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 الفصل األول: مقدمة

الجيء سوري من اللذين فرو هربا من النزاع المسلح في سوريا  230.000تعرض العراق الى موجة نزوح مزدوجة أذ استقبل العراق ما يقارب اكثر من 

و مما  148ب ما يقار.2و في جنوبه  744فيما بلغ عدد الالجئين السوريين في وسط العراق ما يقارب .1أذ لجأ الغالب االعظم منهم الى اقليم كوردستان 

في العراق و  زاد من حدة االزمة هو حصول نزوحا داخليا للسكان العراقيين الهاربين من تهديدات الدولية االسالمية المزعومة التي احتلت بعض المناطق

ات الحليفة ألاستعادة المناطق المحتلة, الشام او ما يسمى داعش فضال عن العمليات العسكرية الالحقة التي اعقبت االحتالل بقيادة الحكومة العراقية و القو

  3مليون كعائدين 9ز1مليون نازح داخلي و ما يزيد عن  3.3و قد عانى العراق من وجات نزوح متعاقبة على اثرها و تشير التقديرات الحالية الى وجود 

و االنبار و صالح الدين و ان اكبر فئة من النازحين و % من النازحين هم من نينوى 87و من الجدير بالذكر ان شهدتها جميع المحافظات في العراق 

مما اضاف ذلك عبء كبير على كاهل المجتمع المضيف في تلك المحافظات و اثر على الخدمات  .4العائدين يتواجدون في كل من االنبار و صالح الدين 
و يزى ذلك بشكل اساس الى العمليات  2017نة االنسانية خالل عام اضافة الى زيادة عدد االشخاص المحتاجين للمعو.5االساسية في كلتا المحافظتين 

طقهم العسكرية في نينوى و الحويجة و غرب االنبار اذ نتج عن هذه العمليات العسكرية حدوث موجة نزوح اكبر و حركة عودة من جانب اخر الى منا

 االصلية. 

منتشر على نطاق واسع ويشكل عنصراً مقلقاً في األزمة اصبح ( SVنف الجنسي )(، وبشكل خاص العGBVإن العنف القائم على النوع اإلجتماعي )

دينية معينة المزدوجة. إذ يستخدم تنظيم داعش العنف الجنسي كوسيلة لإلرهاب وأسلوب للنزاع، ويستهدف، بالدرجة األولى، نساء وفتيات أقليات عرقية و

الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسلطة داعش عرضة لمخاطر إنتهاك الحقوق واإلختطاف والعبودية الجنسية يعتبر السكان في العراق وسوريا. و

النزوح  بشكل أقل تؤثر إلى حد بعيد على المزيد من الالجئين والنازحين والمجتمعات موجات واإلغتصاب والتعذيب واإلساءة. وعلى أية حال، فإن تأثيرات 

( وجرائم الشرف واإلستغالل الجنسي والتحرش وزاج IPVيين، فاقم النزوح النسب العالية أصالً من عنف الشريك الحميم )المضيفة. فبالنسبة للعراق
االحتياجات نت موجودة قبل النزاع األخير. إن هشاشة مجموعات معينة، كاألسر التي ترأسها أنثى واألرامل والنساء ذوات ااألطفال/المبكر/القسري التي ك

لقد أُهِملت االحتياجات الخاصة لألشخاص المعّرضين لخطر العنف القائم واألطفال زاد من صعوبة التحديات التي يواجهونها.  يافعات لفتيات الوا الخاصة

ئم على النوع اعلى النوع االجتماعي، وال سيما النساء والفتيات، في جميع القطاعات. وبالرغم من ذلك، فإن إمكانيّة التخفيف من حدّة مخاطر العنف الق

 االجتماعي، و القدرة على توفير رعاية جيدة متعددة القطاعات للناجين ال تزال كبيرة.

مارس للعام و بحسب بيانات نظام ادارة المعلومات الخاصة للعنف القائم على النوع االجتماعي وسط و جنوب العراق و المؤشرة للفترة من يناير لغاية 

 26.8% اعتداء نفسي يليه بالدرجة الثانية الحرمان من الموارد بنسبة 37لقائم على النوع االجتماعي االكثر شيوعا صنفت فأن اكثر حاالت العنف ا 2017

 % للزواج القسري. 8.7% صنفت كعنف بدني و ما يقارب 24.4% و حوالي 

دة و منظمات فيما طورت اجراءات التشغل القياسية من خالل عملية تشاورية تشاركية بين الوكاالت المعنية و المؤسسات الحكومية و وكاالت االمم المتح

محافظات وسط  في واطراف فاعلة في المجتمع المدني تعمل على منع العنف القائم على النوع اإلجتماعي واإلستجابة له غير حكومية دولية و محلية 

 والنجف وصالح الدين.لى وجنوب العراق التي تشمل األنبار وبابل وديا

نطاقاً واسعاً من المستفيدين، بما في ذلك النازحين والالجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة واولئك الذين بقوا في بيوتهم  قياسيةتغطي إجراءات التشغيل ال
منظمات مسؤولة عن تقديم الخدمة في أربعة قطاعات إستجابة رئيسية: الصحة،  قياسية د أعدت إجراءات التشغيل الخالل العمليات العسكرية وبعدها. لق

بمنع العنف القائم على  ذات العالقة موجودة الموارد ال كأطار عمل و استثمار منها إستخدامها  هدف الدعم النفسي، الخدمات القانونية والسالمة واألمن. وال

في وسط و جنوب  الفاعلة  طرافجميع األمن أجل تسهيل إتخاذ إجراء مشترك من قبل  هذه االجراءات  جتماعي واإلستجابة له. لقد وضعتالنوع اإل

 تصديالعنف القائم على النوع اإلجتماعي والعنف غير القائم على النوع اإلجتماعي  من أجل منع العنف القائم على النوع اإلجتماعي والب العراق المعنية 

 له.

  

                                                             
1 2016December  31UNHCR,  
2 2017July –Figures obtained from UNHCR  

3 IOM DTM, January 2017 
4IOM Integrated Location Assessment, March 2017 
5Ibid. 
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 الصكوك واإللتزامات الدولية 1.1

 

 ( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانUDHR( )1948) 

 ( 1946إتفاقية األمم المتحدة لحظر اإلتجار باألشخاص وإستغالل دعارة الغير) 

 (1951ن بوضع الالجئين )ياإلتفاقية والبروتوكل المتعلق 

  (1952السياسية للمرأة )إتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالحقوق 

 ( 1954إتفاقية األمم المتحدة بشأن وضع االشخاص عديمي الجنسية) 

 ( 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 

 ( 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية) 

 (1974نزاعات المسلحة )إعالن  بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ وال 

 ( إتفاقية األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةCEDAW ،1979)  والبروتوكول اإلختياري الملحق باإلتفاقية

(1999) 

 ( 1989إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل) 

 (1990) 45/158القرار  –وأفراد أسرهم  رينية حقوق العمال المهاجاالعهد الدولي الخاص بحم 

  إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة(A/RES/48/104) (1993) 

 ( 1995إعالن ومنهاج عمل بكين) 

  (2000) 1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن المرأة والسالم واألمن 

 اء واألطفال، المكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة بروتوكول األمم المتحدة لمنع ومنع ومعاقبة اإلتجار بالبشر، وبخاصة النس

 (2003المنظمة عبر الوطنية )

 ( 2003نشرة األمين العام حول اإلجراءات الخاصة المتعلقة بالحماية من اإلستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية ) 

 ( تفويض األمم المتحدة بشأن وضع المرأةCSW في )2009و 2004 

 (2005بشأن األطفال في النزاعات المسلحة ) 1612من التابع لألمم المتحدة رقم قرار مجلس األ 

 حتياجات الخاصةإتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اال (CRPD( )2006) 

  (2008) 1820قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

  برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص( المناعة البشرية/اآليدزUNAIDS إطار عمل بشأن النساء والفتيات والمساواة في )

 (2009التشغيلية إلطار العمل ) UNAIDS( وخطة 2009النوع اإلجتماعي وفيروس نقص المناعة البشرية )

  (2016له ) يوالتصد منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الخاص بشأن البيان المشترك لجمهورية العراق واألمم المتحدة 

  نافذ في أقليم كوردستان العراقال 196المعدل لسنة  111الجرائم المتعلقة باألسرة، قانون العقوبات العراقي رقم 

  قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في أقليم كوردستان العراق2001 لسنة 14قانون رقم ، 

 2005 متعلقة بالمأوى( 37،45، 29، الفصول 2005، الدستور العراقي لسنة( 

  متعلق بالمأوى( 2007لسنة  12قانون وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية رقم( 

  العراق –، قانون مكافحة العنف األسري في أقليم كوردستان 2011لسنة  8قانون رقم 

  متعلق بالمأوى( 20011لسنة  8قانون مكافحة العنف األسري رقم( 

  

 أطر العمل و المعنيين  1.2

 

ً من المستفيدين في محافظات  ً واسعا ، بما في ذلك النازحين والالجئين والعائدين العراق وسط وجنوبتغطي إجراءات التشغيل المعيارية هذه نطاقا

ثر هشاشة. لألشخاص األك مخالل العمليات العسكرية وبعدها من أجل تسهيل تقديم الدع العراق وسط وجنوبوالمجتمعات المضيفة واولئك الذين بقوا في 

من العنف واألسر التي ترأسها أنثى واألرامل واألسر التي يرأسها طفل واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين  و الناجيات وهذه المجموعات تضم الناجين

رجال والفتيان ممن لميش واوالنساء والفتيات اللواتي يعانين من التمييز والته االحتياجات الخاصةعن أسرهم واألشخاص عديمي الجنسية والناس ذوي 

 .ثنائيي الجنسن جنسياً وياً أو يجبرون على إرتكاب إساءة جنسية وأفراد جماعات المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولييساء إليهم جنس
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 : تعاريف ومصطلحات2الفصل 
 

 تعاريف ومصطلحات عامة 2.1

 ( في نشرتها المعنونة " إرشاداتIASCهي تلك التي أقرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) في هذه الوثيقة إن التعاريف والمصطلحات المستخدمة 

 (.IASC 2015التعافي" ) ودعم وتعزيز المرونة المخاطر من الحد :اإلنساني العمل في االجتماعي النوع على المبني العنف مواجهة تدخالت دمج

اال   الثقافات في كل  مترسخة بشكل عميق ، وعلى الرغم من أنهاوارثها يشير إلى الفروقات اإلجتماعية بين الرجال والنساء والتي يتم ت النوع اإلجتماعي:

 انها قابلة للتغيير تدريجيا و بشكل متفاوت بين ثقافة و اخرى 

دة الشخص، بناًء على الفروق االجتماعية )النوع االجتماعي( بين هو مصطلح شامل ألي فعل ضار يرتكب ضد إرا العنف القائم على النوع اإلجتماعي:

األعمال التي تلحق األذى الجسدي والجنسي والعقلي أو المعاناة والتهديد بأفعال من هذا القبيل كاإلكراه، أو سائر أشكال ذلك يشمل  و الذكور واإلناث. 

يتم استخدام مصطلح العنف القائم على النوع في المقام األول للتأكيد على حقيقة   .و في السرعلناً أ الممارسات حدث هذه يمكن أن تالحرمان من الحرية. و

تشكل السمة الموحدة واألساسية لمعظم  –العالم  كل مجتمع فيفي  األمر الذي نجده –بين الذكور واألناث  بين الذكور واإلناث عدم المساواة الممنهجأن 

من الجدير باالشارة الى ان الرجال و و الفتيان يمكن ان يكونو معرضين للعنف ايضا على حد سواء مع و. أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات

 و الناجيات خوف من الوصمة و العار الذي قد يلحق بالناجينعملية االبالغ عنحاالت العنف نتيجة للتغالباً ما يكون هنالك قصور في و ، النساء و الفتيات 

إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، بما  كفلهالحقوق اإلنسان التي ت االعنف القائم على النوع اإلجتماعي إنتهاكو يعتبر  .من العنف في حالة ابالغه عن الواقعة 

والحق في التحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو   الفضلى في ة العقلية و الجسدية الصحيالحصول على الخدمات في ذلك الحق في األمن والحق في 

 المهينة والحق في الحياة.االساءة الوحشية أو 

 القائم على النوع االجتماعي العنف ِمن يشير إلى األفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية الطرف الفاعل )األطراف الفاعلة(:

غير . قد تكون االألطراف الفاعلة من الالجئين / النازحين والسكان المحليين والموظفين أو المتطوعين في وكاالت األمم المتحدة والمنظمات والتصدي له

 الحكومية والمؤسسات الحكومية المضيفة والجهات المانحة وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي. 

