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ً بالغ األهمية في واقع المجتمع السوداني لتداخل أسبابه ثه وعوامل حدو تمثل قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي مكونا

وتزيد  ي والمجتمعي،لنزاعات التي تؤثر على االستقرار األسرإلى ا ضافةإوتقاطعها مع األبعاد الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، 

بني على ي للعنف الملفتيات واألطفال تحديدًا. ولذلك أصبح الحيز الذي تحتله برامج وأنشطة الوقاية من والتصدمن معاناة النساء وا

. هذا المجال النوع االجتماعي هو األكثر أهمية وضرورة مترجًما من خالل أعمال التنسيق والتعاون بين الشركاء والعاملين في

 ر مهم لضمانمشتركة للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي كتطووتأتي اجراءات العمل القياسية الموحدة ال

ل ذاته إلعما ت من العنف المبني على النوع االجتماعي وفي الوقتن/امن الخدمات للناجي وعالية الجودة تقديم منظومة متكاملة

ليها لية المتفق عالنوع االجتماعي وتلتزم بالمعايير الدونشطة الوقائية التي تحمي المجتمع وتحد من آثار العنف المبني على األ

 اري الوقايةجراءت الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وعليه فإن نظم الحماية تعمل بالتوازي في مسإل

ميع جوقهن بتعاون والحفاظ على حقواالستجابة عبر اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تحقيق الحماية للنساء والفتيات واألطفال 

 الشركاء في األدوار والمسؤوليات.

مراجعة الى  ، وتتماشى مع جهود الدولة الراميةالسودانتتزامن هذه الوثيقة مع لحظات التغيير السياسي الهامة التي شهدتها 

 ل خاص. بشك على النوع االجتماعي العنف المبنيبالسياسات المتعلقة بشكل عام و السياسات الخاصة بحقوق النساء واألطفال

 1اجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركةمفهوم 

ات ر والمسؤوليألدوااجراءات ووأفضل الممارسات الدولية لإلتصف إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة المبادئ التوجيهية 

حكومية،  االجتماعي لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من مؤسساتالمتعلقة بالوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع 

وعة لمقدمة لمجمااألمم المتحدة، والمنظمات الوطنية والدولية الفاعلة في المجتمع المدني. وتقدم معلومات عن الخدمات  مؤسساتو

ً والالجئين والعائدين والمجتم/واسعة من المستفيدين ن ظلوا في عات المضيفة وأولئك الذيات، بما في ذلك النازحين داخليا

 مجتمعاتهم أثناء النزاع وبعده. 

لخدمات في اقدمي جراءات من خالل عملية تشاورية تشمل م، تم تطوير هذه اإلوالدولية واستنادًا الى أفضل الممارسات الوطنية

 ة االجتماعيةكالقطاعات الطبية والنفسية في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، القطاعات الرئيس

 والقانونية والسالمة واألمن.

كز على النهج المرتوى من اإلجراءات الواجب اتخاذها الحترام المعايير الدولية يرد في اجراءات العمل الموحدة تفصياًل للحد األدن

هذه أن تكون اسية . ال يُقصد من إجراءات العمل القيلعنف المبني على النوع االجتماعيالناجيات من ا/الناجيات في رعاية الناجين

 عي.لنوع االجتمامع المصادر المتوفرة الخاصة بالوقاية من والتصدي للعنف المبني على ابل ينبغي قراءتها  موردًا قائًما بذاته

 وثيقة اجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة إعداد دواعي

ما يجعل  ،اعيالى ارتفاع معدالت العديد من أنماط العنف المبني على النوع االجتم المجتمعيةنتائج الدراسات المسحية شير تُ 

 ني على النوعالوقاية من والتصدي للعنف المب قابلة للقياس في مجالتكون بمثابة أداة توجيهية  الحاجة ماسة لتطوير اجراءات

 . لذلك تسهل هذه اإلجراءات: االجتماعي

 ة ومنسقة؛ن/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل توفير خدمات سرية وفعّالمساعدة جميع الناجي .1

أو مؤسسة تعمل في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع /تحديد مسؤوليات وأدوار كل قطاع و .2

 االجتماعي.

 المستهدفون المستخدمون

 النوع على يالمبن العنف مجال في الفاعلة الجهات جميع هم هذه الموحدة القياسية العمل إلجراءات المستهدفين المستخدمين إن

 .االجتماعي النوع على المبني للعنف والتصدي من الوقاية برامج في يشاركون الذي الخدمات ومقدمي االجتماعي

 

 

  

                                            
 السودان وأي تغييرات في التوجيهات الدولية سيتم مراجعة إجراءات العمل القياسية بشكل دوري لتضمين أي تغييرات في سياق الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في 1
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 خاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعيريفات تع 1.1

أن جيذور هيذه االختالفيات  وعليى اليرغم مين. ين الرجيال والنسياءالمكتسيبة بي يشيير إليى االختالفيات االجتماعيية النوع اإلجتماعى:

  . 2وتتباين بشكل كبير داخل وبين الثقافات الوقت،فهي قابلة للتغيير بمرور  في كل ثقافة،متأصلة 

ويقييوم علييى التمييييز  الفييرد رتكييب ضييد إرادةي مصييطلح عييام يشييمل أي فعييل مييؤذ  : (GBV)اإلجتمففاعي علففى النففوع  المبنففيالعنففف 

أو  ،أو الجنسيييةجسييدية، . ويشييمل األفعييال التييي تلحييق األذع أو المعانيياة ال)أي النييوع االجتميياعي( بييين الييذكور واإلنييا االجتميياعي 

يمكين أن و، وغيرهيا مين أشيكال الحرميان مين الحريية. إكراه الطرف اآلخر عليهيا  وأمثل هذه األفعال، بارتكاب  التهديد وأالعقلية، 

 .3أو الخاص م العاالمجال  تحد  هذه األفعال في

د األسرة من أفرا ف الذي يرتكبه أحدقد يشمل العنف الزوجي والعن العنف الذي يحد  داخل المنزل أو األسرة العنف األسري:

لعاطفية(.ال ا/اآلخرين ويحمل أشكااًل متعددة من العنف )االغتصاب، واالعتداء الجنسي، واالعتداء الجسدي، واإلساءة النفسية

نه أبولكنه يعرفه  يُعّرف نظام إدارة المعلومات هذا النوع من العنف كأحد األنواع الرئيسية للعنف المبني على النوع االجتماعي،

 ألسري.ليس لدع السودان قانون للعنف ا ة التي قد تتضمن أشكال متعددة من العنف.الناجي/العالقة بين المعتدي والناجي

نثيى بشيكل جميع الممارسات التيي تنطيوي عليى ازالية األعضياء التناسيلية لأ (:FGM/Cتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )/بتر

تيا  مين أو ختيان اإل (FGM/C)تشيويه األعضياء التناسيلية األنثويية /ات أخيرع بتليك األعضياء. ويعتبير بتيرجزئي أو إلحاق إصاب

رسية الضيارة جنسي. وينبغي أن تًصنف هيذه المما عنف أفعال العنف الجنسي التي تؤثر على األعضاء الجنسية، وعليه يُصنف بأنه

 مجلس لقب من  إلناا نختا لتجريم لجنائيا نلقانوا على حمقتر تعديل دعتماا تم 2016فييي سيينة  تحييت مسييمى االعتييداء الجنسييي.

 في السودان. زراءلوا

يجب على  ا.المستقاة من مصادر دولية معً وتلك  يتضمن الجدول التالي التعريفات والمصطلحات المستخدمة في اإلطار السوداني

ل ي هذا الجدونوع االجتماعي استخدام التعريفات الواردة فالجهات الفاعلة في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على ال

 لتصنيف حواد  العنف المبني على النوع االجتماعي. 

تعريفات نظام إدارة المعلومات لحاالت العنف المبني على النوع 

 )GBVIMS( 4االجتماعي
 التعريفات الوطنية السودانية

الجسم  إيالج قسري للقضيب أو غيره من أجزاء  االغتصاب:

ا )مهما كان طفيفًا( في المهبل أو الشرج أو الفم. ويشمل أيضً 

 اختراق المهبل أو فتحة الشرج بواسطة شيء ما.

تعديل  1991حسب القانون الجنائي السوداني  االغتصاب

ة االغتصاب كل يُعد مرتكب جريم -1(: 149، مادة )2015

ينتج عنه إيالج عضو عن طريق سلوك شخص يواقع شخًصا 

فتحة فرج الشرج أو جنسي أو أداة أو جزء من أجزاء الجسم في 

 الضحية.

ة أو أن تكون الجريمة قد تم إرتكابها عن طريق استخدام القو -2

د أو الذي يحدثه الخوف من إستخدام العنف أو التهدياإلكراه الذي 

ام اإلحتجاز أو اإلضطهاد النفسي أو اإلغراء أو إساءة استخد

قد يكون االنتهاك خر أو أن الشخص أو شخص آالسلطة ضد 

ألسباب  خص غير قادر على التعبير عن رضائهارتُكب ضد ش

 طبيعية أو إغوائية أو ذات صلة بالعمر.

( من يرتكب 149حسب المادة ) ة اغتصاب البالغين:عقوب

جلدة، وبالسجن مدة ال  100جريمة االغتصاب يعاقب بالجلد 

 سنوات ما لم يشكل االغتصاب جريمة الزنا أو اللواط 10تجاوز 

 المعاقب عليه باإلعدام.

( من قانون ب-45حسب المادة ) عقوبة اغتصاب األطفال:

السجن  ، من يغتصب طفل يعاقب باإلعدام أو2010لطفل لسنة ا

  سنة مع الغرامة. 20مدة 

في  على وجه التحديد وال يتم تجريم االغتصاب الزوجي

كما ال يوجد قانون بزواج الضحية من المغتصب في  السودان.

بخصوص اإلجهاض للناجيات من االغتصاب، فإنه السودان. و

، يكون 1991( من القانون الجنائي لسنة 135بموجب المادة )

                                            
. المبادئ التوجيهية لدمج التدخالت المتعلقة بالعنف المبني  لليا النيوال االجتميال  لي  العميا ا. جيا  . جنييف. اللجنية (2015)للجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ا 2

  IASCالدائمة المشتركة بين الوكاالت 
ج التدخالت المتعلقة بالعنف المبن  للا النوال االجتمال  ل  العما ا. جا  . جنيف. اللجنة . المبادئ التوجيهية لدم(2015)للجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ا 3

 IASCالدائمة المشتركة بين الوكاالت 
هو مبادرة تمكن الجهات ا. جا ية الفاللة من التصدي لحوادث العنف المبن  للا النوال  )GBVIMS( ظام إدارة المعلومات للعنف المبن  للا النوال االجتمال   4

 ات من العنف المبن  للا النوال االجتمال /االجتمال  بشكا لعال وآمن، ومن جمع وتخزين وتحليا وتبادل البيا ات الت  أبلغ لنها الناجين

http://gbvguidelines.org/
http://gbvguidelines.org/
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إذا رغبت المرأة الحامل في إجرائه قبل مرور اإلجهاض قانونيًا 

 يوًما على االغتصاب. 90

بدون  أي شكل من أشكال االتصال الجنسياالعتداء الجنسي: 

موافقة الطرف اآلخر ال يؤدي الى أو ال يتضمن اإليالج. ومن 

األمثلة على ذلك: محاولة االغتصاب، والتقبيل غير المرغوب 

 األعضاء التناسلية واألرداف. والفيه، أو المداعبة، أو لمس 

تشويه /يشمل هذا النوع االغتصاب )حيث يتضمن إيالًجا(. بتر

هو عمل من أعمال  (FGM/C)األعضاء التناسلية األنثوية 

العنف التي تؤثر على األعضاء التناسلية، ويجب أن يصنف 

 على أنه اعتداء جنسي.

لسوداني حسب القانون الجنائي ا األفعال الفاحشة والتحرش

يُعد مرتكب جريمة  -1(: 151، مادة )2015تعديل  1991

و أاألفعال الفاحشة من يأتي فعاًل مخاًل بالحياء لدع شخص آخر 

يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ال تبلغ درجة الزنا أو 

 اللواط ويُعاقب بالجلد بما ال يتجاوز أربعين جلدة كما تجوز

 أو بالغرامة. معاقبته بالسجن مدة ال تجاوز سنة 

ر إذا ارتكبت جريمة األفعال الفاحشة في مكان عام أو بغي -2

ن رضا المجني عليه يُعاقب الجاني بالجلد بما ال يتجاوز ثماني

  امة. جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة ال تجاوز سنتين أو بالغر

التحرش الجنسي: يُعد مرتكب التحرش الجنسي كل شخص  -3

 آخر واًل أو سلوًكا يُشكل إراء أو دعوة لشخصيأتي فعاًل أو ق

أو يأتي سلوًكا مشينًا أو غير لممارسة غير مشروعة للجنس، 

يؤدي إلى إيذاء الشخص المجني عليه الئق له طبيعة جنسية 

 نفسيًا أو يعطيه إحساًسا بعدم األمان ويُعاقب بالسجن مدة ال

أما بالنسبة للتحرش الجنسي باألطفال  تجاوز ثالثة سنوات.

سنة  15عاقب بالسجن مدة ال تجاوز يُ  ج(-45فحسب المادة )

يشمل  2013ع / ط ج /  وبحسب السابقة القضائية موالغرامة. 

التحرش الجنسي العبارات واإليماءات الجنسية ولمس مواضع 

 .العفة فى المجنى عليه أو المجنى عليها

وال توجد في السودان مذكرة تفسيرية لتوضيح مفهوم التحرش 

 الجنسي. 

عنف جسدي غير جنسي بطبيعته. ومن عتداء الجسدي: اإل

 األمثلة على ذلك: الضرب، أو الصفع، أو الخنق، أو القطع، أو

الدفع، أو الحرق بكافة أشكاله بما فيها استخدام األحماض 

أي  الحارقة )األسيد(، أو إطالق النار أو استخدام أي أسلحة، أو

 ة. فعل آخر ينتج عنه األلم أو الشعور بعدم الراحة أو اإلصاب

 1991يعتبر قانون السودان الجنائي لسنة عتداء الجسدي: اإل

بحسب المادة  ويسمى "أذع جسيم" سدي جريمةاالعتداء الج

تسبيب الجراح العمد( التي تنص على: من يرتكب  – 139)

جريمة تسبيب الجراح العمد يُعاقب بالقصاص اذا توافرت 

يٌعاقب  شروطه، إذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص

ا سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معً  3بالسجن مدة ال تجاوز 

 وذلك دون المساس بالحق في الدية.

يمة ( جريمة األذع البسيط، يٌعد مرتكبًا جر142المادة )وتتناول 

ة األذع كل من يسبب إلنسان ألًما أو مرًضا ويٌعاقب بالسجن مد

ألذع اين معًا. إذا حد  أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبت 6ال تجاوز 

ع بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد باألذع، انتزا

اعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل مخالف للقانون 

 يُعاقب الجاني بالسجن مدة ال تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته

 بالغرامة.

رغبتها، ويشمل /زواج شخص ما ضد رغبتهالزواج القسري: 

 .زواج األطفالأيًضا 

 ال يسمح قانون األحوال الشخصية في السودانالزواج القسري: 

( من القانون حددت سن 40، ولكن المادة )بالزواج القسري

 التمييز بعشرة سنوات.

الحرمان من الموارد والفرص أو الخدمات )العنف 

االنكار والحرمان من الحق في الوصول  االقتصادي(:

و األصول االقتصادية أو فرص كسب والحصول على الموارد أ

الرزق أو التعليم أو الصحة أو الخدمات االجتماعية األخرع. 

على  ومن األمثلة: حرمان المرأة من استالم ميراثها أو االستيالء

 دخلها من قبل الزوج أو أحد أفراد األسرة، أو فتاة ُمنعت من

منع الذهاب إلى المدرسة، أو منع المرأة من استخدام وسائل 

الحمل، أو حرمان المرأة من مواصلة كسب العيش، الخ. وال 

 يشمل ذلك التقارير الخاصة عن الفقر العام.

 

لة إنتهاك هذا مكن التقاضي فى حايُ العاطفية: /اإلساءة النفسيةإلحاق األلم أو األذع العقلي أو العاطفية: /اإلساءة النفسية
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اإلصابة النفسية أو العاطفية. ومن األمثلة على ذلك: التهديدات 

التخويف، أو اإلذالل، أو بإلحاق العنف الجسدي أو الجنسي، أو 

العزل القسري، أو المطاردة، أو الترصد، أو التحرش، أو 

االهتمام غير المرغوب فيه، أو المالحظات أو اإليماءات أو 

الكلمات المكتوبة ذات الطابع الجنسي و/أو التهديد، أو تدمير 

 األشياء العزيزة، إلخ.

 ً ( استخدام القوة 143المادة ) 1991للقانون الجنائي  الحق وفقا

وعقوبتها السجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو  الجنائية

وعقوبتها السجن مدة ال  ( اإلرهاب144، والمادة )بالعقوبتين معًا

( 156، والمادة )أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا 6تجاوز 

جلدة أو  100وعقوبتها يُعاقب بالجلد بما ال يجاوز  اإلغواء

سنوات وفي حالة األطفال أو الشخص  5بالسجن مدة ال تجاوز 

جلدة والسجن مدة ال تجاوز  100مختل العقل تصل العقوبة الى 

جلدة،  80وعقوبتها الجلد  ( القذف157، والمادة )سنوات 7

 6ة ال تجاوز ( اشانة السمعة وعقوبتها السجن مد159والمادة )

( اإلساءة 160أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معًا، والمادة )

والسباب وعقوبتها السجن مدة ال تجاوز شهر أو الجلد بما ال 

 .جلدة أو بالغرامة 25يجاوز 

 تعريفات خاصة بحماية الطفل: 1.2

 :5مرلم يتجاوز الثامنة عشرة من العُ هو كل شخص  الطفل . 
 

  خر ولم يقم آتخلى عنه والداه خشية الوصمة أو اإلمالق أو ألي سبب  يفل الذطهو ال :فاقد السند/الرعاية الوالديةالطفل فاقد

 6برعايته أحد األقارب
 

 :ين لبالغين اليذأي طفل انفصل عن كال األبوين أو األقارب وال يوجد لديه من يهتم به من األشخاص ا األطفال غير المصحوبين

يية أن يكيون ، أو احتماليعتبرون بحكم القانون أو العرف موكلين برعايته. وهذا يعني احتمالية افتقار الطفل لرعاية البالغين كليًيا

رعايية غيير ة ليه أو ال تيربطهم بيه أي عالقية، أو قيد يكونيوا مين مقيدمي الالقائمين على رعايته أشيخاص غيير معيروفين بالنسيب

 المعتادين مثل الجيران أو طفل آخر دون سن الثامنة عشر أو شخص غريب.
 

 :كيم القيانون برعايتيه بح ةالموكل الجهة/أي الطفل الذي انفصل عن كال الوالدين أو عن الشخص األطفال المنفصلين عن ذويهم

 أو العرف، ولكن ليس بالضرورة عن أقارب آخرين.
 

 كل طفل أتم الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشير مين عميره عنيد ارتكابيه فعياًل  الجانحين:/األطفال الذين هم في نزاع مع القانون

 . 7مخالفًا للقانون
 

  :العمير واليذي يعيين أو يقبيل أو يُفيرض علييه االنضيمام ألي قيوة هيو الطفيل اليذي ليم يتجياوز الثامنية عشير مين الطفل الجنفدي

 .8عسكرية أو شبه عسكرية سواء أكانت منظمة أو غير منظمة
 

 :9الوقاية من والتصدي لإلساءة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األطفال حماية الطفل. 
 

 :أي شخص دون سن الثامنة عشر كان قد تعرض ألي شكل من أشكال العنف وخاصة العنف المبني عليى  الناجين من األطفال

في السودان، يُقصد بهم األطفال دون سن الثامنية  2012وبحسب الئحة التعامل مع األطفال الضحايا لسنة  .10النوع االجتماعي

  المدعى به. عشر الذين هم ضحايا الجريمة والشهود عليها بغض النظر عن جرمهم
 

 ليي سيتخدام الفعاالستخدام المتعمد للقيوة البدنيية أو السيلطة ضيد أي طفيل، سيواء تضيمن ذليك التهدييد أو اال :ضد األطفال العنف

 فيل أو بقائيهللقوة. ويُستخدم العنف من قبل فرد واحد أو مجموعة من األفراد، وقد ينتج عنه ضيرر فعليي أو محتميل لصيحة الط

نيف ك أيًضيا العاحتمالية كبييرة بيأن يتسيبب بالضيرر. ويمكين أن يشيمل ذلي أو كرامته أو قد تكون هناك وهعلى قيد الحياة، أو نم

 الذاتي مثل إيذاء النفس أو االنتحار.
 

 :أو ذليك اليذي وه بسالمة الطفل ورفاهيه وكرامتيه ونمياإلساءة للطفل هي سوء المعاملة المتعمد أو اإلهمال الذي يضر  اإلساءة

تيي ة جمييع أشيكال سيوء المعاملية الجسيدية أو الجنسيية أو النفسيية أو العاطفيية القد يتسبب باإليذاء على األرجح. وتشمل اإلساء

سييرية علييى صييحتهم العاميية، وعالقيياتهم األاألطفييال الجسييدي والعيياطفي والسييلوكي، و وتحييد  إيييذاء وتتييرك آثييار علييى نميي

 .11واالجتماعية، وتقديرهم للذات، وتحصيلهم العلمي، وتطلعاتهم المستقبلية
 

                                            
 ، الجودان2010لجنة وقا ون الطفا  1، المادة 1989اتفاقية حقوق الطفا  5
 2011الجياسة الوطنية لحماية ورلاية األطفال لاقدي الرلاية الوالدية  6
 ، الجودان2010قا ون الطفا لجنة  7
 (4جودان، المادة )، ال2010قا ون الطفا لجنة  8
 CPWGالتعريف العالم  لمجمولة حماية الطفا  9

 1989اتفاقية حقوق الطفا  10
. رلاية الناجين من األطفال من ا.ساءة الجنجية: المبادئ التوجيهية لمقدم  الخدمات الصحية والنفجية واالجتمالية ل  (2012)لجنة ا. قاذ الدولية واليو يجيف  11

 األوضاال ا. جا ية

http://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
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  بيل عانياة )عليى سياستخدام القوة البدنية التي تتسبب بحدو  إصابة جسدية فعلية أو محتملة أو تتسبب فيي الم الجسدية:اإلساءة

 زل والمجتميعالمثال: الضرب، أو الهز، أو الحرق، أو التعيذيب، أو اليرجم، اليخ(. ويمكين أن تحيد  اإلسياءة الجسيدية فيي المني

 والمدارس.

