبغي مراعاة مبادئ أقىص مصلحة للطفل.

جيب أن تمت مجيع املقابالت مع الضحااي أو الناجني يف ماكن خاص وخشيص ويفضل أن تقوم موظفة من املوظفات ابملقابةل.  •

وقد حتتاج بعض الضحااي أو الناجيات إىل اللجوء إىل ماكن آمن سواء بصفة مؤقتة أو لفرتة ممتدة.  إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 7-2 لإلطالع عىل   •

اإلعتبارات والتخطيط.

إمعل ابلتضامن مع القيادات الثقافية والسلطات وامجلاعات النسائية حملاربة الفكر السائد بأن الضحية أو الناجية مذنبة أو مشرتكة يف اللوم.  •

أسس آليات لتحقيق أقىص درجة من األمن والسالمة مجليع  األفراد املعنيني بتوفري املساعدة واملعونة للضحااي والناجني، مبا فهيم املوظفني وأعضاء   -7

اجلمتع احمليل املعنيني بشؤون احلقوق اإلنسانية.

راقب األمن للتعرف عىل املناطق عالية اخلطورة واليت تعاين من مسائل أمنية، وذكل يف نطاق املوقف األمين.  -8

راجع ابسسمترار البياانت املتعلقة ابلعنف اجلنيس.  •

أعقد اإلجامتعات بصفة منتظمة مع شسبكة مراكز اإلتصال ملشاركة املعلومات معهم ولتنسسيق إجراءات حتسني األمن.  •

تشاور مع أعضاء اجملمتع احمليل، وراجع املعلومات املتاحة إلعادة التأكد من حصهتا وحتديهثا وتعديلها، وتأكد من مشاركة النساء والفتيات بصفة شامةل   •

ومن وجود ماكان خاصا ومنفصال لهن إلجراء اإلستشارات.

قدم إرشادات للفريق العامل املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي عن كيفية منع وقائع العنف اجلنيس يف املسستقبل.  ويتطلب   -9

ذكل رصد وحتليل اإلجراءات األمنية من خالل شسبكة مراكز اإلتصال، واملعلومات املسستنتجة من الرواايت والشائعات، والبياانت اليت مت مجعها بناء عىل 

تقارير اإلبالغ عن وقائع العنف اجلنيس.

قمي الوقائع وإجراءات اإلسستجابة، وتعرف عىل أمناط وطبيعة اإلنهتااكت، عىل سبيل املثال:  أية خصائص مشرتكة بني الضحااي والناجني )اكلسن أو   •

األصل العريق( واملنهتكني املزعومني، ومناطق حدوث الوقائع، وأوقاهتا أثناء اليوم.

مق بتقدير، وابألخص،  ما إذا اكن حدوث الوقائع انجتا عن اإلقرتاف الفعيل )أي القيام الفعيل بإقرتاف اليشء( أم اإلقرتاف السليب )أي  ■ 

مل يقم الشخص بعمل ما اكن ينبغي معهل( أم نتيجة لالكهام.  

إكتشف عام إذا اكن هناك منط معني أو وقت أو توقيت معني، أو منطق أو رمز معني يتعلق ابإلنهتااكت وابلتايل ميكنك بطريقة ما أن  ■ 

تتنبأ ابلواقعة قبل حدوهثا، مث قدر وجود أية عوامل أخرى )بدنية وإجامتعية، وماكنية، وإقتصادية، وإعتيادية( اليت من شأهنا أن تزيد من 

قدر اخلطورة عىل األفراد.

وحض ابلضبط من مه املسؤلني عن تكل اإلنهتااكت، وما يه سلطهتم، وما يه املوارد اليت يسستخدموها. وعليك أن تسستوعب وتتفهم متاما  ■ 

كيف ومىت وأين وملاذا يقومون بإقرتاف مثل تكل اإلنهتااكت.

تعرف عىل العوامل احلرجة اليت تسهل اإلنهتااكت، مثل التباين أو التفاوت يف النفوذ أو السلطة )مثال طالب ـ مدرس، أو فرد مسلح ـ  ■ 

مدين أعزل( وتوافر األسلحة اخلفيفة واألسلحة الصغرية.

إعرف من مه اذلين يدبرون ويشجعون ويتآمرون ويسمحون بإرتاكب تكل اإلنهتااكت، متخفيني حتت سستار تأييدمه وتأسيسهم لإلسرتاتيجيات   •

وتعضيدمه لأليدولوجيات واكهنم معضدين نشطاء.  وإعرف أيضا من مه اذلين يغمضون أعيهنم، ويديرون وجوههم لإلجتاه اآلخر عند حدوث 

اإلنهتااكت أو اذلين يبادرون مبامرسة إسرتاتيجيات اإلناكر أو التكذيب.

إسع لتوقع أو التنبوء ابخلطوة التالية اليت يدبرها املنهتكني.  وأدرك إهنم  من املرحج أن يقوموا بتعديل إسرتاتيجياهتم لتحويل مسار اجملهودات املبذوةل   •

لصدمه. 
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متهيد
إن العنف اجلنيس هو إنهتاك للحقوق اإلنسانية العاملية الواقعة حتت حامية اإلتفاقيات ادلولية عن حقوق اإلنسان، كحق سالمة الشخص؛  واحلق يف أعىل 

مسستوى من املعيشة اكف للمحافظة عىل الصحة واحلق يف احلياة عىل أعىل مسستوى للمعيشة اكف للمحافظة عىل الصحة البدنية والعقلية،  واحلق يف عدم 

التعرض للتعذيب والعقوابت أو املعامالت القاسسية أو غري اآلدمية أو احلاطة ابلكرامة؛ واحلق يف احلياة.  وتتعرض العديد من املواثيق والصكوك ادلولية بصفة 

خاصة ملوضوع العنف ضد النساء والفتيات )إرجع للمراجع واملوارد الرئيسسية املصفوفة فامي بعد(.

يرتبط  العنف اجلنيس يف حاالت الطوارئ، وخاصة يف مناطق الرصاعات املسلحة، إرتباطا مبارشا بإنعدام امحلاية اإلجامتعية والقانونية، مما يتسبب بدوره 

يف تمنية نوع من الثقافة املبنية عىل مفهوم من احلصانة أواملناعة من العقوبة للمنهتكني، كام يزيد من شدة نفور الناجني من اإلبالغ عهنم.  وتتضمن املسؤوليات 

األساسسية لتوفري امحلاية ضد العنف اجلنيس  1(  منع املزيد من العنف  و2( التأكد من اإلنصاف القانوين واإلجامتعي لإلنهتااكت السابقة.

ومن العنارص الهامة للكتا املسؤوليتني، وهام منع املزيد من العنف وحتقيق اإلنصاف -  فامي يتعلق جبرامئ العنف اجلنيس- هو ضامن تنفيذ القوانني اليت من شأهنا 

أن تمني حقوق اجملمتعات يف حياة خالية من العنف اجلنيس.  ويف حني أن مسؤولية فرض امحلاية ضد العنف اجلنيس تقع أساسا عىل عاتق ادلوةل املعنية، إال أنه 

يف كثري من األحيان وابذلات يف حاالت الطوارئ، تعاين ادلول من النقص يف املوارد الالزمة لتطبيق القانون وتنفيذه.  بل ويف بعض أنواع احلاالت الطارئة، 

قد تشرتك ادلوةل ذاهتا يف اإلنهتااكت وإقرتاف أعامل العنف اجلنيس. ويف هذه احلاالت، »تشرتك األمم املتحدة والواكالت املعنية حبقوق اإلنسان والهيئات املعنية 
ابلشؤون اإلنسانية مع ادلول لضامن حامية حقوق اإلنسان«17

يف املراحل املبكرة من حاةل الطوارئ، تتضمن تكل املسؤوليات لتحقيق امحلاية، القيام بتأييد وادلفاع عن حقوق حضااي العنف اجلنيس والضغط عىل ادلول 

لإللزتام ابملعايري ادلولية اليت تمني امحلاية ضد العنف اجلنيس.  ويوجد ثالث إسرتاتيجيات رئيسسية للضغط عىل ادلوةل ميكن للمجمتعات اإلنسانية إسستخداهما 

لتحسني امحلاايت اليت توفرها ادلوةل لصد العنف اجلنيس:  1(  اإلستناكر، الضغط عىل السلطات بكشفها وفضحها ليك تنجز واجهبا جتاه حامية األفراد 

اذلين تعرضوا لإلنهتااكت ؛ 2(  اإلقناع،  حث السلطات من خالل احلوارات اخلاصة  ليك تنجز واجهبا جتاه حامية  األفراد اذلين تعرضوا  لإلنهتااكت؛     

3( التكتل،  مشاركة املعلومات حبذر وتكمت مع مجموعات معينة يكون لها القدرة عىل التأثري عىل السلطات ليك تنجز واجهبا جتاه حامية األفراد املعرضني 
لإلنهتااكت. )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 1-2 أيد ودافع وإمجع المتويل املايل، و حصيفة األعامل رمق 10-1 مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر 

اخلدمات(. 

إن ضامن اإلنصاف من العنف اجلنيس، يتضمن أيضا توفري اخلدمات القانونة املبارشة للضحااي، أو العمل عىل تقوية و/أو بناء سعة الكيان القانوين واحملامك القومية 

من خالل مشاريع املعونة لمتكيهنا من القيام بوظائفها.  ولكن أثناء املراحل األوىل من حاالت الطوارئ، قد ال يكون معليا الرشوع يف بناء وتنفيذ برجمة قانونية 

اكمةل، بيد أنه البد من تفويض بعض املوظفني املعينني ابألمم املتحدة وابملعاهد املعنية ابإلنسانية، ليك يقوموا بتوفري اإلستشارات القانونية لدلوةل إىل جانب تقدمي 

املساعدات القانونية مبارشة للضحااي والناجني.  

ويعمتد جناح حمامكة مقرتيف جرامئ العنف اجلنيس متاما عىل اإلشرتاك ِاإلجيايب من قبل الناجني والضحااي وكذكل الشهود.  ومن األمهية مباكن، مراعاة أن جرامئ 

العنف اجلنيس تعاين من النقص يف اإلبالغ يف مجيع احلاالت، وليس إال القةل القليةل من الضحااي والناجني اذلين يطالبون ابإلنصاف القانوين.  وذلكل، تعترب 

خدمات احلد األدىن لإلسستجابة املنسقة والرسية من قبل العاملني متعددي القطاعات، أمرا أساسسيا )وخاصة العناية الصحية، والتعضيد اإلجامتعي والنفساين 

والتأييد وادلفاع، واإلستشارات القانونية( وذكل ملساعدة وتعضيد الضحااي والناجني من خالل أية إجراءات قانونية تطالب هبا الضحية. وعىل

 األرحج أن يسعى الضحااي والناجون إىل اإلنصاف القانوين ومتابعة اإلجراءات الالزمة هل إذا توافرت هلم خدمات اإلسستجابة مع احملافظة عىل كرامهتم بإحرتاهمم 

واإلشفاق علهيم.  وبدون تكل التعضيدات، سستعاين األكرثية من الضحااي والناجني من اخلوف والقهر واإلرتباك وجتنب أية إجراءات أمنية أو قانونية.

17  العنف اجلنيس واملبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد األفراد الالجئني والعائدين واملرشدين داخليا:  دليل املنع واإلسستجابة، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2003، الصفحة رمق 9.

Sexual and Gender-based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, 2003. Pg. 9. 

حصـيـفـة األمعـال
أيد ودافع عن تنفيذ الصكوك ادلولية واإلمتثال هبا    3-3

امحلاية القطاع/الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:  
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األعامل األساسسية:
فامي ييل أعامل وهمام تتعلق بقطاع امحلاية؛ أي املنظامت املعنية بتنفيذ برامج امحلاية.  ويقوم قطاع امحلاية بتعيني منسقا مركزاي اذلي بدوره يسامه يف الفرق العامةل 

املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ويقدم تقارير عن األعامل األساسسية اليت أجنزها قطاع امحلاية.  كام يشارك املنسق املركزي التابع لقطاع 

امحلاية يف الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني اليت تقودها واكالت التنسسيق والفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، كام هو 

موحض يف حصائف األعامل املعنية ابلتنسسيق والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.  

سامه يف التحليل املنسق للموقف كام هو موحض يف حصيفة األعامل رمق 2-1 مث إمجع وصنف املعلومات املتعلقة ابإلنصاف القانوين للعنف اجلنيس   -1

)مثال، القوانني احمللية، واإلجراءات القانونية واملامرسات العامة جتاه جرامئ العنف اجلنيس، وعدد املرات اليت مت فهيا حمامكة املنهتكني بنجاح والظروف احمليطة 

هبا، إخل.( 

أسس فريق عامل فرعي من داخل الفريق العامل املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي املتعلق بأمور اإلنصاف القانوين للعنف   -2

اجلنيس.  وتأكد من وجود أعضاء ممثلني من احملليني ابلفريق العامل الفرعي وخاصة من النساء.

عني موظفني من داخل منظمة األمم املتحدة و/أو من داخل املؤسسات اإلنسانية لتوفري اإلستشارات القانونية لدلوةل ولتوجيه ومبارشة املساعدات   -3

القانونية للضحااي والناجني اذلين يرغبون يف السعي وراء العداةل القانونية جلرامئ العنف اجلنيس.  وتأكد من مسامهة هؤالء املوظفني مع الفريق العامل الفرعي.

عني أعضاء من داخل الفريق العامل الفرعي للتكفل مبسؤولية تتبع خط سري حترايت ادلوةل عن الوقائع، والقرار الهنايئ املتخذ بشأن قضااي العنف   -4

اجلنيس.

أسس شسبكة معارف مع أعضاء اجملمتع القضايئ واإلدعاء العام والرشطة واألنظمة التقليدية املعروفة وذكل للتأكد من تنفيذ القوانني السارية املتعلقة   -5

ابلعنف اجلنيس.

أيامن يتطلب األمر، أسس قامئة ابألعامل املنسقة وإسستخدهما للضغط عىل ادلول للتصديق عىل و/أو تنفيذ إتفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي   -6

ضد املرأة CEDAW  ابإلضافة إىل الصكوك األخرى، وحهثا عىل إسستقصاء احلقائق وحمامكة جرامئ التعدي اجلنيس بكفاءة.  

عني أعضاء من داخل الفريق العامل الفرعي لتدريب أعضاء اجملمتع احمليل والرشطة والعاملني ابحملامك احمللية والتقليدية، والعاملني ابملؤسسات اإلنسانية   -7

القومية وادلولية، وأعضاء فرق حفظ السالم، عىل احلقوق ادلولية واإلنسانية وعالقهتا حبظر اإلغتصاب اجلنيس وإنهتاك العرض، واألشاكل األخرى جلرامئ 

العنف اجلنيس.
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املواد واملراجع  األساسسية:

. امجلعية العامة لألمم املتحدة، إتفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة؛ CEDAW ، ديسمرب )اكنون األول( 1979. 1

1. UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

)CEDAW(, December 1979. 

امجلعية العامة لألمم املتحدة، الربوتوكول الاختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة؛ أكتوبر )ترشين األول( 1999. 2             

    4/54/A/RES

2. UN General Assembly, Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women, A/RES/54/4, October 1999. 

 . جلنة الصليب األمحر ادلولية، إتفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، الربوتوكول اإلضايف املؤرخ 8 حزيران/يونية 1977. 3

3. ICRC, The Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols of 8 June 1977.         

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/5JYKMC

. األمم املتحدة، نظام روما األسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية، متوز/يولية 1998. 4

4. United Nations, Rome Statues of the International Criminal Court, July 1998. 

احلقوق اإلنسانية ادلولية ـ دليل املراجع األساسسية للمنظامت غري احلكومية، احلقوق اإلنسانية ادلولية. 	 .

5. International Human Rights—Basic Reference Guide for NGOs, International Human Rights,              

www.hshr.org.

الهيلك القانوين للقامئني بتوفري اخلدمات املتعلقة ابلعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، املؤسسة ادلولية لتنظمي األرسة. 6 .

6. Legal Framework for Service Providers Addressing GBV, International Planned Parenthood Foundation, 

www.ippf.org.
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معاجلة إحتياجات النساء املتأثرات ابلرصاعات املسلحة، جلنة الصليب األمحر ادلولية، وثيقة اإلرشادات 2004. 7  

7. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict, ICRC Guidance Document 2004 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/$File/ICRC_002_0840.PDF!Open

النساء يف مواهجة احلرب، جلنة الصليب األمحر ادلولية، 2001. 8  

8. Women Facing War, ICRC, 2001, 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList138/8A9A66C7DB7E128DC1256C5B0024AB36

العنف اجلنيس واملبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد األفراد الالجئني والعائدين واملرشدين داخليا. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مايو  9 .
)آاير(  2003

9. Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Person, UNHCR, 

May 2003.

املساواة بني اذلكور واإلانث واإلعاانت اإلنسانية:  دليل ملعاجلة املشالك، بقمل »بيث ورونيك« ، الواكةل الكندية للتمنية ادلولية، نومفرب )ترشين  10 .
الثاين( 2003

10. Gender Equality and Humanitarian Assistance: A guide to the issues, Woroniuk, Beth, Canadian 

International Development Agency )CIDA(, November 2003. 

بيان املؤلفات واملراجع عن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ابلشسبكة اإللكرتونية.  11 .

11. Gender-based Violence Web-based Annotated Bibliography, www.rhrc.org/resources/gbv



دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 48

4 - املوارد البرشية

وظيفة مشرتكة بني القطاعات

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة 

إخرت وعني املوظفني بأسلوب غري مشجع عىل اإلسستغالل اجلنيس   1-4
واإلساءة اجلنسسية

مق بتوزيع مدونة قواعد السلوك وأخرب مجيع الرشاكء مبحتوايهتا  2-4

نفذ آلية للشكوى الرسية  3-4

أسس شسبكة من فرق املنسقني املركزيني املعنية ابإلسستغالل اجلنيس   4-4
واإلساءة اجلنسسية
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متهيد
يف حاالت الطوارئ، تتعرض النساء والفتيات بصفة خاصة للعنف اجلنيس عىل مجيع أشاكهل، متضمنا اإلسستغالل اجلنيس من قبل األفراد اذلين حيتلون مراكز 

النفوذ، مبا فهيم العاملني ابإلغااثت اإلنسانية وموظفي حفظ السالم.

إن هممة منع العنف اجلنيس تشمل يف طياهتا منع ووقف اإلسستغالل اجلنيس من داخل العاملني ابإلغااثت اإلنسانية وموظفي حفظ السالم.  وذلكل، فإن 

احلذر يف التوظيف والكشف عن خلفية املوظفني وتعييهنم، يعترب أمرا أساسسيا للقيام مبهام املنع.

وعىل املنظمة أن تنتبه بدقة ملامرسات وتفاعل املوظفني املسستجدين مع األفراد وذكل منذ بداية التعيني أو إحامتل التعيني.  وميكن للمنظمة أن تظهر بوضوح عن 

تعهدها ومسؤوليهتا جتاه منع اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس من خالل اإللزتام مبامرسات التوظيف احلذر.  أما املوظفني املتفهمني للوضع واذلين يصدقون 

عىل تعهد املنظمة جتاه األمر، فهم األفضل عن غريمه يف اإللزتام مبعايري السلوك املوحضة مبدونة قواعد السلوك.

األعامل األساسسية:
تتحمل مجيع املنظامت يف مجيع القطاعات مسؤولية تنفيذ أو القيام ابألعامل املوحضة فامي بعد.  وقد تطلب الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس 

النوع اإلجامتعي، منسقا مركزاي يكون مسؤول عن شؤون املوارد البرشية أثناء إجامتعات الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي 

وعن تقدمي التقارير بشأن تقدم سري تنفيذ األعامل األساسسية.

عني املوظفني اذلين هلم خربة وتدريب مناسب ليكونوا يف موقع املساءةل عن مسؤولياهتم عن توظيف وتعيني العاملني واملستشارين.  وينبغي   -1

أن يكون هؤالء املوظفني مدربون يف جمال املوارد البرشية، كام جيب أن تكون دلهيم املعرفة مبخاطر سوء السلوك من قبل العاملني املعينني ابلنسسبة للعنف 

اجلنيس، مبا يف ذكل من اإلسستغالل اجلنيس.  والبد لهؤالء املوظفني أن يكونوا يف موقع املساءةل جتاه تنفيذ املعايري املصدقة دوليا بشأن ممارسات تعيني 

املوظفني.

عند تعيني املوظفني سواء من احمليط احمليل/القويم أو ادلويل، مبا يف ذكل الوظائف قصرية املدى مثل املستشارين والطالب حتت التدريب،   -2

واملتطوعني، ينبغي تويخ احلذر يف ممارسات التوظيف والكشف عن الزتكيات مجليع درجات التعيينات الوظيفية.

البد أن تشمل هممة الكشف عن الزتكيات، إسستفسارات تسعى وراء املعلومات عن املرحشني للوظيفة فامي يتعلق بأعامهلم السابقة، وملف إجراءات   •

تأديب املوظفني، واترخيهم اجلنايئ.

إن الكشف ادلقيق عن الزتكيات يساعد عىل تصفية املرحشني ابستبعاد اذلين هلم سوابق يف السلوك اإلسستغاليل، وخاصة اذلين تكرر نقلهم من حاةل   •

طوارئ إىل أخرى، أو اذلين هلم اترخي سابق  يتعلق مبامرسة العنف اجلنيس.

وال تقوم بتوظيف أي خشص تكون هل سوابق يف إقرتاف أية نوع من أنواع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، ويتضمن ذكل اإلسستغالل   -3

اجلنيس، أو اإلنهتاك اجلنيس،  أو العنف األرسي.

حصـيـفـة األمعـال
إخرت وعني املوظفني بأسلوب غري مشجع عىل اإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية    1-4

املوارد البرشية الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل: 
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نسق مع املنظامت األخرى لتأسيس أنظمة ملشاركة املعلومات عن أسامء املوظفني املطرودين من معلهم بسبب ممارسسهتم اإلسستغالل أو اإلنهتاك   -4

اجلنيس.  وينبغي تأسيس مثل تكل األنظمة بطريقة تتفق مع القوانني واللواحئ اليت ختتص ابملرشفني ورؤساء العمل واملوظفني. 

مق بتوظيف األكرثية من السسيدات عىل مجيع املسستوايت.  -5

ترتكز جذوز اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس عىل عدم املساواة بني اذلكور واإلانث؛وذلكل، البد القيام ابملهام يف أحوال الطوارئ بأسلوب   •

حساس جتاه النوع اجلنيس، كام جيب وضع إعتبارا خاصا لوهجات نظر السسيدات والفتيات وأفاكرهن.

والبد لقسم املوارد البرشية أن جيهتد بصفة خاصة لزايدة عدد توظيف السسيدات سواء عىل نطاق اجملمتع احمليل أو القويم أو ادلويل للعمل أثناء حاالت   •

الطوارئ. ويتضمن ذكل، توظيف السسيدات ابلوظائف اإلدارية والقيادية.

تعرف عىل وتفهم العقبات اليت تواجه توظيف السسيدات وأدرسها ملعاجلهتا.  وعليك أن تتفهم أنه قد توجد بعض القيود ابلنسسبة لتوظيف السسيدات   •

من حيث سهوةل حصولهن عىل الوظائف وإاتحة الوظائف لهن، وخاصة عىل النطاق احمليل أو القويم.  وقد تكون نسسبة األمية عالية مضن تعداد 

السسيدات ابلغات السن، أو قد تسود املعتقدات التقليدية اليت حتد من فرص العمل للمرأة.  وعليك تأسيس وتنفيذ أساليب ومناجه من شأهنا أن توامئ 

توظيف السسيدات وتستبعد العقبات احلائةل دوهنن.  وميكنك إعتبار األفاكر التالية، يف حال إماكنية تنفيذها ابملوقع:

تقابل مع قيادات اجملمتع احمليل ملناقشة أمهية توظيف السسيدات ابملنظمة، وإكسب تعضيدمه جملهودات توظيف وتعيني النساء. ■ 

نسق مع القطاعات أو الربامج األخرى )مثل خدمات األطفال، وخدمات اجملمتع احمليل( وأسس وحدة لرعاية األطفال تشارك فهيا  ■ 

األهمات لتقدمي العناية ابألطفال.

أسس نظام املشاركة يف الوظيفة الواحدة. ■ 

مق بعمل ترتيبات لتوفري وجبة الغذاء للموظفات/موظفني وعائالهتن/عائالهتم. ■ 

جسل املوظفات حديثات التعيني بدورات تعلميية لتعمل القراءة والكتابة واحلساب )إن وجدت تكل ادلورات(، وأربط التقدم يف التعمل  ■ 

ابلتقدم الوظيفي ابلنسسبة للمسؤوليات واألجر.

وظف فرق مكونة من الزوج والزوجة معا أو األخ مع أخته لشغل الوظائف. وقد تكون هذه الطريقة ذات فائدة يف اجملمتعات اليت ال  ■ 

تسمح للمرأة ابخلروج مبفردها بدون رجل من رجال العائةل.  

تأكد بأن قواعد ممارسات التوظيف حتظر متاما ومتنع اإلسستغالل اجلنيس من احلدوث أثناء معلية التوظيف.  -6

البد من وضع مجيع العاملني ابلتوظيف يف موقف املساءةل واملسؤولية عن سلوكهم وممارساهتم.  •

وبنبغي تأسيس نظام لفحص ممارسات املوظفني والتأكد من الشفافية والوضوح أثناء ممارسات التوظيف وتأكد من عدم إسستغالل املوظفني للتباين بني   •

مراكز النفوذ أثناء معلية التوظيف احمليل.

املواد واملراجع  األساسسية:
الفحص األول:  دليل مفصل للمنظامت عن ضامانت سالمة الطفل.  امجلعية القومية ملاكحفة القسوة ضد األطفال. 2002   .1

Firstcheck: a step by step guide for organisations to safeguard children, NSPCC, 2002. 1. 
www.nspcc.org.uk/html/home/informationresources/firstcheck.htm
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واكالت اإلعانة ـ هل يه هدفا ملنهتيك األطفال؟  تقرير ادلورة التدريبية لفريق اإلعانة الربيطاين عرب البحار، إنقذوا األطفال، 2000   .2

Aid agencies2. —a target for paedophiles? British Overseas Aid Group Report of Seminar, Save the Children, 

2000.