اإلنسانية، قد يكون المجتمع الجئين أو نازحين  االوضاع السكان المتأثرين بحاالت الطوارئ. و فئة إلى شير هو مصطلح ي :بفعل االزمات تمع المتأثرالمج

 أو المتأثرين بالكوارث أو مجتمعات مضيفة.

، بما في ذلك حركات تصف مجاميع مختلفة من االطراف الفاعلة هي منظمات مسلحة تتحدى إحتكار الدولة للقوة القسرية الشرعية. و الجماعات المسلحة:

 6إلى المجتمع. لتي تستندالمعارضة والتمرد والميليشيات المؤيدة للحكومة ولجان األمن ا

واحدة، عادة ما تكون  منظمة لتقديم المساعدة للناجي. وهي تستلزم وجود منظمة ةإدارة حالة العنف القائم على النوع اإلجتماعي هي طريقإدارة الحالة: 

 الناجين بشأن جميع الخيارات المتوفرة لهم،اعالم تقدم الدعم النفسي اإلجتماعي أو خدمات إجتماعية، وتتولى مسؤولية ضمان  مسؤوال عن  طرفاً فاعالً 

في معالجة ادارة الحالة تختلف هها الناجون بطريقة منسقة. وهي تتمتع بميزات فريدة من نوعها جتحديد ومتابعة  القضايا والمشاكل التي يوا بما  في ذلك 

   7"النهج المتمحور حول الناجي". عن الوسائل التقليدية للمساعدة و تتبنى نهج 

يعتبر هؤالء العاملين ات إدارة الحالة للناجين. وإليه مسؤولية تقديم خدم تدارس الحالة: يصف هذا المصطلح فرداً يعمل ضمن وكالة توفر الخدمات، أوِكل  

معينة من النظم والمبادئ  نتهجون ق عمل برنامج أقدم وييفريتولى االشراف عليهم و . او الناجية النهج المتمحور حول الناجي مدربين بشكل جيد على 

 يينن إجتماعيخصائيأق تسميات اخرى لدارسي الحالة اذ يمكن تسميتهم و يطلتهدف إلى تعزيز الصحة واألمل والعالج لدى زبائنهم. كما  التي اإلرشادية

 8.ومدراء حالة 

ف اتفاقية حقوق الطفل  "الطفل" على أنه شخص لم يتجاوز  18يقل عمره عن  هو أي شخص الطفل:  .عاما 18سنة. وتعّرِ

سنة ممن يشتركون بشكل مباشر في نشاط إقتصادي، واألطفال  12يشمل عمالة الطفل بشكل عام جميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  عمالة الطفل:

سنة( ممن يمارسون عمال أكبر من العمل الخفيف )أي العمل الذي ال يهدد سالمة الطفل  14إلى  12الذين تقل أعمارهم عن الحد األدنى لسن العمل )بين 

في اللعب أو اإلستجمام وال يؤذيه جسدياً  أن يقضيهوال يأخذ الكثير من وقته الذي يفترض  تهصحته، وال يتداخل مع تعليم الطفل وال يبعده عن أسرأو 

 يتضمن عمالة الطفل العمل الذي يشكل خطراً على الطفل ويؤذيه جسدياً أو إجتماعياً أو معنوياً؛ والعمل الذي يتداخل مع دراسته. ويستند 9وعقلياً وعاطفياً(.

اشكال  بعضاً من أسوأ 138رقم  ILO(،  وتشرح إتفاقية 138( للحد األدنى لسن العمل )رقم ILOمفهوم عمالة الطفل إلى إتفاقية منظمة العمل الدولية )

دعارة األطفال،  عمالة األطفال، يمكن أن تشمل العبودية، البيع واإلتجار، العمل القسري أو اإلجباري، تجنيد األطفال إلستخدامهم في النزاعات المسلحة،

 واإلتجار بالمخدرات.  

                                                             
6 http://www.smallarmssurvey.org/armed-actors/armed-groups.html 
7 GBV AoR. Interagency GBV Case Management Guidelines, 2017. 
8 GBV AoR. Interagency GBV Case Management Guidelines, 2017. 
9 Iraq Child Protection Sub-Cluster. Inter-Agency Standard Operating Procedures for Child Protection Case Management: 

Expanded Module on Child Labour for KR-I, 2017. 
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تقاسم المعلومات الخاصة  عدم الناجين والموافقة علىهي مبدأ أخالقي يحتم على موفري الخدمة حماية المعلومات التي تم جمعها حول السرية  السرية:

وال يكتب على ملفات القضية . ويتم االحتفاظ بكافة المعلومات المكتوبة في ملفات مقفلة في مكان سري او منها إال بإذن صريح منه او الناجية بحالة الناجي

 بكلمة سر. لكترونيةألالمعلومات غير المعرفة للشخصيّة. ويجب حماية جميع المعلومات ا إاّل 

رئاسة مشتركة( التي تتولى قيادة المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع  ترتيباتالمنظمات )عادة منظمتان يعمالن ضمن هي  وكاالت التنسيق:

موعة جتم اختيار وكاالت التنسيق من قبل الموتضمن أن يكون الحد األدنى من تدخالت الوقاية واالستجابة حيز التنفيذ. وي ها العاملةاالجتماعي و/أو مجموعات

 ص لألمين العام(.الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي وتقرها هيئة األمم المتحدة الرائدة في البالد )أي منسق العمليات اإلنسانية، الممثل الخا

األطفال األصغر سناً الذين هم حسب التعريف من الصغر بحيث أن سنهم الرغبة المعلنة في المشاركة في الخدمات. وهذا ينطبق على : فصاح :موافقة اال

الطفل المعلنة في ال يؤهلهم إلعطاء موافقة مستنيرة، ولكنهم من الكبر بما يكفي ليفهموا الخدمات ويقبلوا المشاركة فيها. إن الموافقة المبلغة هي رغبة 

  المشاركة في الخدمات.

المستنيرة هي الموافقة الطوعية للفرد المتمكن قانونياً من إعطاء موافقته، والذي يمارس خياره الحر المستنير. ومن أجل  الموافقة الموافقة المستنيرة: 

ة ن الناحية القانونيتقديم موافقة مستنيرة، يجب أن يتوفر لدى الفرد القدرة واإلدراك الكافيين لمعرفة وفهم الخدمات التي يجري تقديمها وأن يكون قادراً م

 على إعطاء موافقته. 

(: النازحون هم أناس أجبروا على الفرار من منازلهم كنتيجة لنزاع مسلح أو فتنة داخلية أو إنتهاكات نظامية لحقوق اإلنسان أو كوارث IDPالنازحون )

اية في مكان آخر داخل بلدهم األصلي من صنع اإلنسان أو من أجل تجنب اآلثار المترتبة على ذلك وممن يسعون لللحصول على الحمكوارث طبيعية أو 

 10أو محل إقامتهم األصلية ولم بعبروا حدود الدولة المعترفة بها دولياً.

LGTBI : 11الجنس.يشير بشكل جماعي إلى األشخاص الذين هم مثليون ومثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية و/أو ثنائيو 

قوانين وسياسات الدولة التي تفرض على وكاالت معينة و/أو أشخاص معينين في االختصاصات المساعدة )المعلمين واألخصائيين اإلبالغ اإللزامي: 
عن وجود عنف شخصي فعلي أو مشتبه بوقوعه )على سبيل المثال العنف البدني والجنسي واإلهمال  اإلبالغاالجتماعيين وموظفي الصحة، وما إلى ذلك( 

 اطفية والنفسية، الجماع غير القانوني(.واإلساءة الع

 بالضد منآخر التي تلحق بشخص شخص أوجماعة أو مؤسسة تقوم بإرتكاب العنف بشكل مباشر أو تدعم العنف أو غيره من أشكال اإلساءة  :جانيال

 إرادته/إرادتها

 12عانوا من حادث صادم أو مروع أو خطير.  نعند بعض الناس مم حصل عادة هو إضطراب ي إضطراب  ما بعد الصدمة:

هو شخص لديه درجة في الطب، يتبعها تدريب مختص في تشخيص ومعالجة األمراض العقلية واإلضطرابات العاطفية والمشاكل  الطبيب النفساني:

 13الحالت الصعبة. خاصة لمعالجةالسلوكية. وعلى األغلب يصف  أدوية 

هو نهج مدعوم باألدلة مبني على مفهوم مرونة اإلنسان. ويهدف اإلسعاف األولي النفسي إلى تقليل أعراض اإلجهاد  (:PFAاإلسعاف األولي النفسي )

  14صادم أو كارثة طبيعية أو حالة صحية عامة  طارئة أو حتى أزمة شخصية. ثوالمساعدة في التشافي بشكل سليم بعد التعرض لحاد

هو الشخص الذي يكون قد أكمل درجة البكالوريوس وأكمل دورة الخريجين في مجال علم النفس وربما يختص في تقييم وتشخيص  بعلم النفس: صائي اإلخ

األمراض العقلية،  واإلضطرابات العاطفية والمشاكل السلوكية. وعلى الرغم من إحتمال تلقيه تدريباً  في إستخدامات األدوية لعالج وعالج األمراض العقلية

تصاصيون بعلم النفس على مساعدة الناس في فهم طبيعة المصاعب التي يتعاملون معها وتطوير البصيرة خال يصف األدوية للمرضى. ويعمل اإل فإنه

 15وقد ينسقون مع موفري الخدمة الصحية اآلخرين، بما فيهم األطباء.وإدارتها تأثير المشاكل  منتقليل الوالمهارات من أجل 

األفراد والمجتمعات في معالجة الجروح النفسية وإعادة بناء البنى اإلجتماعية بعد حدوث حالة طارئة أو  المقصود به مساعدة و ماعي:الدعم النفسي اإلجت

 16وقوع حادث خطير. وهو يفيد في تحويل الناس إلى ناجين فعالين بدالً من أن يكونوا ضحايا سلبيين.

 

عية معينة أو الرأي السياسي بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى مجموعة اجتما تعرضه لالضطهاد  اصابه خوف مبرر جراء الالجئ: أي شخص

 17.هذا الخوف  او ال يرغب االستفادة من الحماية بسبب، وهو غير قادر على االصليخارج بلد جنسيته  استوطن، 

                                                             
10 http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/AnnexA_Feb2011.pdf 
11 National LGBTI health Alliance. 
12 National institute of mental health. 
13 British Colombia psychological association 
14 Minnesota Department of health 
15 British Colombia psychological association 
16 https://www.unicef.org 
17 United Nations Refugee Convention, 1951. Article 1. 
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 18أو بشكل منظم. ، يعود إلى وطنه أو منطقته األصلية، سواء كان ذلك تلقائياً بق له اللجوء او النزوح س  كل شخص هو العائد:

م الفردي والجماعي. و يهدف إلى ههو شخص محترف معني بمساعدة األفراد واألسر والمجموعات والمجتمعات على تعزيز رفاه األخصائي اإلجتماعي:

 المجتمع لحل المشاكل. موارددهم الخاصة ومساعدة الناس في تطوير مهاراتهم وقدرتهم على إستخدام موار

 1مع أية دولة. وتشير المادة  ليس لديه آصرة المواطنة الشرعية او ، لم يام اعتباره مواطنا وفقا لقوانين تلك الدولة  الشخص الذي ذلك هو عديم الجنسية:

عديم  هومواطناً ً بموجب قوانين أية دولة، يُعت ب ر بشكل تلقائي الخاصة بوضع األشخاص عديمي الجنسية إلى أن الشخص الذي ال  1954من إتفاقية 

  19الجنسية.