 :ء ؤثر عليى نمياهي سوء المعاملة المستمر للطفل اليذي ينيتج عين آثياًرا عكسيية حيادة ومسيتمرة تي اإلساءة العاطفية أو النفسية

ر، عيييير المسييتمالطفييل العيياطفي والنفسييي وعلييى رفاهييه. وتشييمل المعامليية المهينيية والمذليية )مثييل الشييتائم، والنقييد المسييتمر، والت

 والحبس والحد من التفاعل االجتماعي(.
 

 أي نشاط جنسي أو ممارسة جنسية ضد الطفل من قبل شخص قد يكون داخل األسرة من أحد  األطفال:عتداء الجنسي على اإل

فرادها البعيدين وقد يكون في صورة )سفاح المحارم( وقد يكون بين طفل وفرد خارج األسرة، وينطوي إما على استخدام أ

 .12الناجيات بسبب صغر سنهم/وافقة الناجينالقوة أو اإلكراه بشكل صريح أو في الحاالت التي ال يمكن فيها منح م
 

 :هو الفشل المستمر بتوفير أو تأمين االحتياجات الجسدية أو النمائيية أو النفسيية األساسيية للطفيل، سيواء كيان ذليك عين  اإلهمال

 . 13قصد أو بسبب الالمباالة أو التقصير
 

 :تشمل العبودية، واليدعارة، والميواد اإلباحيية، واألنشيطة غيير المشيروعة، والعميل اليذي يُحتميل أن  أسوأ أشكال عمل األطفال

 .14يضر بصحة األطفال أو سالمتهم أو أخالقهم
 

  الطفل المعرض للجنوح: يقصد به الطفل الذي أتم السابعة وليم يبليغ الثانيية عشير ووجيد فيي بيئية تُعيرض سيالمته األخالقيية أو

 .15جسدية أو التربوية للخطرالنفسية أو ال
 

 :هو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والثمانية عشر عاًما، أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن  زواج رسمي زواج األطفال

 قد حّل المصطلح مؤخًرا محل "الزواج المبكر"والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضرًرا بشكل غير متناسب. و

م من أن بعض البلدان على الرغ .16ألن األطفال غير مؤهلين قانونيًا للموافقة عليه أشكال الزواج القسريويعتبر شكال من 

معايير الدولية تصنف هذه الزيجات على أنها زواج من األطفال غير القادرين على فإن العاًما  18قبل سن  جتسمح بالزوا

( من الدستور االنتقالي األطفال من الزواج المبكر في السودان بينما 15)تحمي المادة . 17إعطاء الموافقة المستنيرة والمطلعة

( من قانون األحوال الشخصية على 215قانون األحوال الشخصية غير واضح فيما يتعلق بسن الزواج القانوني. تنص المادة )

 سنة ومع ذلك تسمح مواد أخرع بزواج القاصر في بعض الحاالت. 18أن سن الرشد هو 
 

 للطفل من خالل مجموعة متنوعية  ىصف رفاه الطفل بشكل واسع، حيث يتم تحديد المصلحة الفضلت لحة الفضلى للطفل:المص

الموكلين برعاية الطفيل، أو بيئية الطفيل /من الظروف الفردية، مثل العمر، أو مستوع نضج الطفل، أو وجود أو غياب الوالدين

 . 18وتجاربه
 

 صيغر سيناً إبيداء الرغبية فيي المشياركة فيي الخيدمات. يمكين طليب "رأي األطفيال" األ الطففل:استطالع رأي /الموافقة الواعية

مات. ي تلقيي الخيدالذين هم بحكم التعريف صغار جدًا إلعطاء الموافقة المستنيرة، ولكن يمكنهم فهم والموافقة على المشاركة في

 في تلقي الخدمة. فاستطالع رأي الطفل هو الرغبة التي يعرب عنها الطفل في المشاركة 
 

 تعريفات ومصطلحات أخرى ذات صلة 1.3
 األفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات المعنية في الوقاية من والتصدي للعنف المبني : مقدمو الخدمات /الجهات الفاعلة

ن الموظفين، أو على النوع االجتماعي. وقد تكون هذه الجهات إما من السكان المحليين أو الالجئين أو النازحين أو م

األمم المتحدة أو منظمات غير حكومية أو مؤسسات حكومية ُمضيفة أو جهات مانحة مؤسسات المتطوعين العاملين لدع 

 .19الدولي باإلضافة الى غيرها من أعضاء المجتمع
 

 

  :على النوعالمنظمات التي تتولى قيادة مجموعة فرعية و/ أو مجموعات عمل العنف المبني وكاالت/جهات التنسيق 

 الحد األدنى من تدخالت الوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.جود االجتماعي وتضمن و
 

 

 الشخص الذي تعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي. يمكن استخدام مصيطلحي "الضيحية"  أو الضحية: الناجية/الناجي

الناجييية" هييو /غالبًييا مييا يُسييتخدم فييي القطاعييات القانونييية والطبييية و"النيياجيالناجييية" بالتبييادل، فمصييطلح "ضييحية" /و "النيياجي

ويعزز الشفاء كونه يتبيع مبيدأ االعتبيار  المصطلح المفضل عموًما في قطاعات الدعم النفسي واالجتماعي ألنه يتضمن المرونة

 20القياسية هذه.الناجية" في اجراءات العمل /. وسيتم استخدام مصطلح "الناجياإليجابي في التعامل

                                            
 1989الطفا اتفاقية حقوق  12
 1989اتفاقية حقوق الطفا  13
 182اتفاقية منظمة العما الدولية رقم  14
 ، الجودان2010قا ون الطفا لجنة  15
 حماية الطفا من العنف واالستغالل وا.يذاء، يو يجيف 16
ئ التوجيهية لدمج التدخالت المتعلقة بالعنف المبن  للا النوال االجتمال  ل  العما ا. جا  . جنيف. اللجنة . المباد(2015)للجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ا 17

 IASCالدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 1989اتفاقية حقوق الطفا  18
. المبادئ التوجيهية لدمج التدخالت المتعلقة بالعنف المبن  للا النوال االجتمال  ل  العما ا. جا  . جنيف. اللجنة (2015)للجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ا 19

 IASCالدائمة المشتركة بين الوكاالت 
التدخالت المتعلقة بالعنف المبن  للا النوال االجتمال  ل  العما ا. جا  . جنيف. اللجنة  . المبادئ التوجيهية لدمج(2015)للجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ا 20

 IASCالدائمة المشتركة بين الوكاالت 
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 إلييذاء شخص أو مجموعة أو مؤسسة شاركت بشكل مباشر أو مساند في عمليية العنيف أو غييره مين أشيكال ا: الجاني/الُمعتدي

 التي يتعرض لها شخص آخر ضد إرادته.
 

 

  :الخدمات والمعلومات مبدأ أخالقي يرتبط بمهن الخدمة الطبية واالجتماعية. يستلزم الحفاظ على السرية حماية مقدمو السريّة

ات وعدم السماح بمشاركتها إال بإذن صريح منهم. ويتم االحتفاظ بكافة المعلومات المدونة في /التي ُجمعت عن المستفيدين

مكان سري وفي خزائن مقفلة. يُسمح فقط بتدوين المعلومات غير المعّرفة بهوية المستفيدين في ملفات الحاالت، والحفاظ على 

والتي تؤدي إلى الحالة المعلومات الدالة على نبغي لمقدمي الخدمات عدم مناقشة بحادثة العنف، يت المتعلقة سرية المعلوما

 . 21مطلقًا مع األسرة أو األصدقاء أو مع الزمالء الذين ال تعتبر معرفتهم باإلساءة أمًرا ضروريًاالناجية /كشف هوية الناجي
 

 

 :للحصيول عليى الموافقية الذي يتمتيع باألهليية القانونيية بعيد التفكيير الميدروسطوعية للشخص لا الموافقة الموافقة المستنيرة .

المستنيرة، ينبغي أن يتمتع الفرد بالقدرة والنضج لمعرفة وفهم الخدمات المتاحة كما ينبغي أن يكيون قيادًرا قانونيًيا عليى إعطياء 

 .22موافقته
 

 

 :ين، )المعلمييعيياملين فييي مهيين المسيياعدة مثييل و/ أو أشييخاص مؤسسييات القييوانين والسياسييات التييي تخييول  اإلبففالغ اإللزامففي
التبليغ عين حياالت اإلسياءة الفعليية أو المشيتبه بهيا )مثيل ( عاملين في مجال الصحة وما الى ذلكن، الين االجتماعياالختصاصيي

 2010ويتنياول قيانون الطفيل لسينة  .23(، واإلهميالالجنسيياالعتداء اإلساءة الجسدية، والجنسية، واإلساءة العاطفية والنفسية و
على أنه يجوز ألي شخص لدييه سيبب معقيول يحمليه عليى  .(84في السودان تعريف التبليغ عن إهدار حق الرعاية في المادة )

ايتيه ييرفض أو يهميل فيي االعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل أو أن أي من أبوي أي طفل أو ولي أمره أو المعهود له برع
مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعلييم ميع قدرتيه عليى تيوفير ذليك أن يقيوم بنصيجه بالواجيب علييه، 

 وإن أصر على عدم االستجابة أن يبلغ ذلك ألقرب سلطة رسمية. 
 
 

 :أو /الخيدمات االجتماعيية وتقيدم  ةعياد ةواحيدمؤسسية تقوم بها  ة.الناجي/طريقة منظمة لتقديم المساعدة إلى الناجي إدارة الحالة
الناجيية باليدعم المعنيوي /بكافة الخيارات المتوفرة لهم، وتزويد النياجيالناجيات /ينإعالم الناجتحمل مسؤولية الدعم النفسي، وت
 .24طوال العملية

 

 تم تكليفييه بمسييئولية تييوفير خييدمات إدارة والييذي ييي خييدماتالتقييديم جهيية الييذي يعمييل داخييل شييخص ال الحالففة: مففدير/اختصاصففي
 25. ات/الحاالت للناجين

 

 :حة العقليية الناجييات بخيدمات داعمية وكفيؤة وبشيكل آمين، مثيل الرعايية الطبيية والصي/آليية مرنية تيربط النياجين مسار اإلحالة
 .العدالة/والدعم النفسي االجتماعي ومساعدة الشرطة والدعم القانوني

 

  اضطراب ما بعد الصدمةPOST-TRAUMATIC STRESS DISORDER:  اضطراب يحد  ويتطور لدع بعيض
 التعرض لضغط نفسي شديد. وأاألشخاص بسبب موقف 

 

 :أو الوقاييية ميين أو عييالج /الييدعم الييذي يهييدف الييى حماييية أو تعزيييز المعافيياة النفسييية االجتماعييية و الففدعم النفسففي االجتمففاعي

يساعد الدعم النفسي االجتماعي على إعادة بنياء الهياكيل االجتماعيية بعيد حيدو  حالية  26.الحاصل ما بعد الصدمة االضطراب

 طارئة أو حرجة ويمكن أن يساعد في تغيير األشخاص إلى ناجين نشطين بدالً من ضحايا سلبيين.
 

 النفسي األولي اإلسعاف )PFA(: ع االجتمياعي، الناجيات من العنف المبني على النو/مساعدة إنسانية وداعمة وعملية للناجين

ي الوصيول يشمل االستماع وليس الضغط على األـفراد للتحد ، وتوفير المعلومات حول خدمات الدعم المتاحية، والمسياعدة في

 الى االحتياجات األساسية مثل الطعام والماء.
 

  الناجيات /على الناجينكز ترمنهج(SCA) : خلق  ى إلىيسعالناجية في مركز القرار، و/وآراء الناجييضع احتياجات نهج
 تلناجياا/خالل ضمان حصول الناجينة ويٌعامل فيها الشخص بكرامة واحترام من الناجي/الناجيبيئة داعمة تُحترم فيها حقوق 

ا النهج بأن كل ويقر هذ على خدمات مناسبة وذات نوعية جيدة بما في ذلك: الرعاية الصحية والدعم النفسي واالجتماعي.
ة لديها حقوق متساوية في الرعاية والدعم ويكون مختلفًا وفريدًا، ويتفاعل بشكل مختلف مع تجربته فيما يتعلق بالعنف /ناجي

المبني على النوع االجتماعي، ولديه نقاط قوة وقدرات وموارد واحتياجات مختلفة، ولديه الحق بما يالئم عمره وظروفه في 
 .27ن يعرف ما حد  له وما ينبغي أن يحد  بعد ذلك وينبغي تصديقه ومعاملته باحترام ولطف وتعاطفتحديد من ينبغي أ

 

                                            
 2012اليو يجيف /رلاية األطفال الناجين من االلتداء الجنج ، اللجنة الدولية لإلغاثة 21
. المبادئ التوجيهية لدمج التدخالت المتعلقة بالعنف المبن  للا النوال االجتمال  ل  العما ا. جا  . جنيف. اللجنة (2015)للجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ا 22

 IASCالدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 2012اليو يجيف /رلاية األطفال الناجين من االلتداء الجنج ، اللجنة الدولية لإلغاثة 23
 (. بر امج رلاية المجتمعات: تغيير حياة األشخاص ومنع العنف. اليو يجيف،  يويورك2014يو يجيف. ) 24
 (. المبادئ التوجيهية .دارة حالة العنف المبن  للا النوال االجتمال  بين الوكاالت2017اللجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ) 25
 (. المبادئ التوجيهية .دارة حالة العنف المبن  للا النوال االجتمال  بين الوكاالت2017اللجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ) 26
 (. المبادئ التوجيهية .دارة حالة العنف المبن  للا النوال االجتمال  بين الوكاالت2017اللجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ) 27
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  :مفهوم متجدد مستمد من تفاعل األشخاص الذين يعانون من اعتالل ما مع المواقف والحواجز البيئية التي تعرقل اإلعاقة
مشاركتهم التامة والفعالة في المجتمع بشكل متساو  مع غيرهم

( 4في السودان، المادة ) 2010وتناول قانون الطفل لسنة  .28
 "ذي اإلعاقة" على أنه كل طفل ولد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية تؤثر عليه بصورة جزئية أو كلية.

 

 :من مجموعة السكان المتضررين  المجتمع المتأثر ً  ا مينمتضيررً  أو حالة الطوارئ، وقد يكون المجتمع الجئًا أو نازحياً داخلييا
 ً  .الكوار  أو مجتمعاً مضيفا

  :أي شخص يلجأ الى دولة أخرع بسبب خوف مبرر مين التعيرض لالضيطهاد بسيبب دينيه أو جنسييته أو انتمائيه اليى الالجئ/ة
فئة اجتماعيية معينية أو بسيبب آرائيه السياسيية فيقييم خيارج الدولية التيي يحميل جنسييتها، وال يسيتطيع بسيبب ذليك الخيوف أو ال 

في السودان الالجي  بأنيه كيل أجنبيي وجيد  2014ويُعرف قانون تنظيم اللجوء لسنة  .29غب في االستفادة من حماية ذلك البلدير
خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لإلضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو إنتمائه الى فئة إجتماعية معينية 

هدد بشكل خطير األمن العام في جزء من بلده أو بسبب أحدا  تهدد بشكل خطيير األمين أو آرائه السياسية أو بسبب أو أحدا  ت
العام في جزء من بلده أو البلد الذي يحمل جنسيته أو في أراضيي أي منهميا وال يرغيب بسيبب ذليك الخيوف أن يسيتظل بحمايية 

     ذلك البلد.
 

   األشخاص النازحون داخلي( اIDPs:) متهم وليم أشخاص يسعون إلى الحماية في أماكن أخرع داخل بلدهم األصلي أو محل إقا
النتهاكيات ليداخلي أو ايعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً بعد أن أجبروا على الفرار لتجنب آثار النزاع المسيلح أو النيزاع ا

 اإلنسان.  الممنهجة لحقوق اإلنسان أو الكوار  الطبيعية أو الكوار  من صنع
 

 نهيم مجموعة )مجموعات( من األفراد األكثر ُعرضية للضيرر مين أفيراد آخيرين مين السيكان أل رضة للخطر:معالمجموعات ال
غاثية، أو يملكون سلطة أقيل، ويعتميدون بشيكل أكبير عليى اآلخيرين مين أجيل البقياء، أو هيم أقيل ظهيوًرا للعياملين فيي مجيال اإل

 يكونون مهمشين.
 

 :عد مرتكباً نه: يُ م( 7في السودان جريمة اإلتجار بالبشر في المادة ) 2014اإلتجار بالبشر لسنة مكافحة عرف قانون يُ  اإلتجار

تجازه شخص طبيعي أو نقله أو إختطافه أو ترحليه أو إيوائه أو إستقباله أو إح جريمة االتجار بالبشر، كل من يقـوم بإستدراج

حقيق أهداف تتخدامه في أعمال غير مشروعة أو أي أفعال من شأنها إهانة كرامته، أو أو تجهيزه، وذلك بقصد إستغالله أوإس

المتياز مثل ا")ب( كسب معنوي أو وعد به، ، ) أ( عائد مادي أو وعد به، "مثل المال" غير مشروعة مقابل أي من اآلتي:

ق القوة أو التهديد تجاراً بالبشر إذا تمت عن طري( تعتبر األفعال المذكورة أعاله إ2) )ج( منح أي نوع من المزايا.، الوظيفي"

ف أو الل حالة ضعباستخدامها أو أي من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة والنفوذ أو استغ

  له سيطرة عليه.على موافقة شخص على اإلتجار بشخص آخر  حاجة أو منح مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بها وذلك للحصول
 

  :حواد  أو أنماط العنف الجنسي التي تحد  في أوضاع الصراع أو ما بعد الصراع أو العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
النزاع السياسي أو النزاع ب عالقة مباشرة أو غير مباشرةا هوالتي يكون ل المواقف األخرع المثيرة للقلق مثل الصراع السياسي

االغتصاب، واالسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، واإلجهاض القسري، والتعقيم . ومن أشكاله نفسه
القسري، والزواج باإلكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة التي ترتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات 

ع من النزاعات. ويشمل هذا المصطلح أيًضا االتجار باألشخاص أو الفتيان، والتي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزا
 .30عندما يُرتكب في حاالت النزاع ألغراض تتعلق بالعنف أو االستغالل الجنسيين

 

 :ة. ليية والبدنييالعيادات والتقالييد االجتماعيية التيي يمكين أن تضير بصيحة الشيخص العق الممارسات التقليدية والثقافيفة الضفارة
واج األطفييال، تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية )ختييان اإلنييا (، والتغذييية القسييرية للنسيياء، وز/مارسييات بتييروتشييمل هييذه الم

ألبنيياء، والممنوعييات ميين الممارسييات التييي تمنييع النسيياء ميين الييتحكم فييي خصييوبتهن، وممارسييات الييوالدة التقليدييية، وتفضيييل ا
ليد دوب على الجنخرع التي تؤثر على األطفال، الربط بالقيود وإحدا  والحمل المبكر. وتشمل الممارسات التقليدية الضارة األ

ميا يسيمى والحرق بالنار والوسم، وممارسة طقيوس عنيفية عنيد االنتقيال مين مرحلية الطفولية، والتسيمين، واليزواج القسيري، و
 بجرائم "الشرف"، والعنف المتصل بالمهور، وطرد األرواح الشريرة أو "الشعوذة".

 

 تشيعر فييه الميرأة أو الفتياة باألميان الجسيدي والنفسيي. ويشييؤ حيز رسيمي أو غيير رسيمي  :والفتيات آلمنة للنساءالمساحات ا
مصطلح "آمن" إلى غياب الصدمات النفسية والضغط المفرط والعنف )أو الخوف من العنف(، أو سيوء المعاملية. إنهيا مسياحة 

المستهدفات، بالراحة ويتمتعن بحرية التعبيير عين أنفسيهن دون خيوف مين حيث تشعر النساء والفتيات، باعتبارهن المستفيدات 
 .31التحيز ضدهن أو األذع

 

 آلية الرصد واإلبالغ بشأن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح (MRM):  مجلس  نة مخولمهي آلية
ير السنوي في التقرخالل النزاعات وتدرج جمع معلومات عن ستة انتهاكات جسيمة ترتكب ضد األطفال ل مم المتحدةلأ األمن

ياق النزاع إلى إنهاء ومنع االنتهاكات المرتكبة ضد األطفال في س MRMلأمين العام عن األطفال والصراع المسلح. تهدف 
 .الستجابات المناسبة لأطفال المتضررينالمسلح، ومحاسبة أطراف النزاع على هذه االنتهاكات، وتوفير ا

 

                                            
 2006اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي ا.لاقة، ديباجة  28
 1951، 1اتفاقية األمم المتحدة لالجئين، المادة  29
  2017تقرير األمين العام لن العنف الجنج  المتصا بالنزالات،  30

 توجيهية تعتمد للا الدروس المجتقاة من األزمة الجورية، صندوق األمم المتحدة للجكان مذكرةالمجاحات اآلمنة للنجاء والفتيات،  31

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/woman%20space%20ARABIC.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/woman%20space%20ARABIC.pdf
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 ( الرصد والتحليل وترتيب اإلبالغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعMARA :)الجمع المنهجي لمعلومات  آلية لضمان
. يتم المرتبط بالنزاع دقيقة وموثوقة وموضوعية في الوقت المناسب بشأن العنف الجنسي ضد النساء والرجال واألطفال

 منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.التصدي وهذه المعلومات لتعزيز إجراءات  استخدام
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 المبادئ التوجيهيةالفصل الثاني: 
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ت ا جميع الجهاأفضل الممارسات وفقًا للمعايير الدولية، تتفق عليهعن  عبرئ التوجيهية هي مجموعة من المعايير التي تُ دالمبا

ات ق جميع الجهتوافالفاعلة لضمان تحقيق الحد األدنى من المعايير عند التعامل مع حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي. 

