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تصــف إجــراءات التشــغيل الموحــدة المبــادئ التوجيهيــة واإلجــراءات واألدوار والمســؤوليات لــكل جهــة فاعلــة معنيــة بالوقايــة 
والحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ فــي لبنــان ضمــن إطــار الخطــة اللبنانيــة لالســتجابة لالزمة 
ــة ودعــم  ــى وقاي ــّم وضــع هــذه اإلجــراءات بغيــة توفيــر التوجيهــات الالزمــة بشــأن تنفيــذ تدخــالت تهــدف إل الســورية. وقــد ت
األفــراد والمجتمعــات الناجيــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ووضعــت كذلــك لصالــح أعضــاء فرقــة العمــل المعنيــة 
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتــي تتولــى تقديــم خدمــات مماثلــة ضمــن إطــار الخطــة الوطنيــة لالســتجابة لألزمــة 

فــي لبنــان.

توفــر هــذه اإلجــراءات معلومــات أساســية حــول الخدمــات المتاحــة وكيفيــة تقديمهــا، بمــا فــي ذلــك طريقــة تنســيق الشــركاء 
مــع بعضهــم البعــض مــن أجــل توفيــر الرعايــة الفعالــة والشــاملة للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. ونشــير 
إلــى أنــه تــم وضعهــا بالتشــاور مــع شــركاء المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وهــم: الحكومــات، الــوكاالت 
الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث تتولــى هــذه االخيــرة توفيــر الحمايــة الدوليــة لالجئيــن وتتقاســم مــع 
الجهــات المعنيــة الفاعلــة مســؤولية تأميــن الوقايــة والحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لهــذه الفئــة مــن النــاس.

إن مضمــون هــذه اإلجــراءات منصــوص عليــه فــي أفضــل الممارســات والمبــادئ التوجيهيــة العالميــة بشــأن العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ وفــي اإلطــار القانونــي الوطنــي، بمــا فــي ذلــك

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ، )اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 
الوكاالت، 2005(

رعاية األطفال الناجين من العنف الجنسي في حاالت الطوارئ )اليونيسيف/لجنة اإلنقاذ الدولية، 2012(

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن األخالقيــات والســالمة فــي بحــث وتوثيــق العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع )منظمــة الصحة 
العالمية، 2008(

دليــل تنســيق العمــل لمواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ )نطــاق المســؤولية عــن 
)2010 ،)GBV AoR( العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي

التوجيهــات العمليــة لخدمــات إدارة الحــاالت الفرديــة لحمايــة الطفــل فــي االســتجابة والتصــدي لحالــة الطــوارئ فــي 
لبنــان، نيســان 2014

القانون رقم 422، الصادر في 6 حزيران 2002، بشأن »حماية األحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر«

قانون رقم 293 حماية المرأة وسائر أفراد األسرة من العنف األسري، نيسان 2014

إن مصطلــح العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــو مصطلــح شــامل، يســتخدم للداللــة علــى أي فعــل مــؤذ يرتكــب ضــد 
إرادة الشــخص، ويكــون قائمــً علــى اختالفــات منســوبة اجتماعيــً، مــن حيــث النــوع االجتماعــي، بيــن الذكــور واإلنــاث1. 

تاريخ المراجعات/التنقيحات:
المسودة األولى: 21 كانون األول 2012 )إجراءات التشغيل الموحدة المختصرة لحاالت الطوارئ – شباط 2013(

المراجعة األولى: تشرين الثاني 2013
النسخة النهائية الموافق عليها: كانون األول 2014

المراجعة المقبلة: حزيران 2015

مراجعــة ســجل الخدمــات ومســارات اإلحالــة: تبعــً للتغيــرات ذات الصلــة )المعنيــة بمقدمــي الخدمــات( فــي الجهــات المــزودة 
للخدمــات )يوصــى بالتحقــق مــن هــذا الســجل مــرة كل شــهرين(

  1 IASC 2005 “Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings” 
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ينبغــي أن ترتكــز ســائر التدخــالت الراميــة إلــى الوقايــة والحــد مــن العنــف القائــم علــى النوع االجتماعــي ومواجهتــه على النهج 
المتمحــور حــول الناجيــن، الــذي يفــرض، علــى ســائر الجهــات الفاعلــة ومقدمــي خدمــات إدارة الحــاالت الفرديــة والخدمــات 
ــاء  ــوب إعط ــي، وج ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــج المتعلق ــع البرام ــي وض ــاركين ف ــة والمش المتخصص
ــة لحقــوق الناجيــن واحتياجاتهــم الخاصــة. ويســتند هــذا النهــج إلــى مجموعــة مــن المبــادئ والمهــارات المعــدة  األولوي
لتوجيــه المتخصصيــن -علــى اختــالف مهامهــم ومســؤولياتهم- لــدى تعاملهــم مــع أشــخاص خبــروا عنفــً قائمــً علــى النــوع 
االجتماعــي. يهــدف النهــج المتمحــور حــول الناجيــن إلــى خلــق بيئــة داعمــة و متمكنــة ،  تقــوم علــى احتــرام حقــوق الناجيــن 
ومعاملتهــم بمــا يضمــن كرامتهــم و وحقوقهــم االنســانية. يســاعد هــذا النهــج علــى تعزيــز معافــاة الناجيــن وقدراتهم على 

تحديــد والتعبيــر عــن احتياجاتهــم ورغباتهــم، فضــاًل عــن تعزيــز قدرتهــم علــى اتخــاذ القــرارات بشــأن التدخــالت المحتملــة2.
ووفقــً لمبــادئ المعونــة اإلنســانية واإلطــار القانونــي الدولــي المتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،  تقــع مســؤولية 
منــع ومواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى عاتــق المجتمــع اإلنســاني والحكومــات المضيفــة والجهــات المانحــة 
وقــوات حفــظ الســالم ومنظومــة األمــم المتحــدة وســائر الجهــات األخــرى المشــاركة فــي العمــل مــع ومــن أجــل األشــخاص 

المتضرريــن3.

المعايير الدنيا:

هنــاك حاجــة لمشــاركة جميــع الموظفيــن العامليــن ضمــن االســتجابة4 لالزمــة الســورية لتدريــب أساســي حــول هــذه االجــراءات 
التشــغيلية الموحــدة المشــتركة التــي تتضمــن المبــادئ الرئيســية للنهــج المراعيــة الحتياجــات األطفــال والمتمحــورة حــول 

الناجيــن.

كمــا يجــب علــى ســائر الجهــات الفاعلــة، التــي قــد تكــون علــى تواصــل مــع ناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، أن 
تكــون علــى معرفــة بالمبــادئ التوجيهيــة وتلتــزم بوضعهــا موضــع التنفيــذ. ينبغــي أن تكــون هــذه الجهــات علــى بّينــة مــن 

مســؤولياتها مــن جهــة اإلنصــات بعنايــة إلــى الناجيــن واحترامهــم وتزويدهــم بمعلوماتواضحــة ودقيقــة .

وينبغــي أن تكــون ســائر الجهــات الفاعلــة، التــي قــد تكــون علــى اتصــال مــع ناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
علــى معرفــة بمســارات اإلحالــة الخاصــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأشــكال المســاعدة التــي قــد يتوقعهــا الناجــون 

مــن خــالل إحالتهــم إلــى الجهــات الفاعلــة األخــرى.

ينبغي اتباع المبادئ التوجيهية األربعة التالية في سائر األوقات عند التعامل او التعاطي مع ناجين راشدين

1. ضمان سالمة الناجين وأسرهم في مختلف األوقات.

ــرية األشــخاص المعرضيــن للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأســرهم فــي ســائر األوقــات. تــدرك ســائر  ــرام س 2. احت
الجهــات الفاعلــة أن المعلومــات المتعلقــة بحــوادث العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي حساســة جــدًا 
وســرية. يمكــن لتشــارك أيــة معلومــات عــن حادثــة عنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي بطريقــة غيــر مالئمــة أن 

يكــون لــه عواقــب خطيــرة علــى حيــاة الناجــي وعلــى األشــخاص الذيــن يمّدونــه بالمســاعدة.

يرجــى مراجعــة - الملحــق 1 - للحصــول علــى لمحة شــاملة عن تعاريــف المصطلحات الرئيســية 
المســتخدمة في هــذه اإلجراءات.

 2  دليل نطاق المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV AoR( لتنسيق العمل لمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي في 
حاالت الطوارئ

 3  المرجع السابق نفسه
4 ie: programs implemented within the LCRP
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ولضمان السرية، ينبغي اتخاذ االجراءات التي يمكن ايجازها على النحو التالي :

يجــب علــى ســائر الموظفيــن  الحفــاظ علــى المعلومــات والبيانــات التــي يتــم جمعهــا عــن أي شــخص معنــي وضمــان 
عــدم إمكانيــة الوصــول إليهــا إال بــإذن خطــي صريــح وواضــح مــن المســتفيد )موافقــة خطيــة(.

بعــد الحصــول علــى موافقــة الشــخص الناجــي، ال يتشــارك الموظفــون مــع اآلخريــن ســوى المعلومــات ذات الصلــة وثيقــة 
الصلــة بالغــرض مــن مســاعدة الناجــي، كاإلحالــة إلــى الخدمــات بنــاًء علــى رغبــة هــذا األخيــر، انطالقــا مــن مبــدأ الحاجــة 

إلــى المعرفــة« )أي فقــط المعلومــات ذات الصلــة والضروريــة لتقديــم خدمــة معينــة يطلبهــا الشــخص الناجــي(.

ــع، رقــم  ــة )أي الموق ــون عــن أســماء النســاء أو األطفــال أو عــن أي معلومــات محــددة للهوي يجــب أال يكشــف الموظف
ــر الخدمــات. ــر معنــي مباشــرة بتوفي ــراد األســرة، وغيرهــا( ألي شــخص غي ــي، أســماء أف ــوان الفعل ــف، العن الهات

يجــب أال يناقــش الموظفــون علــى اإلطــالق أيــً مــن الحــاالت مــع العائلــة واألصدقــاء والزمــالء )ثمــة اســتثناءات مبينــة فــي 
معاييــر إدارة الحــاالت الفرديــة عنــد التحــاور بشــأن الحــاالت واجتماعــات إدارة الحــاالت الفرديــة(.

يقــوم الموظفــون المعنيــون بتحديــد الحــاالت وإحالتهــا بجمــع وتخزيــن وتبــادل المعلومــات حــول الحــاالت الفرديــة 
بطريقــة آمنــة ومتخصصــة وموثــوق بهــا  وبنــاًء علــى سياســات حمايــة البيانــات المتفــق عليهــا. يجــب االحتفــاظ بســائر 
المعلومــات الخطيــة عــن الناجيــن فــي ملفــات آمنــة ومحميــة. يجــب أال تحتــوي النمــاذج واالســتمارات علــى معلومــات 
محــددة للهويــة )مــن أفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال اســتخدام نظــام الترميــز(، كمــا ينبغــي أن تكــون محميــة 

بكلمــة مــرور عندمــا يتــم اســتخدام الملفــات اإللكترونيــة.

3. احترام رغبات الناجين/ات وخياراتهم/ن وقراراتهم/ن وحقوقهم/ن وكرامتهم/ن.

استشــارة الناجيــن/ات بشــأن المــكان الــذي يرغبــون فــي الحصــول علــى المســاعدة منــه واحتــرام. قراراتهــم/ن يجــب 
االمتنــاع عــن النصــح أو الدفــع أو االقتــراح أو إعطــاء أي إرشــادات أخــرى فــي أي اتجــاه معّيــن أو اتخــاذ القــرار بالنيابــة عنهــم.

الحرص على أن يتّم كل تفاعل مع الناجين في سياقات تضمن الخصوصية والسرية.

الحرص على عدم اضطرار الناجين إلى تكرار قصتهم في مقابالت متعددة.

إبــالغ الناجيــن عــن إمكانيــة تلبيــة طلبهــم مــن ناحيــة تفضيــل معّيــن فــي مــا يتعلــق بجنــس الشــخص الــذي يجــري 
المقابلــة. أفضــل الممارســات الموصــى بهــا فــي هــذا الصــدد: للناجيــات اإلنــاث، يجــب دومــً محاولــة إجــراء المقابــالت 
عــن  اإلعــراب  القادريــن علــى  الذكــور  للناجيــن  المترجمــات.  فــي ذلــك  بمــا  مــن قبــل موظفــات،  الفحــص  وعمليــات 
تفضيالتهــم، ُيفّضــل ســؤالهم عمــا إذا كانــوا يفضلــون إجــراء المقابلــة مــع رجــل أو امــرأة. فــي حالــة األطفــال الصغــار، 

ُيفّضــل عــادًة االســتعانة بموظفــات إنــاث.

الحرص على الحفاظ على موقف قائم على االحترام وبعيد عن إطالق األحكام خالل سائر المراحاللعملية المتابعة.

ــداء أي عالمــة تنــّم عــن عــدم احتــرام  إظهــار االحتــرام واالبتعــاد عــن إطــالق األحــكام. يجــب االمتنــاع عــن الضحــك أو إب
الفــرد أو ثقافتــه أو أســرته أو وضعــه.
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يجب االمتناع عن لوم الناجي على ما يفصح عنه أو تجاهله، أو نكرانه، أو التقليل من أهمية تجربة العنف.

ــث عــن  ــد مــن المعلومــات فــي حــال عــدم اســتعداد الناجــي للحدي يجــب االمتنــاع عــن الضغــط للحصــول علــى المزي
ــه فــي إخبــار قصتــه. تجربتــه واحتــرام وتيرت

يجــب علــى أي شــخص يتواصــل مــع ناجيــن يفصحــون عــن عنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي طمأنــة 
الناجيــن بأنهــم يصدقونهــم وبأنهــم غيــر مســؤولين عــن العنــف الــذي تعرضــوا لــه. يمكــن اســتخدام عبــارات مثــل: 

»مــا حــدث ليــس خطــأك«، أو »كنــت علــى حــق فــي طلــب المســاعدة.«

يجب االكتفاء بطرح األسئلة ذات الصلة.

يجب استخدام لغة يكون الناجي قادرًا على فهمها.

يجــب االمتنــاع عــن رفــع مســتوى التوقعــات )مثــل الوعــد بوقــف العنــف(. يجــب عوضــا عــن ذلــك تقديــم معلومــات 
محــددة عمــّا يمكــن أوال يمكــن لمــزود الخدمــة المــزودة للخدمــة القيــام بــه.

ــز فــي ســائر التفاعــالت مــع الناجيــن ومجمــل عمليــة تقديــم الخدمــات. يجــب منــح الرعايــة والدعــم  ــدم التميي 4.  كفالــة ع
علــى قــدم المســاواة لــكل شــخص  بالــغ/ة او طفــل/ة، بغــض النظــر عــن العــرق أو الديــن أو الجنســية أو الجنــس أو الميــل 

الجنســي أو االنتمــاء السياســي.

المبادئ التوجيهية المحددة للتعامل مع الناجين األطفال
 المبــادئ التوجيهيــة مبنيــة علــى إجــراءات التشــغيل الموحــدة المشــتركة لحمايــة االطفــال والقانــون 422 و المعاييــر العالميــة 

التــي يجــب ان تتبــع دائمــا 

1. ضمان سالمة الطفل وشعوره بالراحة.

إن ضمــان ســالمة األطفــال الجســدية والعاطفيــة أمــر بالــغ األهميــة عنــد التعامــل مــع الناجيــن األطفــال. وينبغــي لســائر 
اإلجــراءات التــي ُتتخــذ بالنيابــة عــن الطفــل منــح األولويــة لحمايــة الســالمة الجســدية والعاطفيــة للطفــل. ويشــمل 
ذلــك ضمــان عــدم مقابلــة األطفــال إال مــن قبــل أشــخاص خضعــوا لتدريــب متخصــص، ووضــع خطــة ســالمة علــى الفــور، 

والســعي إلــى تأميــن خيــارات الرعايــة البديلــة عنــد الضــرورة.

يجــب طمأنــة األطفــال الذيــن يفصحــون عــن تعرضهــم لالعتــداء الجنســي بشــكل مســتمر مــن قبــل ســائر مقدمــي 
الخدمــات الذيــن هــم علــى اتصــال معهــم. وذلــك يعنــي طمأنتهــم أن مــزودي الخدمــات يصّدقونهــم وأنهــم غيــر 
مســؤولين عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا. يجــب تصديــق األطفــال وعــدم لومهــم علــى االعتــداء الجنســي الــذي 

تعرضــوا لــه.
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 يمكــن ألخصائيــي الحــاالت الفرديــة اســتخدام عبــارات مثــل »أقــّدر شــجاعتك للتحــدث معــي عــن هــذا األمــر« أو »مــا حــدث 
لــم يكــن خطــأك« أو »كنــت علــى حــق فــي طلــب المســاعدة.«

2. إشراك الطفل في عملية اتخاذ القرارات.

يحــق لألطفــال التعبيــر عّمــا يجــب أن يحــدث برأيهــم وأن يتــم أخــذ آرائهــم بعيــن االعتبــار. يجــب علــى مــزودي الخدمــات 
ــه.  ــر علــى حيات ــالت بطريقــة مراعيــة الحتياجــات الطفــل ودعمــه للمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤث إجــراء المقاب
ولضمــان مشــاركة األطفــال فــي القــرارات، يجــب اإلنصــات آلرائهــم وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة وإشــراكهم فــي 
عمليــة اتخــاذ القــرارات، بحســب الحاجــة. كمــا ينبغــي أن يتــالءم مســتوى مشــاركة الطفــل فــي اتخــاذ القــرارات مــع درجــة 

نضجــه وعمــره، ويحــق لســائر األطفــال المشــاركة وفقــً لقدراتهــم.

3. تعزيز مصلحة الطفل العليا في سائر األوقات.

يجــب إيــالء االعتبــار األول لمصلحــة الطفــل العليــا فــي ســائر القــرارات واإلجــراءات المتعلقــة باألطفــال. فينبغــي لســائر 
األشــخاص البالغيــن، بمــا فــي ذلــك مقدمــو الخدمــات واألهــل، القيــام بمــا يتماشــى مــع مصلحــة األطفــال العليــا لضمــان 
احتــرام حقوقهــم وتطبيقهــا. كمــا قــد يعنــي مبــدأ المصلحــة العليــا أيضــً وجــوب اتخــاذ القــرارات فــي بعــض الحــاالت 
ضــد رغبــة الطفــل )مثــل انتــزاع الطفــل مــن عهــدة أحــد الوالديــن إذا كان يســيء معاملتــه(. عنــد االضطــرار إلــى اتخــاذ 

مثــل هــذه القــرارات، يجــب علــى أخصائيــي الحــاالت الفرديــة شــرح الســبب للطفــل وطمأنتــه.

تشــارك المعلومــات علــى أســاس الحاجــة إلــى المعرفــة )أي فقــط المعلومــات ذات الصلــة والضروريــة لتقديــم خدمــة معينــة 
يطلبهــا الشــخص الناجــي(: عنــد التعامــل مــع الناجيــن، يجــب علــى الــوكاالت العاملــة علــى إدارة الحــاالت عــدم تشــارك 
المعلومــات المتصلــة باالعتــداء الجنســي علــى الطفــل إال مــع مقدمــي الخدمــات الذيــن يحتاجــون إلــى هــذه المعلومــات مــن 
أجــل حمايــة الطفــل. علــى ســبيل المثــال، ال يحتــاج المعلــم إلــى معرفــة أن الطفــل هــو مــن الناجيــن مــن العنــف لكــي يتمكــن 

مــن تزويــده بالدعــم التعليمــي.

العامــل فــي الخطــوط األماميــة:  أي الموظــف المشــارك فــي تقديــم المســاعدة مــن دون أن يكــون مديــرًا لحالــة عنف جنســي 
أو عنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي أو مــزود خدمــة متخصصــة؛ وهــو يكــون جــزءًا  مــن منظمــة أو منظمــة غيــر حكوميــة 
أو أي كيــان آخــر مــزود لخدمــات غيــر مشــمولة بمســارات اإلحالــة ودليــل الخدمــات المتصلــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي )مثــل الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع التعليــم والميــاه والصــرف الصحــي والمأوى(ألغــراض تتعلــق بهــذه 
المبــادئ التوجيهيــة، ســيتم اســتخدام مصطلــح العامليــن فــي الخطــوط األماميــة علــى أنــه يشــمل ســائر أشــكال االتصــال 

األخــرى مــع المجتمعــات المحليــة التــي قــد يتمتــع بهــا مــزودو الخدمــات، فضــاًل عــن أفــراد المجتمــع

مــزودو الخدمــات المتخصصــة: أي المنظمــات أو األفــراد الذيــن يقدمــون خدمــات محــددة إلــى الناجيــن مــن العنــف الجنســي 
ــم علــى النــوع االجتماعــي مثــل: وكاالت إدارة الحــاالت ومــزودي الخدمــات الطبيــة ومــزودي الخدمــات القانونيــة  والعنــف القائ
ــة التعامــل مــع الناجيــن مــن  ــة. ويكــون الموظفــون مدربيــن علــى كيفي ــة ومــزودي الخدمــات النفســية االجتماعي والقضائي
ــة المتخصصــة وفقــً الحتياجــات الناجيــن المحــددة  ــر الرعاي ــوع االجتماعــي وتوفي ــى الن ــم عل العنــف الجنســي والعنــف القائ

ويتقيــدون بالنهــج المتمحــور حــول الناجيــن.

بعض التعريفات الضرورية )يرجى مراجعة ملحق 1 لالطالع على كامل التعريفات(:
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الموافقة عن علم/المستنيرة  

ُيقصــد بالموافقــة عــن علــم اتخــاذ األشــخاص قــرارًا مســتنيرًا، بحريــة وطوعــً. تكــون الموافقــة عــن علــم عندمــا يكــون الشــخص 
مــدركً للعواقــب المترتبــة علــى خيــاره ويتمتــع  قــدر مســاو مــن الســلطة ويختــار بحريــة قبــول العواقــب او رفضهــا  .

إن الحصــول علــى الموافقــة عــن علــم يعنــي أنــه قبــل تشــارك أي معلومــات مــع اآلخريــن أو القيــام بــأي إحالــة، وللتمكــن مــن 
اتخــاذ قــرار مســتنير، ال بــّد مــن تزويــد الناجــي بمعلومــات صادقــة وكاملــة عــن اإلحــاالت الممكنــة وانعكاســاتها وعــن أي مخاطــر 

أو آثــار قــد تترتــب علــى تشــارك المعلومــات حــول وضعــه وفــق مبــدأ الســرية التامــة .

1. كيفية الحصول على الموافقة عن علم المسبقة

عرض سائر الخيارات المتاحة؛

شــرح أنــه ســيتم تشــارك هــذه المعلومــات )بحســب االتفــاق مــع الناجــي( مــع جهــات أخــرى للتمكــن مــن الوصــول إلــى 
الخدمــات األخــرى؛

شرح ما الذي سيحدث بالضبط نتيجة لقبول الخدمات األخرى؛

عرض منافع الخدمة والمخاطر التي قد تنجم عنها؛

شرح حق الناجين في رفض أي جزء من الخدمة؛

شرح قواعد السرية.

إن منح الموافقة عن علم يستتبع أن الناجي/ة

يحتفظ بالحق في التحكم بطريقة تشارك المعلومات المتصلة بحالته مع وكاالت مختلفة أو أفراد آخرين.

يتــم شــرح ســائر الخيــارات المتاحــة وتتمتــع الناجيــة بالحــق فــي فــرض قيــود علــى نــوع/ أنــواع المعلومــات التــي ســيتم 
ــد المنظمــات التــي يمكــن وال يمكــن تشــارك المعلومــات معهــا. مثــال تســتطيع الناجيــة ان تقبــل  تشــاركها، وتحدي

بمشــاركة معلوماتهــا مــع منظمــة دون االخــرى

يتمتع بالحق في سحب موافقته في أي وقت.

a .2( كيف نوثق الموافقة - العاملون في الخطوط األمامية و مقدمو الخدمات غير  المتخصصة

يمكن الحصول عليها شفهيً

يتم الحصول عليها فقط ألغراض تتعلق باإلحالة إلى خدمات
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b .2( كيف نوثق الموافقة - مقدمو الخدمات المتخصصة

فــي حــال طلــب الناجــي بعــد ســائر التوضيحــات أعــاله أن تتــم إحالتــه إلــى خدمــات معينــة، يجــب التوقيــع علــى نمــوذج 
الموافقــة قبــل االنتقــال إلــى اإلحالــة.

يجــب الحصــول علــى الموافقــة إلدارة الحالــة علــى الفــور، فــي بدايــة الجلســة األولــى، وهــي قــد تكــون شــفهية؛ فــي حيــن 
ال بــد مــن الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة علــى اإلحالــة إلــى مقدمــي الخدمــات األخــرى أثناء/بعــد وضــع خطــة العمــل 

قبــل إجــراء أي إحالــة يجــب الحصــول علــى الموافقــة المســتنيرة ألغــراض تتعلــق بقبــول الخدمــة المقدمــة واإلحالــة إلــى 
الخدمــات وتشــارك البيانــات غيــر المحــددة للهويــة مــن أجــل جمــع البيانــات. 

 

يجــب توقيــع نمــوذج الموافقــة فــي ســائر األحــوال، حتــى لــو رفــض الناجــي الحصــول علــى الخدمــات. فــي حــال الحصــول 
علــى موافقــة الناجــي الشــفهية أو رفضــه الحصــول علــى الخدمــات ولكــن مــن دون أن يرغــب فــي التوقيــع علــى نمــوذج 
الموافقــة، يجــب توثيــق ذلــك مــن قبــل مــزود الخدمــة مــن دون أن يمنــع ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات المتاحــة.

ــوكاالت إدارة الحــاالت ومقدمــو الخدمــات المتخصصــة إذ أن ذلــك يتيــح  يوصــى باســتخدام نمــوذج الموافقــة المرفــق ل
للناجــي خيــار عــدم الســماح بتشــارك المعلومــات مــع أي وكاالت أو فقــط مــع بعضهــا تبعــً الحتياجاتــه ورغباتــه وقراراتــه 
ــق بالرصــد  ــة ألغــراض تتعل ــر المحــددة للهوي ــار الســماح بتشــارك المعلومــات غي يتضمــن نمــوذج الموافقــة أيضــً خي

وجمــع البيانــات.

الموافقة في حالة األطفال

»خــالل عمليــة التســجيل، يجــب علــى أخصائيــي إدارة الحــاالت طلــب إذن الطفــل )وأهلــه أو القيميــن علــى رعايتــه( قبــل تقديــم 
الخدمــات إليــه وتزويــده بالقــدر الكافــي مــن المعلومــات التخــاذ قــرار مســتنير. يمكــن لألطفــال فــوق 15 عامــً المشــاركة 
بمفردهــم فــي عمليــة الموافقــة عــن علــم. إال أنــه ال بــد مــن إشــراك أهلهــم أو القّيميــن علــى رعايتهــم فــي العمليــة، مــا لــم 

يكونــوا مــن مرتكبــي ســوء المعاملــة تجــاه االطفــال.

ــن  ــى إذن أحــد الوالدي يمكــن لألطفــال دون 15 عامــً المشــاركة فــي عمليــة الموافقــة عــن علــم، إال أنهــم يحتاجــون أيضــً إل
ــاًل بســبب االنفصــال أو الضلــوع فــي  ــن أو مقدمــي الخدمــات )مث أو مقدمــي الخدمــات. فــي حــال عــدم وجــود أي مــن الوالدي
االعتــداء(، يجــب علــى أخصائيــي إدارة الحــاالت محاولــة تحديــد، جنبــً إلــى جنــب مــع الطفــل، شــخص راشــد بديــل موثــوق بــه؛ 

وفــي حــال عــدم النجــاح فــي ذلــك، يمكــن اســتخدام عمليــة الموافقــة عــن علــم، لكــن بوجــود مشــرف5«.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول اإلطــار القانونــي المطبــق علــى األطفــال فــي لبنــان، يرجــى مراجعــة ملحــق اإلطــار القانونــي 
والتوجيهــات العمليــة لخدمــات إدارة الحــاالت الفرديــة لحمايــة الطفــل فــي االســتجابة للتصــدي لحالــة الطــوارئ فــي لبنــان.

يرجى مراجعة - الملحق 2 - لالطالع على نموذج موحد للموافقة عن علم

 5 اقتباس من التوجيهات العملية لخدمات إدارة الحاالت الفردية لحماية الطفل في االستجابة للتصدي لحالة الطوارئ في لبنان، الفريق العامل المعني 
2014 CPWGiE بحماية الطفل
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اســتثناءات الســرية: يجــب دائمــً منــح األولويــة للســرية والموافقــة عــن علــم. إال أنــه قــد تكــون هنــاك حدود للســرية 
فــي ظــروف اســتثنائية جدًا

اذا كان الناجيطفــاًل، وكانــت صحتــه أو ســالمته عرضــة للخطــر أو فــي حــال االشــتباه بســوء معاملتــه، يكــون هنــاك 
حــدود للســرية مــن أجــل حمايتــه عندمــا يصــب ذلــك فــي مصلحــة الطفــل العليــا6، وبمــا ينســجم مــع أحــكام القانــون 

.2002/422

إذا كان الناجــي شــخصً بالغــً يشــكل تهديــدًا لحياتــه أو لســالمة اآلخريــن مباشــرة، يمكــن اللجــوء لإلحالــة إلــى الخدمــات 
المنقــذة للحيــاة. ال يجــوز القيــام بذلــك إال فــي حــاالت اســتثنائية، عندمــا تكــون هنــاك مؤشــرات تــدل علــى أن الشــخص 
يخطــط لوضــع حــد لحياتــه. يمكــن لألفــكار االنتحاريــة أن تكــون شــائعة لــدى الناجيــن وهــي غيــر كافيــة فــي حــد ذاتهــا 
للداللــة علــى أن الشــخص يخطــط لوضــع حــد لحياتــه. وفــي حالــة الشــك، يتعيــن على مديــري الحاالت استشــارة أخصائي 
فــي مجــال الصحــة العقليــة والنفســية7. وفــي ســائر الحــاالت، يجــب دومــً تقييــم الضــرر المحتمــل الــذي قــد ينجــم عــن 

عــدم اإلفصــاح عــن المعلومــات الســرية مقابــل الضــرر المحتمــل الــذي قــد ينجــم عــن الكشــف عــن المعلومــات.