او الولي الشرعي قانونا و ليس بالضرورة ان منفصل عن كال األبوين/موفري العناية أو عن موفر العناية الرئيسي يعد  طفل  كل هو الطفل المنفصل:

 فل غير المصاحب لمعيليه او والديه يكون قريبا و بهذا الصدد يمكن المقارنة مع تعريف الط

وعلى الرغم من أنه يمكن إستخدام المصطلحين "الضحية" و"الناجي"  .العنف القائم على النوع اإلجتماعي تعرض للمعاناة من  شخص كلهو الناجي:
بشكل عام في القطاعات النفسية  مفضلال حالمصطلاً ما يستخدم في القطاعين القانوني والطبي و"الناجي هو غالببشكل متبادل، فإن "الضحية" مصطلح 

 ة، فإن مصطلح "ناجي" هو المفضل والمستخدم في هذه الوثيقة.قياسيةماعي ألنه يدل على المرونة. وألغراض إجراءات التشغيل الجتوالدعم اإل

ولوية لحقوقه وإحتياجاته ورغباته. وهو يعني ضمان من خالل إعطاء األ او الناجية وهو نهج يسعى إلى تمكين الناجي النهج المتمحور حول الناجي:

 20خدمات مالئمة وسهلة المنال وذات جودة عالية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي واإلجتماعي.على حصول الناجين 

أو وسائل اإلكراه األخرى، إستخدام  يعني تجنيد، نقل، تحويل، إيواء أو إستالم أشخاص، من خالل وسائل التهديد، إستخدام القوة اإلتجار باألشخاص:

 21ستغالل.شخص يتحكم في شخص آخر، لغرض اإللستالم أو إعطاء أجر إالخطف، اإلحتيال، الخداع، القيام بإساءة إستخدام السلطة أو المنصب أو 

 

حياة يهدد تهديد خطير أو ضرر  و هي احد العوارض المصاحبة للتجارب المؤلمة التي يتعرض لها الفرد كأن يكون الصدمة: 

الفرد أو رفاهه الجسدي و / أو تهديد خطير أو ضرر لحياة الطفل أو زوجه أو صديقه أو صديقه المقرب أو صديقه. عندما يعاني 

ساسية )السالمة ، الثقة ، االستقالل ، القوة ، الحميمية ، والتقدير( ، يتعرضون الناس من اضطراب في احتياجاتهم النفسية األ

 لصدمة نفسية.

ول، بحكم القانون أو العرف، عن شخص بالغ مسؤأي ال يعتني به ي لذوابه رقامقدِّمي الرعاية وألديه/وامنفصل عن هو طفل   الطفل غير المصحوب:

يكون محروماً تماماً من رعاية شخص بالغ، أو قد يعتني به شخص ما ال تمت به صلة قربى أو معرفة أو ليس  العناية به. وهذا يعني أن الطفل يمكن أن

 سنة، أو شخص غريب. 18مقدم الرعاية المألوف مثالً الجار أو طفل آخر يقل عمره عن 

اسية المجتمع أو األفراد للصعوبات العوامل الجسدية واالجتماعية واالقتصادية واألسرية والبيئية التي تزيد من حس الهشاشة:

 والتي تعرضهم للخطر نتيجة للخسائر واألضرار وانعدام األمن والمعاناة والموت. مخاوفوال

 

هذا الوضع اريفتع 2.2 قائم على النوع االجتماعي ل ال  حالة العنف 

العنف القائم على النوع أشكال ستة أنواع أساسية من هناك ( GBVIMSتصنيف نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي )بحسب 

جمع البيانات والتحليل اإلحصائي للعنف القائم على النوع  لغرض األساسية الستة للعنف القائم على النوع االجتماعي وصنفت هذه االنواع  االجتماعي:

ن تنطوي في الغالب على أكثر من شكل واحد من أشكال العنف. وينبغي االجتماعي. وأي حادثة تنطوي على العنف القائم على النوع االجتماعي يمكن أ

يف حوادث العنف للجهات الفاعلة في مجال الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له أن تستخدم هذه التعريفات في المقام األول لتصن

 القائم على النوع االجتماعي.

قضيب أو غيره من اجزاء الجسم )مهما كان طفيفا( في المهبل أو الشرج أو الفم. ويشمل أيضا اختراق المهبل أو فتحة إيالج قسري لل. اإلغتصاب: 1

 ما. شئالشرج ب

                                                             
18 http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/AnnexA_Feb2011.pdf 
19 http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/AnnexA_Feb2011.pdf 
20 www.endvawnow.org/en/articles 
21 UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Article 3, supplementing 

the UN Convention against Transnational Organized Crime 
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هو أي شكل من أشكال االتصال الجنسي القسري ال يؤدي إلى أو يتضمن اإليالج. ومن األمثلة على ذلك: محاولة االغتصاب،  اإلعتداء الجنسي: .2

( هو عمل من أعمال FGMالتقبيل غير المرغوب فيه، المالطفة، أو لمس األعضاء التناسلية واألرداف. تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )وكذلك 

وهذا النوع من الحوادث ال يشمل اإلغتصاب،  صنف على أنه اعتداء جنسي.ياألعضاء التناسلية، وعلى هذا النحو يجب أن  ؤثِّر علىالعنف التي ت

 يحدث ولوج.حيث 

عمل من أعمال العنف الجسدي ذو طبيعة غير جنسية. ومن األمثلة على ذلك: الضرب، الصفع، والخنق، والجرح، والدفع،  . اإلعتداء الجسدي:3

أو إصابة. وهذا النوع من  زعاجحرق، وإطالق النار أو استخدام أية أسلحة أو الهجمات بالمواد الحمضية أو أي فعل آخر ينتج عنه ألم، أو إالو

 الحوادث ال يتضمن تشويه األعضاء التناسلية لألناث.

 من أحد الطرفين أو كليهما. معلنةتزويج فرد ضد إرادته أو ارادتها. وهو يحدث دون موافقة الزواج القسري:  .4

ات االقتصادية أو فرص كسب العيش والوثائق وفرض الحرمان من الحصول على الموارد/الموجود الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات: .5

أو قيود على الحركة والتعليم والخدمات الصحية أو الخمات اإلجتماعية األخرى. ومن األمثلة على ذلك حرمان أرملة من الحصول على ميراثها، 

استخدام وسائل منع الحمل أو منع فتاة من الذهاب إلى عندما يقوم شريٌك حميم أو أحد أفراد أسرة شخص ما بأخذ أتعابه المالية أو منع امرأة من 

 البالغات الخاصة بالفقر العام.  شملوهذا ال ي المدرسة أو الحصول على معلومات بشأن حقوقها بشكل عام

الجسدي أو الجنسي، والتخويف إلحاق األلم الذهني أو العاطفي أو األذيّة. ومن األمثلة على ذلك: تهديدات بالعنف اإلساءة النفسية/العاطفية:  .6

سي و / واإلذالل والعزلة القسرية والمطاردة والتحرش اللفظي واالهتمام غير المرغوب فيه، التعليقات واإليماءات أو كلمات مكتوبة ذات طابع جن

 ، وتدمير األشياء العزيزة، الخيأو تهديد

قائم على النوع اإلحتماعي 2.3 ال   مصطلحات أخرى تتعلق بالعنف 

عاماً، وهو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات  18هو زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن  زواج األطفال:

يفضَّل ، قياسية أكثر تضرراً بشكل غير متناسب. وهو واسع اإلنشار ويمكن أن يؤدي إلى عمر من الظلم والحرمان. وإلغراض إجراءأت التشغيل ال

 زواج األطفال  أحد أشكال الزواج القسري. و يعتبرإستخدام هذا المصطلح على مصطلح "الزواج المبكر". 

إلى أي نشاط جنسي بين طفل وأحد أفراد العائلة ممن يرتبط بهم بصلة وثيقة )المحارم(  أو بين طفل وشخص بالغ أو طفل يشير  اإلساءة الجنسية للطفل:

العائلة. وهي تنطوي على قوة واضحة أو إكراه أو التلميح بإستخدام القوة، في حاالت ال يمكن للناجي إعطاء موافقته بسبب عمره  راطا من خارج سناأكبر

 ضمنية.وة ق، أو عمرها الصغير

وهو يشير إلى حوادث وأنماط العنف الجنسي في أوضاع النزاع أو ما بعد النزاع أو األوضاع األخرى التي تثير القلق  العنف الجنسي المرتبط بالنزاع:

رافية )على سبيل المثال، الصراعات السياسية(. وهو له أيضاً صلة ممباشرة أو غير مباشرة بالنزاع أو الصراع السياسي نفسه، أي صلة زمنية وجغ

افة إلى السمة الدولية للجرائم المشبوهة )التي يمكن أن تشكل، إعتماداً على الظروف، جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو ة. وباإلضمسببو/أو 

مناخ أعمال تعذيب أو إبادة جماعية(، فإن الصلة بالنزاع قد تتضح في البيانات الموجزة عن الجناة ودوافعهم والبيانات الموجزة عن الضحايا و

 ة الدولة الضعيفة واألبعاد الخارجية و/أو حقيقة أنها تنتهك بنود إتفاقية وقف إطالق النار.الحصانة/قدر

 يستخدم قي وصف العنف الذي يحدث داخل البيت أو األسرة بين الشركاء الحميميين وكذلك بين أعضاء االسرة اآلخرين. :سريالعنف األ

( األسرة رفاه حساب على) المنزلية أو الموارد األسرة، أحد أفراد أو الحميمين الشركاء أحد توجز حجب المال و الموارد من قبل  :اإلساءة االقتصادية
 الذين األشخاص الفئة هذه تشمل وال. اإلرث على الحصول الممنوعة من أو األرملة الرزق، كسب القيام بأنشطة استعمالها في الحميم الشريك يمنع التي

 .العام الفقر من يعانون

"حجز"  و مثال ذلك ما يسمى بالنهوة . بيئة معينة في و األعراف القيم اإلجتماعية المحلية والثقافية والدينية لك التي تفرضها ت الممارسات التقليدية الضارة:
لتناسلية لألناث/الختان، تعدد الزوجات، الزواج القسري أبداً، القتل بدافع الشرف، تشويه/بتر األعضاء ا  ال يتم تزويجهن  فتيات لغرض الزواج ولكن

او ما يتعارف  الزواج المتبادل او ما يسمى بالفصلية ، ، تزويج الفتاة قسراً للجاني، الزواج القسري لحل نزاع، الزواج القسري بسبب القتل لتصفية دين

 ، الزواج القسري السباب مالية.عليه ) كصة بكصة (

قة أخرى(، وهو سلوك من قبل يعالقات وثأو يحدث بين الشركاء الحميمين )المتزوجين، المتعايشين مع بعضهم/ صديق/صديقة  الحميم:عنف الشريك 
، وكذلك وسلوك ُمس يطرأذى جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك إعتداء جسدي وإكراه جنسي وإساءة نفسية  في شريك حميم أو شريك سابق يتسبب

 لموارد أو الفرص أو الخدمات.الحرمان من ا

مجلس األمن، األمر الذي إلى بها  د  هِ عُ  ةوهي آليعن حاالت العنف الجسيمة ضد األطفال في أوضاع النزاع المسلح:  (MRM) آلية الرصد واإلبالغ

من قبل جميع أطراف النزاع بعد إدراج طرف يستلزم قيام األمم المتحدة بجمع معلومات حول ستة أنواع من اإلنتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد األطفال 
ة الرصد واإلبالغ أو أكثر من أطراف النزاع في تقرير األمين العام السنوي حول األطفال والنزاع المسلح. وبالتعاون مع جميع األطراف المؤثِّرة، فإن آلي

اف النزاع على مثل هذه اإلنتهاكات وتوفير اإلستجابات المالئمة تهدف إلى إنهاء ومنع اإلنتهاكات ضد األطفال في سياق النزاع المسلح ومحاسبة أطر

 لألطفال المتأثرين بالنزاع.

والدقيقة  ألنيةوهي تهدف إلى ضمان الجمع المنظم للمعلومات ا: (MARA) تدابير الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنسي المتعلق بالنزاع
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و تستخدم  22شادات التي تقدمه األمم المتحدة.رالمرتبط بالنزاع ضد النساء والرجال واألطفال تماشياً مع اإلوالموثوقة والموضوعية حول العنف الجنسي 

 لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له. انيوهذه المعلومات من أجل تعزيز إجراء إضافي 

أية إساءة إستخدام فعلي أو محاولة إساءة إستخدام لموقف يتصف بالهشاشة وتباين القوى والضعف  يعنيإن مصطلح اإلستغالل الجنسي اإلستغالل الجنسي: 

ن يقع أذلك على سبيل المثال ال الحصر االستفادة المالية أو االجتماعية أو السياسية من االستغالل الجنسي لآلخر. ويمكن  أو الثقة ألغراض جنسية، بما في

 ضمن هذا الصنف.باالكراه و/أو  بعض أنواع الدعارة القسرية

   تلميحات جنسية غير مرحب بها وطلب خدمات جنسية وأي سلوك لفظي أوجسدي ذو طبيعة جنسية.التحرش الجنسي: 

 و استغالل جنس صول على فعل جنسي أو تعليقات أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها أو أفعال األتجار حفعل جنسي أو محاولة للالعنف الجنسي: أي 

شخص بصرف النظر عن عالقته بالضحية، في أية بيئة، بما في ذلك على سبيل  يشخص ما أو إستخدام اإلكراه أو التهديد بالسالح أو قوة جسدية من قبل ا

و/أو المتاجرة، الحمل القسري،  ان العمل. ويتخذ العنف الجنسي أشكاالً عديدة، بما في ذلك اإلغتصاب والعبودية الجنسيةكالمثال ال الحصر البيت وم

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي ال يحدد العنف إن  التحرش الجنسي، اإلستغالل الجنسي و/أو اإلساءة الجنسية واإلجهاض القسري.