فق جتماعي وتوالعنف المبني على النوع االالفاعلة على تقديم أقصى أوجه التعاون والمساعدة فيما بينها للوقاية من والتصدي ل

 :كدليل لسلوكها وتدخلها ومساعدتها أيًضا على االلتزام بالمجموعة التالية من المبادئ التوجيهية

 اعلةفجهات الالالمبادئ التوجيهية لجميع  2.1

هدف جيهية التي تاألطراف العاملة في اجراءات العمل القياسية الموحدة هذه، على االلتزام بمجموعة من المبادئ التو جميعتوافق 

ن تكون أاعي في عملهم وضمان بدمج العنف المبني على النوع االجتموالنتطوعين/المتطوعات ات /إلى ضمان التزام الموظفين

   وهي: ي وتعاونية وتشاركية.حساسة للنوع االجتماع التدخالت والبرامج

 والسالمة ات األخالقيبشأن  في توصيات منظمة الصحة العالميةالواردة والسالمة ات الفهم واإللتزام بتوصيات األخالقي

 ؛32(2007وتوثيق ومراقبة العنف الجنسي في حاالت الطوارئ )منظمة الصحة العالمية، في بحث 

  اعي بكافة والتصدي للعنف المبني على النوع االجتممن الجهات الفاعلة في مجال الوقاية التعاون على أكمل وجه بين

المبني  أنماط العنف تحليلالدراسات وتحديد االحتياجات وعن الوضع ونتائج  معلوماتالتبادل ويتضمن ذلك أشكاله، 

رجة د حقيق أقصىمصادر المتاحة وتوضمان التوظيف األفضل لل زدواجيةااللتجنب على النوع االجتماعي في السودان 

 ؛من الفهم المشترك

  ف المبني علىوالتصدي للعن من لوقايةين المنظمات وتنسيقها بعناية لبمتعددة القطاعات مشتركة و تدخالتتصميم وتنفيذ 

 ؛النوع االجتماعي

  النساء والفتيات؛حقوق وحماية واحترام إشراك المجتمع بشكل كامل في فهم وتعزيز المساواة بين الجنسين 

  ع بني على النوالعنف الم برامجتخطيط المتساوية والفعالة من قبل النساء والفتيات والرجال والفتيان في ضمان المشاركة

 ؛لأساليب التشاركية والممنهج وتنفيذها ورصدها وتقييمها من خالل االستخدام المنتظم االجتماعي

  باشرة المذات الصلة  في جميع البرامج والقطاعاتعلى النوع االجتماعي لعنف المبني امنظور وتدخالت وتعميم دمج

 ؛حياة النساء والفتياتب

 ؛للمجتمعات المحلية وبين جميع الجهات الفاعلة في أي قطاع لة على جميع المستوياتءضمان المسا 

 نف لعتدخالت وبرامج الوقاية من والتصدي ل المشاركين في المتطوعات/والمتطوعين الموظفات/لى جميع الموظفينع

 ؛فهم وتوقيع مدونة قواعد السلوك أو وثيقة مماثلة تحدد نفس معايير السلوك االجتماعي المبني على النوع

 والفهم ا مسبقً لمزيد من األذع من خالل التعرف على كيفية التعامل مع قضايا مماثلة  الناجيات/الناجين تجنب تعريض

 .للسلوكيات واألعراف االجتماعية وأخذها بيعين االعتبار عند تصميم التدخالتالكامل 

  ةيالناجالناجي/ادئ توجيهية للعمل مع مب 2.2

 ت:الناجيا/جينبالمبادئ التالية عند التعامل مع النا ،تلتزم كافة األطراف العاملة في اجراءات العمل القياسية الموحدة هذه
 

  :السالمة في الحق 2.2.1

ولى لجميع ، األولوية األساعدوهم الذين واألشخاص وأسرهم أطفالهم مثل وغيرهم الناجيات/الناجين وأمنيجب أن تكون سالمة 

ءة معرضين الجهات الفاعلة. كثيًرا ما يكون األشخاص الذين يفصحون عن حادثة عنف مبني على النوع االجتماعي أو تاريخ إسا

 لذلك: المعتدين أو من اآلخرين من حولهم./من جانب المعتديبشكل كبير لخطر المزيد من العنف 

 اجراء المحادثات والتقييمات والمقابالت في مكان هادئ وبخصوصية؛ احرص على 

 الناجية أنه يجب اتخاذها؛/قم بتعزيز االجراءات األمنية التي تعتقد الناجي 

 مستنيرة للقيام بها.الناجية موافقة /قم فقط باتخاذ اإلجراءات التي تعطي الناجي 

 السرية:الحق في  2.2.2

لى السرية عتعكس السرية اإليمان بأن األشخاص لديهم الحق في اختيار من سيخبرون أو ال يخبرون عن تجربتهم. ويعني الحفاظ 

ثقة العدم مشاركة أي معلومات في أي وقت إلى أي طرف دون موافقة مستنيرة من الشخص المعني، فالسرية تعزز السالمة و

 لذلك: والتمكين.

  ؛في جميع األوقاتأسرهم و الناجيات/الناجيناحترم سرية 

  ؛موافقتها دوناجية نال/المعلومات التى قدمها الناجيتشارك ال 

 نية األخرع لمهجهات اللوذات الصلة  إعطاء المعلومات الضروريةيمكنك المستنيرة،  ةموافقال الناجية/الناجي إذا قدّم

  ؛الخدماتلتلقي ، مثل اإلحالة الناجيات/الناجينغراض مساعدة أل

  ملفات للستخدم كلمات مرور او ،في ملفات آمنة ومؤمنةالناجيات /على جميع المعلومات المكتوبة حول الناجينحافظ

 )في حال حفظ المعلومات والبيانات الكترونيًا(. اإللكترونية
 

                                            
 ، توصيات منظمة الصحة العالمية بشان األخالقيات والجالمة ل  بحث وتوثيق ورصد العنف الجنج  ل  حاالت الطوارئ(2007)منظمة الصحة العالمية،  32

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43709/9789241595681_ara.pdf;jsessionid=F2A0D2C82AC75E0DA96BF4BCA08394DE?sequence=2
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 :االحترامالحق في  2.2.3

تحترم  أن يودور مقدمي الخدمات هو تسهيل الشفاء وتوفير الموارد لحل المشكالت. ينبغ ،األساسيالناجية هي الفاعل /الناجي

 لذلك: الناجية./جميع اإلجراءات خيارات ورغبات وحقوق وكرامة الناجي

 ؛اوكرامته اوحقوقه اوخياراته الناجية/احترم رغبات الناجي 

 ؛احد  معه الناجية على التعامل مع ما/احترم قوة وقدرات الناجي 

  ؛الناجية/فهمها الناجيت سهلةاستخدم لغة 

 ؛تاقتراحاال تضغط عليها أو تقدم ومساعدة في التوجه إليها للتي ترغب الناجية بشأن الجهة ال/استشر الناجي 

  ًبتها؛الناجية غير مستعدة للتحد  عن تجر/الناجي ال تضغط للحصول على مزيد من المعلومات إذا كانوا؛ كن صبور 

 100نسبة بة كن ضروريتعلى الكشف عن تفاصيل الحاد  إذا لم  الناجية/الناجيدفع ال تو فقط األسئلة ذات الصلة اسأل ٪

 تتمكن من تقديم خدمتك )مثل الرعاية الطبية(؛ل

 ؛اجية النفسية، ألن ذلك يؤدي إلى تدهور صحة الناجي/ النتكرار القصة في مقابالت متعددة الناجية/تجنب مطالبة الناجي 

 جالً أو رهل يفضلون  لناجين الذكورا، وأسأل وظفاتمن قبل مللناجيات والفحوصات مقابالت الإجراء على  ائًمااحرص د

 ؛الة األطفال الصغار، عادة ما تكون الموظفات أفضل خيار لهمأما في ح امرأة إلجراء المقابلة.

  ة تخلو من وعاملها بطريق ها/أسرتهلثقافته/ها أو تسخر وال تبدي ازدراء ال ف الناجية في كل األوقاتالناجي/احترم

 ؛ األحكام

 ؛، وأنك تحترم خصوصيتهاله تلومها على العنف الذي تعرضأنك ال تشكك أو توالناجية /صدق الناجيأظهر أنك ت 

 كن واضًحا بشأن دورك ونوع الدعم والمساعدة التي يمكنك تقديمها. ال تقدم وعودًا ال يمكنك الوفاء بها؛ 

  االجتماعية  من أنك على دراية جيدة بالخدمات المتاحة لإلحالة ونوعيتها مثل الخدمات الطبية والخدمات النفسيةتأكد

 والقضائية؛

  الحتياجات المادية حتياجات الطبية والنفسية االجتماعية، واالناجيات، بما في ذلك اال/باالحتياجات المختلفة للناجيناهتم

 والحاجة إلى السالمة واألمن؛

  طوال العملية، إذا لزم األمر.الناجية /الناجيرافق 

 :التمييز عدم في الحق 2.2.4

سمة  أي أو سيةالجن أو الدين أو العرق أو الجنس أو العمر عنالناجية معاملة متساوية وعادلة بغض النظر /يجب أن تتلقى الناجي

 لذلك: .أخرع

 ؛على قدم المساواة وبطريقة كريمة لكل من يحتاجهاوفير الخدمات على ت حرصا 

 الناجيات؛/الناجين ال تضع افتراضات حول تاريخ أو خلفية أحد 

 تتدخل في  األفكار كن على دراية باألفكار المسبقة الخاصة بك حول العنف المبني على النوع االجتماعي، وال تدع هذه

 الناجية./الطريقة التي تعامل بها الناجي

 من األطفال تالناجيا/توجيهية للعمل مع الناجينالمبادئ لا 2.3

النوع  والفاعلة في تدخالت العنف المبني على كافة األطراف العاملة في اجراءات العمل القياسية الموحدة هذهيجب على 

ن اإلعتداء الناجيات م/االجتماعي تطبيق المبادئ المذكورة أعاله على األطفال. وعلى مقدمي الخدمات الذين يعتنون بالناجين

  من المبادئ لضمان حصول األطفال وأسرهم على أفضل رعاية ممكنة. بمجموعة إضافيةالجنسي من األطفال أن يلتزموا 

 للطفل: المصلحة الفضلى تعزيز 2.3.1

لفضلى اصلحة الطفل تحديد مينبغي تطبيق هذا المبدأ العام على كل القرارات المتعلقة باألطفال. غالبًا ما يكون القرار حول كيفية 

لثقافية اس والخلفية صعبًا، وال توجد إجابة واحدة واضحة، فهناك العديد من العوامل التي يجب النظر فيها، بما في ذلك العمر والجن

 وعليه: والبيئة العامة والتجارب السابقة للطفل.

 في الرعاية الجيدة؛ أساسكمصلحة الطفل الفضلى تقديم قم ب 

  حسب االقتضاء(؛ 33مقدم الرعايةولي األمر/النتائج اإليجابية والسلبية لإلجراءات بمشاركة الطفل وتقييم احرص على( 

 ؛في السالمة والتنمية المستمرة هبحقمس تال أن و لطفللضرر تسبب التدخالت أي  ال احرص على أن 

  إلستجابة بشكل مناسب.ضمان احماية الطفل ل مؤسساتالتنسيق مع احرص على 
 

 :وحقه في الحياة والنمو ضمان سالمة الطفل 2.3.2

  ؛السالمة الجسدية والعاطفية لأطفال أثناء الرعاية والعالجاحرص على 

 ير يجب أن تحمي جميع اإلجراءات التي تتخذ نيابة عن الطفل سالمة الطفل الجسدية والعاطفية على المدع القص

 والطويل.

                                            
يحتاج إلى هذا الدعم. ويكون بمثابة أحد الوالدين أو قريب أو صديق للعائلة  أطفال أو لشخص من ذوي اإلعاقة/مقدم الرعاية هو الشخص الذي يمارس الرعاية اليومية لشخص آخر قد يكون طفل 33

 أو ولي أمر آخر؛ هذا ال يعني بالضرورة المسؤولية القانونية.
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 للطفل:دعم والالراحة  2.3.3

 وعليه: ،العتداء الجنسي إلى الراحة والتشجيع والدعم من مقدمي الخدماتتعرضون لاألطفال الذين ييحتاج 

  ن األشكال؛بأي شكل م على العنف الذي تعرضوا له مطلقًاتلومهم  األطفال الذين يكشفون عن االعتداء الجنسي والصدّق 

  ؛تلقيهم الخدمات األطفال يشعرون باألمان والعناية بهم أثناءاحرص على أن تجعل 

 ؛احرص على تقديم الدعم المالئم لأطفال للتعافي من اآلثار الجسدية والنفسية واالجتماعية لالنتهاك 

 من العنف الناجيات/سر األطفال الناجينألرشاد قدّم اإل. 

 :السرية ضمان 2.3.4

 وهذا ،يةسر بطريقة نهايخزتو هاتشاركمو مهااواستخد لإلساءة التعرض في الطفل بتجربة المتعلقة المعلومات جمع يجب 

 :ضمان يعني

  سرية أثناء المقابالت؛بجمع المعلومات 

 هذا يكون تبادل المعلومات بما يتماشى مع القوانين والسياسات المحلية وعلى أساس "الحاجة إلى المعرفة"، و

 مقدم الرعاية؛ ولي األمر/فقط بعد الحصول على إذن من الطفل و/أو 

  وسرية معلومات الحالة بأمانتخزين احرص على. 

  لسلطات إلبالغ عن سوء معاملة األطفال إلى اامقدمي الخدمة في السودان يجب على  2010سنة لوفقًا لقانون الطفل

 . إجراءات اإلبالغ اإللزاميةمقدمي الرعاية على الطفل و. احرص على اطالع المحلية

 إشراك الطفل في صنع القرار: 2.3.5

مناسبًا  رارحياتهم. ينبغي أن يكون مستوع مشاركة الطفل في صنع القعلى  شاركة في القرارات التي لها آثارالم لأطفاليحق 

 وعليه:، لمستوع نضج الطفل وعمره

  اتهم للتعبيرمقدمي الرعاية ومسئوليولي األمر/ينبغي أال يتعارض مبدأ االستماع إلى أفكار األطفال وآرائهم مع حقوق 

 المسائل التي تمس أطفالهم؛عن آرائهم بشأن 

  ة بارات المصلحرغبات الطفل )استنادًا إلى اعتاتباع على الرغم من أن مقدمي الخدمات قد ال يكونون قادرين دائًما على

 ؛بأقصى قدر من االحتراموالفضلى(، يجب عليهم دائًما تمكين األطفال ودعمهم والتعامل معهم بطريقة شفافة 

 األسباب للطفلاشرح ن فيها إعطاء األولوية لرغبات الطفل، في الحاالت التي ال يمك. 
 

 مبدأ عدم التمييز والشمول: 2.3.6

نسهم أو جوالعالج عالي الجودة، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو  والخدماتيجب أن يحصل جميع األطفال على نفس الرعاية 

 الفردية.  اإلعاقاتمقدم الرعاية أو الخلفية الثقافية أو الوضع المالي أو قدراتهم أو ولي األمر/وضعهم العائلي أو حالة 
 

 :التعافي تعزيز قدرة األطفال على 2.3.7

 من خالل:ي كل طفل لديه قدرات ونقاط قوة فريدة ويمتلك القدرة على الشفاء. يمكنك مساعدة الناجين من األطفال على التعاف

  اآلخرين على فعل الشيء نفسه؛معاملتهم بكرامة وتشجيع 

 ؛ لمشاركة الفعالة في الحياة األسرية والمجتمعيةمساعدتهم على ا 

 .مساعدتهم على بناء عالقات صحية والحفاظ عليها  

 عاقةذوي اإل األشخاص توجيهية للعمل معالمبادئ ال 2.4

حقوق جميع األشخاص في تلقي المساعدات  (Sphere)يير الدنيا في مجال االستجابة للكوار  ايُعرف الميثاق اإلنساني والمع

اإلنسانية كعنصر أساسي في حق الحياة بكرامة. ويشمل ذلك الحق بالتمتع بمستوع معيشي الئق ومتطلبات الصحة الجيدة التي 

في ذلك اإلعاقة.  على مبدأي الحياد وعدم التمييز ضد أي شخص بناًء على حالته بما لميثاقؤكد ا. كما ي34يكفلها القانون الدولي

الضروري التأكد  منوعليه  35لها والبروتوكول االختياري( CRPDاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )بالسودان وتلتزم 

  االجتماعي.  على النوعمبني دمات العنف الخل عاقةاإل جميع الرجال والنساء والفتيان من ذويإمكانية وصول 

 ي اإلعاقة:ذوألشخاص اجراءات العمل القياسية الموحدة بالمبادئ التالية عند التعامل مع اتلتزم كافة األطراف العاملة في 

 :36الحق في المشاركة واإلدماج 2.4.1

 ؛ امل في المجتمععزز انخراطهم الك 

 ؛ضمن إمكانية الوصول إلى الخدماتا 

 ؛م االختالفاتااحترو دم التمييزوع تساوي الفرصن اضم 

                                            
 2011الميثاق ا. جا   والمعايير الد يا ل  مجال االستجابة ل  األوضاال ا. جا ية،  – )Spehere(مشروال سفير  34
 2009إبريا  24، وصادق للا البروتوكول المتعلق بها ل  2007مايو  30حقوق األشخاص ذوي ا.لاقة ل   وقّع الجودان اتفاقية 35
 2006المبادئ العامة التفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي ا.لاقة،  36
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  ؛الرجال والنساء والقتيان والفتياتالمساواة بين احرص على 

 .احترم القدرات المتطورة لأطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم 

 التركيز على الشخص، وليس اإلعاقة: 2.4.2

 ؛اعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل عملية تعاونية وتشاركية 

  احترم كرامتهم واستقالليتهم؛ 

  ؛وأولوياتهم وأهدافهم ف اهتماماتهمااستكشهم حول أفضل الخيارات لهم ومع التشاوراحرص على 

  اعي.مبني على النوع االجتممن العنف ال الناجيات/الناجينغيرهم من كما الحال مع لهم الفرص اعمل على توفير 

 تجنب تعزيز ديناميات القوى السلبية: 2.4.3

 صة بهم.اتخاذ القرارات الخاستقاللية والقدرة على شعورهم باال، وأدعمهم لتطوير بالنيابة عنهم ال تتخذ قرارات 

 العمل مع مقدمي الرعاية والعائالت: 2.4.4

 احرص عاية. النساء والفتيات الالئي قد يضطلعن بأدوار تقديم الر على تؤثر اإلعاقة أيًضا على أفراد األسرة، وخاصة

المتوازنة  دعم وقم بتعزيز العالقات الصحية وديناميات القوةافهم إهتمامات وأولويات وأهداف مقدمي الرعاية، وعلى 

 وأفراد األسرة اآلخرين.اإلعاقة بين مقدمي الرعاية وذوي 
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 : نُُظم اإلبالغ، واإلحالةالفصل الثالث
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 العنف المبني على النوع االجتماعي وادثح عنواإلبالغ فصاح اإل  1.3

 الشخص هذا يكون قد. تختاره شخص يأل االجتماعي النوع على المبني بالعنف يتعلق حاد  أي عن الكشف الناجية/ناجيلل حقي
 أقل أو برأك عن اإلفصاح في الحق ات/وللناجين. المجتمع في مؤسسة أو شخص وأ ،مبه موثوقال األصدقاء أو األسرة رادأف حدأ

 لذلك:. المعلومات تلك عن به سيفصحون الذي الوقت واختيار لهم حد  بما المتعلقة المعلومات من قدر
  صادقة معلومات تقديمتقع عليه مسؤولية  ،إفصاًحا عن العنف المبني على النوع االجتماعيأي مقدم خدمة عند تلقي 

 تلقي على رتبةالمتااليجابية والسلبية  النتائج وشرحالناجية، /التي يمكن أن تساعد الناجي المتاحة الخدماتعن  ودقيقة
لوصول إلى الناجية ل/وتقديم تفاصيل حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات، وتقديم الدعم المناسب للناجي، معينة خدمة

 هذه الخدمات.
 لكذ في بما ،االجتماعي النوع على المبني العنف حول اإلفصاح لتلقي استعداد على المؤسسات جميع تكون أن يجب 

 :يجب أدنى كحد مجال،ال في متخصصة خدمات تقدم ال التي المؤسسات
 ؛االجتماعي النوع على المبني للعنف التوجيهية المبادئ على الموظفين جميع تدريب 
 النوع على المبني العنف مجال في المتخصصة خدماتالمن أن جميع الموظفين يعرفون مقدمي  التأكد 

 .بها االتصال وكيفية منظقتهم في االجتماعي
 سالمة تحترم بطريقة التصرف المهم من االجتماعي، النوع على مبني عنف حالة عن إفصاح مع التعامل عند 

 يعجم في العاملين وعي فعر يجب ،وعليه. بغض النظر عن المعتقدات الشخصية وحقوقها وكرامتها ةالناجي/الناجي
 االجتماعي، النوع على المبني العنف مجال في متخصصة خدمات تقدم ال التي المؤسسات ذلك في بما المؤسسات،

 على مبنيال العنف عن الناجيات/الناجين إلفصاح لالستجابة استعدادهم من كجزء الناجيات على المرتكز النهج بمفهوم
 كانوا ذاا ما على الناجية/الناجي تتلقاها التي األولية والمعلومات الرسائل تؤثر أن يمكن حيث. االجتماعي النوع

 .الرعاية من المزيد على سيحصلون
 جتماعيوع االالعنف المبني على الن خدمات يقدمون الذين أولئكفقط من قبل  الناجيات/الناجين مع المقابالت اجراء يجب 

و الطبي الفوري( لدعم العاطفي و/أا توفر نأ يمكن التي والصحية النفسية الفاعلة لجهاتا المثالية الناحية من) مباشرةال
 تكرار قصتهم في مقابالت متعددة.  الناجيات/ب الناجينيلتجن

 كشف اذا ولكن الناجية/الناجي مقابلة االجتماعي النوع على المبني بالعنف متخصص غير طرف ألي يجوز ال 
 خصصالمت غير الفاعل الطرف فإن لها، تعرض التي االجتماعي النوع على المبني العنف حادثة عن الناجية/الناجي
 يتمكن كي يرةالمستن والموافقة(، وجدت)إن  اإللزامية اإلبالغ وسياسات المتاحة، والخدمات اإلحالة، نظام يفهم أن يجب
 بأمان وفي الوقت المناسب وبشكل مناسب.  الناجية/الناجي إحالة من

 ناجيةال/الناجي موافقة دون كانت جهة ألي الناجية/الناجي عنها أفصحت التي المعلومات مشاركةطرف  ألييجوز  ال 
 الوصمو الضرر من مزيدًا تسبب أن يمكن مباشرة المتضرر الشخص موافقة دون تتم التي اإلحاالتالمستنيرة حيث أن 

 إدارة مؤسساتب فوراً  االتصال علىالتشجيع  يتم األطفال، حالة وفي للحياة، المباشر التهديد /رالخط حاالت وفي. بالعار
 .قدًما المضي كيفية بشأن الفنية المشورة والتماس ،المنطقة فيالمتخصصة  الحاالت

 خريات في ألا للنساء احالة حيث يشكلن مرجعً في نظام اإل المجموعات النسائية دوًرا أساسيً ا تلعب قد ،في بعض الظروف
اإلفصاحات  المجتمع لطلب المساعدة. وعليه يمكن أن يتلقى أعضاء المجموعات النسائية تدريبًا على كيفية التعامل مع

لوصول احواد  العنف المبني على النوع االجتماعي وأن يكن على علم بجميع الخدمات المتاحة، وكيف ومتى يمكن  عن
 إليها، من أجل إحاالت آمنة ومناسبة.