العنف اجلنيس واملبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد الالجئني والعائدين واألشخاص املرشدين داخليا:  دليل للمنع واإلسستجابة.  مفوضية األمم   .3

املتحدة لشؤون الالجئني، مايو )أاير( 2003

Sexual and Gender-based Violence Against Refugees, Returnees and IDPs3. —Guidelines for Prevention and 

Response, UNHCR, May 2003.  

http://www.genderandaids.org/modules.php?name=News&file=article&sid=205

بناء مؤسسات أكرث أمنا، بقمل “جني ووربريتون”، النرشة الفصلية عن الالجئني، 2004؛ جمدل 23، صفحة 29-20.  .4
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متهيد
إن نرشة األمني العام:  إجراءات خاصة للحامية من اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس SGB 13/2003 إمنا تعيد التأكيد عىل احلد األدىن من معايري 

سلوك املوظفني فامي يتعلق ابإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس، املشموةل مضن األنظمة واللواحئ األساسسية ملوظفي األمم املتحدة، واليت تعطي إرشادات لطرق 

تنفيذها.

وتنطبق النرشة عىل مجيع العاملني مبنظمة األمم املتحدة، مبا فهيم املوظفني العاملني ابألهجزة والربامج املنفصةل إداراي، ابإلضافة إىل الهيئات واملؤسسات واألفراد 

اذلين يوقعون إتفاقيات تعاون مع منظمة األمم املتحدة.  وكذكل تنطبق املعايري املدونة ابلنرشة عىل مجيع موظفي حفظ السالم وتشمل الرشطة املدنية 

والعسكرية.  وقد تؤدي خمالفة النرشة إىل إجراءات تأديبية قد تصل إىل حد الفصل دون سابق إنذار، واألمر ابلعودة إىل وطن األصِل، بل واحملامكة اجلنائية إذا 

لزم األمر.

وحتتفظ الهيئات غري احلكومية مبعايري مناظرة لتكل املتضمنة بنرشة األمني العام. مفثال:  مت إعامتد املعايري مضن قوانني برانمج »سفري« )إرجع لصحيفة األعامل رمق 

1-3 تأكد من نرش وتوزيع معايري سفري واإللزتام هبا( وقد أقرت تكل املعايري العديد من احلكومات املتربعة ابألموال، مما جيرب املؤسسات املسستقبةل للتربعات 

بتنفيذها.  

املعايري الست املعلنة بنرشة األمني العام يه:

5تشلك ممارسات اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس أعامال فاحشة وخطرية، وذلكل فه�ي مسستحقة إلجراءات تأديبية من مضهنا الفصل من الوظيفة  )	
بدون إنذار؛

( من غري إعتبار لسن البلوغ أو سن املوافقة املعرتف به حمليا.  ولن  5 حيظر متاما ممارسة أي نشاط جنيس مع األطفال )األشخاص حتت سن 18	(

يعترب اإلعتقاد اخلاطئ بأن الطفل قد مت سن البلوغ نوعا من أنواع ادلفاع؛ 

5وحيظر متاما تبادل األموال أو تسهيل أمر ما، أو تقدمي سلعة ما، أو عرض خدمة ما،  يف مقابل اجلنس، أو حىت اإلسستحسان اجلنيس أو بأي  )	
شلك آخر من أعامل اإلذالل أو احلط من القدر أو اإلسستغالل.  ويتضمن ذكل أية تبادل للمساعدة اليت حتق للمتنفعني مهنا.

5إن العالقات اجلنسسية بني موظفي هيئة األمم املتحدة وبني أعضاء اجملمتع املسستفيدين من اإلعاانت املتاحة، بسبب التفاوت والتباين يف النفوذ بني  )	
الطرفني، يه أمر غري مرغوب فيه وغري مشجع، إذ أن تكل املامرسات من شأهنا أن تضعف من مصداقية ونزاهة العمل اذلي تقوم به هيئة األمم املتحدة. 

5حيامث يساور القلق أو الشك أي من املوظفني هبيئة األمم املتحدة بشأن إنهتاك أو إسستغالل جنيس من قبل موظف آخر أو زميل ابلعمل، سواء  )	
من ذات الواكةل أو خارهجا، وسواء من داخل هيئة األمم املتحدة أو خارهجا، فعليه أو علهيا اإلبالغ بتكل الشكوك من خالل آلية اإلبالغ املؤسسة لهذا الغرض.

5يفرض عىل مجيع العاملني ابألمم املتحدة تأسيس واإلحتفاظ ببيئة معل من شأهنا أن متنع اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس.  وعىل األخص  )	
املديرين جبميع املسستوايت اإلدارية علهيم مسؤولية تعضيد وإمناء األنظمة اليت حتتفظ ابسسمترارية هذه البيئة.

وليس يف النية أن تكون املعايري مقصورة عىل القامئة املوحضة أعاله.  إذ توجد أنواع أخرى من السلوك اجلنيس اإلسستغاليل أو اإلنهتايك اذلي قد يتسبب يف 

إختاذ إجراءات إدارية أو تأديبية، مبا فهيا الفصل غري املسبب.

حصـيـفـة األمعـال
مق بتوزيع مدونة قواعد السلوك وأخرب مجيع الرشاكء مبحتوايهتا    2-4

املوارد البرشية الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل: 
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األعامل األساسسية
عىل مجيع رؤساء املنظامت مسؤولية حتقيق األعامل املوحضة أدانه، وذكل ابلتنسسيق الشامل من قبل املنسق املقمي ومنسق الشؤون اإلنسانية.  وسستقوم الفرق 

العامةل بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي بعمل ما يلزم لتأييد واحلث عىل اإللزتام التام.

عىل مجيع العاملني ابلشؤون اإلنسانية املوافقة عىل اإللزتام التام مبدونة قواعد السلوك وجيب علهيم التوقيع عىل وثيقة خاصة لإلسستدالل عىل موافقهتم   -1

وإلزتاهمم.  وتتحمل املنظامت اإلنسانية املسؤولية واملساءةل عن التحقق من ذكل عىل نطاق املسستوايت اإلدارية لكها.

أعضاء هيئة املوظفني مبنظمة األمم املتحدة  )عىل املسستوايت احمللية والقومية وادلولية( جيب عىل مجيع املوظفني العاملني مبنظمة األمم املتحدة واملعينني   •

املسستجدين احلصول عىل نسخة من منشور األمني العام ابللغة املناسسبة عند توقيعهم عىل عقد التعيني أو عند إرساهلم مضن بعثات احلاالت الطارئة، 

كام ينبغي علهيم التوقيع عىل تعهٍد خطٍي ابإللزتام بنص املنشور.

املنظامت ادلولية والقومية غري احلكومية   جيب عىل مجيع املنظامت املعنية ابلشؤون اإلنسانية وضع إجراءات إدارية لتنفيذ مدونة لقواعد  السلوك   •

حبيث تتضمن املبادئ الست املوحضة مبنشور األمني العام وتطبق عىل مجيع املوظفني، واملستشارين والعاملني األخرين.

الواكالت واملستشارين التنفيذيني   جيب عىل مجيع املنظامت واألفراد املوقعني عىل إتفاقيات التعاون مع منظمة األمم املتحدة، احلصول عىل نسخة من   •

منشور األمني العام ابإلضافة إىل األدوات املوحضة فامي بعد للتنفيذ ابملواقع.  وينبغي علهيم توقيع وثيقة خطية لإلسستدالل عىل موافقهتم عىل املعايري 

املنصوصة مبنشور األمني العام.  كام جيب عىل تكل املنظامت وضع إجراءات إدارية تتضمن فهيا آلية للشاكوي تسستخدم لتنفيذ املعايري املنصوصة 

مبنشور األمني العام ولضبط سلوك مجيع املوظفني واملستشارين والعاملني اآلخرين.

فرق حفظ السالم املمتنطقة ابلزي الرمسي  جيب عىل مجيع فرق حفظ السالم املمتنطقة ابلزي الرمسي )سواء الرشطة املدنية أو العسكريني( احلصول   •

عىل نسخة من منشور األمني العام ابللغة املناسسبة، وتوقيع تعهدا خطيا يدل عىل إلزتاهمم ابملعايري، عىل أن يمت ذكل فور وصوهلم إىل موقع معليات 

حفظ السالم.  كام ينبغي عىل أعضاء فرق حفظ السالم الشاغلني مراكز »خبري موفد ابلبعثة« توقيع ضامان لإللزتام مبعايري املنشور.

وينبغي عىل لك قطاع تأسيس أنظمة للمساءةل يمت تطبيقها عىل أعضاء اجملمتع احمليل املعنيني بشؤون األعامل اإلنسانية )مثال: املدرسون، موزعو   -2

األطعمة واألغذية، أعضاء جلان إدارة اخملمي، إخل(.  وعىل مجيع هؤالء األعضاء احملليني تفهم مدونة قواعد السلوك واملوافقة علهيا واإللزتام هبا، ابإلضافة إىل توقيع 

الوثيقة املتعلقة ابألمر، والبد من وضعهم يف موقف املساءةل عن سلوكهم.

خالل ادلورات التدريبية والتعلميية، أبلغ مجيع املوظفني الواردين حديثا عن مدونة قواعد السلوك ومعايريها املطبقة لضبط ترصفاهتم.    -3

إمسح بفرتة من الزمن اكفية وأحت الفرصة ملناقشة وإيضاح اكفة جوانب املعايري اليت قد تشلك خلطا أو إلتباسا للموظفني. وعىل سبيل املثال، كثريا ما   •

يتسبب يف إاثرة قلق املوظفني اإللزتام املفروض علهيم ابلتقرير عن  أية شكوك يف أمر اإلسستغالل اجلنيس أو اإلنهتاك اجلنيس املنصوص علهيا حتت 

البند )ج( أعاله.  أكد عىل املوظفني بأن قواعد السلوك أمر غري مطروح للتداول وأن خمالفهتا ختضع لسسياسة عدم التسامح إطالقا.

وجيب ترمجة مدونة قاعدة أو قواعد السلوك ومجيع واثئق السسياسات والبياانت املرفقة هبا إىل اللغة احمللية لامتم إستيعاهبا والعمل باكفة جوانب معايريها   •

من قبل مجيع املوظفني احملليني والقوميني.
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املواد واملراجع األساسسية
الواثئق املتعلقة مبنشور األمني العام  .1

 )13/2003/ST/SGB( منشور األمني العام عن التدابري اخلاصة للحامية من الاسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس رمق  •

Secretary-General's Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse 
)ST/SGB/2003/13(  http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Site=sexex

خصائص مراكز التنسسيق داخل البدل بشأن اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس  •

Terms of Reference for in-country Focal Points on Sexual Exploitation and Abuse

خصائص الشسباكت داخل البدل بشأن اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس  •

Terms of Reference for in-country Networks on Sexual Exploitation and Abuse.

منوذج حصيفة املعلومات للمجمتعات احمللية   •

Model Information Sheet for Local Communities

منوذج إحاةل الشاكوي  •

Model Complaints Referral Form

أمثةل للترصفات احملظورة  •

Scenarios covering prohibited acts

إرشادات التنفيذ  •

Implementation Guidelines

همام فرقة العمل التابعة للجنة املسستدامة املشرتكة بني الواكالت املعنية ابمحلاية من اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس )وتشمل روابط مؤدية إىل   .2

منشور األمني العام ومجيع أدوات التنفيذ املرفقة هبا(.

2.  Activities of the Inter-Agency Standing Committee Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse

 http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Page=1139&Lang=en

 حصـيـفـة األمعـال 
نفذ آلية للشكوى الرسية      3-4  

املوارد البرشية    الوظيفة: 
املرحةل:  احلد األدىن للمنع واإلسستجابة
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متهيد  
إن منشور األمني العام املعنون: التدابري اخلاصة للحامية من الاسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس، يفرض عىل مجيع املوظفني اإلبالغ إذا ساورمه القلق أو 

الشك يف أمر اإلسستغالل اجلنيس أو اإلنهتاك اجلنيس.  كام يفرض عىل املديرين جبميع املسستوايت اإلدراية إمناء وتعضيد أنظمة لإلحتفاظ ببيئة معل من شأهنا 

أن متنع اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس.  ويتطلب ذكل تأسيس آليات تتيح اإلبالغ الرسي ابلشكوى، وتعيني مراكز تنسسيق خاصة معنية بشؤون 

اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس مباكتب منظمة األمم املتحدة.  

وهناك بعض من الهيئات واملنظامت غري احلكومية املعنية بشؤون تقدمي اإلعاانت اإلنسانية اليت ليس علهيا فرضا رمسيا أو قانونيا يقتيض بتعيني مراكز تنسسيق 

وتأسيس آلية للشكوى الرسية.  ومع ذكل، فإن مجيع الهيئات املعنية ابلشؤون اإلنسانية اليت تقوم بأعاملها أثناء احلاةل الطارئة، تتحمل مسؤولية منع العنف 

اجلنيس من خالل إعامتد وفرض مدونة لقواعد السلوك عىل موظفهيا.  وتتطلب معلية تنفيذ تكل القواعد تأسيس آليات إلسستالم اإلبالغات والتقيص.  فرغام أن 

الهيئات غري احلكومية ليست مقيدة بذات القواعد املفروضة عىل واكالت األمم املتحدة لتأسيس مراكز تنسسيق واألنظمة األخرى املعينة، إال أن تكل الهيئات يه 

املسؤوةل عن إختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األمر بكفاءة.  

وجيب إدماج آلية إسستالم اإلبالغات والشكوى عن اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس بطريقة رسية، مع أنظمة التقرير واإلحاةل اليت تؤسسها الفرق العامةل 

بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي )إرجع إىل حصيفة العمل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء (، وليس كنظام مواز ومتكرر.

إن آليات الشكوى برسية، مثلها مثل أي نظام آخر متعلق بشؤون اإلبالغ عن العنف اجلنيس، قد ختتلف أشاكلها ولكهنا البد أن تشرتك يف مضموهنا فامي 

يتعلق بإلزتاهما ابملعايري ادلولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة حساسسية األمور املتعلقة ابلفروق بني اجلنسني والعمر سواء ابلنسسبة للشخص املبلغ عنه واملشكوك 

يف سلوكه اإلنهتايك، أو ابلنسسبة لضحيته.  والبد أن تتيح آليات اإلبالغ للموظفني وأفراد اجملمتع احمليل القدرة عىل اإلبالغ إما نيابة عن أنفسهم أو عن غريمه.

األعامل األساسسية
إن الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي، يه املسؤوةل عن إدماج اإلجراءات اخملصصة إلسستالم واإلسستجابة لإلبالغات والشكوى 

الرسية بشأن اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس من املوظفني أو من أعضاء اجملمتع احمليل.  والبد من إدماج تكل اإلجراءات كجزء من آلية التقرير عن وإحاةل 

شاكوي العنف اجلنيس املوحضة بصحيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء.  وتتضمن معلية إمناء اإلجراءات تعيني منصب للمسؤولية 

واملساءةل للقيام ابألعامل األساسسية.

أسس إجراءات واحضة متاما ورصحية وذات شفافية مبا فهيا إجراءات املتابعة.  -1

البد من وضع إجراءات واحضة متاما ورصحية إلسستالم الشكوى ومتابعهتا.  •

إن سالمة وحصة وفائدة الضحااي والناجني لها األولوية املطلقة.  •

إحتفظ بإسسمترارية إخفاء هوية الشايك/الشاكية )أنظر النقطة السابقة عن ضامن السالمة(.  •

البد من تقدمي اإلستشارة للشايك/للشاكية كام ينبغي إفادته/إفادهتا عن تقدم التحقيق واإلسستقصاء وعن اإلجراءات املتخذة الحقا للشكوى األصلية.  •

وميكن اإلشارة إىل إحاةل الشايك/الشاكية إىل خدمات التعضيد )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق  8-3   وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي   •

ابسستخدام مرافق اخلدمات احمللية( 

 حصـيـفـة األمعـال 
نفذ آلية للشكوى الرسية      3-4 

املوارد البرشية  الوظيفة: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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إسستخدم بروتوكوالت التحقيق القياسسية.  -2

جيب أن متتثل مجيع إجراءات التحقيق لقواعد املامرسات السلمية اخملصصة ابلتحديد لألمور املعنية ابلفروق يف النوع اإلجامتعي والسن، ابإلضافة إىل   •

املعايري اليت أسسسهتا اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت املتضمنة يف منوذج إجراءات وإرشادات الشكوى والتحقيق املتعلقة بشؤون اإلنهتاك اجلنيس 

واإلسستغالل اجلنيس. 

وجيب القيام ابلتحقيق بواسطة موظفني حمرتفني وذوي خربة يف جمال العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  •

جيب إختاذ اإلجراءات التأديبية املناسسبة ضد املنهتكني  -3

عني منسق مركزي وآخر بديل   )أو ضابط السلوك يف حاةل قوات  حفظ  األمن/ إدارة  شؤون  معليات  حفظ  األمن   DPKO(  مضن   -4

املوظفني املعنيني بشؤون اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس. 

وجيب عىل املنسقني املركزيني واملديرين أن يكونوا مدربني عىل كيفية إسستالم شاكوي اإلنهتاك اجلنيس واإلسستغالل اجلنيس وتدويهنا واإلسستجابة هل.  •

وجيب تعيني سسيدة واحدة عىل األقل لشغل وظيفة املنسق املركزي.  •

أخرب مجيع املوظفني عن آليات الشكوى واإلبالغ عن املشسبوهني مبامرسة اإلسستغالل اجلنيس أو اإلنهتاك اجلنيس، مبن فهيم املنسقني املركزيني   -5

وهجات اإلتصال.

أبلغ اجملمتع احمليل عن معايري السلوك وآليات الشكوى.  -6

أخرب عن حق امحلاية ضد اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس  •

أخرب عن إجراءات الشكوى وخاصة عن كيفية تقدمي الشكوى، وملن، وما ميكن توقعه الحقا.  •

أخرب عن املساعدات املتاحة للناجني، مبا فهيا رسية اخلدمات.  •

أدمج أنظمة حفظ امللفات مع أنظمة التدوين والتوثيق املتعلقة ابألنواع األخرى من العنف اجلنيس )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات   -7

للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء(، ولكن رمبا تتطلب احلاجة لواثئق إضافية داخل املنظمة اليت يمت فهيا تعيني املوظف )مثال، مذكرات داخلية لعملية التحقيق، 

التقارير املقدمة للمكتب الرئييس.(

تأكد من القيام ابألعامل بأسلوب منسق عند اإلسستجابة لتقارير اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس.  -8

جيب تنفيذ آليات لرسية الشاكوي ابلتعاون الوثيق مع الواكالت األخرى والفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي )إرجع إىل   •

حصيفة األعامل رمق 1-1( وذكل لتجنب اإللتباس واإلزدواج ولتبسسيط اإلجراءات للضحااي والناجني.

ومن األمهية مباكن أن تعمل املنظامت والهيئات معا عند إسستالم الشاكوي وإجراء التحرايت عهنا.  وينبغي مالحظة إحامتل عدم رغبة الضحااي   •

والناجني، أو عدم قدرهتم عىل اإلتصال ابملنظمة اليت يعمل هبا املوظف املنهتك.  وقد يكون خيارمه األوحد هو اإلبالغ عن اإلنهتاك من خالل منظمة 

أخرى ابملوقع.
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املواد واملراجع  األساسسية

خصائص الشسباكت داخل ادلول 1 .

ToR for in-country Networks1. 

خصائص املنسقني املركزيني املقميني داخل ادلول واملعنيني بشؤون اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس 2 .

ToR for in-country Focal Points on Sexual Exploitation and Abuse2. 

شلك لنـموذج حصيفة املعلومات للمجمتعات احمللية 3 .

Model Information Sheet for Communities3. 

شلك لنـموذج إحاةل الشكوى 4 .

Model Complaints Referral Form4. 

أمثةل لتغطية مجيع الترصفات احملظورة 	 .

Scenarios covering prohibited acts5. 

إرشادات التنفيذ 6 .

Implementation Guidelines6. 

منوذج للشاكوي وإجراءات التحقيق واإلرشادات املتعلقة ابإلنهتاك اجلنيس واإلسستغالل اجلنيس، من اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت.  7 .

IASC Model Complaints and Investigation Procedures and Guidance Related to Sexual Abuse and Sexual 7. 
Exploitation    http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Site=sexex
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متهيد 
تتضمن شسبكة املنسقني املركزيني املعنية بشؤون اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس، ممثلني من واكالت منظمة األمم املتحدة املتواجدة ابلبدل املعنية، مبا فهيا 

إدارة معليات الشؤون السسياسسية  DPA ومعليات شؤون حفظ األمن    DPKO، ابإلضافة إىل ممثلني من منظمة الصليب األمحر والهالل األمحر وكذكل 

الهيئات غري احلكومية ادلولية والقومية.

والبد أن تلزتم الشسبكة بقواعد اإلجراءات املوحضة يف خصائص املرشوع ToR  واليت تنص عىل اإلجامتعات بصفة منتظمة، والرسية، واإلحاةل للواكالت أو 

ملنسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقمي  HC/RC ابلنسسبة للمسائل اليت تسستدعي إهامتما خاصا، واإلجامتعات الثنائية عندما تتسمل أحد املنظامت شكوى 

رمسية تزمع إنهتااكت من قبل موظف أو موظفني مبنظمة أخرى.

األعامل األساسسية
تقوم شسبكة املنسقني املركزيني بأعاملها حتت رعاية املنسق املقمي RC، أو منسق الشؤون اإلنسانية HC أهيام املالمئ للوضع، تطرح تقاريرها أمامه/أماهما.  ويمت 

رشح وظائف الشسبكة ابلتفصيل مضن خصائص الشسباكت ادلاخلية ابدلول فامي يتعلق ابإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس.

شارك يف الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي.  -1

أدمج آليات اإلبالغ عن اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس مع أنظمة املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس.  •

شارك يف أعامل تدوين الواثئق، والرصد والتقيمي.  •

أعقد إجامتعات منتظمة مع شسبكة التنسسيق املركزي، عىل األقل مرة لك شهرين.  -2

شارك ابملعلومات عن ادلروس )الناجتة من اخلربة( وأفضل املامرسات.  •

وال يصح إطالقا مشاركة املعلومات اليت قد تسهم يف الكشف عن رسية هوية الشايك.  •

نسق أعامل املنع واإلسستجابة لإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس.  •

قدم التعضيد للمنسقني املركزيني املعينني أوالعاملني اإلحتياطيني بدال عهنم.  •

وال يصح إطالقا مناقشة تفاصيل احلاالت/التقارير من قبل املوظفني املشرتكني يف شسبكة التنسسيق املركزي اذلين ال عالقة هلم ابإلسستقصاء   -3

والتحقيق أو ابإلجراءات التأديبية.  إذ البد أن تظل هذه املعلومات يف رسية اتمة محلاية الضحااي والناجني، والشهود، واملنهتك املشتبه فيه.

مق بإمناء وتنسسيق ورصد التدريب، وإستثارة حساسسية األفراد ابجملمتع احمليل والقيام حبمالت توعية للمجمتع احمليل وذكل من خالل التعاون مع   -4

اآلخرين )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 10-1 مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات( 

حصـيـفـة األمعـال
أسس شسبكة من فرق املنسقني املركزيني املعنية ابإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية   4-4

املوارد البرشية  الوظيفة:   
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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قدم التقارير للمكتب الرئييس عن املنع وأفضل املامرسات.  -5

سامه يف النقاش املشرتك بني الواكالت ملراقبة النجاح اذلي مت إحراز والتحدايت اليت تواجه تنفيذ منشور األمني العام.  -6

تأكد من إاتحة وتوزيع مواد ومراجع اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت عىل مجيع املنظامت ابملوقع.  -7

املواد واملراجع  األساسسية

خصائص الشسباكت داخل ادلول  .1

1. ToR for in-country Networks. http://ochaonline.un.org/DocView.asp?DocID=1086

خصائص املنسقني املركزيني املقميني داخل ادلول املعنيني بشؤون اإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس 1 .

2. ToR for in-country Focal Points on Sexual Exploitation and Abuse.

شلك لنـموذج حصيفة املعلومات للمجمتعات احمللية 2 .

3. Model Information Sheet for Communities.

شلك لنـموذج إحاةل الشكوى  .4

4. Model Complaints Referral Form.

أمثةل لتغطية مجيع الترصفات احملظورة  .5

5. Scenarios covering prohibited acts. 

إرشادات التنفيذ  .6

6. Implementation Guidelines.
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5 - موارد املياه واملرافق الصحية

همام القطاعات 

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

نفذ برامج سالمة املوارد املائية واملرافق الصحية   1-5
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 متهيد
إن سالمة مياه الرشب ونظافة املرافق الصحية ومراعاة املامرسات الصحية يه مضن القواعد األساسسية للبقاء عىل احلياة يف مجيع مراحل حاالت الطوارئ.  ففي 

الكثري من حاالت الطوارئ، يتعرض األفراد بسهوةل لألمراض أو املوت من جراء املياه امللوثة جبراثمي األمراض.  وابلنسسبة للنساء واألطفال، فهم أكرث تعرضا 

للخطورة ألهنم ميثلون النسسبة األكرب ألفقر الفقراء كام إهنم يشلكون األغلبية من نسسبة الساكن املرشدين؛ ويف الكثري من الثقافات، حيصل الرجال عىل األولية 

يف توزيع املواد الغذائية احملدودة ومياه الرشب.