عند انطباق قواعد اإلبالغ اإللزامي )ُيرجى مراجعة أدناه(.

اإلبالغ اإللزامي

الحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســيين: تنــّص نشــرة األميــن العــام لالمــم المتحــدة علــى وجــوب اإلبــالغ عــن ســائر 
أشــكال االســتغالل واالعتــداء الجنســيين المرتكبــة مــن قبــل موظفــي األمــم المتحــدة أو متعهديــن متعاقديــن مــع األمــم 

المتحــدة، وذلــك عبــر آليــات اإلبــالغ المعمــول بهــا فــي الوكالــة.

فــي حــال واجهــت وكاالت إدارة الحــاالت الشــريكة فــي التنفيــذ لوكالــة األمــم المتحــدة - حالــة اســتغالل واعتــداء جنســيين، 
ــدى األمــم المتحــدة أو متعهــد مســتقل يعمــل لحســاب وكاالت األمــم  ُيزعــم أنهــا مرتكبــة مــن قبــل موظــف أو مستشــار ل
المتحــدة، أو متطوعيــن لــدى األمــم المتحــدة أو عامليــن لــدى مكتــب األمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع أو متدربيــن أو 
غيرهــم مــن األشــخاص العامليــن لــدى وكاالت األمــم المتحــدة، فضــاًل عــن موظفــي الشــركاء المنفذيــن، يتوجــب عليهــا إعــالم 
الناجــي عــن واجبهــا باإلبــالغ. كمــا ُيستحســن بــوكاالت إدارة الحــاالت التحقــق للــوكاالت الشــريكة عــن إجــراءات اإلبــالغ والتحقيــق 

المعمــول بهــا.

فــي حــال انطبــاق أي مــن اســتثناءات الســرية المذكــورة أعــاله، يجــب علــى مقدمــي الخدمــة ذات الصلــة إعــالم الناجيــن مــن 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بواجبهــم القاضــي بإبــالغ الســلطات المحليــة قبــل بدايــة جلســة إدارة الحالــة أو توفيــر 

أي خدمــة، وفــي ســائر األحــوال قبــل التمــاس أي معلومــات أثنــاء المقابلــة. 

في سائر األحوال، ال بد من الحصول على الموافقة إلى أقصى حد ممكن.

كيفية التعامل مع اإلفصاح:  
  العاملون في الخطوط األمامية والجهات الفاعلة األخرى غير المتخصصة

االعتبارات/المبادئ العامة

يتمتــع الناجــي بالحريــة والحــق فــي اإلفصــاح عــن الحادثــة ألي شــخص. فهــو قــد يفصــح عــن تجربتــه ألحــد أفــراد عائلتــه 
أو أصدقائــه الموثــوق بهــم.

 6 إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين الوكاالت بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل في األردن، 2013 
 7 في سائر األحوال، عند إفادة أي شخص عن أفكار انتحارية، يجب تزويدهم بالمشورة بشأن خدمات الصحة العقلية والنفسية المتاحة.
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يجوز للناجي طلب المساعدة من شخص موثوق به أو منظمة عاملة في مجتمعه.

يجب على أي شخص يفصح له الناجي عن تجربته تزويده بمعلومات صادقة ودقيقة.

ســيتحتم اتبــاع خطــوات وإجــراءات معينــة والحصــول علــى نماذج/معلومــات مختلفــة، تبعــً  للشــخص/المنظمة التــي 
يقــرر الناجــي اإلفصــاح لهــا عــن تجربتــه و تختلــف هــذه النمــاذج باختــالف دور العامليــن.

ــال  ــي مج ــون ف ــي/ المتطوع ــع المحل ــراد المجتم ــة/ أف ــوط األمامي ــي الخط ــون ف ــة العامل ــد واإلحال ــر التحدي معايي
ــة. ــر المتخصص ــات غي ــو الخدم ــن/ مقدم ــن والنازحي ــة الالجئي توعي

قــد يصــادف العاملــون فــي الخطــوط األماميــة ناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي و/
أو يتــم اإلفصــاح لهــم عــن حــاالت مــن هــذه االشــكالية  ، إال أنــه ال ينبغــي لهــم القيــام بأنشــطة تحديــد اســتباقية )أي 
البحــث عــن ناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، الســؤال عــن أي انتهــاكات حدثــت فــي الماضــي، الضغــط 
لإلفصــاح(، وإنمــا حــد وظيفتهــم بإحالــة الناجيــن الذيــن قــد يلجــأون إليهــم لطلــب المســاعدة بشــكل آمــن وأخالقــي.

ــالت مــع الناجيــن أو طلــب المزيــد مــن التفاصيــل عــن  ال يفتــرض بالعامليــن فــي الخطــوط األماميــة إجــراء مقاب
الحــادث ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تعــرض الناجــي/ة لصدمــات نفســية قــد تتنــج بســبب ســرد المزيــد مــن التفاصيــل  .

إن المنظمــات مســؤولة عــن ضمــان خضــوع العامليــن الميدانييــن للتدريــب علــى اإلحالــة اآلمنــة واألخالقيــة، وأنهــم علــى 
معرفــة بالخدمــات المتاحــة فــي منطقتهــم لمواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الموجــودة فــي منطقتهــم 
)أي مســارات اإلحالــة( وقــادرون علــى شــرح أشــكال المســاعدة  وخيــارات الدعــم التــي يمكــن للناجــي توقعهــا مــن خــالل 

اإلحالــة إلــى جهــات فاعلــة أخــرى.

قد يواجه العاملون في الخطوط األمامية نوعين من االفصاح او االبالغ والتي يمكن ايجازهما على الشكل التالي:

إفصاح مباشر من قبل الناجين

إبــالغ عــن حادثــة عنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي تمــّس بطــرف ثالــث )مثــاًل أحــد الجيــران( أو اشــتباه 
فــي حالــة عنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي

ينص القسمان التاليان على توجيهات بشأن كيفية التعامل مع اإلفصاح في كال السيناريوهين

1. الكشف المباشر من قبل الناجين

يجــب الحــرص دائمــً علــى احتــرام المبــادئ التوجيهيــة. ينبغــي تشــجيع الناجيــن علــى طلــب المســاعدة. إال أنــه ال بــد 
مــن احتــرام رغبــة الناجــي فــي مــا يتعلــق بمــكان أو الجهــة التــي يــود طلــب المســاعدة منهــا، إذ ال يجــوز حّثــه وتوجيهــه 

علــى مســار عمــل معيــن.

ــواردة فــي الملحــق 3 » إرشــادات بشــأن مــا ينبغــي ومــا ال ينبغــي علــى العامليــن فــي  يجــب اســتخدام التوجيهــات ال
الخطــوط األماميــة القيــام بــه«.

يقــّدم العاملــون فــي الخطــوط األماميــة المعلومــات عــن الخدمات المتاحــة بطريقة يفهمها الناجــي ويحاولون الحصول 
علــى موافقتــه إلحالتــه مــع تفــادي رفــع التوقعــات بشــأن الخدمــات المتخصصــة )أي التكاليــف، المنافع، ومــا إلى ذلك(.
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فــي حــال طلــب الناجــي االتصــال بمقدمــو الخدمــات، يجــب علــى العامليــن فــي الخطــوط األماميــة طلــب موافقتــه 
المســتنيرة لالتصــال بجهــة تنســيق أوليــة ضمــن مســار إحالــة حــوادث والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي وتســهيل 
االتصــال بيــن مقــدم الخدمــة والناجــي. يجــب االكتفــاء بالســؤال وتشــارك الحــد األدنــى مــن المعلومــات الالزمــة لإلحالــة 
)أي االســم األول ورقــم االتصــال وأفضــل وقــت لالتصــال(. تســتلزم أفضــل ممارســة فــي هــذا الصــدد أن يتولــى الموظــف 

الــذي حــّدد الحالــة هــو نفســه عمليــة اإلحالــة.

يمكن الحصول على الموافقة عن علم في هذه المرحلة بشكل شفهي.

يــزّود العاملــون فــي الخطــوط األماميــة الناجــي أيضــً بأرقــام الخطــوط الســاخنة المتخصصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي )المتاحــة علــى المســتوى الميدانــي الفريــق العامــل المعنــي بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعي(.

فــي حــال عــدم الحصــول علــى موافقــة الناجــي أو عــدم طلــب هــذا األخيــر مــن العامــل فــي الخطــوط األماميــة االتصــال 
بمــزودي الخدمــات، يجــب علــى هــذا األخيــر العمــل علــى توفيــر المعلومــات حــول المــكان الــذي يمكــن فــي الوصــول إلــى 

الخدمــات وتشــارك أي أرقــام خطــوط ســاخنة ذات الصلــة.

ــع  ــرية م ــل بس ــان التعام ــن ضم ــات، ع ــائر األوق ــي س ــؤولون، ف ــم المس ــة ه ــوط األمامي ــي الخط ــون ف العامل
ــن الناجيــن. ــات المقدمــة م المعلوم

مالحظــة: تفــرض بعــض المنظمــات علــى العامليــن فــي الخطــوط األماميــة إجــراء إحالــة داخليــة أوالً إلــى المشــرف المســؤول 
ــة. لكــن، فــي حــال اســتوجبت سياســة  ــذه الممارس ــق ه ــى بتطبي ــة إلــى منظمــة إدارة الحــاالت. ال يوص الــذي يتولــى اإلحال
المنظمــة إحالــة الملــف أوالً إلــى المشــرف المســؤول عــن العامــل فــي الخطــوط األماميــة ليقــوم بــدوره باإلحالــة إلــى وكاالت إدارة 

الحــاالت، يجــب علــى العامــل فــي الخطــوط األماميــة إبــالغ الناجــي بذلــك قبــل طلــب موافقتــه.

ــاًل، أخــت  ــث )مث ــم علــى النــوع االجتماعــي تمــّس بطــرف ثال ــة عنــف جنســي وعنــف قائ ــوع حادث ــادة عــن وق 2. إف
ــم: ــى مالحظاته ــتنادًا إل ــة اس ــوء معامل ــة س ــود حال ــي وج ــك ف ــد الش ــخ( أو عن ــه، ال ــدى جارات ــتفيد أو إح المس

ال يمكن إجراء أي إحالة قبل الحصول على موافقة الناجية نفسها.

يجــب علــى العامليــن فــي الخطــوط األماميــة االكتفــاء بتقديــم معلومــات دقيقــة حــول الخدمــات المتاحــة وتفاصيــل 
االتصــال مقدمــي الخدمــات وتشــجيع المســتفيد علــى نقــل هــذه المعلومــات إلــى الناجيــة مــن العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو المرأة/الفتــاة المعرضــة للخطــر ودعمهــا فــي القــرارات المتخــذة مــن قبلهــا 

بشــأن طلــب المســاعدة.

كيفية التعامل مع اإلفصاح: الجهات الفاعلة المتخصصة  

يّتبع القسم أدناه مقدمي الخدمات التالية:

إدارة الحاالت الفردية

الرعاية الصحية
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المساعدة القانونية

الصحة النفسية

الدعــم النفســي واالجتماعــي - علــى ســبيل المثــال، األنشــطة الجماعيــة وجماعــات الدعــم العاطفــي واألنشــطة 
العيــش الحياتيــة والتدريــب المهنــي وســبل كســب  الترفيهيــة والمهــارات 

إن ســائر الخدمــات التــي يمكــن للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الوصــول إليهــا للحصــول علــى المســاعدة 
هــي خدمــات آمنــة وتخصصــة وســرية و موثــوق بهــا.

للســرية واألمــان أهميــة قصــوى بالنســبة إلــى الناجــي وال بــد مــن التناقــش معــه بشــأنهما. فــي أي تفاعــل يتــم مــع 
الناجــي، يجــب االتفــاق معــه علــى أفضــل طريقــة ممكنــة للتواصــل معــه 

التوصيات الخاصة بالموظفين الذين يتعاملون مع الناجين

يجــب علــى ســائر مقدمــي الخدمــات المتخصصــة أن يكونــوا علــى معرفــة بالخدمــات المتاحــة وكيفيــة الوصــول إليهــا 
)أرقــام الهواتــف، ســاعات العمــل، الــخ(

يجــب علــى ســائر مقدمــي الخدمــات المتخصصــة تلبيــة تفضيــل الناجيــن التعامــل مــع موظفــي مــن الجنــس نفســه 
)أي تأميــن موظفيــن مدّربيــن إنــاث أو ذكــور تبعــً لرغبــة الناجــي( فــي ســائر األوقــات )أو عنــد الطلــب( بمــا يتوافــق مــع 

الخدمــات التــي تقدمهــا المنظمــة.

يجــب علــى ســائر مــزودي الخدمــات المتخصصــة وخدمــات إدارة الحــاالت عــرض علــى الناجيــن إمكانيــة التحــدث إلــى 
مرشــد اجتماعي/موظــف مــدرب آخــر فــي حــال عــدم شــعوره باالرتيــاح.

ينبغــي لســائر مقدمــي الخدمــات الذيــن يتعاملــون مــع الناجيــن إبــداء معرفــة مفصلــة بالمجــاالت األساســية المتصلــة بالوقايــة 
والحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وكحــد أدنــى:

تحديــد العواقــب المتصلــة بالصحــة البدنيــة والصحــة النفســية والصحة الجنســية واإلنجابيــة واآلثار االجتماعيــة المترتبة 
علــى العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي

فهــم االحتياجــات الصحيــة واألمنيــة والنفســية واالجتماعيــة والقانونية/القضائيــة المحتملــة لــدى الناجيــن مــن العنــف 
المنزلــي

شرح المبادئ التوجيهية

معرفــة الخدمــات المتمحــورة حــول الناجيــن فــي مجتمعاتهــم  المحليــة وذلــك مــن خــالل رســم خريطــة الجهــات 
الشــريكة العاملــة فــي قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي »

فهم واالضطالع بمسؤولياتهم المتعلقة بالمساعدة على الحصول على الخدمات الضرورية )الموافقة واإلحالة(8.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مهــارات النهــج المتمحــور حــول الناجــي، يرجــى مراجعــة 
الملحــق 4

 8    مأخوذ عن لجنة اإلنقاذ الدولية، مشروع برنامج حماية المرأة وتمكينها، المبادئ التوجيهية لدراسة الحاالت الفردية، تموز 2013  2014
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اإلفصاح
 

فــي حــال أفصــح أحــد الناجيــن عــن تجربتــه لمقــدم خدمــة متخصصــة ولــم يكــن قــد تمكــن بعــد مــن الوصــول إلــى خدمــة إدارة 
لحالتــه، يجــب علــى مقــدم الخدمــة:

تقديم الخدمة المطلوبة الى الناجي

وصف خدمات إدارة الحاالت المتاحة

اإلحالة إلى وكاالت إدارة الحاالت بعد الحصول على موافقة الناجي وذلك بما يتوافق مع مسار اإلحالة

مناقشــة أهميــة تلقــي الرعايــة الطبيــة فــي أســرع وقــت ممكــن بعــد التعــرض لحادثــة العنــف الجنســي مــع الناجــي 
للوقايــة مــن األمــراض المنقولــة عــن طريــق االتصــال الجنســي وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/اإليدز والحمــل غيــر 
المرغــوب )مالحظــة: ثمــة المزيــد مــن المعلومــات حــول نــوع العــالج الطبــي المتــاح للناجيــن والجــدول الزمنــي لتلقيــه 

فــي القســم الطبــي(.

إعــالم الناجــي عــن خيــارات الدعــم )الرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي واالجتماعــي والمســاعدة( ومناقشــة االثــار الناتجــة 
عــن هــذه الخيــارات المتخــذة مــن قبلــه والنتائــج المترتبــة علــى مثــل هــذا الدعــم وســؤاله عمــا إذا كان يرغــب فــي أن 

يتــم االتصــال بهــذه المنظمــات لتزويــده بالدعــم.

فــي حــال الحصــول علــى موافقــة الناجــي المســتنيرة والمحــددة، يجــب االكتفــاء بتبــادل المعلومــات ذات الصلــة فقــط مــن 
ــاه( ــة أدن ــوكاالت )ُيرجــى مراجــع القســم المخصــص لعمليــات اإلحال ــة المشــترك بيــن ال خــالل اســتخدام نمــوذج اإلحال

يتقيد مقدمو الخدمات المتخصصة بقواعد السرية نفسها  مثل وكاالت إدارة الحاالت والعاملين في الخطوط األمامية:

يجــب تخزيــن ســائر المعلومــات فــي خزائــن مقفلــة، مــن دون ذكــر  أي اســم أو معلومــات شــخصية أخــرى ظاهــرة علــى 
األجــزاء الخارجيــة مــن الملفــات.

ينبغي أن يكون لدى سائر مقدمي الخدمات المتخصصة بروتوكول معتمد لحماية البيانات داخل مؤسستهم.

الحــد مــن كل مــن عــدد مــن األشــخاص الذيــن علــى علــم بالحادثــة وكميــة المعلومــات التــي يتــم تشــاركه. ال يتشــارك 
مقــدم الخدمــة ســوى المعلومــات الضروريــة وذات الصلــة مــع الغيــر وذلــك لغــرض مســاعدة الناجــي، مثــل اإلحالــة إلــى 
الخدمــات التــي يطلبهــا الناجــي، وذلــك علــى أســاس قاعــدة »الحاجــة إلــى المعرفــة« )أي فقــط المعلومــات ذات الصلــة 

والضروريــة لتوفيــر خدمــة معينــة يكــون الناجــي قــد طلبهــا(.

ــة )أي الموقــع ورقــم الهاتــف والعنــوان الفعلــي وأســماء  ال يتــم الكشــف عــن األســماء أو أي معلومــات محــددة للهوي
أفــراد األســرة، الــخ( فــي أي وقــت مــن األوقــات، وذلــك ألي شــخص غيــر معنــي مباشــرة بتقديــم الخدمــات.

دة لهوية أي ناٍج والحاالت الفردية في االجتماعات. ال ينبغي أبدًا مناقشة المعلومات المحدِّ
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المحيط المادي والسياسة الموصى بها للزيارات المنزلية

صممــت الخدمــات المتمحــورة حــول الناجيــن لتشــجيع الناجيــن علــى طلــب المســاعدة. )بعــض المعاييــر الدنيــا الموصــى بهــا 
لألمكنــة الماديــة مبّينــة فــي المعاييــر الدنيــا لفرقــة العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

بشــأن إدارة الحــاالت الفرديــة(.

ال ينبغــي تقديــم خدمــات إدارة الحــاالت والخدمــات المتخصصــة إلــى الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي مــن خــالل زيــارات منزليــة نظــرًا للمخاطــر المحتملــة التــي قــد تهــدد ســالمة كل مــن الناجــي ومــزود الخدمــة نتيجــة 

للزيــارات المنزليــة.

يمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه السياســة الموصــى بهــا والتوجيهــات الخاصــة بــوكاالت إدارة الحــاالت 
مــن خــالل مراجعــة المعاييــر الدنيــا لفرقــة العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــأن 
إدارة الحــاالت الفرديــة، فضــاًل عــن البدائــل الممكنــة وتقييــم لمســتوى الخطــر المرتبــط باألمكنــة حيــث يتــم توفيــر إدارة الحــاالت.

اإلرشــادات  اتبــاع  يجــب  المتخصصــة،  الخدمــات  لتوفيــر  المفضــل  خيــاره  هــي  المنزليــة  الزيــارة  أن  الناجــي  أفــاد  حــال  فــي 
التاليــة: والتوجيهــات 

مناقشة المخاطر المحتملة المرتبطة بالزيارات المنزلية مع الناجي.

ادراك الموظفيــن المتخصصيــن للمخاطــر التــي قــد تهــدد ســالمتهم وأمنهــم عنــد إجــراء الزيــارات المنزليــة 
ــار اعتمــاد هــذه المنهجيــة. ــك المخاطرفــي حــال اختي ومناقشــة، مــع إدارتهــم، ســبل تخفيــف تل

ينبغــي اســتخدام الزيــارات المنزليــة كخيــار أخيــر، بعــد اســتعراض ســائر االحتمــاالت الممكنــة لالتصــال بالناجــي 
مثــل األماكــن اآلمنــة أو األماكــن اآلمنــة المتنقلــة أو مراكــز الخدمــات اإلنمائيــة أو المرافــق الصحيــة أو منــزل أحــد 

ــخ. ــات أو المــدارس، ال األصدقــاء أو دور البلدي

فــي حــال تحديــد الزيــارة المنزليــة باعتبارهــا الخيــار الوحيــد الممكــن، يجــب الحــرص علــى إجــراء الزيــارة بعــد 
التناقــش مــع الناجــي لضمــان ســالمته وســالمة مقــدم الخدمــة.

ــارات  ــأي زي ــارات منزليــة. ال ينبغــي القيــام ب ــأي زي فــي حــال عــدم إمكانيــة ضمــان الســالمة، يجــب تفــادي القيــام ب
منزليــة إذا كان ذلــك مــن شــأنه تعريــض الناجــي للخطــر أو للوصــم.

عنــد إجــراء زيــارة منزليــة، يجــب دائمــً تجّنــب لفــت األنظــار. ال بــد مــن التنّبــه إلــى أن طلــب أيــة معلومــات مــن الناجــي 
بحضــور األقــارب أو غيرهــم مــن أفــراد المجتمــع المحلــي قــد تعرضــه للخطر.

عمليات اإلحالة   

تتــم ئرعمليــات اإلحالــة باســتخدام األرقــام ومعلومــات االتصــال المشــار إليهــا فــي مســارات اإلحالــة المشــتركة 
ــقي  ــة منس ــى مراجع ــة، يرج ــات المحدث ــم المعلوم ــى معظ ــول عل ــات )للحص ــل الخدم ــوكاالت ودلي ــن ال بي
الفريــق العامــل المعنــي بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى المســتوى الميدانــي أو منســق فرقــة 

العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي(.
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ينبغــي علــى الــوكاالت المذكــورة فــي مســار اإلحالــة المتصــل بحــاالت والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ودليــل الخدمــات 
تحديــد آليــة العمــل التنســيقية المنــوي اعتمادهــا مــن قبــل كل الوكالــة )جهــة تنســيق واتصــال لمســألة اإلحالــة + جهــة أخــرى 

بديلــة تتولــى إدارة عمليــات اإلحالــة فــي غيــاب جهــة التنســيق األوليــة(.

ــوكاالت ضمــان تدريــب جهــة التنســيق واالتصــال ومعرفتهــا كيفيــة المســاعدة المطروحــة مــن قبــل الناجيــة  يجــب علــى ال
ــة. والقيــام بمســار االحال

كمــا ينبغــي إبــالغ منســق الفريــق العامــل المعنــي بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عــن أي تغييــر فــي جهــات االتصــال 
والتنســيق بشــكل طــارئ وفــوري.

ينبغي لكل عملية إحالة منح األولوية دائمً للسرية وأمن الناجي.

ــى وكاالت إدارة  ــم( إل ــة والتعلي ــي الصح ــة )كعامل ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــل العاملي ــن قب ــة م ــات اإلحال 1. عملي
ــي ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــة للعن ــاالت الفردي الح

مالحظــة مهمــة: فــي حــال الحصــول علــى موافقــة الناجــي المســتنيرة فــي مــا يتعلــق باإلحالــة، ال بــد مــن إجــراء هــذه اإلحالــة 
علــى الفــور )مــن دون أي تأخيــر(.

عــن طريــق الهاتــف: إجــراء االتصــال فــي مــكان هــادئ وضمــان عــدم الكشــف إال عــن المعلومــات ذات الصلــة والضروريــة 
ــه )ُيرجــى  لتمكيــن وكاالت إدارة الحــاالت مــن االتصــال بالناجــي. يجــب ســؤال الناجــي عــن طــرق االتصــال المفضلــة لدي
مراجعــة القســم المتعلــق باإلفصــاح مــن قبــل الناجيــن أعــاله(. كمــا ينبغــي اإلشــارة إلــى أي مخاطــر مباشــرة ممكنــة 

ســواء أعــرب عنهــا الناجــي أو تّمــت مالحظتهــا.

أو يتم استخدام نموذج اإلحالة المشترك بين الوكاالت )مع اتباع القواعد نفسها الواردة أدناه(

بعــد عمليــة اإلحالــة، يؤّكــد مــزودو الخدمــات المتخصصــة علــى متابعتهــم للحالــة  والعمــل عــل مســاعدتها بنــاًء علــى منــح 
الموافقــة عــن علــم. ال يكشــف مقدمــو الخدمــات المتخصصــة عــن أي معلومــات حــول نــوع الخدمــات المقدمــة أو إجــراءات 

المتابعةالمفتــرض اعتمادهــا.

ــاالت  ــة(ووكاالت إدارة الح ــاعدة القانوني ــي المس ــة )كعامل ــات المتخصص ــي الخدم ــن مقدم ــة بي ــات اإلحال 2.  عملي
ــة الفردي

باســتخدام نمــوذج اإلحالــة المشــترك بيــن الــوكاالت )العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي للنســاء المعرضــات للخطــر 
والناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي( أو نمــوذج اإلحالــة المشــترك بيــن الــوكاالت للحمايــة.

ان مكننــة المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالناجيــات يتــم بواســطة برنامــج الكترونــي حيــث يتــم ارســالنموذج اإلحالــة عــن 
طريــق البريــد اإللكترونــي، ويكــون محميــً بكلمــة مــرور. ُترســل كلمــة الســر فــي رســالة إلكترونيــة أو رســالة نصيــة قصيــرة 
ــة )أي مــن دون نســخة إلــى المســؤولين المشــرفين(.  منفصلــة، وذلــك فقــط إلــى جهــة التنســيق واالتصــال المعنيــة باإلحال

ــة. وحدهــا جهــات التنســيق واالتصــال تكــون علــى علــم بكلمــات الســر الخاصــة بنمــاذج اإلحال

يرجى مراجعة الملحق 5 نموذج اإلحالة المشترك بين الوكاالت
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3. عمليــات اإلحالــة مــن قبــل مقدمــي الخدمــات المتخصصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى مــزودي 
الخدمــات غيــر المتخصصــة كعاملــي المســاعدة االساســية والمالجــىء

ــة دون ذكــر معلومــات عــن  ــوكاالت للحماي ــة المشــترك بيــن ال ــة هــذه مــن خــالل نمــوذج اإلحال ينبغــي أن تتــم عمليــات اإلحال
ــى المعرفــة« )يرجــى مراجعــة المبــادئ  ــة أو عــن نــوع العنــف؛ يتــم تشــارك المعلومــات علــى أســاس قاعــدة »الحاجــة إل الحادث

التوجيهيــة(.
إن اإلحالــة إلــى الخدمــات المتخصصــة هــي جــزء مــن إدارة الحــاالت وينبغــي أن تتــم فقــط بنــاء لطلــب الناجــي وبعــد اخــذ 

موافقتــه.
يمكن إجراء اإلحالة إلى الخدمات المتخصصة بناًء على طلب الناجي )بحسب خطة العمل( وذلك بالطريقتين التاليتين:

اإلحالة إلى منظمة خارجية

اإلحالة إلى أقسام/خدمات أخرى ضمن المنظمة نفسها

مالحظــة مهمــة: يتــم تشــجيع وكاالت إدارة الحــاالت الفرديــة ومقدمــي الخدمــات المتخصصــة علــى تخصيــص أرقــام 
الهاتــف لمنصــب محــدد وليــس لشــخص معّيــن.

ــة بمســؤولية  ــع وكاالت إدارة الحــاالت الفردي ــات: تضطل ــم الخدم ــل تقدي ــن أج ــات م ــادل المعلوم ــة وتب ــات اإلحال عملي
توثيــق حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وقــد وافقــت فرقــة العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي علــى نمــوذج مشــترك للموافقــة والتقييــم لكــي يتــم اســتخدامه مــن قبــل الــوكاالت الرئيســية عنــد 
اإلبــالغ عــن حالــة عنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي. وقــد تــم إرفــاق النمــوذج طيــً. ال يتــم تجميــع هــذه النمــاذج 

إال مــن قبــل جهــات متخصصــة. تســتخدم الــوكاالت الطبيــة وغيرهــا مــن المنظمــات نمــاذج أخــرى لجمــع المعلومــات .
ــة المكلفيــن بجمــع المعلومــات األوليــة مــن الناجيــن، بالشــكل المناســب، علــى كيفيــة مــلء  يجــب تدريــب موظفــي الوكال
النمــاذج والتقّيــد بالمبــادئ التوجيهيــة. يشــتمل التدريــب علــى المــلء الســليم لنمــاذج التقييــم وضــع تعريــف حالــة مناســب 

لــكل حادثــة عنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي يتــم اإلبــالغ عنهــا9.

ــن )ُيرجــى مراجعــة القســم  تحتــوي نمــاذج جمــع المعلمــات علــى معلومــات ســرية ودقيقــة وال ينبغــي تشــاركها مــع اآلخري
المتصــل بالموافقــة وتشــارك المعلومــات(. يتــم االحتفــاظ بنمــاذج جمــع المعلومــات والموافقــة األصليــة التــي يتــم ملؤهــا فــي 

ملفــات مقفلــة وهــي ال تحتــوي علــى أي معلومــات محــددة للهويــة أو تفاصيــل اتصــال.