 :37االجتماعي النوع على المبني بالعنف المختصة وغير المختصة للجهات اإلفصاح، إجراءات خطوات

 :التحضير .1

 ة؛الناجي/الناجي على مرتكزة بطريقة التواصل كيفية معرفة 

 المتاحة؛ بالخدمات علم على كن 

 بالمجال مختًصا تكن لم اذا االجتماعي النوع على المبني بالعنف معرفتك زيادة على اعمل. 

 :ستقبالاال .2

 للتحد ؛ وآمن هادئ مكان عن ابحث 

 بمفردها؛ الناجية/الناجي ترك عدم من تأكد 

 الفورية؛ مخاوفها عن الناجية/الناجي اسأل 

 متضايقة جدًا، ساعدها على الهدوء؛ الناجية/الناجيكانت  إذا 

 المساعدة تقديم بإمكانك كان ما اذا اسأل. 

 :االستماع .3

 إليها؛ واالستماع الناجية/الناجيبطريقة محترمة لبناء الثقة مع  العمل 

 المساعدة؛ وطلب شكلته/ام عن باإلفصاح الناجية/للناجي السماح 

                                            
بين  . المبادئ التوجيهية لدمج التدخالت المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني. جنيف. اللجنة الدائمة المشتركة(2015)للجنة الدائمة المشنركة بين الوكاالت. ا 37

 IASCالوكاالت 

http://gbvguidelines.org/
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 معينة؛ عاطفية فعل ردود يظهروا أن منهم تتوقع وال للتحد  الشخص على تضغط ال 

 مناسبة؛ جسد لغة واستخدام البصري والتواصل واالهتمام الفعّال االستماع 

 ها/خطأه ليس حد  ما أن الناجية/للناجي أّكد،  

 :المعلومات قّدم .4

 والدعم؛ ايةالرع على والحصول ،لواالستغال واإلساءة العنف من الحماية على الحصولأنه يحق لها  الناجية/الناجي إعالم 

 المتاحة؛ الخيارات وعواقب وفوائد المتاحة، بالخدماتالناجية /الناجي إبالغ 

 اعياالجتم النوع على المبني للعنف الفرعي القطاع بمنسق أو الخدمة بمقدم اتصل ،ملك المعلوماتت ال كنت إذا 

 لالستفسار؛

 ؛الناجية/الناجي هايفهم التي اللغة استخدم 

 فيه؛ الخدمات توقع يمكن واقعي زمني بإطار الناجية/الناجي أبلغ 

 ية الحصول أهم الناجية/للناجي اشرح، والصحية الخدمات عن معلومات قدم الجنسي، العنف من الناجيات/للناجين بالنسبة

 وسفير ذلك في بما جنسيًا المنقولة باألمراض اإلصابة خطر من للتقليل ساعة 72على الرعاية الصحية في غضون 

 األيدز؛/البشرية المناعة نقص

 التوضيحات؛ وطلب الراحة فترات ألخذ الكافي الوقت الناجية/الناجي امنح 

 تحتاجه؛ الذي الدعم تقرير في الناجية/الناجي حق احترم 

 فعله الناجية/الناجي على يجب ما حول رأي أو نصيحة تعطي ال. 

 :اإلحالة .5

 تلقيها على وافقت التي الخدمة الى الناجية/الناجي بإحالة قم. 

 أغلق .6

   إيجابية؛ بطريقة اإلفصاح جلسة أنه 

 والدعم؛ ايةالرع على والحصول واالستغالل، واإلساءة العنف منأنه يحق لها الحصول على الحماية  الناجية/الناجي أعلم 

 ؛خطأها/خطأه ليس حصل ما أن على أكد 

 المواقف؛ هذه في قوية سلبية بمشاعر الشعور الشائع من بأنهالناجية /الناجي أبلغ 

 العنف وخطر عنف بدون العيش الناجية في/الناجي حق على جديد من أكد .  

 الصلة ذات اإللزامي اإلبالغ وسياسات قوانين

من أي جهة بخصوص حاالت العنف المبني على النوع  يلزاماالبالغ ال يوجد في السودان، قوانين تنص على وجوب اإل

 االجتماعي المتعلقة باألشخاص البالغين.

حيث  .اعامً  احقً  تعتبر اولكن في المقابل يعتبر اإلبالغ عن حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي ضد األطفال الزاميًا كونه

ص لديه يجوز ألي شخ -1(: 84غ عن إهدار حق الرعاية في المادة )في السودان تعريف التبلي 2010يتناول قانون الطفل لسنة 

ه د له برعايتسبب معقول يحمله على االعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل أو أن أي من أبوي أي طفل أو ولي أمره أو المعهو

 ن يقوم بنصجهأقدرته على توفير ذلك يرفض أو يهمل في مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع 

لمختصة التي أبلغ إليها األمر ايجوز للجهة  -2بالواجب عليه، وإن أصر على عدم االستجابة أن يبلغ ذلك ألقرب سلطة رسمية. 

 -3فل. حة الط( أن تستدعي الشخص المبلغ ضده وتبحث معه األمر وللجهة المختصة أن تأمر بما تراه محققًا لمصل1بموجب البند )

ع األمر إلى ( تنفيذ ذلك األمر، فيجوز للجهة المختصة المعنية أن ترف2إذا رفض الشخص الذي صدر إليه أي أمر بموجب البند )

صدر أي أمر تأقرب وحدة حماية األسرة والطفل مع ما تراه من توصيات لمعالجة الوضع وللجهة التي ُرفع إليها األمر: )أ( أن 

 جهة المختصةهذا القانون أو أي قانون آخر. )ب( إذا كان من صدر له األمر أحد أبوي الطفل فيجوز لل يجوز لها إصداره بموجب

ا الطفل تبعً  باإلضافة الى األمر الذي أصدرته بموجب الفقرة )أ( أن تطلب من ذلك الوالد أن يوقع على تعهد بتوفير احتياجات

 لحاجاته في ذلك. 

ذا القانون خط تليفوني ساخن او أي وسيلة هينشأ بموجب  -1القانون وسائل التبليغ عن االنتهاكات: ( من نفس 85وتتناول المادة )

أن تتأكد  أخرع لالتصال لتلقي البالغات والدعاوع والشكاوع ألي انتهاك ألي من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون بشرط

نشأ الشرطة مركز الستقبال البالغات والتنسيق مع الجهات المختصة ت -2الجهات الرسمية المبلغ لها من الشخص المبلغ وعنوانه. 

 ذا اتضح ان البالغ كاذب يُحاكم المبلغ حسب القانون الجنائي.إ -3للتدخل. 

 الموافقة المستنيرة ومشاركة المعلومات:

 نية والحصول بعد دراسة متأ حدو  شيء ماعلى الشخص على االشتراك في فعالية ما أو  تشير الموافقة المستنيرة إلى موافقة

قييم وفهم تعلى كافة المعلومات والحقائق ذات الصلة في الوقت الذي تم فيه منح الموافقة، وأن يكون الشخص قادًرا على 

ثل اإلحالة والفحص الناجية يعني طلب اإلذن للقيام بأي إجراء م/. إن طلب الموافقة المستنيرة من الناجي .هذه الفعاليةعواقب 

 ع اآلخرين مثل خدمات اإلحالة.الحالة م الطبي، ومشاركة المعلومات عن
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 مبني على النوع الناجيات من العنف ال/تعتبر الموافقة المستنيرة خطوة حاسمة في توفير الرعاية الجيدة واالستجابة للناجين

واضح وفهمها بحرية بناء على تقديرها الة الناجي/يجب أن تكون الموافقة المستنيرة طوعية وأن تمنحها الناجي. االجتماعي

 للوقائع واآلثار المترتبة والعواقب المستقبلية ألي عمل سيضطلع به.

  ت الخدماطالعها على إو، الناجية/للناجي ي خطوات تنطوي عليها الخدمة المقدمةأيجب على الجهات الفاعلة توضيح

ة، لفة، والمسافشرًحا تفصيليًا ألي جوانب سلبية محتملة مثل التكاإلضافية المتاحة وفقًا الحتياجاتهن. يجب أن يتضمن هذا 

 ونقص الموظفات اإلنا  أو العواقب، باإلضافة إلى الفوائد المحتملة المتعلقة بالحصول على الخدمات.

 ويمكن . لدختالناجية للموافقة على أي فحص أو محادثة أو تقييم أو مقابلة أو أي /ال يجوز تحت أي ظرف الضغط على الناجي

 . الناجية في أي وقت أن تقرر وقف التدخل/للناجي

 شفهية.الناجية يجب الحصول على الموافقة ال/في حال عدم وجود استمارة موافقة مستنيرة في المؤسسة لتوقعها الناجي 

 الناجية على مشاركة المعلومات، فال يمكن مشاركة المعلومات مع أي جهة خارجية/اذا لم توافق الناجي. 

 خطوات ضمان الموافقة المستنيرة:

ممكنة لضمان أن تكون الموافقة مستنيرة بالفعل، يجب توفير كل المعلومات والخيارات ال :المعلوماتتقديم جميع  .1

رفض أي  الناجية أنه من حقها/الناجية بعد اإلحالة، والتوضيح للناجي/الناجية ويجب شرح ما سيحد  للناجي/للناجي

 جزء من أي خدمات.

من  الناجيات/نللناجي ويحق. الناجية/للناجي الخدمات مخاطرشرح فوائد و :إحالة أي آلثار الناجية/الناجي فهم من التأكد .2

ين، خراآل أو األفراد جهاتال معحول قضيتهن  المعلومات مشاركةكيفية العنف المبني على النوع االجتماعي التحكم في 

 الكاملة لمعرفةا على بناءً  القرارات ذااتخ من ليتمّكن المعلومات مشاركة علىكون لديهن فهم لآلثار المترتبة ويجب أن ي

 .المعلومات مشاركة قبل

 تقديم يمكنهم الذين اآلخرين مع معلوماتها مشاركة إلى تحتاج قد أنك على الناجية/اطلع الناجي :السرية على القيود شرح .3

 .إضافية خدمات

 على االتصال بالخدمات األخرع ومشاركة أسماءهن.  الناجيات/الناجينموافقة اطلب  :الموافقة اطلب .4

 ناجيات،ال/الناجينتجربة  حول المعلومات مشاركة على انعكاسات أو مخاطر أي إدراك بعد :الموافقة قيود من التحقق .5

 هاإعطاؤ يمكن ال أو يمكن التي الجهات وتحديد مشاركتها، سيتم التي المعلومات أنواع على قيود وضع لهم يحق

 .المعلومات

 :اإلعاقة ذوي من الناجيات/الموافقة المستنيرة للناجين

 تنصتهم. قإعادرجة وع وتبعًا لن نيكون الحصول على الموافقة المستنيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة صعبًا في بعض األحيا قد

، ولذلك ني من إعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن الفرد ال يفقد قدرته القانونية على اتخاذ القرارات لمجرد أنه يعا

 يمكنهم اإلعاقة ويذ من البالغين االجتماعي النوع على المبني العنف من الناجيات/الناجين جميع أن البداية فيمن المهم االفتراض 

 :اإلجراءات لهذه اإلضافات بعض. السابقة اإلجراءات نفسيتم اتباع  وأن مستنيرة، موافقة إعطاء

 المستنيرة؛ الموافقة منح في لمساعدتها الدعم بعض تريد كانت إذا الناجية/الناجي سؤال 

 فاعلية؛ أكثر وتكون الناجية/الناجي يفضلها التي تلك مع لتتوافق التواصل طرق عدّل 

 إلى صولللو المحتملة العواقب ذلك في بما شيء لكل الناجية/الناجي فهم لضمان األسئلة لطرح الوقت من المزيد أخذ 

 الخدمات؛

 القرارات اتخاذ على إجبارهم أو إكراههم عدم لضمان التحقق. 

 األطفال من الناجيات/الموافقة المستنيرة للناجين

غير  ا لم يُعتبرمقدم الرعاية مولي األمر/عام، يُطلب الحصول على إذن للمضي قدًما في تقديم المساعدة من كل من الطفل و كمبدأ

 مقدم الرعاية. ولي األمر/ مناسب إشراك

 حالة:اإل 2.3

لرعاية والخدمات من العنف المبني على النوع االجتماعي في نظم ا الناجيات/للناجين العامة" الدخول"نقاط  التالي النموذج يوضح

 احتياجات وتقتضياألساسية لضمان االستجابة الشاملة للعنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك اإلحاالت. 

 التنسيق بين مقدمي الخدمات على نحو دقيق ومتكامل وسريع االستجابة. المتعددة  الناجيات/الناجين

 

 

 

 

 

 

 



 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجتماعي من الناجية من العنف المبني على النوع ا/لكي تتمكن الناجيحاالت ضرورية ر اجراءات االستجابة الفورية واإلعتبتُ 

 يد من الضررزالمناسب. يمكن لإلحاالت في الوقت المناسب إنقاذ األرواح ومنع المالوصول إلى الرعاية ذات الجودة وفي الوقت 

 .لعنف الجنسي والجسديبية في بعض الحاالت من اوالعواقب الط

، تكون األولوية للرعاية الصحية الطارئة نظًرا للطبيعة المهددة للحياة لهذه الحواد  والعالج في حاالت العنف الجنسي أو الجسدي

الناجية على /بط بالزمن ألمراض معينة قد تنتج عن العنف المبني على النوع االجتماعي. في هذه الحاالت يجب تشجيع الناجيالمرت

ساعة من وقوع الحادثة. وفي حاالت اإلغتصاب، يطبق البروتوكول  72الحصول على الرعاية الصحية، وبشكل مثالي خالل 

وتشمل  (CMR)ب ة لإلدارة السريرية لالغتصايدات منظمة الصحة العالمالصحي لوزارة الصحة والذي يتوافق مع إرشا

 أو األمراض المنقولة جنسًيا (HIV)فيروس نقص المناعة البشرية من والوقاية  الطارئة االستجابة تقديم وسائل منع الحمل

(STIs). 
 

 الناجية/خيارات اإلحالة للناجي

 الناجية بأن لديها خيارين: /فيجب على مقدم الخدمة إبالغ الناجيالناجية الحصول على الدعم، /إذا قررت الناجي

 أو الذهاب مباشرة إلى مقدمي خدمات إدارة الحالة. المباشر االتصال .1

 الناجية في الوصول إلى الخدمات عن طريق اإلحالة./يمكن لمقدم الخدمة مساعدة الناجي .2
 

الناجية /الناجي اختارت الخيار األول، فإن دور مقدم الخدمة هو تزويد الناجية، فإذا/يجب دائًما االختيار بالتشاور مع الناجي

ستنيرة لموافقة المابعد الحصول على  ،بمعلومات حول أماكن توافر الخدمات. إذا اختارت الخيار الثاني، يقوم مقدم الخدمة باإلحالة

يسير االتصال الناجية وت/التي وافقت عليها الناجيشخص االتصال في الجهة التي تقدم الخدمة ، والتواصل مع الناجية/من الناجي

ا أحد إلى الجهة التي الناجية اذا كانت ترغب في أن يرافقه/الناجية لترتيب رعاية المتابعة. واسأل الناجي/بين مقدم الخدمة والناجي

 تتم إحالتها إليها؛

 تي الجتماعي الامجال العنف المبني على النوع  بعد الحصول على الموافقة المستنيرة لإلحالة إلى أحد الجهات العاملة في

لنوع لمبني على ااتقدم إدارة الحالة، وبعد إجراء اإلحالة، تنتهي مسؤولية مقدم الخدمة الذي تلقى البالغ عن حالة العنف 

 ؛ االجتماعي. وتقع المسؤولية على عاتق الجهة التي تلقت اإلحالة

 مع أي شخص بإستثناء شخص االتصال في المؤسسة التي وافقت  ال تناقش المعلومات الحساسة حول الحادثة

 الناجية على تلقي مساعدتها؛/الناجي

  دم رفع عفي حال أن تكون هناك خدمة واحدة أو أكثر غير متوفرة أو ال يمكن الوصول إليها في وقت معين، من المهم

  ؛الناجية بشأن الخدمات والدعم الذي يمكن أن تتلقاه/توقعات الناجي

 أو الخدمات.  الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي أو إرغامهن على تلقي الدعم/يجب أال يتم إجبار الناجين

 أكد ما يلي:الناجية خدمة معينة /الناجية الحق في رفض أي دعم أو خدمة. وعندما ترفض الناجي/للناجي

 الناجية الحق في رفض أي خدمة؛/أكد للناجي 

 ه ناجية أن رفضها في الوقت الحالي ال يؤثر بأي شكل من األشكال على حقها في طلب هذال/اشرح للناجي

 ؛زودها بتفاصيل مقدمي الخدمات في المنطقةو الخدمة أو الوصول إليها في وقت ما في المستقبل

 الناجية لعواقب عدم الوصول إلى الخدمة؛/تأكد من فهم الناجي 

  الناجية للخدمة؛/السالمة قد تكون هي السبب وراء رفض الناجيحدد ما إذا كانت هناك أي مخاطر على 

 ية، الناج/لناجيابة للعاملين في إدارة الحاالت للعنف المبني على النوع االجتماعي، وباالتفاق والتشاور مع بالنس

قم بتطوير خطة سالمة تتضمن تحديد طرق للقضاء على أو التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع 

 جتماعي في المستقبل.اال

 يم خدمات تقدتضمن حالة وظيفية إنظمة تطوير أ يجب على الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي

. قت المناسبالوإمكانية الوصول إليها في  مع، من العنف المبني على النوع االجتماعي الناجيات/للناجينعالية الجودة 

بلعب دور حيوي في نشر مخططات  (GBV Sub-Sector)لعنف المبني على النوع االجتماعي ويقوم القطاع الفرعي ل

  ومسارات اإلحالة.