عند إسستخدام املياه واملرافق الصحية العامة املشرتكة، يصبح النساء واألطفال عرضة للعنف اجلنيس.  وخلفض نسسبة اخملاطرة، من األمهية مباكن أن يمت السعي 

اإلجيايب وراء مشاركة النساء يف برامج مصادر املياه واملرافق الصحية، خاصة عند إختيار مواقعها، وبناءها وصيانهتا. إن تصممي أنظمة املياه واملرافق الصحية، 

مبا فهيا أنظمة توزيع ونرش املعلومات، البد أن يكون عىل أساس ادلراسة املدققة عن اجملمتع احمليل، مبا فهيا بياانت اإلختالط اإلجامتعي، وحتليل النوع اإلجامتعي، 

مع إعتبارات األمن والسالمة.  والبد لتدابري األمن وامحلاية اكإلضاءة ودورايت األمن، أن تكون ممكةل للربامج املناسسبة تقنيا والعادةل، املسستخدمة لتوزيع املياه 

واملرافق. 

األعامل األساسسية

تطبق األعامل التالية عىل قطاع املياه واملرافق، ويه املنظامت املنفذة لربامج املياه واملرافق.  ويقوم قطاع املياه واملرافق ابلتعرف عىل منسق مركزي اذلي 

يشارك بدوره ابنتظام يف أعامل الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي، ويقدم التقارير عن إجنازات قطاع املياه واملرافق ألعامهل 

األساسسية.  ويشارك املنسق املركزي لقطاع املياه واملرافق يف الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني بني القطاعات واليت تقودها واكالت التنسسيق والفرق العامةل 

املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي، كام هو موحض بصحائف األعامل للتنسسيق، والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.

تعرف عىل اخملاطر األمنية اليت تتعرض لها النساء والفتيات واليت تتعلق بأنظمة املياه واملرافق، وذكل لضامن بأن برامج حتديد املوقع، والتصممي   -1

والصيانة من شأهنا أن تعطي احلد األقىص من السالمة واألمن للنساء والبنات.

شارك يف التحليل املنسق للموقف )إرجع إىل صفيحة األعامل رمق 2-1 مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف(  مجلع املعلومات املتعلقة ابجملمتع احمليل   •

واملوقف جتاه العنف اجلنيس.

وجيب وضع إعتبارا خاصا إلحتياجات الفئات من النساء والفتيات األكرث تعرضا للمخاطرة، مثل النساء والبنات، ومثل اإلانث العائالت ألرسهن   •

مبفردهن، واملراهقات، واألطفال من البنات اللوايت بدون عائل، إخل. 

حرك النساء والرجال للمشاركة يف تصممي وصيانة مرافق املياه واملرافق الصحية ابملوقع.  -2

ال تدع النساء يتحملن أكرث من طاقهتن.  •

تأكد من مشاركة امجليع، وخاصة النساء والبنات، يف التعرف عىل املامرسات واألحوال اليت تشلك خماطرا حصية، ومن إشرتاك مجيع املسستخدمني يف   •

حتمل املسسئوولية، للخفض من تكل اخملاطر.

أسس جلان للعمل بشأن املياه واملرافق الصحية، عىل أن تشلك النساء 50% من عضوية هذه اللجان.  وتكون تكل اللجان يه املسؤوةل عن صيانة   •

مرافق املياه واملرافق الصحية.

حصـيـفـة األمعـال
نفذ برامج سالمة املوارد املائية واملرافق الصحية      1-5

املياه واملرافق الصحية القطاع:  
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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صفحة 63

حدد مواقع مرافق املياه حبيث تتواجد يف مناطق مأمونة يسهل عىل امجليع الوصول إلهيا، مع وضع إعتبارات خاصة إلحتياجات النساء واألطفال.  -3

انقش موقع مضخات املياه مع مجيع أعضاء اجملمتع احمليل.  •

وكدليل كل، ال جيب أن تتعدى املسافة بني مناطق املياه وبني سكن أية أرسة، امخلسامئة مرتا.  •

مصم أو غري تصممي مضخات املياه اليدوية واألوعية املسستخدمة لنقل املياه حبيث تصبح مالمئة إلسستعامل السسيدات واألطفال.  -4

يف األوضاع اليت تتطلب تعيني حصص للمياه أو حتديد أوقاات معينة لضخها، عليك بتخطيط ذكل ابإلستشارة مع مجيع املسستخدمني، وبصفة خاصة   -5

مع النساء.

البد من حتديد مواقيت خض املياه يف أوقات مرحية وآمنة ابلنسسبة للنساء ولآلخرين املسؤولني عن مجع املياه.  •

وجيب توعية مجيع املسستخدمني عن أوقات إاتحة املياه ومواقعها.  •

مصم مرافق اإلغتسال واإلسستحامم بعد إستشارة النساء والفتيات لضامن اخلصوصية واحلفاظ عىل كرامهتن.   -6

حدد عدد املرافق ومواقعها وتصمميها وآماهنا ومالمئهتا وسهوةل الوصول إلهيا وذكل ابإلستشارة مع املسستخدمني لها، وخاصة مع النساء واملراهقات )إذا   •

كن يفضلن وضع املرافق اخلاصة ابلرجال بعيدا عن أو ابلقرب من املرافق اخلاصة ابلنساء(.

جيب أن تتواجد املرافق يف مواقع مركزية يسهل الوصول إلهيا، كام جيب أن تكون اكفية اإلضاءة حبيث تسهم يف ضامن سالمة املسستخدمني.  •

البد أن تزود مرافق اإلسستحامم بأبواب ميكن إغالقها بأقفال من ادلاخل.  •

مصم املراحيض ابإلستشارة مع النساء والفتيات لتحقيق أعىل درجة من اآلمان واخلصوصية واحلفاظ عىل الكرامة.  -7

ضع يف اإلعتبار نوع وشلك املراحيض املفضةل واملامتشسية مع التقاليد والعادات احمللية.  •

إسستخدم البياانت املتفرقة املبنية عىل أساس النوع اإلجامتعي )اذلكور واإلانث( لتخطيط نسسبة املرافق اخملصصة للسسيدات إىل نسسبة املرافق اخملصصة   •

للرجال.  وكدليل رسيع، عادة ما تكون النسسبة 3:1

زود املراحيض بأبواب تغلق من ادلاخل.  •

جيب حتديد ماكن املراحيض حبيث تضمن سالمة النساء والفتيات وحبيث تشعرن ابآلمان عند إسستخداهما.  •

البد من إضاءة املراحيض املشرتكة، أو توفري الكشافات الضوئية للعائالت.  •

وزع عىل النساء والفتيات اللوايت يف سن احليض، أدوات مناسسبة إلمتصاص دم احليض والتخلص من نفاايته.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 4-7   -8

وفر اللوازم الصحية للنساء والبنات(

أنرش التوعية بني النساء والرجال عن صيانة واسستخدام مرافق املياه واملرافق الصحية.  -9

جيب توعية النساء والرجال توعية اتمة عن كيفية إصالح وصيانة املرافق الصحية وكيفية معل قطع الغيار أو أماكن احلصول علهيا.  •

حدد مواقيت دورات التوعية ابإلستشارة مع املسستخدمني املعنيني، وخاصة النساء، حبيث ال تتعارض مع مسؤولياهتن األخرى.  •
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صفحة 64

إسستخدم املعلومات ومواد التعلمي املتاحة وعدلها إذا لزم األمرللتأكد من قبولها وتكيفها مع ثقافة مجيع فئات اجملمتع )مثل النساء أو الفئات غري املتعلمة(.  •

إسستخدم أساليب توعية تتيح مجليع الفئات ابملشاركة يف التخطيط ويف رصد حتسني عاداهتم الصحية اخلاصة هبم.  وكدليل رسيع  ويف حاالت اخملاميت،   •

جيب تعيني خشصني عن لك 1000 ألف عضو من أعضاء اجملمتع، لإلرشاف عىل حتسني املرافق وتعيني مسؤوليات األفراد، عىل أن يكون أحدهام 

من الرجال واألخرى من النساء.

إحتفظ مبسستوى الوعي بني النساء والرجال ابشرتاكهم معا يف حتسني املهام املعنية ابملرافق، وتأكد دامئا من حتقيق التوازن النوعي ابللجان واألعضاء   -10

املعنيني بتحسني املرافق الصحية.

تأكد من عدم حتميل النساء أكرث من طاقهتن مبسؤوليات حتسني املهام املتعلقة ابلصحة العامة، وإدارة املياه واملرافق الصحية.  •

تأكد من التوازن العادل بني نفوذ وسلطة النوعني اإلجامتعيني )اذلكور واإلانث( فامي يتعلق مبهام حتسني الوضع الصحي، كام جيب توزيع احلوافز والفوائد   •

ابلعدل والتساوي بني الرجال والنساء.

املواد واملراجع  األساسسية
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عدة األدوات بشأن املياه واملرافق الصحية عىل أساس النوع اإلجامتعي.  البنك ادلويل.  .2

Toolkit on gender in water and sanitation. World Bank.    2. www.worldbank.org/gender/resources

 ADB  قامئة ضبط املهام للمياه واملرافق الصحية عىل أساس النوع اإلجامتعي.  بنك التمنية اآلسسيوي  .3

Gender in water and sanitation checklist. Asian Development Bank )ADB(.   3. www.adb.org/gender 

حتالف توزيع املياه عىل أساس النوع اإلجامتعي.  .4
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صفحة 65

6 - األمن الغذايئ والتغذية 
همام القطاعات

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

نفذ برامج مأمونة لألمن الغذايئ والتغذية  1-6
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صفحة 66

 

متهيد
عادة ما تواجه النساء والفتيات مجموعة خماطر ختتلف عن تكل اليت يواهجها الرجال واألوالد أثناء حاالت الطوارئ؛ وأحدى تكل اخملاطر يه النقص يف األمن 

الغذايئ.  تتطلب اإلسرتاتيجيات ذات الكفاءة لتوفري األمن الغذايئ والتغذية، فهم حلجم األزمة من منطلق النوع اإلجامتعي )الفروق بني اذلكور واإلانث(، حىت 

ميكن التعرف عىل وتقيمي اإلحتياجات اخلاصة لالك النوعني اإلجامتعيني عند اإلغاثة والعون )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 2-1،  مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا 

عن املوقف(.   وتعترب مشاركة النساء يف إختاذ القرارات املعنية بربامج األمن الغذايئ والتغذية، أمرا جوهراي يف اخلفض من درجة اخملاطر اليت تواجه النساء 

والفتيات يف حاالت الطوارئ.  إن منع العنف اجلنيس يتطلب تطبيق املبادئ التالية عند التخطيط والقيام بتوزيع األطعمة:

حيق مجليع أفراد اجملمتع اإلسستفادة من إعاانت غذائية معينة.   •

البد من وجود مشاركة إجيابية من قبل مجيع أفراد اجملمتع.  •

البد من تنفيذ مجيع األعامل واملهام بطريقة تتسم ابلشفافية والرصاحة والوضوح حبيث تكون مكشوفة أمام امجليع.  •

عىل مجيع العاملني تسهيل احلصول عىل اإلعاانت الغذائية للجميع.  •

عىل مجيع العاملني التأكد من حتقيق اآلمان من العنف وسوء اإلسستغالل واإلنهتاك.  •

األعامل األساسسية

تنطبق األعامل التالية عىل قطاع األمن الغذايئ والتغذية؛ أي املنظامت املعنية بشؤون تنفيذ برامج توزيع األطعمة واملواد الغذائية.  ويقوم قطاع األمن الغذايئ 

والتغذية ابلتعرف عىل منسق مركزي اذلي بدوره يشارك بصفة منتظمة يف الفرق العامةل بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ويقدم التقارير عن 

إجنازات القطاع ألعامهل األساسسية.ويقوم املنسق املركزي املعين بشؤون األمن الغذايئ والتغذية ابإلشرتاك يف الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني اليت تديرها 

واكالت التنسسيق املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع ِاإلجامتعي، كام هو موحض يف حصائف األعامل اخلاصة ابلتنسسيق، والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، 

اإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.  

إمجع البياانت املتفرقة املبنية عىل أساس النوع اجلنيس )بني اذلكور واإلانث( وذكل إلسستخاداهما يف ختطيط وتقيمي إسرتاتيجيات األمن الغذايئ   -1

والتغذية.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 2-1 مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف(.  

أدمج إسرتاتيجيات منع العنف اجلنيس مضن برامج األطعمة واملواد الغذائية يف مجيع مراحل دورات املرشوع )مبا فهيا التصممي والتنفيذ والرصد   -2

واملتابعة(، معطيا إهامتما خاصا لفئات اجملمتع األكرث تعرضا للعنف اجلنيس.  

إسسهتدف توفري اإلعاانت الغذائية لألرس اليت يعولها طفل أو إمرأة.  إذ كثريا ما يتعرض النساء واألطفال اذلين يعولون أرسمه إىل قدر أكرب من العنف   •

اجلنيس والتفرقة يف املعامةل. ففي أوقات العجز يف املواد الغذائية، كثريا ما يتعرض األطفال والنساء إىل درجة عالية من سوء التغذية ونقص يف األمن 

الغذايئ. وقد يكون من األجدى تسجيل بطاقات احلصص الغذائية بأسامء السسيدات فضال عن الرجال مما قد يعني السسيدات بإعطاهئن قدرة أقوى 

عىل التحمك يف املواد الغذائية والتأكد من إسسهتالكها ابلفعل.

حصـيـفـة األمعـال
نفذ برامج مأمونة لألمن الغذايئ والتغذية   1-6

األمن الغذايئ والتغذية  القطاع: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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صفحة 67

إعط أمهية خاصة للنساء واألهمات املرضعات، ملواهجة حاجهتن الزائدة للغذاء.  •

وفامي يتعلق بتعدد الزوجات، أصدر بطاقات حصص غذائية منفصةل للك زوجة وملن تعوهلم.  الحظ أنه كثريا ما يعترب الزوج عضوا بأرسة زوجة   •

واحدة فقط دون الزوجات األخرايت.  وقد يسود اإلعتقاد، طبقا للتقاليد السارية، سواء دلى الرجال متعددي الزوجات أو زوجاهتم، بأن الزوج 

مسستحق للوجبات الغذائية من لك زوجة ومن أية زوجة عىل حدة.  وذلكل عليك مراعاة كيفية تعيني احلصص الغذائية للزوج وإعطاء معلومات 

واحضة مجليع أعضاء األرسة )أي مجليع الزوجات(.

أرشك النساء يف معليات تنفيذ إسرتاتيجيات األمن الغذايئ والتغذية بأمكلها.  حتدث بصفة منتظمة ومسسمترة مع النساء لميكنك إستيعاب املسائل   -3

اليت ينبغي مواهجهتا وإجياد احلل لها.  وينبغي أن تشارك النساء فامي ييل:

معليات التقيمي واإلسسهتداف، خاصة يف التعرف عىل الفئة األكرث تعرضا للمخاطرة؛  •

إجراء املناقشات معهن عن مدى الرغبة يف توفري سالل لألطعمة ومدى مالمئهتا للظروف؛  •

إختاذ القرارات بشأن أماكن توزيع الغذاء ومواقيهتا، مبا فهيا توزيع احلصص الغذائية العامة واإلطعام التمكييل أو اإلضايف؛  •

تقيمي متطلبات طهو الطعام واألدوات الالزمة هل، وإاتحهتا داخل اجملمتع، وإسرتاتيجيات احلصول عىل تكل السلع غري الغذائية.  وجيب إعطاء إهامتم   •

خاص لهذه النقطة، حيث ميكن أن تتعرض النساء للعنف اجلنيس أثناء إهنامكهن يف مجع السلع غري الغذائية )مثال: مجع احلطب للوقود قد يضع النساء 

يف موضع التعرض للخطر إذا حتمت علهين السري ملسافات انئية أو خارج اخملاميت(.  )إرجع لصحيفة األعامل رمق 7-3 نفذ إسرتاتيجيات مأمونة مجلع 

الوقود،  وحصيفة األعامل رمق 5-1 نفذ برامج مأمونة للمياه واملرافق الصحية.(

زد من قدر حتمك النساء يف األطعمة وتوزيعها، وذكل من خالل تعيني النساء إلسستالم احلصص الغذائية نيابة عن األرسة بأمكلها.  -4

أصدر بطاقات احلصص الغذائية بإمس السسيدة.  •

جشع النساء عىل مجع الطعام من حمطات التوزيع.  •

إعط النساء حق اخليار يف تعيني خشصا آخر إلسستالم احلصص الغذائية نيابة عهنن.  •

جشع النساء عىل تكوين وحدات مجلع األطعمة.  •

أجرمعليات التوزيع عىل األقل مرتني يف الشهر خلفض مكية األطعمة اليت حتتاج إىل محلها ونقلها من حمطات التوزيع.  •

•  قدم المتويل املايل الالزم مضن مزيانية املرشوع حبيث يغطي تاكليف نقل احلصص الغذائية من حمطات التوزيع وذكل ملعاونة أعضاء اجملمتع غري القادرين 

عىل محل حصصهم من حمطات التوزيع.

مضن النساء يف معليات إختيار مناطق حمطات التوزيع،  مع مراعاة اجلوانب التالية:  -5

ينبغي أال تزيد املسافة املقطوعة من موقع حمطة التوزيع عن املسافة املقطوعة من أقرب مورد للمياه أو للحطب إىل ماكن إقامة األرسة.    •

وينبغي وضع عالمات واحضة عىل الطرق املؤدية إىل حمطات ومن حمطات التوزيع، كام جيب تسهيل الوصول إلهيا وينبغي أن تكون كثرية اإلسستعامل   •

من قبل أعضاء اجملمتع احمليل.

وجيب جتنب وضع حمطات التوزيع يف مواقع ابلقرب من مناطق تواجد أعداد كبرية من الرجال، وخاصة حيامث تتوافر املرشوابت الكحولية حبرية، أو   •

حيامث يتواجد أشخاص مسلحني ابملنطقة. 
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أسس جلان لتوزيع األطعمة حبيث تكون متوازنة من هجة النوع اإلجامتعي واليت تسمح مبشاركة النساء بصفة عادةل وهادفة. والبد من إعطاء اإلهامتم   -6

اخلاص ملا ييل:

تأكد أن يقوم بتوزيع األغذية فريق متوازن من انحية النوع اإلجامتعي.  وفر وسائل للتغليف والتعبئة حبيث يسهل إسستخداهما محلل األغذية مث إعادة   •

إسستخداهما ألغراض مزنلية أخرى.

إخرت أوقات توزيع األغذية طبقا جلدول همام وإحتياجات النساء، وذكل لتتيح لهن تنظمي مجموعات متكهنن من التجول معا يف مجموعات من وإىل حمطات   •

التوزيع.

وزع األطعمة يف وحض الهنار.  وأترك وقتا اكفيا للنساء للعودة إىل منازلهن يف ضوء الهنار.  •

إعط معلومات اكفية ووافية عن معليات التوزيع مسستخدما أساليبا متنوعة لضامن توصيل املعلومات للجميع، خاصة النساء والبنات.  مق بتوعية اجملمتع   -7

عن اآليت:

جحم وحمتوايت احلصص الغذائية للعائةل   •

قواعد إختيار املسستفيدين  •

أماكن التوزيع وأوقاهتا  •

حقيقة األمر بأهنم غري جمربين إلعطاء خدمات أوحماابة يف نظري احلصول عىل احلصص الغذائية  •

القنوات املالمئة املتاحة هلم لإلبالغ عن حاالت اإلنهتااكت املرتبطة بتوزيع األطعمة   •

أخفض من درجة التعرض للمخاطرة بأماكن توزيع األطعمة.  حدد »مسافات مأمونة« للنساء عند حمطات التوزيع.  -8

انشد الرجال ابجملمتع املسستفيد محلاية النساء وضامن مرور النساء بأمان من حمطات التوزيع إىل منازلهن.  •

تأكد من التوازن النوعي )بني اذلكور واإلانث( ابجملموعات اليت تبارش توزيع األطعمة.  •

إذا لزم األمر، إفصل بني الرجال والنساء عند تسلمي الوجبات، إما ابلتوزيع للرجال والنساء يف أوقات خمتلفة، أو بوضع حاجز بيهنام أثناء التوزيع.  •

تأكد من أن فرق توزيع املواد الغذائية وموظفي واكالت التنفيذ قد مت إعالهمم مببادئ السلوك السلمي، وكيفية جتنب اإلنهتاك أو اإلسستغالل اجلنيس،   •

وإلزتاهمم ابإلبالغ. )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 4-3  نفذ آلية للشكوى الرسية( 

أمق جداول ومواقيت »للمرور املأمون« لألطفال اذلين يعولون عائالهتم.  •

إبدأ وإنته من معلية توزيع الوجبات أثناء ساعات الهنار.  •

ضع يف اإلعتبار أن تعهد إىل سسيدتني لتقوما ابحلراسة )مع السرتة والصفارة( لرصد معليات التفريغ، والتسجيل، والتوزيع، وما بعد توزيع املواد الغذائية.   •

وميكن لهاتني السسيدتني إعطاء إشارة للمنسق املركزي املعين بشؤون األمن إن وجدت مشالك )إرجع إىل األعامل األساسسية رمق 7 فامي بعد(.

راقب األمن وواقعات اإلنهتااكت مبحطات التوزيع وطرق مغادرة املاكن.  -9

تأكد من وجود موظفة من واكةل التنفيذ أثناء توزيع األطعمة.  •

أسس خطة لألمن مبنية عىل أساس اجملمتع احمليل ألماكن توزيع األطعمة وطرق املغادرة )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 3-1 قمي األمن وحدد إسرتاتيجية   •

امحلاية، وحصيفة األعامل رمق 3-2 وفر امحلاية طبقا لإلحتياج( وذكل ابلتعاون مع اجملمتع احمليل. 

أسس منسق مركزي لألمن عند لك حمطة توزيع  •

راقب األمن عند طرق املغادرة وتأكد من عدم تعرض النساء للمخاطرة جملرد حصولهن عىل املواد أو السلع الغذائية األساسسية.  •



دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية

صفحة 69

املواد واملراجع  األساسسية

اللجنة ادلولية للصليب األمحر.  يف مواهجة إحتياجات النساء املتأثرات ابلرصاعات املسلحة. 2001 – اجلزء 1.5 – األطعمة والسلع املزنلية   .1

األساسسية.

International Committee of the Red Cross. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict. 1. 
2001 – Part 1.5 – Food and Essential Household Items.                 
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/$File/ICRC_002_0840.PDF!Open

برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ.  األمور املتعلقة ابلنوع اإلجامتعي أثناء وما بعد الرصاعات.  يناير )اكنون الثاين( 2003.  الفصل 2.3  امحلاية ضد   .2

العنف اجلنيس.

United Nations Development Programme. Gender Approaches in Conflict and Post-conflict Situations. 2. 
Guidelines. January 2003. Chapter 2.3 Protection Against Sexual Violence. 

برانمج األغذية العاملي لألمم املتحدة.  السسياسات املبنية عىل أساس النوع اإلجامتعي 2007-2003.  .3

United Nations World Food Programme. Gender Policy 2003-2007.                       3. 
http://www.wfp.org/eb/docs/2002/wfp010654~4.pdf

اللجنة ادلولية للصليب األمحر.  يف مواهجة إحتياجات النساء املتأثرات ابلرصاعات املسلحة. 2004 – الفصل 1.5 – األطعمة والسلع املزنلية   .4

األساسسية.

International Committee of the Red Cross. Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict, 

2004. Chapter 1.5 Food and Essential Household Items 

برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ.  األمور املتعلقة ابلنوع اإلجامتعي أثناء وما بعد الرصاعات.  يناير )اكنون الثاين( 2003.  الفصل 2.3  امحلاية ضد   .5

العنف اجلنيس.

United Nations Development Programme. Gender Approaches in Conflict and Post-conflict Situations. 4. 
Guidelines. January 2003. Chapter 2.3 Protection Against Sexual Violence.
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صفحة 70

7 - ختطيط املأوى واملوقع والسلع غري الغذائية

همام القطاعات 

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

نفذ ختطيطا مأموان للموقع وبرامج لتوفري املأوى  1-7

تأكد من توفري مأوى آمن للضحااي والناجني من العنف اجلنيس  2-7

نفذ إسرتاتيجيات مأمونة مجلع الوقود   3-7

وفر اللوازم الصحية للنساء والبنات  4-7
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صفحة 71

حصـيـفـة األمعـال
نفذ ختطيطا مأموان للموقع وبرامج لتوفري املأوى   1-7

ختطيط املأوى واملوقع والسلع غري الغذائية القطاع: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   

 متهيد
ميكن منع الكثري من حاالت العنف اجلنيس لو اكن هناك ختطيطا آمنا للمواقع اليت يقمي فهيا املرشدون، ولو اكنت أماكن اإليواء آمنة ومقابةل للمعايري ادلولية 

املتفق علهيا.  إن توفري املأوى اآلمن واملناسب، من شأنه أن يعزز معليات امحلاية من الناحية املادية كام أنه يوحد اإلحتياجات األساسسية للحامية والنجاة للنساء 

والفتيات واألوالد والرجال.  والبد من وجود تنسسيق قوي مضن املنظامت واإلخنراط اإلجيايب من قبل اجملمتعات احمللية، وخاصة النساء، 

لضامن تدابري املأوي ابلرتكزي عىل إجراءات األمن ومراعاة الفروق النوعية ابجملمتع أثناء حاالت الطوارئ. والبد للمنظامت اليت تعمل عىل 
توفري املأوى، أن تقمي وتراقب وتنسق معليات املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس.

األعامل األساسسية
تنطبق األعامل التالية عىل قطاع ختطيط املأوى واملوقع والسلع غري الغذائية: أي املنظامت اليت تقوم بتنفيذ برامج ختطيط املأوى واملوقع.  يقوم القطاع بتعيني 

منسق مركزي اذلي يشارك بدوره ابنتظام مع الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي، ويقدم التقارير عن إجنازات القطاع ألعامهل 

األساسسية.  ويشارك املنسق املركزي يف الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني اليت تقودها واكالت التنسسيق املعنية بشؤون العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي، 

كام هو موحض بصحائف األعامل املعنية ابلتنسسيق، والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.

أسس أنظمة ملشاركة املعلومات والتنسسيق بني املنظامت اليت تقوم بتسجيل الوافدين الواصلني حديثا واملنظامت املعنية بتخطيط املأوى واملوقع.  -1

شارك يف التحليل املنسق للموقف )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 2-1 مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف( واسستخدم هذه املعلومات يف برامج   •

التخطيط املأمون للمأوى واملوقع.