ل، على األقل، اإلغتصاب أو محاولة القيام باإلغتصاب الجنسي على أنه أحد أنواع العنف القائم على النوع اإلجتماعي الرئيسية، بل باألحرى كصنف يشم

 واإلساءة الجنسية واإلستغالل الجنسي.

 

 الفصل الثالث المبادئ اإلرشادية
الجهات ، ولكن جميع المبادئ اإلرشادية هي مجموعة من المعايير التي تعتبر أفضل الممارسات وفقاً للمعايير الدولية. وهي غير قابلة للتنفيذ بموجب القانون

االجتماعي. وتلتزم  الفاعلة المتدخلة تقوم بمناقشتها واالتفاق عليها لضمان تحقيق الحد األدنى من المعايير عند التعامل مع حالة العنف القائم على النوع

تماعي والتصدي له، وتوافق على جميع األطراف الفاعلة بتقديم أقصى قدر من التعاون والمساعدة لبعضها البعض في منع العنف القائم على النوع االج

 التقيد بالمبادئ التالية كدليل لسلوكها وتدخلهما ومساعدتها.

 

 

 كافة  اإلجراءات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والمبادئ اإلرشادية  3.1

 الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في بحث وتوثيق وصيات األخالق والسالمة تفي  التي وردت  األخالق والسالمة مواثيق فهم وااللتزام بال

 (؛2007ورصد العنف الجنسي في حاالت الطوارئ )منظمة الصحة العالمية، 

 جتماعي والتصدي له. ويشمل ألتوسيع نطاق التعاون والمساعدة إلى الحد األقصى بين المنظمات والمؤسسات في منع العنف القائم على النوع ا

 بخصوص تحليل وتقييم الحاالت لتفادي االزدواجية وتحقيق أقصى قدر من الفهم المشترك للحالة؛ذلك تقاسم المعلومات 

 جتماعي إنشاء والحفاظ على تدخالت متعددة القطاعات وفي ما بين المنظمات تتسم بالتنسيق الجيد من أجل الوقاية من العنف القائم على النوع اال

 واالستجابة له.

 حقوق النساء والفتيات؛ بناء عالقة وثيقة تركز على حماية و احترام في فهم وتعزيز المساواة بين الجنسين و إشراك المجتمع بشكل كامل 

  للنساء والفتيات والرجال والفتيان في تقييم البرامج والتخطيط لها وتنفيذها ورصدها وتقييمها من خالل  الفاعلة و المساواة ضمان المشاركة

 ب التشاركية؛االستخدام المنتظم لألسالي

 ج التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وتعميمها في جميع البرامج وجميع القطاعات؛ادما 

 ضمان المساءلة على جميع المستويات؛ 

  له، بما في ذلك منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي برامج جميع الموظفين والمتطوعين المشاركين في  من المتوجب على جميع

 أو وثيقة مماثلة تحدد معايير السلوك نفسها 23المترجمون الفوريون وموظفو حوافز الالجئين، أن يفهموا ويوقعوا مدونة سلوك

 

 

 

 

قائم على النوع االجتماعي 3.2 ال ناجين من العنف   مبادئ إرشادية للعمل مع ال

 

  الى اربعة مباديء رئيسية و المفصلة في ادناه: او الناجيات قبل كل العاملين المختصين مع الناجينتصنف المباديء االرشادية التي يتوجب االلتزام بها من 

 

 

                                                             
22 Provisional Guidance Note on the Implementation of UN SCR 1960 on WPS ( CRSV) June 2011 
23 For humanitarian code of conduct, please refer to http://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/. For SEA 

code of conduct, please refer to https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdf. 

http://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdf


13 

 السالمة

 ضمان سالمة الناجي وأسرته ومقدم الخدمة في جميع األوقات

 

 السرية

 احترام سرية الشخص )األشخاص( المتضررين وأسرهم في جميع األوقات 

  الناجية على مشاركتها خالل طلب االحالة  \االلتزام بما قدمه الناجي في موافقته المستنيرة و المحددة بشأن مشاركة المعلومات التي وافق الناجي

 الى خدمات اخرى 

  عدم مشاركة اية معلومات عن الناجين دون موافقتهم 

  ضمان وجود كلمة سر اذا ما كانت المعلومات  في ملفات آمنة ومقفلة و الناجيات \عن الناجين مدونة كتابة على جميع المعلومات الالمحافظة

 مخزونة الكترونيا 

 

 اإلحترام

 م رغبات الناجي وخياراته وحقوقه وكرامتهاإحتر 

  خاصة وآمنة ةفي بيئمع الناجين جراء المقابالت ضمان 

 كورا ينبغي االخذ بنظر االعتبار اذا كانت الناجيات اناثا فمن المفضل ان تكون مقدمة الخدمة من العنصر النسوي و بالعكس اذا كان الناجين ذ

 يفمن المفضل ان يكون مقدم الخدمة من الذكور و يشمل ذلك المترجمين ايضا اما اذا كان الناجين اطفاال يكون عادة العنصر النسوي من مقدم
 الخدمات الخيار المفضل 

  بسبب العنف الذي تعرض له.  يجب لومه ابدا الناجي وال ينبغي لمقدم الخدمة تصديق 

 كن صبوراً؛ ال تضغط للحصول على مزيد من المعلومات إن كان الناجي غير مستعد للتحدث عن تجربته 

 الناجية \ليست ذات صلة وال ينبغي مناقشتها(. ال تشجع الناجي لناجيةا \إطرح األسئلة ذات الصلة فقط. )على سبيل المثال، حالة عذرية الناجي 

 ٪ لكي تقوم بتقديم الخدمة )الرعاية الطبية على سبيل المثال(100على الكشف عن تفاصيل الحادث إن لم تكن ضرورية 

 بتكرار القصة في مقابالت متعددة الناجية \تجنّب مطالبة الناجي 

  عملية إدارة الحاالت. وينبغي تطبيق ذلك على نهج تقديم الخدمات  في  تبع خطوات ادارة الحالة للناجين نفسه أن ييجب على دارس/مدير الحالة

 المتنقلة أيضاً.

 استخدم لغة بسيطة يفهمها الناجي 

 

 عدم التمييز

 من العنف بمعاملة  الناجيات \وفي تقديم الخدمات كلها. وينبغي أن يحظى الناجون الناجيات \إضمن عدم التمييز في جميع التفاعالت مع الناجين

 متساوية وعادلة بغض النظر عن سنهم أو نوعهم االجتماعي أو جنسهم أو دينهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو ميولهم الجنسية أو أي سمة أخرى.

 للفرد أو ثقافته أو عائلته أو حالته. تجنب الضحك و اضهار عدم االحترام . الفهم و عدم اطالق االحكام المسبقة  احترم وحافظ على أسلوب 

 

ديةالمبادئ  3.3 ناجين اإلرشا ال لفتيان   للعمل مع الرجال وا

والعقلية  سديةيحتاج الذكور الناجون من االعتداءات الجنسية إلى خدمات استجابة شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل مواجهة العواقب الصحية الج

اإلرشادية  المترتبة على تجربتهم ومساعدتهم على التعافي من حادثة محزنة ومؤلمة للغاية. إن االستجابة للناجين من الذكور متشابهة وتطبق المبادئ

 المذكورة أعاله. وتشمل االعتبارات اإلضافية ما يلي:

 :يتجنبون و في حاالت كثيرة قد يكون الذكور، وخاصة الذكور المراهقون،  بشكل عام، االعتراف بوجود اإلساءة الجنسية ضد الرجال والفتيان

يُنظر إلى الناجي على أنه تجربة مضادة  نتيجة لالعراف المجتمعية اذ قد  عن  / أو التحدث عن تجارب اإلساءة التي يتعرضون لها ألنه الكشف 

للثقافات. وتحدث معظم حاالت اإلساءة ضد الفتيان ضمن دائرة األسرة، من قبل رجال ونساء بالغين، بل من أطفال آخرين. ويجب على مقدمي 

يجب  –ل الناجيات من األطفال اإلناث الخدمات اإلقرار بأن الرجال والفتيان يمكن أن يتعرضوا لإلساءة الجنسية ولديهم االحتياجات نفسها مث
لذي أن يشعروا باألمان وبالرعاية وبالتصديق وبالتشجيع وبالتأكد من أن طلب المساعدة و / أو اإلقرار باإلساءة الجنسية هو األمر الصحيح ا

 يجب فعله.

 يق قصة الناجي واستخدام الرسائل اإليجابية االستماع الفعال، وتصدذلك امتالك مهارات و يستلزم  الذكور: مستفيدين بناء الثقة مع ال

 والتوكيدية. ويجب اإليحاء بوضوح بأنه سيتم التعامل مع حالتهم بشكل سري.

  يمكن إشراك الرجال والفتيان خالل جميع مراحل برنامج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له،  شمولية:ة ئبيتعزيز

لمجتمعية األولى عند تشجيع قبول األنشطة المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وإدراك الخدمات المتاحة. وينبغي أن بدءاً من التوعية ا

تلقي خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي من دارسي الحالة. وإن كان ذلك ممكناً،  لهم الحق في  يعرف الرجال والفتيان أن

 النساء والفتيات. تقاطع مع  مع مشاركة و حضور توفير أماكن آمنة للرجال والفتيان وأنشطة ال تالتماس سبل ل

  الدعم الطبي والنفسي في مجاالت  مختصين:المتعاطفين ومن الو بهم  خدمات موثوقالمقدمي المفضل من خيار الالعرض على الناجين

 يشعرون براحة أكبر في التحدث مع مقدم خدمة من جنسه. وبدالً من ذلك، قد   أن الفتى أو الفتاة  ليس مفترضا واالجتماعي على سبيل المثال. 

 تيار مزودي الخدمة من الذكوراو االناث ×من المفترض استطالع خيارات االطفال لترك حرية الخيار لهم با

 ينبغي االنتباه الى بعض االثار التي يمكن مالحظتها على   ثاره:عالمات اإلساءة الجنسية ضد الرجال والفتيان وتثقيف العمالء حول آ مالحظة

يعتبر الناجين الذكور من الرجال و اليافعين اذ كثيرا من االحيان يالحظ  صعوبة جلوسهم بشكل مريح و لديهم االم في منطقة الظهر  ) وهذا ما 
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ية من الغضب وكراهية المثلية، وغير قادرين على فهم األشخاص وتظهر عليهم مستويات عال اشارة الى وجود مشاكل في منطقة المستقيم ( 

 اآلخرين بما في ذلك أفراد األسرة، وينسحبون من األنشطة االجتماعية أو المجتمعية.

 

ناجين من األطفال 3.4  24مبادئ إرشادية للعمل مع ال

 تعزيز مصلحة الطفل الفضلى:

  في العناية الجيدة جوهري مصلحة الطفل الفضلى أمر 

 )يجب على مقدمي الخدمات تقييم العواقب اإليجابية والسلبية لإلجراءات بمشاركة الطفل ومقدمي الرعاية له )حسب االقتضاء 

  ًحقوق الطفل في السالمة والتنمية المستمرةعلى مسار العمل األقل ضرراً هو المفضَّل دائماً. يجب أن تكفل جميع اإلجراءات عدم المساومة أبدا 

 أن تقوم األطراف الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بالتنسيق مع وكاالت حماية الطفل ذات الخبرة والمهارات  فضل من الم

 واإلرشادات العامة والخدمات لتعزيز االستجابة في الوقت المناسب للعنف القائم على النوع االجتماعي

 

 ضمان سالمة الطفل:

  الرعاية والعالج مراحل  والعاطفية لألطفال أمر بالغ األهمية أثناءضمان السالمة الجسدية 

 الرفاهية الجسدية والعاطفية للطفل على المدى القصير والطويل كفل جميع اإلجراءات المتخذة نيابة عن الطفل يجب أن ت 

 مواساة الطفل:

  دعم من مقدمي الخدماتإلى المواساة والتشجيع وال بحاجة  األطفال الذين يكشفون عن إساءة جنسية 

 هذا يعني أن مقدمي الخدمات مدربون على كيفية التعامل مع الكشف عن اإلساءة الجنسية بشكل مناسب 

  أساءة جنسية  ما تعرضوا اليه من  أبداً على تم لومهم األطفال الذين يكشفون عن اإلساءة الجنسية وال ي تصديق يجب على مقدمي الخدمات 

 ساسية لمقدمي الخدمات هي جعل األطفال يشعرون باألمان والرعاية عندما يتلقون الخدماتإحدى المسؤوليات األ 

 ضمان السرية المالئمة:

  واستخدامها وتقاسمها وتخزينها بطريقة سرية الخاصة بتعرضه لالساءة يجب جمع المعلومات المتعلقة بتجربة الطفل 

 وفقاً للقوانين والسياسات  جب ان يكون ( تبادل المعلومات ي2بطريقة سرية أثناء المقابالت؛ جمع المعلومات  - 1 الخطوات التالية هذا يعني ضمان

 آمن.سري و ( تخزين معلومات الحالة  بشكل 3إذن من الطفل و/أو مقدم الرعاية؛  يتم مشاركتها حصرا بعد الحصول على المحلية و

 لية بحصول حالة االعتداء على االطفال و بهذا الصدد يتوجب على مقدمي الخدمة وفقا لبعض البلدام من المفروض ان يتم ابالغ السلطات المح
 ابالغ ذلك لالطفال او القائمين على رعايتهم بذلك بداية تقديم الخدمة لهم و الية االبالغ االلزامية 

 إشراك الطفل في صنع القرار:

  لها آثار في حياتهم. وينبغي أن يكون مستوى مشاركة الطفل في صنع القرار األطفال )فتيان وفتيات( لهم الحق في المشاركة في القرارات التي

 مالئما وفقاً لمستوى نضج الطفل وعمره.