 الصحة نفسي اجتماعي

 عدلي/قانوني األمن/السالمة

 الناجي/الناجية
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 الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي/نياإلحالة لألطفال الناج

  على الطفل ومصلحة الطفل الفضلى على المدع القصير والبعيد؛المرتكز ينبغي مراعاة النهج 

 الطفل في اتخاذ القرارات المتعلقة باإلحالة؛ يجب إشراك 

 ية وافقة قانونوالحصول على م ينبغي مشاركة المعلومات مع الطفل وأخذ الموافقة باللغات واألشكال المناسبة لعمر الطفل

 مقدم الرعاية؛/ولي األمرمن 

 لزامية؛اإلبالغ اإل مقدمي الرعاية على متطلباتولي األمر/ينبغي إطالع األطفال و 

 يجب مرافقة األطفال في جميع أماكن تقديم الخدمات ضمن مسار اإلحالة؛ 

 ولي مقدم الرعاية، بما في ذلك أن يكون /ولي األمر قد تكون هناك حاالت ال يكون من المالئم فيها الحصول على موافقة

السعي للحصول على موافقة مقدم الرعاية هو المعتدي أو متواط  في اإلعتداء. وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي األمر/

كلما كان ذلك ممكنًا بالنسبة لأطفال دون الخامسة عشرة من العمر. بالنسبة لأطفال فوق  به 38موثوقوبالغ  آخر شخص

 ؛سنوات، ينبغي أن يشاركوا في تحديد هذا الشخص 6سن 

  ون نقطة بخصوص الجهة التي ستكيجب أن تتفق الجهات الفاعلة في العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل

توفير إدارة الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي و/االتصال األولى لتلقي حاالت إحاالت األطفال الناجين

 ؛بهذا الدور على المستوع الرسمي  (FCPU)الحالة لهم. في السودان تقوم وحدات حماية األسرة والطفل 

 ( من قانون 80وفقاً للمادة ) يجوز . فالقضائي خارج النظامالقانونية حالة لإل يةمكانإهناك في السودان،  2010الطفل لعام

دها مؤسسة تحدعن طريق أي  فال الجانحين لمعالجتها خارج النظام القضائيطو األأحدا  حالة قضية األإللمحكمة 

مام أجة القضية حالة وبنود معالصف معيار اإلالمحكمة بووتلتزم  ،مام محكمة الطفلأوالً أجراء المحاكمة إالمحكمة، دون 

 .تلك الكيانات

 الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي من ذوي اإلعاقة/اإلحالة للناجين

 ة أو شخص ا وطلب إدراج مقدم رعاي/الناجية من ذوي اإلعاقة بطريقة مناسبة لقدراته/يتم الحصول على موافقة الناجي

ناجية الفضلى ال/عقليًا. وإذا كان من مصلحة الناجي/كالميًا/التواصل معهم بشأن المعاقين سمعيًا موثوق به يعرف كيفية

 الحصول على موافقة أحد أفراد األسرة أو مقدم الرعاية، فيجب القيام بذلك؛

 ها.فعالناجيات لجميع المعلومات حول الخدمات المتوفرة وعواقب الحصول على الخدمة ومنا/تأكد من فهم الناجين 

 الحالةإدارة  3.3

 العنف المبني على النوع االجتماعيإدارة حاالت 

مؤسسة واحدة تقوم بها الناجية /إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي هي طريقة منظمة لتقديم المساعدة إلى الناجي

الناجيات بجميع الخيارات المتاحة لهم /الناجينعالم إ التأكد منتقدم الخدمات االجتماعية و/أو الدعم النفسي، وتتحمل مسؤولية  عادة

الناجية بالدعم /أسرتها ومتابعتها بطريقة منسقة، وتزويد الناجي/الناجية وأسرته/وتحديد القضايا والمشاكل التي قد تواجه الناجي

النهج لحاالت األخرع بأنها تتبنى . وتتميز إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي عن إدارة ا39المعنوي طوال العملية

الناجيات تُحترم فيها حقوقهم ويعاملون فيها /، وهو نهج يركز على خلق بيئة داعمة للناجين”الناجيات/على الناجين "المرتكز

 بأن:الناجيات /على الناجينالمرتكز  بكرامة واحترام. ويعترف النهج

 واالهتمام؛ناجية لديه حقوق متساوية في الرعاية /كل ناجي 

 مختلفًا وفريدًا؛ يعتبر ناجية/كل ناجي 

 ناجية يتفاعل بشكل مختلف مع تجربته فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي؛/كل ناجي 

 ناجية لديه نقاط قوة وقدرات وموارد واحتياجات مختلفة؛/كل ناجي 

 أن يحد   ن ينبغي أن يعرف ما حد  له وما ينبغيناجية، لديه الحق، بما يالئم عمره وظروفه، في تحديد م  /كل ناجي

 بعد ذلك؛ 

 ناجية وأن يُعامل باحترام ولطف وتعاطف. /ينبغي تصديق كل ناجي 

قدمي الرعاية إذا ات من البالغين واألطفال، وم/وتهدف عملية إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي الى تمكين الناجين

زيادة وت مستنيرة، زيادة وعيهم بالخيارات المتاحة أمامهم وتقديم الدعم لهم ليتمكنوا من اتخاذ قرارا كان ذلك مناسبًا، من خالل

ية ياجات النفسوعيهم حول الخدمات المتوفرة. ويكون التركيز األول على تلبية االحتياجات الصحية وتوفير األمان وتلبية االحت

 الحواد ./حاد االجتماعية واالحتياجات القانونية بعد وقوع ال

 المبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الحالة: 

 عملية إدارة الحالة؛هو الطرف الفاعل الرئيسي في  الناجية بما في ذلك األطفال/ضمان أن الناجي 

 الناجيات بما في ذلك األطفال؛/احترام رغبات وحقوق وكرامة وقدرة الناجين 

  األطفال؛ الناجيات بما في ذلك/مواقف تتسم بالرعاية واالهتمام تجاه الناجينتقديم الدعم العاطفي من خالل إظهار 

                                            
 الشخص البالغ الموثوق به هو شخص بالغ من األقارب أو مقدم رلاية بالغ يرشحه الطفا  38
 (. بر امج رلاية المجتمعات:  غيير حياة األشخاص ومنع العنف. اليو يجيف،  يويورك2014يو يجيف. ) 39
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  خدمات الناجيات بما في ذلك األطفال لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ال/ناجينللتوفير معلومات واضحة

 المطلوبة؛

 بما في ذلك  الناجيات/مكن فيها الناجيناإلصغاء وإنشاء عالقة تسودها األلفة والثقة، مما يسهم في خلق بيئة داعمة يت

 األطفال من البدء في التعافي؛

 ضمان السرية التي تعتبر أمًرا حاسًما في حماية سالمة وأمن الناجين ومنع إساءة استخدام المعلومات؛ 

 النظر عن  الناجيات بما في ذلك األطفال بطريقة تحفظ كرامتهم بغض/ضمان عدم التمييز من خالل معاملة كافة الناجين

 الحودا ؛/الجنس أو الخلفية أو العرق أو الدين أو مالبسات الحادثة

 الناجيات بما في ذلك األطفال قبل تبادل أي معلومات./الحصول على الموافقة المستنيرة الناجين 

 :40خطوات إدارة الحاالت

 الناجية/الناجي من يرةالمستن الموافقة على الحصول ذلك في بما اإلحالة،أو /و باإلفصاح دائًما الحالة إدارة تبدأ :الحاالت تحديد 

 من العنف المبني على النوع االجتماعي. 

 قييم األولي أيًضا الناجية بشكل صحيح لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر عليها. ويشمل الت/تقييم سالمة الناجي :التقييم األولي

ة للتحقيق. الناجية، ومساعدتها على تحديد احتياجاتها بسرية وحرص ودون خلق توقعات غير قابل/االستماع إلى قصة الناجي

ير الحالة مد/اختصاصيالناجية. وقد يحدد /مدير الحالة أيًضا بتقييم قدرات وموارد الناجي/اختصاصيأثناء التقييم يقوم 

 الناجية الشبكات الداعمة بما في ذلك أفراد العائلة./والناجي

  ا بخطة العمل(:إلستجابة األولا بتطوير خطط  مدير الحالة/اختصاصيالناجية بمساعدة /تقوم الناجي ية والتدخل )تعرف أيض 

تقديم  مدير الحالة/اختصاصيالناجية حول كيفية تلبية احتياجاتها وتحسين أوضاعها، ويجب على /العمل لمساعدة الناجي

لحالة مدير ا/اختصاصيمعلومات ذات صلة حول جميع الخدمات المتاحة دون خلق توقعات ال يمكن تلبيتها. يجب أن يساعد 

زمني  اق على إطارالناجية في تحديد خياراتها ومساعدتها على اتخذا القرارات المستنيرة حول ما تريد القيام به. ينبغي اإلتف

 لخطة العمل.

 باشرة، تفق عليها موضع التنفيذ. وهذا ينطوي على تقديم الخدمات المالخطوة وضع الخطة الم تتضمن هذه يذ الخطة:تنف

 . الناجية طوال العملية/واإلحالة إلى خدمات أخرع إذا لزم األمر ودعم الناجي

 الناجية /ناجيالمختلفة للتأكد من حصول الالناجية والخدمات /تتضمن هذه الخطوة المتابعة مع الناجي :المتابعة والمراجعة

جتماعية على المساعدة والخدمات التي تحتاجها. كما ينطوي على مراقبة وتقييم استيفاء الحاجات الطبية والنفسية واال

تحدد تابعة، قد ة على أي عوائق تحول دون تحقيق نتائج خطة العمل. خالل المالناجي/أو التعرف مع الناجي/الناجية، و/للناجي

إضافتها إلى  مدير الحالة االحتياجات اإلضافية ونقاط اإلجراءات الجديدة التي يجب/اختصاصيالناجية بالتشاور مع /الناجي

 خطة الحالة.

 لى وقت عمدير الحالة متى تغلق قضيتها. ويتوقف توقيت اإلغالق /اختصاصيالناجية بالتشاور مع /تقرر الناجي :اإلغالق

 راضية عن نتيجة عملية الشفاء. الناجية/الناجيالناجية وعندما تكون /الناجياإليفاء باحتياجات 

 يأخذ أي الناجية عن الخدمات وعن نتيجة الشفاء. و/مدير الحالة بالتأكد من رضا الناجي/اختصاصييقوم  :تقييم الخدمة

 مالحظات منها بعين االعتبار ولغرض التطوير.

 

 

 :العملية مراحل كافة في يلي ما والمؤسسة الحالة مدير/اختصاصي يضمن

 أسرتها؛ من تتوقعه الذي الدعم وما إليها المعتدي وصول سهولة مدع ذلك في بما الناجية،/الناجي سالمة 

                                            
(. المبدئ التوجيهية .دارة حالة العنف المبن  للا النوال االجتمال  بين الوكاالت. اللجنة الدائمة المشتركة بين 2017. ))IASC(اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  40

 (IASC)الت الوكا

 تحديد 
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 زائن على سرية وسالمة المعلومات، يجب أن تحفظ كافة النسخ األصلية في المكاتب المعينة وفي داخل خ المحافظة

 رة الموظفينمغلقة. ويجب الحفاظ على إغالق وتأمين الغرف التي تحتوي على المعلومات الورقية واإللكترونية بعد مغاد

 لها. 

 لألطفال االجتماعي النوع على المبني العنف حاالت إدارة

 بالمعرفية التمتيع االجتمياعيين للعياملين ينبغيي االجتمياعي، النيوع عليى المبنيي العنيف مين الناجييات/الناجين األطفال حاالت إلدارة

 ميع العميل فيي الموحيدة الحياالت إدارة خطيوات يتبعيوا أن يجيب كميا. األطفيال ميع للعميل الالزمية المتخصصية والمهيارات

 ،41الجنسيية اإلسياءة مين الناجييات/الناجين األطفال مع التعامل عند. األطفال احتياجات لتلبية ُكيفت والتي البالغين الناجيات/نيالناج

  :من االجتماعيون العاملون يتمكن أن ينبغي
 الحالة؛ إدارة إجراءات طوال واألسر األطفال ودعم لتثقيف الجنسي لالعتداء التقني الفهم تطبيق 

 المهارات المناسبة الصديقة لأطفال خالل عملية إدارة الحاالت؛  تطبيق 

 وهذا يشمل:من األطفال  الناجيات/للناجين الحاالت إدارة وإجراءات خطوات تكييف  

 األطفال؛ من الناجيات/الناجين مع للعمل التوجيهية المبادئ مراعاة 

 األطفال؛ رأي استطالع/المستنيرة الموافقة إجراءات إتباع 

 لنفسيةا الحتياجاتبما في ذلك ا الناجيات/الناجين األطفال وسالمة بصحة الخاصة الفورية االحتياجات ييمتق 

 لطفل؛ا وسالمة صحة تضمن التي المبكر التدخل خدمات وتحديد القضائية/القانونية واالحتياجات االجتماعية

 فصاحاإل بعد االجتماعية السياقات من وغيره األسري السياق في الطفل لسالمة مستمرة تقييم عمليات إجراء 

 اإلساءة؛ عن

 الحماية؛ إلى بحاجة الطفل يكون عندما ومالئمة حاسمة اجراءات اتخاذ 

 الحالة؛ إدارة إجراءات كافة في المسي  غير رعايةمقدم الولي األمر/ إشراك 

 المناسبة؛ اإلحاالت وإجراء لأطفال الصديقة الخدمات مقدمي معرفة 

 مي مقدولي األمر/ ذلك في بما، رعايةمقدم الولي األمر/و اإلعاقة ذوي األطفال مع مناسب بشكل التفاعل

 .فهمها من يمكنهم بأسلوب لهم المعلومات وتقديم اإلعاقة ذوي من رعايةال

 اإلعاقة ذوي لألشخاص االجتماعي النوع على المبني العنف حاالت إدارة

 حواجز باراالعت بعين األخذ يجب اإلعاقة ذوي األشخاص على تؤثر التي االجتماعي النوع على المبني العنف حاالت إدارة عند

 الدعم. ومن شرح ما حدث وما يرغب في الوصول إليه من الخدمات  الناجية/الناجي تمنع قد التي المادية والحواجز االتصال

 :ةاإلعاق ذوي لأشخاص االجتماعي النوع على المبني العنف حالة إدارة عند االعتبار بعين التالية النقاط أخذ يجب

 مستقل؛ لبشك المستنيرة الموافقة تقديم على القدرة لديهالديه/ اإلعاقة ذوي من البالغة الناجية/الناجي أن افترض 

 مستنير؛ قرار التخاذ الدعم على الحصول في ترغب كانتكان/ اذا دائًما الناجية/الناجي اسأل 

 الفهم؛ ومن جيد بشكل التواصل من الناجية/الناجي تتمكنيتمكن/ أن لضمان االتصال وسائل من متنوعة مجموعة استخدم 

 الخدمات؛ إلى بالوصول المتعلقة المحتملة والعواقب للمعلومات الناجية/الناجي فهم من للتأكد أسئلة اطرح 

 اتخاذ لىع الناجية/الناجي إكراه عدم لضمان الرعاية ومقدم الناجية/الناجي بين السلطة بديناميكيات دراية على كن 

 القرارات؛

 حوالسما ،للمساعدة به تثقيثق/ ما شخص إشراك على وافقتوافق/ إذا الناجية/الناجي من أطلب األمر، لزم إذا  

 الشخص؛ هذا هو من بتحديد الناجية/لناجيل

 الشفاء على هاتمكينتمكينه/و ىالفضل الناجية/الناجي مصلحة في هي الناجية/للناجي أو/مع تتخذها قرارات ةأي أن من تأكد. 

 

 

 

  

                                            
 اليو يجيف/(. رلاية األطفال الناجين من االلتداء الجنج . اللجنة الدولية لإلغاثو2012اليو يجيف. ) 41
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المنظومات االجرائية وخدمات  الفصل الرابع:
 التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
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 42الطبية/الخدمات الصحية منظومة  4.1

، أولوية قصوعكالناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي /بتوفير الرعاية الطبية للناجينيلتزم مقدمو الخدمات الطبية 

 إجراءات أخرع.  ةإمكانية الوصول الى خدمات الرعاية الصحية في جميع الحاالت وقبل أيوتوفير 

 مقدمي الرعاية الصحية ما يلي:يتعين على 
 جميع األوقات؛الناجيات وأسرهم في /ضمان سالمة الناجين 

 لعنف المبني االناجيات من /وتقديم الرعاية الطبية المناسبة للناجينالدعم ضمان السرية والوصول إلى الخدمات الطبية و

 على النوع االجتماعي؛

 الناجيات حول اإلجراءات الطبية؛/للناجين وافية تقديم معلومات 

 ؛نظر القسم المتعلق بالموافقة المستنيرة()ا الناجيات/الحصول على الموافقة المستنيرة من الناجين 

 جمع المعلومات في أماكن تتسم بالخصوصية؛ 

 ت؛الناجيا/ضمان اإلحالة والمتابعة مع مقدمي الخدمات اآلخرين، وفقًا لرغبات الناجين 

 مختصة؛الالناجيات للجهات /الناجين إحالةفي المؤسسة الطبية أو من خالل  الناجيات/تقديم الدعم النفسي للناجين 

 ضمان التوثيق والمتابعة؛ 

 تهم المحددة.الناجيات من ذوي اإلعاقة مع األخذ بعين االعتبار احتياجا/التأكد من أن الخدمات الطبية متاحة للناجين 

المعايير والبروتوكوالت يتواءم مع الذي و لوزارة الصحة للبروتوكول الصحي الوطنيقًا وفلعنف الجنسي، في حاالت ا

مبادئ التدابير السريرية لضحايا في تنفيذ  لعنف الجنسيمن اات الناجي/نتتلخص االجراءات المتبعة للناجي ،والممارسات الدولية

 :وهي،  )CMR (43االغتصاب

 ؛وتقديم الرعاية الطبية الناجيات من اإلغتصاب/لناجينالستقبال اإعداد العيادات  .1

 تجهيز الناجي/الناجية للكشف عليها؛ .2

 ،الطبي المناسبأخذ مقدم الرعاية الصحية للتاريخ  .3

 األدلة؛ جمع عدم في الناجية/األدلة الجنائية، ويجب احترام رغبة الناجي جمع .4

يكون  الناجية وينبغي أن/تفضل الناجي/الناجية أو كما يفضل/من قبل شخص من نفس جنس الناجيالكشف الطبي إجراء  .5

بما في ذلك  ،(SGBV)مدربًا على كيفية اجراء التدابير العالجية السريرية للعنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي 

 المريضة على ذلك؛/وافقت المريض/األعضاء التناسلية إذا وافق/فحص الحوض

إذا أحيل  (HIV)المكتسبة  البشرية ةقص المناعيمكن تخفيض خطر اإلصابة بفيروس نتحديد العالج حيث  .6

في لبشرية الناجية للحصول على الرعاية الطبية لتلقي العالج من الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة ا/الناجي

بائي، د الو، والتهاب الكب(STIs/STDs)األمراض المنقولة جنسيًا تلقي العالج الوقائي من ، وأيام( 3) ساعة 72غضون 

اية خفض خطر الحمل غير المرغوب فيه إذا أحيلت الناجية للحصول على الرعيمكن . ومن اإلطار الزمنيوالكزاز ض

 أيام( من وقت الحاد ؛ 5ساعة ) 120الطبية لتلقي الوسائل العاجلة لمنع الحمل خالل 

التدابير  الطبية بتنفيذالذي يسمح لمقدمي الخدمات  2016 لسنة 6 رقم القانونيتغيير يأخذ البروتوكول في االعتبار ال .7

حاالت االغتصاب أو كقد يؤدي الى الموت  اي الحاالت الطبية التي تشكل خطرً ف (CMR) السريرية لضحايا االغتصاب

   .44(8نموذج )ب المعروفة استمارة توثيق الجريمة لتعبئة حاجةدون ال االعتداء الجنسي

عنف الجنسي الناجية حول آثار وعواقب العنف المبني على النوع االجتماعي خاصة في حاالت ال/تقديم المعلومات للناجي .8

عهم على أن ليتمكنوا من فهم سبب اإلحالة الطبية ولمساعدتهم على تحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها. فينبغي إطال

أن  الغتصاب أو محاولة االغتصاب يمكنإيالج مهبلي يمكن أن يؤدي إلى حمل غير مرغوب فيه، وأن امع االغتصاب 

صاب تعرض الشخص لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإلصابات المنقولة جنسيًا األخرع، وأن االغت

جات وقائية واالعتداء الجنسي يمكن أن يؤدي إلى إصابات وتهتكات باألعضاء التناسلية وأنه قد تكون هناك أدوية وعال

لى العيادة إات ما يمكن توقعه من الزيارات /نها حساسة لعامل الوقت، كما يجب أيًضا التوضيح للناجينمفيدة متاحة لك

 الصحية أو الطبيب ليتمكنوا من المقارنة بين فوائد ومخاطر الزيارة؛

اإليالج قد أو طبيعة االعتداء لم تشمل العنف الجسدي أو اللمس أو /ساعة و 120إذا وقع االعتداء الجنسي قبل أكثر من  .9

الناجية عن الحصول على الرعاية /تكون هناك حاجة إلى إحالة طبية ولكنها ليست ملحة وال يتبغي تأخير أو إثناء الناجي

الطبية. على سبيل المثال ينبغي عالج األمراض المعدية المنقولة جنسيًا كالكالميديا والسيالن والزهري بالمضادات 

ج قد تسبب العقم أو اإلصابة بمرض مزمن، التأكد من عدم وجود ناسور أو تضرر الحيوية ألنها إذا تركت دون عال

                                            
 التوجيهية المبادئ. االجتماعي النوع على المبني للعنف موحدة عمل اجرءات وضع: االجتماعي النوع على المبني للعنف المرجعية األداة: من مقتبسة الفصل هذا في الواردة االجراءات 42

ية التي شاركت في ورشة ، ومجموعات العمل السودان اإلنساني والعمل االجتماعي النوع حول الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة الفرعية العمل مجموعة. 2008 الموحدة، العمل الجراءات
م التي نظمتها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وصندوق االمم 2019يوليو  18-17جتماعي(، فندق السالم روتانا )اجراءات التشغيل القياسية للمنع واالستجابة للعنف القائم على النوع اال

 (.UNFPAالمتحدة للسكان 
مفوضية األمم المتحدة /التدبير السريري لضحايا االغتصاب: وضع بروتوكوالت لالستخدام في التعامل مع الالجئين والمهجرين. نسخة منقحة منظمة الصحة العالمية 43

 2004السامية لشؤون الالجئين 
 الناجية الحصول على استمارة توثيق الجريمة من الشرطة قبل أن تتمكن من الحصول على الرعاية الطبية/قبل هذا القرار كان يتعين على الناجي 44
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أو تناسلي للتأكد من عدم وجود اصابات داخلية وإجراء /المستقيم والتي تستدعي عناية جراحية، اجراء فحص جسدي و

 اختبارات معملية للتأكد من عدم وجود عدوع باألمراض المنقولة جنسيًا.

نبغي أيًضا الناجية. وي/والممرضات للدعم العاطفي بما يتناسب مع النوع االجتماعي وعمر وظروف الناجيقديم األطباء ت .10

 تدريب كافة الموظفين العاملين في المجال الطبي؛

ريتها سمع الحفاظ على ، عداد تقرير متكامل للحاالت لحفظ حقوق الناجيات الضحايا القانونية متى ما لجأت اليهإ .11

 كان آمن وسري؛وتخزينها في م

 قة مغلقة؛الناجية إذا لزم األمر، مع التأكيد على إجراء االتصاالت ضمن حل/متابعة خدمات اإلحالة ومصاحبة الناجي .12

الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي بالمعرفة والمهارات /يجب أن يتمتع مقدمو الرعاية الصحية لأطفال الناجين

 :45بما في ذلك لتقديم الرعاية الطبية القانونية المتخصصة لهم،والمواقف واألدوات 

 ؛فهم مفاهيم اإلساءة الجنسية للطفل 

 ؛الناجيات من األطفال/التواصل بفاعلية مع الناجين 

 ؛الناجيات من األطفال والقدرة على تطبيقها/فهم الرعاية العالجية السريرية للناجين 

 ؛الناجيات من األطفال/ياجات الناجينتكييف الفحص والعالج الطبي لتلبية احت 

 ضمان اإلحاالت اآلمنة والمالئمة والتأكد من وجود أنظمة للمتابعة. 

 الناجيات من األطفال: /اعتبارات خاصة للناجين

 لإلدارة السريرية لحاالت اإلغتصاب لأطفال، وبعضها:ل محلي واجراءات قانونية خاصة هناك بروتوكو

  الدين أو ولييجب على أحد الو. في السودان المحلية التي تحدد من يمكنه منح الموافقة للقاصرينالتعرف على القوانين 

 على الكشف الطبي وتجميع األدلة الجنائية؛إعطاء الموافقة غير المسيئين  مقدم الرعاية /األمر

  ؛يوقع على اإلقراراذا كان ولي األمر/مقدم الرعاية هو المسيء يمكن لمن يمثل الشرطة أو المحكمة أن 

 هو  انتبه بشكل خاص عند تحديد الشخص الحاضر أثناء المقابلة والفحص. فمن الممكن أن يكون أحد أفراد األسرة

 مرتكب اإلعتداء. اطلب من الطفل دائًما تحديد من الذي يرغب في حضوره، واحترم رغباته؛

 حياته،هناك خطورة على كن ال ينبغي أبدًا فحص الطفل ضد إرادته، مهما كان عمره ما لم ي 

 ل المتوترة ال تستجيب بطرق ضارة لردود أفعال األطفاالفحص و ال تقم أبدًا بتقييد أو إجبار طفل خائف مقاوم إلكمال

 )مثل الضرب، السخرية، التقليل من شأن األطفال(.