ينبغــي لمقدمــي خدمــات إدارة الحــاالت والخدمــات المتخصصــة معرفــة أي مــن الــوكاالت تراعــي احتياجــات الناجيــن وكيفيــة 
ــار الســلبية المحتملــة، فضــاًل عــن تلــك اإليجابيــة  ــة )بمــا فــي ذلــك اآلث ــد الناجيــن بمعلومــات متكاملــة عــن وكاالت اإلحال تزوي
التــي قــد تنجــم عــن اإلحالــة(. إن شــرح خيــارات اإلحالــة بأكملهــا وبدقــة هــو جــزء مــن عمليــة الحصــول علــى موافقــة العميــل 

المســتنيرة فــي مــا يتعلــق باإلحالــة وتحضيــره لمــا يمكــن أن يحــدث:

1. شرح ما الذي سيحدث/ما قد يحدث/المنافع والمخاطر

2. التقرير معً بشأن المعلومات التي سيتم تشاركها

3. وضع خطط مرافقة لعمليات اإلحالة أو مناقشة كيف يريد الناجي أن يتم االتصال به للحد من المخاطر التي تهدد 
     السالمة

9 إذا كان الموظفون في منظمتكم بحاجة إلى التدريب على استخدام نموذج جمع المعلومات والموافقة، ُيرجى االتصال بمنسق نظام إدارة معلومات 
العنف القائم على النوع االجتماعي )GBVIMS( أو منسق فرقة العمل المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.   
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يرجــى مراجعــة الملحــق 6 - نمــوذج اإلحالــة المشــترك بيــن الــوكاالت لحــاالت العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي

الملحق 7 - نموذج التقييم النفسي االجتماعي

اإلجراءات الخاصة بالناجين األطفال   

يجــب استشــارة األطفــال وتزويدهــم بســائر المعلومــات الالزمــة التخــاذ قــرار مســتنير، وذلــك باســتخدام تقنيــات مراعيــة 
الحتياجــات الطفــل، تشــجعه علــى التعبيــر عــن نفســه وتســاعده علــى فهــم المعلومــات المقدمــة إليــه. إن قــدرة األطفــال 
علــى منــح موافقتهــم بشــأن اســتخدام المعلومــات ومصداقيــة المعلومــات التــي يقدمونهــا إنمــا تكــون رهنــً بســنهم 
ونضجهــم وقدرتهــم علــى التعبيــر عــن أنفســهم بحريــة. يتعيــن علــى مديــري الحــاالت وغيرهــم مــن العامليــن مــع األطفــال 

ــادئ التوجيهيــة بشــأن التعامــل مــع األطفــال. ــك وأن يطلعــوا علــى المب ــوا مدربيــن أو أن يتــم تدريبهــم علــى ذل أن يكون
ــد  ينبغــي لســائر الجهــات الفاعلــة التــي تقــدم الخدمــات للناجيــن امتــالك موظفيــن مدربيــن بالشــكل الكافــي علــى تحدي
احتياجــات االطفــال الناجين.عنــد اســتالم التقريــر األولــي حــول الناجيــن األطفــال، ينبغــي إجــراء تقييــم الحتياجاتهــم الطبيــة 

والنفســية واالجتماعيــة والقانونيــة واألمنيــة.
ينصــح أن يتولــى إجــراء هــذا التقييــم عامــل اجتماعــي متخصــص فــي العمــل مــع األطفــال حــول مســائل تتعلــق باالعتــداء 

الجنســي.
يجــب إعــالم والــدي الطفــل أو الوصــي عليــه بالمقابلــة التــي يتــم إجــراؤه، وتقديــم الدعــم لهــم لتأميــن أفضــل رعايــة ممكنــة 
للطفــل. وفــي حــال تبيــن أن أحــد الوالديــن أو الوصــي نفســه هــو مــن ارتكــب العنــف ، يجــب عندهــا النظــر فــي تعييــن وصــي 

قانونــي مناســب.

وكحــد أدنــى، يجــب تشــجيع الطفــل علــى البحــث عــن شــخص يثــق بــه )بالــغ أو طفــل( لمســاعدته علــى فهــم مــا يجــري 
ويقديــم لــه الدعــم خــالل عمليــة ادارة الحــاالت. وفــي حــال رغــب الطفــل بالتحــدث علــى انفــراد مــع العامــل االجتماعــي، يمكنــه 

القيــام بذلــك.

عندمــا ال يكــون الوالــدان/ مقدمــو الرعايــة مــن مرتكبــي االعتــداء وال يهــددون ســالمة الطفــل، يجــب إدراجهــم فــي عمليــة إدارة 
الحــاالت. ويشــمل ذلــك العمــل مــع األطفــال إلخبــار الوالدين/مقدمــي الرعايــة عــن االعتداء،فــي حــال عــدم معرفتهــم بذلــك، 
واستشــارتهم بشــأن القــرارات المتخــذة بالنيابــة عــن الطفــل. وإذا كان الطفــل دون 12 عامــً، ينبغــي إشــراك أحــد الوالديــن/

مقدمــي الرعايــة أو أي شــخص بالــغ موضــع ثقــة فــي هــذه العمليــة.

وفقــً للتوجيهــات العمليــة لخدمــات إدارة الحــاالت الفرديــة لحمايــة الطفــل فــي االســتجابة للتصــدي لحالــة الطــوارئ فــي لبنــان، 
»عنــد إحالــة حــاالت العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، يجــب االتصــال بالوكالــة المحــال إليهــا مباشــرة 
وعــدم محاولــة التحقيــق أو الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات مــن دون دعــم مــن وكالــة متخصصــة فــي مواجهــة هــذا 

النــوع مــن العنــف.«

ــق 8 -  ــة الملح ــى مراجع ــن، يرج ــال الناجي ــع األطف ــل م ــول التعام ــات ح ــن المعلوم ــد م للمزي
أفضــل الممارســات للتواصــل.
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التنسيق بين الجهات الفاعلة المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل:
ثمــة اتفاقيــات معقــودة للتنســيق علــى مســتوى الخدمــات بيــن مختلــف المنظمــات التــي تتولــى إدارة حــاالت العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل، وذلــك مــن أجــل تعزيــز المســاهمات اإليجابيــة لهــذه المنظمــات مــن أجــل اســتعادة 

الســالمة والرفــاه.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة الخاصة بحمابة الطفل.



 

الوقاية والحد من العنف القائم 
على النوع االجتماعي
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ُيقصــد الوقايــة والحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تحديــد وفهــم ومعالجــة أســبابه والعوامــل المســاهمة فــي 
حدوثــه. تــدرك ســائر الجهــات الفاعلــة أن أي شــخص قــد يتعــرض للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأن المخاطــر قائمــة 

علــى مســتوى الفــرد والعالقــات والمجتمــع المحلــي والمجتمــع ككل وأن هــذه المخاطــر تتفاقــم مــع تفاقــم ازمــة النــزوح.

تنسيق أنشطة الوقاية والحد من العنف الجنسي والعف القائم على النوع االجتماعي 

تــدرك كافــة المنظمــات األطــراف فــي إجــراءات التشــغيل الموحــدة أهميــة تنســيق تدخــالت الوقايــة علــى المســتويين الوطنــي 
والميدانــي مــن خــالل آليــات التنســيق المعمــول بهــا. وفــي هــذا االطــار ، تــدرك المنظمــات أهميــة مــا يلــي:

التواصــل عبــر مبــادرات إعالميــة واســعة جديــدة، مثــل إنتــاج أشــرطة الفيديــو والمناشــير وغيرهــا مــن المــواد اإلعالميــة 
والتثقيفيــة واالتصاالتيــة، فضــاًل عــن مبــادرات وحمــالت المناصــرة الرفيعــة المســتوى.

إطــالع األطــراف األخــرى علــى نتائــج عمليــات التدقيــق بالســالمة والمناقشــات الجماعيــة المركــزة للكشــف عــن المخــاوف 
الجديــدة والعوامــل المســاهمة فــي تكييــف برامــج »تلبيــة االحتياجــات الطارئــة فــي ازمــة النــزوح«.

تشارك المعلومات المتعلقة بالتقييمات المحققة او المنوي تحقيقها.

تنسيق و/أو نشر عملية تطوير مواد إعالمية وتثقيفية واتصاالتية جديدة.

منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي: المبادئ التوجيهية والنهج

نورد أدناه الحد األدنى من العناصر التي يجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ أي استراتيجية وقائية:

التصــدي لعوامــل الخطــر واألســباب األساســية للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ليــس فقــط علــى المســتوى الفــردي 
وإنمــا أيضــً علــى المســتوى األســري، المجتمعــات المحليــة والمجتمــع ككل.

يجــب أن تســتهدف األنشــطة النازحيــن والمجتمعــات المضيفــة، لكــن ليــس بالضــرورة ضمــن النشــاط نفســه أو فــي 
الوقــت نفســه.

لضمــان مزيــج مــن النهــج للوقايــة والحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتشــجيع علــى تغييــر الســلوك وجعلــه 
إيجابيــً، ال بــد مــن اتخــاذ تدابيــر وقائيــة قصيــرة األمــد، مثــل تصميــم الخدمــات وبرامــج المســاعدة مــع مراعــاة االحتياجــات 
الخاصــة لــكال الجنســين للحــد مــن مخاطــر العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )مثــل الدعــوة إلــى إنشــاء 
مراحيــض منفصلــة لإلنــاث والذكــور أو أنظمــة إنــارة، وزيــادة قــدرات المتطوعيــن فــي مجــال توعيــة النازحيــن والعامليــن فــي 
الخطــوط األماميــة للتمكــن مــن تحديــد الحــاالت وإحالتهــا بشــكل آمــن ورصــد الشــواغل المتعلقــة بالحمايــة وتقييــم المخاطــر 

التــي تواجههــا النســاء والفتيــات(.

ــة، والســلوكية،  ــم فــي المعاييــر االجتماعيــة، الثقافيــة، التقليدي ــى تغييــر دائ ــة األمــد إل ــة الطويل ــؤدي اســتراتيجيات الوقاي ت
وإلــى تغييــر السياســات )مثــل المناصــرة الرفيعــة المســتوى إلعــادة النظــر فــي اإلطــار القانونــي والحــوار المجتمعــي والعمــل 

علــى الذكــورة(

ــة فــي تصميــم البرامــج وتنفيذهــا وتقييمهــا.  ــة والحــد علــى المشــاركة المجتمعيــة الفعال يجــب أن تســتند أنشــطة الوقاي
فالمشــاركة المجتمعيــة مــن شــأنها التقليــل مــن خطــر اســتبعاد مجموعــات معينــة خــالل تصميــم الخدمــات وتقديمهــا، 
والمســاعدة علــى إدراك وفهــم عالقــات القــوة داخــل المجتمعــات المحليــة وتعزيز احتــرام حقوق الالجئات والنازحات والمســاواة 
بيــن الجنســين ومشــاركة األطفــال، ال ســيما المراهقيــن ، فضــاًل عــن األشــخاص المســنين واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة.
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ضمــان تدريــب الموظفيــن العامليــن علــى تنفيــذ البرامــج علــى ســبل الوقايــة والحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
والمبــادئ  التواصــل  ومهــارات  الجنســيين،  واالعتــداء  االســتغالل  مــن  الحمايــة  بشــأن  التوجيهيــة  والمبــادئ  ومواجهتــه 
التوجيهيــة بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وحقــوق االنســان عامــة والمــرأة خاصــة. يجــب اإلقــرار بــأن لــكل موظــف 
مواقفــه ومعتقداتــه التــي ال بــد أيضــً مــن التصــدي لهــا مــن خــالل تدخــالت التغييــر الســلوكي الداخليــة، فضــال عــن التأكيــد 

علــى أهميــة الفصــل بيــن المعتقــدات الشــخصية والســلوك المهنــي.

تطويــر اســتراتيجيات وآليــات الوقايــة وتكييفهــا لكــي تتــالءم مــع الفئــات المســتهدفة، مــع مراعــاة للنــوع االجتماعــي والنهــج 
المراعيــة للعمــر واســتهداف األطفــال والمراهقيــن والبالغيــن والنســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان.

أثنــاء جمــع المعلومــات مــن المجتمعــات المحليــة )مثــاًل مــن خــالل المناقشــات الجماعيــة المركــزة والتدقيــق بالســالمة(، يجــب 
الحــرص علــى إيــراد المالحظــات والتعليقــات للمجتمــع حــول اإلجــراءات المتخــذة للتصــدي لمخاوفــه. 

التأكــد مــن أن الرســائل الرئيســية وأدوات التوعيــة وغيرهــا مــن المــواد اإلعالميــة والتثقيفيــة واالتصاالتيــة التــي تــم إنتاجهــا 
ــّم شــمل  ــان( وت ــات والرجــال والفتي ــة مــع النســاء والفتي ــة )مشــاورات منفصل ــار مــع المجتمعــات المحلي قــد خضعــت لالختب

ــه فــي مراجعــة التصميــم قبــل اعتمــاده بصيغتــه النهائيــة. مالحظاتهــم وتعليقات

تستهدف البرامج واألنشطة كل المستويات – الفرد، العالقات، المجتمع المحلي والمجتمع ككل

أمثلــة مــن أنشــطة الوقايــة والحــد مــن حــدة المخاطــر والتغييــر الســلوكي )غالبــً مــا يتــم تنفيــذ هــذه األنشــطة 
بشــكل متزامــن وهــي مترابطــة(

أنشطة  من حدة المخاطر

تقييــم للســالمة مــع النســاء والفتيــات مــن أجــل فهــم المخــاوف والمخاطــر المتعلقــة بالحمايــة، ومــن ثــم التخطيــط ألنشــطة 
الحــد مــن حــدة المخاطــر وتخطيــط جماعــي للســالمة

دعــم التخطيــط المجتمعــي لضمــان الســالمة والحــد مــن المخاطر)حمــالت مناصــرة بقيــادة أفــراد المجتمــع المحلــي؛ اجتماعــات 
مناصــرة مــع القادة/الســلطات المحليــة؛ عــروض أفــراد المجتمــع المحلــي فــي اجتماعــات التنســيق/البلدية؛ خطــة لضمــان 

ســالمة المجتمــع المحلــي(

تعميم الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر مختلف القطاعات

إنشــاء أماكــن آمنــة )ثابتــة ومتنقلــة( حيــث يكــون بإمــكان الناجيــن واألشــخاص المعرضيــن للخطــر الوصــول إلــى المعلومــات 
عــن الخدمــات المتاحــة وخيــارات الدعــم المتوفــرة.

ضمــان التوعيــة فــي المجتمعــات المحليــة علــى العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأســبابه وعواقبــه، 
والحصــول علــى الخدمــات المتاحــة.

العمــل علــى اعــداد وتنفيــذ برامــج وانشــطة تســتهدف المراهقيــن مــن إنــاث وذكــور: ضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات 
ــن ومقدمــي الخدمــات مــن خــالل بنــاء مهاراتهــم  ــى فــرص التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي ودعــم الوالدي المصممــة وإل

الوالديــة.
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المنع/التغيير السلوكي

تطويــر مــواد إعالميــة وتثقيفيــة واتصاالتيــة ذات رســائل رئيســية تتعلــق بالوقايــة والحــد؛ اســتخدام هــذه المــواد لتســهيل 
المناقشــات بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي و االدوار االجتماعيــة للجنســين، الــخ.

ــم علــى  ــد بالعنــف الجنســي والعنــف القائ ــة النســاء والفتيــات والتندي ــز حماي تعبئــة القيــادات الدينيــة والمجتمعيــة لتعزي
النــوع االجتماعــي

إنشاء مجموعات دعم من األقران للنساء والفتيات والرجال والفتيان

توفيــر اإلرشــاد وبنــاء قــدرات مقدمــي الخدمــات والنظــراء والمؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة والمنظمــات األهليــة فــي مجــال 
منــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومواجهتــه

إشــراك الرجــال والفتيــان فــي الحــد و الوقايــة مــن خــالل إنشــاء مجموعــات للرجــال وأنشــطة ومراكــز شــبابية ومجموعــات دعــم 
مــن األقــران لتبنــي الســلوك الالعنفــي وبالتالــي تعزيــز الثقافــة الالعنفيــة

تنفيــذ أنشــطة تمكيــن اجتماعــي واقتصــادي، مثــل المهــارات الحياتيــة وأنشــطة بنــاء المهــارات، والهــدف من هذه النشــاطات 
توفيــر دعــم ذاتــي و تمكيــن الناجيــات. تنّفذ/تنســق الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل علــى منــع العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى المعنيــة بســبل كســب العيــش لضمــان اســتفادة النســاء المعرضــات للخطــر - بمــا 
فــي ذلــك الناجيــات مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي - مــن الوصــول اآلمــن إلــى التدريــب المهنــي 
وســبل كســب العيــش وأنشــطة التمكيــن االقتصــادي وتجنــب التمييــز ضــد الناجيــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي مــع االخــذ بعيــن االعتبــار القانــون اللبنانــي والقــرارات والتدابيــر المطبقــة الســارية المفعــول.

إنشاء شبكات/مجموعات مجتمعية ولجان تكون أهدافها منع العنف القائم على النوع االجتماعي ومواجهته.

بنــاء قدرات/تدريــب أفــراد المجتمــع المحلــي علــى اســتراتيجيات منــع القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وإقامــة حــوارات مجتمعيــة 
حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

تعميم الوقاية والحد من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي:

العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، هــو مــن المســائل االنســانية االساســية التــي تتطلــب الوقايــة 
والرعايــة الشــاملة لذلــك ينبغــي إدراجــه فــي ســائر جوانــب االســتجابة اإلنســانية فــي حــاالت الطــوارئ. تتشــارك ســائر الجهــات 
الفاعلــة اإلنســانية مســؤولية ضمــان عــدم تســبب األنشــطة التــي تنفذهــا فــي التمييــز أو ســوء المعاملــة أو العنــف أو اإلهمــال 

أو االســتغالل مثــل هــذه الســلوكيات.

ســتعمل ر المنظمــات علــى تعزيــز إدمــاج مســألة الوقايــة والحــد مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
فــي األنشــطة اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك تلــك المنفــذة فــي قطاعــات دور االيــواء او االماكــن االمنــة والميــاه والصــرف الصحــي 

والمــواد غيــر الغذائيــة والتعليــم والصحــة وغيرهــا مــن القطاعــات ذات الصلــة.
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اإلجراءات المشتركة بين سائر القطاعات

أن يكــون الموظفــون العاملــون فــي االســتجابة اإلنســانية )مــن ســائر القطاعــات، وليــس فقــط العنــف الجنســي والعنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي و/أو الحمايــة و/أو حمايــة الطفــل( علــى معرفــة بإجــراءات التشــغيل الموحــدة وكيفية/وجهــة 

ــة الناجيــن إلــى الخدمــات المتاحــة وأن يفهمــوا ويطبقــوا النهــج األساســية المتمحــورة حــول الناجيــن. إحال

أن يتبّيــن الموظفــون العامليــن فــي مجــال البرمجــة المتصلــة بمواجهــة العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي المخاطــر المتصلــة بتقديــم المســاعدة ويبلغــوا عنهــا للجهــات المختصــة مــع ضمــان توفيــر التوجيهــات التقنيــة 

ــة التصــدي لهــذه المخاطــر وتكييــف البرامــج معهــا. لجهــة كيفي

التشــاور دومــً مــع الجهــات المتخصصــة فــي مجــال العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أثنــاء التخطيــط 
لعمليــات التقييــم القطاعية/المتعــددة القطاعــات: وذلــك لتحقيــق غايتيــن:

عكــس االعتبــارات المتصلــة بالنــوع االجتماعي/العمــر فــي عمليــات التقييــم وتحليــل النتائــج. والحــرص علــى مراعــاة آثــار 
البرامــج علــى النســاء والفتيــات وانعكاســها عليهــا.

ال يتــم تضميــن أي أســئلة خاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي التقييــم المتعــدد القطاعــات كمــا ال يتــم طــرح 
أي أســئلة حــول الشــواغل المتعلقــة بالحمايــة مــن قبــل أي جهــات فاعلــة غيــر تلــك المتخصصــة بالحمايــة )وذلــك لتجنــب خلــق 

المزيــد مــن المخاطــر للناجيــن(.

دعــم توفيــر المســاعدة المباشــرة للناجيــن )فــي حــال إحالتهــم مــن قبــل وكاالت إدارة الحــاالت الفرديــة( وفقــا للمبــادى 
المطلوبــة. المهنيــة  واالخالقيــات 

تعزيــز السلوك/السياســات وبرامــج المســاعدات المناهضــة للوصــم أو التمييــز )علــى ســبيل المثــال، التمييــز ضــد الناجيــن 
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، أو تجاهــل االحتياجــات الخاصــة لألســر التــي تعيلهــا امــرأة(

سياسة المنظمات

اعتمــاد سياســات تعــزز وتضمــن مشــاركة ســائر المســتفيدين علــى قــدم المســاواة )النســاء والفتيــات والفتيــان 
والرجــال( فــي تصميــم الخدمــات والمرافــق وتنفيذهــا.

اعتمــاد مدونــات ســلوك وإجــراءات تشــغيل موحــدة بشــأن منــع أعمــال االســتغالل واالعتــداء الجنســيين التــي يرتكبهــا 
الموظفــون. التدابيــر الواجــب اتخاذهــا: وضــع وتوقيــع مدونــة ســلوك ُتطبــق علــى ســائر الموظفيــن وتوفيــر التدريــب 

علــى مدونــة قواعــد الســلوك لســائر الموظفيــن ووضــع آليــات إبــالغ آمنــة وســرية ومتابعــة أي بالغــات

اعتماد سياسات من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل

تقتضــي مواجهــة العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الحــد مــن اآلثــار الضــارة لهــذا العنــف ومنــع حــدوث 
إصابــات، صدمــات نفســية، وأيــة أذيــة أخــرى.
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يقــّر النمــوذج المتعــدد القطاعــات أنــه مــا مــن جهــة فاعلــة واحــدة قــادرة علــى تولــي منــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي ومواجهتــه. لذلــك، يســتدعي هــذا النمــوذج بــذل جهــودًا مشــتركة بيــن الــوكاالت تشــّجع مشــاركة 

ــك التعــاون والتنســيق بيــن مختلــف الهيئــات والقطاعــات. األشــخاص المشــمولين باالختصــاص وكذل

ــة بيــن مقدمــي الخدمــات، قــد تكــون المناقشــات بشــأن مســار ادارة الحــاالت  ــى التنســيق واإلحال لهــذا الســبب، باإلضافــة إل
مــع مقدمــي الخدمــات المشــاركين باألصــل فــي رعايــة الناجيــن مــن األدوات المســتخدمة مــن أجــل مراجعــة األنشــطة ومــدى 
التقــدم والحواجــز التــي تعرقــل تحقيــق األهــداف الموضوعــة مــن قبــل الناجــي وتكييــف خطــط الخدمــات الحاليــة وضمــان 

توفيــر الرعايــة ذات الجــودة العاليــة لكافــة الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

يرجــى مراجعــة الملحــق 19 لالطــالع علــى المزيــد مــن االعتبــارات للوقايــة وتحديــد واالســتجابة 
للفئــات المعرضــة للمخاطــر.
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إدارة الحاالت الفردية  

إن إدارة الحــاالت الفرديــة هــي عمليــة كافــة القطاعــات المعنيــة، تتــم بيــن العامــل االجتماعــي والناجــي مــن العنــف قائــم علــى 
النــوع االجتماعــي مــن أجــل تخطيــط وتنفيذ/تقديــم، تنســيق، رصــد، مناصــرة، وتقييــم المــوارد والخيــارات والخدمــات المتاحــة 

لتلبيــة احتياجــات الناجيــن، ســعيا الــى تحقيــق نتائــج فعالــة وعاليــة الجــودة.

تهــدف إدارة الحــاالت إلــى تمكيــن الناجــي مــن خــالل توعيتــه علــى الخيــارات المتاحــة لديــه لمواجهــة حادثــة العنــف 
ومســاعدته علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة.

تعتمــد إدارة الحــاالت الفعالــة علــى توفيــر مجموعــة مــن الرعايــة والخدمــات ذات الجــودة العاليةوالمتمحــورة حــول 
الناجيــن، كمــا أنهــا تســتند إلــى آليــات تنســيق قويــة لضمــان فعاليــة مســار اإلحالــة، مثــال علــى ذلــك تطويــر إجــراءات 

ــم علــى النــوع االجتماعــي. تشــغيل موحــدة بشــأن العنــف القائ

تركــز إدارة الحــاالت الفرديــة للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي فــي المقام األول على تلبيــة احتياجاتهم 
الصحية، األمنية، النفســية، االجتماعية والقانونية عقب الحادثة/الحوادث10.

إن إدارة الحــاالت الفرديــة جــزء مــن عمليــة توفيــر الدعــم النفســي الفــردي للناجيــن مــن خــالل النهــج المتمحور حولهــم )التدخل 
الفــردي واالجتماعــي فــي حــد ذاتــه(. يمكــن ألخصائيــي إدارة الحــاالت توفيــر تدخالت نفســية واجتماعية مباشــرة للناجين11.

يتــم تقديــم إدارة الحــاالت الفرديــة فــي لبنــان مــع االخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــة العمــل التقنيــة الوطنيــة الخاصــة بالحــد مــن 
العنــف ضــد المــرأة فــي لبنــان، باالضافــة الــى المعاييــر الدنيــا المتعلقــة  بــإدارة الحــاالت الفرديــة والممارســات الصــادرة عــن 
مجموعــة العمــل الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )بمــا فــي ذلــك موضوعــات مثــل الزيــارات المنزليــة والتعامــل 
مــع الجنــاة والوســاطة(، يرجــى مراجعــة »إدارة حــاالت العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي – المعاييــر الدنيــا. 
منــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومواجهتــه فــي حــاالت الطــوارئ فــي االســتجابة للتصــدي لألزمــة 

الســورية فــي لبنــان«.

المساعدة الطبية  

يؤّمــن مقدمــي الخدمــات الطبيــة الرعايــة الطبيــة الســريعة، الســرية، الميّســرة، المتعاطفــة والمالئمــة للناجيــن مــن أو ضحايــا 
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

إن إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الطبيــة متوفــرة للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي ســائر الحــاالت 
الالجئيــن  الســوريين،  النازحيــن  )اللبنانييــن،  اللبنانيــة  األراضــي  المقيميــن علــى  اللبنانييــن  اللبنانييــن وغيــر  وللناجيــن 
الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا، والالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان(. وبنــاًء علــى طلــب الناجــي، ينبغــي 

ألخصائــي إدارة الحــاالت أن يرافقــه إلــى المرافــق الصحيــة.

ــك قــرار  ــد مــا إذا كان الشــخص قــد تعــرض لالغتصــاب، فذل ــة الصحيــة غيــر مســؤول عــن تحدي ــة 12: إن مقــدم الرعاي مالحظ
قانونــي. وتقتضــي مســؤولية مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة بتوفيــر الرعايــة المناســبة وتســجيل تفاصيــل العــوارض 
ــة  الصحيــة وإجــراء الفحــص البدنــي وغيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة، وبموافقــة الشــخص المعنــي، يتــم جمــع كل األدل

ــة ومفيــدة ألي تحقيــق الحــق. ــة التــي قــد تكــون ضروري الجنائي

10 مأخوذ عن لجنة اإلنقاذ الدولية، مشروع برنامج حماية المرأة وتمكينها، المبادئ التوجيهية لدراسة الحاالت الفردية، تموز 2013 
11 المرجع السابق نفسه

12 من اإلدارة السريرية لالغتصاب، منظمة الصحة العالمية/مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين
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يقوم مقدمو الرعاية الصحية بما يلي:

توفير المعلومات عن اإلجراءات الطبية؛

شرح قواعد السرية؛

تقديــم الدعــم العاطفــي للناجيــن وفقــً لجنســهم وســنهم وظروفهــم. يجــب تلقــي األطبــاء والممرضيــن تدريبــً علــى 
مهــارات التواصــل والتعامــل مــع الناجيــن وتدريبــً علــى خصائــص التعامــل مــع الناجيــن مــن األطفــال؛

إجراء الفحوص في غرف تضمن السالمة، الخصوصية، الكرامة، والراحة، واالمتناع عن إجرائها في مراكز الشرطة؛

توثيق المعلومات بالكامل وتخزينها في مكان آمن وسري؛

تســجيل تفاصيــل الســوابق الصحيــة وإجــراء فحــص شــامل ســريع مــن قبــل مــزود الرعايــة الصحيــة )مــن الجنــس 
نفســه أو بحســب تفضيــل الناجــي( يكــون مدربــً علــى اإلدارة الســريرية للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 

ــاًء علــى موافقــة المريــض؛ ــك فحــص منطقــة الحوض/األعضــاء التناســلية، بن االجتماعــي، بمــا فــي ذل

إن الســاعات الـــ72 األولــى التــي تلــي أي حادثــة اغتصــاب قــد تكــون حرجــة بالنســبة إلــى صحــة الناجــي البدنيــة. يجــب 
ــك العــالج الوقائــي مــن فيــروس نقــص  ــة مــن األمــراض، بمــا فــي ذل ــات والوقاي ــز الزمنــي: عــالج اإلصاب ضمــن هــذا الحّي
المناعــة البشــرية بعــد التعــرض لــه خــالل 72 ســاعة، واألمــراض المنقولــة عــن طريــق االتصــال الجنســي والتهــاب الكبــد 

والكــزاز؛ الوقايــة مــن الحمــل غيــر المرغــوب؛

متابعــة الرعايــة /اإلحالــة الثانويــة مــع تغطيــة لمجمــل تكاليــف النقــل، إذا لــزم األمــر، مــع التأكيــد علــى اتبــاع حلقــة 
تواصــل  موجهــة ؛

التخطيط لتوفير خدمات المتابعة والعالج.