أثناء التسجيل، تعرف عىل األفراد اذلين يف حاجة إىل املأوى )أي األفراد األكرث تعرضا للعنف اجلنيس، مثل األنىث اليت تعول األرسة مبفردها( وتأكد   •

من حصول هذه الفئة عىل اإلعانة من املنظامت املسؤوةل عن بناء وتوزيع املأوى.

إخرت املواقع اليت تتيح مساحة اكفية إليواء الساكن من غري أن ختلق خماطر أمنية إضافية.  ميكنك إعتبار ما ييل عند إختيار املوقع:  -2

قرب املوقع للحدود )للخفض من الهجوم عرب احلدود( أو املناطق املعينة األخرى اليت متثل درجة عالية من اخملاطرة، مبا فهيا البيئة احمللية.  •

قرب املوقع مجلع الوقود واألنشطة األخرى اليت تتطلب التجول خارج املوقع احملدد )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 7-3 نفذ إسرتاتيجيات مأمونة مجلع   •

الوقود (  

أسس جلان لشؤون املأوى عىل أن تتشلك من عدد مساو من اإلانث واذلكور؛ راقب للتأكد من مشاركة النساء يف إختاذ القرارات ومن مقابةل   -3

إحتياجاهتن.

سهل معلية التعاون بني النساء والرجال من خالل مراجعة هماهمم األخرى )مثل العناية ابألطفال( ومق بتعزيز آلية اجملمتع احمليل ملواهجة احلواجز اليت   •

حتول دون إشرتاك النساء عىل قدم املساواة.

إعط النساء والرجال نفس القدر من الفائدة يف نظري مشاركهتم وقياهمم بأعامهلم يف البناء؛ مثال، إذا اكن العمل بأجر معني، تأكد من دفع األجر احملدد   •

للنساء والرجال عىل السواء.
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صفحة 72

خطط التصممي املادي للموقع ابلتعاون مع اللجنة احمللية لشؤون املأوى، وأدمج إجراءات املنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس.  -4

خطط مواقع املأوى حبيث تعزز من الشعور ابإلنامتء للمجمتع احمليل، وتقوية امحلاية من داخل اجملمتع احمليل، بيامن حتافظ عىل خصوصيات ووحدة األرسة.  •

وفر منطقة مشرتكة للهو األطفال حبيث ميكن ألعضاء األرسة مراقبهتم من مأوى إقامهتم، وذكل لضامن عدم جلوء األطفال للهو يف أماكن انئية.  •

مق بتخطيط مواقع املرافق الصحية واملياه بعناية ودقة.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 5-1 نفذ برامج مأمونة للمياه واملرافق الصحية(   •

مق بعمل اإلجراءات الالزمة لتوفري اإلضاءة يف املناطق املشرتكة وأدوات اإلضاءة لإلسستخدام الفردي )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 3-1 قمي األمن   •

وحدد إسرتاتيجية امحلاية و حصيفة األعامل رمق 3-2 وفر امحلاية طبقا لإلحتياج( عىل سبيل املثال، قد تكون املراحيض مضن األماكن املعينة لإلضاءة، 

توفري كشافات اإلضاءة لألرس كخيار لإلسستخدام الفردي.  أرشك النساء والرجال واألوالد والفتيات يف التخطيط وصيانة نظام معني لإلضاءة.

مق بتعيني مساحة للمراكز العامة امجلاعية، ومساحات آمنة للنساء والفتيات وأماكن مناسسبة لألطفال، ووسائل للحصول عىل العناية الصحية يف   -5

أعقاب التعرض للعنف اجلنيس بطريقة رسية، ووسائل للوصول إىل اخلدمات واملرافق األخرى املتعلقة ابملنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس واليت تتيح إماكنية 

الوصول إلهيا مع اإلحتفاظ ابخلصوصيات الشخصية، والرسية أو جمهولية الهوية.   )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 8-1 تأكد من سهوةل حصول النساء عىل 

اخلدمات الصحية األساسسية و حصيفة األعامل رمق 8-3 وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات احمللية( 

تشاور مع النساء ابجملمتع احمليل عن تصممي مركزا للسسيدات او ماكان لإلجامتعات، واإلستشارات والتدريب املهين، وغريها من األنشطة األخرى اليت   •

تسسهتدف إعانة النساء والفتيات بغرض اخلفض من مقدار تعرضهن للعنف اجلنيس و/أو توفري التعضيد النفساين للضحااي والناجني.  يف معظم املواقع 

يصبح مركز السسيدات ماكان للرتفيه وتوفري الصحة التناسلية، ونرش الوعي عن العنف اجلنيس وتوفري اخلدمات اإلستشارية.

أسس مساحات مناسسبة للقاء األطفال حيث ميكهنم مشاركة خرباهتم ومشالكهم مع املوظفني ومع بعضهم البعض.  •

مهم النساء والفتيات للمشاركة يف إدارة املراكز واألنشطة بداخلها.  •

مق بتصممي مأوى عام مشرتك لزايدة األمان ومنع العنف اجلنيس.  إذا مت ابلفعل تأسيس املأوى العام املشرتك، حىت ولو بصفة مؤقتة يف بدء احلاةل   -6

الطارئة، جيب مراعاة ما ييل:

وفر مواد اكفية تسستعمل كحواجز للفصل بني العائالت.  •

وفر مأوى للنساء غري املزتوجات وآخر للرجال غري املزتوجني داخل جحريات منفصةل، ولكن مشرتكة بني النوع الواحد.  •

إسع بصفة مسسمترة ملعرفة أفاكر النساء وذكل للتأكد من مقابةل حاجاهتن، ومواهجة أية قلق بشأن سالمهتن.  •

مق بفحص املأوى املشرتك بصفة منتظمة لرصد األمن وامحلاية.  •

ضع تصمامي وعني خارطة ألرض املأوى حبيث حتقق أقىص درجة من اآلمان ومنع العنف اجلنيس.  -7

تأكد أن تعيني األفراد لاكفة املآوي ال يتعارض مع امحلاية.  مفثال، يف بعض األحيان، قد يوفر املأوى املنفصل للنساء غري املزتوجات حامية اكفية، بيامن   •

يف حاالت أخرى، قد يعرضهن ذكل خملاطر الرضر.  وعليك بتقيمي درجة اخملاطرة تبعا للحاةل.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 2-1 عن أعامل التقيمي 

والرصد(. 

أسس أنظمة واحضة، رصحية واثبتة لتعيني موقع املآوي، وتوزيع املواد الالزمة للمآوي، وحتديد القياسات املؤِهةل للحصول عىل إعانة املأوى.  •

وفر املواد الالزمة الغري غرياملتوافرة بسهوةل يف البيئة احمليطة لبناء املآوي.  •

ال تسمح بأن تعمتد النساء والفتيات عىل الرجال يف بناء املأوى أو يف تعيني املأوى ألنه كثريا ما يرتتب اإلسستغالل اجلنيس عىل ذكل ، حيث يمت إكراه   •

النساء عىل تبادل اجلنس يف مقابل املأوى.
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أعقد مقابالت إستشارية بصفة منتظمة مع النساء والفتيات واجملموعات اليت لها إحتياجات خاصة ابلنسسبة للمأوى، وذكل إلكتشاف أية مشالك تتعلق   •

حبامية املأوى ومعاجلهتا يف وقت مبكر.

املواد واملراجع  األساسسية
دليل الطوارئ.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 1999 صفحة 210، 226، 147-135، 106-100.  .1

Handbook for Emergencies. UNHCR, 1999. Pp. 210, 226, 135-147, 100-106         1. http://www.the-ecentre.

net/resources/e_library/doc/han_Em.pdf

دليل “سفري”، 2004، صفحة 229-207 .  .2

Sphere Handbook, 2004. Pg. 207-229  2. 

دليل حامية النساء الالجئات.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 1991.   .3

Guidelines on the Protection of Refugee Women. UNHCR, 1991 3. www.unhcr.ch

األطفال الالجئون:  دليل امحلاية والرعاية.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2002. صفحة 54   .4

Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. UNHCR, 2002. Pg. 54          4. www.unhcr.ch

5.   سسياسة األمم املتحدة لإلساكن املبين عىل أساس الفروق بني اجلنسني. 

UN- Habitat Gender Policy. 5. www.unchs.org/unchs

  IRC العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والعنف اجلنيس.  جلنة اإلنقاذ ادلولية ماكن آمن يبىن بواسطة وألجل النساء:  تقرير عن برانمج   .6

اتنزانيا، 1998 

A Safe Space Created By and For Women: Sexual and Gender-Based Violence Programme Report. IRC 6. 
Tanzania, 1998.
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متهيد 
يتضمن احلد األدىن لإِلسستجابة للعنف اجلنيس التحقق من أمن وسالمة الضحااي والناجني.  وقد تعاين النساء والفتيات – واذلين يعملون عىل إعانهتن – من 

املضايقات والهتديدات، ليس فقط من قبل املنهتك نفسه،  بل وأيضا من قبل األهل، واألصدقاء وأعضاءآخرين من اجملمتع احمليل.  وعىل مجيع العاملني أن 

يضعوا يف إعتبارمه أن معظم اجملمتعات تزنع حنو وضع اللوم عىل الضحااي وكثريا ما تعاين الضحااي والناجني من ومصة العار اجلسسمية إذا ترسب خرب اإلنهتاك 

اجلنيس إىل اجملمتع احمليل.  وبصفة خاصة، قد تصل املضايقات والهتديدات إىل درجة ابلغة وخميفة، عندما تسعى الضحية يف طلب املساعدة )مثال أن خترب 

خشصا آخر عام حدث من إنهتاك جنيس( أو تسعى إىل الرشطة إلختاذ اإلجراءات القانونية عىل حنو خمالف لرغبة األرسة أو اجملمتع احمليل.

وتتضمن معلية التحقق من أمن وسالمة الضحااي، إعتبارات نفسانية، وذكل من غري إعتبار لوجود أو غياب ما هيدد أمن الضحية بدنيا.  وتعترب القواعد 

الرئيسسية لإلحتفاظ برسية هوية الضحااي، وخصوصياهتن، وإحرتام رغباهتن يه األساس ألية مرشوع يسسهتدف توفري املأوى للضحااي والناجني.

وبنبغي أوال ودامئا السعي وراء احللول املبنية عىل أساس النظام احمليل.  إذ قد يوجد أعضاء من عائةل الضحية أو نساء أخرايت أو قائدات 
من اجملمتع احمليل، املتعاطفات واملعضدات للضحية واللوايت ميكهنن توفري »املسكن املأمون« لها.  وميكن حتقيق النجاح من خالل تكل التدابري، ولكهنا تتطلب 

جمهودات إجيابية لتحريك هؤالء املتعاطفني، وتوفري السالمة واألمن ملن يقدم املأوى.  والبد من حتريك فرق النساء وفرق الرجال لشد إنتباههم وتأههبم للعمل 

والتعضيد يف تكل األحوال العصيبة.

ولكن، يف بعض احلاالت، يكون اخليار الواقعي الوحيد اذلي يضمن سالمة الضحية، هو تعيني وتوفري مأوى لها منفصال عن اآلخرين، سواء بصفة مؤقتة أو 

طويةل املدى، إما ابملوقع أو يف ماكن آخر مسستقل. فإذا أصبح ذكل أمرا الزما، البد عندئذ من وجود معايري وأنظمة واحضة للعمل الرسيع لضامن أقىص حد 

لسالمة وأمن الضحية.

األعامل األساسسية
تنطبق األعامل التالية ، عىل األقل، عىل قطاعات املأوى وختطيط املوقع.  والبد للفريق العامل املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإِلجامتعي أن 

يضمن تنفيذ هذه األعامل، وأن يبارش تنفيذها يمت بأسلوب منسق مع القطاعات األخرى، وأن يطرح تقارير التقدم يف العمل ملناقشسهتا أثناء إجامتعات الفريق 

العامل املعين بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

عند تقدمي املساعدة لضحية/انجية من حضااي العنف اجلنيس، عىل مجيع العاملني مناقشة األمور املتعلقة ابألمن والسالمة وضامن عدم وجود هتديدا   -1

مبارشا ابخلطر، وضامن وجود خطة واقعية لتأمني سالمهتا.  فإذا شعرت الضحية/الناجية ابخلوف عىل سالمهتا ومل يكن دلهيا أية خطة واقعية لتأمني سالمهتا، 

عندئذ جيب إحالهتا إىل نظام املأوى املأمون – بعد احلصول عىل موافقهتا.

حرك اجملمتع احمليل لتأسيس نظاما يتيح لضحااي العنف اجلنيس احلصول بسهوةل عىل مأوى مأموان إذا مل يكن هلم مسكنا آمنا للعودة إليه.  مق ابلعمل   -2

مع النساء ابجملمتع احمليل وتكوين فرق عامةل )كام هو موحض بصحيفة األعامل رمق 8-3  وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات 

احمللية ( و/أو أسترش الرواد ابجملمتع احمليل ومجموعات الرجال ومجموعات النساء.  وقد يتطلب ذكل إقامة الضحية مع عضو من أعضاء عائلهتا أو عضو من الرواد 

ابجملمتع احمليل، أو تعيني مأوى جديد لها )جاهز البناء مسسبقا وخاليا من الساكن(.

عند الفشل يف إجياد حال من داخل اجملمتع احمليل للمأوى املؤقت، قد يكون اخليار الوحيد هو تعيني مأوى مأموان قصري املدى.  ولكن ينبغي مراعاة   -3

 حصـيـفـة األمعـال
تأكد من توفري مأوى آمن للضحااي والناجني من العنف اجلنيس    2-7

املأوى وختطيط املوقع والسلع غري الغذائية  القطاع: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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أن يكون »املأوى املأمون« هو احلل األخري بسبب صعوبة إدارته، وخاصة يف املراحل املبكرة من الطوارئ اإلنسانية.  يف حاةل عدم وجود حلول حملية، جيب 

الوضع يف اإلعتبار ما ييل وذكل ابإلستشارة مع أعضاء اجملمتع احمليل، وخاصة النساء والبنات، قبل تأسيس نظام »املأوى املأمون«: 

أسس أنظمة لإلحاةل مع اإلحتفاظ برسية الهوية.  •

خطط ألمن وسالمة األرسة أو الشخص أو املوظف املعين بتوفري أو إدارة املأوى املأمون.  •

رخس قواعد وإرشادات واحضة متاما إلدارة املأوى املأمون وذكل ملنع سوء اإلسستخدام واملشالك األمنية.  وحاملا يمت إحاةل حضية ما، البد فورا من البدء   •

يف تدبري مأوى طويل املدى لها.  إن وضع قواعد اثبتة حتد من اإلقامة ابملأوى املأمون، من شأهنا أن تساعد عىل جتنب املواقف اليت تتيح للضحااي 

اإلقامة بصفة دامئة ابملأوى املأمون.  وعىل قدر اإلماكن، إحتفظ برسية مواقع املأوى املأمون لتجنب التشهري ابلضحية ولضامن أقىص حد من األمن.

نسق مع مجيع العاملني األساسسيني املعنيني بشؤون اإلسستجابة للعنف اجلنيس، وخاصة مع اخلدمات النفسانية وموظفي األمن وامحلاية.  •

أدم اإلتصال مع مديري اخملمي و/أو منظامت توفري املأوى ابملوقع وذكل إلدماج تعيني املآوي كحل أمين أطول مدا.  وإذا اكن املنهتك عضو من أعضاء   •

أرسة الضحية، قد تكون إقامة الضحية مع األرسة أمرا يتناىف مع سالمهتا، وإذا اكنت الضحية ابلغة السن، مفن املرحج أهنا سستحتاج إىل تعيني مأوى 

مسستقال لها.  

تعرف عىل القوانني واللواحئ القومية عند تأسيس وإدراة »املأوى املأمون«.  •

قد يكون اسستخدام نظام املآوي القومية اخملصصة للنساء من حضااي العنف املزنيل ـ إن وجدت ـ أفضل يف حاالت ضيق املوارد، بل إهنا يف بعض   •

احلاالت قد تضمن رسية أفضل للضحية، من املآوي اخملصصة للالجئني فقط. 

تأكد من سهوةل حصول الضحااي والناجني عىل حصص األطعمة والسلع غري الغذائية أثناء إقامهتن ابملأوى املأمون.  •

تأكد من توفري املأوى للضحااي والناجني مع أطفالهن إذا رغنب يف ذكل.  •

وإن أمكن، يفضل أن يظل الضحااي من األطفال يف مأوى إقامة أرسمه، مع إستبعاد املنهتك من البيئة احمليطة.  ولكن عند اسستحاةل هذا اخليار، جيب   •

التأكد من حصول الطفل النايج أو الضحية عىل إهامتم وعناية إضافيني ابملأوى املأمون.

املواد واملراجع  األساسسية
العنف اجلنيس واملبين عىل أساس النوع األجامتعي ضد الالجئني والعائدين و األشخاص املرشدين داخليا:  دليل للمنع واإلسستجابة.  مفوضية األمم   .1

املتحدة لشؤون الالجئني، 2003 

Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced persons. 1. 

Guidelines for Prevention and Response. UNHCR, 2003. http://www.unhcr.ch

دليل اإلرشادات محلاية النساء الالجئات.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، 1991   .2

Guidelines on the Protection of Refugee Women. UNHCR, Geneva, 1991.         2. http://www.unhcr.ch

األطفال الالجئون:  دليل إرشادات امحلاية والعناية، صفحة 54، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2002 .  .3

Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, pg. 54. UNHCR,2002.     3. http://www.unhcr.ch

سسياسة األمم املتحدة لإلساكن املبين عىل أساس الفروق بني اجلنسني.    .4

UN- Habitat Gender Policy 4. http://www.unchs.org/unchs
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 متهيد 
يف إطار حاالت الطوارئ حيث يترشد أفراد اجملمتع احمليل و/أو تصبح البيئة احمليطة غري مأمونة، تتعرض النساء والفتيات إىل اخلطر املزتايد للعنف اجلنيس 

عندما يرتكن خماميهتن أو قراهن األمنة نسبيا.  وتوجد عدة أسسباب لرتك النساء والفتيات خماميهتن و/او قراهن، مثل مجع الوقود للتدفئة أو الطه�ي، والعمل 

ابملزارع، والبحث عن العمل ابليومية، ومجع علف للهبامئ.  ويف معظم اجملمتعات، تقع مسؤولية مجع الوقود للتدفئة والطه�ي عىل عاتق النساء واألطفال.  وكثريا ما 

تتضمن معلية مجع الوقود السري ملسافات طويةل يف مناطق انئية وموحشة.

وميثل مجع الوقود فرصة لإلسستغالل واإلنهتاك اجلنسسيني، خاصة عندما يمت توزيع الوقود بدون مراقبة واعية، و/أو عندما يكون يف غري إسستطاعة النساء 

واألطفال السري ملسافات طويةل، أو محل األحامل الثقيةل، أو ليس دلهيم املال الاكيف لرشاء الوقود، مما يتعني علهين إجياد أساليبا بديةل تضمن لهن اإلحتفاظ 

حبصهتن من الوقود )كام هو احلال ابلنسسبة للنساء العازابت العائالت ألرسهن، أو احلوامل، أو املعوقات، إخل(.

وتشمل الصفحة األخرية من حصيفة األعامل هذه ، بعضا من األمثةل ملبادرات مجع الوقود اليت متت يف خماميت الالجئني.  وتتضمن هذه أنظمة للتوزيع واملرافقة 

األمنية.  وهناك إعتبار هام ابلنسسبة ملبادرات توزيع ومجع الوقود وهو إهنا ابهظة التلكفة ويصعب اإلحتفاظ ابسسمتراريهتا عىل املدى الزمين.

قبل الرشوع يف تكوين إسرتاتيجيات لتعيني مكيات الوقود وتوزيعها، ينبغي عىل العاملني إستيعاب احلاحة إىل الوقود واملشالك والقيود املتلعقة بشأنه.  فقد ال 

ترغب اجملمتعات احمللية يف السامح للمرشدين ابسستخدام خشب الوقود من املناطق احمليطة القريبة، أو رمبا تكون هناك إعتبارات أخرى بشأن إمهتان البيئة.  

وأحياان، تقوم بعض النساء املرشدات جبمع خشب الوقود وبيعه للحصول عىل دخل مايل، وذلكل، فإن توزيع الوقود جماان سسيكون هل تأثري سليب عىل هؤالء 

األفراد.

ومازالت معلية مجع الوقود مشلكة قامئة يف مجيع أحوال الطوارئ وتتطلب قدرا من التعاون بني املنظامت وأعضاء اجملمتع احمليل إلجياد حال فعاال لها.

األعامل األساسسية
تنطبق األعامل التالية، عىل األقل، عىل العاملني بقطاعات األمن والبيئة، وكذكل املأوى وختطيط املوقع وإدارة اخملاميت.  وعىل الفريق العامل املعين بشؤون 

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضامن تنفيذ هذه األعامل، وطرح التقارير عن تقدم العمل للمناقشة أثناء إجامتعات الفريق العامل املعين بشؤون العنف 

املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي. ويف معظم احلاالت، يقوم املنسق املركزي ابلقطاع املعين بشؤون املأوى وختطيط املوقع والسلع غري الغذائية، بتقدمي التقارير 

عن التقدم اجلارِي بشأن هذه األعامل األساسسية. )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 7-1  نفذ ختطيطا مأموان للموقع وبرامج لتوفري املأوى(.

قمي وحلل املعلومات عن موقع أو مواقع الوقود املسستخدم للتدفئة والطه�ي، والطرق املؤدية هل، وأساليب الوصول إليه، واألمن الشخيص لذلين   -1

يقومون جبمعه.  شارك يف التحليل املنسق للموقف املوحض بصحيفة األعامل رمق 2-1  مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف.

تشاورمع النساء واألطفال والرواد ابجملمتع احمليل ومع اجملموعات األخرى املتعلقة هبذا الشأن.  •

تشاور مع أعضاء اجملمتع احمليل بشأن سالمهتم الشخصية أثناء مجع الوقود، وبشأن السامح للساكن املرشدين الوصول إىل الوقود ومجعه بطريقة آمنة.   •

حصـيـفـة األمعـال
نفذ إسرتاتيجيات مأمونة مجلع الوقود   3-7

املأوى وختطيط املوقع والسلع غري الغذائية القطاع: 
 املرحةل:  احلد األدىن للمنع واإلسستجابة
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أخفض من إسسهتالك الوقود من خالل تنفيذ أساليب للوفر يف إسستخدامه.  -2

أسستخدم مواقد ذات كفاءة إسسهتالكية للوقود للخفض من القدر الالزم للوقود.  •

تشاور مع النساء بشأن إختيار نوع املواقد ذات الكفاءة اإلسسهتالكية للوقود. ■ 

حرك النساء والقيادات ابجملمتع احمليل للهنوض ابسستخدام املواقد ذات الكفاءة اإلسسهتالكية للوقود، وبتدريب النساء عىل طريقة إسستخدام  ■ 

تكل املواقد.

أضف احلبوب املطحونة أو عنارص أخرى مضن حصص األطعمة وذكل للحد من الوقت الالزم لطههيا. ■ 

نفذ إسرتاتيجيات لتعزيز اإلجراءات األمنية أثناء مجع الوقود.  -3

أحشد أعضاء اجملمتع احمليل يف مجموعات من النساء والرجال ليكونوا يف حصبة بعضهم البعض أثناء رحةل مجع الوقود.  •

أسس دورايت أمن منتظمة يقوم هبا موظفي أمن موثوق هبم، مبا فهيم موظفي األمن التابعني ملنظمة األمم املتحدة، للقيام ابدلورايت األمنية عند مناطق   •

معينة ويف أوقات معينة أثناء مجع الوقود.

أيامن سسنحت الظروف املناسسبة، طالب ابلمتويل الالزم وتأكد من إاتحته، ملقابةل إحتياجات الوقود، بصفة مؤقتة، أثناء املراحل األوىل للطوارئ،   -4

وذكل لتوفري الوقود الالزم ألعضاء اجملمتع غري القادرين عىل مجع الوقود بأنفسهم.

جيب أن يكون نوع الوقود املوزع، مقبوال ثقافيا وسهل اإلسستخدام.  •

إعط إهامتما خاصا لألفراد املرشدين اذلين يبيعون خشب الوقود مكصدر لدلخل معرضني أنفسهم خملاطر العنف أثناء مجعه.  •

عليك ابلعمل عىل إخنراط النساء والفتيات يف معليات توزيع الوقود.  •

تعرف عىل اجملموعات اليت لها أولوية احلصول عىل الوقود، إذا مل يكن توزيع الوقود متاحا للجميع عىل السواء.  •

نسق مع الفريق العامل بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، مما يتضمن توفري املعلومات – دون اإلفصاح عن هوية الضحية – أمام   -5

سلطات األمن واجملمتع عن واقعات العنف اجلنيس اليت مت اإلبالغ عن حدوهثا أثناء مجع الوقود واملواقع اليت حدثت فهيا، والظروف احمليطة حبدوهثا.  وينبغي أن 

ختضع املعلومات املطروحة للمشاركة لقواعد وإجراءات احلفاظ عىل رسية الضحية وجمهولية هويهتا.

إن مل تعط الضحية موافقهتا عىل إحاةل قضيهتا وطرهحا أمام الرشطة أو اجلهات األمنية، حينئذ ميكنك مجع بياانت احلادث برسية وإدماهجا مضن تقارير   •

البياانت الرسية اليت ال تبوح عن هوية الضحية.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء  وحصيفة األعامل رمق 

2-2، أرصد وقمي املهام (.

إسستخدم هذه البياانت لتوعية أعضاء اجملمتع احمليل عن اخملاطرات األمنية املوجودة ومناقشة حلوال للمشلكة معهم.  •
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املواد واملراجع  األساسسية
دليل »سفري«، 2004، النسخة املعدةل، صفحة 235   -1

Sphere Handbook, 2004, Revised Edition, Pg. 235.5. 