  في التعبير عن آرائهم بشأن المسائل  ذويهم او اولياء امورهم االستماع إلى أفكار وآراء األطفال مع حقوق ومسؤوليات  ضمان عدم تداخل يجب

 التي تؤثر على أطفالهم

 ل كما ينبغي على مقدمي الخدمات ايضا االخذ بنظر االعتبار المصلحة الفضلى للطفل حتا و ان كانت هذه المصلحة ال تتوافق مع رغبات االطفا

 تمکين األطفال ودعمهم والتعامل معهم بطريقة شفافة / طريقة مقدمي الرعاية وبأقصى قدر من االحترام. اذ يجب العمل على 

 يمكن فيها إعطاء األولوية لرغبات الطفل، يجب شرح األسباب للطفلفي الحاالت التي ال  

 معاملة كل طفل على نحو عادل وعلى قدم المساواة )مبدأ عدم التمييز والشمول(:

لفئات بغض من المتوجب على مقدمي الخدمة التعامل مع جميع الناجين بمستوى  واحد و تقديم نفس الخدمات ذات الجودة العالية و بشكل عادل و لجميع ا

أو القدرات أو  جنسهم أو دينهم أو نوعهم االجتماعي أو وضعهم العائلي أو وضع مقدمي الرعاية لهم أو الخلفية الثقافية أو الوضع المالي النظر عن 

 الفريدة، مما يتيح لهم فرص الوصول إلى أقصى إمكاناتهم. وال ينبغي معاملة أي طفل على نحو غير عادل ألي سبب من األسباب. االحتياجات الخاصة

 :للتعافي  األطفال قدرة تعزيز 

  تحديد نقاط ل مفدم خدمة ان يعي مسؤولياته  و ينبغي على كل   له القابلية على التعافي قدرات ونقاط قوة فريدة من نوعها و  كل طفل يمتلك

 القوة الطبيعية لدى الطفل واألسرة واإلعتماد عليها كجزء من عملية التعافي والشفاء.

  مشاركة جادة األطفال واإلعتماد عليها أثناء تقديم الخدمات. األطفال الذين لديهم عالقات رعاية وفرص  قدرة ينبغي تحديد العوامل التي تعزز

  تكون احتمالية شفائهم من االساءة بشكل اكبر في الحياة األسرية والمجتمعية والذين يرون أنفسهم أقوياء س

 

قائم على النوع االجتماعي  3.5 ال ناجين من العنف   وذوي االحتياجات الخاصةمبادئ إرشادية للعمل مع ال

 

                                                             
24 UNICEF & IRC. Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service providers in 

humanitarian settings, 2012. 
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جميع الرجال والنساء والفتيان والفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة  إلى خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي  امكانية وصول من الضروري ضمان 

الفئات  كثرمن أ باعتبارهم ، وال سيما النساء والفتيات، جب ايالء اهمية خاصة للفئات من ذوي االحتياجات الخاصة وتلقيها في العراق دون تمييز. وي

أكثر بمقدار من  حتياجات الخاصةالقائم على النوع االجتماعي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدالت العنف بين األشخاص ذوي اال عرضةً للعنف

 25مرات منها بين أولئك الذين ال يعانون من إعاقات. 10إلى  4

تالزمة داون، والتوحد، واضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة، ومتالزمة ويكون الوضع مقلقاً أكثر بالنسبة ألولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية )مثل م

إجهاد و ، الخ( ومشاكل الصحة العقلية )االكتئاب المزمن، والقلق، واالضطراب ثنائي القطب، والفصام، واضطراب متالزمة الصبغي س الهشأسبرجر، و

% من 90% إلى 70ت في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا أن ما بعد الصدمة، إلخ(. وأظهرت الدراسات االستقصائية التي أجري

و  ت تقريباً،األشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو مشاكل في الصحة العقلية قد تعرضوا إلى نوع من أنواع اإلساءة خالل حياتهم. وفي جميع الحاال

في البلدان النامية والبلدان المتأثرة بالنزاعات حيث يكون الوصم  بشكل مقلق هذه الحالة تكثر  معروفين للناجين. وأو  من المقربين   غالبا ما يكون المعتدي 

 وخاصة عندما يتعلق األمر بالنساء والفتيات. -بالعار والتمييز أعلى 

 

 في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي: االحتياجات الخاصةمن ذوي وفيما يلي المبادئ اإلرشادية التي ينبغي مراعاتها عند العمل مع أشخاص 

 :إعتِرف بتنوع السكان، بما في ذلك المخاطر المختلفة التي تواجهها النساء والفتيات والرجال والفتيان الذين  الحق في المشاركة واإلدماج

 يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات في األوضاع اإلنسانية.

 لديهم خبرات حياتية ومهارات وقدرات وأحالم وأهداف. لديهم العديد من  ، وليس على إعاقته: الناجي بشكل كامل  ى الشخصالتركيز عل
 الهويات، بما في ذلك الموجهين والقادة والزوجات واألمهات واألخوات واألصدقاء والجيران.

  ن من ذوي االحتياجات الخاصة او التكهن ما يشعر به و تقرير ما هو يجب افتراض ما هي االحتياجات الالزمة للناجيال :تجنب االفتراضات

 االفضل لهم دون المشاورة معهم. 

 من العنف القائم   الناجيات \أسوة بغيرهم من االسوياء من الناجيناستكشف اهتماماتهم وزودهم بالفرص،  للتشاور معهم: الكافي تكريس الوقت

 على النوع االجتماعي.

  فضالً عن أفراد أسرهم، لتحديد مهاراتهم حتياجات الخاصةإعمل مع األشخاص ذوي اال القوة والقدرات واالستفادة منها:تحديد نقاط ،

 العنف القائم على النوع االجتماعي وتنفيذه وتقييمهالتعافي من وقدراتهم، واستخدم هذه المهارات والقدرات لفائدة تصميم برنامج 

 د اهتماماتهم وأولوياتهم وأهدافهم.يتحد شاركية من خالل عملية ت جات الخاصةحتياإعمل مع األشخاص ذوي اال 

 و المقصود بها اتخاذ القرارات بدال عنهم و انما يجب اتباع اسلوب دعمهم لتطوير احساسهم بدعم  تجنب تعزيز ديناميات الطاقة السلبية :

 الوكالة لهم و تمكينهم التخاذ قرارتهم بانفسهم 

  أيضاً على أفراد األسرة، ال سيما النساء والفتيات اللواتي قد يضطلعن بأدوار تقديم  حتياجات الخاصةتؤثر اال مقدمي الرعاية واألسر:العمل مع

الفراد اسرهن من ذوي االحتياجات و عليه من المتوجب ايضا على مقدمي الرعاية فهم توضيح مهمتهم بشكل جيد الؤلئك افراد االسرة  الرعاية

 الولويات و الهدف من تقديم الرعاية للناجين و تبديد مخاوف اسرهم و تعزيز العالقة و الثقة بين مقدمي الرعاية من افراد االسرة و بينلفهم ا

 . مقدمي الخدمة من خالل خلق بيئة متوازينة و متكافئة بين مقدمي الرعاية و بين ذوي االحتياجات الخاصة و غيرهم من افراد االسرة 

 

 لرابع: نظم اإلبالغ واإلحالةالفصل ا
 

ماعي أن يفعلوه يقدم هذا الفصل تفاصيل حول ما يمكن لمقدمي الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف غير القائم على النوع االجت

 باإلبالغ. النقاط الرئيسية التي يغطيها هذا الفصل هي: الناجيات \عندما يقوم أحد الناجين

 الناجون من العنف لديهم احتياجات متعددة، والتنسيق بين مقدمي الخدمات أمر بالغ األهمية لتلبية تلك االحتياجات. وبصرف النظر عن عدد 

لة الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها أو التي تلتمس الخدمات، يجب على الجهات الفاعلة في العنف القائم على النوع االجتماعي إنشاء نظم إحا

لمسار إحالة العينة(. والهدف من ذلك هو تحسين الوصول إلى الخدمات الجيدة للناجين من العنف القائم على النوع  1أنظر الملحق يفية )وظ

 االجتماعي في الوقت المناسب.

 صة بكل منطقة على حدة تقع على عاتق وكاالت إدارة الحاالت المسؤولية الرئيسية عن ضمان وجود نظام شامل لإلحالة ولتعيين الخدمات الخا

تعزيز من أجل دعم الناجين بمسؤولية. وتؤدي المجموعات العاملة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي دوراً حيوياً في تنسيق وتوحيد و
 ودعم وكاالت إدارة الحاالت في نشر عمليات تعيين الخدمات ومسارات اإلحالة.

 الناجية \ ى اإلفصاح األولي )البالغ( عن حالة العنف القائم على النوع االجتماعي أن يعرف أن الناجييجب على الشخص / المنظمة الذي يتلق 

المساعدة الصحية مع االشارة الى ان  لديه حرية اختيار ما إذا كان يريد أن يطلب المساعدة، وما نوع )أنواع( المساعدة، ومن أي منظمات. 

االولى بعد وقوع حادثة  ساعة 72طوي على عنف جنسي و / أو إصابات بدنية محتملة، وخصوصاً في  األولوية في الحاالت التي تن تعتبر 

. وفي حالة االغتصاب، يجب أن تكون المساعدة متوافقة مع المبادئ اإلرشادية لإلدارة السريرية لالغتصاب في منظمة الصحة العالمية االعتداء.

وسائل منع الحمل في حاالت  26ارة الصحة / صندوق األمم المتحدة للسكان للعراق، وقد تشملوبروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب لوز

 الطوارئ والوقاية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية.

                                                             
25 World Health Organization & The World Bank. World Report on Disability, (2011) p. 59. 
26 http://www.phd.iq/LionImages/PDFStore/UNFPA-

Protocol_Guideline_Clinical_Management_of_Sexual_Assault_Survivors_V13LowRes.pdf 
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 علی الخدمات، عن المساعدة التي يمکنهم تقديمها ويبينون بوضوح ما ال يمکن تقديمه أو أي قيود  الناجية \ يقوم مقدمو الخدمات بإبالغ الناجي

وذلك لتجنب خلق توقعات زائفة. ويجب أن يكون جميع مقدمي الخدمات في شبكة اإلحالة على دراية بالخدمات التي يقدمها أي طرف فاعل 

 إليه. أما األطفال فيجب مرافقتهم إلى جميع الخدمات ضمن مسار اإلحالة. الناجية \ يحيلون الناجي

 

 

 بين الوكاالت المشتركةملخص نظام اإلحالة  4.1

وع االجتماعي، بما يوضح النموذج أدناه "نقاط الدخول" العامة للناجين في نظم الرعاية والخدمات األساسية لضمان االستجابة الشاملة للعنف القائم على الن

 النوع االجتماعي في الفصل الخامس.استجابة قطاعية للعنف القائم على  لكل في ذلك اإلحاالت. ويمكن االطالع على األدوار والمسؤوليات الخاصة 

 

 

 

 اإلفصاح واإلبالغ 4.2

بالحرية والحق في الكشف عن أي حادثة ألي شخص. ويجوز له أن يفصح عن تجربته إلى أحد أفراد األسرة أو أحد األصدقاء  الناجية \ يتمتع الناجي

 الموثوق بهم. ويجوز له أن يطلب المساعدة من فرد أو منظمة في المجتمع.