يجــب إحالــة الناجيــن إلــى المرافــق التــي تلقــت التدريــب علــى اإلدارة الســريرية لالغتصــاب. فــأي مرافــق غيــر خاضعــة للتدريــب لــن 
يكــون لديهــا  مجموعــة لــوازم العــالج الوقائــي بعــد التعــرض للفيــروس، كمــا أنهــا قــد ال تكــون علــى علــم بالمبــادئ األساســية 

لكيفيــة التعامــل مــع حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
بنــاء علــى قانــون االخالقيــات الطبيــة رقــم 288 مــن الفقــرة 7 و 13 اذا وجــد الطبيــب خــالل عمليــة فحصــه حالــة اغتصــاب او 

اعتــداء جنســي عليــه ان يبلــغ المدعــي العــام بذلــك فقــط اذا حصــل علــى موافقــة خطيــة مــن الناجيــة

للمزيــد مــن المعلومــات حــول تطبيــق مهــارات النهــج المتمحــورة حــول الناجيــن مــن 
أجــل إعــداد الناجيــن للفحــص، يرجــى مراجعــة الملحــق 9.
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يمكن للخدمات الصحية أن تنقذ حياة الناجين، بغض النظر عن وقت وقوع الحادثة.

مالحظة حول توقيت الخدمات الصحية المقدمة إلى الناجين

خــالل 72 ســاعة بعــد وقــوع الحادثــة: مجموعــة لــوازم للعــالج الوقائــي بعــد التعــرض للفيــروس، وســائل عاجلــة لمنــع 
ــة عــن طريــق االتصــال  الحمــل، فحــص مهبلــي، لقــاح ضــد فيــروس التهــاب الكبــد B، فحــص وعــالج األمــراض المنقول

الجنســي + حقنــة كــزاز + فحــص عــام

خــالل 120 ســاعة بعــد وقــوع الحادثــة: وســائل عاجلــة لمنــع الحمــل، فحــص مهبلــي، لقــاح ضــد فيــروس التهــاب الكبــد 
B، فحــص وعــالج األمــراض المنقولــة عــن طريــق االتصــال الجنســي + حقنــة كــزاز + فحــص عــام

ــة: فحــص مهبلــي، لقــاح ضــد فيــروس التهــاب الكبــد B، فحــص وعــالج األمــراض  خــالل أســبوعين بعــد وقــوع الحادث
ــق االتصــال الجنســي + حقنــة كــزاز + فحــص عــام ــة عــن طري المنقول

خــالل 5 أســابيع بعــد وقــوع الحادثــة: لقــاح ضــد فيــروس التهــاب الكبــد B، فحــص وعــالج األمــراض المنقولــة عــن طريــق 
االتصــال الجنســي + حقنــة كــزاز + فحــص عــام

بعد 5 أسابيع: فحص وعالج األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي + حقنة كزاز + فحص عام

جمع األدلة الجنائية

يمّكن الحصول على الرعاية الصحية المناسبة تسهيل إمكانية الوصول إلى العدالة لألشخاص الذين يلتمسونها.
فــي حــال رغــب الناجــي بالشــروع فــي دعــوى قانونيــة: يجــب جمــع الحــد األدنــى مــن األدلــة الجنائيــة ونقلهــا بشــكل آمــن وســري 

إلــى المختبــرات والحصــول علــى وثائــق طبية/شــهادة طبيــة معتــرف بهــا لــدى القضــاء صــادرة عــن طبيــب شــرعي.
عنــد اإلمــكان، ينبغــي جمــع األدلــة الجنائيــة خــالل الفحــص الطبــي بحيــث ال يطلــب مــن الناجــي الخضــوع لعــدة فحــوص ممــا 

يؤلمــه ويحرجــه، وقــد يعرضــه لصدمــة نفســية.
يقدم الطبيب الشرعي الدعم الطبي والقانوني إذا رغب الناجي في التماس انتصاف قانوني.

قد يختار الناجي عدم جمع أي أدلة، ويجب احترام خياره.

الشهادة الطبية

تشــمل الرعايــة الطبيــة للناجيــن مــن االغتصــاب إعــداد شــهادة طبيــة. الشــهادة الطبيــة هــي وثيقــة طبيــة ســرية يتعّيــن 
علــى الطبيــب تســليمها إلــى الناجــي. وهــي تشــكل عنصــرًا مــن عناصــر اإلثبات/األدلــة فــي اإلجــراءات والدعــاوى القانونيــة. 
للناجــي وحــده الحــق فــي أن يقــرر مــا إذا كان سيســتخدم هــذه الوثيقــة ومتــى يقــوم بذلــك. ال ينبغــي تقديــم هــذه الوثيقــة 
إلــى وكاالت إدارة الحــاالت مباشــرة مــن قبــل المرفــق الصحــي؛ بإمــكان الناجــي تزويدهــا بنســخة فــي حــال وعندمــا يقــرر القيــام 

بذلــك.
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عمليات اإلحالة )اإلفصاح الذاتي / الحاالت غير المبلغ عنها من خالل وكاالت إدارة الحاالت(

ــون  ــة معلومــات عــن خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي/إدارة الحــاالت ويحيل ــة الصحي يقــّدم العامليــن فــي مجــال الرعاي
ــى الخدمــات المناســبة. ــاًء علــى موافقتــه، إل الناجــي، بن

السياسة المتعلقة بتغطية التكاليف

قد تتغير/تختلف السياسة المتعلقة بتغطية التكاليف تبعً للمرافق والفئة السكانية وجنسية الناجيات في لبنان

الصحة النفسية

إن تدخــالت الصحــة النفســية هــي جــزء مــن الخدمــات المتخصصــة، وتشــمل اإلدارة الســريرية لالضطرابــات النفســية لــدى 
الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن قبــل أخصائييــن فــي الرعايــة الصحيــة النفســية 
)مثــل األطبــاء النفســيين والممرضيــن النفســيين وعلمــاء النفــس(، وذلــك للناجيــن الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم متخصــص 

إضافــي13.
الفئــة المســتهدفة: نســبة صغيــرة مــن الناجيــن الذيــن ال يحتملــون معاناتهــم وقــد يواجهــون صعوبــات كبيــرة فــي 

األساســية. وظائفهــم 
ماذا: تقييم نفسي أو نفساني؛ عالج ورعاية من قبل أخصائيين مدربين14

تقديــم خدمــات الصحــة النفســية: يجــب أن يكــون مقدمــو الرعايــة علــى معرفــة بالمبــادئ التوجيهيــة المتمحورة حــول الناجين 
وقادريــن علــى تطبيقهــا. يجــب إحالــة الناجيــن الذيــن يحتاجون/يطلبــون دعمــً متخصصــً فــي الصحــة النفســية إلــى جهــة 

لتنسيق  ا

المعنيــة بالصحــة النفســية فــي المنطقــة )وفقــً لمســارات اإلحالــة( مــن قبــل الــى المســاعدة االجتماعيــة. وتشــمل هــذه 
المســاعدة الدعم النفســي أو الطبي النفســي. ويوجد بعض األفراد الذين قد يحتاجون إلى دعم أكثر تخصصً كاألشــخاص 
العاجزيــن عــن القيــام بمهامهــم اليوميــة وعلــى عالقــات جيــدة مــع اآلخريــن أو غيــر قادريــن علــى االهتمــام بصحتهــم البدنيــة. 
أضــف إلــى ذلــك أهميــة إحالــة الناجيــن الذيــن يبــدون نوايــا واضحــة لوضــع حــد لحياتهــم أو إيــذاء اآلخريــن إلــى خدمــات الصحــة 
النفســية المتخصصــة، كمــا أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة نفســية هــم أيضــً أكثــر عرضــة الحتيــاج دعــم 

متخصــص.

المساعدة النفسية االجتماعية  

الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي هــو مصطلــح مرّكــب مشــترك بيــن القطاعــات والــوكاالت، ُيســتخدم للجمــع 
بيــن مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة للتشــديد علــى الحاجــة إلــى نهــج متنــوع وتكاملــي فــي تقديمالدعــم النفســي 
المناســب . يشــير هــذا المصطلــح إلــى أي نــوع مــن الدعــم المحلــي أو الخارجــي الــذي يهــدف إلــى حمايــة أو تعزيــز الرفــاه 

)يرجــى مراجعــة المالحــق X  و XI للحصــول علــى معلومــات مفصلــة عــن التغطيــة 
لالجئيــن الســوريين و الفلســطينيين فــي لبنــان و القادميــن مــن ســوريا(.

 13 من الدعم الطبي النفسي والنفسي االجتماعي للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات: المبادئ والتدخالت، صندوق األمم المتحدة للسكان، 
اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي 

 14 من إدارة برامج مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، صندوق األمم المتحدة للسكان 
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النفســي االجتماعــي و/أو منــع االضطرابــات النفســية أو عالجهــا. يرتبــط مصطلحــا »الصحــة النفســية« و«الدعــم النفســي 
االجتماعــي« ارتباطــً وثيقــً ويتداخــالن، غيــر أنهمــا يعكســان نهجــً  مختلفــا ، وإنمــا متكامــال، للناجيــن.

للمزيد من المعلومات حول الصحة النفسية – ُيرجى مراجعة القسم الطبي.
ال يمتلــك كل الناجيــن االحتياجــات النفســية واالجتماعيــة نفســها إثــر تعرضهــم لحادثــة عنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
فهــم ال يحتاجــون جميعــً أو يرغبــون فــي الحصــول علــى دعــم، مشــورة أو مســاعدة عاطفيــة، غيــر أنــه ال بــد مــن توفيــر إمكانيــة 

الوصــول إلــى الدعــم النفســي االجتماعــي بشــكل دائــم.

الدعــم المجتمعــي واألســري: لعــدد أقــل مــن األشــخاص القادريــن علــى الحفــاظ علــى صحتهــم العقليــة ورفاههــم النفســي 
فــي حــال تلقيهــم المســاعدة للوصــول إلــى الدعــم المجتمعــي واألســري الرئيســي. وتشــمل االســتجابات الفعالــة فــي هــذا 
الشــق برامــج الدعــم الوالــدي وأنشــطة التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي وأنشــطة كســب العيــش وتفعيــل الشــبكات 
االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل المجموعــات النســائية واألنديــة الشــبابية. تشــكل الثقــة حجــر الزاويــة فــي العمــل 
االجتماعــي )كالثقــة بمقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة(، وبالتالــي يلتــزم المســاعدين االجتماعييــن بــاألداب المهنيــة والحفــاظ 

علــى ســرية المرضــى. 

دعــم المركــز غيــر المتخصــص: وهــو الدعــم الــالزم لعــدد قليل مــن األشــخاص الذين يحتاجــون أيضــً الى تدخــالت متخصصة 
ــة، االســرية، والجماعيــة  أكثــر تركيــزًا مــن قبــل عامليــن مدربيــن يعملــون بإشــراف مســؤولين  علــى كافــة االصعــدة : الفردي
عنهــم )غيــر أنهــم قــد ال يملكــون ســنوات مــن التدريــب فــي مجــال الرعايــة المتخصصــة(. ويشــمل هــذا الشــق أيضــً إســعافات 

أوليــة نفســية ورعايــة صحيــة نفســية أساســية ُتقــّدم مــن قبــل عامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة األوليــة.

الخدمــات المتخصصــة وهــي مطلوبــة لألشــخاص العاجزيــن عــن احتمــال معاناتهــم والذيــن قــد يواجهــون صعوبــات كبيــرة 
فــي أداء وظائفهــم اليوميــة األساســية. ينبغــي أن تتضمــن هــذه المســاعدة دعمــً نفســيً أو نفســانيً لألشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن اضطرابــات نفســية حــادة )للمزيــد، ُيرجــى مراجعــة الفصــل المتعلــق بالصحــة(.

تشمل الخدمات النفسية للناجين من العنف على النوع االجتماعي أنواع من األنشطة المترابطة وهي التالية:

توفيــر دعــم نفــس - اجتماعــي مــن قبــل المســاعدين االجتماعييــن للمســاعدة علــى التعافــي والشــفاء، مــن خــالل 
ــة النفســية، التدخــل الفــردي والجماعــي؛ اإلســعافات األولي

الدعــم والمســاعدة علــى إعــادة االندمــاج االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك التدريــب المهنــي وتمكيــن المــرأة؛ التدريــب الخــاص 
لتعليــم الكبــار )محــو االميــة(؛ إعــادة اإلدمــاج المدرســي؛ إنشــاء األمكنــة الخاصــة باألطفــال ودعــم إمكانيــة الوصــول إلــى 

الخدمــات األخــرى وتقديــم المســاعدة المباشــرة؛

تقديــم الدعــم النفســي االجتماعــي الفــردي إلــى الناجيــن مــن خــالل موظفيــن و/أو شــركاء مدربيــن )األمــر الــذي غالبــً 
مــا يشــكل جــزءًا مــن إدارة الحــاالت(؛

تقديــم المشــورة إلــى األشــخاص الذيــن ُيشــتبه أنهــم بحاجــة إلــى خدمــات صحيــة نفســية بشــأن الخدمــات الصحيــة 
ــة الصحيــة النفســية المتخصصــة. ــى جهــة مــزودة للرعاي النفســية المتاحــة وإحالتهــم، بنــاًء علــى موافقتهــم، إل
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الروابط مع إدارة الحاالت - متى تكون اإلحالة إلى وكاالت أخرى ضرورية
إن الدعــم النفســي االجتماعــي الفــردي هــو جــزء مــن خدمــات إدارة الحــاالت المقدمــة إلــى الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي.
يجــب تقديــم المشــورة بقــدر اإلمــكان مــن قبــل االخصائــي النفســي الــذي يتولــى إدارة الحالــة، مــع اإلحالــة إلــى أنشــطة محــددة 
للدعــم النفســي االجتماعــي، مثــل التدريــب المهنــي وســبل كســب العيــش ومجموعــات الدعــم العاطفــي، ســواء تمــت داخــل 

المنظمــة المســؤولة عــن إدارة الحــاالت أو خارجهــا.

المهارات الحياتية
مــن المهــارات الحياتيــة والمحتويــات التعليميــة التــي قــد تكــون ذات أهميــة خاصــة فــي حــاالت الطــوارئ، تعزيــز النظافــة 
الصحيــة، حــل النزاعــات بطريقــة العنفيــة، مهــارات  التعامــل مــع اآلخريــن ومهــارات التفــاوض والتخطيــط للســالمة، منــع العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي، الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، التوعيــة علــى خطــر األلغــام أو المــواد المتفجــرة والمعلومــات 
عــن الوضــع الحالــي. تختلــف الحاجــة إلــى المهــارات الحياتيــة بيــن النســاء البالغــات والفتيــات المراهقــات، إذ ينبغــي تصميــم 

البرامــج مــع األخــذ بعيــن االعتبــار هــذه االختالفــات.

تقديم المساعدة النقدية للحاالت الطارئة لدعم الحاجات االساسية
تقــّدم بعــض المنظمــات المســاعدة النقديــة إلــى الناجيــن الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة )مســاعدة نقديــة ُتدفــع مــرة 
واحــدة(. ينبغــي اســتخدام هــذا الخيــار فــي حــاالت الحاجــة الملحــة، عندمــا يكــون مــن شــأن المســاعدة النقديــة دعــم الناجيــن 
فــي الحــد مــن خطــر وقــوع حادثــة عنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي كانــت ســتقع علــى األرجــح وهــي مرتبطــة 

بشــكل  مباشــر بعوامــل اقتصاديــة، وعندمــا يكــون باإلمــكان الحــد مــن الخطــر مــن خــالل ايجــاد حــل اقتصــادي مناســب.

اإلسعافات األولية النفسية
يجــب علــى ســائر األشــخاص الذيــن يتفاعلــون مــع الناجيــن، بغــّض النظــر عــن دورهــم، تزويــد هــؤالء بدعــم عاطفــي ومعلومــات 

دقيقــة وواضحــة عــن الخدمــات المتاحة.
ينبغــي أن يكــون ســائر األشــخاص الذيــن يتفاعلــون مــع الناجيــن قادريــن علــى توفيــر اإلســعافات األوليــة النفســية. هــذه 
ــى الدعــم.  ــاج إل ــي ويحت ــة ليســت تدخــاًل نفســانيً وإنمــا هــي اســتجابة إنســانية وداعمــة إلنســان آخــر يعان اإلســعافات األولي
تختلــف اإلســعافات االوليــة النفســية إلــى حــد كبيــر عــن التفريــغ النفســي إذ أنهــا ال تنطــوي بالضــرورة علــى مناقشــة الحــدث 

الــذي ســّبب الشــعور بالضيــق. تعكــس هــذه اإلســعافات األوليــة مبــادئ النهــج المتمحــور حــول الناجيــن.

تدابير السالمة واألمن والحماية  

إن تقييــم الســالمة/األمن هــو جــزء مــن إدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. يتولــى األخصائــي فــي إدارة الحــاالت 
ــك قــد يشــمل إيجــاد االســتراتيجيات  ــة األكثــر مالءمــة. وذل ــد تدابيــر الســالمة والحماي ــى الناجيــن فــي تحدي تقديــم الدعــم إل
التــي قــد تمّكــن الناجيــن مــن البقــاء فــي أســرهم. ينبغــي منــح اهتمــام خــاص للحــاالت التــي تكــون فيهــا مخاطــر الســالمة/
ــاه، يتوجــب علــى أخصائيــي إدارة حــاالت العنــف الجنســي  األمــن كامنــة داخــل األســرة. فأثنــاء النظــر فــي ســائر الخيــارات أدن

والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والناجيــن أنفســهم تقييــم المخاطــر األمنيــة المتعلقــة بــكل منهــا.
االفتــراض األساســي هــو أن يتــم عــرض ســائر الخيــارات الــواردة أدنــاه علــى الناجيــن الذيــن يتخــذون القــرار بشــأن أفضــل مســار 

للعمــل ويمنحــون موافقتهــم عــن علــم علــى أي عمليــة إحالــة الحقــة.
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ــة  ــكل حال ــك، فمــن شــأن التقييــم والرصــد المنتظــم ل ــة معينــة مــع مــرور الوقــت. لذل قــد يختلــف مســتوى الخطــر فــي حال
ــار أفضــل مســار للعمــل مــع الناجــي. ــر فــي مســتوى الخطــر فــي الوقــت المناســب واختي ــد أي تغيي ضمــان تحدي

الخطــر الضئيــل: تقييــم ورصــد مخاطــر الحمايــة واألمــن بشــكل منتظــم؛ الحــرص علــى إعطــاء رقــم خــط ســاخن الســتخدامه 
فــي حــاالت الطــوارئ، ويتــم ادارتــه مــن قبــل موظفيــن مدربيــن؛ البقــاء علــى اتصــال مــع الناجيــن - كجــزء مــن إدارة الحــاالت.

الخطــر المتوســط: تقييــم ورصــد مخاطــر الحمايــة واألمــن بشــكل منتظــم؛ الحــرص علــى إعطــاء رقــم خط ســاخن الســتخدامه 
فــي حــاالت الطــوارئ، ويتــم ادارتــه مــن قبــل موظفيــن مدربيــن؛ عنــد الحاجــة وإذا كان األمــر آمنــً وممكنــً، يمكــن تقديــم أجهــزة 
هاتــف للناجيــن؛ اإلحالــة إلــى الخدمــات القانونيــة؛ المســاهمة فــي الدعــم المالــي الســتئجار مــكان لإليــواء بديــل وتغطيــة 
االحتياجــات األساســية العاجلــة. يجــب دومــً تقييــم المخاطــر األمنيــة المرتبطــة بهــذا الخيــار وضمــان الرصــد المســتمر لمخاطــر 

الحمايــة.

الخطــر الشــديد: )الناجــون مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو النســاء والفتيــات المراهقاتمعرضــات لخطــر مباشــر 
متصــل بالتعــرض لهــذا النــوع مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك خطــر مباشــر وبالــغ متصل بجرائم الشــرف والزواج القســري وممارســة 

الجنــس مــن أجــل البقــاء واالتجــار أو االســتغالل الجنســي واللواتــي ســالمتهن وأمنهــن مهــددان بشــكل مباشــر(.

الخيارات المتاحة للحاالت شديدة الخطورة

اإلحالة إلى دور ايواء متخصصة ومالجئ آمنة: إن قرار إحالة الناجي إلى ملجأ يجب أن يكون المالذ األخير، فال  .1
  ُيتخذ إال بعد استعراض سائر البدائل الممكنة األخرى. يجب دومً التنبه إلى أن قرار اإلحالة إلى ملجأ آمن قد
  يزيد من عزلة الناجي وأن الحلول طويلة األمد المتاحة إنما هي محدودة . كما أن بعض هذه المرافق يعتبر

  مكانا امنا مؤقتا.
 

اإلحالة إلى خدمات قانونية مع االخذ بعين االعتبار القوانين الوطنية المرعية اإلجراء.  .2

تأمين الدعم للحصول على المساعدات االساسيةبما في ذلك الدعم الستئجار مأوى بديل وتلبية االحتياجات    .3
األساســية العاجلــة – ُيرجــى مراجعــة القســم المتصــل بالدعــم النفســي االجتماعــي للنازحين.  

اإلحالــة إلــى مفوضيــة األمــم المتحــدة العليــا لشــؤون الالجئيــن مــن أجــل إعــادة التوطيــن: إن إعــادة التوطيــن فــي بلــد ثالــث 
هــو جــزء مــن أداة الحمايــة المتبعــة لــدى المفوضيــة للحــاالت الشــديدة الخطــورة، ضمــن إطــار الحلــول الدائمــة. عنــد الحصــول 
علــى موافقــة الناجــي عــن علــم، يتــم إحالــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، حــاالت االغتصــاب والعنــف المنزلــي 
واالعتــداء الجســدي التــي اســتنفدت ســائر الخيــارات األخــرى فــي بلــد اللجــوء وغيرهــا مــن الفئــات المعرضــة للخطــر، إلــى جهــة 
التنســيق فــي المفوضيــة المعنيــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي المنطقــة باســتخدام نمــوذج اإلحالــة المشــترك 

بيــن الــوكاالت )يجــب حمايتــه بكلمــة مــرور علــى أن يتــم إرســالها بشــكل منفصــل(.
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للنازحيــن األطفــال: »يجــب إشــراك المفوضيــة فــي المناقشــات بشــان الحــاالت جنبــً إلــى جنــب مــع أخصائــي إدارة الحــاالت 
والمشــرف المســؤول. فــي حــال انتــزاع الطفــل مــن منزلــه، ال بــد مــن إشــراك االتحــاد لحمايــة األحــداث فــي لبنــان إذ أنــه الجهــة 
الوحيــدة المكلفــة قانونيــً بالقيــام بذلــك. فــي حــال عــدم اســتجابة االتحــاد بالســرعة المطلوبــة وكان الطفــل عرضــة لخطــر 
داهــم، يجــب استشــارة المفوضيــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة ) دائــرة حمايــة االحــداث او المجلــس االعلــى للطفولــة (. قــد ال 
يتــم دائمــً إشــراك األطفــال والوالدين/مقدمــي الرعايــة/ األوصيــاء القانونييــن فــي ســائر المناقشــات بشــان الحــاالت، إال أنــه ال 

بــد مــن طلــب رأيهــم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار15«.

التدخالت األخرى المرتبطة بالحماية والسالمة
توعيــة وبنــاء قــدرات الجهــات األمنيــة مثــل الشــرطة وقــوى األمــن الداخلــي فــي مجــال المفاهيــم األساســية المتصلــة بالعنــف 
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وبالمبــادئ التوجيهيــة والنهــج المتمحــورة حــول الناجيــن فــي حــاالت 

الطــوارئ فــي لبنــان ،
تقييم السالمة على مستوى المجتمع المحلي – ُيرجى مراجعة الفصل المتصل بالمنع والوقاية

االستجابة القانونية وإجراءات الشرطة واإلجراءات القضائية  

ــة علــى تقديــم المشــورة والمســاعدة والتمثيــل القانونــي للبالغيــن واألطفــال عندمــا يرغــب  ــتجابة القانوني تشــتمل االس
الناجــي فــي توجيــه االتهــام ورفــع دعــوى قضائيــة ضــد الجانــي أو فــي حــال قضايــا الحصــول علــى الحضانــة )طــالق وحضانــة 

أطفــال ونفقــة(. ويشــمل ذلــك:

إعطاء المعلومات عن التدابير األمنية القائمة التي قد تمنع الجاني المزعوم من ارتكاب المزيد من الضرر؛

معلومات عن الدعم المتاح في حال البدء باتخاذ إجراءات قانونية؛

إعطــاء معلومــات حــول اإلجــراءات والجــداول الزمنيــة وأي قصــور أو مشــاكل فــي القضــاء الوطنــي )عــدم اســتيفاء آليــات 
العدالــة وفقــً للمعاييــر القانونيــة الدولية(؛

معلومــات عــن الوثائــق المطلوبــة لبــدء اإلجــراءات القانونيــة )مثــل تصريــح إقامــة للناجــي(؛ التكاليــف النهائيــة التــي 
يتعيــن علــى الناجــي تســديدها، إن وجــدت؛ والمخاطــر التــي يواجههــا الناجــي فــي مــا يتصــل بنقــص فــي الوثائــق و/

أو األحــوال الشــخصية؛

بعــد اتخــاذ قــرار مســتنير، يتــم توفيــر تمثيــل قانونــي أمام الشــرطة والمحكمة وخالل كافــة مراحل اإلجــراءات القضائية. 
مالحظــة: بالنســبة للقضايــا المتعلقــة بالعنــف األســري، يمنــح القانــون رقــم 293 تاريــخ 7 ايــار 2014 » حمايــة النســاء 
وســائر افــراد االســرة مــن العنــف االســري« حــق الحصــول علــى مســاعدة العامــل االجتماعــي خــالل المقابــالت الفرديــة . أمــا 
إذا كانــت جرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي غيــر أســرية فــال يحــق للناجيــن طلــب وجــود 

مســاعد اجتماعــي أثنــاء التحقيــق - إال فــي حــال كانــوا مــن األحــداث؛

15 التوجيهات العملية لخدمات إدارة الحاالت الفردية لحماية الطفل في االستجابة للتصدي لحالة الطوارئ في لبنان
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للمزيد من المعلومات حول
اإلطار القانوني الدولي، يرجى مراجعة الملحق 12

اإلطار القانوني الوطني، يرجى مراجعة الملحق 13
اإلجراءات الجنائية - العنف المنزلي، يرجى مراجعة الملحق 14

اإلجراءات الجنائية - الحاالت غير العنف المنزلي، يرجى مراجعة الملحق 15
أنواع الدعاوى )المدنية والجنائية(، يرجى مراجعة الملحق 16.

ينبغــي تدريــب الموظفيــن علــى كيفيــة التواصــل مــع األطفــال والمناصــرة التخــاذ تدابيــر خاصــة مــن قبــل الســلطات 
القضائيــة عندمــا يكــون الناجــون مــن األطفــال؛

عنــد اإلمــكان ، يجــب أن تتكّفــل الجهــات الفاعلــة القانونيــة وغيرهــا مــن الجهــات التــي تقــدم الدعــم إلــى الناجيــن ســائر 
التكاليــف المتصلــة بالمحكمــة وتوفيــر وســائل النقــل مــن وإلــى قاعــة المحكمــة عندمــا يكــون هنــاك جلســات اســتماع 

للناجين.

إجراءات الشرطة

إن الحفــاظ علــى بيئــة ســليمة وآمنــة هــو مــن العوامــل الوقائيــة الرئيســية األخــرى للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. تتــم 
إدارة األمــن فــي لبنــان مــن قبــل الشــرطة.

يجب اتباع االجرءات الدنيا في ادارة الحاالت:
يجب إبالغ الناجي بالخيارات المتاحة أمامه.

يجب مناقشة المخاطر والمنافع، المترتبة عن اإلحالة إلى الشرطة، مع الناجين.
في حال قّرر الناجي إبالغ الشرطة عن قضيته، يجب ضمان إحالته إلى جهات متخصصة في تقديم المساعدة القانونية.

يجب ضمان توفير الدعم العاطفي من قبل مساعد اجتماعي.

االحتياجات األساسية األخرى )المأوى، الغذاء، المواد غير الغذائية، الوثائق، الخ.(  

فــي العديــد مــن الحــاالت قــد يكــون الناجــون بحاجــة إلــى تلبيــة احتياجاتهــم االساســية مــن أجل ضمــان رفاهيتهم وســالمتهم 
وأمنهــم المباشــر. ال ينبغــي أبــدًا أن تكــون المســاعدة وصمــة للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو أن 

تعرضهــم لمخاطــر إضافيــة )علــى ســبيل المثــال، كشــف أنهــم ناجــون(.
وتشــمل المســاعدة االحتياجــات الماديــة، كالغــذاء أو المــواد غيــر الغذائيــة أو المــأوى أو المســاعدة الطبيــة )باإلضافــة الــى 
العــالج الطبــي المقــدم كنتيجــة مباشــرة لحادثــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي(. يجــب علــى الــوكاالت التــي تقــدم هــذه 

المســاعدة،  تلبيــة لالحتياجــات األساســية التقّيــد بالمبــادئ التوجيهيــة بشــأن التعامــل مــع الناجيــن.
يقــوم أخصائيــو إدارة الحــاالت ومقدمــو الخدمــات المتخصصــة بإحالــة الناجيــن الــى المنظمــات التــي تكــون خدماتهــا مراعيــة 

الحتياجــات الناجيــن ومتوافقــة مــع اإلجــراءات المحــددة فــي قســم عمليــات اإلحالــة.
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الموارد المتاحة لتبادل المعلومات بشأن الخدمات المقدمة  
في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي   

تســتخدم مــواد مختلفــة حاليــً إلطــالع المجتمعــات المحليــة والعامليــن فــي الخطــوط األماميــة ومقدمــي الخدمــات غيــر 
المتخصصــة علــى الخدمــات المتاحــة للحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومواجهتــه:

مسارات اإلحالة للعاملين في الخطوط األمامية
وهــي تحتــوي علــى تفاصيــل االتصــال بــوكاالت إدارة الحــاالت الفرديــة والمرافــق الطبيــة ومذكــرة توجيهيــة بشــأن اإلحالــة اآلمنــة 

واألخالقية.

يتم تحديث معلومات االتصال على المستوى الميداني ويتم عرضها بحسب كل منطقة جغرافية.