 أّكد للطفل أنه ليس في مشكلة؛ 

 لون اللوم؛ ذّكر األطفال بشكل متكرر بأنهم آمنون وأنهم ال يتحم 

 ع االجتماعي:الناجيات من العنف المبني على النو/يسلط الجدول التالي الضوء على الجهات التي تقدم الخدمات الطبية للناجين
 الجهة  الخدمة

بني من العنف الم الناجيات/للناجين السريرية العالجية التدابير

 )CMR(على النوع االجتماعي 

 )MoH(الصحة  وزارةالتابعة لوالمراكز الصحية  المستشفيات 

 46االجتماعيةالنفسية  منظومة الخدمات 4.2

لفصل الثاني من هذه المبادئ التوجيهية الواردة في ابالناجيات /مع الناجين كون على اتصال مباشرت تلتزم جميع الجهات الفاعلة التي

عن الخدمات لوافية اوتقديم المعلومات ، الناجية/بعناية للناجيينبغي أن تدرك تلك الجهات مسؤوليتها المتمثلة باإلصغاء والوثيقة. 

وع مبني على النلعنف اللدمج التدخالت المتعلقة باكما هو وارد في المبادئ التوجيهية المتاحة، وتقديم الدعم النفسي االجتماعي 

 :ينبغي حديد ات IASC (2015،) للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتفي العمل اإلنساني  االجتماعي

 إعطاء األولوية للسالمة في جميع األوقات؛ 

 ضاح فقط وذات صلة وغير إنطباعية لالستي مالئمةطرح أسئلة مشاعرهم من خالل  وفهم الناجيات/إلى الناجين اإلصغاء

 ؛للحصول على معلومات أكثر مما هو مستعد لتقديمه الناجية/يالناج لىدون الضغط ع

 تهم ي لهم وطمأنات خاصة إذا أبدوا لوًما للذات، فيتعين تقديم الدعم النفسالناجيالفعّال والحساس مع الناجين/ التواصل

 ؛قاإلطال علىهم خطأ وليس المعتدي خطأ هووالتأكيد على أن العنف الذي تعرضوا له 

 الناجية/يحو الناجن والتوجه ،المباشرجسد وتعبيرات الوجه ونبرة الصوت والحفاظ على اتصال العين البلغة  االهتمام 

 الناجية؛/بالناجي االهتمام وإظهاربشكل مباشر 

 ؛م معلومات صادقة وكاملة عن الخدمات المتاحةيقدت 

 مساعدتهم و مكينهمت على والعمل. يتخذوها أنما يجب عمله أو الخيارات التي يجب  الناجيات/الناجين علىاإلمالء  عدم

 ؛على اتخاذ قرارات مستنيرة

                                            
 ةرعاية الناجين من األطفال من اإلساءة الجنسية: المبادئ التوجيهية لمقدمي الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية في األوضاع اإلنساني (.2012لجنة اإلنقاذ الدولية واليونيسيف )  45
أو محيطهم االجتماعي، ولالعتراف بأنه ال يتم تحديد السالمة العقلية للشخص من خالل بنيته يستخدم مصطلح "النفسي االجتماعي" للتأكيد على التفاعل بين الجوانب النفسية للبشر وبيئتهم  46

 .النفسية فقط بل بالعوامل االجتماعية كذلك. وتؤثر العوامل "االجتماعية" و"النفسية" على بعضها البعض كذلك

http://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
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 ؛الجاني فوًرا واسامحييجب أن  مبأنهاخبارهم  أو هل واعلى العنف الذي تعرض الناجية/لوم الناجي عدم 

 ون ت التي يشعرن المعلوماعباإلفصاح بحرية الناجيات /للناجينللسماح  م األسئلة المفتوحة عندما يكون ذلك ممكنًاااستخد

 ؛لمشاركتها بالراحة

 ا كان أحد الناجية عرضة لخطر إيذاء النفس أو االنتحار. فإذ/مراقبة العالمات التحذيرية التي تشير إلى أن الناجي

تطلب ية لتنفيذها. ينب معالجتها فوًرا وفهم إذا كانت مجرد أفكار أم أن هناك انتحارية يجعبر عن أفكار الناجيات يُ /الناجين

خدمات  لى أحد مقدمييجب اإلحالة إ في المؤسسة تدريبًا وإشرافًا مكثفًا، فإذا لم تتوافر هذه الخبرةهذا النوع من التقييم 

 .الصحة النفسية على الفور وعدم ترك الشخص بمفرده حتى التأكد من وصوله الى الرعاية المناسبة

 شمولية االجتماعي النوع على المبني العنف من الناجيات/للناجين المقدمة االجتماعي النفسي الدعم خدمات تكون أن ينبغي

 من اجياتالن/للناجين االجتماعية النفسية التدخالت وتشمل .منها لكل جوانب أو سواء حد على والمجتمعات األفراد وتستهدف

 :المتداخلة األنشطة من التالية األشكال االجتماعي النوع على المبني العنف
 األول النفسية اإلسعافات ذلك في بما التعافي في للمساعدة االجتماعي النفسي الدعم (PFA)، والجمعي؛ رديالف واإلرشاد 

 المساحاتو المدرسي، اإلدماج وإعادة األمية، ومحو النساء، وتمكين المهني كالتدريب االجتماعي الدمج إعادة برامج 

  والفتيات؛ وللنساء للطفل الصديقة

 المتخصصة النفسية الصحة خدمات. 

 :MHPSSتدخالت دعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعيالصحة النفسية المتخصصة:  خدمات

الذي يهدف الى  نواع الدعمأمن لوصف أي نوع  (MHPSS) "لصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعيمصطلح "دعم استخدم يُ 

خالت دعم الصحة العقلية والدعم دوتصنف ت .ات النفسيةاالضطرابمعالجة النفسية االجتماعية و/أو منع أو سالمة حماية وتعزيز ال

الناجيات من العنف /النفسي االجتماعي وفقًا لنظام متعدد المستويات لوسائل الدعم التكميلية والذي يمكن أن يلبي احتياجات الناجين

 النفسي االجتماعي.يوضح مستويات هرم دعم الصحة العقلية والدعم المخطط أدناه  .47المبني على النوع االجتماعي

 
 

ي لهم تحقيق األمن الشخصي األساسالنفسية واالجتماعية عند األشخاص سالمتهم يستعيد معظم  :الخدمات األساسية واألمن

المستوع  ة األشخاص فييوحصولهم على الخدمات االجتماعية والمجتمعية والصحية التي يحتاجون إليها. لذلك يتم تمثيل غالب

 ذا المستوعضمن ه ع االجتماعيوهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النبها لتدخل الج الطريقة الموصى األدنى من الهرم.

نهج ي وتبنساسية مان وضع العوامل االجتماعية والثقافية والكرامة الفردية في االعتبار فيما يتعلق بالخدمات األهي العمل على ض

 يصبحن جزًءا من العملية.وبالتالي  لتخطيطاحتياجاتهن وا تحديد النساء والفتيات فيفيه  ركتشت شامل

سية النفسالمتهم ستعادة أسرهم الستهان به من الناس لدعم إضافي من مجتمعهم وييحتاج عدد ال  المجتمع واألسرة:دعم 

لدعم تقديم ا ماعيةالنفسية االجت المساعدةفي مجال جهات الفاعلة . يمكن للكما هو موضح في المستوع الثاني من الهرم واالجتماعية

ب التدري رامجبك التي تساعد في إعادة الدمج المجتمعي والشبكات االجتماعية ذات الصلة ةالدعم التقليديوسائل  من خالل تشجيع

ات مجموعالوتشكيل ، واآلمنة للنساء والفتيات المساحات الصديقة لأطفالوحو األمية، وتدريبات م، نساءالمهني وتمكين ال

  وغيرها من األنشطة.  األنشطة الترفيهية واإلبداعيةوالنسائية، ونوادي الشباب، 

                                            
ف: المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت فيما يتعلق بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ. جني .)2007(اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  47

 IASCاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

الخدمات المتخصصة 

وسائل الدعم المرّكزة غير 
المتخصصة

دعم المجتمع واألسرة

الخدمات األساسية واألمن

http://mhpss.net/iasc-guidelines-on-mental-health-and-psychosocial-support-in-emergency-settings/
http://mhpss.net/iasc-guidelines-on-mental-health-and-psychosocial-support-in-emergency-settings/
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فسية الن تهممسالمات أكثر تركيًزا الستعادة يحتاج عدد أقل من األشخاص إلى خد زة غير المتخصصة:الدعم المركّ وسائل 

األساسي، وي المعن. وتشمل هذه التدخالت الدعم الهرم، كما هو موضح في المستوع الثالث من االجتماعية وحماية صحتهم العقلية

سي حول الصدمات ، والتثقيف النفاإلرشاد الفردي والجمعيتقديم و(، PFAاإلسعافات األولية النفسية )وكذلك  .مثل إدارة الحاالت

 سترخاء. وتقنيات اال اإليجابية والتكيف المواجهةوسائل النفسية، واإلجهاد، والتأثيرات العاطفية للنزاعات والنزوح، و

ن تدخالت عندما ال تكوجدًا من األشخاص قليلة نسبة يحتاجها الرعاية السريرية لالضطرابات العقلية.  الخدمات المتخصصة:

علم  ياختصاصالمتخصص من  دعمالدعم السابقة كافية وتكون هناك حاجة لرعاية أكثر تخصًصا. يحتاج هؤالء األشخاص الى ال

ً في مجال الصحة العقليةالنفس والمعالجين النفسيين ل يعانون من  شخاص الذينهذا الدعم مخصص لأ .تقديم تدخالت أكثر تقدما

شخاص الذين اضطراب عقلي شديد واالكتئاب الشديد، والحاالت ذات الخطورة العالية )إيذاء النفس أو اآلخرين، إضافة الى األ

 بقة. يمكن أن يشمل التدخل وصف األدوية.يعانون من مشاكل نفسية مس

لنوع من العنف المبني على ا الناجيات/للناجين MHPSSدعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي  تدخالتاإلحالة ل

 االجتماعي: 
، MPHSSتماعي دعم الصحة العقلية والدعم النفسي االج شكالً من أشكالاالجتماعي  على النوع مبنيإدارة حاالت العنف ال تعتبر

وسيلة هي : دعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي المركز وغير المتخصص. ولهرمالمستوع الثالث من ا ضمن التي تقع

لطبقات اضمن خرع االجتماعية األ النفسية الخدماتالصحة العقلية و في الوصول إلى خدمات الناجيات/مهمة لمساعدة الناجين

 على المبنيف على سبيل المثال، يمكن لخدمات إدارة حاالت العنهرم دعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي.  األخرع في

 مع لتواصلا وكذلك إعادة )المستوع األول( على الوصول إلى االحتياجات األساسية الناجيات/الناجين مساعدةاالجتماعي  النوع

ى مستوع أعلى من يحتاج إل الناجية/في الحاالت التي يتقرر فيها أن الناجيو. (الثاني)المستوع  يةة والمجتمعياألسر دعمالأنظمة 

 .العقليةرعاية الصحة 

 المختلفة اجاتاالحتي تلبية لضمان، MPHSSدعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي  في الفاعلة الجهات بين التنسيق ينبغي

ى طبقات حالة المرضى إلإ لطبقة الرابعةضمن ا الخدمات المتخصصةيمكن لمقدمي : المثال سبيل على. المختلفة طبقاتضمن ال

مكن من يتلنفسي الحتى بعد تحويلها للطبيب  الناجية/االستمرار في العمل مع الناجي لةالحا مدير/ختصاصيال ويمكنأخرع. 

اعتمادًا  نفس الطبقة، ضمنحاالت إلى خدمات أخرع إمساعدتها على تلبية احتياجاتها األخرع )مثل المأوع(. كما يمكن إجراء 

 ؤسسةلما ذاته تقدم ذيالجمعي ال رشادالفردي إلى اإل رشادمن اإل الناجية/إحالة الناجيك الناجية/على احتياجات ورغبات الناجي

 خرع. أ ؤسسةأو م

 من األطفالالناجيات /لتدخالت النفسية االجتماعية للناجينا

مقدمي يجب تدريب و. وتنفيذها بطريقة تعزز الشفاء الذاتي الناجيات من األطفال/ينبغي تكييف التدخالت النفسية االجتماعية للناجين

نوع لمبني على الامن أشكال العنف  اوغيرهعامل مع اآلثار المترتبة على العنف وعالمات اإليذاء الجنسي الرعاية لأطفال على الت

 :يلي مااالجتماعي  الناجيات من العنف المبني على النوع/. تشمل التدخالت النفسية االجتماعية المقدمة لأطفال الناجيناالجتماعي

 ؛تقييم شامل لفهم البيئة االجتماعية واألسرية للطفل بشكل أفضل إجراء 

 ؛للمساعدة في تحديد التدخالت النفسية واالجتماعية المناسبةلدع الطفل  القوة مصادر تحديد 

 مي الرعاية غير المسيئين؛مقدولي األمر/بما في ذلك الناجيات واألسر /تثقيف ودعم الناجين 

 ؛االسترخاء، ومهارات التأقلم وحل المشكالت تدريباتالتعافى، و حول التثقيف 

 من دللح المجتمع توعية أنشطة ذلك ويشمل. ككل التعافي بيئة تحسين خالل مناألطفال  وراحة وسالمة رفاه تعزيز 

 دعمال وتعزيز الخدمات، الى االجتماعي النوع على المبني العنف من الناجيات/الناجين وصول فرص وتعزيز الوصم

  ؛واألسري المجتمعي

 ي بما في جميع مستويات هرم دعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماع ضمنخدمات الدعم النفسي االجتماعي  توفير

 المتخصصة؛ MHPSS االجتماعي النفسي والدعم العقلية الصحة دعمذلك خدمات 

مكيفة ال (MHPSS)الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي  خدماتوفر الجهات التي تقائمة بأسماء  الجدول التاليبين ي

 الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي:/للناجينخصيًصا لدعم 

 الجهة  الخدمة

الناجيات من العنف /للناجيندعم النفسي واالجتماعي ال خدمات

 المبني على النوع االجتماعي

   (MOSD)التنمية االجتماعيةو العمل وزارة 

 )HOM(وزارة الصحة 
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 :الناجيات/األمن والسالمة للناجينمنظومة  4.3

 تكاملةت المطار حزمة الخدماإ بها فية يطلبات الواجب العناتهم المأمن  الناجيات/من والسالمة للناجينجراءات األإعتبر تُ 

 ةالحال اختصاصي/يتعين على مدير. األولوية هادائًما إعطاءنبغي يلذا  الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي/للناجين

 :أي حالة القيام بما يلي عند تلقي

 وفقًا درتهاأو مغا لبقاء مع أسرهمالتي تمّكنهم من ا الستكشاف الخيارات واالستراتيجيات الناجيات/العمل مع الناجين ،

 الناجيات؛/مع إعطاء األولوية لسالمة الناجين، الناجية/ورغبة الناجي ختيارال

  عندما ة مدير الحال/اختصاصيتصال الناجيات من اال/ليتمكن الناجونتوفير أجهزة هاتف أو اتصال أو بطاقة دفع مسبق

 ؛لخطرالى المزيد من اها /عند التأكد من أن ذلك ال يعرضهفقط والقدوم إليه  الناجية/على الناجي يصعب

 الستخدامه في حالة الطوارئ؛ )إن وجد( خط الساخنالناجية برقم ال/تزويد الناجي 
 

 على مقدمي خدمات األمن والسالمة الرئيسيين:يسلط الجدول أدناه الضوء 
 الجهة  الخدمة

 الشرطة

 الحماية

 FCPUأقسام الشرطة، إدارة حماية األسرة والطفل  

 UNHCRالمفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون الالجئين 

  إجراءات الشرطة:

ات الواقعة ثبعليها إلى المركز الطبي إل/تنص اجراءات الشرطة السودانية على فتح بالغ بالحالة وتحويل المجني عليه

 أو التقرير الطبي ومتابعة اإلجراءات القانونية. (8بملء استمارة توثيق الجريمة المعروفة بنموذج )

 منظومة الخدمات القانونية 4.4

ساعدة القانونية المشورة والم المبني على النوع االجتماعي ات من العنفالناجي/نمنظومة الخدمات القانونية المقدمة للناجي تشمل

ت المتعلقة باألحوال الناجيات بتوجيه االتهام ضد المعتدي أو في الحاال/والتمثيل القانوني للبالغين واألطفال عندما يرغب الناجون

 ويشمل ذلك:اية، والطالق، والنفقة، .. الخ(، الشخصية )مثل قضايا الحضانة، والوص

  ي ن قبل المعتدالمعمول بها حاليًا والتي من شأنها الوقاية من حدو  المزيد من الضرر متوفير المعلومات حول التدابير

لمثال، صدر في . على سبيل االناجية للمساعدة بما في ذلك المساعدة القانونية والعدالة/أو تسهيل وصول الناجي المزعوم

ون دب في الحصول على الرعاية الطبية الذي ينص على حق المصا (6)تعميم للمنشور القانوني  2016السودان سنة 

الناجية /ي( مما يساعد في تيسير وصول الناج8) )اورنيك( استمارة توثيق الجريمة المعروفة بنموذجالحاجة الستخراج 

ادة المتم تعديل  2015سنة  وفي. طلب المساعدة دون خوف من الوصمةالناجية على /للخدمات الطبية ويشجع الناجي

 التحرشإدراج نص جديد حول الجرائم األخرع وجريمة اإلغتصاب و نوضح الفرق بيلت( من القانون الجنائي 149)

 . في القانون الجنائي الجنسي

 االجتماعي الناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع لتعديالت التي طالت خدمات األطفالتوفير المعلومات حول ا، 

لتصل الى  توجد حاليًا محاكم لأطفال، وتم رفع عقوبة اغتصاب األطفال( 45المادة ) 2010فبموجب قانون الطفل لسنة 

اعي يتأكد قاضي محكمة الطفل من وجود باحث اجتمالطفل، وسنة ويحول الى اإلعدام إذا أفضى االغتصاب لموت  20

ات والشكاوع البالغ لتقديم 9696رقم  ساخنا يوجد في السودان خط كموتأمين التمثيل األسري والقانوني أثناء المحكمة. 

 طفال بما فيطفال وتُقدم وحدات حماية األسرة والطفل خدمات متعددة القطاعات لأحول االنتهاكات التي يتعرض لها األ

 ذلك الخدمات القانونية والنفسية واالجتماعية والطبية.

  ة؛منية المتوقعوأية قضايا تتعلق بآليات العدالة الوطنية بما في ذلك األطر الزتوفير المعلومات حول إجراءات المحاكم 

 توفير المعلومات حول الدعم المتاح في حال المباشرة في اإلجراءات القانونية؛ 

  ن حلول متوفير المعلومات حول إيجابيات وسلبيات كافة الخيارات القانونية والتي تشمل تسليط الضوء على قصور أي

 الة التقليدية التي ال تفي بالمعايير الدولية؛العد

 الناجية في التقاضي؛/التمثيل القانوني أمام المحكمة إذا رغب الناجي 

 ف المحكمة وتوفير الناجيات من الجهات القانونية الفاعلة وغيرها من الجهات كلما أمكن لتغطية تكالي/توفير الدعم للناجين

رتب على ذلك الناجيات بأي تكاليف قد تت/جلسات االستماع. وينبغي إعالم الناجين وسائل النقل من وإلى المحكمة لحضور

 ؛منذ البداية

 ودها، وأخذ الناجيات من األطفال بشأن خيار العدالة القانونية وتوعيتهم بالخدمات المتاحة وحد/التشاور مع الناجين

 كة في عمليةلتمكينه من التعبير عن تفسه والمشار احتياجات الطفل ورغباته ومشاعره بعين االعتبار وبذل جميع الجهود

 صنع القرار؛

 كم، إضافة مرافقة الطفل في جميع إجراءات المحكمة، بما في ذلك جلسات ما قبل المحكمة والمحاكمة وجلسة النطق بالح

 إلى توفير التمثيل القانوني للطفل أمام المحاكم.
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 لتي توفر الخدمات القانونية:ة الفاعلة ايبين الجدول أدناه الجهات الرئيس

 الجهة  الخدمة

 المشورة القانونية

 التمثيل القانوني

 FCPUوحدة حماية األسرة والطفل  

 

 جراءات القضائية:اإل

ق األسرة، ني مع حاالت العنف الجسدي سواء تلك التي ارتكبها أحد أفراد األسرة أو شخص من خارج نطاايتعامل القضاء السود

الناجية رفع /ناجي، ويذكر أنه ال توجد محكمة خاصة باألسرة للتعامل مع هذه الحاالت. ويمكن لل1991الجنائي لسنة  لقانونلوفقًا 

األحوال  أو دعوع طالق في المحكمة الشرعية )محكمة/أو محكمة الصلح و  دعوع قضائية عادية في المحكمة الجنائية العادية

هو يحمي على توفير الحماية للمرأة أثناء االجراءات القضائية، و 1991وينص قانون االجراءات الجنائية لسنة  الشخصية(.

ور لمؤذية للشعاالضحايا من التعرض ألسئلة تتضمن عبارات وتعليقات تخيفهن أو تؤديهن. ويمنع األسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو 

ات باشرة بإجراءويتمتع القاضي بسلطة تقديرية ما إذا كان باإلمكان الملقة بالدعوع. إال إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متع

 المحكمة في غرفة خاصة أم ال ويتم النظر في الموضوع على أساس كل حالة على حدة. 