دليل حامية النساء الالجئات.  جنيف ، 1991.   .2

Guidelines on the Protection of Refugee Women, Geneva, 19916.  http://www.unhcr.ch

خيارات الطهو يف مواقف الالجئني، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، دليل اخلربات بشأن توفري الطاقة والوقود البديل، 2002.  .3

Cooking Options in Refugee Situations, UNHCR Handbook of Experiences in Energy Conservation and 7. 

Alternative Fuels, )2002(.  

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=406c368f2
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أمثةل عن مبادرات مجع الوقود
 ادلارفور – السودان

رصاعات مسلحة داخلية مع عدد ابلغ من واقعات املهاجامت والعنف اجلنيس ضد النساء والفتيات املدنيات.  تمت املهاجامت عند مغادرة النساء   •

والفتيات للقرى أو اخملاميت اآلمنة نسبيا،  وذكل ألي سبب من األسسباب )مجع األطعمة، أو املياه، أو الوقود، أو العمل ابملزارع، إخل(.

يقوم جنود اإلحتاد األفريقي ابدلورات األمنية عرب الطرق املعتادة املؤدية ملناطق مجع خشب الوقود وذكل يف عدد قليل من اخملاميت املقامة إليواء   •

األفراد املرشدين داخليا.  وتعترب هذه ادلورايت األمنية جزءا ال يتجزاء من ادلورايت املنتظمة اليت يقوم هبا جنود اإلحتاد األفريقي، ولكهنا ال ختضع 

جلدول معني أو ألوقات معروفة أو حمددة من اليوم.

قام الفريق العامل بشؤون العنف املبين عىل النوع ِاإلجامتعي بتدريب النساء عىل بناء وإسستخدام مواقد ذات كفاءة إسسهتالكية للوقود.  وابلتايل إخنفض   •

مقدار الوقود الالزم للطه�ي، وما ترتب عليه من اإلخنفاض ـ إىل حد ما ـ يف مقدار الوقت واملسافة الالزمني مجلع الوقود، وابلتايل إخنفاض درجة 

التعرض للمهاجامت.  ولكن نظرا للمشالك احلالية فامي يتعلق ابألمن وسهوةل الوصول مل يتسسىن إمتداد مثل تكل ادلورايت إىل ابقية اخملاميت اخملصصة 

لألفراد املرشدين داخليا.

خماميت الالجئني بداداب، كينيا

حصص معممة للوقود يمت توزيعها مجليع العائالت املسجةل، ومت متويلها مبقدار 1-1 مليون دوالر أمرييك إىل 5-1 مليون دوالر أمرييك يف العام يف   •

آواخر 1990.  وقد غطت احلصص حوايل 30% من اإلسسهتالك املزنيل خلشب الوقود.

وقد اسسهتدف مرشوع توزيع خشب الوقود إىل حتقيق ما ييل:  1(  اإلقالل من عدد الهجامت من قبل قطاع الطرق واملغتصبني، 2(  اإلقالل من   •

التدهور البييئ الناجت عن مجع األخشاب للوقود.

وأصبح املرشوع أمرا عايل األمهية سسياسسيا وحتول إىل جمهودات لوجيستية معقدة.  ومل تكتشف أية رابطة واحضة بني املرشوع وأية إخنفاض يف معدل   •

العنف اجلنيس، ويرجع ذكل جزئيا لعدم وجود بياانت موثوق مهنا عن العنف اجلنيس الواقع عىل املدى الطويل. 

خماميت الالجئني باكسولو، اتنزانيا

مت نقل الالجئني بسسيارات النقل مجلع الوقود، ومرافقهتم من قبل موظفي الهيئات غري احلكومية وسلطات من إدارة اتنزانيا اإلقلميية للموارد الطبيعية.  •

واسسهتدف املرشوع إىل اإلقالل من التخريب البييئ وحامية املناطق املعينة.  •

خماميت الالجئني الهبتانيني، نيبال

قدم املفوض السايم لألمم املتحدة املعين بشؤون الالجئني حصص من الكريوسني توزع عىل األرس.  •

وقد حقق املرشوع إخنفاضا يف احلاجة إىل مجع خشب الوقود، وما ترتب عليه من إخنفاض الشد بني الالجئني واجملمتع احمليل املسستضيف.  •

ويعترب توزيع الكريوسني جزءا من حصص اإلعانة املعتادة، وعليه، فقد إخنفض معدل توزيعه مع إخنفاض املزيانية.  وتشري التقارير بأن معدل التوزيع ال   •

يفي حاجة الالجئني.
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متهيد
حتتاج اإلانث البالغات سن اإلجناب إىل لوزام حصية خاصة ابحليض الشهري، وجيب إحتواء تكل اللوازم مضن توزيع املواد املزنلية واألرسية يف حاالت 

الطوارئ.  إن توزيع اللوازم الصحية املناسسبة من شأنه أن يعزز من كرامة النساء والفتيات ويعطهين القدرة عىل املشاركة يف األنشطة اليومية األساسسية لبقاهئن 

وبقاء وحيوية أرسهن وجممتعاهتن.  ولألدوات الصحية تأثريا قواي عىل حياة النساء والفتيات من حيث احلفاظ عىل كرامهتن، وحصهتن، وتعلميهن، وقدرهتن عىل 

التحرك، وإخنراطهن ابجملمتع احمليط هبن، وحيوية أرسهن، ومشاركهتن إقتصاداي، وأمهنن.

أما التفاصيل عن أنواع الالوازم الصحية املتاحة يف أحوال الطوارئ، فيجب أن تدرس بعناية حبيث تكون موامئة للثقافات احمللية، ومبنية عىل أفاكر وآراء 

وأفضليات النساء والفتيات ابجملمتع احمليل.  مفثال، ليس مالمئا ثقافيا إسستخدام قطع من القامش ابللون األسود ابلنسسبة للنساء والفتيات يف كوسوفو؛ وعىل األرحج 

أن النساء والفتيات من ادلارفور لن تسستخدم املناديل الصحية التجارية، كام أن املنتجات املسسهتلكة بعد إسستعاملها مرة واحدة كثريا ما تكون غري مألوفة أو 

معروفة لبعض الثقافات.

األعامل األساسسية
تقوم الواكةل )أو الواكالت( املنسقة املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ابلتعاون مع أعضاء الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل 

أساس النوع اإلجامتعي، وعلهيام تقع مسسئولية ضامن تنفيذ األعامل التالية:

توفري عبوات اللوازم الصحية مجليع النساء والفتيات عىل األقل من سن 13 إىل 49 عاما.  -1

يقدر تعداد النساء والفتيات يف سن احليض عىل أساس 25% من التعداد اللكي للساكن.  •

تشاور النساء والفتيات للتعرف عىل املواد األكرث مواءمة للثقافة احمللية.  •

يف بعض احلاالت، قد يمت أول توزيع دون إستشارة اجملمتع احمليل، وذكل لتجنب أية تأخري يف التوزيع.  وإذا اكن احلال كذكل، ميكن إتباع ما ييل   •

كإرشادات لتحضري أول عبوات توزيع اللوازم الصحية، مع معل التعديالت يف وقت الحق بعد إستشارة النساء والبنات. وتتضمن العبوة األساسسية 

للوازم الصحية للفرد الواحد لفرتة سستة شهور ما ييل:

5 منديل حصي مسسهتكل للشهر الواحد. 2 مرت مربع من القطن املاص لك سستة شهور، أو 12	(

5 مالبس داخلية )	3

5 غرام من الصابون للشهر الواحد )ابإلضافة إىل أي توزيع آخر للصابون(  )	250

5 دلو )قد يكون اكفيا ملدة عام واحد( )	1

وزع عبوات اللوازم الصحية يف فرتات منتظمة خالل فرتة الطوارئ ووزعها أيضا عىل القادمات املسستجدات.  •

إسع جبدية إلجتذاب التعاون من امجلاعات املناسسبة لإلشرتاك يف توزيع عبوات اللوازم الصحية.  -2

تشاور النساء والفتيات وسهل لهن التعاون واملشاركة يف األمر.  •

إسع إىل التعرف عىل أفاكر وآراء ومشاركة املوردين احملليني للخدمات الصحية )املعنيني ابإلمناء الصحي، واملشجعني عىل البقاء واحليوية(  •

حصـيـفـة األمعـال
وفر اللوازم الصحية للنساء والبنات   4-7

املأوى وختطيط املوقع والسلع غري الغذائية القطاع: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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إن وجدت قاعدة بياانت مصنفة حسب نوع اجلنس والسن، فاسستخدهما لتأسيس قامئة توزيع اللوازم الصحية.  وإن مل تتوافرقاعدة البياانت، أو   -3

إذا اكنت غري مؤكدة ، أو اكنت غري دقيقة أو غري اكمةل، فقم ابلتعاون مع النساء والفتيات وموردي اخلدمات الصحية احملليني بتأسيس قامئة للتوزيع.  جتنب 

إسستخدام احلصص األرسية أو بطاقات التسجيل لهذا الغرض إال إذا اكنت تشري بوضوح إىل النوع اجلنيس وسن األفراد.

املواد واملراجع  األساسسية
. إحرتموا حقوقنا.  الرشاكء يف املساواة.  حوار مع النساء الالجئات. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، 2001. 1

1. Respect Our Rights: Partnership for Equality, Dialogue with Refugee Women. UNHCR, Geneva, 2001. 

ادلليل العميل لإلسستخدام املهنجي للمعايري واملؤرشات يف معليات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.  الطبعة األوىل، يناير )اكنون الثاين(  2 .
2004

2. Practical Guide to The Systematic Use of Standards and Indicators in UNHCR Operations. First Edition, 

January 2004. 

. احلد األدىن للمعايري يف املأوى واملسستوطنات والسلع غري الغذائية، دليل سفري 2004، النسخة املعدةل صفحة 3/232. 3

3. Minimum standards in shelter, settlement and non-food items, Sphere Handbook 2004 Revised Edition. Pg. 

232/3.
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8 - الصحة وخدمات اجملمتع احمليل

همام القطاعات 

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة 

تأكد من سهوةل حصول النساء عىل اخلدمات الصحية األساسسية  1-8

وفر اخلدمات الصحية املتعلقة ابلعنف اجلنيس  2-8

وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات                 3-8
احمللية
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متهيد
يف أوقات األزمات، كثريا ما ختتل اخلدمات الصحية إىل درجة كبرية من أثر الاكرثة.  إن عدم التنسسيق واإلزدحام الشديد والقيود األمنية، واألولوايت املتنافسة 

عىل اخلدمات يه مضن العوامل اليت تسامه ابألكرث يف تعطيل اخلدمات الصحية املتاحة خاصة للنساء واألطفال. إن اخلدمات الصحية اليت تعمل بكفاءة 

واملتاح الوصول إلهيا، من شأهنا أن تعزز من قدرة النساء  عىل خفض اخملاطر الصحية لهن وألطفالهن. إن قدرة النساء عىل حامية حصهتن وأطفالهن وأرسهن، 

لن يهنض بشعورهن ابآلمان حفسب، بل وأيضا سيهنض مبقدار مشاركهتن ابملعلومات ووعهين فامي يتعلق بصحهتن اإلجنابية، مبا فهيا الوقاية واإلسستجابة للعنف 

اجلنيس.

وعىل الرمغ من أن الغالبية من الناجيات وحضااي العنف اجلنيس ال يفصحن خمللوق عن اإلنهتاك احلادث، إال أن البعض مهنن قد يتحدثن مع موردي اخلدمات 

الصحية إذا اكنت تكل اخلدمات متاحة وسهةل الوصول إلهيا جغرافيا، ابإلضافة إىل توافر الرسية واحلساسسية للموقف وهتيئة حميطا مناسسبا لإلستشارات 

اخلصوصية مع الكفاءة يف نوعية اخلدمات املقدمة.  وقد تقوم املراكز الصحية بعمل أول موقع »حمايد« ومتاح لتقدمي املعلومات وِاإلستشارات عن الصحة 

اإلجنابية للنساء والفتيات ابملنطقة.  ومما يسهل للنساء احلصول عىل هذه املعلومات هو إدماج الصحة اإلجنابية مضن العناية الصحية العامة بدال من وضعها مضن 

الربامج املنفصةل املتخصصة.

والبد أيضا من إاتحة اخلدمات الصحية بصفة فورية إلعانة الضحااي والناجني )إرجع إىل حصيفة األعامل   رمق  8-2 وفر اخلدمات الصحية املتعلقة ابلعنف 

اجلنيس( وذكل لإلقالل عىل قدر اإلماكن من األرضار الناجتة عن العنف اجلنيس.  ومن مضن األرضار الناجتة عن العنف اجلنيس، يه الصدمة العاطفية 

والرضوض البدنية، وامحلل غري املرغوب فيه، ومضاعفات اإلهجاض، ومضاعفات امحلل الناجتة عن الرضوض أو اإلصابة ابألمراض املنقوةل عن طريق اإلتصال 

اجلنيس، ومضاعفات الوالدة الناجتة عن املشالك الصحية للجنني مثل إخنفاض وزن اجلنني، ومجيعها تسستلزم عناية طبية طارئة متخصصة يف أمراض النساء 

والوالدة. 

األعامل األساسسية
 Primary( تنطبق األعامل اآلتية عىل القطاع املعين ابلشؤون الصحية؛ أو مبعىن آخر، املنظامت املعنية بتنفيذ الربامج الصحية، مبا فهيا العناية الصحية األولية

Health Care PHC( ويقوم القطاع املعين ابلشؤون الصحية ابلتعرف عىل منسق مركزي اذلي بدوره يشارك ابنتظام مع الفريق العامل املعين بشؤون 

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، ويعد التقارير عن تقدم القطاع يف إجناز أعامهل األساسسية.  كام يشارك املنسق املركزي يف الوظائف املشرتكة بني 

مجيع العاملني اليت تقودها واكالت التنسسيق والفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، كام هو موحض بصحائف األعامل للتنسسيق، 

والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.

نفذ مجموعة احلد األدىن للخدمات األولية املتعلقة ابلصحة اإلجنابية يف حاالت الطوارئ   Minimum Initial Service Package   .  أما مجموعة   -1

احلد األدىن للخدمات األولية MISP  فه�ي عبارة عن سلسةل من األعامل الالزمة ملنع الوفيات واألمراض اخلطرية املتعلقة ابحلاالت الصحية أثناء املراحل األوىل 

من الطوارئ.  إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 1-3 تأكد من نرش وتوزيع معايري سفري واإللزتام هبا وكذكل كتيب الفرق العامةل بني الواكالت عن »دليل املوقع 

  MISPللفرق العامةل املشرتكة بني الواكالت عن الصحة اإلجنابية لالجئني« الفصل الثاين.   أما األهداف واألعامل املتعلقة مبجموعة احلد األدىن للخدمات األولية

فه�ي:

 MISP  تعرف عىل منظمة )أو منظامت( أو خشص )أو أشخاص( للعمل عىل تسهيل تنسسيق وتنفيذ مجموعة احلد األدىن للخدمات األولية  •

حصـيـفـة األمعـال
تأكد من سهوةل حصول النساء عىل اخلدمات الصحية األساسسية    1-8

الصحة وخدمات اجملمتع احمليل  القطاع: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:  
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إمنع ومق ابختاذ التدابري الالزمة جتاه عواقب العنف اجلنيس  •

قلل من إنتشار عدوى اإليدز HIV/AIDS ابتباع ما ييل:  •

إفرض تنفيذ وإحرتام األساليب ادلولية للوقاية ضد مرض اإليدز. ■ 

إمضن للجميع إاتحة الغشاء العازل اذلكري جماان ملنع امحلل. ■ 

إمنع الوفيات وإنتشار العدوى ابألمراض اخلطرية املتعلقة بصحة األجنة واحلوامل واملرضعات ابتباع ما ييل:  •

وفر أطقم نظيفة ألدوات التوليد ليك تسستخدهما األهمات أو املودلات وذكل لتشجيع النظافة يف معليات الوالدة ابملنازل. ■ 

وفر أطقم نظيفة ألدوات التوليد للممرضات املودلات لتحقيق النظافة والسالمة أثناء معليات التوليد ابملراكز الصحية. ■ 

إبدأ يف تأسيس نظام إلحاةل احلاالت الطارئة املتعلقة بأمراض النساء والوالدة للمتخصصني. ■ 

خطط لتوفري خدمات شامةل لفصيةل ادلم الرايزييس RH، وأدجمها مضن خدمات العناية الصحية األولية حسسامب تسمح الظروف.  •

مق بعمل حتاليل رسيعة للموقف أو أشرتك يف معلها )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 2-1 مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف(.  وجيب القيام   -2

بعمل التحليل الرسيع املتعلق ابخلدمات الصحية وذكل ملواهجة مشالك سهوةل الوصول إلهيا وإاتحهتا وسعهتا لإلسستجابة إلحتياجات النساء، عىل أن يتضمن 

التحليل اإلسستفسارات التالية:

عدد ومواقع املرافق الصحية املتاحة ومسستوى العناية الصحية بلك مهنا.  •

عدد املوظفني العاملني بلك مسستوى من مسستوايت العناية الصحية مصنفني طبقا لنوعهم اإلجامتعي )نوعهم اجلنيس(.  •

نطاق اخلدمات املتوفرة للصحة اإلجنابية.  •

العقبات اليت تواجه النساء واألطفال للوصول إىل اخلدمات الصحية، اكلتفرقة عىل أساس النوع اإلجامتعي، أو األمن، أو مثن األتعاب، أو اخلصوصية،   •

أو اللغة أو الثقافة )مثال: احلصول عىل إذن أو مرافقة ذكر من األقارب(

مؤرشات الصحة اإلجنابية املعروفة والتحدايت املوجودة اليت تواجه الصحة النسائية.  •

تأكد من إاتحة اخلدمات الصحية للنساء واألطفال وسهوةل الوصول إلهيا.  -3

مق بإاتحة اخلدمات الصحية األساسسية مجليع الساكن املتأثرين ابلاكرثة، مبا فهيم الالجئني، واملرشدين داخليا، وساكن البدل املسستضيف.  •

عني مواقع املراكز الصحية احمللية اليت ميكن الوصول إلهيا سريا عىل األقدام وتأكد من وجود طرقا مأمونة للسري. )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 7-1 نفذ   •

ختطيطا مأموان للموقع وبرامج لتوفري املأوى.(  

إجعل أوقات العمل ابملراكز الصحية مناسسبة للنساء واألطفال )أوقات الواجبات املزنلية، أو مجع الوقود أو املياه، أو أوقات املدارس(  •

مق بإعداد جحرة خصوصية إلستشارات النساء والفتيات والكشف علهين.  •

أيامن أمكنك، مق بتوظيف موظفات من اإلانث.  •

وفر خدمات حصية ملضاعفات امحلل والعنف اجلنيس حبيث تتاح 24 ساعة.  •

تأكد من وجود ممثلني عن اكفة اللغات املنطوقة مضن العاملني ابخلدمات الصحية أو من وجود مرتمجني بني اكفة اجملموعات العرقية الفرعية وبني   •

العاملني ابخلدمات الصحية. 

أسس خطط لإلجالء الطيب، أو أسس خدمات طبية متنقةل إن مل تكن اخلدمات احمللية املتاحة اكفية ملقابةل احلاجة إىل اخلدمات الطبية.  •

أدرس بعناية أساليب إاتحة اخلدمات للفتيات واضعا يف اإلعتبار األمور الثقافية.  مفثال، قد ال يسمح للفتيات اللوايت بلغن سسنا معينا أو الفتيات غري   •
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املزتوجات ابلعمل يف عيادات اخلدمات الصحية، وذلكل فإن تواجد الفتيات بتكل املرافق من شأنه أن يثري الفضول واإلسستفسارات مما مينع الرسية 

واخلصوصية وابلتايل يصعب عىل الفتيات احلصول عىل اخلدمات.

حث املوظفني عىل العمل وعضدمه  -4

تأكد من توعية مجيع املوظفني عن أمهية الرسية الطبية وإلزتاهمم هبا. )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 4-2 مق بتوزيع مدونة قواعد السلوك وأخرب مجيع   •

الرشاكء مبحتوايهتا.(

وفر بروتوالكت واحضة للموظفني العاملني ابملراكز الصحية واملستشفيات ومدمه بأدوات وجتهزيات اكفية لسد احلاجة.  •

مق بتوعية املوظفني العاملني ابخلدمات الصحية عن ختان البنات، اليت من شأهنا أن تؤثر عىل حصة النساء والبنات، وأحت الربوتوكوالت املعنية   •

ابلعواقب الصحية املرتتبة علهيا.

أسس نظام كفء لإلدارة واإلرشاف.  •

مق بتوعية اجملمتع احمليل وأرشك أعضاءه يف األمر  -5

أرشك النساء يف إختاذ القرارات فامي يتعلق بسهوةل الوصول للخدمات الصحية ويف إختيار تسمية مناسسبة وغري همينة خلدمات العنف اجلنيس حبيث ال   •

تعرض الضحية للتشهري اإلجامتعي.

مق بتوعية اجملمتع احمليل عن اخلدمات املتاحة ابملراكز الصحية. )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 10-1 مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر   •

اخلدمات.(

تأكد من إاتحة اخلدمات واإلستشارات الصحية للرجال، ومدمه ابملعلومات عن الصحة اإلجنابية للنساء واخملاطر الصحية اليت تصيب اجملمتع احمليل من   •

جراء العنف اجلنيس.

املواد واملراجع  األساسسية
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متهيد
إن مسؤوليات موردي وموظفي اخلدمات الصحية، يه توفري اخلدمات الصحية املناسسبة لضحااي العنف اجلنيس والناجني منه وتقدمي التقارير عن تفاصيل اترخي 

الواقعة، ونتاجئ الكشف الطيب، واملعلومات األخرى املتعلقة ابألمر، وكذكل، بعد احلصول عىل موافقة الضحية، مجع أية أدةل جنائية اليت قد يمت إسستخداهما فامي 

بعد للتحري واإلسستقصاء.  وليس من مسؤوليات مورد اخلدمات الطبية احلسم حبدوث اإلغتصاب أو عدمه.  إذ يعترب ذكل قرار قانوين. 

جيب أن تتسم اخلدمات الصحية ابلتأهب لإلسستجابة لضحااي العنف اجلنيس والناجني ابلشفقة والتفهم.  وعىل املنسق املعين ابلشؤون الصحية التأكد من توعية 

مجيع هيئة العاملني عن العنف اجلنيس وعن الرسية الطبية وإلزتاهمم هبا.  وعىل موردي اخلدمات الصحية )أي األطباء ومساعدين األطباء، واملمرضات أو 

املمرضني، إخل(، تأسيس بروتوكوال متفق عليه للعناية بضاحااي اإلغتصاب اجلنيس والناجني منه، عىل أن يكون ذكل الربوتوكول متفقا مع الربوتوكوالت 

الوطنية املناظرة ومع املعايري املقبوةل دوليا )أنظر املواد واملراجع أدانه(.  وجيب عىل موردي اخلدمات الصحية أن يكونوا عىل دراية بكيفية تقدمي العناية الصحية 

طبقا للربوتوكوالت الراخسة كام ينبغي أن تكون دلهيم األهجزة واملعدات الالزمة.  وللمزيد من املعلومات عن اإلرشادات املفصةل بشأن املهام بصحيفة األعامل 

هذه، يرىج اإلطالع عىل »اإلدارة الطبية للناجني من اإلغتصاب، تمنية الربوتوكوالت املسستخدمة مع الالجئني واألشخاص املرشدين داخليا«.

”Clinical Management of Rape Survivors, Developing protocols for use with refugees and internally displaced 

persons“

جيب إعطاء األولوية للنساء عند تعيني موظفي اخلدمات الصحية، ولكن النقص يف اإلانث املدرابت عىل العمل ابخلدمات الصحية ال ينبغي أن مينع اخلدمات 

الصحية لضحااي اإلغتصاابت.

وعىل مجيع العاملني ابخلدمات الصحية أن يكونوا عىل عمل ابلقوانني والسسياسات اليت حتمك العاملني ابخلدمات الصحية يف حاالت اإلغتصاب اجلنيس.  مفثال، 

قد توجد قوانني تسمح ابإلهجاض القانوين يف حاالت العنف اجلنيس.  وابإلضافة، يتعني عىل موردي اخلدمات الصحية التعامل مع الرشطة يف احلاالت اليت 

ترغب فهيا الضحية أو الناجية )أو األرسة يف حاالت اإلعتداء عىل األطفال( السعي وراء العداةل القانونية.  ويف كثري من ادلول، توجد مناذج بأقسام الرشطة 

اليت يفرض عىل موردي اخلدمات الصحية تعبئة بياانهتا.  وعىل موردي اخلدمات الصحية أن يكونوا عىل عمل بكيفية تعبئة تكل النـامذج.  ويف بعض ادلول، 

تفرض القوانني عىل موردي اخلدمات الصحية بتقدمي التقارير عن واقعات العنف اجلنيس للرشطة أو للسلطات املعنية.  ومتثل تكل القوانني حتدايت عسرية 

تواجه موردي اخلدمات الصحية من حيث تعهدمه ابلرسية الطبية وإحرتاهمم إلختيار الضحية إن مل تكن راغبة يف السعي وراء اإلجراءات القانونية أو راغبة يف 

اإلفصاح أمام ِاآلخرين عن اإلنهتاك الواقع علهيا.  وعندما تكون هناك قوانينا جربية تفرض اإلبالغ والتقرير ابلواقعات، تتجنب الكثريات من الضحااي اإلفصاح 

عن الواقعة ملوردي اخلدمات الصحية خوفا من الفضيحة العلنية.  أما اإلعتبار الثاين املتعلق ابللواحئ القانونية، فهو إضطرار موردي اخلدمات الصحية يف بعض 

األحيان إىل الشهادة أمام احملامك واإلقرار ابلنتاجئ النامجة عن الفحص الطيب.  وبناء عليه، فقد يكون من احلمكة تلكيف همنيني حمليني من موردي اخلدمات 

إلجراء الفحوصات الطبية إذ يرحج تواجد هؤالء احملليني يف حال رفع األمر أمام احملامك )أما العاملني ادلوليني فهم يغادرون البالد فور إنهتاء دورهتم(.