مسارات اإلحالة لمديري الحاالت ومقدمي الخدمات المتخصصة
ــة، النفســانية،  ــة، النفســية االجتماعي ــوكاالت إدارة الحــاالت مقدمــي الخدمــات الطبي ــى تفاصيــل االتصــال ب وهــي تحتــوي عل

خدمــات الحمايــة والخدمــات القانونيــة، وهــي خاصــة بأخصائيــي إدارة الحــاالت مقدمــي الخدمــات المتخصصــة.
يتم تحديث معلومات االتصال على المستوى الميداني ويتم عرضها بحسب كل مركز.

دليل الخدمات
وهــو يشــمل معلومــات حــول المنظمــات العاملــة فــي قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ فــي 

لبنــان ) المــكان، الخدمــات المقدمــة، شــروط قبــول الفئــة المســفيدة مــن هــذه الخدمــات ، الــخ.(
يتم تحديث معلومات االتصال على المستوى الميداني ويتم عرضها بحسب كل منطقة الجغرافية

المناشير المجتمعية
تشــمل تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــوكاالت إدارة الحــاالت والرســائل الرئيســية الموافــق عليهــا علــى مســتوى فرقــة العمــل، 

وهــي موجهــة لألماكــن اآلمنــة. يجــب استشــارة المجتمعــات المحليــة بشــأن المعلومــات المــراد تضمنيهــا فــي المناشــير.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تضمــن المنظمــات الموقعــة علــى إجــراءات التشــغيل الموحــدة هــذه إطــالع موظفيهــا وإدارتهــا علــى 
المحتــوى وموافقتهــم علــى االمتثــال لهــا.

تضمــن فرقــة العمــل والفــرق العاملــة المعنيــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي نشــر إجــراءات التشــغيل الموحــدة هــذه 
علــى منتديــات التنســيق المشــتركة بيــن الــوكاالت ومــع الجهــات المعنيــة األخــرى.

جمع البيانات وإدارة المعلومات  

إن إيــة عمليــة جمــع بيانــات تطــال العنــف الجنســي، تصطــدم بمجموعــة فريــدة مــن التحديــات نظــرًا لطبيعتهــا الحساســة، ال 
بــد مــن مراعــاة مجموعــة مــن المســائل األخالقيــة واعتبــارات الســالمة ومعالجتهــا قبــل البــدء بــأي عمليــة جمــع للبيانــات. فقــد 
يــؤدي إهمــال ذلــك إلــى إلحــاق الضــرر بالرفــاه الجســدي والنفســي واالجتماعــي لألشــخاص المشــاركين فــي العمليــة، كمــا أنــه 

قــد يضــع حياتهــم فــي خطــر.
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لذلك، قبل البدء بأي عملية جمع بيانات، ال بّد من التأكد من  مراعاة ا الجوانب التالية بدقة:

كيفية استخدام المعلومات،

الجهات التي ستطلع عليها،

طريقة إبالغ المعلومات ولمن يتم إبالغها،

الغايات التي سيتم اإلبالغ عن المعلومات ألجلها،

الجهات التي ستستفيد منها ومتى،

ما إذا كانت المعلومات المطلوبة ضرورية حقً.

للمزيــد مــن المعلومــات، ُيرجــى مراجعــة التوصيــات الثمانيــة بشــأن األخالقيــات والســالمة الــواردة فــي توصيــات منظمــة الصحــة 
العالميــة بشــأن األخالقيــات والســالمة فــي بحــث وتوثيــق العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع )2007(.

المعايير والممارسات الموصى بها - إدارة البيانات المتصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي

ــة  ــك بروتوكــوال لحماي ــى خدمــات أخــرى أن تمتل ــى الناجيــن أو تحيلهــم إل ينبغــي لســائر المنظمــات التــي تقــدم خدمــات إل
ــات، بمــا فــي ذلــك، وكحــد أدنــى، بعــض اإلجــراءات لضمــان مــا يلــي: البيان

االحتفاظ بنماذج الموافقة الموقعة في خزانة ملفات مقفلة.
توقيــع ســائر الموظفيــن الذيــن يطلعــون علــى البيانــات بحكــم عملهــم علــى القائمــة المرجعة/االتفاقيــة المتعلقــة بحمايــة 

البيانــات، وذلــك كجــزء مــن عمليــة توظيفهــم.
تخزيــن الوثائــق الورقيــة لــكل حادثــة ضمــن ملــف منفصــل خــاص، وتضميــن هــذا الملــف إشــارة واضحــة إلــى رقــم الحادثــة. ال 

يتــم ذكــر أســماء العمــالء علــى الجــزء الخارجــي مــن الملفــات الورقيــة.
يتــم االحتفــاظ بالملفــات الورقيــة فــي خزانــة/درج مقفــل، ال يمكــن الوصــول إليــه إال مــن قبــل أشــخاص مســؤولين، يحددهــم 

المديــر. ال ينبغــي الســماح ألي شــخص آخــر بالوصــول بشــكل مســتقل إلــى الملفــات الورقيــة مــن دون إذن.
قفــل الغــرف التــي تحتــوي علــى معلومــات ورقيــة )مطبوعــة( وإلكترونيــة بشــكل آمــن عنــد مغادرتهــا مــن قبــل الموظفيــن. 
إدراك ســائر الموظفيــن ألهميــة توخــي الحيطــة والحــذر فــي مــا يتعلــق باألشــخاص الذيــن يدخلــون الغرفــة حيــث يعملــون وألي 

غــرض يدخلــون.
حماية سائر أجهزة الكمبيوتر الُمستخدمة لتخزين البيانات بكلمة مرور.

إدراك سائر وجوب نقل المعلومات بواسطة ملفات مشفرة ومحمية بكلمة مرور، سواء عبر اإلنترنت أو شرائح الذاكرة.

عمليات التقييم أو جمع البيانات:

يجب القيام بها قبل تنفيذ اية برامج وانشطة تدخل مع الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي  
ال ينبغي أن تهدف إلى تحديد درجة انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في المنطقة/البالد

لتنفيــذ عمليــة التقييــم، يجــب ان يتوفــر لــدى فرقــة العمــل وفريــق العمــل المعنــي االدوات القياســية، ومــن الضــروري أن تتــم 
مراجعتهــا وتكييفهــا فــي ضــوء الســياق الحالــي فــي لبنــان.
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االعتبــار األبرزالــذي يجــب مراعاتــه قبــل البــدء بــأي نــوع مــن عمليــات جمــع البيانــات حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
هــو كيفيــة جمــع المعلومــات بطريقــة آمنــة وأخالقيــة، بمــا يتوافــق مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن األخالقيــات 

والســالمة العامــة 
ال توجــد أداة واحــدة يوصــى  باســتخدامها أكثــر مــن غيرهــا إلجــراء عمليــات التقييــم للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي 
لبنــان،  بــل هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات التــي اســتخدمت ضمــن ســياقات ميدانيــة مختلفــة والتي يمكن اســتخدامها 

كأدوات قائمــة بحــد ذاتهــا أو عــن طريــق  جمــع عــدة أجــزاء مختلفــة مــن  أدوات التقييــم الــواردة أدنــاه.

عمليات التدقيق بالسالمة

المقابالت شبه المنظمة، تستعمل:
ü ،لجمع تفاصيل معينة، مثل اإلجراءات القانونية أو إجراءات الشرطة، أمن المعلومات، ممارسات الرعاية الصحية

مجاالت تدريب الموظفين، مدونات السلوك، الخ.  

المقابالت الفردية
ü لمحاولة الحصول على معلومات حول التجارب أو المعارف الشخصية
ü  غالبا ما تستهدف النساء/الفتيات اللواتي قد أو ال يكّن ناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع

االجتماعي في المجتمع المحلي  
ü  ًتكون النتائج ذات قيمة محدودة ما لم يكن حجم العينة كبيرًا جدًا، علمً أن ذلك غالبً ما ال يكون عملي

لتقييم متعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي  
ü ال يوصى بإجراء مقابالت فردية، وفي سائر األحوال، ال ينبغي أن تستهدف الناجين بشكل مباشر

المقابالت مع مخبرين رئيسيين
ü إجراء مقابلة مع شخص قادر على توفير معلومات معمقة
ü مفيدة لجمع معلومات عن الجهات الفاعلة والخدمات المتاحة

المناقشات الجماعية المركزة
ü وسيلة رائجة جدًا ألخذ فكرة عن معارف مجموعة معينة ومواقفها حيال العنف الجنسي والعنف القائم على

  النوع االجتماعي
ü )يمكن إجراؤها مع النساء والرجال والفتيات والفتيان )ضمن مجموعات منفصلة
ü إنها طريقة أسرع لجمع المعلومات من عدد كبير من األشخاص
ü قد تكون صعبة من الناحية اللوجستية
ü عملية مسح منظمة مع عينة كبيرة نسبيً الستكشاف المعارف والمواقف والممارسات السائدة بين السكان
ü .ال يوصى بها لعمليات التقييم السريعة
ü   تتطلب قدرًا كبيرًا من الموارد المخصصة ووقتً طوياًل، في حين قد يكون من األفضل على األرجح االستفادة

من هذه الموارد وهذا الوقت لتدريب الموظفين وبناء القدرات المحلية.  

لجمــع المعلومــات عــن الشــواغل والمخــاوف المتعلقــة بالحمايــة فــي منطقة/بيئــة معّينــة 
وتحديــد الحلــول للتصــدي لهــا. لالطــالع علــى نمــوذج لــأداة، يرجــى مراجعــة الملحــق 17.
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أداة التقييــم التشــاركي: وهــي تركــز علــى إشــراك المجتمعــات المحليــة وعلــى أهميــة إيــراد المالحظــات والتعليقــات حــول 
طريقــة اســتخدام هــذه المعلومــات.

جمع البيانات – يتم حاليً استخدام نوعين من نظم جمع البيانات في لبنان:

منهاج تبادل المعلومات بشأن األنشطة
يتــم اســتخدامه مــن قبــل ســائر الشــركاء الذيــن ينفــذون برامــج متعلقــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي. يجمــع هــذا المنهــاج المعلومــات المتعلقــة بتنفيــذ البرامــج وفقــً لمجموعــة مــن المؤشــرات التــي تحددهــا فرقــة 

العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

نظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBVIMS(: بــدأ التــداول بهــذا النظــام فــي لبنــان بطريقة 
تدريجيــة. وقــد تــم وضــع بروتوكــول لتبــادل المعلومــات بالشــراكة مــع جمعيــات جمــع البيانــات16 مــن أجــل توفيــر التوجيهــات 
لعمليــة جمــع وتحليــل واســتخدام آمــن وســري وأخالقــي لبيانــات نظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

)GBV IMS( )البيانــات اإلحصائيــة غيــر المحــددة للهويــة(، وتــّم إقــراره فــي تشــرين الثانــي 2014.

العمل مع وسائل اإلعالم
ينبغــي ألي جهــود راميــة إلــى توثيــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ألغــراض  ذات صلــة بالتغطيــة اإلعالميــة أن تمنــح 
األولويــة لســالمة الناجيــن ومصالحهــم العليــا. يجــب إعطــاء األفضليــة لالعتبــارات المتعلقــة بمصلحــة الناجيــن العليــا علــى 
األهــداف األخــرى، بمــا فــي ذلــك لفــت االنتبــاه إلــى انتهــاكات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الخطيــرة بشــكل خــاص، مثل 
االغتصــاب الجماعــي. وذلــك يعنــي، علــى المســتوى العملــي، التــزام الصحفييــن والمراســلين وغيرهــم مــن العامليــن فــي 
مجــال اإلعــالم فضــال عــن الجهــات الفاعلــة التــي قــد تدعــم الوصــول إلــى الناجيــن، بإعطــاء األولويــة لحــق الناجيــن فــي الكرامــة،  
الخصوصيــة، الســرية، الســالمة، األمــن، والحمايــة مــن األذى أو االنتقــام؛ كمــا عليهــم التفكيــر مليــً بإمكانيــة وطريقــة انتهــاك 

أي خبــر، قــد يصدرعنهــم، لهــذه المبــادئ األساســية.

آليات التنسيق  

إن فرقــة العمــل المعنيــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــي آليــة تربــط منظمــات القطــاع األهلــي و المنظمــات 
الدوليــة الممثلــة علــى المســتوى الوطنــي التــي تضمــن جــودة الخدمــات المقدمــة لمنــع هــذا النــوع مــن العنــف ومواجهتــه. 

تعقــد اجتماعــات فرقــة العمــل فــي بيــروت بشــكل شــهري، فــي ثانــي أربعــاء مــن كل شــهر.
وقــد تــّم إنشــاء 5 فــرق عاملــة ميدانيــة معنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي كل مــن عــكار 

)القبيــات( والبقــاع )زحلــة( والشــمال )طرابلــس + 5( والجنــوب )صــور( وجبــل لبنــان )بيــروت(.

ــى  ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــل المعني ــة العم ــي لفرق ــدول الزمن ــق 18 – الج ــة الملح ــى مراجع يرج
ــية. ــال الرئيس ــات االتص ــي وجه ــوع االجتماع الن

16 (IRC, DRC, INTERSOS, Caritas, Makhzoumi Foundation and IMC in 2015)
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ANNEXES

ANNEX I: Definitions

Abuse: is the misuse of power through which the perpetrator gains control or advantage of the 
abused, causing physical or psychological harm or inciting fear of that harm. Abuse prevents 
persons from making free decisions and forces them to behave against their will

Actor(s) refers to individuals, groups, organizations, and institutions involved in responding to 
gender based violence or child protection

Child - a person under the age of 18 years

Child Abuse encompasses any physical, emotional or sexual violence towards a child including 
neglect.

Frontline worker is any staff involved in providing assistance who is not an SGBV case manager or 
a specialized service provider and part of an organization, NGO or other entity providing services 
that are not included in the SGBV referral pathways and directory of services (e.g. education, wash, 
shelter actors) 
For the purpose of these guidelines, the term frontline workers will be used as inclusive of all other 
forms of outreach to communities that services providers may have as well as community members

Gender refers to the social characteristics assigned to men and women and girls, men and boys. 
These social characteristics are constructed on the basis of different factors, such as age, religion, 
national, ethnic and social origin. They differ both within and between cultures and define identities, 
status, roles, responsibilities and power relations among the members of any society or culture. 

Gender- based violence: is an umbrella term for any harmful act that is perpetrated against a 
person’s will, and that is based on socially ascribed (gender) differences between males and females. 
Acts of GBV violate a number of universal human rights protected by international instruments and 
conventions. Many — but not all — forms of GBV are illegal and criminal acts in national laws and 
policies.

Informed consent entails the voluntary agreement of an individual who has the legal capacity to 
give consent. To provide informed consent, the individual must have the capacity and maturity to 
know about and understand the services being offered and be legally able to give their consent. 
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Informed consent can only be present when full and accurate information is provided to the 
individual. There is no consent when agreement is obtained through the use of threats, force or 
other forms of coercion, abduction, fraud, deception, or misrepresentation.

Informed Assent: the expressed willingness to participate in services, for children over 12 
years, requires the sharing information (in a child-friendly format) on services and potential risks, 
confidentiality and its limits, and information that will be collected and how it will be used.  When 
parents/ caregivers/ legal guardians are not implicated in abuse, informed consent should also be 
taken from the parents/ caregivers/ legal guardians.
Incident refers to the act of gender based violence or child protection violation or rights violation

Mandatory Reporting: In some settings, mandatory reporting laws exist that require service 
providers to report cases of actual or suspected abuse to a central agency, limiting confidentiality 
between agencies and their clients. (more details on mandatory reporting laws can be found in 
the Annex – Definitions) Where these laws exists and are functioning, they should be explained 
to the survivor and/or caregivers in the case of children during the informed consent process. In 
some cases, mandatory-reporting systems may be seriously flawed (e.g. because of lack of clear 
procedures and guidelines, lack of capacity to respond, etc.) and can further jeopardize survivor’s 
safety, particularly in emergency settings. Service providers should then consider the survivor’s 
safety and best interests along with the potential legal implications of not reporting to determine 
the appropriate next steps.  Decisions regarding compliance with mandatory reporting laws should 
be taken at the highest level of the agency involved. 

MHPSS Composite term used to describe any type of local or outside support that aims to protect 
or promote psychosocial well-being and/or prevent or treat mental disorder (IASC, 2007). This may 
include support interventions in the health sector, education, community services, protection and 
in other sectors. 

Mental Health Services: Services offered with the goal of improving individuals & families’ 
mental health and functioning with a particular focus on mental disorders. Services may include 
psychotherapy, medication, counselling, behavioural treatment, etc. 
Perpetrator - A person, group, or institution that directly inflicts, supports and condones violence 
or other abuse against a person or a group of persons. Perpetrators are in a position of real or 
perceived power, decision-making and/or authority and can thus exert control over their victims.
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Psychosocial support includes all processes and actions that promote the holistic wellbeing of 
people in their social world. It includes support provided by family, friends and the wider community. 
It can be used to describe what people (individuals, families and communities) do themselves to 
protect their psychosocial wellbeing, and to describe the interventions by outsiders to serve the 
psychological, social, emotional and practical needs of individuals, families, and communities, with 
the goal of protecting, promoting and improving psychosocial well-being. 

PSS intervention Activities with the explicit goal to change aspects of an environment or situation 
which impacts the social and psychological well-being of affected populations. This is usually 
achieved by working with the local community, sectors, and organisations to advocate for improved 
access to community supports and basic services and restore everyday recreational, social and 
vocational activities in order to promote psychosocial well-being. Psychosocial interventions usually 
aim to improve one or more of the following domains:
a. Skills and knowledge e.g. knowing how to communicate and listen, knowing how to make 
decisions, using culturally appropriate coping mechanisms, vocational skills, conflict management, 
knowing who to go to for information.
b. Emotional well-being e.g. feeling safe, trust in others, self-worth, hopeful for the future with 
realistic goals, not worrying about being hungry or sick.
c. Social well-being, e.g. attachment to caregivers, relationships with peers, sense of belonging 
to a community, resuming cultural activities and traditions, willing and respectful participation in 
appropriate household responsibilities and livelihood support.
(UNICEF, 2011)

Sexual and Gender- based violence (S-GBV): Violence that is directed against a person on the 
basis of gender or sex. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm of suffering, 
threats of such acts, coercion and other deprivation of liberty. This definition is used by UNHCR 
which employs an inclusive conception that recognises that although the majority of victims are 
women and girls, boys and men are also targets of this type of violence.

For the purposes of the SOPs, the term “Gender based violence” is used interchangeably with the 
term and “sexual and gender based violence”. 
SGBV case worker/manager is a specialized social worker who provides psychosocial support to 
the survivor and maintains overall responsibility for the case throughout the process. In addition 
to providing information, supporting for the development of action plan, facilitating referrals and 
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following-up on action taken, case managers also provide emotional support, and act as a survivor 
advocate throughout the case management process.

Specialized service providers are organizations or individuals providing specific services to SGBV 
survivors such as: case management agencies, medical service providers, legal and judicial service 
providers, psycho-social service provider. It implies that their staff is trained on how to deal with 
SGBV survivors and provide specialized care tailored to the specific needs of survivors and are in 
line with the survivor centered approach.

Survivor refers to the person against whom the act of violence was committed. The term victim 
could only be used to refer to the survivor in legal terms/procedures 

Separated child: are those separated from both parents, or from their previous legal or customary 
primary caregiver, but not necessarily from other relatives. These may, therefore, include children 
accompanied by other adult family members.

Unaccompanied child: are children who have been separated from both parents and other relatives 
and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so.
GBV Classification Types as per GBVIMS
The six core GBV types were created for data collection and statistical analysis of GBV. They should 
be used only in reference to GBV even though some may be applicable to other forms of violence 
which are not gender-based. 

Rape: non-consensual penetration (however slight) of the vagina, anus or mouth with a penis or 
other body part. Also includes penetration of the vagina or anus with an object. 

Sexual Assault: any form of non-consensual sexual contact that does not result in or include 
penetration. Examples include: attempted rape, as well as unwanted kissing, fondling, or touching 
of genitalia and buttocks. This incident type does not include rape, i.e., where penetration has 
occurred. Female Genital Mutilation is an act of sexual violence that impacts sexual organs, and as 
such will be classified as a sexualized act. This harmful traditional practice should be categorized 
under sexual assault. 
Physical Assault: an act of physical violence that is not sexual in nature. Examples include: hitting, 
slapping, choking, cutting, shoving, burning, shooting or use of any weapons, acid attacks or any 
other act that results in pain, discomfort or injury. 
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Forced Marriage: marriage of an individual against her or his will. 

Denial of Resources, Opportunities or Services: denial of rightful access to economic resources/
assets or livelihood opportunities, education, health or other social services. Examples include a 
widow prevented from receiving an inheritance, earnings forcibly taken by an intimate partner or 
family member, a woman prevented from using contraceptives, a girl prevented from attending 
school, etc. Reports of general poverty should not be recorded. 

Psychological / Emotional Abuse: infliction of mental or emotional pain or injury. Examples 
include: threats of physical or sexual violence, intimidation, humiliation, forced isolation, stalking, 
harassment, unwanted attention, remarks, gestures or written words of a sexual and/or menacing 
nature, destruction of cherished things, etc. 
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CONFIDENTIAL
Consent for Release of Information

This form should be read to the client or guardian in her first language. It should be clearly explained to the client that she / he 
can choose any or none of the options listed.

I, _____________________________________________, give my permission for ____________________ 
to share information about the incident I have reported to them as explained below: 
I understand that in giving my authorization below, I am giving ____________________ permission 
to share the specific case information from my incident report with the service provider(s) I have 
indicated, so that I can receive help with safety, health, psychosocial, and/or legal needs.  
I understand that shared information will be treated with confidentiality and respect, and shared 
only as needed to provide the assistance I request.
I understand that releasing this information means that a person from the agency or service ticked 
below may come to talk to me.  At any point, I have the right to change my mind about sharing 
information with the designated agency / focal point listed below. 

I would like information released to the following: 
(Tick all that apply, and specify name, facility and agency/organization as applicable)
 

  Security Services (specify): ___________________________________________________
  Psychosocial Services (specify): _______________________________________________
  Health/Medical Services (specify): _____________________________________________
  Safe House /Shelter (specify): _________________________________________________
  Legal Assistance Services (specify): ____________________________________________
  Livelihoods Services (specify): ________________________________________________
  UNHCR (specify to whom): ___________________________________________________
  Other (specify type of service, name, and agency): ______________________________

Yes      No

1. Authorization to be marked by client:      Yes    No
(Or according to the capacity and best interest of client)

ANNEX II: Confidential: Consent for release of information
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I have been informed and understand that some non-identifiable information may also be shared 
for reporting. Any information shared will not be specific to me or the incident. There will be no 
way for someone to identify me based on the information that is shared.  I understand that shared 
information will be treated with confidentiality and respect. 

Signature/Thumbprint of client:  ________________________________________________________
 

Caseworker Code:______________________________                       Date: _________________

INFORMATION FOR CASE MANAGEMENT 
(OPTIONAL-DELETE IF NOT NECESSARY)

Client’s Name:  ____________________________________________________
Name of Caregiver (if client is a minor):_________________________________
Contact Number:  __________________________________________________
Address:   _________________________________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Survivor code:

___ -  mother’s first name, 1st letter   Mary = M

___ - birth year, 3rd number    1982 = 8

___ - month of birth in letters, first letter    August = a

___ - birth order to mother (not from father)  Third born = 3

___ - place of birth, first letter    Tripoli = T

1. Authorization to be marked by client:     Yes   No
(Or according to the capacity and best interest of client)

(Or according to the capacity and best interest of client)
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Annex III – Guidance note for Frontline Workers – Safe and ethical referrals 

If approached by a survivor, who seeks help you should 

• Be aware of the referral pathways and services available in their areas 
• Ensure that discussion with survivors is done in a safe1 and quite place.
• Comfort the survivor using healing statement such as: “It’s not your fault”, “I believe you”, 

“This is not your fault”, “I am very glad you told me”, “I am sorry this happened to you”, 
“You are very brave for telling me”.

• Listen with a non-judgmental attitude. 
• Inform the survivor about specialized services available in the area - either by giving the 

contact details of case management agencies or other services (sign posting), or if requested 
by the survivor by calling them directly (referral).

• Explain that case management agencies have specialized personnel that can best support 
the survivor and will work with her/him to find solutions to her/his needs 

• Explanation of services available: 
• If requested, provide the survivor with information on case management service providers, 

briefly explain that these service providers have specialized staff who will assist survivors 
in reaching the different type of assistance they need; including psycho-social assistance, 
medical assistance, legal assistance, and assistance to find safe shelter if needed. All these 
services are free of charge. Explain that specialized medical assistance is available and 
can provided after the incident notwithstanding how long time elapsed since the incident. 
Service providers assist all refugees without any discrimination, information is confidential 
and nothing will be done without the express consent of the survivor.

• Should your organization’s policy require you to refer prior to your line manager/supervisor, 
this has to be explained to the survivor2.  

• Ask and receive the survivor’s consent prior to put her/him in touch with a primary focal 
point, using GBV Referral pathway and facilitating the contact between service provider and 
survivor (ie. date and time of appointment, means of transportation).

• Ask the survivor which would be the preferred option to be contacted by a specialized service 
provider.

• Only after having the survivor’s consent proceed to referral. Referral can be done:
  o Through the phone: by contacting directly the focal point on the referral   
   pathway, ensuring confidentiality of information shared (i.e. private setting).

1 Safe space: Space identified by survivors as a safe, confidential and relaxing space where they feel welcomed and accepted.
2 It is preferable to limit the number of persons with whom the details of the cases are shared. Best practice would require that 
the staff identifying the case is the one doing the referral.
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  o Through inter-agency referral form: addressed to the focal point on the   
   referral     pathway,    password-protected3 . 

If approached by a survivor, who seeks help, you should not
• Advice/encourage the survivor to seek a certain types of services. Limit your interaction to 

providing information and not advising the survivor on your preferred option.
• Ask questions about the incident to the survivor. Remember that it is not your role to decide 

whether the person is saying the truth or not, whether she really needs help or not. Asking 
the survivor to tell her story several times with traumatize her/his unnecessarily since the 
service will not be provided by you.

• Raise expectations – be honest and accurate (e.g. they will give you money, they will solve 
all your problems). 

• Raise expectations – be honest and accurate (e.g. don’t say things like “they will give you 
money, they will solve all your problems”). 

Difference between Advising vs Informing4

Giving Advice is: telling someone what you think they should do and how you think they should 
do it (i.e.giving your personal opinion)  
Giving advice is not useful because – among other - you might give the “wrong” advice and it 
can have a bad outcome for the survivor. This can lead to a survivor’s problems getting worse. 
Counseling is about the client’s opinions and judgments, not the counselors. Giving advice is 
based on your values and beliefs. 

Providing assistance to a survivor is about empowering survivors to make their own decisions about 
their own lives. It is up to the survivor to decide the best way to solve her/his problems. 

Giving Information is: telling someone facts so they can make an informed decision about what 
to do 

Giving Information is useful because: it empowers a survivor to have control over her/his choices. 
The survivor has responsibility for making the right decisions about her/his life, not the service 
provider

3 Password should be sent in a separate email.
4 Adapted from RHRC Communication Skills Manual
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Annex IV - Survivor centred skills 

Survivor-centred skills are important in order to: 
• Protect survivors from further harm.
• Provide survivors with the opportunity to talk about their concerns (including, if they wish, to 

describe what has happened to her/him) without pressure.
• Cope with the fear that survivors may have of negative reactions (from the community or 

their family), or of being blamed for the violence.
• Provide basic emotional support to the survivor.
• Assist survivors in making choices and in seeking specialized help, if they want to.
• Give back the control to the survivor, which s/he lost during the act of SGBV.

Three main survivor centred skills are: 

Active listening is more than just listening. It is a skill that can be learned and improved and 
requires:  

• the capacity to use open ended questions and ask broad questions 
• a non-judgmental attitude towards the survivor (which in turn means also being aware of 

your own beliefs, attitudes and values and avoid letting them interfere with your work) 
• using reassuring body language to demonstrate attentive, careful interest (e.g. making eye 

contact if culturally appropriate)
• repeating or restating what the person says to check whether you fully understand what the 

person means 
• concentrating on what is being communicated instead of pretending to listen
• asking clarifying questions instead of jumping to conclusions
• allowing and respecting silence in the conversation 
• building trust by protecting confidentiality
• offering emotional support 

Listening roadblocks to avoid

• Lack of privacy or inadequate seating 
• Asking leading questions (Are you worried about being pregnant?)
• Asking ‘why’ questions: they often put the respondent on the defensive and might sound 

accusatory 
• Guessing what the person is saying or jumping into conclusions after a few sentences
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• Not letting the person finish her/his sentence
• Using inappropriate body language or not being aware of your body language 
• Making assumptions about the person: even if you don’t express these explicitly, the person 

will pick it up 
• Talking about oneself instead of listening, or responding with your own feelings instead of 

focusing on what the speaker is saying 
• Touching the person inappropriately

Asking questions 

Open ended do not guide the answer, they are not “yes” or “no” questions and give the freedom 
of expression to the respondent. 
Leading or closed ended questions can be perceived as victim blaming and they suggest that there 
is a specific answer and they often restrict the respondent’s capacity to express feelings or articulate 
facts. 
For example, ‘did you fight back?’ suggests that a fight would have been appropriate. Instead, 
asking ‘what did you do?’ does not suggest that there was a specific action the survivor should have 
taken, but rather elicits information about what took place. 
Other examples: 
What happened next? (open) 
Did you go to the hospital? (leading) 
Did you look at him a certain way? (leading, blaming) 
What were you wearing? (judgmental, blaming) 

Other open-ended question include:

•  What happened? Tell me what happened. (What)
•  Where did this happen? (Where)
•  When were you assaulted? (When)
Avoid asking « Why » questions as they may put the person on the defensive. 
Other opening statements that may be used to encourage a person to speak freely are:
Tell me about…
Can you say more about…
Confidentiality 
 
Confidentiality is one of the essential elements that lead to an increased sense of security for 
survivors; survivors feel comfortable reporting what happened to them, and therefore they are able 
to seek help.  
The mechanisms and limitations of confidentiality should be very clear and should be explained to 
the interviewee.
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Priority : Referred via:                                   Referral Date:
       High (Follow up requested  within 24 hours)  

       Medium (Follow up within 3 days) 

       Low (Follow up  within 7 days)

      Phone (High priority only) 

      Email               Fax   

      In Person

 

Referred To: Referred By:                                              
Agency/Clinic : 

Address: 

Phone: 

Email: 

Agency: 

Address: 

Phone: 

Email: 

Contact: 

Client Information
Name: 

Address: 

Phone: 

DOB:_ __

Sex: Female

UNHCR No.: 

Nationality: 

Language: 

If Client Is a Minor
Name of primary caregiver:_

Relationship to child: ____ ____________

Contact information for caregiver:_______/_____________

Caregiver is informed of referral?     Yes       No  (If no, explain)_______/__________________________________

SPECIFIC NEEDS 
Refer to NGO if: Refer to UNHCR AND NGO if: 

Child at risk

        Child not attending school or at risk of not      
        attending school

        Child with special education needs

        Teenage Pregnancy

Child at risk:

       Survivor of or at risk of abuse/neglect

       Child carer

       Child spouse

       Child engaged in worst form of child labour

ANNEX V: Interagency referral Form
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Woman at risk:

      Pregnant / lactating

     Married  woman at risk who lives with her                             
disabled husband without any other family 
members in the household.