صية في صوتختلف االجراءات القضائية لقضايا العنف الجنسي، حيث تنعقد جلسات االستماع دائًما في أماكن وغرف تتسم بالخ

 ة.الناجي/قاعة المحكمة. ويتم توفير حماية إضافية واتخاذ تدابير أمنية أثناء جلسة االستماع لضمان سالمة الناجي

 ،طفالالناجيات من األ/ناجينجراءات القضائية المتعلقة بالاإل

ألسرة والطفل اوحدة لحماية  63حاليًا والية. وتوجد  17، أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحماية األسرة والطفل في 2007في سنة 

تي يتعرضن نقدم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي والصحي والقانوني لأطفال. لكن ال تقدم هذه الوحدات خدمات للنساء الال

م ومحاك على آليات لحماية الطفل، بما في ذلك عن طريق تخصيص مكاتب إدعاء لأطفال 2010للعنف. وينص قانون الطفل لسنة 

 لأطفال.

 :عند التعامل مع قضايا الناجين/الناجيات من األطفال يتم التالي

 حاجة الى تسجيل المقابالت مع األطفال في وحدة حماية األسرة والطفل وتُستخدم كدليل في المحكمة لتجنيب الطفل ال

 إعادة سرد تفاصيل االعتداء أو حتى الذهاب إلى المحكمة؛

 ال في غرف خاصة، ويتم ضمان الخصوصية في جميع األوقات؛تُعقد جلسات االستماع لأطف 

 تجري المحاكمة في محكمة الطفل؛ 

 وديتها؛يتم التشاور مع الطفل بشأن خيار التوجه إلى العدالة القانونية وتوعيته بخصوص الخدمات المتاحة أو محد 

  نفسه  لتمكين الطفل من التعبير عنأخذ حقوق الطفل واحتياجاته وآرائه ومشاعره في االعتبار وبذل كافة الجهود

 والمشاركة في عملية صنع القرار.

 اجراءات خاصة بقضايا محددة من حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي: 4.5

 زواج األطفال 4.5.1

ير واضح فيما غ ( من الدستور االنتقالي األطفال من الزواج المبكر في السودان بينما قانون األحوال الشخصية15تحمي المادة )

تسمح مواد  سنة ومع ذلك 18( من قانون األحوال الشخصية على أن سن الرشد هو 215يتعلق بسن الزواج القانوني. تنص المادة )

ا موكل برعايتهالقضاة الشرعيين بالزواج شرط موافقة الفتاة على الزواج وموافقة الأخرع بزواج القاصر في بعض الحاالت ويأذن 

 ا، وأن يكون الزواج في مصلحتها الفضلى.على ذلك أيضً 

قة في ، يجب على مقدمي الخدمات إتباع نفس إجراءات إدارة الحالة المطبزواج األطفالعند استقبال أشخاص معرضين لخطر 

ـحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي الواردة في الفصل الثالث من هذه الوثيقة.   :اوعليهم أيض 

 ؛االجتماعية والصحية لزواج األطفالالمستفيدات حول العواقب القانونية و/مستفيدينتقديم المشورة لل 

 هم؛ ء األولوية لسالمتإيال مع زواج األطفالالمستفيدات، يتعين تقديم المشورة إلى أفراد األسرة المعنيين لمنع /إذا وافق المستفيدون

 المستفيدات./ضمان اإلحاالت األخرع وفقًا لرغبة المستفيدين

 قد تمت بالفعل، تصبح الخدمات التالية متاحة: عند استقبال حاالت زواج األطفال

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بقانون األسرة؛ 

 تقديم المشورة وخدمات الصحة اإلنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة؛ 

 المساعدة على الحصول على التعليم والتدريب المهني واإلحالة؛ 

 ساء، ديم النصح والمعلومات بخصوص الخدمات النفسية االجتماعية المتاحة، بما في ذلك المساحات المخصصة للنتق

 المستفيدة./وخدمات اإلرشاد، وإرشاد األزواج، واإلحالة إذا وافق المستفيد
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 (FGM/C)األعضاء التناسلية األنثوية  تشويه/ترب  4.5.2

عند استقبال  في السودان. زراءلوا مجلس قبل من  إلناا نختا لتجريم لجنائيا نلقانوا على حمقتر تعديل دعتماا 2016تم في سنة 

جراءات إتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلنا (، يجب على مقدمي الخدمات إتباع نفس /فتيات معرضات لخطر بتر

ـ إدارة الحالة المطبقة في حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي الواردة في الفصل الثالث من هذه الوثيقة.  :اوعليهم أيض 

 قانونية واالجتماعية والصحية لختان اإلنا ؛المستفيدات حول العواقب ال/تقديم المشورة للمستفيدين 

 تهم؛ ء األولوية لسالمالمستفيدات، يتعين تقديم المشورة إلى أفراد األسرة المعنيين لمنع الختان مع إيال/إذا وافق المستفيدون 

 المستفيدات./ضمان اإلحاالت األخرع وفقًا لرغبة المستفيدين 

 تناسلية أنثوية تمت بالفعل، تصبح الخدمات التالية متاحة:تشويه أعضاء /عند استقبال حاالت بتر

 تقديم المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها؛ 

 تقديم خدمات الرعاية الصحية؛ 

  افقت وتقديم المعلومات بخصوص الخدمات النفسية االجتماعية المتاحة، بما في ذلك خدمات اإلرشاد واإلحالة إذا

 فيدة.المست

 من قبل موظفي األمم المتحدة وموظفين آخرين (SEA)االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية  4.5.3

التي تعمل و 2003ليات وإجراءات اإلبالغ بنشرة األمين العام لأمم المتحدة حول االستغالل الجنسي واإلعتداء الجنسي، طبقًا آل

لزامي إ الشتباه بهاأو  ن االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسيةالجنسية، فإن التبليغ عكمدونة سلوك للحماية من االستغالل واإلساءة 

ت التي يفصحون الناجيات بأن المعلوما/ينبغي إعالم الناجين. داخل كل منظمة وظفي األمم المتحدة أو المنظمات الدوليةمجميع ل

 عنها سوف تتم مشاركتها من خالل اآلليات المناسبة. 

 ما يلي: (PSEA)ر منع االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية وتشمل معايي

  ُذلك الفصل  شكل االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية أفعال سوء سلوك خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات تأديبية، بما فيي

 دون إنذار سابق؛

  ُكدفاع؛ حظر النشاط الجنسي مع األطفال وال يُعتبر التقدير الخاط  لسن الطفل مقبوالً ي 

 من أشكال  يُحظر تبادل المال أو العمال أو السلع أو الخدمات مقابل الجنس، بما في ذلك الجمائل الجنسية أو غيرها

 السلوك المهين أو غير اإلنساني أو االستغاللي. ويشمل ذلك أي تبادل للمساعدة المستحقة للمستفيدين؛

 ع غير ناميات القوو العاملين في المجال اإلنساني والمستفيدين على ديتستند العالقات الجنسية بين موظفي األمم المتحدة أ

 بقوة. برفضها المتكافئة، وتقّوض مصداقية ونزاهة عمل الوكالة ويوصى
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 الفصل الخامس: الوقاية
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 االجتماعي النوع على المبني العنف من الوقاية  5.1

رتبط أنشيطة والعكيس تي ،المبنيي عليى النيوع االجتمياعي تيدابير وقائيية أيًضياعتبر العديد مين عناصير التصيدي واالسيتجابة للعنيف تُ 

لوقايية، أال مين الضيروري عنيد وضيع اسيتراتيجيات ا الوقاية المدروسة بإجراءات االستجابة للعنف المبني عليى النيوع االجتمياعي.

ن دور وأثير ميبل أيًضا على المجتمع ككيل لميا ليه  ،سواء من البالغين أو األطفال، يقتصر التركيز على األشخاص المتضررين فقط

جتمياعي ليى النيوع االفي خلق ثقافة عدم التسامح فيما يتعلق بقضايا العنف المبني على النوع االجتماعي. يمتد تأثير العنف المبنيي ع

لمطليوب فيي ادا  التغييير حيال يمكين للخيدمات المقدمية وحيدها إ ليطال مجمل النظم المختلفة، ومن دون وجود عنصر وقايية فعّيال،

مرار ال أمام اسيتالمواقف والسلوكيات التي تسبب العنف المبني على النوع االجتماعي ومسائل حماية الطفل، األمر الذي يفسح المج

 مثل هذه القضايا داخل المجتمع.

 :يلي بماالموحدة هذه، القياسية تقوم كافة األطراف العاملة في إجراءات العمل 

لمبني على حول العنف ا ،في مجال الحماية وتقديم الخدماتللعاملين يب أو المشاركة في التدريب المستمر توفير التدر .1

، تماعيالنوع االج المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

لضمان  األخرع ذات الصلة والمكيفة بما يتماشى مع قطاع التدخلوإجراءات العمل القياسية الموحدة هذه، والمواد 

 ات وإعادة دمجهم في الحياة االجتماعية؛/التأهيل األفضل للناجين

شمل ات تركز على منع االستغالل الجنسي واالساءة الجنسية. وت/اعتماد مدونات لقواعد السلوك لكافة العاملين .2

غ ومتابعة ات، وتوقيعهم على مدونة السلوك، ووضع آليات آمنة وسرية لإلبال/الموظفين لجميعاإلجراءات توفير تدريب 

 التقارير؛ 

 نوعلمبني على الفعال العنف اأبما يعزز القيم المانعة الرتكاب العناية بمناهج التنشئة التعليمية والتربوية والثقافية  .3

 ؛االجتماعي

حترام يم المساواة بين الذكور واالنا  وتجذير قيم االسري واالجتماعي بما يكفل قرفع مستوع الوعي التربوي األ .4

 ادل؛المتب

بل ستيسير وحقوق النساء حماية جراءات بما يعزز جاالت التشريع والقوانين وسير اإلتطوير النظم العدلية في م .5

 المستمرة؛نشاء مراكز الدعم واإلسناد القانوني وتعميمها بما يكفل الحماية القانونية إو وصولهن للعدالة

 اتوتقديم الخدم تصميم التدخالت فيوالفتيات والرجال والفتيان  للنساءوالمتساوية مشاركة الفاعلة السعي الجاد لضمان ال .6

 للتعرف على مدع سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق إضافة إلى مسائل السالمة واألمن المرتبطين بها؛

 للحد من التعرض للخطر؛ لنساءاات بناء قدرتنظيم أنشطة التمكين االقتصادي و .7

لمبني على اوالتنسيق بعناية لتطوير وتنفيذ أنشطة التوعية في المجتمع حول العنف  توسعة مظلة المناصرة االجتماعية .8

 ةميين والقادقادة الرأي من االعالالنوع االجتماعي وحشد تأييد ومساهمة الجهات الفاعلة األخرع والسلطات الحكومية و

 ؛ورجال الدين ينالمجتمعي

لة متماسكة ومتصالرسائل اإلعالمية العامة وحمالت التوعية واستراتيجيات تغيير األنماط السلوكية متسقة والتأكد من أن  .9

 بالخدمات لتفادي اللبس وخلط األمور لدع المجتمع.

 ضمان شمولية وتوفر الخدمات لأشخاص ذوي اإلعاقة؛ .10

 ؛تعزيز النماذج اإليجابية ألدوار الذكور واألعراف والسلوكيات اإليجابية   .11

 ؛استهداف وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء واألطفال  .12

ة لضمان حماي المراجعة المستمرة والنظر الدائم في النتائج المقصودة وغير المقصودة للتدخالت ومراجعة االستراتيجيات .13

 ات وفقًا لمصلحتهم الفضلى؛الناجي/الناجين

ي إجراءات فالتأكد من فهم وتنفيذ كافة القطاعات والجهات الفاعلة ذات الصلة ألدوارها ومسؤولياتها كما هو موضح    .14

 بما في ذلك:العمل القياسية الموحدة هذه، وفي المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

 :شطة تغيير ات، ودمج التوعية حول العنف المبني على النوع االجتماعي وأن/إتاحة الخدمات للناجينالتأكد من  الصحة

 .السلوك في األنشطة الصحية المجتمعية

 :نسان وحقوقإحدا  التغيير في المعايير االجتماعية الثقافية، وتعزيز احترام حقوق اإل الخدمات النفسية االجتماعية 

لمجتمع على طلب المساعدة، وتوفير اإلرشاد النفسي االجتماعي، وتعزيز تقبل ا الناجيات/الناجينالمرأة، وتشجيع 

 ات من العنف المبني على النوع االجتماعي وإعادة دمجهم في المجتمع./للناجين

 :ل توعية حوالحفاظ على الوجود األمني الكافي من خالل الشبكات الرسمية وغير الرسمية، ومواصلة ال الحماية واألمن

واألمن،  الحماية واألمن، وتزويد قطاع العمل الفرعي للعنف المبني على النوع االجتماعي بالمعلومات حول الحماية

 وتطوير استراتيجيات وقائية محددة للتعامل مع المسائل األمنية المتجددة.

 :لعدالة ترام نظام امتاحة، وتعزيز احزيادة الوعي حول القوانين الوطنية وخدمات المساعدة القانونية ال العدالة القانونية

ى ف المبني علالقانونية والتشجيع على اإلبالغ عن العنف وتطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة، والبت في قضايا العن

 النوع االجتماعي بشكل فعّال.

 طفالألفي حماية ا الوقاية  5.2

 :يلي بما القيام ،القياسية الموحدة هذهيتعين على كافة األطراف العاملة في إجراءات العمل 
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ات العمل وفير التدريب أو المشاركة في التدريب حول حماية الطفل، والحد األدنى من معايير حماية الطفل، وإجراءت .1

 ؛القياسية الموحدة هذه، والمواد األخرع ذات الصلة، وتكييفها لتتواءم مع التدخل

شمل ات تركز على منع االستغالل الجنسي واالساءة الجنسية. وت/امليناعتماد مدونات لقواعد السلوك لكافة الع .2

غ ومتابعة ات، وتوقيعهم على مدونة السلوك، ووضع آليات آمنة وسرية لإلبال/اإلجراءات توفير تدريب لكافة الموظفين

 التقارير؛ 

رف ل منتظم للتعالخدمات واالجتماع بهم بشكالسعي الجاد لتحقيق المشاركة المتساوية للفتيات والفتيان في تصميم وتقديم  .3

 ؛طفالعلى إمكانية الوصول إلى الخدمات والسالمة واألمن المرتبطين بالخدمات والمرافق لتعزيز بيئة وقائية لأ

 ؛ضمان شمول ووصول الخدمات وإتاحتها لأطفال ذوي اإلعاقة والموكلين برعايتهم من ذوي اإلعاقة .4

 حشد التأييدورعي لحماية الطفل لتطوير أنشطة التوعية الخاصة بحماية الطفل داخل المجتمع التنسيق مع قطاع العمل الف .5

 ؛بين الجهات الفاعلة والسلطات الحكومية

ن مخاطر العمل والتعاون مع مختلف الشبكات الرسمية وغير الرسمية مثل لجان حماية الطفولة للحفاظ على الوعي بشأ .6

نوع ع العمل الفرعي لحماية الطفل وقطاع العمل الفرعي للعنف المبني على الوقضايا حماية الطفل، وإبقاء قطا

ائية االجتماعي على اطالع بهذا الخصوص، ولضمان المشاركة في مناقشات حل المشاكل وتعزيز االستراتيجيات الوق

 ؛نباستمرار، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، ودعم دور األطفال كصانعي قرار متساوي

، عبر جتماعيااللرفع الوعي بقضايا العنف المبني على النوع منهجية الال األنشطة نفيذتعزيز ونفعيل دور المدراس في ت  .7

 ؛دبيةنشطة الثقافية واألتدريب المعلمين والمشرفين وتعزيز األ

 ؛طفالاألورعاية يجاد برامج مشتركة مع المدرسة بشأن حماية إتفعيل دور مجالس اآلباء واالمهات و  .8

 ؛مجتمعالفراد أسر وحياء بحيث تكون تحت رقابة وعناية األطفال باألبيئة نشاط جاذبة لأتوفير   .9

لعمل ااءات التأكد من فهم وتنفيذ جميع الجهات الفاعلة وذات الصلة ألدوارها ومسؤولياتها كما هو موضح في إجر  .10

 القياسية الموحدة هذه؛

 التوعية حول حقوق األطفال فاقدي الرعاية الوالدية/فاقدي السند وإعادة دمجهم في المجتمع.  .11

 أمثلة على أنشطة الوقاية: 5.3

 ؛إنشاء مساحات صديقة لأطفال تقدم خدمات متعددة القطاعاتإنشاء مساحات صديقة للنساء والفتيات و 

 ؛تأسيس لجان حماية مجتمعية 

 ؛المجتمعيةشطة التوعية تنفيذ أن 

 ؛للتحد  عن حماية المرأة والرجل والطفل والقادة المجتمعيين الدين مناصرة علماء 

 ؛الرجال والفتيان للوقاية من العنف توعية 

 الوقاية يما يتعلق باستخدام الفنون ووسائل اإلعالم االجتماعية، ووسائل اإلعالم الجماهيرية لنشر التوعية وتحفيز الحوار ف

 ؛من العنف

 الة.تدريب المتطوعين/المتطوعات على التعامل مع حاالت اإلفصاح عن العنف المبني على النوع االجتماعي واإلح 
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 نشر المعلومات الفصل السادس:
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ل فاعلة في مجاتمكن الجهات التلمن المهم نشر معلومات كافية حول العناصر الرئيسية في إجراءات العمل القياسية الموحدة هذه 

  يجب: وعليهالناجيات إلى الخدمات. /العنف المبني على النوع االجتماعي من القيام بمسؤولياتها ولتسهيل وصول الناجين

 صدي للعنف والتمن جراءات العمل القياسية الموحدة هذه حول الوقاية إجميع رسائل األطراف الفاعلة في  التأكد من أن

 ى النوع االجتماعي متسقة وثابتة؛المبني عل

  جراءات العمل القياسية الموحدة هذه لتحديد إطار زمني ومسؤوليات محددة؛إتطوير خطة عمل مشتركة ألطراف 

 ؛العمل على توعية المجتمع بخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي المتاحة 

 لنوع التدريبات األخرع المرتبطة بالعنف المبني على افي اإلحالة والخدمات المتاحة  تدمج جلسات خاصة بمسارا

 االجتماعي.

 للمجتمع: نشر المعلومات 6.1

 هي:العناصر األساسية إلجراءات العمل القياسية التي ينبغي مشاركتها مع المجتمعات 

 أين تذهب للحصول على مساعدة إذا تعرضت للعنف المبني على النوع االجتماعي؛ 

  اعي؛الجهات المختلفة الفاعلة في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتمأدوار ومسؤوليات 

 القيود والمخاطر في الوصول إلى الخدمات؛ 

 للعنف المبني على النوع االجتماعي؛  المبادئ التوجيهية 

 دًا عند العنف الجنسي تحديالناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي و/األمان والسرية للناجين حول رسائل

 .الحصول على الخدمات

 :نشر المعلومات للجهات األخرى 6.2

الحماية  ولجان الخدمات، الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، الشبكات النسائية ييشمل ذلك مقدم

 من خالل: الدين والقادة المجتمعيين. علماء ،، المدارسالمجتمعية

  لوثيقة على اإلدارات العليا لأطراف المشاركة فيها والمصادقة على ا هذه اجراءات العمل القياسية الموحدةعرض

 والتوقيع عليها؛

  ءات العمل حول اجرانقاط االتصال في المؤسسات التي تقدم خدمات إدارة الحالة /مقدمي الخدماتيوم واحد للتدريب عقد

 ؛الموحدة هذه

  عمل الجهات غير المتخصصة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي للتعريف بإجراءات العقد اجتماعات مع

 القياسية الموحدة؛

 صة على االسترشاد بإجراءات العمل القياسية الموحدة هذه ومخطط مسارات اإلحالة لتطوير مسارات إحالة محددة وخا

 مستوع الواليات والمحليات؛

  لحالة؛تدريبات حول إدارة اتنفيذ 

 لعدالة ااألمن، /تطوير قاعدة بيانات بالمؤسسات العاملة في كل من قطاع الصحة، الدعم النفسي االجتماعي، الحماية

 وتعميمها على مقدمي الخدمات.
 