األعامل األساسسية
عىل العاملني بشؤون اخلدمات الصحية تمنية بروتوكوال متفقا عليه للعناية بشؤون الضحااي أو الناجني من العنف اجلنيس.  وجيب تدريب موردي اخلدمات 

الصحية بلك مركز من مراكز اخلدمات الصحية إلسستخدام الربوتوكول.  

حصـيـفـة األمعـال
وفر اخلدمات الصحية املتعلقة ابلعنف اجلنيس   2-8 

الصحة وخدمات اجملمتع احمليل القطاع: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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ينبغي أن تتضمن همام الربوتوكول األعامل األساسسية التالية.

هئي الضحية  -1

قبل الرشوع يف الفحص الطيب، هئي الضحية/الناجية.  قد يتسبب الفحص الطيب بغري الشعور حبساسسية املوقف إىل اإلضطراب النفيس للضحية/  •

الناجية.

قدم نفسك للضحية مث إرشح لها اإلجراءات الطبية )مثال: حفص منطقة احلوض(  •

سل الضحية إن اكنت ترغب يف وجود خشص آخر لتعضيدها.  •

أحصل عىل موافقة الضحية أو ويل أمرها إن اكنت الضحية قارصا.  •

أكد عىل الضحية بأهنا يه املتحمكة يف رسعة تقدم وسري الفحص الطيب، وأن لها احلق يف رفض أية جزء من أجزاء الفحص اذلي ال ترغب فيه.  •

إرشح للضحية رسية مجيع النتاجئ الطبية.  •

مق ابلفحص الطيب  -2

•  يف وقت الفحص الطيب، هدئ من روع الضحية ملعاجلة أية أعراض بدنية انشسئة عن الفزع أو اذلعر أو القلق، مثل ادلوخة، أو قرص النفس، أو 

خفقان القلب أو الشعور ابإلختناق ويه األعراض اليت ليس لها تفسريا طبيا )أي بدون أسسباب عضوية(.  ويعين ذكل أن ترشح للضحية يف لكامت 

بسسيطة بأن الشعور هبذه األعراض هو أمر طبيعي وشائع بني األفراد اذلين أصاهبم خوفا شديدا من أثر صدمة تعرضهم ملثل هذا احلدث املرعب، 

وبأن هذه األعراض ال تتعلق بأية عةل أو إصابة بدنية؛ بل إهنا عىل األرحج جزء طبيعي من إختبار هذه اإلنفعاالت القوية، وبأهنا سزتول مع مرور 

الوقت وهدوء حدة اإلنفعاالت.  

مق ابلفحص الطيب فقط بعد احلصول عىل موافقة الضحية.  وجيب أن يمت الفحص بأسلوب شفوق ورسي ومهنجي طبقا للربوتوكول املتبع املتفق عليه.  •

قدم العالج بأسلوب شفوق ورسي كام ييل:  -3

عالج املضاعفات اليت هتدد من حياة الضحية وإحالهتا إذا لزم األمر.  •

عالج األمراض املنقوةل عن طريق اإلتصال اجلنيس أو العالج عىل أساس إفرتاض العدوى بتكل األمراض.  •

عالج وقايئ الحق للتعرض اإلفرتايض ملرض اإليدز إذا لزم األمر  •

وسائل مانعة للحمل الطارئ  •

العناية ابجلروح  •

اإلستشارات التعضيدية )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 8-3 وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات احمللية(  •

انقش األمور األمنية املبارشة ومق بعمل خطة لسالمة الضحية.  •

مق بإحاةل الضحية، بعد موافقهتا، إىل اخلدمات األخرى املتاحة مثل التعضيد اإلجامتعي والعاطفي، واألمن، واملأوى، إخل.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق   •

1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء وحصيفة األعامل رمق 7-2 تأكد من توفري مأوى مأمون للضحااي والناجني من العنف اجلنيس وحصيفة 

األعامل رمق 8-3 وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات احمللية (

إمجع احلد األدىن من األدةل اجلنائية  -4

تتكفل اجلهات القانونية واملعامل اجلنائية احمللية بتحديد ما ينبغي مجعه، إن لزم، من األدةل اجلنائية وعىل موردي اخلدمات الصحية مراعاة عدم مجع أية   •

أدةل جنائية غري قابةل للتحليل أو اإلسستخدام من قبل اجلهات اجلنائية.
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قدم اإلستشارة للضحية بشأن أخذ عينات من األدةل، إذ رمبا ترغب يف املسستقبل يف طرح أمرها أمام احملامك.  أكد لها بأن املعلومات لن يمت اإلفصاح   •

عهنا للجهات املعنية إال مبوافقهتا.

يف مجيع حاالت اإلنهتااكت اجلنسسية، جيب تسجيل مجيع املعلومات بعناية اتمة عن الفحص الطيب واإلسستنتاجات اليت من شأهنا أن تعضد قضية   •

الضحية، مبا فهيا حاةل ومظهر مالبسها.  ويعترب السجل الطيب للحاةل جزء من السجل اجلنايئ وميكن تقدميه كدليل جنايئ إذا رغبت الضحية فامي بعد 

بطرح قضيهتا أمام احملامك.

إحتفظ بعينات من املالبس املهتكة )ولكن فقط إن أمكنك إعطاء الضحية مالبسا بديةل( وكذكل إحتفظ بعينات من أية شوائب غريبة اليت قد   •

تكون عالقة مبالبس الضحية أو عىل بدهنا، واليت من شأهنا أن تعضد قضيهتا.

إن وجد هجاز جمهري، ميكن ألحد العاملني ابخلدمات الصحية املدربني أو أحد العاملني ابملعامل، أن يقوم بفحص جمهري لعينة من الضحية   •

إلسستكشاف وجود أية سائل منوي هبا يسستدل منه عن حدوث اإلخرتاق اجلنيس.

املواد واملراجع  األساسسية
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قامئة األدوات واملعدات

متوفر1-  الربوتوكول
بروتكول طيب مدون خطيا بنفس لغة مورد اخلدمات   •

متوفر2-  املوارد البرشية
موردو اخلدمات الصحية من املهنيني املدربني )حمليني( املتوافرين 24 ساعة  •

عامةل ابخلدمات الصحية تتحدث نفس اللغة أو مرافقة ابحلجرة أثناء إجراء الفحص الطيب  •

متوفر3-  حاةل األاثث وترتيبه
احلجرة )خصوصية، هادئة، يسهل الوصول إلهيا، لها منفذ إىل دورة املياه أو املرحاض(  •

طاوةل الفحص الطيب  •

اإلضاءة، يفضل اإلضاءة الثابتة )قد تكون الكشافات الضوئية خميفة لألطفال(  •

سهوةل الوصول إىل هجاز األوتوالكف لتعقمي األدوات  •

متوفر4-  األدوات واملعدات
»عدة حاالت اإلغتصاب« مجلع األدةل اجلنائية، مبا فهيا:  •

املنظار الطيب 	

مقياس لقياس جحم الكدمات والقروح إخل 	

أكياس ورقية حلفظ األدةل اجلنائية 	

رشيط الصق لغلق وعنونة األدةل 	

مجموعة من املالبس البديةل  •

أهجزة اإلنتعاش لردود الفعل أو احلساسسية  •

أهجزة طبية معقمة )عدة( لعالج المتزقات واملواد الالزمة للغرز  •

حماقن وإبر طبية  •

أغطية )ثوب، مقاش، مالءة أو فراش للرسير( لتغطية الضحية أثناء الفحص الطيب  •

أدوات حصية )مناديل حصية أو أمقشة حملية(  •

متوفر5-     العقاقري
لعالج عدوى األمراض املنقوةل عن طريق اإلتصال اجلنيس، طبقا لربوتوكول ادلوةل  •

عقاقري الوقاية اإلفرتاضية PEP إن لزم األمر  •

حبوب منع امحلل الطارئ و/أو أهجزة منع امحلل )لولب(  •

مسكنات األمل )مثال عقار ابرسيتامول(  •

بنج موضعي للغرز  •

مضادات حيوية للعناية ابجلروح  •

متوفر6-  األدوات اإلدارية
السجالت الطبية مزودة ابلرموز البيانية  •

مناذج املوافقة  •

منشور املعلومات للعناية بعد اإلغتصاب )للناجني(  •

• خزانة مأمونة ومغلقة حلفظ امللفات الرسية
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متهيد
يشلك العنف اجلنيس صدمة بدنية ونفسانية.  وقد ختترب الضحااي والناجني مجموعة عريضة من العواقب النفسانية، مثل احلزن واإلكتئاب؛ ولوم اذلات؛ واآلالم 

البدنية؛ واملشالك اجلنسسية، والتغريات الرسيعة يف املزاج، والغضب والقلق وما يرتتب عليه من مشالك أخرى )أرق، ذعر، إهجاد، واخلوف من اجلنون(.  

وابلنسسبة للغالبية من الناجني، تعترب هذه األعراض واإلنفعاالت شائعة كرد فعل طبيعي للصدمة.  ومن خالل التعضيد اإلجامتعي والعاطفي، تتعمل الغالبية من 

الناجني أساليب للتأقمل والتغلب عىل املوقف، فينخفض مقدار اإلهجاد مع مرور الوقت.

ويف بعض األحيان، قد تعاين الضحية/الناجية من إهجاد نفساين شديد وإختالل وظيفي حاد يؤدي إىل اإلضطراب العقيل.  وجيب إحاةل هؤالء النساء إىل 

مورد خدمات حصية للتقيمي والعالج.

وهناك أيضا عواقب إجامتعية.  إذ متيل الغالبية من اجملمتعات إىل وضع اللوم عىل حضية العنف اجلنيس.  وكثريا ما تشعر الضحية ابلعار، والعزةل، والنبذ ـ من 

قبل األزواج والعائالت ـ وما يرتتب عليه من العواقب اخلطرية، اليت تؤثر عىل معلية الشفاء العاطفي بسبب عزوف الضحية عن اإلشرتاك يف األنشطة اليومية 

والتعضيد اإلجامتعي.

ويتضمن التعضيد العاطفي و/أو اإلستشارات العاطفية اإلسسامتع للضحية بشفقة ورسية؛ وبث الطمأنينة برفق بأن الواقعة ليست من وزر الضحية وبأن املشاعر 

اليت تشعر هبا يه رد فعل طبيعي ملثل ذكل احلدث العصيب.  وكثريا ما يتوافر ذكل النوع من التعضيد من داخل اجملمتع احمليل من خالل املساعدين املوجودين 

أصال ابجملمتع، مثل ادلاايت أو القابالت التقليدايت، واملمرضات املودلات، وأعضاء أرسة الضحية )مثل األخت أو اخلاةل أو العمة، إخل(.  ويف بعض األحيان 

يلعب املرشدين ادلينيني احملليني دورا هاما يف تقدمي التعضيد للضحااي.

وليس للك حضية أو انجية نفس اإلحتياجات أو الرغبة يف احلصول عىل التعضيد العاطفي أو اإلستشارة أو املساعدة عىل العودة لإلنضامم إىل اجملمتع.  ومع 

ذكل، البد من إاتحة التعضيد النفساين واإلجامتعي، حىت يف املراحل املبكرة من الطوارئ.  ويتطلب ذكل ما ييل:

نظام فعال لإلحاالت بني اخلدمات الصحية وبني األفراد أو املنظامت اليت تقدم التعضيد النفساين واإلجامتعي ابجملمتع احمليل.  •

إاتحة العناية األساسسية ابلصحة العقلية يف مجيع مرافق خدمات الصحة العامة والصحة اإلجنابية.  •

العمل ابلتعاون مع األرسة واجملمتع احمليل وأنظمة التعضيد ادليين.  •

األعامل األساسسية:
تنطبق األعامل التالية عىل القطاعات املعنية بشؤون اخلدمات الصحية واحمللية، أي مبعىن آخر، مجيع املنظامت اليت تقوم بتنفيذ اخلدمات الصحية، والنفسانية، 

و/أو اإلجامتعية.  ويقوم لك قطاع من قطاعات اخلدمات الصحية واحمللية بتعيني منسق مركزي واذلي يشارك بدوره ابنتظام يف أعامل الفريق العامل املعين 

بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، كام يقدم التقارير عن إجنازات قطاعات اخلدمات الصحية واحمللية ألعاملها األساسسية املوحضة بصحيفة األعامل 

هذه.  وكذكل يشارك املنسقني املركزيني يف الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني اليت ترأسها واكالت التنسسيق والفرق العامةل بشؤون العنف املبين عىل أساس 

النوع اإلجامتعي، كام هو موحض بصحائف األعامل املعنية ابلتنسسيق، والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.  

تعرف عىل املصادر املالمئة املوجودة أصال ابجملمتع احمليل مثل ادلاايت أو القابالت التقليدايت، وامجلاعات النسائية، واملرشدين ادلنيني، وبرامج   -1

اخلدمات العامة ابجملمتع احمليل، ومهمهم للعمل معك.

انقش األمور املتعلقة ابلعنف اجلنيس وإحتياجات الناجني للتعضيد العاطفي، ومق بتقيمي األفراد واجملموعات واملنظامت املتاحة ابجملمتع احمليل للتأكد من   •

تعضيدمه للضحية بأسلوب شفوق ومؤمتن، وابإلحرتام ومن غري إصدار أحاكهمم الشخصية عىل الضحااي.

حصـيـفـة األمعـال
8-3      وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات احمللية  

القطاع:  الصحة وخدمات اجملمتع احمليل 
املرحةل: احلد األدىن للمنع واإلسستجابة
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أسس نظام و آليات رسية إلحاةل الضحااي بني ومضن موارد التعضيد النفسانية واإلجامتعية احمللية، واخلدمات الصحية واخلدمات العامة احمللية،   •

والقطاعات املعنية ابلشؤون األمنية والقانونية كام هو موحض بصحيفة األعامل رمق 1-1  أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء. 

يف مجيع اخلدمات الصحية واحمللية، إسسمتع وقدم التعضيد العاطفي للناجني أيامن أفصحت الضحية أو نوهت عن تعرضها للعنف اجلنيس.  إعط   -2

املعلومات ومق بإحاةل األمر حسب اإلحتياج وحسسامب توافق الضحية.

إسسمتع للضحية وإسستفرس مهنا بغريتطفل ابسستفسارات موهجة لتوضيح األمر فقط وليس للحمك علهيا.  وال تضغط علهيا للحصول عىل معلومات إضافية   •

أكرث من تكل اليت ترغب يه يف اإلفصاح عهنا )مفثال، ال تبدأ يف جلسة نفسانية مفردة إلسستخالص املعلومات(.  والحظ بأهنا قد ترشح احلدث 

بدون تسلسل أو ترتيب زمين، كام قد تتغري التفاصيل مع تغري حالهتا العاطفية.  وال يعين ذكل أهنا اكذبة بل ابألحرى أهنا مضطربة عاطفيا.

إذا عربت الضحية/الناجية عن لوم ذاهتا، ينبغي عىل موردي اخلدمات أن يطمئنوها برفق بأن العنف اجلنيس إمنا هو دامئا إمث وجرم املنهتك وليس   •

ذنب الضحية أو الناجية بتاات.

قمي إحتياجاهتا واألمور اليت تقلقها، معطيا إهامتما خاصا لسالمهتا؛ تأكد من مقابةل إحتياجاهتا األساسسية؛ وجشعها دون إكراهها عىل رفقة أية خشص آخر   •

أو صديق يكون موضع ثقهتا؛ وإمحها من املزيد من الرضر.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 3-2 وفر امحلاية طبقا لإلحتياج وحصيفة األعامل رمق 2-8  

وفر اخلدمات الصحية املتعلقة ابلعنف اجلنيس.(

تأكد من السالمة؛ وساعدها عىل تمنية خطة واقعية لسالمهتا، إذا لزم األمر.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 7-2  تأكد من توفري مأوى آمن للضحااي   •

والناجني من العنف اجلنيس.(

إعطها معلومات اكمةل وصادقة عن اخلدمات واملرافق املتاحة.  •

ال متل عىل الضحية مبا جيب علهيا معهل، أو ما اخليارات اليت علهيا إتباعها.  بل ابألحرى، قوها مبساعدهتا عىل حل مشالكها بنفسها من خالل توضيح   •

املشالك لها، ومبساعدهتا عىل التعرف عىل األساليب اليت متكهنا من التأقمل بصفة أفضل، وكيفية التعرف عىل خياراهتا وكيفية تقيمي األمور املرتتبة عىل 

تكل اخليارات.  إحرتم خياراهتا وإيثاراهتا بشأن إحالهتا للخدمات األخرى والسعي وراءها.

انقش معها وجشعها عىل األساليب اإلجيابية املتاحة للتأقمل، إذ قد تتفاوت تكل األساليب حسب الشخص نفسه وثقافة البدل.  حفزها عىل البدء يف   •

العودة إىل ممارسة األنشطة اليومية.  جشع الضحية/الناجية عىل اإلشرتاك اإلجيايب يف أنشطة األرسة واجملمتع احمليل.  علمها مناجه اإلسرتخاء.  أحبط أية 

أساليب سلبية للتأقمل؛ وخاصة أحبط أية حماوالت لتعاطي املرشوابت الكحولية أو اخملدرات، ألن الناجني من تكل الصدمات يكونون أكرث عرضة 

ملشالك اإلدمان.

إذا سسنحت الظروف، أعرض فكرة التعضيد من قبل أعضاء األرسة.  ميكن ألرس الضحااي )غري املنهتكني( أن يكون هلم دورا فعاال يف تعضيد   •

الضحية/الناجية عاطفيا ومعليا.  مفثال، ميكهنم مساعدة الضحااي/الناجني عىل العودة إىل األنشطة اليومية )مثال، العناية ابألطفال، أو العمل، أو األعامل 

املزنلية، أو ادلراسة( وذكل بعد الشفاء البدين من جراء العنف اجلنيس.  والعكس أيضا حصيح، إذ قد تتسبب أرس الضحااي يف تصعيد الصدمة 

العاطفية إذا وهجوا لوم اإلنهتاك عىل الضحية، أو نبذوها، أو غضبوا علهيا بسبب إفصاهحا عن العنف اجلنيس اذلي تعرضت هل.

إهمت ابإلحتياجات اخلاصة لألطفال.  -3

عىل األشخاص املعنيني مبساعدة ومقابةل األطفال/املراهقني من الضحااي أو الناجني، أن يكون دلهيم إملام ابألساسسيات عن منو األطفال والعنف   •

اجلنيس.

إسستخدم أساليب مبتكرة )مثل األلعاب، أو روي القصص، أو الرمس( ملساعدة الطفل حديث السن عىل الشعور ابلسكينة ولتسهيل احملادثة معه.  •

إسستخدم تعبريات وألفاظ مناسسبة لسن الطفل.  •

إذا لزم األمر، تضمن أعضاء األرسة املوثوق فهيم للتأكد من إعتقادمه بصدق الطفل/املراهق، وتعضيدمه هل، ومساعدته عىل العودة إىل احلياة الطبيعية.  •

ال تبعد الطفل عن رعاية أرسته من أجل عالجه )إال إذا مت ذكل محلاية الطفل من اإلنهتاك أو اإلهامل(.  •
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ال تغصب أبدا عىل طفل أو ختدعه أو تقيده إذا شعرت أنه قد تعرض للعنف اجلنيس.  إذ أن الغصب واخلداع والقوة يه من سامت اإلنهتاك، أما إذا   •

إسستعمل »املساعدون« ذات األساليب فذكل من شأنه أن يضيف إىل األرضار الالحقة ابلطفل.

إهتد دامئا بقاعدة »أقىص مصلحة للطفل«   •

]فقط ملوردي العناية الصحية[ فامي يتعلق بعالج اإلضطراابت العقلية للضحااي/الناجني البالغني سن الرشد، فيجب رصف العقاقري العالجية يف   -4

احلاالت اإلسستثنائية فقط.  إرجع إىل الفصل السادس بعنوان اإلدارة الطبية للناجني من اإلغتصاب لإلرشاد يف هذا الصدد. وجدير ابذلكر، كثريا ما يمت رصف 

عقاقري ال »بزنودايزيبني« فوق الالزم، ويه عقاقري قد تؤدي رسيعا إىل اإلدمان.  يرىج تويخ احلذر. 

نظم معليات التعضيد النفساين واإلجامتعي، مبا فهيا األنشطة املؤدية إىل إعادة اإلنضامم اإلجامتعي.  -5

تذكر دامئا أن تلزتم بقواعد اإلرشادات للعمل:  •

تأكد من السالمة واألمن ■ 

إمضن الرسية واخلصوصية ■ 

إحرتم رغبات وخيارات وكرامة الضحية/الناجية ■ 

تأكد من عدم التفرقة ■ 

البد من املتابعة ابإلرشاف عىل أية تدريب يف جماالت التعضيد واإلستشارات النفسانية  ■ 

أيد ودافع عن الضحية/الناجية مع الواكالت املعنية ابلشؤون الصحية واإلجامتعية، والقانونية، واألمنية إذا أعطت الضحية/الناجية موافقهتا الواعية.    •

وأيامن اكن األمر مناسسبا، مق بتنظمي مرافق رسي ملرافقة الضحية أثناء ذهاهبا إىل اخلدمات الالزمة.

ابدر يف فتح ابب احلوار مع أعضاء اجملمتع احمليل لرفع درجة اإلملام ابلعنف اجلنيس وبأنه ال لوم فيه عىل الضحية/الناجية، وللتعرف عىل احللول   •

املمكنة ملواهجة القتل دفاعا عن الرشف، والنبذ اإلجامتعي، والعزةل.  تضافر مع جمهودات »اإلتصال لتحقيق التغري السلويك« و »اإلعالم والتثقيف 

واإلتصاالت«  BCC/IEC  املوحضة بصحيفة األعامل رمق 10-1 مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات.  

قدم املساندة املادية حسب احلاجة، وذكل من خالل اخلدمات الصحية أو اخلدمات احمللية األخرى.  •

يرس للناجني سسبل اإلشرتاك مع واإلنضامم إىل اجملمتع احمليل.  وميكن حتقيق ذكل من خالل املشاركة يف أنشطة متأصةل ابجملمتع، وهادفة وشائعة الفائدة   •

)مثل مشاريع املعونة ، أو مشاريع تعلمي األطفال( وكذكل األنشطة اليت ترفع من الشعور ابإلكتفاء اذلايت.

جشع إسستخدام املوارد التقليدية املناسسبة للموقف.  أيامن سسنحت الظروف، تعاون مع املطببني التقليديني ورجال ادلين، اذلين، عىل التوايل، قد   •

يقومون بطقوس هادفة لإلغتسال أو الصالة من أجل الضحااي/الناجني من العنف اجلنيس.  وكثريا ما تكون لتكل املامرسات فوائد مجة؛ ولكن، تأكد 

أوال إهنم غري منضمني لآلخرين يف وضع اللوم عىل الضحية/الناجية أو بأي شلك آخر يتسببون يف املزيد من الرضر لها.  

مق بتقوية الصةل مع القطاعات اآلخرى.  وهناك العديد من األعامل األساسسية املتعلقة ابلتعضيد اإلجامتعي احمليل وهذه موحضة بصحائف األعامل املعنية   •

ابلتنسسيق، وامحلاية؛ واملأوى، وختطيط املوقع والسلع غري الغذائية؛ ووسائل تغري السلوك ابإلتصال، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.
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املواد واملراجع  األساسسية

ميثاق املبادئ اإلنسانية واحلد األدىن للمعايري عند اإلسستجابة للكوارث.  مرشوع »سفري«، جنيف، 2004، صفحة 293-291.  .1
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291-293. http://www.sphereproject.org/handbook/index.htm

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي والعنف اجلنيس ضد الالجئني، والعائدين واألشخاص املرشدين داخليا: دليل املنع واإلسستجابة. مفوضية   .2

األمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، 2003.

Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines 2. 
for Prevention and Response. UNHCR, Geneva, 2003. 
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العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي:  القضااي املنبثقة من برامج خدمة الساكن املرشدين.  فان ب.، اإلحتاد املعين ابإلسستجابة من أجل الصحة   .3

اإلجنابية أثناء الزناعات، 2002. 

Gender-Based Violence: Emerging Issues in Programs Serving Displaced Populations. Vann B., RHRC, 3. 
2002. http://www.rhrc.org/pdf/gbv_vann.pdf

الصحة العقلية يف حاالت الطوارئ:  اجلوانب النفسانية واإلجامتعية لصحة الساكن املرهقني من تأثري الظروف القصوى.  منظمة الصحة ادلولية.    .4

جنيف، 2003. 

Mental Health in Emergencies: Psychological and Social Aspects of Health of Populations Exposed to 4. 
Extreme Stressors. WHO: Geneva, 2003. 

http://www.who.int/mental_health/media/en/640.pdf

اإلدارة الطبية للناجني من اإلغتصاب.  منظمة الصحة ادلولية/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/صندوق األمم املتحدة للساكن.  .5

Clinical Management of Survivors of Rape. WHO/UNHCR/UNFPA, Geneva, 2004.    5. 
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/373_filename_clinical-mgt-2005rev1.pdf
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9 - التعلمي 
همام القطاعات 

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

تأكد من حصول األوالد والفتيات عىل التعلمي يف جو آمن   1-9
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متهيد 
يف حاالت الطوارئ، يواجه النساء واألطفال، وخاصة البنات، خماطر العنف اجلنيس، مبا يف ذكل، اإلغتصاب واإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية، والبغاء 

واإلجتار، وامحلل ابإلكراه.  إن ضامن قدرة الفتيات عىل اذلهاب إىل املدرسة يف بيئة تعلميية إحرتازية يف حاالت الطوارئ، من شأنه أن يساعد عىل حاميهتن 

من العنف اجلنيس واإلنهتااكت األخرى.  ومن األمهية مباكن، الهنوض ابألنشطة التعلميية اجليدة للتدريب عىل همارات األمور احلياتية، مع اإلنتباه 
اخلاص ملنع العنف اجلنيس.