Unaccompanied / Separated Children:

      Unaccompanied or separated child

      Child in institutional care

Older Person at risk: 

      Older person caring for dependents 

Older Person at risk:

      Unable to care for self

      Single parents (dependents < 18)

Disability

      Moderate mental and/or physical disability

Disability 

      Severe mental and/or physical disability 

Serious medical condition 

      Addition                       Chronic Illness

      Mental Illness             Difficult Pregnancy 

Serious medical condition 

      Critical medical condition (emergency treatment required) 

Torture

      Mental / physical impairment hindering functions in daily 

Specific legal and physical protection needs 

      At risk of physical and/or psychological violence, abuse or                                                                                           
neglect or exploitation 

      Detained/held in country of asylum

      Detained/held in country of origin 

       At risk of removal

IMPORTANT
Also refer a case to UNHCR if more than one of the above specific needs categories apply 

AND/OR

 if you are unsure how to support a particular person

Background Information/Reason for Referral: (problem description, duration, frequency, etc.)
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Services already provided: (include any other referrals made)
Agency  Support Date (incl. ongoing)

Services Requested: 
      Physical Health             Mental Health   Protection   Education   Financial assistance 

     Material assistance       Home visit                    Other    
Specify: 

Consent to Release Information (Read with client and answer any questions before s/he signs below)
I, --------------------, understand that the purpose of the referral and of disclosing this information to ---------------
-- is to ensure the safety and continuity of care among service providers seeking to serve this family. The service 
provider, ---------------, has clearly explained the procedure of the referral to me and has listed the exact information 
that is to be disclosed. By signing this form, I authorize this exchange of information.

Signature of Responsible Party:                        Date: 

Details of Referral: 
Client has been informed of referral?        Yes           No  (If no, explain)______________________________________

Client has signed consent to release information?            Yes            No  (If no, explain) Hotline Referral 

Any contact or other restrictions?   Yes   No  (If yes, explain)_________________________________________

Receiving Organization:
Referral received by: 

Date: 

Response provided to referring agency by: 

Date: 
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ANNEX VI: INTERAGENCY Referral Form Specialized Services for women and girls at risk and 
survivors of SGBV

Priority : Referred via:                                   Referral Date:
       High (Follow up requested  within 24 hours)  

       Medium (Follow up within 3 days) 

       Low (Follow up  within 7 days)

      Phone (High priority only) 

      Email                  

      In Person

 

Referred To: Referred By:                                              
Agency/Clinic : 

Address: 

Phone: 

Email: 

Agency: 

Address: 

Phone: 

Email: 

Contact: 

Survivor Information
Name: 

Address: 

Phone: 

DOB:_ __

Sex: Female

UNHCR No.: 

Nationality: 

Language: 

If the survivoriIs a Minor
Name of primary caregiver:_

Relationship to child: ____ ____________

Contact information for caregiver:_______/_____________

Caregiver is informed of referral?     Yes       No  (If no, explain)_______/__________________________________



56

ADDITIONAL SPECIFIC NEEDS of the SURVIVOR

Child at risk

        Child not attending school or at risk of not      
        attending school

        Child with special education needs

        Teenage Pregnancy

        Child spouse

        Child mother

        Child engaged in worst form of child labor

        Child formerly associated with armed          
forces/armed groups

       Unaccompanied/separated child

       Child living with disability

Woman 

     Pregnant 

     Women head of household

     Women living with disability

OTHER (Please specific):

IMPORTANT
Also refer a case to UNHCR if 

- you are unsure how to support a particular person, 

- immediate physical security options (including relocation) are required,

- Best Interest Assessment (BIA) for a child is necessary

- Police/Legal Action are required

- Emergency registration is necessary

Background Information/Reason for Referral: (problem description, duration, frequency, etc.)
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Services already provided: (include any other referrals made)
Agency  Support Date (incl. ongoing)

Services Requested: 
      Physical Health             Mental Health   Protection   Education   Financial assistance 

     Material assistance       Home visit                    Other    
Specify: 

Consent to Release Information (Read with client and answer any questions before s/he signs below)
I, --------------------, understand that the purpose of the referral and of disclosing this information to ---------------
-- is to ensure the safety and continuity of care among service providers seeking to serve this family. The service 
provider, ---------------, has clearly explained the procedure of the referral to me and has listed the exact information 
that is to be disclosed. By signing this form, I authorize this exchange of information.

Signature of Responsible Party:                        Date: 

Details of Referral: 
Client has been informed of referral?        Yes           No  (If no, explain)______________________________________

Client has signed consent to release information?            Yes            No  (If no, explain) Hotline Referral 

Any contact or other restrictions?   Yes   No  (If yes, explain)_________________________________________

Receiving Organization:
Referral received by: 

Date: 

Response provided to referring agency by: 

Date: 
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CONFIDENTIAL معلومات سرية
Psychosocial Intake & Assessment Form 

تموذج تقييم نفسي اجتماعي

 Before beginning the interview, please be sure to remind the client that all information given will be kept confidential, and that
they may choose to decline to answer any of the following questions.

قبل البدء بالمقابلة, يرجى تذكير العميل/ة على ان جميع المعلومات المعطاة سوف تبقى محفوظة بشكل سري و لديهم الحق برفض 
الجواب على أي من االسئلة الالحقة.

Administrative Information معلومات إدارية

Staff Code*

 رمز الموظف

Report Date*

  تاريخ المقابلة )يوم/شهر/سنة(

Incident Date*

تاريخ الحادثة

Report by client*?  هل 
 تم تقرير الحادثة من قبل
العميل/ة؟

    o Yes نعم  o No ال

Client Information  معلومات العميل/ة

Date of birth*  تاريخ الوالدة   Sex of Client*

الجنس

o Female أنثى

o Male ذكر

Client’s Country 
of Origin*? 

بلد األصل؟

o Lebanon  لبنان   

o Syria  سوريا

o Iraq    العراق

o Palestine 
فلسطين

o Other:غير ذلك 

Current civil / marital 
status*:
الوضع العائلي
o Single أعزب/عزباء

o Married / 
Cohabitating     

متزوج/ة أو مع شريك

o Divorced / 
Separated / مطلق/ة 
منفصل/ة

o Widowed / ارمل/ة
Displacement status at time of 
report*:

 حالة التشرد في وقت التقرير عن الحادثة:

o Refugee الجئ/ة

o Asylum Seeker طالب/ة لجوء   

o Resident مقيم/ ة

o Foreign National أجنبي/ة  

o IDPنازح/ة  

o Stateless Person  عديم/ة الجنسية  

o Returnee عائد/ ة

Is the client a Person with 
Disabilities? *   هل العميل/ة 
ذو احتياجات خاصة؟

o No ال  

o Mental disability  إعاقة 
    عقلية

o Physical disability إعاقة 
    جسدية

o Both   إعاقة عقلية و جسدية

Is the client an Unaccompanied Minor, 
Separated Child, or Other Vulnerable 
Child? * هل العميل/ة هو/هي طفٌل غير مصحوب 
*أو منفصل أو طفل  معرض لألذى على نحو آخر؟

o No  ال    

o Unaccompanied Minor   طفل غير مصحوب    

o Separated Child   طفل منفصل   

o Other Vulnerable Child طفل أشد ضعفاً على 
نحو آخر
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Details of the Incident تفاصيل عن الحادثة 
Stage of displacement at time of incident  
* مرحلة التشرد وقت وقوع الحادثة

o Not Displaced / Home Community  / غير مشرد 
   من المجتمع المحلي

o Pre-displacement قبل التشرد   

o During Flight أثناء الفرار

o During Refuge أثناء اللجوء  

o During Return / Transit أثناء العودة / العبور  

o Post-displacement  بعد التشرد     

Time of day that incident took place*:الوقت الذي 
وقعت فيه الحادثة

o Morning (sunrise to noon) صباحاََ )من شروق 
الشمس و حتى الظهر(

o Afternoon (noon to sunset) عصراً )من الظهر و 
حتى غروب الشمس(

o Evening/night (sunset to sunrise)ًمساًء/ ليال    
()من غروب الشمس و حتى شروق الشمس

 o Unknown/Not Applicableغير معروف/ال ينطبق

Incident location / Where the incident took place*: موقع الحادثة / أين وقعت الحادثة
o Client’s Home  منزل العميل/ة

o Perpetrator’s home  ة/منزل الجاني

o Border الحدود                                                 

o Garden/ Open Field   الحديقة  / مكان غير مأهول                                   

o Health Center / Hospital / المركز الصحي 
     المستشفى

o Market / Shopping Center مركز التسوق       

o Police / Prison  السجن /الشرطة

o Religious Center (Mosque, Church)  مركز ديني 
)مسجد, كنيسة(

o School/Education institution   / مؤسسة تعليمية
مدرسة

o Check Point حاجز امني    

o Security institution  مؤسسة أمنية           

o Shelter / Safe House  بيت آمن /مأوى

o Street شارع 

o Registration/Distribution Settings أمكنة توزيع 
                                       المساعدات / التسجيل

o Transportation وسيلة نقل

o WASH facilities  مرافق المياه والصرف الصحي                        

o Work Place (factory, office) ,مكان عمل )مصنع 
)مكتب

o Other غير ذلك: ___________

Incident Area*

 المنطقة التي وقعت فيها
الحادثة

o Syriaسوريا 

o Lebanon لبنان

o Iraqالعراق      

o Other: غير ذلك

Incident Area*

 المنطقة التي وقعت فيها
الحادثة

o Syriaسوريا 

o Lebanon لبنان

o Iraqالعراق      

o Other: غير ذلك

o Al-Hasakahالحسكه  

o Aleppoحلب      

o Ar-Raqqahالرقة  

o As-Suwayda السويداء                  

o Daraa درعا    

o Deir ez-Zorدير الزور  

o Al-Hasakahالحسكه  

o Aleppoحلب      

o Ar-Raqqahالرقة  

o As-Suwayda السويداء                  

o Daraa درعا    

o Deir ez-Zorدير الزور  
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Type of incident/violence* :نوع العنف/الحادثة 

(Please select only ONE of the  below. Refer to 
the GBVIMS GBV Classification Tool for further 
clarification.):

 (يرجى اختيار خيار واحد فقط . من اجل التوضيح
 يمكن الرجوع الى أدوات التصنيف المتعلقة  بنظام ادارة

 المعلومات للعنف القائم على النوع االجتماعي(

o Rape اغتصاب

(includes gang rape, marital rape)

        ( هذا يشمل االغتصاب الجماعي واالغتصاب الزوجي(

o Sexual Assault اعتداء جنسي

(includes attempted rape and all sexual 
violence/abuse without penetration, and 
female genital mutilation)

(يتضمن محاولة االغتصاب وجميع أشكال العنف/
 االستغالل الجنسي بدون حصول ولوج، وهو يتضمن

ايضا تشويه األعضاء التناسلية لألنثى كالختان(

o Physical Assault اعتداء جسدي

(includes hitting, slapping, kicking, shoving, 
etc. that are not sexual in nature)

 (يتضمن الضرب والصفع والركل والدفع وغير ذلك
مما ليس له طابع جنسي(

o Forced Marriage الزواج القسري
(includes early marriage) هذا يشمل الزواج) 
المبكر(

هل تضمنت الحادثة المبلغ عنها ولوجًا ؟. 1

       إذا كانت اإلجابة نعم ß صنِّف الحادثة على أنها 
»اغتصاب«.

       إذا كانت اإلجابة ال ß استمر لتصل إلى نوع الحادثة 
التالي في القائمة.

هل تضمنت الحادثة المبلغ عنها اتصاالً جنسًيا غير . 2
مرغوب فيه؟

إذا كانت اإلجابة نعم ß صنِّف الحادثة على أنها »اعتداء 
جنسي«.

إذا كانت اإلجابة ال ß استمر لتصل إلى نوع الحادثة التالي 
في القائمة.

هل تضمنت الحادثة المبلغ عنها اعتداًء جسدًيا؟. 3

إذا كانت اإلجابة نعم ß صنِّف الحادثة على أنها »اعتداء 
جسدي«.

إذا كانت اإلجابة ال ß استمر لتصل إلى نوع الحادثة التالي 
في القائمة.

هل كانت الحادثة الواقعة زواج قسري؟. 4

إذا كانت اإلجابة  نعم ß صنِّف الحادثة على أنها »زواج 
قسري”.

إذا كانت اإلجابة ال ß استمر لتصل إلى نوع الحادثة التالي 
في القائمة.

هل تضمنت الحادثة المبلغ عنها حرماًنا من الموارد أو . 5
الفرص أو الخدمات؟

إذا كانت اإلجابة نعم ß صنِّف الحادثة على أنها »حرمان 
من الموارد أو الفرص أو الخدمات.”

إذا كانت اإلجابة ال ß استمر لتصل إلى نوع الحادثة التالية 
في القائمة.

Account of the incident/Description of the incident تقرير عن الحادثة/وصف الحادثة
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o Denial of resources, opportunities or 
services
     حرمان من الموارد والفرص والخدمات

(includes denial of inheritance, earnings, 
access to school or contraceptives, etc) هذا ) 
 يشمل الحرمان من اإلرث او الملكية او الحرمان من
 الذهاب للمدرسة او الحصول على حبوب منع الحمل

الخ...(
o Psychological / Emotional Abuse

االساءة النفسية / العاطفية     

(includes threats of violence, forced 
isolation, harassment / intimidation, 
gestures, etc) هذا يشمل التهديد بالعنف, العزلة ) 
(..االجبارية, التخويف

o Non-GBV )specify)  ال يوجد عنف 
د (قائم على النوع االجتماعي )حدِّ

هل تضمنت الحادثة المبلغ عنها إساءة المعاملة النفسية/  .6
العاطفية؟

إذا كانت اإلجابة نعم ß صنِّف الحادثة على أنها »إساءة 
معاملة نفسية/عاطفية«.

إذا كانت اإلجابة بال ß استمر لتصل إلى نوع الحادثة 
التالية في القائمة.

 .7  
هل الحادثة المبلغ عنها حالة من حاالت العنف القائم على 

النوع االجتماعي؟

إذا كانت اإلجابة نعم ß  ابدأ مرة ثانية عند الرقم 1 
وحاول إعادة تصنيف الحادثة (إذا كنت حاولت تصنيف 
الحادثة عدة مرات، اطلب من المشرف عليك مساعدتك 

في تصنيف الحادثة(. 

إذا كانت اإلجابة ال ß صنف الحادثة على أنه اليوجد 
عنف قائم على النوع االجتماعي”.

Was this incident a Harmful Traditional 
Practice*?  هل كانت هذه الحادثة ممارسة تقليدية ضارة        

o No  ال  

o Honor Violenceعنف الشرف 

o Threat of Honor Violence تهديد بجريمة شرف 

o Forced Marriage زواج قسري

o Forced Prostitution   البغاء القسري

o Other غير ذلك :_______________ 

Were money, goods, benefits, and / or services 
exchanged in relation to this incident*?  هل تم 
تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو خدمات مقابل هذه الح
                                                                                                                                    ادثة

o No  ال           

o Yes نعم  

Type of abduction at time of the incident*نوع االختطاف وقت الحادثة

o None بدون o Forced Conscription تجنيد إجباري      o Trafficked  إتجار     o Other Abduction / 
Kidnapping نوع آخر من االختطاف

Has the  client  reported this incident anywhere else?* (If yes, select the type of service provider )  
 (اذا كان الجواب نعم يرجى اختيار نوع مزود الخدمة(

o No  ال

o Yes, other GBVIMS organization, specify: نعم، وغيرها من GBVIMS منظمة تعمل على نظام ادارة المعلومات 
           المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، حدد

o Yes, non-GBVIMS organization, specify: نعم، غير GBVIMS منظمة ال تعمل على نظام ادارة المعلومات المتعلقة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي، حدد
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Has the client had any previous incidents of GBV perpetrated against them?* هل تعرض العميل ألي 
نوع من أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي مسبقا؟

o No  ال           o   Yes نعم  

If yes, include a brief description :إذا كانت اإلجابة بنعم، أرفق وصًفا موجًزا

Alleged Perpetrator Informationمعلومات عن مرتكب الحادثة المزعوم   
Number of alleged perpetrator(s)* عدد مرتكبي 
الحادثة المزعومين

o 1         

o 2        

o 3         

o More than      3 أكثر من     

o Unknown غير معروف    

Alleged perpetrator relationship with survivor * 
  عالقة مرتكب الحادثة المزعوم بالعميل/ة

o Intimate partner / Former partner/ شريك حميم 
         شريك سابق

o Primary caregiver مقدم الرعاية الرئيسي

o Family other than spouse or caregiver عضو من  
العائلة غير  الزوج أو مقدم الرعاية

o Supervisor / Employer  مشرف / صاحب العمل

o Teacher / School official  مدّرس / مسؤول بمدرسة

o Service Provider مقدم خدمة

o Host Family عائلة مستضيفة

o Landlord صاحب البيت

o Cotenant / Housemate مشارك في اإليجار / زميل 
في السكن

o Schoolmate  زميل دراسة

o Family Friend / Neighbor صديق للعائلة / جار

o Other refugee / IDP / returnee الجئ / شخص نازح 
 داخلًيا / عائد

o Other resident community member  عضو آخر من 
المجتمع المقيم

o Other غير ذلك

o No relation  ال توجد عالقة                                                                  

o Unknown  غير معروف

Alleged perpetrator(s) sex*جنس مرتكب/مرتكبي  
الحادثة المزعوم

o Male  ذكر

o Female أنثى

o Both ذكور و إناث
Age*العمر  

o Adult راشد

o Minor قاصر

o Adult & Minor   راشد وقاصر



63

ANNEXES

Main occupation of alleged perpetrator * وظيفة أو عمل المرتكب المزعوم
o Armed Forces القوى المسلحة 
 الحكومية

o Armed Group      مجموعات  
 مسلحة غير تابعة للدولة/ميليشيا

o Farmerمزارع    

o Teacherمدّرس   

o NGO Staffموظف بمنظمة غير  
  حكومية

o UN Staff موظف باألمم المتحدة 

o Community Leaderقائد مجتمع  
     محلي

o Religious Leaderزعيم ديني   

o Service Provider مقدم خدمة  

o Civil Servantموظف دولة  

o Faith Based Worker موظف بمنظمة 
  غير حكومية دينية

o Unemployed  عاطل عن العمل     

o Unknownغير معروف        

o Otherغير ذلك   
_____________________

Planned Action / Action Taken: Any action / activity regarding this report

 االجراءات المتخذة او التي سيتم اتخاذها : اي اجراء متعلق بهذا التقرير 
Who referred this survivor to you? * من أحال هذا 
العميل إليك؟

o  Self-Referred إحالة ذاتية 

o Health/Medical Services مراكز الخدمات صحية/طيبة 

o Community or Camp Leader  قائد مجتمع محلي او 
مخيم

o Legal Services مراكز الخدمات قانونية 

o Police/Other Security Actor الشرطة/ اي جهة أمنية 
أخرى

o Psychosocial/Counseling Services مراكز الخدمات 
النفسية االجتماعية

o Teacher/School Official مدّرس/مسؤول بمدرسة

o Safe House/Shelter ملجأ آمن/مركز إيواء

o Livelihood Program برنامج سبل العيش

o  Other Humanitarian / Development Actor جهة 
  اخرى في مجال العمل اإلنساني أو التنموي

o  Other Government Service مركز خدمات حكومية 
أخرى

o  Other (specify): )د  غير ذلك (حدِّ

Was client referred to a safe house/ shelter?  *

هل أحيل العميل إلى ملجأ آمن/مركز إيواء؟

o Yes نعم   

o No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة 
 قدمتها وكالتك

o No - Service already received from another 
agency ال / تم تقديم الخدمة من قبل وكالة اخرى   

o No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق

o No - Referral declined by survivor  ال/ تم رفض 
 اإلحالة

o No - Service unavailable   ال/ الخدمة غير متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة
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Was client referred to psychosocial services? * 

هل أحيل العميل إلى الخدمات النفسية؟

o Yes نعم   

o No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة 
 قدمتها وكالتك

o No - Service already received from another 
agency ال / تم تقديم الخدمة من قبل وكالة اخرى   

o No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق

o No - Referral declined by survivor  ال/ تم رفض 
 اإلحالة

o No - Service unavailable   ال/ الخدمة غير متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Does the survivor want to pursue legal action?* هل يرغب العميل/ة بمتابعة االجراءات القانونية

o Yes  نعم  o No  ال o Undecided at Time of Report لم يقرر بعد في وقت التقرير
Did you refer the survivor to legal assistance 
services?* هل تمت االحالة الى  مراكز الخدمات القانونية؟

o Yes نعم   

o No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة 
 قدمتها وكالتك

o No - Service already received from another 
agency ال / تم تقديم الخدمة من قبل وكالة اخرى   

o No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق

o No - Referral declined by survivor  ال/ تم رفض 
 اإلحالة

o No - Service unavailable   ال/ الخدمة غير متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Was client referred to medical services?  *

هل أحيل العميل إلى الخدمات الصحية/الطبية؟

o Yes نعم   

o No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة 
 قدمتها وكالتك

o No - Service already received from another 
agency ال / تم تقديم الخدمة من قبل وكالة اخرى   

o No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق

o No - Referral declined by survivor  ال/ تم رفض 
 اإلحالة

o No - Service unavailable   ال/ الخدمة غير متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة
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Was client referred to a security / protection 
services?  *

هل أحيل العميل إلى الشرطة أو إلى جهة أمنية أخرى؟

o Yes نعم   

o No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة 
 قدمتها وكالتك

o No - Service already received from another 
agency ال / تم تقديم الخدمة من قبل وكالة اخرى   

o No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق

o No - Referral declined by survivor  ال/ تم رفض 
 اإلحالة

o No - Service unavailable   ال/ الخدمة غير متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Assessment Points  نقاط التقييم
Describe the client’s emotional state at the 
beginning of the interview (mark all that apply): صف 
 الحالة النفسية للعميل في بداية المقابلة (يمكن تحديد اكثر من
خيار واحد(

o  Scared / Fearful  )خائف)ة                 

o  Sad / Depressed)حزين)ة(/مكتئب)ة     
o  Anxious / Nervous )قلق(ة( ومتوتر(ة                          
o  Angry)غاضب)ة                                     
o Calm)هادئ)ة          
o  Other:غير ذلك 

Describe the  client’s  emotional state at the 
end of the interview (mark all that apply): صف 
الحالة النفسية للعميل في نهاية المقابلة

o Calmer than at the start of interview أهدأ مما  
                      كانت عليه في البداية

o  Similar to that at the start of interviewتماما كما  
                         كانت عليه

o More upset than at the  start of interview اكثر 
               غضباً واضطرابا

o Other, specifyغير ذلك   

Will the client be safe when she or he leaves? هل 
    سيكون العميل/ة بأمان عند االنصراف؟
o Yes نعم  o No ال      If no, why not: إذا ال، لماذا ال؟

What actions were taken to ensure client’s 
safety? (mark all that apply)
 ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة العميل؟ (يمكن تحديد

اكثر من خيار واحد(
o Safety Plan Created تم تصميم خطة سالمة
o Referral to Community Based Support  تمت 
اإلحالة للحصول على دعم مجتمعي
o Referral to Safe Houseتمت اإلحالة لملجأ آمن
o Service provider to follow-up سوف يقوم مقدم 
       الخدمة بمتابعة الحالة
o Other Action Taken )غير ذلك )يرجى التحديد 

If raped, have you explained possible health consequences of rape to the client (and/or to guardian 
based on assessment capacity and best interest of client if under 14)? في حالة االغتصاب، هل شرحت 
                                         العواقب الصحية المحتملة لالغتصاب للعميل/ة )أو الوصي إذا كان)ة( تحت 14 عاماً(؟
o Yes نعم  o No ال 
o No - Not Applicable (not rape) )ال ينطبق )اليوجد اغتصاب
Did the client give their consent to share her/his non-identifiable data in your reports? *هل وافق/ت  
   العميل/ة على امكانية تبادل المعلومات التي التكشف عن الهوية الموجودة في هذا التقرير ؟

 o Yes نعم   o No ال
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ANNEX VIII: Working with child survivors - Best practices for communication 

Adapted from IRC Caring for Child Survivors of Sexual Abuse - Guidelines for health and 
psychosocial service providers in humanitarian settings

Be nurturing, comforting, supportive
A child’s capacity to disclose is impacted by several factors, including the child’s age, sense of 
safety, available resources and other factors relevant to a particular context. 
Often, disclosure of sexual abuse is a process; in other words, children may first “test the waters” 
to see how adults react to hints about their sexual abuse before full disclosure. 
Adults who react with anger, blame or other negative responses may cause a child to stop talking 
and/or later deny the abuse disclosed by the child.
Service providers are responsible for responding to child sexual abuse disclosure with compassion, 
care and calm. 

Reassure the Child: Children need to be reassured that they are not at fault for what has happened 
to them and that they are believed. 
Children rarely lie about being sexually abused and service providers should make every effort to 
encourage them to share their experiences. 
Healing statements such as “I believe you” and “It’s not your fault” are essential to communicate 
at the outset of disclosure and throughout care and treatment. 
Service providers communicating with child survivors need to find opportunities to tell them that 
they are brave for talking about the abuse and that they are not to blame for what they have 
experienced. 
It is required for service providers to tell children that they are not responsible for the abuse 
and to emphasize that they are there to help them.

Do NO Harm: be careful not to traumatize the child further. Service providers should monitor any 
interactions that might upset or further traumatize the child. Do not become angry with a child, do 
not force a child to answer a question that he or she is not ready to answer, do not force a child to 
speak about the sexual abuse before he/she is ready, or have the child repeat her/his story of abuse 
multiple times to different people. 

Talk in a way Children will Understand: Every effort should be made to communicate appropriately 
with children; information must be presented to them in ways and language that they understand, 
based on their age and developmental stage.
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Age-appropriate lengths of time to talk with children about sexual abuse are:
• 30 minutes for children under the age of 9;
• 45 minutes for children between 10–14 years;
• One hour for children 15–18 years old.

Help the Child Feel Safe: find a safe space, one that is private, quiet and away from any potential 
danger. Offer children the choice to have a trusted adult present, or not, while you talk with them. 
Do not force a child to speak to, or in front of, someone they appear not to trust. 

Tell Children Why You Are Talking to Them: Every time a service provider sits down to communicate 
with a child survivor, he/she should take the time to explain to the child the purpose of the meeting. 
It is important to explain to the child why the service provider wants to speak with them, and what 
will be asked to the child and his/her caregiver. 
At every step of the process, explain to children what is happening to help secure their physical and 
emotional well-being.

Use Appropriate Interviewers: In principle, only female service providers and interpreters should 
speak with girls about GBV. Male child survivors should be offered the choice (if possible) to talk 
with a female or male provider, as some boys will feel more comfortable with a female service 
provider. The best practice is to ask the child if he or she would prefer to talk to a woman or a man. 

Pay Attention to Non-Verbal Communication: It is important to pay attention to both the child’s 
and your own non-verbal communication during any interaction. Children may demonstrate that 
they are distressed by crying, shaking or hiding their face, or changing their body posture; in such 
cases take a break or stop the interview altogether. 
Conversely, adults communicate non-verbally as well. If your body becomes tense or if you appear 
to be uninterested in the child’s story, he or she may interpret your non-verbal behavior in negative 
ways, thus affecting his or her/his trust and willingness to talk.

Respect Children’s Beliefs & Thoughts: Children have a right to express their opinions, beliefs and 
thoughts about what has happened to them as well as any decisions made on their behalf. Service 
providers are responsible for communicating to children that they have the right to share (or not 
to share) their thoughts and opinions. Empower the child so he/she is in control of what happens 
during communication exchanges. 
The child should be free to answer “I don’t know” or to stop speaking with a service provider if he/
she is in distress. The child’s right to participation includes the right to choose not to participate.
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ANNEX IX: Preparing the survivor for the examination

Clinical Management of Rape Survivors, WHO, UNHCR revised edition 2004. 

A person who has been raped has experienced trauma and may be in an agitated or depressed 
state. S/he often feels fear, guilt, shame and anger, or any combination of these. 

The health worker must prepare her/him and obtain her/his informed consent for the examination, 
and carry out the examination in a compassionate, systematic and complete fashion. 

To prepare the survivor for the examination:

• Introduce yourself.
• Ensure that a trained support person or trained health worker of the same sex accompanies 

the survivor throughout the examination.
• Explain what is going to happen during each step of the examination, why it is important, 

what it will tell you, and how it will influence the care you are going to give.
• Reassure the survivor that s/he is in control of the pace, timing and components of the 

examination.
• Reassure the survivor that the examination findings will be kept confidential unless s/he 

decides to bring charges.
• Ask her if s/he has any questions.
• Ask if s/he wants to have a specific person present for support. Try to ask her this when s/he 

is alone.
• Review the consent form with the survivor. Make sure s/he understands everything in it, and 

explain that s/he can refuse any aspect of the examination s/he does not wish to  undergo. 
Explain to her/him that s/he can delete references to these aspects on the consent form. 
Once you are sure s/he understands the form completely, ask her/him to sign it. If s/he 
cannot write, obtain a thumb print together with the signature of a witness. 