 ة حول العنف المبني على النوع االجتماعي:لرئيسالرسائل ا 6.3

  المساواة بين الجنسين؛السبب الرئيسي للعنف المبني على النوع االجتماعي هو عدم 

 يمكن الوصول إلى خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي والتي تكون منقذة للحياة؛ 

 يمكن للدعم المتبادل أن يساعد في منع العنف المبني على النوع االجتماعي ويضمن استجابات جيدة له؛ 

 ؛ني على النوع االجتماعيبمفال هو شكل من أشكال العنف الزواج األط 

  لى بتر يصنف باعتباره عنفاً جنسياً لتعديه عختان اإلنا  هو شكل من أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي

 يؤثر على صحة وكرامة الفتيات والنساء وينتهك حقوقهن؛ووتشويه االعضاء التناسلية لأنثى 

 عي؛العنف األسري/المنزلي هو شكل من أشكال العنف المبني على النوع االجتما 

 ليس من العيب مناقشة العنف الجنسي واإلبالغ عنه. والمخط  هو المعتدي وليس الضحية؛ 

 أنشطة نشر المعلومات: 6.4

  ت األنشطة والمبادراخالل  أو المحليات/طويرها على مستوع الواليات وبعد ت حالةمنشورات مسارات اإلتوزيع

 ؛لمرأةبرامج الشباب، المؤسسات، المراكز المجتمعية، مراكز االتوعوية التي تقوم بها الفرق الطبية المتنقلة، 

 الملصقات؛ 

 الراديو والتلفاز؛عبر  معلوماتنشر ال 

  لعنف المبني على النوع االجتماعي.وثائق األبحا  والدراسات والتقييم حول انشر 
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 وأدوار الشركاء التنسيق الفصل السابع:
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 التنسيق آليات   7.1

ة سقة المتعددجراءات المنوع االجتماعي وجود حد أدنى من اإلالوقاية من والتصدي الفعّال لقضايا العنف المبني على النتتطلب 

ة يالصحخدمات ال األمم المتحدة العاملة في مجالمؤسسات مدني والجتمع مؤسسات المحكومية والالقطاعات ما بين الجهات الفاعلة 

البد من  حدو  ذلكإضافة الى المجتمع المحلي. لضمان  الحمايةوقطاع األمن وحقوق اإلنسان قطاع واالجتماعية والقانونية و

 المنوط بهاهات الجدوار ومسؤوليات المراجعة المستمرة ألو هذه الموحدةالقياسية حكام التعاون في تنفيذ وثيقة اجراءات العمل إ

 . وثيقةانفاذ هذه ال

ة تعزييز الوقايي تهيدف اليى كهيئية تنسييقيةوحماية الطفل  للعنف المبني على النوع االجتماعيين الفرعي ينقطاعاليعمل في السودان، 

ليية كآ (CVAW)وحدة مكافحة العنف ضيد الميرأة والطفيل من والتصدي لقضايا العنف المبني على النوع االجتماعي بالتنسيق مع 

مبنيي عليى القطياع الفرعيي للعنيف ال  (UNFPA)المتحيدة للسيكان. يترأس صندوق األميم وفقاً الختصاصات انشائهاوطنية  تنسيقية

متحيدة ويتكيون األعضياء مين مؤسسيات األميم الالقطاع الفرعيي لحمايية الطفيل  (UNICEF)وتترأس اليونيسيف النوع االجتماعي 

لنييوع بنييي علييى اوالمؤسسييات غييير الحكومييية الدولييية والوطنييية والمؤسسييات العامليية فييي مجييال الوقاييية ميين والتصييدي للعنييف الم

 القطاعات ذات الصلة. حماية الطفل أو االجتماعي أو

بنيي عليى مشيكلة مسيتعجلة ويوجيد مجموعيات فرعيية للعنيف الم ةشهريًا وكلميا دعيت الحاجية لمعالجية أيية الفرعيات جتمع القطاعت

قطاعيان ويتعياون ال .(ToR)ة النوع االجتماعي على مستوع الواليات، لكل منها مهام ومسؤوليات محددة حسيب الشيروط المرجعيي

 فال.لجنسية لأطالفرعيان للعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل في التدخالت في القضايا المتداخلة، مثل اإلساءة ا

حاضير ممين خيالل توزييع  ويتم تبادل المعلومات بشكل شهري بين أعضياء القطياع الفرعيي للعنيف المبنيي عليى النيوع االجتمياعي

نيي للعنيف المب حدد محاضر االجتماعات القضايا والمشاكل التي تحتاج إلى اتخاذ اإلجيراءات ويرفيع القطياع الفرعيياالجتماعات. تُ 

 على النوع االجتماعي تقارير منتظمة إلى قطاع الحماية.

مين  قاييةبالو يتعليق فيميا مينهم كيل مسيئوليات تحدييد  )اليخة، والحمايي والتعلييم الصيحة مثيل( األخيرع القطاعيات كافية يجيب عليى

 ع االجتمياعيميع القطياع الفرعيي للعنيف المبنيي عليى النيو التنسيق وكيفية االجتماعي، النوع على المبني العنف لحاالت والتصدي

 .موقعها في كل وجهات التنسيق
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 صفحة تواقيع األطراف المشاركة
 ات عن مؤسساتنا، نوافق ونلتزم بما يلي:/الموقعون أدناه، بصفتنا ممثليننحن 

 توجيهية الواردة في هذه الوثيقة؛بإإلجراءات والمبادئ ال االلتزاما 

  ماعي؛بأدوارنا ومسؤولياتنا في الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتالوفاء 

 بنسخ من هذه الوثيقة.ستنا ات الجدد في مؤس/تزويد كافة الموظفين 
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 قـــــالمالح
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 :المالحق  
 ( 1ملحق :)ة ذات الصلة، والقوانين الوطنيالسودانجمهورية قليمية التي تلتزم بها الصكوك واالتفاقيات الدولية واإل 

 ( توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق ورصد العنف الجنسي ف2ملحق :) ي

 حاالت الطوارئ

 ( 3ملحق) :غالل الجنسي واإلساءة الجنسيةعينة عن مدونة السلوك لالست 

 ( نموذج مسارات اإلحالة والخدمات التي يجب أن يتضمنها4ملحق :) 
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قليمية التي الدولية واإل الصكوك واالتفاقيات(: 1ملحق )

 السودانجمهورية تلتزم بها 
ها تي صادقت عليوال القياسية الموحدة هذهالدولية واإلقليمية ذات الصلة بإجراءات العمل الصكوك واالتفاقيات يعدد هذا الملحق 

  : بها جمهورية السودان والتزمت

 ان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس(UNDHR)  (1948) ؛ 

 ؛(1956) والممارسات الشبيهة بالرقاألعراف االتفاقية التكميلية إللغاء الرق وتجارة الرقيق و 

 ؛(1957) اتفاقية إلغاء العمل الجبري 

 ؛ (1965) التمييز العنصريجميع أشكال  الدولية للقضاء علىتفاقية اال 

 ية لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسا(ICCPR)  (1966)؛ 

 الثقافيةاالجتماعية وو االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد  (ICESCR)(1966)؛ 

  ؛(1967لسنة ) بوضع الالج  وبروتوكولها( الخاصة 1951سنة )اتفاقية  

 ؛(1969)لمشاكل الالجئين في أفريقيا والتي اعتمدها االتحاد األفريقي ختلفة االتفاقية التي تنظم الجوانب الم 

 سان لحقوق اإلن الميثاق األفريقيوقع السودان ولم يصدق بعد على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق ب

 ؛(1981))بروتوكول مابوتو(  والشعوب

 ؛(1984) حقوق الطفل العربي  ميثاق 

 اتفاقية حقوق الطفل (CRC) (1989والبروتكول االختياري ) اشتراك األطفال في النزاعات المسلحةالمتعلق ب (CRC-

OP-AC) (2000و ،)ي البغاء وفي المواد اإلباحيةاألطفال ف البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل 

(2000 )(CRC-OP-SC) ؛ 

 ؛(1990)لطفل ورفاهية ا ثاق األفريقي لحقوقالمي 

 (؛1993) بمؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان وإعالنه بشأن القضاء على العنف ضد المرأةلتزم السودان ي 

 دار إص عبر (1995)شارك السودان على الصعيدين الدولي واإلقليمي في تنفيذ ومتابعة إعالن ومنهاج عمل بيجين ي

 .تقارير كل خمسة سنوات

 لجريمة االمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  النساء واألطفالتجار باألشخاص وبخاصة مع االقتوكول منع وبرو

 ؛(2000المنظمة عبر الوطنية سنة )

 (؛2004والبروتوكوالت الملحقة بها ) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

  االختياري   والبروتوكول اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي(CRPD) (2006.) 

 

 القوانين الوطنية ذات الصلة بإجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة هذه:

 ( ؛1991قانون األحوال الشخصية لسنة) 

 ؛(2015( تعديل )1991)لسنة  السوداني القانون الجنائي 

 ( ؛1991قانون االجراءات الجنائية العام لسنة) 

  (؛2005السودان االنتقالي لسنة )دستور 

  التقيد  ( الخاص بواليات دارفور والمتعلق بالسير في الدعوع الجنائية دون2004( لسنة )2وزير العدل رقم )منشور

 بمتطلبات الفحص الطبي، حيث نص المنشور على: 

ي، على أن لبات الفحص الطبفي الجرائم التي تتطلب الفحص الطبي يتم إتخاذ اإلجراءات الجنائية دون التقيد بمتط (1)

 يستكمل ذلك قبل إحالة الدعوع الجنائية إلى المحكمة.

 ( دون تلقيه8في الحاالت الخطيرة التي تتطلب اإلسعاف العاجل ال يحول عدم حصول المصاب على أورنيك ) (2)

 اإلسعاف والعالج الالزم في المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة.

 ( ؛2007قانون القوات المسلحة)  

 ( ؛2010قانون الطفل لسنة) 

 ( لسنة 4منشور جنائي رقم )(وال2011 ).خاص بالعقوبات المغلظة للجرائم التي ترتكب في حق األطفال 

 (؛ 2014) قانون اللجوء 

 ؛(2014)االتجار بالبشر  مكافحة قانون  

 لجميع واليات السودان (2004( لسنة )2منشور ) ( تعميم2016)( للسنة 6نشور وزير العدل رقم )م. 

 

 إطار السياسات

ال سيما ون تمييز، وتتخذ الدولة خطوات لحماية المرأة، وتمنح المرأة حقوقًا متساوية لحقوق الرجل في العديد من مجاالت الحياة، د

 الصحية والممتلكات والتعليم.فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والثقافية والحق في الرعاية 

 : يلي ما والفتاة بالمرأة المتعلقة الهامة الوطنية السياسات وتشمل

 (؛2018 -2008) واحد جيل في اإلنا  ختان على للقضاء الوطنية السياسة 
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 ( التي 2031 – 2007االستراتيجية الوطنية لربع القرن ) لعمل العام اتركز على قضايا النوع االجتماعي، والمشاركة في

 وتمكين المرأة.

  2007السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في سنة. 

  2005الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي. 

  2007السياسة الوطنية لتعليم البنات. 
 

 الجنسيين بيين المسياواة قضيايا دميج ييتم كما 2031-2019رة وقد أعد مشروع سياسة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للفت

 الجهياز فضيال والصيناعة، والماليية والزراعية والتعلييم والعميل الخارجيية والشيؤون والعيدل الصيحة وزاراتل القطاعية الخطط في

 الميرأة بشيؤون االجتمياعي والضيمان الرعايية ليوزارة التابعية واألسيرة المرأة لشؤون العامة اإلدارةكما تُكلف . لإلحصاء المركزي

  .االجتماعيةتنمية الالعمل و وزارة مظلة تحت السياسات بوضع وتقوم

 45للجنية اوتضيم  2003لسينة  12 رقيم اليوزاري المرسيوم بموجيب استشارية كلجنة بالمرأة للنهوض الوطنية اللجنة تشكيل تموقد 

 الجتمياعي،ا والضيمان الرعايية وزير ويرأسها. الحكومية غير المنظماتعضًوا من جميع القطاعات والمؤسسات المتعلقة بالمرأة و

 اسياتالسي واسيتعراض تصيميم عليى اللجنة وتشرف. بالمرأة للنهوض تشريعات وصياغة عامة سياسات اقتراح مسؤولياتها وتشمل

واإلقليمييية  ةالوطنييي االلتزامييات إطييار فييي تحققييت التييي اإلنجييازات تقييييم وتتييولى استشييارية، آلييية بوصييفها المييرأة لتمكييين يييةالوطن

 والدولية.
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ن منظمة الصحة العالمية بشأتوصيات  (:2ملحق )

األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق ورصد العنف 

  الجنسي في حاالت الطوارئ
 

 التوصيات الثماني بشأن األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق العنف الجنسي في حاالت الطوارئ: 

 مخاطر التي المنافع التي تعود على المستجيبين والمجتمعات المحلية من توثيق العنف الجنسي يجب أن تكون أكبر من ال

 يتعرض لها المستجيبون والمجتمعات المحلية.

  إلى  المعلومات وتوثيقها بطريقة تشكل أقل مخاطر للمستجيبين، وبمنهجيات سليمة، وباالستناديجب أن يجري جمع

 الخبرة الراهنة والممارسة الجيدة.

 ط ع في أي نشايجب أن تكون خدمات الرعاية والدعم األساسيين التي تقدم إلى الناجين والضحايا متاحة محليًا قبل الشرو

 ن معلومات عن العنف الجنسي الذي تعرضوا له.قد يقتضي من أشخاص أن يفصحوا ع

 هما اإلهتمام األقصى، وينبغي رصد سالمة وأمن جميع المشاركين في جمع المعلومات عن العنف الجنسي هما مجاال

 بإستمرار وخصوًصا في حاالت الطوارئ.

 .يجب دائًما ستر من يقدمون المعلومات عن العنف الجنسي 

 ت عن العنف الجنسي أن يعطي موافقته عن علم قبل أن يشارك في نشاط جمع يجب على أي شخص يدلي بمعلوما

 المعلومات.

 ريب ديجب أن يكون جميع أعضاء فريق جمع المعلومات قد أُختيروا بعناية وأن يحصلوا على قدر كاف  من الت

 المتخصص ذي الصلة وعلى دعم متواصل.

 سنة من العُمر(. 18سيشمل أطفااًل )من هم دون  يجب اإلحتياط بضمانات إضافية إذا كان جمع المعلومات   



 

 
45 

الخاصة للوقاية من عينة عن مدونة السلوك (: 3ملحق )

 الستغالل الجنسي واإلساءة الجنسيةا
 

 الجنسية واإلساءة لالستغالل السلوك قواعد مدونة

 عليى مدونية  قيعوتو تفهيم أن االجتمياعي النيوع على  المبني للعنف والتصدي من بالوقاية المعنية الفاعلة الجهات جميععين على يت

 مان ض ومسئوليةو المستفيدين رعاية واجب اإلنسانية المؤسساتلى ع وي قع. المهنية ير المعاي تحدد مشابهة وثيقة أو السلوك قواعد

 .المعينة السلوك رمعاي من األدنى الحد لى ع والحفاظ ترام واح بكرامة معهم التعامل

 ؤسسة:ك للمالسلو قواعد مدونة في التالية األساسية المبادئ إدراج ينبغي ة، الجنسي واإلساءة االستغالل من وللوقاية

  إنها تعتبر سيببًا فة من قبل العاملين في المجال اإلنساني افعال سوء سلوك جسيم وبالتالي الجنسي واإلساءة االستغالليشكل

 إلنهاء الوظيفة.

  و سين أعاًميا( بغيض النظير عين سين األغلبيية  18األطفال )األشخاص الذين تقل أعمارهم عين يُحظر النشاط الجنسي مع

 األهلية إلعطاء الموافقة محليًا. ويعتبر التقدير الخاط  لسن الطفل غير مقبول كدفاع.

 مين أشيكال  يُحظر تبادل المال أو العمالة أو السيلع أو خيدمات ممارسية الجينس، بميا فيي ذليك الخيدمات الجنسيية أو غيرهيا

 السلوك المهين او الالإنساني أو االستغاللي. ويشمل ذلك أي تبادل للمساعدة بين المستفيدين.

  مييات القيوع العالقات الجنسية بيين العياملين فيي المجيال اإلنسياني والمسيتفيدين كونهيا تسيتند إليى دينا برفضيوصى بشدة

 غير المتكافئة، وتقوض مصداقية ونزاهة أعمال المساعدة اإلنسانية.

 ي فيزمالء حد اليحيثما تتولد مخاوف وشكوك لدع العامل اإلنساني فيما يتعلق بوقوع االستغالل واإلساءة الجنسية من قبل أ

الغ آلييات اإلبي العمل، سواء أكان يعمل في نفس الوكالة أم ال، فإنه يتعين عليها/عليه اإلبالغ عن تليك المخياوف مين خيالل

 المعتمدة في الوكالة.

  وتحيث عليى  ةالجنسيي واإلسياءة االسيتغالليتعيت على العاملين في المجال اإلنساني إنشاء والحفاظ عليى بيئية تمنيع وقيوع

ت خاصية ليدعم مدونة قواعد السلوك المعتمدة لدع الوكالة. وتقع على عاتق المديرين على جميع المستويات مسؤولياتنفيذ 

 وتطوير أنظمة تحافظ على هذه البيئة.

 

ا، لجمييع رؤيتهيولضمان تحقيق أقصى قدر من الفعالية لمدونة قواعد السلوك، ينبغي وضعها في مكان عام في الجهية العاملية يتييح ل

ييع غي ترجمية جما وينبغي عرضها وتوضيحها للموظفين، والتوقيع عليها من قبل جميع الموظفين واالحتفاظ بها في ملفاتهم. وينبكم

 النسخ الصادرة والموزعة من مدونة قواعد السلوك إلى اللغة المناسبة الستخدامها في الميدان.

 

 :(ST/SGB/2003/13)ة الجنسي واإلساءة غاللنشرة األمين العام حول التدابير الخاصة للحماية من االست

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf 
 

 أمثلة لمدونات قواعد السلوك:

http://www.pseataskforce.org/en/tools 

 

 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
http://www.pseataskforce.org/en/tools
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 نموذج مسارات اإلحالة والخدمات التي يجب أن يتضمنها(: 4لحق )م
 مسار اإلحالة في حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي 

 المنطقة

 إرشادات أساسية: 
 ا دائًما./وسالمته /ة وسرية معلوماتهاالناجي/إحمي هوية الناجي 
 باحترام وتأكد بأن جميع المناقشات تحد  في مكان آمن مع موظفين من نفس الجنس كلما أمكن ذلك. الناجية/تعامل مع الناجي 
 ة.الناجي/ة مع أي جهة/شخص دون موافقة الناجيالناجي/ال تشارك معلومات الناجي 
 من العنف المبني على النوع االجتماعي. ةالناجي/لناجيتقديم الدعم لقم بتوفير معلومات موثوقة وشاملة عن الخدمات المتاحة ل 
  ا./ا للحصول على المعلومات التي ال ترغب بمشاركته/ا وال تضغط عليه/ا وال تلومه/ومستمعًا جيدًا وال تحكم عليهة الناجي/الناجيكن صبوًرا مع 
 .اطرح األسئلة المتعلقة بالموضوع فقط 
 على الرعاية الفورية والدعم الالزم.ة الناجي/الناجي التحقيق بالقضية. األولوية هي حصولليس من وظيفتك أن تقوم ب 
  دمة معترف بها مقهادة طبية للعدالة، يجب أن تكون هناك شة قضيالفي نقل  ةالناجي/الناجيشرطة. إذا رغب ال تريد إبالغ الشرطة، تحصل على الرعاية الصحية وال ينبغي إبالغ ال ةالناجي/الناجيإذا كانت

 للمحكمة القانونية.
 في القرار الذي سيؤثر عليه/عليها. ا/ومشاركته الناجية/الناجي ة/تأكد من التشاور مع الطفل 
 الناجية./ية قراًرا نيابة عن الطفل الناجيتأكد من إعطاء األولوية لمصلحة الطفل الفضلى عندما يأخذ ولي األمر/مقدم الرعا  

ثر قابلية للوصول. لخدمة األقرب واألك. في حال عدم توفر مقدمي خدمة في الموقع، يرجى اختيار مقدم االناجية/مقدمي خدمة في الموقع، اختر مقدم الخدمة األكثر مالئمة وقابلية للوصول بالنسبة للناجيفي حال توفر عدة 
 إن البُعد عن مزود الخدمة ال يجب أن يكون سببًا لعدم القيام باإلحالة.

 فصاحاإل

بإخبار أحد أفراد األسرة، األصدقاء أو أعضاء المجتمع أو مزودي الخدمة غير الناجية /تقوم الناجي لوصول"اباإلبالغ طواعية إلى مقدم حدمة )صحي/نفسي اجتماعي/مدير حالة( "نقطة  الناجية/مبادرة الناجي
ة الناجي/تم إبالغه بإطالع الناجيالمتخصصين في العنف المبني على النوع االجتماعي ويقوم الشخص الذي 

 ا/ا إلى المركز الصحي بعد موافقته/ا ومرافقته/عن الخدمات المتوفرة لمساعدته

  االستجابة المباشرة:
 ة.الناجي/تأمين بيئة آمنة واحترام سرية ورغبات الناجي 
 ة وإطالعهم على المنافع والمخاطر من اللجوء لهذه الخدمات؛الناجي/الناجي تقديم معلومات وافية وصادقة حول الخدمات المتوفرة والدعم الذي يمكن أن تحصل عليه 
 ا على الموافقة المستنيرة وقم بعمل اإلحالة؛/خدمات، أحصل منه/ة على الحصول على خدمةالناجي/إذا وافقت الناجي 
 يفضل أن يكون المرافق للطفل قد تم اختياره من قبل الطفل نفسه؛ 
 ا في الحصول على الخدمة؛/لمساعدتهة الناجي/مرافقة الناجي 
 ساعة. 72على الرعاية الطبية الفورية خالل  الناجية/لعنف الجنسي تأكد من حصول الناجين اين/الناجيات مفي حاالت الناجي 

 الرعاية الصحية الفورية "نقطة دخول للخدمات"

 

 الدعم النفسي االجتماعي  وإدارة الحالة"نقطة دخول للخدمات"

 أو مراكز صحية/مستشفيات و
 شخص االتصال:
 رقم الهاتف: 

 العنوان:

 الغينب -إدارة الحالة  مقدمي خدمات 
 شخص االتصال:
 رقم الهاتف: 

 العنوان:

 طفالأ –إدارة الحالة مقدمي خدمات 
 شخص االتصال:
 رقم الهاتف: 

 العنوان:



 

 
47 

 عن اإلعتداء والمتابعة القضائيةإذا رغبت الناجية سواء من البالغين أو األطفال في اإلبالغ 
  أو العون القانوني، ورافقهم إذا كان ذلك ممكن ا/قم بإحالة الناجية إلى الشرطة/األمن و

 

 الخدمات العدلية/القانونية الشرطة/األمن/الحماية

 أقسام الشرطة ووحدات حماية األسرة والطفل
 شخص االتصال:
 رقم الهاتف: 

 العنوان:

 العون القانونيمقدمي خدمات 
 شخص االتصال:
 رقم الهاتف: 

 العنوان:

ا على خيارات الناجين  الناجيات/بعد االستجابة الفورية، تتم المتابعة وتقديم الخدمات األخرى بناء 
 
 

 الدعم النفسي االجتماعي ))مثل خدمات الصحة اإلنجابية رعاية صحية طويلة األجل

 مراكز صحية
 شخص االتصال:
 رقم الهاتف: 

 العنوان:

 مراكز اجتماعية/ مراكز نسوية/ المساحات اآلمنة للنساء والفتيات
 شخص االتصال:
 رقم الهاتف: 

 العنوان:
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 تقوم الناجية باإلفصاح/اإلبالغ لشخص/جهة تثق بها

 ومرافقتها إلى مركز صحي قوم الشخص الذي تم إبالغه بإطالع الناجية عن الخدمات المتوفرة لمساعدتهاي

الرعاية الصحية الفورية 

)العنف الجنسي( والخدمات 

 الصحية )العنف الجسدي(

 إدارة الحالة والدعم النفسي

 االجتماعي 

 الشرطة/الحماية/األمن 

اذا رغبت الناجية في 

 االبالغ عن االعتداء

الخدمات 

 القانونية/العدلية

 ت الناجية فياذا رغب

 متابعة القضائيةال
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