لخدمات المتاحة. وفي بعض البيئات، قد يكون من الممكن أن ويتحمل أي مقدم خدمات اتصل به أحد الناجين مسؤولية تقديم معلومات صادقة ودقيقة عن ا

ثال، يمكن ألعضاء تكون المجموعات النسائية جزءاً أساسياً من نظام اإلحالة والموارد للنساء األخريات في المجتمع المحلي لطلب المساعدة. فعلى سبيل الم

فصاحات عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي وأن يكنَّ على علم بجميع الخدمات المجموعات النسائية أن يتلقين تدريباً على كيفية التعامل مع اإل

 المتاحة في المجتمع المحلي، وكيف ومتى يمكن الوصول إليها، من أجل إجراء إحاالت آمنة ومناسبة.

مثالي، األطراف الفاعلة المعنية بتقديم الدعم النفسي اإلجتماعي ال ينبغي ألحد إجراء مقابلة مع الناجين سوى أولئك الذين يقدمون له خدمات مباشرة )وبشكل 
دة والمخاطرة والدعم الصحي التي يمكن لها أن تقدم الدعم العاطفي و / أو الطبي الفوري( وذلك كي ال يضطر الناجون إلى تكرار قصتهم في مقابالت متعد

 م. وعلى هذا النحو، ينبغي على جميع مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعيبالتعرض إلى إعادة الصدمة إن لم يتم التعامل معها بشكل مالئ

 من الضروري التعامل مع الناجين بشكل مهني  و ، وو ال يتعدى االمر الى طرح اسئلة ال تمت بصلة للموضوع. ذات الصلة فقط  ضمان طرح االسئلة 

ً بنسبة فصاح عن تفاصيل الال الناجية \ عدم تشجيع الناجي على الناجي لتبادل  تجنب الضغط % لتقديم الخدمة. 100لحادث إن لم يكن ذلك ضروريا

 يكون مرتاحا لالدالء بها مطلقا.  المعلومات التي ال

عن حادثة العنف جية النا \كشف الناجي  اذا ما ، والناجية \ ال يجوز لألطراف الفاعلة غير المتخصصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مقابلة الناجي

الطرف الفاعل غير المتخصص أن يفهم نظام اإلحالة، والخدمات المتاحة، وسياسات اإلبالغ  فيتوجب على القائم على النوع االجتماعي التي تعرض لها، 

 بأمان وفي الوقت المناسب وبشكل مناسب. الناجية \ اإللزامية، والموافقة، وذلك كي يتمكن من إحالة الناجي

 نفسي إجتماعي الصحة

 قانوني/عدالة السالمة/األمن 

 الناجي/المجتمع

يشمل إعادة الدمج اإلجتماعي ومبادرات سبل  *
 المعيشة
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ى سبيل ا تم تزويد مقدم الخدمة / الطرف الفاعل غير المتخصص بتقرير عن حادثة العنف القائم على النوع االجتماعي التي تؤثر على طرف ثالث )علإذ

 الحظاتهم الخاصة:المثال، شقيقة أحد المستفيدين أو أحد الجيران، إلخ( أو إذا كانوا يشكون في حالة من العنف القائم على النوع االجتماعي بناًء على م

 .ال يمكن إجراء أي إحالة ألن الموافقة المباشرة للناجي ضرورية 

  يجب على العاملين في الخطوط األمامية أن يقتصروا في عملهم على تقديم معلومات دقيقة عن الخدمات المتاحة وتفاصيل االتصال بمقدمي
من العنف القائم على النوع االجتماعي أو المرأة / الفتاة المعرضة  الناجية \ يالخدمات وتشجيع المستفيد على تمرير هذه المعلومات إلى الناج

 للخطر ودعمه في قراره بالسعي لطلب المساعدة.

، إال أن اإلحاالت التي تتم دون موافقة الشخص المتضرر مباشرةً يمكن أن تسبب مزيداً من طارئة يمكن أن يكون هذا القيد محبطاً في حالة الحاالت ال

العاملين في   يقوم  عندها من المفضل ان  ،الناجين  حالة األطفال التعامل مع حاالت الخطر / التهديد المباشر للحياة، و أما في لضرر والوصم بالعار. ا

نية بشأن كيفية المضي قدماً. االتصال فوراً بوكاالت إدارة الحاالت في مناطقهم، وإحالة المعلومات التي تلقوها، والتماس المشورة الفبالخطوط األمامية  

 وينبغي على العاملين في الخطوط األمامية عدم إجراء تحقيقات للتأكد مما إذا كانت إحالتهم صحيحة أو ال وإلى أي مدى هي صحيحة أو ال.

ةاقوانين وسياس 4.3  ت اإلبالغ اإللزامي ذات الصل

ً  من المتوجب   التي الجهات الفاعلة قيام  اإللزامي اإلبالغ قواعدل وفقا  ذلك، ومع. المستنيرة الموافقةالحصول على  و سريةلمبدأ ال األولوية إعطاء دائما

 الناجين إطالع يتم أن المهم ومن. المعلومات بهذه الشرطة بإبالغ المؤسسية السياسات أو القانونب االلتزام  العنف من معينة أنواع عن معلومات تتلقى

 بهذه إمداد الناجي وبعد. بالمقابلة البدء قبل لإلبالغ، وذلك المحتملة والعواقب مطلوب االدالء بها ال المعلومات وأنواع هذه، اإللزامي اإلبالغ قواعد على
في االستمرار  وينبغي. حقوقه ضمن وهو ما يقع ،(مهنة الجاني مثل) الحادث عن المعلومات بعض عن الكشف عدم يختار أن يجوز للناجي المعلومات،

ً  تقديم الخدمات ً  مشاركتها تتم التي للمعلومات وفقا  27.الناجية \ الناجي لرغبات ووفقا

من قانون أصول  48من جميع الموظفين العامين )الموظفين الحكوميين( اإلبالغ عن الجنح والجرائم، التي تتضمن حوادث اإلغتصاب، طبقاً للمادة  تطلبي

دفع غرامة  . إن الموظفين العامين ممن يلتزم قيامهم باإلبالغ ولكنهم يمتنعون قصداً عرضة للحبس أو1971لسنة  23المحاكمات الجزائية العراقي رقم 
، فإن 2017وتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب لوزارة الصحة لسنة . ووفقاً لِبر1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  247بموجب المادة 

جراءات التبليغ اإللزامي و إأاإلجراء المقترح سوف يكون محتواه "ينبغي أن تكون خدمات اإلستجابة الطبية للناجين فورية وال تخضع ألي من سياسات 

باإلمتناع عن إتخاذ إجراء قانوني تبعات  الناجية \ التي تشكل عائقاً أمام الحصول على هذه الخدمات. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن ال تكون لقرار الناجي

على الخدمات الصحية. إذ أن تقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة والتي تقدم في الوقت المناسب للناجي يشكل  الناجية \ تؤثر سلباً على حصول الناجي

رات القانونية األخرى عند اإتخاذ إجراء قانوني، يمكن إستخدام الشهادة الطبية لملء المعلومات في اإلستم الناجية \ األولوية األولى. وإذا ما إختار الناجي

مقترحة، عد أن يكون قد تم توفير خدمات طبية مناسبة. وحال صدور أمر من قبل وزراة العدل أو وزارة الداخية اإلتحاديتين لدعم هذه اإلجراءات الالطلب ب

ل المزيد من فإنها تدخل حيز التنفيذ. وفي الوقت نفسه، يتوجب على األخصائيين اإلجتماعيين تقديم الرعاية فوراً، أوالً قبل وصول الشرطة. ومن أج

 28المعلومات لألخصائيين اإلجتماعيين، يرجى مراجعة البروتوكول.

اإلبالغ عن وجود إساءة أو إهمال فعلي للطفل، يمكن أن تكون للمؤسسات سياسات تلزم الموظفين بإبالغ بني يلزم ووعلى الرغم من عدم وجود إطار قان
 الشرطة أو اإلدارة بحوادث من هذا النوع. 

 

 قة المستنيرة وتقاسم المعلوماتالمواف 4.4

حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي  في غاية الحساسية والسرية. ويمكن ألن يكون لتقاسم أية معلومات حول حادثة ب تعلق المعلومات التي ت تعتبر

. ولهذا السبب هنالك حاجة إلى إيالء عناية كبيرة بعملية حياة الناجين و مقدمي الخدمة ايضا .  تهدد عقبات خطيرة وربما  عنف قائم على النوع اإلجتماعي

خاصة بحالتهم مع إدارة المعلومات، وللناجين من العنف القائم على النوع اإلجتماعي الحق في التحكم في الكيفية التي يتم من خاللها تقاسم المعلومات ال

 اآلخرين. الوكاالت األخرى أو االشخاص

لها عن ماهية  \للمشاركة في فعالية ما بعد االطالع على تفاصيل الفعالية او يتم تقديم شرحا مفصال له  الناجية \ ناجيموافقة ال  الموافقة المستنيرةب يقصد 

  ن يتوفر للناجين ما يلي: الفعالية و التي وفقا لها يمكنهم اعطاء الموافقة المستنيرة و الجل ضمان اعطاء الموافقة المستنيرة يجب ا

 أن يكون لديه جميع المعلومات 

 أن يتجاوز عمره السن القنوني المطلوب إلعطاء الموافقة 

 أن يكون سليماً من الناحية العقلية بما يكفي لفهم الموافقة وما يترتب عليها من نتائج 

  مع مقدم الخدمة من خالل التوازن في صنع القرار.  في العالقة تكافوء  لديه 

 

 تالية:الموافقة المستنيرة ضرورية قبل تقاسم أية معلومات مع اآلخرين. ومن أجل ضمان تبليغ الموافقة، يتوجب على موفري الخدمة شرح األمور ال و تعتبر

 

                                                             
27 Act No. (8) From (2011), the Act of Combating Domestic Violence in Kurdistan Region – Iraq. 
28 http://www.phd.iq/LionImages/PDFStore/UNFPA-

Protocol_Guideline_Clinical_Management_of_Sexual_Assault_Survivors_V13LowRes.pdf 
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 جميع الخيارات المتاحة 

 ( مع اآلخرين من أجل الحصول على خدمات أخرى؛ وللناجي الحق في وضع الناجية \ اجيسيتم تقاسم المعلومات )كما جرى اإلتفاق مع الن

 تم تقاسمها، وتحديد المنظمة التي يمكن أو ال يمكن أن تعطى لها المعلومات.سيقيود على نوعية المعلومات التي 

 .ما سيحدث بالضبط كنتيجة لقبول خدمات أخرى 

 .منافع ومخاطر الخدمات 

  في عدم قبول أو رفض أي جزء من الخدمة المعروضة من قبلك أو من قبل وكالة اإلحالة.للناجين الحق 

 اإللزامي، كما وصفت أعاله. بالغسياسات اإل 

 .شرح المعلومات بطريقة يفهمها األشخاص ذوي األعاقات، إستخدام وسائل اإلتصال البديلة عند الضرورة 

 

 اذا ما انتهج مقدم الخدمة االمور التالية:  كما ينبغي العلم ان الموافقة ال يمكن ان تعطى

 .إستخدام التهديدات، القوة أو أشكال اإلكراه األخرى، الخطف، اإلحتيال، اإلحتكار، الخداع أو إساءة التمثيل 

  اصالً إستخدام التهديد بإيقاف منفعة يحق للشخص التمتع بها. 