ميكن للمدارس، بل جيب عىل املدارس، أن توفر بيئة واقية للفتيات واألوالد.  إن النظام والراتبة املعتادة اليت توفرها املدارس اليومية لألطفال، تعترب 

عنرصا جوهراي لعامل اإلسستقرار يف منومه.  ويرحج أن يتأخر سن ممارسة اجلنس ألول مرة دلى األطفال والشسباب امللتحقني ابملدارس عن غريمه ـ وخاصة إذا 

وجدوا العناية واملساندة وتعلموا املهارات اليت تساعدمه عىل تأجيل البدء يف ممارسة النشاط اجلنيس.  وليست املدارس ماكان لتعلمي املواد األاكدميية التقليدية 

حفسب، بل إهنا أيضا مصدرا لنرش رساةل البقاء واحلفاظ عىل احلياة.  وتعترب املدارس من أكفأ املواقع للتوعية عن مرض اإليدز HIV/AIDS ، وحقول 

األلغام، واحلقوق اإلنسانية، وحتمل اآلخرين، وحل اخلالفات من غري عنف، إىل جانب العديد من القضااي األخرى.  كام يرحج أن األطفال امللتحقني ابملدارس 

مه أقل إحامتال لإللتحاق ابجليش أو اإلنضامم للمجموعات املسلحة.

األعامل األساسسية
تنطبق األعامل التالية عىل القطاع املعين ابلتعلمي.  ويقوم القطاع املعين ابلتعلمي ابلتعرف عىل منسق مركزي واذلي يشارك بدوره بصفة منتظمة مع الفرق العامةل 

املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، كام يقدم التقارير عن إجنازات القطاع ألعامهل األساسسية.  كذكل يشرتك املنسق املركزي يف الوظائف 

املشرتكة بني مجيع العاملني حتت رايدة واكالت التنسسيق والفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، كام هو موحض يف حصائف 

األعامل املتعلقة ابلتنسسيق، والتقيمي والرصد، واملوارد البرشية، واإلعالم والتثقيف واإلتصاالت.

خطط برامج تعلميية مسرتشدا بـ »احلد األدىن ملعايري التعلمي يف حاالت الطوارئ«.   -1

أبقي األطفال ابملدارس، وخاصة األطفال ابملرحةل اإلبتدائية، أو إبتكر وسائل جديدة لدلراسة ما مل تكن املدارس متاحة.  ومن مضن اإلسرتاتيجيات    -2

الفعاةل اليت قد تكون مالمئة حسب املوقف، يه:

أربط اخلدمات اإلنسانية مع املدارس )مثل عبوات األطعمة اجلاهزة لألرس ميكن ربطها مع احلضور إىل املدرسة(  •

أرصد اإلخنفاض يف احلضور من خالل قوامئ ابألسامء ملساعدتك عىل حتديد األطفال املترسبني من املدرسة واألسسباب املؤدية إىل ذكل.  •

إذا اكن عدم وجود األغذية هو السبب وراء ترسب األطفال من املدرسة ، فعليك بتوفري الطعام ابملدرسة.  •

قدم مساعدات لإلعانة عىل الرسوم ادلراسسية، واملواد والزي اخلاص ابملدرسة.  •

وفر مواعيد مرنة ألوقات ادلراسة ليك توامئ األطفال غري القادرين عىل احلضور ابملدرسة طوال اليوم بسبب إنشغاهلم مبسؤوليات أخرى، مثل رعاية   •

الطفل لوادليه العليلني، أو إعالته لطفل آخر متيمت.  

إمنع العنف اجلنيس وإعط أقىص درجة من إماكنية حصول الضحااي/الناجني من األطفال عىل اخلدمات املساندة، وذكل من خالل رفع التوعية مضن   -3

التالميذ واملعلمني عن العنف اجلنيس وبتنفيذ إسرتاتيجيات املنع ابملدارس.

مق بتوعية املعلمني عن العنف اجلنيس، وإسرتاتيجيات املنع، وعن إحامتالت ردود الفعل عند األطفال، وعن كيفية احلصول عىل املساعدة وعىل   •

حصـيـفـة األمعـال
9-1  تأكد من حصول األوالد والفتيات عىل التعلمي يف جو آمن

التعلمي القطاع: 
احلد األدىن للمنع واإلسستجابة املرحةل:   
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اخلدمات اخملتصة ابلعنف اجلنيس ابجملمتع احمليل.

إجهتد لتوظيف معلامت من اإلانث ابملدارس.  •

أدمج املناقشات عن العنف اجلنيس مضن برامج التدريب عىل املهارات احلياتية، سواء للمعلمني، أو الفتيات أو األوالد، أثناء مجيع ادلورات التعلميية.  •

تأكد من توقيع مجيع املعلمني عىل مدونة قواعد السلوك، اليت تنص عىل منع ممارسة اجلنس مع األطفال أو الناشسئني.  •

أسس أنظمة للمنع والرصد للتعرف عىل اخملاطر املوجودة ابملدرسة ومنع إاتحة الفرص للمعلمني ملامرسة اإلسستغالل اجلنيس أو اإلنهتاك اجلنيس عىل   •

التالميذ.

قدم مواد ملساعدة املعلمني )عىل سبيل املثال، »املدرسة يف علبة« وعدد أو أدوات ترفهيية حتتوي عىل معلومات عن العنف املبين عىل أساس النوع   •

اإلجامتعي والرعاية املتاحة للناجني(

وفر تعضيد نفساين للمعلمني اذلين يعانون من مشالكهم النفسانية اخلاصة إىل جانب مشالك تالميذمه.  إن مثل ذكل التعضيد من شأنه أن يقلل من   •

معاجلة املشالك عن طريق السلوك السليب أو الهدام.

أسس أنشطة وآليات حملية للحامية ابألماكن اليت يتواجد فهيا األطفال ويتجمعون لدلراسة، وذكل ملنع اإلنهتااكت مثل العنف اجلنيس و/أو إسستدراج   -4

التالميذ لإلنضامم إىل اجملموعات املسلحة.

وفر مرافق للرتفيه، واأللعاب، واألنشطة الرايضية ابملدرسة، وتأكد من سهوةل الوصول إلهيا وإسستخداهما من قبل الفتيات واألوالد.  وكن حساسا من   •

هجة املامرسات الثقافية احمللية وأي متيزي مقرتن ابلنوع اإلجامتعي.

إكتسب تعضيد اجملمتع احمليل لتأسيس برامج تتعلق ابلعنف اجلنيس ابملدارس، وذكل من خالل اإلتصال مبجوعات أولياء األمور واجملمتع احمليل وتوعيهتم   •

عن العنف اجلنيس وعن اخملاطر اليت هتدد الفتيات يف حاالت الطوارئ )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 10-1، مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف 

اجلنيس وتوافر اخلدمات (.

تأكد من توعية أولياء األمور واجملمتع احمليل عن مدونة قواعد السلوك وعن دراية املعلمني مبحتوايهتا.  •

املواد واملراجع  األساسسية
 INEEE احلد األدىن ملعايري التعلمي يف حاالت الطوارئ، شسبكة اللجان املشرتكة بني الواكالت واملعنية بشؤون التعلمي يف احلاالت الطارئة  .1

Minimum Standards for Education in Emergencies, Inter Agency Network on Education in Emergencies 1. 
)INEEE( http://www.ineesite.org/standards/default.asp

الشسباكت العاملية للمعلومات عن التعلمي  .2

Global Information Networks in Education: 2. www.ginie.org 

موقع منظمة األمم املتحدة للطفوةل )يونيسف( عىل شسبكة اإلنرتنت:    .3

UNICEF Life skills website: 3. www.unicef.org/programme 

“املدرسة يف علبة” و “الرتفيه يف علبة” )ميكن طلهبا من موقع اليونيسف عىل شسبكة اإلنرتنت(:   .4

UNICEF School in a box and Recreation in a box. To order: 4. unicef@unicef.org 
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10 - اإلعالم والتثقيف واإلتصاالت 

الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني 

التدخل ابحلد األدىن للمنع واإلسستجابة

مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات  1-10

أنرش املعلومات املتعلقة ابلقوانني اإلنسانية ادلولية ووزعها عىل    2-10
املسلحني
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متهيد  
يف مجيع أحناء العامل، فإن الغالبية من واقعات العنف اجلنيس متيض بدون اإلبالغ عهنا وال حتصل الغالبية من الضحااي والناجني عىل املساعدات الالزمة هلم.  وقد 

تؤدي واقعات العنف اجلنيس إىل عواقب وخمية من شأهنا أن هتدد حياة الضحااي والناجني اذلين مل يسعهم احلصول عىل الرعاية الصحية الالزمة أو اخلدمات 

األخرى.

إن اإلخنفاض يف عدد اإلبالغات عن وقائع العنف اجلنيس يتعلق مبارشة بثالثة عوامل:  1(  العار اإلجامتعي ـ أو خوف الضحية من العار اإلجامتعي ـ وهو أمر 

شائع يف معظم اجملمتعات؛  2(  إفتقار الوعي الاكيف عن العواقب الصحية والنفسانية احملمتةل إذا ترك األمر بدون عالج؛  3(  إفتقار الوعي الاكيف عن اخلدمات 

املتاحة، و/أو إفتقار الثقة بأن اخلدمات ستمت برسية وإحرتام.

يف املراحل املبكرة من الطوارئ، ومع ضيق املوارد املوجودة وإسسمترارية تنقل الساكن من ماكن إىل آخر، فإن رفع الوعي العام عن العنف اجلنيس يتضمن 

املعلومات، والتعلمي، واإلتصال IEC .  واألهداف يه:

. 	توعية الضحااي والناجني عن العواقب الوخمية احملمتةل من جراء العنف اجلنيس واليت من شأهنا أن هتدد حياة الضحااي

، وكيفية الوصول إلهيا، وبأن تكل اخلدمات من شأهنا أن  	توعية اجملمتع احمليل عن توافر اخلدمات املتعلقة ابلعنف اجلنيس

تعني الضحااي والناجني وأرسمه.

	التوعية وبناء الثقة ابجملمتع احمليل بأن تكل اخلدمات ستمت بإحرتام للضحية أو الناجية وأرسهتا، واحلفاظ عىل رسيهتا 
وكرامهتا.

	توعية اجملمتع احمليل عن احلاجة إىل حامية ورعاية الضحااي والناجني من العنف اجلنيس وعن عدم التفرقة ضدمه.

وجدير ابذلكر أنه ال ينبغي أبدا املبادرة يف توعية اجملمتع احمليل عن توافر اخلدمات للضحااي والناجني من العنف اجلنيس، إال عندما تكون ابلفعل تكل اخلدمات 

متاحة أمام اجملمتع بطريقة موامئة ورسية كام هو موحض يف هذا ادلليل.  إن اإلعالن عن اخلدمات املوامئة بدون إجنازها من شأنه أن يتسبب يف عدم الثقة من 

داخل اجملمتع احمليل،  بل وأيضا يف عدد أقل من الضحااي املسستعدات للتقدم بطلب املعونة. 

األعامل األساسسية
إن الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، واليت تشلكها واكةل أو واكالت التنسسيق، يه اليت تتكفل مبسؤولية ضامن تنفيذ 

األعامل األساسسية املوحضة فامي بعد.  ويف العديد من املواقف، تقوم القطاعات املعنية ابلشؤون الصحية واخلدمات احمللية بقيادة همام »اإلعالم والتثقيف 

واإلتصاالت«؛ ولكن مبا إن تكل املهام تعترب مضن الوظائف املشرتكة بني مجيع العاملني، ذلكل البد أن تتضمن أيضا مجيع العاملني/القطاعات.

تعرف عىل املوارد املوجودة أصال والقنوات احملمتل إسستخداهما للمبادرة يف اإلتصال واليت ميكن تنشسيطها للعمل عىل توعية اجملمتع احمليل عن املنع   -1

واإلسستجابة للعنف اجلنيس.  )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 2-2 أرصد وقمي املهام( وعليك إعتبار ما ييل:

العاملون احملليون النشطون املعنيون ابلشؤون الصحية والغذائية واملياه والنظافة العامة، وخدمات اجملمتع احمليل، وبرامج األطفال، وممرضات الوالدة،   •

وادلاايت أو القابالت التقليدايت، إخل.

القيادات النسائية ابجملمتع، واملعلمني وامللعامت، والقيادات ادلينية والثقافية.  •

حصـيـفـة األمعـال
مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات  1-10

اإلعالم والتثقيف واإلتصاالت الوظيفة: 
املرحةل:  احلد األدىن للمنع واإلسستجابة
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األماكن اليت يتجمع فهيا أعضاء اجملمتع احمليل، حيث ميكن تعليق اإلعالانت وامللصقات أو إاتحة أية مواد تعلميية أخرى، مثل حمطات التوزيع، واملراكز   •

الصحية، ومراكز التسجيل، ومناطق املأوى امجلاعي للقادمني حديثا.

برامج املذايع اليت لها شعبية واسعة.  •

إمجع البياانت ورتهبا يف قامئة عن املوارد واملنظامت واخلدمات املعنية ابملنع واإلسستجابة للعنف اجلنيس كام هو موحض يف حصيفة األعامل رمق 1-1   -2

أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء ووزعها عىل جمال واسع يف اجملمتع احمليل ومضن املنظامت املعنية ابلشؤون اإلنسانية وما يقابلها من الهيئات احلكومية.

حدد الرساةل الرئيسسية اليت تود نرشها وتوزيعها، بناء عىل التحليل املنسق للموقف املوحض بصحيفة األعامل رمق 2-1 ، وبناء عىل املوارد املتاحة   -3

ابملوقف.  وقد يسستدعي األمر نرش بعض أو مجيع الرسائل التالية:

العواقب الصحية احملمتل حدوهثا نتيجة للعنف اجلنيس )امحلل غري املرغوب فيه، اإلصاابت، مشالك يف الصحة اإلجنابية، اإلصابة ابلعدوى، األمراض   •

املنقوةل عن طريق اإلتصال اجلنيس مبا فهيا العدوى مبرض اإليدز(

العواقب العاطفية واإلجامتعية للعنف اجلنيس )اخلوف، والقلق، ونوابت اذلعر، واإلنسحاب من اجملمتع، واإلكتئاب، والشعور ابليأس، والعزةل   •

اإلجامتعية(

من مه اذلين قد حيتاجون إىل املعونة )مثال البنات، واألوالد، واملراهقني، والنساء، وأعضاء األرسة املهمتني(  •

أين تذهب للحصول عىل املعونة ـ أين تذهب ابلتحديد، أية منظمة أو منظامت، أية ابب ميكن إسستخدامه لدلخول، ساعات العمل، )يفضل 24   •

ساعة(، إخل.

ما هو نوع املعوانت املتاحة )مثال الرسية واخلصوصية، قابالت والدة مدرابت، إستشاريون مدربون، العالج برسية، والعقاقري العالجية، ومساعدتك   •

عىل التخطيط للحفاظ عىل سالمتك(

أمهية امحلاية وسالمة الضحية/الناجية  •

مسؤولية اجملمتع محلاية ورعاية الناجني )إرجع إىل حصيفة األعامل رمق 7-2(، ال تلوموا الضحااي، وال تنبذوهن  •

معايري السلوك املفروضة عىل العاملني واملوظفني املعنيني ابلشؤون اإلنسانية وآليات اإلبالغ عهنم كام هو موحض يف حصيفة األعامل رمق 4-3، نفذ ألية   •

للشكوى الرسية وحصيفة األعامل رمق 4-4، أسس شسبكة من فرق املنسقني املركزيني املعنية ابإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية

نفذ أو مق بتمنية وسائل ومواد بسسيطة لتوصيل الرسائل.  -4

تشاور مع النساء والفتيات للتأكد من موامئة املعلومات ثقافيا، ووضوهحا، ومن قدرهتا عىل توصيل الرساةل/الرسائل املراد نقلها للمجمتع.  •

أخرب قيادات اجملمتع احمليل عن احلاجة إىل نرش املعلومات وتشاور معهم للتأكد من موامئة املواد والرسائل ثقافيا.  •

أكد يف رسالتك عىل ضامن رسية وخصوصية اخلدمات املعنية ابلعنف اجلنيس.  •

مق بتحضري املواد مسستخدما اكفة الوسائل لضامن توصيل الرساةل لألشخاص املتعلمني وغري املتعلمني عىل السواء.  ومن مضن األمثةل:  إسستخدم الكتابة   •

مع التوضيح ابلرمس عىل امللصقات واملطبوعات؛ اإلذاعة عىل حمطات اإلرسال الشائعة؛ إسسهتدف أماكن اللقاءات  أو اإلجامتعات اليت ترتدد علهيا 

النساء والفتيات مثل احملاداثت املعنية ابلشؤون الصحية أو الربامج املتعلقة ابألنشطة املدرسسية اليت تعقد بعد مواعيد ادلراسة.

أسس خطة لتوزيع املعلومات ابجملمتع احمليل كجزء من همام ختطيط األعامل والتنسسيق املوحضة بصحيفة األعامل رمق 1-1 أسس آليات للتنسسيق ومق   -5

بتوجيه الرشاكء .  وينبغي أن تتضمن خطة العمل عىل ما ييل:

من: أي من املنظامت سسيقوم بتوزيع أي نوع من املواد املسستخدمة لنرش املعلومات.  •

أين وملن: سيمت تنفيذ همام نرش املعلومات.  •

كيف: ما يه الوسائل اليت ستسستخدم لنرش املعلومات وإنتشارها بني امجلاعات املعينة ابجملمتع احمليل.  •

مك: ما هو معدل تكرار املهام املعنية بنرش وتوزيع املعلومات.  •
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املواد واملراجع  األساسسية
ميكن حتميل عينات من مواد املعلومات من املواقع التالية بشسبكة إلنرتنت:  .1

جامعة »جون هوبكزن«، لكية »بلومربج« للصحة العامة ومركز برامج اإلتصال.  مركز تبادل البياانت عن مواد ووسائل اإلعالم.  •

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs. Media/Materials 
Clearinghouse http://www.hcpartnership.org/mmc/mmc_search.php and 

 End VAW website http://www.endvaw.org/about.htm

املركز الوطين األمرييك لضحااي اجلرامئ، سلسةل “احلصول عىل املساعدة”، اإلعتداء اجلنيس.   •

The National Center for Victims of Crime )USA(, Get Help Series, Sexual Assault.     
 http://www.ncvc.org/ncvc/main.aspx?dbName=DocumentViewer&DocumentID=32369

العنف اجلنيس والعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد الالجئني، واألشخاص املرشدين داخليا.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،   .2

.2003

Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons. UNHCR, 2. 
2003. 

قامئة املراجع املذيةل عن العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي املبنية عىل شسبكة اإلنرتنت.  اإلحتاد املعين ابإلسستجابة من أجل الصحة اإلجنابية   .3

أثناء الزناعات.

Gender-based Violence Web-based Annotated Bibliography. RHRC.   3. www.rhrc.org/resources/gbv

دليل األدوات لتقدير وتصممي الربامج املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، الرصد والتقيمي.  اإلحتاد املعين ابإلسستجابة من أجل   .4

الصحة اإلجنابية أثناء الزناعات، 2004، صفحة 168-167.

Gender-based Violence Tools Manual for Assessment and Program Design, Monitoring and Evaluation. 4. 
RHRC, 2004, pp 167-168. www.rhrc.org/resources/gbv
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متهيد
البد أن تتضمن همام منع العنف اجلنيس نشاطات معينة خمصصة تسسهتدف األفراد املسلحني وقوات األمن والرشطة.  عىل مدى التارخي وحىت يومنا هذا، كثريا 

ما يمت العنف اجلنيس أثناء الزناعات عىل يد األطراف املتصارعة أو مبوافقهتم وجتاوزمه عنه.  وتقع مسؤولية تنفيذ القوانني وحامية األهايل من العنف اجلنيس عىل 

عاتق الرشطة وقوات األمن سواء اكن ذكل أثناء الزناعات املسلحة أو يف أوقات السمل.  

تعترب القوانني ادلولية حلقوق اإلنسان IHL  ـ املكونة أساسا من إتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية ـ يه اجلهاز القانوين املعين حبامية األفراد أو اجملموعات 

غري املشرتكني يف اإلعتداءات، أو اذلين اكنوا ولكن توقفوا عن اإلشرتاك يف اإلعتداءات.  يقوم هجاز القوانني ادلولية للحقوق اإلنسانية بتقنني الوسائل واملناجه 

املسستخدمة يف احلروب.  وتطبق القوانني ادلولية للحقوق اإلنسانية  IHL أثناء الزناعات املسلحة سواء اكنت عىل املسستوى ادلويل أو ادلاخيل ويه انفذة، 

عىل السواء، عىل ادلول وعىل مجموعات املعارضة املسلحة.  كام إهنا تنفذ عىل القوات املشرتكة يف معليات حفظ السالم املتضامنة بني ادلول، إذا إخنرطوا يف 

اإلعتداءات.18  وحيظر العنف اجلنيس حرفيا يف نص القوانني ادلولية للحقوق اإلنسانية.19   

وقد مت تشكيل القوانني ادلولية للحقوق اإلنسانية )احلقوق اإلنسانية( أساسا من أجل أوقات السالم وتنطبق موادها عىل امجليع.  والهدف األسايس من احلقوق 

اإلنسانية هو حامية األفراد من السلوك اإلستبدادي من قبل حكوماهتم.

وتعترب نصوص القوانني ادلولية اإلنسانية والقوانني ادلولية للحقوق اإلنسانية ممكةل لبعضها.  فقد مت تأسيس اإلثنني من أجل حامية أرواح األفراد واحلفاظ عىل 

حصهتم وكرامهتم، لك من زوااي خمتلفة.  وتطبق القوانني اإلنسانية يف حاالت الزناعات املسلحة، بيامن تطبق قوانني احلقوق اإلنسانية )أو عىل األقل جزء مهنا( 

محلاية الفرد يف مجيع األوقات سواء يف احلرب أم السمل عىل السواء.

والهدف من إعالن القوانني ادلولية اإلنسانية IHL  هو التأثري عىل األفراد املنخرطني أو اذلين قد ينخرطون يف الزناعات أو العنف املسلح ليك يتبعوا مناجه 

سلوكية حترتم القانون وختضع هل.

عند مزاوةل أية وظيفة تتعلق بتنفيذ القانون، البد للعاملني بأهجزة الرشطة وقوات األمن، بل يف بعض األحيان أيضا القوات العسكرية، أن يقوموا خبدمة اجملمتع 

من خالل حامية األهايل من األعامل غري القانونية ـ مبا يف ذكل العنف اجلنيس ـ وذلكل، جيب علهيم معرفة وإدراك وإستيعاب وإحرتام وتطبيق القوانني ادلولية 

اإلنسانية والقوانني ادلولية للحقوق اإلنسانية املتعلقة بنوع العمل اذلين يقومون به.

18    منشور األمني العام ) 6 أغسطس ـ آب ـ ST/SGB     1999/13/1999, 6  آب/أغسطس 1999(   عن أمهية انفذية القوانني اإلنسانية عىل قوات األمم املتحدة واملرافبني، وفرض لزاما عىل منظمة األمم املتحدة بشأن ضامن توعية مجيع أعضاء قوات 

األمم املتحدة واملراقبني من القوات العسكرية عن  القواعد والنصوص  املعنية بقوانني احلقوق اإلنسانية.

5The5Secretary-General's5Bulletin5)ST/SGB/51999/13,565August51999)5on5the5observance5by5United5Nations5forces5and5observers5of5humanitarian5law5is5also5significant,5imposing5a5duty5on5the5United5

Nations to ensure that members of United Nations forces and military observers are “fully acquainted” with the relevant principles and rules.

19    عىل سبيل املثال، املادة رمق 3 املشرتكة مضن إتفاقيات جنيف  األربع، املادة رمق 27، إتفاقية جنيف الرابعة، املادة رمق 75 و 76 و 77 بند )1( الربوتوكول اإلضايف األول، املادة رمق 4 بند )2( الربوتوكول اإلضايف الثان، ويه مشموةل مضن الفقرة اليت تنص 

عىل »يتسبب معدا يف عذاابت جسسمية، أو إصاابت خطرية عىل خشص أو حصة آخر« ابملادة رمق 147، من إتفاقية جنيف الرابعة.

 For example, common article 3 to the four Geneva Conventions, Article 27, Geneva Convention IV, Articles 75, 76 and 77 )1( Additional Protocol I, Article 4 )2( Additional Protocol II, and is encompassed 

in “wilfully causing great suffering or serious injury to body or health” in article 147, Geneva Convention IV. 
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والهدف األسايس مجليع املهام املعنية بإعالن القوانني ادلولية اإلنسانية هو منع اخملالفات.  أي مبعىن آخر، من املتوقع أن تؤثر السسياسات املتبعة للهنوض ابلقوانني 

ادلولية اإلنسانية تأثريا قواي عىل سلوك األطراف املتحاربة.  والبد أن ترتكز جمهودات منع العنف اجلنيس اليت يقوم هبا منهتكني من األطراف املتحاربة، عىل 

ثالث خطوات:

العمل عىل إدماج القوانني اليت حتظر اإلغتصاب واألشاكل اآلخرى من العنف اجلنيس مضن األنظمة القانونية التابعة لاكفة القوات، أو مضن اللواحئ   •

ادلاخلية املتعلقة ابجملموعات املسلحة غري التابعة لدلول.

تنفيذها من خالل املبادئ واإلجراءات والتوعية والتدريب )أو ما مياثلها( حىت يمت إصدار أوامر صارمة حلاميل السالح بشأن سلوكهم يف هذا الصدد.  •

توقيع العقوبة واجملازاة الفعاةل يف حاالت اإلخالل أو اخملالفات.  •

األعامل األساسسية
تنطبق األعامل التالية عىل القطاعات املعنية بشؤون امحلاية، أي املنظامت املعنية بتنفيذ برامج امحلاية.  ويقوم املنسق املركزي التابع للقطاعات املعنية بشؤون 

امحلاية )واملوحض بصحيفة األعامل رمق 3-3( بتقدمي التقارير أمام الفرق العامةل املعنية بشؤون العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي عن اإلجنازات احملققة 

بشأن األعامل األساسسية.