• Limit the number of people allowed in the room during the examination to the minimum 
necessary.

• Do the examination as soon as possible.
• Do not force or pressure the survivor to do anything against her/his will. Explain that s/he can 

refuse steps of the examination at any time as it progresses.
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ANNEX X: Guiding Notes on Special Procedures for Medical Referral of SGBV Cases/Survivors at 
referral care level

I. Rational 
This note provides guidance for UNHCR, SGBV case management agencies and GlobeMed (GML) 
within the broader access to health services for SGBV survivors .
This procedure only applies to UNHCR/GlobeMed Lebanon contracted facilities (see annex: I) 

II. Objective: 
Outline roles and responsibilities of various entities and provide guidance to undertake medical 
referral of survivors SGBV at field level and to ensure cover all of fees. 

III. Target beneficiaries: 
• Registered Syrian and non-Syrian refugees 
Note: For undocumented persons, UNHCR procedures require that they undergo nationality and 
family composition interview and assessment. 

IV. Eligibility for 100% medical coverage: 
• All reasonable medical investigations and most conservative treatment in line with SOP 

resulting directly from SGBV incident (including CMR, forensic examination, STIs, injuries, 
and hospitalization whenever required).

• All subsequent appointments and treatments related to the initial SGBV incident (within GML 
contracted facilities).

• Long term consequences of SGBV incidents such as fistula, etc.  will not be covered but will 
fall under UNHCR/GML existing health SOPs (annex - II).

• Pregnancies as a result of early marriage are not considered prima facie SGBV and covered 
100% but will follow regular procedures i.e. 75% coverage 

NOTE: Transportation will not be covered by GML. 

V. Referral process/practicalities (Applies to referrals by case management agencies): 
• Applies to working hours during weekdays 
• Communication from case management agencies to UNHCR Focal Point and GlobeMed has 

to include the following: 
• UNHCR proGres individual registration ID 
• Generic standard code indicating the incident (proposed code: SGBV) 
• Noting that all survivors have to receive immediate and timely care, special indication  as 

to be provided if case is within 72 hours and/or requires urgent medical attention including 
treatment for STIs and pregnancy prevention (see attached CMR brief) 
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VI. Communication modalities  
• Mails: send email to UNHCR Focal Point and to GlobeMed. NOTE: GlobeMed has set up 

special email addresses for each region to facilitate timely communication between case 
management agencies, UNHCR focal points and GlobeMed (see annex: III).

• Phones calls:  if the case is urgent (email to be sent later), refer to contact details of GML 
Regional Delegates, UNHCR Focal Points and back up (Annex: IV). 

VII. Proposal for emergency cases reported during weekends and holidays, after working hours
1. Case management agencies has the contacts and numbers of trained CMR doctors  and  
 they contact the doctors directly before accompanying survivor to the health facility 
2. Case management agency  will contact  GlobeMed (phone call followed by email) 
3. GlobeMed has the list of contacts and numbers of case management agencies and doctors  
 trained on CMR. GlobeMed requested to prioritize such calls. 
4. Authorization is granted and formalities regularized the first working day after incident 

VIII.  Retro-information – Follow up 
After treatment, the physician and/or patient should communicate to the survivor any follow up 
visits needed. If first treatment was provided at a PHC or in any other facility not contracted by 
Globemed it will not be covered but follow up visits are undertaken in GML contracted facilities, 
coverage for the follow up visit is provided by GML.

XI. Monitoring Mechanisms:
Periodic field level meetings with be held with case management agencies to review the procedures 
on quarterly basis.
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Case Management Agency
Duties: Referral and follow up

Medical doctor

Send email to: GML and UNHCR SGBV Focal 
Point/PHO and Imdicate:

Globe-Med authorize the 
treatment

Health Facility

UNHCR proGres indivividual registration ID Incident code (SGBV)
Need for urgent medical treatment
Phone calls can be used in emergency to speed up the process - but 
emails have to follow to regulalize

Preferably trained 
CMR)
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Other possible scenarios

While the above flow chart represents the standard procedures for coverage, the below scenarios 
provide guidance on how to deal with disclosure and coverage of fees in other situations:

Scenario 1: Self-referral to a GML contracted facility
If the survivor discloses to the attending physician, the physician should communicate to GML 
regarding 100% coverage (using same set of information as in flowchar 1) 

In case of non-disclosure, the 100% coverage cannot be guaranteed however if GML considers that  
based on the medical report submitted by the physician it could be a case of SGBV, GML should 
inform the doctor that survivor will be covered 100%. 

Doctors provide information about available services as per SGBV referral pathways

In all other cases of non-disclosure, coverage of fees for survivors will follow regular procedures i.e. 
75% coverage. 

Scenario 2: Referral through case management agency to GML contracted facility 

If the survivor goes through a case management agency to a GML contracted health facility, with 
no trained personnel on Clinical Management of Rape, the case management agency should send 
an email to GML indicating that they are referring an SGBV case according to the set of information 
provided above in flow chart 1 (UNHCR proGres ID, incident code –SGBV, case urgent or not). 
When GML receives the medical report from the physician, GML covers 100%.

Scenario 3:  Survivor directly contact GML

If GML is approached by a survivor or received a phone call through the hotlines, GML should 
inform the survivors on available services including facilities trained on CMR and case management 
agencies based on the SGBV referral pathways (see annex: V)
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ANNEX XI – Procedures for coverage of fees  for survivors – UNRWA 

Palestine refugee survivors, including Palestine refugees from Syria, will receive 100% coverage for 
Clinical Management of Rape and, if needed, transportation costs. Costs for forensic examinations 
are not included. Case management agencies should contact: 
Helene Skaardal: (+961) 766 49492 / H.SKAARDAL@UNRWA.ORG for coverage of CMR services 
for PRS and PRL survivors. 
Clinical management of rape for Palestine refugee survivors, including Palestine refugees from Syria 
are currently not included in MOU’s between UNRWA and contracted hospitals and are covered 
through either advance payment or reimbursement of costs to the case management agency or 
health facility.
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International Refugee Law 

Date Instrument Why is it relevant to SGBV 

1951 Convention Relating to the Status of 
Refugee (and 1967 Protocol)  

Status in Lebanon: Not Ratified 

Provides the definition of a refugee and establishes 
the main rights and obligations of refugees and the 
treatment, by the country of asylum, to which they are 
entitled. 
The provisions of the 1951 Convention apply to “any 
person” who comes within the refugee definition

The Convention does not refer specifically to gender 
in relation to the refugee definition. 

However, even though gender is not specifically 
referenced in the refugee definition of the Convention, 
it is now widely accepted that it can influence, or 
dictate, the type of harm suffered and the reasons 
for this treatment. The refugee definition properly 
interpreted includes claims based on gender-related 
persecution.”
Gender related claims “have encompassed, but are by 
no means limited to, acts of sexual violence, family/
domestic violence, coerced family planning and female 
genital mutilation.”

International Human Rights Law

Date Instrument Why is it relevant to SGBV 

1948 International Bill of Human Rights: 
• Universal Declaration of Human  

Rights 
• International Covenant on 

Political and Civil Rights 
• International Covenant on 

Economic, Social and Cultural 

R ights 

All these instruments state that the rights they set 
up apply without distinction of any kind and prohibit 
discrimination, including discrimination on grounds of 
sex or other status.

ANNEX XII – International Legal Framework on the protection against SGBV
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1966 Status in Lebanon: ICCPR ratified  They recognize the equal right of women and men to 
enjoy all the rights that they contain. 
ICESCR establishes rights to health, education, labour 
and adequate standard of living. 
ICCPR: established right to life (article 6). = ban 
on torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment (article 7), declared slavery 
and forced or compulsory labour unlawful (article 
8); established the right to freedom of movement, 
freedom of thought, conscience and religion, freedom 
of expression, freedom of assembly freedom of 
association (articles 18-21). Going beyond the classic 
dimension of protection against interference by State 
authorities, articles 23 and 24 proclaim that the family 
and the child are entitled to protection by society and 

the State.



76

1979 Convention on the Elimination of all 
forms of discrimination against women 

Status in Lebanon: ratified 

Reservations: 
article 9 (2) States Parties shall grant 
women equal rights with men with respect 
to the nationality of their children. 

article 16 (1) (c) (d) (f) and (g) (regarding 
the right to choose a family name). 

States Parties shall take all appropriate 
measures to eliminate discrimination 
against women in all matters relating 
to marriage and family relations and 
in particular shall ensure, on a basis of 
equality of men and women: 

(c) The same rights and responsibilities 
during marriage and at its dissolution; 

(d) The same rights and responsibilities 
as parents, irrespective of their marital 
status, in matters relating to their children; 
in all cases the interests of the children 
shall be paramount;

(f) The same rights and responsibilities 
with regard to guardianship, wardship, 
trusteeship and adoption of children, or 
similar institutions where these concepts 
exist in national legislation; in all cases 
the interests of the children shall be 
paramount; 

(g) The same personal rights as husband 
and wife, including the right to choose 
a family name, a profession and an 
occupation; 
Article 29, paragraph 1 

…“[D]iscrimination against women” shall mean any 

distinction, exclusion or restriction made on the basis 

of sex which has the effect or purpose of impairing 

or nullifying the recognition, enjoyment or exercise 

by women, irrespective of their marital status, on a 

basis of equality of men and women, of human rights 

and fundamental freedoms in the political, economic, 

social, cultural, civil or any other field.

…the Convention urges States to take positive measures 

in the field of public administration, education, health, 

employment and the family to ensure women enjoy 

fully equality with men.

While CEDAW does not address the issue of SGBV 

specifically, General Recommendation 19 of the 

Committee provides that the full implementation of 

the convention requires state parties to take positive 

measures to eliminate all forms of violence against 

women and makes the link between violence against 

women and the enjoyment of other rights protected 

by the convention. 

In General Recommendation n.19 it is recognized that 

“gender based violence amounts to discrimination 

under CEDAW.”

Note: where CEDAW does not provide specific 

provisions or does not address a particular right or 

situation, gaps can be filled by referring to general non-

discrimination provision or other provisions contained 

in ICESCR or ICCPR 
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1989 Convention on the Rights of the Child 
(and Optional Protocols 2000)

Status in Lebanon: ratified  

There are three fundamental principles underlying the 
CRC: The right to non-discrimination; best interest of 
the child; and the right to participation.

A number of provisions of CRC and Optional Protocols 
require State Parties to: 
• Protect children from violence, exploitation, 

abuse, abduction and trafficking
• Take all effective measures with a view to 

abolishing traditional practices prejudicial to 
the health of the children 

• Take all measures to promote the physical, 
psychological and social reintegration of 
children who have been victims of any form 
of neglect, exploitation or abuse, torture or 

armed conflicts 

 Principles, Declarations, Conclusions, Resolutions part of the International Legal Framework

1993 Declaration on the Elimination 
of Violence Against Women 
Vienna Conference

Recognizes violence against women as a result of 
historically unequal power relations between women 
and men. 
Recognizes that violence against women is not only a 
grievous human rights abuse in itself but is a serious 
impediment to the realization of many other rights. 
Article 4 requires States to take measures to eliminate 
violence against women “whether those acts are 
perpetrated by the State or by private persons.”
Article 5 define responsibilities of UN entities : 
cooperating to develop regional strategies to 
eliminate violence against women, raise awareness, 
analyze trends, formulating guidelines and manuals, 
cooperate with NGOs. 

1994 International Conference on Population 
and Development 
(Cairo)  

Established that sexual and reproductive rights are 
human rights.



78

1995 Beijing Declaration and Platform for 
Action

Adopted unanimously by 189 countries, sets as its 
goal the empowerment of women recognizing that 
the full realization of all human rights and fundamental 
freedoms of all women is essential for achieving this 
objective.  

In adopting it, governments committed themselves to 
implementing the Platform of Action and ensuring that 
a gender perspectives are reflected in all policies and 
programmes 

2000 UN Security Council Resolution 1325 on 
women, peace and Security

First Resolution that addresses the disproportionate 
impact of armed conflict on women and stresses the 
importance of their participation as agents for peace 
and security. 
Calls on all parties to take special measures to protect 
women and girls form gender based violence and all 
other forms of violence in situations of armed conflict. 
Calls for action to end impunity for war crimes against 
women, including sexual and gender based violence. 

2005 World Summit The World Summit Outcome document, adopted by 
the General Assembly on 24 October 2005, contains 
provisions reaffirming or strengthening of a number of 
commitments, including those:
• to promote gender equality, the empowerment 

of women, and the elimination of all forms of 
discrimination and violence against women 
and girls;

• that include women in work to prevent and 
resolve conflicts and to build peace;

• that aim to protect children in situations of 
armed conflict;

• aimed at mainstreaming human rights 
throughout the UN system and that focus on 
advancing the rights of women and children.

2006 UN Security Council Resolution 1674 on 
Protection of Civilians

Condemns in the strongest terms all sexual and other 
forms of violence committed against civilians in armed 
conflict, in particular women and children.
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2008 UN Security Council Resolution 1820 on 
Women, Peace Security

First SCR to recognize conflict-related sexual violence 
as a matter of international peace and security, 
requiring a peace keeping, justice, and peace 
negotiation response.
UNSCR 1820 mentions “that all parties to armed 
conflict immediately take appropriate measures to 
protect civilians, including women and girls, from all 
forms of sexual violence”. 
In several paragraphs this SCR addresses the issue of 
sexual violence in armed conflicts at a general level. 
In other parts of the Resolution, the focus is on sexual 
violence against, in particular “women and girls”, or 
the protection of civilians “including women and girls”. 
The approaches used by the Resolution understand 
that sexual violence may be committed against anyone

Defines the scope for addressing root causes as 
“debunking myths that fuel sexual violence” 

Calls for ensuring survivor centered services (health, 
judicial, psychosocial) 

2009 UN Security Council Resolution 1888 on 
Women, Peace Security

An action-oriented follow-up to SCR 1820 through 
assigning leadership, aims to build judicial response 
expertise, system for conducting gaps analyses and 
reporting mechanisms on the protection of civilians
The vast majority of UNSCR 1888 is phrased so as to 

be inclusive of all victims of sexual violence

2010 UN Security Council Resolution 1960 Creates institutional tools to combat impunity and 
outlines specific steps needed for both the prevention 
of and protection from sexual violence in conflict. The 
new monitoring and reporting mechanism (listing) 
mandated in the Resolution is a step forward in 
bringing justice for victims and recognition that sexual 
violence is a serious violation of human rights and 
international law.
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ANNEX XIII: Criminal Procedures – Domestic Violence

Flow chart explaining the criminal procedure for SGBV cases related to domestic violence. 

Judicial Police 

The Survivor reports at the police desk that there is a confidential matter to discuss.
A police officer will take the survivor’s statement and obtain information relevant to the 

investigation of the alleged crime(s).
The case manager or legal aid provider should request, if possible, that a woman police officer 

takes the statement and request that the interview is conducted in a private room where 
confidentiality is guarantee.

If the SGBV crimes are related to domestic violence Law no. 293 on the Protection of Women 
and Other Family Members from Domestic Violence from 2014 is applicable. The Law 

establishes through its article 5 a special unit on domestic violence at the Directorate General 
of the Internal Security Forces (ISF). The unit is composed of three women adequately trained 

to solve conflicts and able to provide social support.
After consultation with the Public Prosecutor, the unit shall carry the investigations in presence 
of social assistants who are acquainted with domestic violence and conflict resolution and who 

shall be selected from a list prepared by the Ministry of Social Affairs.
The police officer will start with the investigation and contact the Public Prosecutor who can 
request a forensic doctor report, also the victim can request to be examined by a forensic 

doctor in order to start the investigation;
“The Judiciary Police shall upon receiving complaints - and upon the review of the Attorney 

General entrusted with matters of domestic violence and under the supervision thereof: 
- listen to the victim and the suspect upon their wish in presence of the social assistant referred 

to in Article 5 of the present law, and shall inform them with this right as well as with all their 
rights stipulated in Article 47 of the Criminal Code Procedure (CCP)

- listen to all witnesses of domestic violence including minor children, in presence of the social 
assistant as per Article 34 of Law 422, dated June 6, 2002.” (Art9- Law 293/2014)

“The Judicial police shall inform the victim with his/her right to obtain a restraining order as per 
Article 12 of the present law and to assign an attorney if he/she wishes to. It shall also inform 

the victim with all other rights stipulated in Article 47 of the CCP”. (Art-10 Law 2014/293)
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The restraining order
“A restraining order is a temporary measure made by the relevant authorities as per the 

provisions of the present law and in the course of examining the cases of domestic violence. 
The restraining order aims at protecting the victim and his/her children. As for other 

descendants and persons living with him/her, they shall benefit from the restraining order 
where they are in danger. Social assistants, witnesses and any other person providing the victim 

with assistance shall as well benefit from the restraining order in order to prevent violence or 
the threat thereof from continuing or recurring. 

Children involved de facto in the restraining order mean those children who are in the age of 
legal custody as per the provisions of the Personal Status law and other applicable laws”.

 (Art -12 Law 2014/293)

“The Public Attorney shall receive all complaints related to domestic violence and prior to the 
issuing of the restraining order by the relevant authority, shall entrust the judiciary police under 

his/her supervision to take one of the measure below: 
1- Ensure that the defendant undertakes to refrain from causing harm to the victim and other 

persons established in Article 12 of the present law or refrains from instigating anyone to cause 
them harm subject to implementing clause 1, paragraph (b) of the present Article. 

2- Where the same persons are exposed to violence: 
a. the defendant shall be prohibited from accessing the household for a period of 48 hours 

renewable once, if no other means is available to protect the victim, his/her children and the 
persons enumerated in Article 12 of Law 293/2014  ; 

b. the defendant shall be held in custody as per Article 12 of the CCP; 
c. the victim and the persons enumerated in Article 12 shall, upon their request, be transferred 
to a safe place at the expense of the defendant and with due consideration of his/her means. 

3- Where violence results in medical or hospital therapy, the victim of violence shall be 
transferred to an hospital provided the defendant pays for treatment expenses in advance. 

Where the defendant refrains from paying treatment expenses in advance as per clause 
“c” paragraphs (2) and (3) of the present Article, he/she shall be subject to the provisions 

applicable to alimony in the Code of Penal Procedures . 
Contrarily to Article 999 of the Code of Civil Procedures, the decision to lock the defendant 

having refrained from paying the aforementioned expenses shall be made by the Public 
Prosecution”. (Art11- Law 293/2014)

Public Prosecutor
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“The restraining request shall compel the defendant to take one or more of the measures 
below: 

1- Refrain from holding prejudice to the victim and other persons established in Article 12 of 
law 293/2014 or instigating the same; 

2- Refrain from holding prejudice to the continued presence of the victim and persons living 
with him/her and covered by the restraining order in the household; 

3- Compel the offender to leave the house temporarily and for a period determined by the 
relevant authority when the victim is found to be in danger; 

4- Move the victim and other cohabitants outside the house when they are believed to be 
in danger and subject to a threat that could be the result of a continued presence in the 

household and transfer them to a temporary safe and convenient residency. 
When the victim moves out, children who are of a legal age shall move out with him/her along 

with any other at risk children or cohabitants. 
The defendant shall pay the accommodation fees in advance according to his/her means. 

5- Compel the defendant, with due consideration of his/her capacities, to pay in advance an 
amount of money adequate to cover the fees for food, cloth and education fees for dependent 
persons. Compel the defendant as per his/her capacities to pay the fees necessary for medical 
treatment or the hospitalization of the victim and other persons established in Article 12 of the 

present law where violence resulted in the need for therapy”. (Art14- Law 293/2014)

Relevant authority to issue the restraining order

“The request to obtain a restriction order shall be filed before the relevant investigating judge 
or the Penal Court entrusted with the same and shall be examined in the deliberation room. 
The request may as well be submitted before the judge in chambers to apply for summary 

procedures. 
The decision made by the investigating judge or the single appellate magistrate as per the 

CCP provisions shall be accepted. 
Lodging an appeal to challenge the decision relevant to the restraining order shall not stop 

implementation thereof unless the relevant court decides otherwise. 
The decision issued by any of the legal authorities mentioned in the present Article shall not be 

challenged. 
The decision shall be rendered in the cases established in paragraphs one and two of the 

present article within no more than forty eight hours”. (Art13- Law 293/2014)
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“Trial shall be held secretly before the competent authorities”. (Art19- Law 293/2014)

Disclaimer: The procedure described below/above for domestic SGBV cases are those 
prescribed by the law. It is not possible to highlight implementation gaps or concerns in light of 

the relevantly recent adoption of the Law 293/2014.
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ANNEX XIV: Criminal Procedures – Cases other than Domestic Violence

The Public Prosecutor may conduct the preliminary investigation himself. If he does, the 
suspect’s counsel may be present with his client during interrogation With the exception of 

interrogating the suspect or person complained of, if the Public Prosecutor does not carry out 
the investigation himself, he shall scrutinize the preliminary investigations carried out by the 
Judicial Police officer. If he finds that the offence is a felony or a misdemeanor necessitating 

further investigation, he shall bring charges before the Investigating Judge If the investigation 
of a misdemeanor proves to be sufficient, he shall bring charges before the competent Single 

Judge. The Public Prosecutor establishes a legal file and proceeds to indictment or other 
decisions. (Art 49- Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)

If the Public Prosecutor determines that the SGBV crime is a misdemeanor the suit will come 
before a Single Penal Judge. 

If the Public Prosecutor determines that the SGBV crime is a felony, the suit will be are heard 
before an Investigating Judge. 

The Public Prosecutor may decide not to proceed with the preliminary investigation:
-Act does not constitute an offence

-There is insufficient evidence that an offence has occurred
-Public Prosecution has lapsed for one of the reasons set out in Article 10 of this Code (case 

dropped) (Art50- Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)

Public Prosecutor



85

ANNEXES

he Single Judge hears cases involving misdemeanors and petty offences, with the exception of 
offences to which special legal provisions are applicable. The Public Prosecution Office is not 

represented before him. (Art 150- Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)

Cases are referred to the Single Judge in one of the following ways:
(a) Charges laid by the Public Prosecution Office;

 (b) Charges laid directly by the aggrieved party, who assumes the status of a civil party;
 (c) A committal order by the Investigating Judge or the Indictment Chamber;

(d) An action for damages on the ground of a stay of proceedings, acquittal or discharge;
 (e) A decision to designate a judicial authority or to transfer the case;

(f) Commission of a misdemeanor during a trial hearing;
 (g) Petty offences for which a record has been issued.

(Art 151- Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)
The Public Prosecutor brings charges of a misdemeanor before the Single Judge in cases 

involving a person whose identity has been ascertained.
The statement of charges contains a description of the alleged misdemeanor and of the place 
in which it was committed, and is accompanied by the record of the preliminary investigations, 

the complaint, and all documents supporting the prosecution. The Public Prosecutor may 
subsequently bring charges against a person whom he failed to charge so long as the case 
remains pending before the Single Judge. The latter may draw his attention to his failure to 

bring charges against a person against whom evidence exists, without being bound to do so.
The Public Prosecutor may ask to examine the case file, provided that he returns it not more 

than three days after the date on which it is entrusted to him.
The Public Prosecutor shall sign the document containing his charges and he may not withdraw 

it or drop the charges.
He may not charge a person with an offence before the Single Judge if he has already charged 

the person with the same offence before the Investigating Judge. 
(Art152- Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)

Misdemeanors
-Single Penal Judge - 
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In the case of a flagrant delit- the Investigating Judge can go straight to the crime scene 
without waiting for the Public Prosecutor-

When the defendant appears before him for the first time, the Investigating Judge shall inform 
him of the charges against him, summarizing the facts and informing him of the evidence in 

his possession … The Investigating Judge shall inform the defendant of his rights, particularly 
the right to the assistance of one lawyer during the questioning. (Art79- Code of Criminal 

Procedure, Law no. 328/2001)
As an exception to the provisions of Articles 78 and 79 of this Code, the Investigating Judge 
may take a reasoned decision to begin questioning the defendant forthwith if there is a risk 

that a trace or evidence may disappear. He may question the defendant without the presence 
of a lawyer in the case of an offence discovered in flagrante, or the equivalent thereof. (Art 80- 

Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)
The Investigating Judge may decide to prohibit communication for a period not exceeding 

five days with a defendant who is being held in custody. The prohibition shall not be applicable 
to communications between the defendant and his lawyer. If an arrest warrant issued in the 
defendant’s absence is executed, the Investigating Judge, on being apprised of the arrest, 

shall summon the detained defendant and question him concerning the charges against him, 
provided he complies with the rules set out above. (Art83- Code of Criminal Procedure, Law 

no. 328/2001)
With the exception of a person previously sentenced to at least one year’s imprisonment, 

the period of detention for a misdemeanor may not exceed two months. This period may be 
extended by, at a maximum, a similar period where absolutely necessary. With the exception of 
homicide, felonies involving drugs and attacks against State security, felonies which represent a 
global danger and offences of terrorism and cases of detained persons with a previous criminal 

conviction, the period of detention may not exceed six months for a felony. This period 
may be renewed once on the basis of a reasoned decision. The Investigating Judge may 

decide to prohibit the defendant from travelling for a period not exceeding two months for a 
misdemeanor and a year for a felony, from the date of being released or set at liberty. (Art108- 

Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)

Felonies
- Investigating Judge-
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If a person is apprehended in the act of committing a misdemeanor that is punishable with 
imprisonment, he shall be brought before the Public Prosecutor, who shall question him, 

charge him and refer him to the Single Judge before whom he will be tried either immediately 
or on the following day, while respecting Article 108 of this Code. Before referring the case to 
the Single Judge, the Public Prosecutor may issue an arrest warrant, which shall be enforced 

forthwith.
If the defendant requests a deferral in order to appoint a lawyer, the Single Judge shall grant 

him a maximum period of three days for this purpose, which is non-renewable.
In the case of a misdemeanor discovered in flagrante, the Public Prosecutor shall record the 

names of the witnesses. The Single Judge may order that they be served with oral notice of the 
time of the hearing, either through the Judicial Police, the security forces or the Bailiffs’ Office.
If one of them fails to appear, the Single Judge may issue an enforceable summons. (Art153- 

Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001)
If the Single Judge ascertains that the case pertaining to an offence discovered in flagrante 
is not ready for trial, he shall order its deferral for a period not exceeding ten days. He may 
release the defendant of his own motion in the absence of a civil action or in response to an 

application from the defendant, with or without surety, if he finds that there is no need to keep 
him in detention, provided that the released defendant elects a domicile in the city or town in 
which the Single Judge’s office is located. In such cases he may, if he considers it necessary, 

issue a travel ban for a period not exceeding two months.
If the defendant files a request for release, a copy of his application shall be served on the civil 
party at his actual place of residence within the area of jurisdiction of the Single Judge or at his 
elected domicile, and he shall submit his observations thereon within twenty-four hours of the 
date of service. The Single Judge shall decide whether to grant or reject the application within 

a similar time limit.
The civil party and the defendant may file an appeal against the Single Judge’s decision before 

the Appeal Court within twenty-four hours of the date of notification. The Public Prosecution 
Office may file an appeal against it within twenty-four hours of the date of its delivery. (Art154- 

Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001 )
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If the Investigating Judge decides to stay proceedings against the defendant, he shall base his 
decision on either a legal or factual ground.

The ground shall be legal if there is no qualification of the alleged act under criminal law, if 
a new law was enacted after the charge was laid under which it is no longer qualified as an 
offence, if the qualification of the act as an offence is no longer valid on a legally justifiable 

ground, or if the public prosecution in respect of the charge has been extinguished on any of 
the legally established grounds for extinguishment.