 .إعطاء وعد للشخص بتوفير منفعة ما 

 

 :ظروف إستثنائية للغاية عدا بعض الحاالت و التي تعتبر يجب إعطاء األولوية للسرية والموافقة المستنيرة دائماً، 

 29حياته الخاصة الناجية \ عندما يهدد الناجي 

  ق أذى خطير بشخص آخرابإلح الناجية \ الناجيعندما يهدد 

  مصلحة الطفل الفضلىعند اإلشتباه في حدوث إساءة أو إهمال للطفل ويكون في 

  اإلستغالل واإلساءة الجنسيين  اذا ما اشتبه بحصول 

 عند تطبيق قواعد اإلبالغ اإللزامي 

 

ه االلية في حالته ألغراض جمع البيانات والرقابة األمنية والموافقة على هذب محددة اذا كانت تتعلق خيار تقاسم بيانات غير  توجب االيضاح للناجي ان ي

 وافقة وشرحه للناجي بوضوح.م. ويجب درج هذا األمر في في إستمارة التقاسم المعلومات 

جب توجيه وللناجي الحق في وضع قيود على نوعية المعلومات التي يستم تقاسمها، وتحديد المنظمة التي يمكن أو ال يمكن أن تعطى لها المعلومات. وي

 (2إرشاد اإلحالة )ملحق  بتعليقاتعملية تقاسم المعلومات بين الوكاالت 

. وهذا الناجية \ الناجيموفر الخدمة إاّل مع طرف فاعل معين لغرض محدد في حالة موافقة  يجب عدم تقاسم المعلومات المفصلة حول الحالة المعينة خارج

المانحين أو  يشمل المستفيدين من إدارة الخدمة وخدمات الدعم الطبي الجماعي أو النفسي اإلجتماعي الفردي. وهكذا، يجب عدم تقاسم معلومات الحالة مع
دمة للناجين أو زبناء آخرين دون الموافقة المستنيرة الواضحة على تقاسم المعلومات مع ذلك الكيان قة المابشرة المفاعلة أخرى ال تشترك في الرعاي افأطر

رح للناجي المعين وسبب معقول للتقاسم يفيد الناجي/الزبون. وعند تقاسم المعلومات خارج تقديم الخدمة، يجب أن تتضمن الموافقة المستنيرة تقديم ش

 الناجية \ معلومات التي سيتم تقاسمها وكيف سيتم التعامل مع تلك المعلومات وإستخدامها ومنافع/مخاطر تقاسم المعلومات وحق الناجيبخصوص ما هي ال

 في تحديد أنواع المعلومات المتاقسمة، إلخ.

 حول غلق الحالة. 6.5حول األمن و 9.3أنظر الفصل 

 الحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين 4.5

مشكلة خطيرة تتعارض مباشرة مع مبادئ اإلجراء اإلنساني بحد  ةملين في مجال تقديم المعونااإلستغالل واإلساءة الجنسيين المرتكبين من قبل الع يشكل

التهديدات، الوعد على سبيل المثال،  –ذاتها.إذ يستغل الجناة عالقات السلطة غير المتساوية من خالل إستخدام القوة الجسدية أو وسائل اإلكراه األخرى 

جنسية من شخص أكثر هشاشة. إن اإلستغالل واإلساءة  ممارسات للحصول على  –بتقديم مواد غذائية أو خدمات، إيقاف المعونة، التعامل بصيغة تفضيلية 

 ة جميع المنظمات اإلنسانية  للخطر. الجنسيين ال يلحقان الضرر فقط بأولئك االشخاص الذين كُلِّفنا بحمايتهم، بل أنهما أيضاً يعرضان مصداقية  وسمع

                                                             
29 Confidentiality should only be broken when there are indications that the person is planning to take their own life. Suicidal 

thoughts can be common among survivors of violence and are by themselves not sufficient to indicate that the person is planning to 
take their own life.  If in doubt, case managers should consult a mental health professional. In all cases when a person reports 

thoughts of suicide they should be counselled on available mental health services.     
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( الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين  HC(/المنسق اإلنساني )RC، أنشأ المنسق المقيم )2016في تموز 

(PSEAفي العراق. إن هدف الشبكة الرئيسي هو تنفيذ نشرة األمين العام الخاصة ب التدابي )الخاصة للحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين  ر

(ST/SGB/2003/13و )عزيز المزيد من المسؤولية تجاه السكان المتأثرين.ت 

. وتتضمن RC/ HCالقُطريين الذين يتولون اإلبالغ مباشرة إلى  WFPوممثلي  UNFPAفي العراق برئاسة مشتركة من قبل PSEA وتدار شبكة 

 حدة وبديل واحد من كل وكالة من وكاالت األمم المتحدة العاملة في العراق ومن يونامي، وكذلك منسق متفرغ ومنسق مشترك.العضوية نقطة إتصال وا

( خاصة بتلقي وتسجيل وإدراج حاالت اإلستغالل واإلساءة الجنسيين وإحالتها إلى الوكاالت ذات العالقة SOPs) قياسية إجراءات تشغيل  PSEAإن لشبكة 

هذه تكملة لكل سياسة من سياسات المنظمة الداخلية الخاصة  قياسية متابعة والمساعدة )كما هو مطلوب(. ويجب أن تشكل إجراءات التشغيل المن أجل ال

 الل واإلساءة الجنسيين. غبالحماية من اإلست

 تقديم الشكوى

على جميع موظفي األمم المتحدة والعاملين في المجاالت  يجبطبقاً لنشرة األمين العام، التي تعمل كمدونة سلوك للحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين، 

يومي، اإلبالغ عن أي إشتباه عاقدون والمتطوعون والعاملون بأجر تاإلنسانية وكل من دخل في إتفاقية شراكة أو تعاون مع األمم المتحدة، بما في ذلك الم

  في  في وقوع حادثة من حوادث اإلستغالل واإلساءة الجنسيين. 

عاملين تم تدريب  اذ ( 80069999) النازحين التابع لألمم المتحدة ساعدة مركز ممن خالل  الناجية \ الناجيويمكن تقديم الشكوى من قبل أو بالنيابة عن 
أخرى، أو بشكل  آليات شكاوى بموجب بشكل خاص على التعامل مع حاالت اإلستغالل واإلساءة الجنسيين. ويمكن تقديم الشكوى أيضاً  مركز المساعدة 

تقديم الشكاوى  من خالل مليء نموذج (. iraq-psea@un.org) منسقي شبكة الحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيينإلى يمكن تقديمها مباشر 

تفاصيل و الناجية \ الناجيويجب أن تتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة  SEAالحماية من االستغالل الجنسي و االنتهاك  شكاوى  على إستمارة

 م.والحادثة والجاني المزع

 اإلحالة والتحقيق:

المعنية ) اي الوكالة  التابعة للوكالة  SEAإتصال إلى نقطةساعة غير قابلة للتأخير  36في غضون بإدراج الشكوى وإحالتها الحقا  PSEAيقوم منسق  

االستغالل الجنسي و التي يعمل فيها المعتدي او الجاني ( و بعد استالم الشكوى تتخذ الوكالة المعنية متابعة اجراءاتها الداخلية وفقا لقواعد الحماية من 

  شكوى. بشأن نتائج التحقيق في ال PSEAاالنتهاك باجراء تحقيق و ابالغ منسق 

  

 PSEAافراد من اعضاء الشبكة  3-4) الحماية من االستغالل الجنسي و النتهاك ( بعقد اجتماع مصغر للجنة صفيرة تتألف من   PSEAيقوم منسق 

 لم تتوفر معلومات كافية عن مكان )على سبيل المثال، إذا للحالة المسجلة  معلومات كافيةعلى الشكوى  احتواءفي حالة عدم لجميع المزيد من المعلومات 

 إنتساب الجاني المزعوم (

 السرية

  ذ إجراءات مناسبة للمحافظة على سرية البيانات.يسالمة وتأمين جميع البيانات وتنف PSEAتضمن شبكة  

الحصول على الموافقة  من المتوجب و PSEAشبكة  اإللزامي وسياسة السرية التي تتبناها  بالغالمشتكي بشأن قواعد اإل إبالغ، يجب قبيل تسجيل الشكوى

على  ( ورئيس الوكالة المعنية PSEAونقطة إتصال  PSEAمنسقي شبكة من ضمن نظام ادارة الشكاوى )اطالع اشخاص اخرين بشأن إتاحة فرصة 

 المعلومات 

من واجب أفراد الكادر العامل في المجاالت  ىفي اإلبقاء على عدم ذكر إسمه وعدم إعطاء الموافقة على المتابعة، فإنه يبق الناجية \ الناجي وإذا ما رغب

 اإلنسانية اإلبالغ عن الحالة، مع إبقاء البيانات الخاصة بالضحية مجهولة المصدر.

 الناجية \ مساعدة الناجي

بإحالته  PSEA، يقوم منسق ويوافق عليها محتاجا للمساعدة  الناجية \ كان الناجيوعلى النوع اإلجتماعي،   شكالً من أشكال العنف القائم SEAنظراً لكون 

ال ترتبط الناجية  \ة مهمة: إن مساعدة الناجي ظفوراً إلى المجموعة العنقودية الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي من أجل المتابعة. مالح

 ة التحقيق.بتاتاً بنتيج

 إجراءات اإلستجابة الفورية واإلحاالت 4.6

التي تنطوي على عنف جنسي أو بدني، تحتل الرعاية الصحية الطارئة األولوية األولى من حيث األهمية بالنسبة للناجين نظراً للطبيعة  فيما يخص الحاالت 

الناجي  ع يجب تشجيالمهددة للحياة لهذه الحوادث والعالج المرتبط بالزمن ألمراض معينة قد تنتج عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي. في هذه الحاالت، 

. وفي حالة االغتصاب، يجب أن تكون المساعدة متوافقة ساعة من وقوع حادثة االعتداء  72اوال خالل  حصول على الرعاية الصحيةللالسعي  ب الناجية \
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اقية وقد تشمل وسائل مع إرشادات منظمة الصحة العالمية/اإلدارة السريرية لالغتصاب وبروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب لوزارة الصحة العر

 الحمل في حاالت الطوارئ والوقاية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية.  30منع

وبناء الثقة وتمكين الناجية. وفيما يلي قائمة  الهمية ذلك في المعالجة توجيه رسائل داعمة وعالجية لها  ينبغي حادثة ، فالوفي حالة إفصاح الناجية عن 

الناجي فيما اذا كانت تفضل  \التوجه بالسؤال للناجية  تقديم الشكر للناجية لموافقتها على تقديم المعلومات و ارسالها و و من المتوجببالرسائل العالجية. 

 ،  عملية االفصاح اثناء  التحدث بشكل منفرد , ان كان هناك شركاء اخرين متواجدين في نفس المكان

 

  رسائل عالجية 

 قُم ببناء عالقة / وئام "أشكرِك لتقاسمِك المعلومات معي / إنني سعيد لتحدثِك معي"

 التعاطف "إنني متأسف لسماعي ما حدث لِك / إنني آسف لسماعي للتجربة التي تمرين بها"

قُِك"  الثقة "إنني أصدِّ

 الطمأنينة وعدم توجيه اللوم إنِك ال تستحقين ما حدث لِك""ما حدث لِك ال ذنب لِك فيه / 

 التمكين "إنِك شجاعة للغاية لقيامك بالتحدث معي وسوف أحاول مساعدتكِ " 

"أريدِك أن تعرفي بأن ما قلتِِه لي سيبقى سراً ولن أبوح به ألي شخص آخر دون 

 موافقتِك"

 السرية

 

 

 

الشخص الذي يتلقى اإلفصاح أو و التي ينبغي اتباعها من قبل الشخص  1ادناه اهم خطوات الية االحالة المبينة في الملحق رقم 

 . اإلبالغ األولي عن حادثة العنف القائم على النوع االجتماعي من أحد الناجين

 مسارات إحالة العنف القائم على النوع االجتماعي ب ملمين كونو يجب على جميع مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي أن ي

 وأشكال المساعدة المتوفرة في بيئتهم

 توفير تدخالت مباشرة، بما في ذلك التدخالت النفسية االجتماعية، إذا لزم األمر؛ 

  ً  عند إحالة أحد الناجين إلى الخدمات، أطلب موافقته دائما

  بإحالته إلى الخدمات المناسبة لدعم المتابعة ودافع عنه )إذا لزم األمر( في الحصول على الخدمات المطلوبة؛، قُم  الناجية \ الناجيبموافقة 

  اتصل بنقطة االتصال األولية بشأن مسار إحالة العنف القائم على النوع االجتماعي في موقعك وقُم بتيسير االتصال بين مقدم الخدمة

ية المتابعة. وينبغي إبقاء المعلومات المتعلقة باإلحاالت إلى أدنى حد ممكن؛ ال تناقش المعلومات من أجل ترتيب رعا الناجية \ والناجي

 الحساسة مع أي شخص باستثناء نقطة االتصال الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك الموظفين اآلخرين من منظمتك.