أبلغ السلطات العليا، مبا فهيم السلطات السسياسسية عن مسؤوليهتم جتاه ضامن ترمجة اللواحئ القانونية إىل تعلاميت واحضة تتسم ابإلحرتام التام ويمت فهيا   -1

إدماج قوانني حظر العنف اجلنيس.

إهنض بإقرار القوانني اإلنسانية واملعاهدات األخرى املتعلقة هبا وتطبيقها عىل القوات املسلحة وقوات األمن، والرشطة واجملموعات املسلحة غري   -2

التابعة لدلوةل.

مق بتوعية املواطنني املدنيني عن القوانني اإلنسانية واملعاهدات األخرى املتعلقة هبا.  وصل بيهنا وبني املهام األخرى املتعلقة بإعالن ونرش املعلومات   -3

عن العنف اجلنيس كام هو موحض يف حصيفة األعامل رمق 10-1، مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس واخلدمات املتوافرة.

أبلغ السلطات الرمسية املعنية مبختلف الوزارات والقيادات السسياسسية، واملعنيني ابختاذ القرارات الرمسية، عن القوانني اإلنسانية واملعاهدات األخرى   -4

املتعلقة هبا، مبا فهيا اللواحئ املعنية ابلعنف اجلنيس.

أبلغ السلطات املعنية بتنفيذ القوانني عام ييل:  -5

إن أعامل اإلغتصاب والبغاء ابإلكراه، والعنف اجلنيس واألشاكل األخرى للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، لكها جرامئ حرب، سواء مت إقرتافها   •

أثناء الزناعات املسلحة ادلولية أو ادلاخلية.

أنه ينبغي علهيم التحرك والعمل أيامن تقع جرمية من جرامئ العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، متاما مثلام يفعلون جتاه أية جرمية أخرى تقع داخل   •

نطاق سلطهتم.

عندما يسستدعي األمر القبض عىل إمراءة، جيب التعامل معها بواسطة وحتت إرشاف موظفة من موظفات تنفيذ القانون، وإذا مت جحزها، فالبد من   •

وضعها يف ماكن منفصل عن الرجال.

يفرض علهيم دامئا إحرتام حقوق وكرامة الضحااي والناجني من النساء وكذكل املنهتاكت من النساء.  •

علهيم معامةل حضااي العنف اجلنيس والناجني منه بشفقة وإحرتام لكرامهتن، كام ينبغي إدراك أن املوقف قد يقتيض ابحرتام خصوصية وسالمة الضحية   •

أو الناجية وأرسهتا، وحاميهتم من التخويف أو اإلنتقام؛

وعلهيم إبالغ الضحااي أو الناجني عن اإلجراءات وكيفية احلصول عىل العداةل القانونية.  •

حصـيـفـة األمعـال
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البد أن تتضمن همام الرتتيب لعمليات مساندة السالم، مناجه دراسسية لتنشسيط اذلاكرة عن القوانني ادلولية اإلنسانية IHL  وخاصة عن حظر   -6

اإلغتصاب واألشاكل األخرى للعنف اجلنيس. )إرجع إىل حصائف األعامل املتعلقة ابملوضوع، حصيفة األعامل رمق 4-3، نفذ ألية للشكوى الرسية  وحصيفة 

األعامل رمق 4-4،  أسس شسبكة من فرق املنسقني املركزيني املعنية ابإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية(. 

املواد واملراجع  األساسسية
من أجل اخلدمة وامحلاية.  يرشح هذا ادلليل قوانني احلقوق اإلنسانية والقوانني اإلنسانية فامي يتعلق مبامرسات املهنيني املعنيني بتنفيذ القوانني يف   .1

مواقف ترتاوح بني أوقات السمل والزناعات ادلولية املسلحة. 

To serve and to protect. This manual describes the rules of human rights and humanitarian law relevant to 1. 
professional law enforcement practice in situations ranging from peace to international armed conflict. 

http://www.gva.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0698/$File/ICRC_002_0698.PDF!Open

قانون الزناعات املسلحة.  ملف التعلمي.  .2

The law of armed conflict. Teaching file 2. 
http://www.gva.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList571/2437B7A5BFC8EE31C1256D5C00393846

مواهجة إحتياجات النساء املتأثرات ابلزناعات املسلحة:  وثيقة إرشادات جلنة الصليب األمحر ادلولية.  .3

Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict: An ICRC Guidance Document. 3. 
http://www.gva.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList138/888F718CF7575CB4C1256E4B004D0576

  /ST/SGB 1999 ،منشور األمني العام:  إلزتام القوات التابعة لألمم املتحدة ابلقوانني ادلولية اإلنسانية، 6 آب/أغسطس  .4

Secretary-General's Bulletin: Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law,   4. 
ST/SGB/ 1999/13, 6 August 1999.  www.un.org/peace/st_sgb_1999_13.pdf

اإلحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال أثناء ويف أعقاب الزناعات:  برانمج تدريب املوظفني املدنيني املعنيني بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.  .5

The Special Needs of Women and Children In and After Conflict: a Training Programme for Civilian 5. 
Personnel in UN Peacekeeping Operations http://www.unitar.org/wcc/
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املرفق رمق 1

همام مواهجة العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي يف حاالت الطوارئ:

إعالن اإللزتام وتعهد اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت

13 يناير )اكنون الثاين( 2005 

حنن، أعضاء اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت )IASC(، نشعر ابلقلق البالغ من جراء اإلنتشار الواسع ألعامل العنف املبين عىل أساس النوع ِاإلجامتعي أثناء 

حاالت الطوارئ.  وحنن نشعر ابلقلق، خاصة من جراء العنف اجلنيس بأسلوب تنظميي اثئر أثناء مواقف الزناعات كوسسيةل من وسائل احلرب لتعذيب وبث 

اخلوف يف قلوب املواطنني املدنيني، وخاصة النساء مهنم والبنات.

إضافة، فنحن مزنجعون من جراء التقارير احلديثة عن اإلسستغالل اجلنيس واإلساءات اجلنسسية عىل يد قوات األمم املتحدة حلفظ السالم واملوظفني املدنيني ابألمم 

املتحدة.

وذلكل، فنحن نعود لنؤكد مسؤوليتنا كأفراد ومكجموعة جتاه إحرتام أعيل مسستوى ملعايري القانون، واإلمتثال متاما مبنشور األمني العام لألمم املتحدة عن 

 20 )13/2003/ST/SGB( اإلجراءات اخلاصة للحامية من اإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية

وإضافة، فنحن نقطع عهدا عىل أنفسسنا أن نقوم عاجال ابلعمل القوي اذلي هيدف إىل منع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، مبا يف ذكل العنف اجلنيس 

بصفة خاصة، لضامن الرعاية الالزمة للضحااي والناجني واملتابعة معهم والعمل عىل وضع املنهتكني يف موقف املساءةل.  وخاصة، فنحن نتعهد ابآليت:

تقوية إجراءات املنع:  إن األثر الضار الناجت عن الزناعات، مثل الترشد، وهدم هيالك البناء اإلجامتعي احمليل، والفقر، ونقص املوارد، لكها من شأهنا   -1

أن تزيد من قدر خماطر التعرض للعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  وجيب علينا تقوية جمهوداتنا لتوفري امحلاية واملعونة الاكمةل ويف حني لزوهمام، مع اكمل 

إحرتامنا ملبادئنا اإلنسانية، وأن نوفر امحلاية ملن حيتاج إلهيا للتصدي مجليع أشاكل العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، وابألخص العنف اجلنيس.  وينبغي 

أن تتضمن إجراءات املنع ما ييل:

التأكد بأن إجراءات تنفيذ همام معلياتنا تتضمن إجراءات منع تعرض املواطنني املتأثرين، وخاصة النساء والبنات، خملاطر العنف املبين عىل أساس   •

النوع اإلجامتعي؛

مساندة السلطات احمللية لضامن إجراءات أمن فعاةل للمواطنني املدنيني، وخاصة النساء واألطفال من خالل دورايت الرشطة وإجراءات الردع؛  •

الهنوض بكفاءة العداةل القانونية لتقوية إجراءات املساءةل، مبا يف ذكل توفري اإلستشارات القانونية، ومساندة الضحااي والناجني لتسهيل حصوهلم عىل   •

العداةل؛

توفري برامج تدريبية لقوات حفظ السالم، والرشطة، وحاميل السالح، فامي يتعلق حبظر العنف اجلنيس ابلواثئق القانونية ادلولية، وتشجيع الوجود   •

املزتايد للنساء داخل معليات حفظ األمن، والرشطة والقوات املسلحة؛

مساندة تمنية القدرات، وتدريب احلكومات الوطنية، واملنظامت غري احلكومية احمللية، واجملمتعات احمللية عىل إختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة.  •

ضامن تنفيذ سسياسة اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت عن تضمني الشؤون املتعلقة ابلنوع اإلجامتعي، مضن معليات اإلعاانت اإلنسانية: يعترب   -2

عدم املساواة بني النوعني اإلجامتعيني عامال هل عالقة مبارشة مع العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.  إن مواهجة التفرقة بني اجلنسني، من خالل ضامن 

مشاركة النساء والفتيات يف إختاذ القرارات، تعترب خطوة هامة جتاه القضاء عىل هذا النوع من العنف.

Ochaonline.un.org/GetBin.asp?DocID    20=1083        عىل شسبكة اإلنرتنت

 ochaonline.un.org/GetBin.asp?DocID=1083
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الهنوض ابإلمتثال للقوانني ادلولية وتقوية اجملهودات ملواهجة احلصانة من العقوابت:  يف حاالت الزناعات املسلحة، جيب رؤية العنف املبين عىل   -3

أساس النوع اإلجامتعي، وخاصة العنف اجلنيس،إذ جيب رؤيته من خالل النطاق األوسع وهو العنف ضد املواطنني املدنيني.  وذلكل، علينا تشجيع احلكومات 

عىل اإللزتام بنصوص القوانني ادلولية أثناء ويف أعقاب الزناعات املسلحة.  وبيامن يسسمتر مقرتيف العنف اجلنيس ابلمتتع مبا يشسبه احلصانة التامة من العقوابت، 

جيب علينا أن نساند اإلسستجابة احلامسة من قبل احلكومات لضامن وضع املنهتكني حتت سلطة العداةل.  وحنن نرحب أيضا بدور احملمكة اجلنائية ادلولية، ونشجع 

جمهوداهتا لضامن نظام فعال للمساءةل عن العنف ضد النساء واألطفال يف احلاالت اليت تفشل فهيا السلطات احمللية.

حتسني مجع البياانت وإعداد التقارير هبا:  زايدة القدرة عىل الرصد واإلبالغ عن أعامل العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، وخاصة العنف   -4
اجلنيس، وذكل بناء عىل القوانني ادلولية، وبتعضيد آليات للسعي وراء التصحيح.  ويتضمن ذكل تعضيد زايدة التعاون مع األليات املعنية بشؤون حقوق 

اإلنسان )املعاهدات واإلجراءات اخلاصة(، وخاصة، املقرر اخلاص املعين بشؤون العنف ضد املرأة، وآليات احلقوق اإلنسانية اإلقلميية، واملنظامت غري احلكومية 

املعنية بشؤون حقوق اإلنسان.  الهنوض جبمع البياانت التنظميية وتصنيفها طبقا للنوع اإلجامتعي والسن، وحتليلها لتشلك قاعدة لتمنية الربامج الفعاةل ابإلضافة إىل 

الرصد والتقيمي.

توفري العناية واملتابعة للضحااي والناجني:   تمنية وتقوية الربامج واخلدمات ملواهجة العواقب النفسانية واإلجامتعية والبدنية للعنف املبين عىل أساس   -5

النوع اإلجامتعي، وخاصة العنف اجلنيس، ملساعدة الضحااي والناجني عىل اإلنضامم مرة آخرى إىل اجملمتع عىل نطاق عريض، مبا يف ذكل:

توفري املساندة املالمئة نفسسيا وإجامتعيا للضحااي والناجني وللمجمتعات احمللية اليت يعيشون فهيا؛  •

توفري رعاية طبية شامةل وحساسة جتاه الضحااي والناجني، حبيث تتضمن إذا لزم األمر، العقاقري الوقائية ملا بعد التعرض ملرض اإليدز، ابإلضافة إىل   •

اإلستشارات واإلختبارات الطوعية، والعناية الشامةل للصحة اإلجنابية لضحااي اإلغتصاب والناجني منه.

مواهجة املشالك املسسمترة لإلساءة اجلنسسية واإلسستغالل اجلنيس من قبل املوظفني املسؤولني عن توفري املساعدة وامحلاية للساكن املتأثرين:    -6

حنن نعود ونؤكد إلزتامنا ابملبادئ واملامرسات املتضمنة يف منشور األمني العام لألمم املتحدة، مبا يف ذكل ضامن أن تقوم مجيع فرق ادلول ابألمم املتحدة بتأسيس 

آليات يسهل الوصول إلهيا لإلبالغات الرسية ، واليت من شأهنا أن تسستقبل وتتحرى بدقة مجيع اإلدعاءات بسؤ السلوك، وأن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة 

ملعاقبة املنهتكني ومنع املزيد من أحداث اإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية.  وحنن نناشد أعضاء جممتع حفظ السالم بأن يقوموا بأعامهلم عىل أساس ِاإلحرتام 

التام للمنشور، وأن يضمنوا مساءةل املنهتكني.  ويف ذات الوقت، فنحن ندرك احلاجة إىل مد املساعدات التقنية واملوارد البرشية للمثلني اخلصوصيني لألمني 

العام، وانئب األمم املتحدة، و/أو املنسقني املعنيني ابلشؤون اإلنسانية، وفرق ادلول ابملوقع، حىت يتسسىن هلم القيام مبسؤولياهتم جتاه تنفيذ املنشور.  إضافة، 

فنحن نكرر أمهية التأكد من توعية الكياانت واألفراد من خارج منظمة األمم املتحدة، عن معايري السلوك املنصوص علهيا ابملنشور.

املناداة ضد العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي أثناء الطوارئ:  البد أن نقوم بتقوية اجملهودات املبذوةل يف التأييد وادلفاع نيابة عن الضحااي   -7

والناجني ومن حتقيق املساءةل التامة للمنهتكني.

تنـمية سسياسة وخطة أعامل لللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت  IASC وتقوية قدرة البناء عىل سسياسات العنف املبين عىل أساس النوع   -8

اإلجامتعي:  البناء عىل السسياسات املوجودة حاليا واإلرشادات، مبا فهيا اإلطار األسايس اذلي وضعته اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت عن التدخل لتصدي 
العنف املبين عىل النوع اإلجامتعي يف حاالت اإلغاثة اإلنسانية.  والبد أن نقوم بتمنية إجراءات منسقة، وتعاونية ومتعددة القطاعات ملنع العنف املبين عىل أساس 

النوع اإلجامتعي واإلسستجابة هل.
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املرفق رمق 2 
)يرفق مع حصيفة األعامل رمق 2-2، راقب وقمي املهام(

عينة لنـموذج الرصد، تنفيذ احلد األدىن للمنع واإلسستجابة

املوقف/ادلوةل: _______________  التارخي: ____________ حمرر النـموذج:________ 

حاةل التنفيذاألعامل األساسسية
1-         التنسسيق

1-1   أسس آليات للتنسسيق ومق بتوجيه الرشاكء

1-2   أيد وإمجع المتويل املايل

Sphere )1-3   تأكد من نرش وتوزيع معايري سفري واإللزتام هبا  )أي امليثاق اإلنساين للحد األدىن من اإلسستجابة للكوارث

2-       التقيمي والرصد
2-1   مق بعمل حتليال رسيعا ومنسقا عن املوقف

2-2   راقب وقمي املهام

3-     امحلاية )القانونية واإلجامتعية والبدنية(
3-1    قمي األمن وحدد إسرتاتيجية امحلاية

3-2    وفر امحلاية طبقا لإلحتياج

3-3    أيد ودافع عن تنفيذ الصكوك ادلولية واإلمتثال هبا

4-    املوارد البرشية
4-1   إخرت وعني املوظفني بأسلوب غري مشجع لإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس

4-2    مق بتوزيع مدونة قواعد السلوك وأخرب مجيع الرشاكء مبحتوايهتا

4-3   نفذ ألية للشكوى الرسية

4-4   أسس شسبكة من فرق املنسقني املركزيني املعنية ابإلسستغالل اجلنيس واإلنهتاك اجلنيس

5-      املياة واملرافق الصحية
5-1   نفذ برامج مأمونة للمياه واملرافق الصحية

6-       األمن الغذايئ والتغذية
6-1   نفذ برامج مأمونة لألمن الغذايئ والتغذية

7-       ختطيط املأوى املوقع والسلع غري الغذائية
7-1   نفذ ختطيطا مأموان للموقع وبرامج لتوفري املأوى

7-2   تأكد من توفري مأوى مأمون للضحااي والناجني من العنف اجلنيس

7-3   نفذ إسرتاتيجيات مأمونة مجلع الوقود

7-4   وفر اللوازم الصحية للنساء والبنات

8-     الصحة وخدمات اجملمتع احمليل
8-1   تأكد من سهوةل حصول النساء عىل اخلدمات الصحية األساسسية

8-2   وفر اخلدمات الصحية املتعلقة ابلعنف اجلنيس

8-3   وفر خدمات التعضيد النفساين واإلجامتعي ابسستخدام مرافق اخلدمات احمللية

9-      التعلمي
9-1   تأكد من حصول األوالد والفتيات عىل التعلمي يف ماكن مأمون

10-    اإلعالم والتثقيف واإلتصاالت
10-1 مق بتوعية اجملمتع احمليل عن العنف اجلنيس وتوافر اخلدمات

10-2 أنرش املعلومات املتعلقة ابلقوانني اإلنسانية ادلولية ووزعها عىل املسلحني
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صفحة1 من 2  

املرفق رمق 3
عينة لنـموذج التقرير ابإلبالغ عن واقعة

)مأخوذ عن »العنف اجلنيس والعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي ضد األشخاص الالجئني والعائدين واملرشدين داخليا.  مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، 2003(

)from Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons.  UNHCR, 2003(

ملحـوظـة  البد للموظف املعين بتعبئة هذا النـموذج أن يكون قد أمكل ادلورة التدريبية عن كيفية إجراء املقابةل مع الناجني، وعن الطريقة الصحيحة لتعبئة هذا 
النـموذج.  ال يسستخدم هذا النـموذج كدليل إلجراء املقابةل أو الكشف الصحي.  توجد مناذج ودالئل أخرى تسستخدم ألغراض تقدمي اإلستشارة والكشف الصحي 

والعالج. 

نوع الواقعة الثانويةنوع الواقعة  

اترخي ووقت املقابةلإمس اخملمي/منطقة البدلةرمق احلاةل

أرقام الواقعات السابقة لهذا الشخص )إن وجدت(

بياانت الضحية/الناجية
النوع اإلجامتعي:اترخي امليالد )السسنة(:السن:اإلمس: )إختياري طواعية(:

املهنة:احلاةل اإلجامتعية:القبيةل/األصل العريق:العنوان:

عائل األرسة )الضحية ذاهتا أو إمس العائل وعالقته ابلضحية(أعامرمه:عدد األجنال:

عالقته/عالقهتا ابلضحية:إذا اكنت الضحية طفل/طفةل<<إمس ويل األمر:

الـواقـعــــــة
وقت وقوعها:اترخي وقوعها:موقع وقوعها:

وصف الواقعة )دون موجزا عن الظروف احمليطة ابلواقعة، وتفصيل عام حدث ابلواقعة، وما حدث يف أعقاب الواقعة(:
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بياانت مقرتف اإلنهتاك
النوع اإلجامتعي:عدد مرات الإلنهتااكت املقرتفة:اإلمس:

القبيةل أو األصل العريق:اجلنسسية الوطنية:                       السن:العنوان:

املهنة:احلاةل اإلجامتعية:عالقته ابلضحية:

إذا مل يكن مقرتف اإلنهتاك معروفا، َدِون أوصافه أو أوصافها، متضمنا أية عالمات ممزية:

املاكن احلايل املتواجد فيه مقرتف اإلنهتاك إن اكن معروفا:

هل ميثل مقرتف اإلنهتاك هتديدا مسسمترا عىل الضحية؟

إذا اكن مقرتف اإِلنهتاك طفل أو طفةل:  إمس ويل األمر:                                                            العالقة بيهنام:

الشـهــود
دون املعلومات املتعلقة بوجود أية شهود )متضمنا الشهود من األطفال(:

األسامء والعناوين:

األعامل اليت مت إجنازها – أية أعامل قد مت إجنازها منذ اترخي تعبئة هذا النـموذج
األعامل اليت مت إجنازهاهجة التقرير عن اإلبالغ

الرشطة:

اإلمس:
األمن:

اإلمس:
مفوضية األمم املتحدة للالجئني:

اإلمس:
السلطات احمللية:

اإلمس:
الرعاية الصحية:

إرجع إىل صفحة 1 من هذا النـموذج بشأن اإلمس 
والبياانت

هجات أخرى:
اإلمس:

األعامل اإلضافية الالزمة وخطة األعامل – من اترخي تعبئة هذا النـموذج
تقيمي إحتياجات الضحية إىل إجراءات أمنية لسالمهتا واخلطة األمنية الفورية:

هل حصلت الضحية/الناجية عىل أية إستشارات – إذا اكنت اإلجابة “نعم”، أي نوع من اإلستشارات؟

هل تسعى الضحية/الناجية إىل اإلبالغ عن الواقعة للرشطة؟         نعم □             ال □
هل تسعى )أو يسعى( الضحية وراء إجراءات احملامك التقليدية؟    نعم  □             ال □

ما يه إجراءات املتابعة اليت سيمت إجنازها من قبل العاملني بشؤون العنف اجلنيس والعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي، املعنيني 

بشؤون إمناء اجملمتع احمليل؟
ما يه األعامل اإلضافية الالزمة؟

احملرر اذلي قام بتعبئة هذا النـموذج )إكتب اإلمس بوضوح(:                                              التوقيع:

مثال منوذج التقرير ابإلبالغ عن واقعة – صفحة 2 )ميكن نسخها عىل وهج�ي الصفحة لتسهيل إسستخداهما ابملوقع(
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املرفق رمق 4
 

اللفظات األوائلية

ARC Action for the Rights of the Child

العمل من أجل حقوق الطفل
AS action sheet

حصيفة األعامل
BCC behaviour change communication

اإلتصال لتغيري السلوك
CAP consolidated appeal process

معلية النداء املوحد
CBO community1based organization

منظمة حملية
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

إتفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة
DPKO Department of Peacekeeping Operations

إدارة معليات حفظ السالم
GBV gender1based violence

العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي
HC Humanitarian Coordinator

منسق الشؤون اإلنسانية
IASC Inter1Agency Standing Committee

اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت
ICRC International Committee of the Red Cross

اللجنة ادلولية للصليب األمحر
IEC information, education, communication

اإلعالم والتثقيف واإلتصاالت
M & E monitoring and evaluation

الرصد والتقيمي
MISP Minimum Initial Service Package

مجموعة اخلدمات األولية اليت متثل احلد األدىن
NGO non1government organization

منظمة غري حكومية
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OHCHR Office5of5the5High5Commissioner5for5Human5Rights

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

) مكتب املفوض السايم لألمم املتحدة املعين بشؤون احلقوق اإلنسانية(

RC Resident Coordinator

املنسق املقمي
RHRC Reproductive5Health5Response5in5Conflict5Consortium

إحتاد اإلسستجابة للصحة اإلجنابية أثناء الزناعات
SEA sexual exploitation and abuse

اإلسستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسسية
SG Secretary1General of the United Nations

األمني العام لألمم املتحدة
SGB Secretary1General's Bulletin

منشور األمني العام
SGBV sexual and gender1based violence

العنف اجلنيس والعنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي
SRSG Special Representative of the Secretary General

املمثل اخلاص لألمني العام
STI/STD sexually transmitted infection/disease

اإلصابة ابألمراض/العدوى املنقوةل عن طريق اإلتصال اجلنيس
TBA traditional birth attendant

ادلاية أو القابةل التقليدية
TOR terms of reference

إختصاصات
UN United Nations

األمم املتحدة
UNFPA United Nations Population Fund

صندوق األمم املتحدة للساكن
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

املفوض السايم لألمم املتحدة املعين بشؤون الالجئني
UNICEF United Nations Children's Fund

صندوق منظمة األمم املتحدة للطفوةل
UNOCHA United5Nations5Office5for5the5Coordination5of5Humanitarian5Affairs

مكتب األمم املتحدة لتنسسيق املساعدة اإلنسانية
VAW violence against women

العنف ضد املرأة



دليل التدخل لتصدي العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في إطار اإلغاثات اإلنسانية
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WFP World Food Programme

برانمج األغذية العاملي
WHO World Health Organisation

منظمة الصحة العاملية



الرجاء مالحظة أن مجيع اللقطات الفوتوغرافية مأخوذة ألشخاص من داخل مواضع الرصاعات، إال أهنم ليسو ابلرضورة حضااي أو 
انجني من رضاء العنف املبين عىل أساس النوع اإلجامتعي.

تقدمت الهيئات التالية مبنح الصور الفوتوغرافية ابلغالف:   الصف العلوي من اليسار إىل الميني:

  إيرين IRIN، اللجنة النسائية املعنية ابلالجئني من النساء واألطفال

  Women's Commission for Refugee Women and Childrenًًً

   ،IOM-2003 MMD0002   

   )تصوير:  أيوري فواك( 

الصف السفيل:

 برانمج األغذية العاملي/فانيسا فيك، MRU0030-2003 IOM   )تصوير: اكميل ألياانك( )أعىل(، 

 MAF0102 – 2002 IOM   )تصوير: جيف البوفيسك( )أسفل(

لإلتصال:

الفريق العامل  املعين بشسئون النوع ِاإلجامتعي يف حاالت اإلغااثت ااإلنسانية التابع للجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت 

The IASC Taskforce on Gender in Humanitarian Assistance

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/publications/asp

iascgbvguidelines@un.org  :الربيد ِاإللكرتوين