The ground is factual if the investigation fails to establish that the alleged offence actually 
occurred, if there is no evidence of the existence of a causal link between the alleged offence 

and the defendant, or if the public prosecution was brought against an unknown person 
and the investigation failed to detect him or to ascertain his identity. In the latter situation, 
the Investigating Judge shall issue a permanent wanted notice with a view to detecting the 

perpetrator or ascertaining his identity.
If the Investigating Judge orders a stay of the proceedings against the defendant, he shall 

order his immediate release if he is in custody. An appeal against this decision shall not stay 
its enforcement. (Art122- Code of Criminal Procedure, Law no. 328/2001) If the Investigating 
Judge decides that the alleged act is a petty offence or a misdemeanor that is not punishable 
by imprisonment, he shall immediately release the defendant if he is in custody and refer the 
case file to the Single Judge through the Public Prosecution Office. (Art123 Code of Criminal 

Procedure, Law no. 328/2001)
If the Investigating Judge considers that the act he has investigated amounts to a felony, he 
shall issue a decision setting out the facts of the case, the evidence available and the legal 
qualification applicable thereto. He shall refer the file to the Public Prosecution Office for 

transmission to the Indictment Chamber, which is the authority responsible for the indictment.
If the Investigating Judge decides that the charge of a felony is not applicable to the facts 
of the case, but that the charge of a misdemeanor is applicable, the Public Prosecutor may 
appeal his decision. The civil party is not entitled to appeal the decision. (Art125- Code of 

Criminal Procedure, Law no. 328/2001)

Investigating Judge
- Decision
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ANNEX XIX: SGBV task force coordination calendar and key contacts
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ANNEX XV: Lawsuit Type

Lawsuit type Law in Muslim religions Competent court Procedure Documents
Divorce Personal status law of the 

community who has the 
jurisdiction to conclude the 
contract

Chariaa court who 
has the jurisdiction 
to conclude the 
contract

- divorce case
- to proof divorce 
case
- disperse lawsuit 

- marriage contract and 
certificate
- family record
- any other document as 
proof for the facts

Alimony Personal status law of the 
community who has the 
jurisdiction to conclude the 
contract

Chariaa court who 
has the jurisdiction 
to conclude the 
contract

Alimony lawsuit 
for the wife

- any financial document 

as proof

Post pay

المؤخر
Personal status law of the 
community who has the 
jurisdiction to conclude the 
contract

Chariaa court who 
has the jurisdiction 
to conclude the 
contract

Lawsuit for the 
w i f e

Marriage contract as 

proof of the amount

Travel ban Personal status law of the 
community who has the 
jurisdiction to conclude the 
contract

Chariaa court who 
has the jurisdiction 
to hold the divorce 
case

- lawsuit in the 
Chariaa court or 
before the general 
prosecutor judge
- execution in front 
of the executive 
bureau if issued 
by the Cahriaa 

court  and SG

- ID or passport or 
travel document for the 
concern person
- any other proof 

Proof of marriage Personal status law of the 
community who has the 
jurisdiction to conclude the 
contract

Chariaa court who 
has the jurisdiction 
to conclude the 
contract

Joint lawsuit to 
proof the marriage

- marriage contract
- marriage certificate 
from Mukhtar if any
- both parties avowal

Guardianship

)وصاية محكمة شرعية
)والية )محكمة مدنية

Personal status law of the 
community of the parties
And civil law

- Chariaa court of 
the community
- Civil court

- G u a r d i a n s h i p 
lawsuit in the 
Chariaa court
-guardianship in 
the civil court for 
the financial side

Any document that 
proves this right such as 
medical report, ID,….
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Lawsuit type Law in Muslim religions Competent court Procedure Documents
Nullity of marriage- 
divorce or body 
separation

Procedural law and 
personal status law for each 
communi ty

Religious court who 
has the jurisdiction 
to conclude the 
contract

Lawsuit - marriage certificate 
or marriage document 
from the church
- family record

Alimony Personal status law of the 
community who has the 
jurisdiction to conclude the 
contract

Religious court who 
has the jurisdiction 
to conclude the 
contract

Alimony lawsuit 
for the wife as an 
addition to the main 
lawsuit of divorce…

-any financial 

document as proof 

Travel ban Personal status law of the 
community 

Religious court who 
has the jurisdiction 
to hold the divorce 
case

- lawsuit in the 
religious court or 
before the general 
prosecutor judge
- execution in front 
of the executive 
bureau if issued by 
the religious court  
and SG

- ID or passport or 
travel document for 
the concern person
- any other proof 

Proof of marriage Personal status law of the 
community who has the 
jurisdiction to conclude the 
contract

religious court who 
has the jurisdiction 
to conclude the 
contract

Joint lawsuit to proof 
the marriage

-marriage contract
- marriage certificate 
from Mukhtar if any
- both parties avowal

Guardianship

)وصاية محكمة شرعية
)والية )محكمة مدنية

Personal status law of the 
community of the parties
And civil law

- Religious court of 
the community
- Civil court

- Guardianship 
lawsuit in the 
religious court
- guardianship in the 
civil court for the 
financial side

Any document that 
proves this right such 
as medical report, 
ID,….
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Lawsuit type Law in Muslim religions Competent court Procedure Documents
Divorce Procedural law and family 

law of the country where 
the contract was done

Civil court who has 
the jurisdiction to 
hold civil family law 
cases

Lawsuit from one of 
the parties or joint 
case 

- marriage certificate
- family record

Alimony Procedural law and family 
law of the country where 
the contract was done

Civil court who has 
the jurisdiction to 
hold civil family law 
cases

Alimony lawsuit 
for the wife as an 
addition to the main 
lawsuit of divorce…

- any financial 

document as proof 

Travel ban Civil and criminal laws General prosecutor -criminal application - ID or passport or 
travel document for 
the concern person
- any other proof 
such as copy of the 
divorce case

Proof of marriage Procedural law and family 
law of the country where 
the contract was done

Civil court who has 
the jurisdiction to 
hold civil family law 
cases

Joint lawsuit to proof 
the marriage

-marriage contract
- marriage certificate 
from Mukhtar if any
- both parties avowal

Guardianship

)وصاية محكمة شرعية
)والية )محكمة مدنية

Lebanese civil law - Civil court who has 
the jurisdiction to 
hold civil family law 
cases

Guardianship in the 
civil court for the 
financial side

Any document that 
proves this right such 
as medical report, 
ID,….
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Lawsuit type Law in Muslim religions Competent court Procedure Documents
Alimony Personal status law for each 

community or family law of 
the country if the marriage 
is civil

Chariaa or religious 
or civil court 
depending the 
marriage contract

Lawsuit must be 
submitted by the 
party who has the 
legal custody

-Family record
-custody decision

Guardianship Personal status law for each 
community or family law of 
the country if the marriage 
is civil

Chariaa or religious 
or civil court 
depending the 
marriage contract

Lawsuit -family record

-any proof that the 

legal guardian cannot 

anymore hold this 

responsibility such 

as death certificate, 

medical report…

Custody Personal status law for each 
community or family law of 
the country if the marriage 
is civil

Chariaa or religious 
or civil court 
depending the 
marriage contract

Lawsuit based on an 
initial divorce lawsuit 

Any proof that can 
support the demand

Visitation Personal status law for each 
community or family law of 
the country if the marriage 
is civil

Chariaa or religious 
or civil court 
depending the 
marriage contract

Lawsuit based on an 
initial divorce lawsuit

No need to any 
document. It is a 
right to the party 
who doesn’t have the 
cus tody

Paternity Personal status law for each 
community or family law of 
the country if the marriage 
is civil

Chariaa or religious 
or civil court 
depending the 
marriage contract

Lawsuit from one of 
the parties or joint 
lawsuit

- marriage contract
- marriage certificate 
from Mukhtar if any
- both parties avowal
- birth certificate 
from Mukhtar if any 
or birth notification 
from the hospital
- DNA in many cases.
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ANNEX XVI: National legislation relevant to SGBV

Refugees have access to the courts on the same terms as nationals; however, realizing this right 
is often difficult. Private legal services are costly and legal aid services are not geared towards 
meeting the needs of refugees. In addition to that, refugees with no legal stay in Lebanon are 
under risk of being arrested even when approaching Internal Security Forces stations or courts to 
file complaints or take legal actions.

The Law on the Protection of Women and Other Family Members from Domestic Violence 

Signed by the president under the number 293 on 7 May 2014 and published in the official gazette 
on 15/04/2014.

The law has amended several articles in the Penal Code relevant to domestic violence.

 Article 3 of the above mentioned law: 
Crimes of domestic violence shall be punished as follows: 

1- Article 618 of the Penal Code shall be amended as follows:  (related to children and begging)

Article 618: Whoever shall incite a minor aged less than 18 year to begging shall be sentenced to 
a term of imprisonment of no less than one month and no more than one year and shall be subject 
to a fine of no less than the minimum wage and no more than double its amount. 

2- Article 523 of the Penal Code shall be amended as follows: 

Article 523: (related to prostitution)

Whoever shall instigate one person or more, male or female, that has not completed the age of 
twenty one to engage in prostitution or corruption, and whoever shall facilitate the same by aiding 
or abetting, shall be sentenced to imprisonment between one month and one year and shall be 
subject to a fine varying between the minimum wage and three folds the same. 
Shall be subject to the same sentence whoever is involved in secret prostitution or engages in the 
facilitation thereof. 
Without prejudice to the provisions of Article 529 annexed to Article 506, the sentence shall be 
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increased as per the provisions of Article 257 of the present Law where the crime is committed 
within the family regardless the age of the person against whom the crime is committed.

 
3- Article 527 of the Penal Code shall be amended; a new paragraph shall be added thereto as 
follows: (related to prostitution)

Whoever shall rely on the prostitution of a third party to gain his/her living, whether fully or partially, 
shall be sentenced to a term of imprisonment of no less than six months and no more than two 
years and shall be fined not less the minimum wage and not more double its amount. 
Without prejudice to the provisions of Article 529 added to Article 506 of the Present law, the 
sentence shall be increased where the crime involves violence or threat. 

4- A new paragraph shall be added to Article 547 of the Penal Code as follows: (related to homicide)

Article 547: Whoever shall commit homicide purportedly shall be sentenced to hard labor between 
fifteen and twenty years. The sentence shall vary between twenty and twenty five years, where 
homicide is committed by one spouse against the other. 

5- Amending Article 559 of the Penal Code to read as follows: 

The sentences herein shall be increased as per the provisions of Article 257 where the offense is 
committed in one of the cases established in Paragraph two of Articles 547 and 549 of the Present 
Law. 

6- Articles 487, 488 and 489 of the Penal Code shall be amended as follows: 

Article 487: Adultery committed by one of the spouses shall be sentenced to a term of imprisonment 
of no less than three months and no more than two years. The same sentence shall apply to partners 
in adultery where they are married; otherwise they shall be sentenced to imprisonment for not less 
than one month and not more than one year. 
Article 488: The spouse shall be punished to imprisonment for not less than one month and not 
more than one year where he/she takes a lover in public. The partner shall be subject to the same 
sentence. 
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Article 489: 
- Adultery shall only be prosecuted upon the complaint of one of the spouses and where the 
plaintiff associates in a court action with the public prosecutor; 
- Partners or accomplices shall only be prosecuted together with the adulterer; 
- A complaint filed by the spouse having given his/her consent to the adultery shall be null; 
- A complaint filed three months after the plaintiff became informed of the crime shall not be 
accepted; 
- Depriving the spouse of his/her right, results in annulling public and private actions against the 
offenders; 
- Where the plaintiff accepts to resume life in common, charges are dropped. 

7- a) Whoever shall with the intent of redeeming marital rights to intercourse or because of the 
same, beat the spouse or inflict harm thereto, shall be subject to one of the sentences established 
in Articles 554 to 559 of the Penal Code. 

Where beating or harming recurs, the sanction shall be increased as per the provisions of Article 
257 of the Penal Code.

Where the plaintiff drops charges, public action subject to Articles 554 and 555 of the Penal Code 
shall be refuted. 
Provisions governing recidivism shall remain applicable, where conditions are satisfied. 

7- b) Whoever shall with the intent of redeeming marital rights to intercourse or because of the 
same, threat the spouse, shall be subject to one of the sentences established in Articles 573 to 578 
of the Penal Code. 
Where threat recurs, the sanction shall be increased as per the provisions of Article 257 of the Penal 
Code. 
Where the plaintiff drops charges, public action subject to Articles 577 and 578 of the Penal Code 
shall be refuted. 
Provisions governing recidivism shall remain applicable, where conditions are satisfied.
Voluntary harm done to people related to domestic violence

Provisions remain applicable to domestic violence as per Article 3 paragraph 7-a of the Law on the 
Protection of Women and Other Family Members from Domestic Violence 
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Article 554: 
A person who undertakes on purpose to beat, wound or harm another person, without causing 
any disease or work incapacity for a period not exceeding ten days, shall be punishable, based on 
the complaint filed by the harmed person, by six months imprisonment or custody and a fine of 10 
thousand to fifty thousand Lebanese pounds, or one of these two penalties.
A weaver from the part of the plaintiff extinguishes the prosecution right and what is applied from 
the penalty is what is foreseen by the personal plaintiff’s advice.

Article 555: 
If the harm causes a disease or work incapacity for a person for a period exceeding ten days, the 
perpetrator is sentenced to imprisonment for not more than a year and a fine of one thousand 
Lebanese pounds maximum, or to one of these penalties.
A weaver from the part of the plaintiff leads to half the sentence.

Article 556: 
If the disease or work incapacity exceeds twenty days, a penalty of three months to three years 
imprisonment is applied in addition to the fine aforementioned.

Article 557: 
If the act causes the cutting or removal of an organ or the amputation or disablement of one limb 
or the dysfunction of any of the senses, or if it causes a serious mutilation or any other permanent 
defect or an apparently permanent defect, the perpetrator shall be punishable to a maximum of 
ten years of temporary hard labor.

Medical Ethics Law No. 288 issued on 22/2/1994 - Professional secrecy

Article 7 para. 13: if during an examination a doctor identifies a case of rape or sexual assault, he 
should notify the Public Prosecutor provided he obtains the written consent of the victim.
Article 7 para. 15:  if during an examination a doctor identifies arbitrary detention of a minor, ill 
treatment or deprivation, he should notify the competent authorities.

Sexual Violence
Penal Code

Article 503: 
A person who forces sex upon someone who is not his spouse, by means of violence and threat is 
sentenced to five years of hard labor at least. The sentence shall not be less than seven years if the 
victim is under fifteen years of age.
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Article 504: 
Is sentenced to forced labor a person who has sex with a person who is not his spouse and who 
cannot resist because of a physical or mental deficiency or because of means of deception used 
against this person.

Article 505: 
A person who has sex with a minor who is under the age of fifteen shall be sentenced to temporary 
forced labor. The sentence shall not be less than five years if the victim is under twelve years of age.
A person who has sex with a minor above fifteen years of age and under eighteen years of age shall 
be sentenced to two months to two years imprisonment.

Article 506 
A sexual act committed against a minor between fifteen years and eighteen years of age by one of 
his/her parents, whether legal or illegal, or one of his/her in-laws, and any person who has a legal 
or effective act on him/her or any of the servants of those people, shall be sentenced to temporary 
hard labor.

Law 422 on Protection of Juveniles in Violation of the Law or Exposed to a Danger

Article 25

A minor is considered to be in a threatening situation:

- If found in an environment exposed to exploitation or where his mental and physical health 
and safety, education and morals are at risk.
- If he is sexually aggressed or physically aggressed (cruel discipline beyond acceptable limits)

- If he is begging or is homeless

A minor will be considered as beggar if he is soliciting charity by any means. And is considered 
homeless if he has left his home and is living in the streets and public places; or if he is living as 
such and had no home initially.

Article 26

 The judge in any of these cases, shall take in the interest of the mentioned juvenile the protection, 
supervised freedom or rehabilitation measures, when necessary. 



100

The judge intervenes in this case based on the juvenile’s complaint or on the complaint of the 
parents, guardians, custodians or persons responsible for him, the social worker or public prosecutor 
or upon an information. He shall automatically intervene in cases that require urgent measures. The 
public prosecutor or the juvenile judge shall order a social investigation and hear the juvenile, his 
parents or one of them, the guardian or persons responsible for him, before taking any action against 
him unless there is urgency where the appropriate measure may be taken before the completion 
of the abovementioned procedures. The judge may resort to the judicial police to investigate on 
the matter. 

Shall not be deemed a divulgation of a professional secret and shall not be subject to the provisions 
of the criminal law, any information provided to the competent authority by a person who as a result 
of his situation, job or occupation is aware of the circumstances of the juvenile who is exposed to a 
danger in the cases specified in Article 25 of this Law. 

Fornication (forms of sexual exploitation -penal code)

Article 507: 
A person who by violence and threats forces another person to undergo sufferings or undertake an 
indecent act is to be sentenced to hard labor for not less than four years.
The minimum sentence shall be of six years if the victim is under fifteen years of age.

Article 508: 
A person, who, by means of deceit or exploitation of a physical or mental problem of a person, 
commits an indecent act against this person, shall be sentenced to ten years of temporary hard 
labor.

Article 509: 
A person who commits an indecent act against a minor under fifteen years of age shall be sentenced 
to temporary hard labor.
The sentence shall not be less than four years if the child is under twelve years of age.

Article 510:
Every person as described in Article 506 who commits against a minor who is between fifteen and 
eighteen years of age, an indecent act, shall be sentenced to a maximum of ten years of hard labor.
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Incitement to immorality 

Article 523 of the penal code:
Amended by the Law on the Protection of Women and Other Family Members from Domestic 
Violence 

Whoever shall instigate one person or more, male or female, that has not completed the age of 
twenty one to engage in prostitution or corruption, and whoever shall facilitate the same by aiding 
or abetting, shall be sentenced to imprisonment between one month and one year and shall be 
subject to a fine varying between the minimum wage and three folds the same. 
Shall be subject to the same sentence whoever is involved in secret prostitution or engages in the 
facilitation thereof. 
Without prejudice to the provisions of Article 529 annexed to Article 506, the sentence shall be 
increased as per the provisions of Article 257 of the present Law where the crime is committed 
within the family regardless the age of the person against whom the crime is committed.

Article 524: 
A person who undertakes, for the pleasure of other persons, to seduce, attract or exclude a person 
with his/her consent, shall be punishable by at least one year imprisonment and a fine that is not 
less than half the official minimum wage.

Article 525: 
A person who undertakes to detain another person in a brothel, against his/her will, and for a debt 
bondage, shall be punishable by two months to two years and a fine of the tenth of the official 
minimum wage to the total of it.

Article 526:
A person who undertakes to facilitate, for the purpose of achieving profit, the incitement of people 
to commit immoral acts with others, shall be punishable by one month to one year imprisonment 
and a fine of twenty thousand to two hundred thousand Lebanese pounds.

Child marriage (religious family law)

Minimum age for marriage in Lebanon according to religious family laws

Catholic Church: 16 for men, 14 for women (a higher age can be imposed by the head of Church)
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Orthodox Church: 18 for men and women (This can be reduced to 17 for men and 15 for women)

Evangelical Church: 18 for men and 17 for women (This can be reduced to a lower age)

Sunnis: 18 for men and 17 for women (This can be reduced to a lower age)

Shia: Puberty is the main criteria and is theoretically set at 15 for men and 9 for women.

Druze: 18 for men and 17 for women and the head of the sect can reduced it to 16 for men and 15 
for women.

Jews (very few if none are livingin Lebanon, but their family law is still officially recognized by the 
State): 18 for men and 12 for women. The age requirement for men can be reduced to 13

Penal Code Provisions

Article 483
A fine varying from 50 000 l.l. to 500 000 l.l. will be imposed on any religious authority conducts the 
marriage of a minor less than 18 years old, without mentioning in the marriage form the consent of 
the minor’s guardian, or the permission of the judge.

Article 484
The above-mentioned fine is also applicable when a marriage is contracted without the respect to 
public announcements and procedures stipulated in the relevant family law.  The fine also applies 
when the period of abstention from marriage imposed on women (widows or divorcees) is not 
respected. 

Trafficking in persons (penal)

Article 586 – a: “Trafficking in persons” is:
a) the recruitment, transportation, receipt, detention or harboring of a person
b) by means of threat or use of force, abduction or deception, abuse of power or of a position of 
vulnerability, or of the giving or receiving of payments or benefits, or using such means to achieve 
the consent of a person who has control over another person
c) for the purpose of the exploitation of others or facilitating this exploitation by someone else.



103

ANNEXES

In case any of the means above described is used, the consent of the victim shall not be considered 
as valid.

- “victim of trafficking”:
For the purpose of this law, the “victim of trafficking” means any physical person who has been 
subject to human trafficking or who is reasonably considered by the competent authorities as a 
victim of human trafficking, regardless of whether the perpetrator has been identified, arrested, 
judged or indicted.

According to the provisions of the present article, is considered as an abuse any act of forcing 
another person to participate in any of the following deeds:
a) acts punishable by the Law;
b) Prostitution or exploitation of others for prostitution purposes;
c) Sexual exploitation;
d) Begging;
e) Slavery or practices similar to bondage;
f) Forced or compulsory labor;
g) Including forced or compulsory recruitment of children in armed conflicts;
h) Forced involvement in terrorist acts;
i) Removal of organs or tissues from the victim.

- The consent of the victim, or any of his/her ascendants or legal tutor or any other person who has a 
legal or de facto control over him/her, for the intended exploitation as described in this paragraph.

- The recruitment, transfer, detention or harboring a person for the purpose of exploitation are 
considered, when perpetrated against persons under eighteen years of age, as trafficking in persons, 
even without any of the means mentioned in paragraph 1 b of the present article being used.

Article 586 – 2 punishes the crime stipulated in Article 586 – 1 as follows:
1- by five years imprisonment and a fine of one hundred to two hundred times the official minimum 
wage in case such acts occur for the purpose of giving, promising or receiving payments or other 
benefits.
2- by seven years detention and a fine of one hundred and fifty to three hundred times the official 
minimum wage in case such acts occur through deceit, violence, duress or influence on the victim 
or any member of his/her family.

Article 586 –3The penalty is a ten years detention and a fine of two hundred to four hundred times 
the official minimum wage in case the perpetrator of the crime mentioned in Article 586 – 1 or the 
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accomplice, the intervener or the instigator is:
1- a public servant, a person in charge of a public service, the director or an employee of a recruiting 
agency;
2- one of the ascendants of the victim, legal or illegal, one of the members of his/her family, any 
person exerting a direct or indirect, legal or de facto power over him/her.

Article 586 –4 The penalty is a fifteen years detention and a fine of three hundred to six hundred 
times the official minimum wage in case the crime mentioned in Article 586 – 1 is perpetrated:
1- By a group of two persons or more, undertaking criminal acts whether in Lebanon or in more 
than one country;
2- If the crime concerns more than one victim.

Article 586 – 5 In case of any of the following conditions occurring, the criminal acts mentioned 
in Article 586 – 1 shall be punishable by ten years to twelve years imprisonment and a fine of two 
hundred to four hundred times the official minimum age:
a) When the crime includes a serious harm to the victim or to another person or the death of the 
victim or another person, including death resulting from suicide;
b) When the crime concerns a particularly vulnerable person, including pregnant women;
c) When the crime exposes the victim to a life threatening disease, including HIV/AIDS;
d) When the victim is physically or mentally disabled;
e) When the victim is under eighteen.
Article 586 – 6 Is exempted from penalty any person who undertakes to notify the administrative 
or judicial authorities of the crimes mentioned in this Chapter and provides them with information 
which allows either the disclosure of the crime plan before it happens or the arrest of the 
perpetrators, accomplices, interveners or instigators if the informing person does not bear any 
liability as perpetrator of the crime mentioned in Article 586 – 1.

Article 586 – 7 Mitigating circumstances are applied to the person who provides the competent 
authorities, after the perpetration of the crimes mentioned in this Chapter, with information that 
prevents the extension of those crimes.

Article 586 – 8 The victim who has been evidently obliged to perpetrate acts that are punishable by 
the Law or has broken the terms of residence or work, shall be exempted from penalty.
The examining magistrate may, by virtue of a decision he/she issues, allow the victim to reside in 
Lebanon during the period of the investigations procedure.
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Article 586 – 9 The Minister of Justice may hold agreements with specialized institutions or 
organizations which offer assistance and protection to the victims of the crimes mentioned in this 
Chapter.
The terms and procedures of assistance and protection provision by these institutions and 
organizations are fixed by virtue of a decree issued by the Council of Ministers upon a proposal by 
the Minister of Justice.

Article 586 – 10 The proceeds of the crimes mentioned in this Chapter are seized and deposited in 
a special account of the Ministry of Social Affairs for assistance to such victims.
The regulations of such account are fixed by virtue of a decree issued by the Council of Ministers 
upon a proposal by the Minister of Social Affairs.

Article 586 – 11 The Lebanese courts are competent when any of the crime elements is perpetrated 
on the Lebanese territories.
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ANNEX XVII: Sample Safety Audit Tool 

GBV Assessment Tools – From IRC Community Mobilization Toolkit

4: SAFETY AUDIT

Focus: Reducing Risks for Women and Girls in the Camp/Site Environment 

Note: This tool is based upon observation. In areas of insecurity, you should not fill in the 
questionnaire while walking around the site/community; rather, take mental note of questions and 
observations and fill in the form later, after leaving the site/community. It is intended for informal 
peri-urban settlements including informal urban, tent, and collective shelters.  

Please make sure to answer ‘yes’ or ‘no’ to whether each specific item is a problem. Always 
provide as detailed a description as possible of what the current situation is. Please include detailed 
descriptions, and take note of any issues that might appear to be of particular concern for the 
safety and security of women and girls. 

Name of Person Conducting Audit: 

Geographic region:    Team:  0  Mobile   0  WGCC 

Date:       Location/IS: 
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Overall Layout  

Are night lights visible in the area? 

Yes No 

CONSIDERATIONS: Are night lights visibly placed in main thoroughfare walk ways pathways? Are 
light installations visible along roads, walk ways, health posts and other services? 

Is there overcrowding in the home? 

Yes No 

CONSIDERATIONS: If yes, are homes shared between strangers (ie individuals and/or families 
previously unknown to each other)? Is there privacy for bathing and toilet use? Are there partitions 
between rooms?  Is there stranger traffic/loitering in entry ways and walkways within collective and/
or private shelter spaces? 

COMMENTS:

Is there overcrowding in the settlement area? 

Yes No 

CONSIDERATIONS: Are shelters secure structures? Do shelters have closable entryways e with 
internal locks? Are there walkways to allow for movement? Are walkways well lit? Do households 
have privacy? 

COMMENTS:
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Community

Are there women and girls present in the community during the day? 

Yes  No 

CONSIDERATIONS: What are women and girls observed doing in the settlement and/or area? Are 
women or girls observed at home alone? Are girls observed in or nearby schools? Are women or 
girls observed to be working in the settlements or nearby? What sorts of occupations do they have?

Have armed actors or others set up barriers or checkpoints within or in the immediate vicinity 
of the area ? 

Yes No 

CONSIDERATIONS: Are barriers/checkpoints blocking key access routes to health centers, schools 
or other key community and service points? Are there barriers/checkpoints nearby? Do official l 
and/or unofficial armed actors patrol the area? 

COMMENTS:

Other Comments
Please include any other observations, including those related to movements and activities of 
women and girls outside the home for market access, employment or livelihoods, recreation,  etc.
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ANNEX XVIII: Additional considerations for at risk categories 

Additional considerations for at risk categories of persons

All principles and standards contained in these SOPs apply to all persons, regardless of their 
regardless of race, religion, nationality, ethnicity, sex, sexual orientation or political affiliation. 
However, the paragraphs below intend to provide guidance in order to ensure that SGBV prevention 
and response interventions fully address the needs and vulnerabilities of some categories that are 
particularly at risk and very often less visible 

Persons with disabilities are more vulnerable to SGBV because:   

- Economic dependence and reduced access to livelihoods lead to increased risk of sexual 
exploitation and abuse, survival sex  
- Less valued: increased risks of domestic violence/forced marriage/ forced prostitution
- Less visible: overlooked in SGBV prevention and response programming
- Limited mobility and reduced access to services
In addition, persons with disabilities may be an easy target for acts of SGBV because they are less 
likely to report what happened, both due to barriers to access services and lack of awareness 
of available services. Moreover, access to services for survivors of SGBV living with disabilities 
may pose additional challenges in terms of how to ensure that guiding principles are respected 
(confidentiality and respect the dignity and ensure non-discrimination of the survivor) 

Prevention: possible actions
• Address attitudinal barriers, including negative stereotyping of persons with disabilities, 

social stigma and other forms of discrimination.  
• Raise awareness about the particular risks of exposure to SGBV that persons with disabilities 

may face. 
• Ensure the inclusion and participation of persons with disabilities in the development, 

implementation and monitoring of SGBV prevention and response programmes 
• Ensure meaningful participation in assessments - attention should be paid to ensuring 

accessible venues for consultation and program implementation, transportation opportunities 
for those facing obstacles to mobility, as well as addressing obstacles to participation for 
caregivers of family members with a disability
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• To acknowledge the contribution and value of persons with disabilities, try to address directly 
both the individual as well as their caregivers 

• Inform and train persons with disabilities as well as their families and caregivers on how to 
recognize, avoid and report acts of SGBV 

• Improve broader inclusion by creating opportunities for persons with disabilities to educate 
their community about their rights, possibilities to contribute and participate in community 
life

• Develop partnerships with specialized organizations, including local disabilities organizations 
to improve the quality of programmes to prevent and respond to SGBV.

• Provide accessible information about SGBV and services that exist to prevent and respond to 
SGBV. Consult with persons with disabilities to identify preferred communication mode (i.e. 
not all the people who are blind have been taught Braille) 

Response: possible actions
• Ensure that information and services that are available for survivors of SGBV living with 

disabilities, including health and transportation services, and interpreters for the hearing 
impaired, are accessible to persons with disabilities and their families.

• Training of service providers on disability and how it may lead to increased risks of SGBV  
• Work with service providers and survivors with disabilities on ensuring that barriers to access 

services are removed and that effective referral pathways are established (peer counseling 
and support networks may facilitate access to services)

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex may face several challenges in accessing services. 
They may encounter discrimination based on sexual orientation or gender identity in renting 
accommodations or discrimination in accessing employment opportunities. These challenges may 
lead to risky survival tactics, including survival sex work, sex-for-shelter; exploitation on the job; 
exposure to physical and sexual violence. 

Prevention: possible actions
• Address attitudinal barriers, including negative stereotyping of Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Intersex persons, social stigma and other forms of discrimination
• Develop and implement awareness raising activities for beneficiaries, local NGOs and police, 

hospitals, and schools to reduce discrimination and stigma against Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Intersex persons and to raise positive attitudes (identify influential allies, that 
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can support these campaigns). Where possible, ensure that activities are developed with 
LGBTI community input

• Conduct outreach to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex communities where they 
live.

• Include Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex persons of concern in all programmes. 
Work with any local LGBTI associations to ensure Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Intersex persons are included / have access to protection services (ex. livelihoods/ self-
reliance programmes, education, shelter) 

• Ensure that registration facilities and processes protect privacy and confidentiality and are 
accessible to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex refugees 

• Provide information in places that Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex consider 
safe.

Response: possible actions
• Identify risks that Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex persons may encounter in 

accessing services 
• Raise awareness among legal, psychosocial and health service providers about the occurrence 

of SGBV against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex persons and their obligation 
to act inclusively and without discrimination, thereby preserving dignity and confidentiality in 
their dealings with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex survivors. 

• Create referral pathways LGBTI-friendly legal aid organizations, medical professionals, social 
service organizations, employment agencies

• Bolster emergency shelter options for at-risk sexual minorities.



 تم تطوير هذه اإلجراءات التشغيلية الموّحدة بدعم ومساهمة من المنظمات التالية:

ABAAD, INTERSOS, UNHCR, UNFPA, UNICEF, UNRWA, MAKHZOUMI, TDH - CH, CARITAS, 
CONCERN, MERCY CORPS, MAP-UK, HEARTLAND ALLIANCE, DRC, IRC, KAFA, AVSI, CARE, 

NPA, RET, WVI, OXFAM