 ها أحد إلى الوكالة التي تتم إحالتها إليها.إسأل الناجية فيما إذا كانت ترغب في أن يرافق 

  فقُم بتزويده بتفاصيل مقدمي الخدمات في منطقتك في حال رغب في مهتما بالحصول على الخدمات  الناجية \ الناجي لم يكن إن ،

 استخدامها في المستقبل

 يجب دائماً احترام رغبات الناجية، فمن حقها في أن تقرر 

 أو إرغامه على اتخاذ مسار معين في التصرف؛ الناجية \ ال ينبغي حث الناجي 

 لحق يجب أن تتم اإلحاالت باستخدام استمارة اإلحالة المشفرة في ما بين الوكاالت والمتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي )أنظر الم

. يجب دائماً إعطاء األولوية لسرية الناجين الناجية \ ( والتي ال تتضمن االسم أو العنوان أو أي معلومات أخرى قد تحدد هوية الناجي3

وأمنهم. ويتم إرسال استمارة اإلحالة عن طريق البريد اإللكتروني وتكون محمية بكلمة مرور. )نقاط االتصال فقط يعرفون كلمات المرور 
 الخاصة باستمارات اإلحالة(

 حول أمن البيانات 9.3أنظر الفصل 

                                                             
30 http://www.phd.iq/LionImages/PDFStore/UNFPA-

Protocol_Guideline_Clinical_Management_of_Sexual_Assault_Survivors_V13LowRes.pdf 
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 مع مجموعات محددةإجراءات خاصة للعمل  4.7

لنوع االجتماعي 4.7.1 ا ائم على  لق ا العنف  لناجون من   األطفال ا

لطفل ينبغي استخدام النهج الذي يركز على الطفل وهو الذي يركز على مصلحة الطفل الفضلى على المدى القصير والمدى الطويل. وينبغي أن يكون ا

وتشرك الطفل في  الناجية \ الناجيمن العنف القائم على النوع االجتماعي في صميم أي آلية لإلبالغ واإلحالة تعكس مبدأ احترام اختيار  الناجية \ الناجي

 اتخاذ القرار. ويضمن نظام اإلحالة الواضح أن مقدمي الخدمات يعرفون كيفية تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

 عند العمل مع األطفال الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي على النحو التالي:وينبغي الحصول على الموافقة 

 ة ينبغي تقاسم المعلومات باللغات واألشكال المناسبة لعمر الطفل وقدرته على الفهم. ويتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية التواصل بطريقة صديق

 األسئلة التي ستساعدهم على اتخاذ قرار بشأن وضعهم الخاص.للطفل وينبغي أن يشجعوا األطفال وأسرهم على طرح 

  ،الحصول على موافقة قانونية من الوالدين / مقدم الرعاية )أو غيرهم من البالغين المسؤولين( لألطفال دون  يتوجب في إقليم كوردستان العراق

يمكن الحصول فكان الوالد / مقدم الرعاية غير قادر على أو راغب في تقديم الموافقة،  و سنة  15، إذا كان الطفل قد بلغ سن أما سنة.  18سن 

 . وخالف ذلك ينبغي إدراج الوالد أو مقدم الرعاية بإذن الطفل.او ولي االمر على موافقة الطفل المستنيرة بدالً من مقدمي الرعاية

  و عادة ما يتم طلبها من االطفال اللذين تكون اعمارهم ال تتجاوز الخدمات،  على  ل حصوفي الفي  الناجيات \ الناجينالموافقة المبلغة هي رغبة

الموافقة علی المشارکة فيها. ويمكن ابداء الخدمات و السن القانونية لتقديم الموافقة المستنيرة و ذلك يعني ان اعمارهم مناسبة بما يكفي لفهم 

باالضافة لذلك من المتطلب ايضا الحصول على موافقة ولي سنة تقديم موافقة مبلغة؛ و 15سنوات و  6لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ، االمر او القائمين على رعايتهم 

  االستمرار في بذل  في حالة عدم امكانية الحصول على الموافقة المستنيرة او الموافقة المبلغة لالطفال االصغر سنا اال انه من الضروري

على ان يتم شرح هذه التفاصيل  المعلومات المطلوبة وفي أي غرض سيتم استخدام هذه المعلومات وكيف ستتم مشاركتها،الجهود لشرح ما هي 

 بلغة سهلة مفهومة تناسب اعمارهم .

  شكل شفهي أو خطي؛ بيد أنه ينبغي دائماً التماس الموافقة الخطية حيثما أمكن.بيمكن الحصول على الموافقة 

 ومقدمي الرعاية على أية متطلبات إلزامية خاصة باإلبالغ. ينبغي إطالع األطفال 

  كونه حينما يكون الجاني او المعتدي او المتواطيء في االساءة الوالد او لولي الشرعي في تلك الحالة ليس من المالئم على موافقة ولي االمر

ً السعي إلى الحصول على موافقة الحاالت  الخصم او عندما يكون االطفال غير المصحوبين بذويهم طرفا فيها , في مثل هذه ، ينبغي دائما

هذه،  قياسية إجراءات التشغيل ال تماشيا مع شخص بالغ موثوق به آخر كلما كان ذلك ممكناً بالنسبة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر )

سنوات، ينبغي أن  6ل(. وبالنسبة لألطفال فوق سن فإن "البالغ الموثوق به" هو شخص بالغ من األقارب، أو مقدم رعاية بالغ يرشحه الطف

دون يشاركوا في تحديد هذا الشخص. وفي الحاالت التي ال يكون فيها هذا الشخص متوفراً، قد يتعين على مدير الحالة أن يقدم موافقة لألطفال 

 31الخامسة عشرة من العمر.

 لرعاية أو الوصي القانوني أو شخص بالغ موثوق به يجب مراجعته من قبل أي قرار بالحصول على موافقة من أي شخص غير الوالد أو مقدم ا

 شخص / مشرف مؤهل. وينبغي أيضاً توثيق العملية في استمارة الموافقة.

 

لناجين. وعند تلقي موظفون مدربون تدريباً كافياً للتعامل مع االحتياجات المحددة لألطفال ا وجود جميع الجهات الفاعلة التي تقدم الخدمات للناجين تضمن 

 البالغ األولي من أحد األطفال الناجين، ينبغي إجراء تقييم لالحتياجات الطبية والنفسية االجتماعية والقانونية واألمنية للطفل.

المنظمة التي ستكون نقطة  على حماية الطفل  قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي و   قضايا االتفاق المسبق بين الجهات الفاعلة في ضمان 

توفير إدارة الحاالت اعتماداً على الجهة الفاعلة المسؤولة عن  االتصال األولى لتلقي إحاالت األطفال الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي و

س ذلك في مسارات اإلحالة المحلية. وتتولى منظمة أن ينعك من المتوجب و التي يتوفر فيها موظفون ومدربون وتكون قادرة على رعاية األطفال الناجين.
، كما واإلدارة العامة للحاالت. )التعبئة(طة االتصال األولى لألطفال الناجين المسؤولية عن متطلبات التوثيق األولية مثل استكمال استمارات االستيعابقن

ع االجتماعي وحماية الطفل موظفون مدربون ومراقبون قادرون على رعاية ينبغي أن يكون لدى جميع الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النو

بشأن الجهة التي يبلغها، وتجنب أن يبلغ الطفل الناجي قصته عدة مرات، وتقليل خطر عدم  الناجية \ الناجياألطفال الناجين، وذلك من أجل احترام اختيار 

 متابعة الطفل الناجي من خالل اإلحالة وتلقي الرعاية.

ا على االستجابة يجب على الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي التنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل التي يتم تدريبه

ين عن ذويهم وكذلك للجوانب المتخصصة في حماية الطفل مثل تتبع األسرة وجمع شملها وترتيبات الرعاية البديلة لألطفال غير المصحوبين والمنفصل

طفل ماهر تقييم المصلحة الفضلى وتحديد المصلحة الفضلى. ويوصى بإجراء هذا التقييم على يد أخصائي اجتماعي أو مستشار مجتمعي أو مؤيد لحماية ال

ممكنة للطفل. ومع ذلك، إن كان الوالد ومدرب تدريباً جيداً. ويجب إخطار والدي الطفل أو الوصي عليه بالمقابلة الجارية ويجب دعمه لتقديم أفضل رعاية 

 أو الوصي هو الجاني المحتمل، ينبغي إعطاء الطفل فرصة التحدث بشكل خاص إلى األخصائي االجتماعي أو المستشار.

                                                             
31 Family Related Crimes, Amended Iraqi Penalty code #(111) 1969 effective in Kurdistan Region- Iraq   
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لنوع االجتماعي من ذوي  4.7.2 ا ائم على  لق لعنف ا لناجون من ا  32االحتياجات الخاصةا

عن طريق  حتياجات الخاصةذي اال الناجية \ الناجيفي التنقل في عملية الموافقة المستنيرة مع  4يمكن أن يساعد المخطط البياني الوارد في الملحق 

الفضلى الحصول على موافقة أحد أفراد األسرة أو مقدم الرعاية، أو  الناجية \ الناجيالمساعدة في تحديد قدرته على الموافقة، وعندما يكون من مصلحة 

 .الناجية \ الناجياتخاذ إجراء نيابة عن 

سأل الناجي ويتعين أخذ اعتبارات محددة في االعتبار أثناء التواصل مع األشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات. ويجب على الباحث أن ي

 \ الناجييعطي الموافقة( عن أفضل طريقة للتواصل معهم قبل محاولة طرق متعددة لالتصال. أو اطلب من  الناجية \ ة )إن كان الناجيو / أو مقدم الرعاي

 أن يدرج مقدم رعاية أو شخصاً موثوقاً به يعرف كيفية التواصل معهم بشأن المعاقين سمعياً / كالمياً / عقليا. الناجية

 :البدنية حتياجات الخاصةاال

 أنظر في ما سيكون األكثر أماناً واأليسر تكلفةً وبأقل قدر من الجهد للفرد واألسرة.فعاليات ناقش خيارات النقل لألنشطة وال . 

 .إلتِق مع الناس في مكان يمكنهم فيه الحصول بسهولة على قدٍر كاٍف من الخصوصية 

 .ًإجلس على مستوى الشخص إن كان يستخدم كرسياً متحركا 

  على الكرسي المتحرك أو الجهاز المساعد لشخٍص ما وال تنقله دون إذنه.ال تتكئ 

 .كن حساساً بشأن االتصال الجسدي 

 السمعية: حتياجات الخاصةاال

  فاألشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية قد يستخدمون قراءة الشفاه في تفاعالتهم مع اآلخرين أو الخيارات الفضلى لالتصال اكتشف .

 شارات بسيطة القتراح خيارات االتصال.يستخدمون إ

  ًالشخص وتحدث إليه مباشرةً. اتخذ مقعد للجلوس بمواجهة اسأل فيما إذا كان الشخص يفهم ويستخدم لغة اإلشارة ودائما 

  سمعية باختيار أفضل مكان للجلوس في اجتماع ليكون قادراً على رؤية الناس بوضوح  خاصة احتياجات اسمح للشخص الذي يعاني من

 والتواصل بسهولة أكبر.

 البصرية: حتياجات الخاصةاال استخدم اإلشارات / الصور أو لوحة اتصاالت.

 .قُم دائماً بتقديم نفسك وأي أشخاص آخرين في المجموعة باالسم 

  واللغة الغامضة، مثل "بهذه الطريقة" أو "هناك" عند التوجيه أو وصف الموقع.تجنب الصور والوثائق المكتوبة 

 .في حالة الحاجة إلى استخدام الصور، قُم بوصف أكبر قدر ممكن من التفاصيل في الصورة 

 ال تذهب وحسب. –تريد االنتقال من مكانك  أخبر الشخص إذا كنت 

  اثاث ( عوائق مادية منظورة امنع الشخص من االصطدام بأي ( 

 البيئة للشخص في زيارته األولى لجعله مرتاحاً للمكان الجديد. لوصف  و شرحا تفصيليا  قدّم جولة أولية 

 الذهنية: حتياجات الخاصةاال

 .تواصل بجمل قصيرة تطرح نقطة واحدة في الوقت الواحد 

  ،الخطوات التي من  اشرح إن كنت تناقش زيارة / جلسة قادمة،استخدم أمثلة من الحياة الواقعية لشرح النقاط وتوضيحها. على سبيل المثال

 المرجح أن يمر بها قبل الموعد وأثناءه.

  أعط الشخص وقتاً للرد علی سؤالك أو توجيهك قبل أن تقوم بتکراره. وإن كنت بحاجة إلى تكرار سؤال أو نقطة، كرر ذلك مرة واحدة. فإن

 باستخدام كلمات مختلفة.كان هذا غير ُمْجٍد، عندئٍذ حاول مرة أخرى 

  الذهنية ال يتعرض إلى ضغط للرد. حتياجات الخاصةاال مستفيد من ذوي أن المع ضمان ، خالل الجلسة تأكد من أن شخصاً واحداً فقط يتحدث 

  حاالت شرود الذهن. قم باختيار مساحة امنة هادئة الجراء المقابلة لتفادي 

  سائل إلی األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية. وتُسّمی هذه الوثائق في بعض األحيان وثائق "سهلة أيضاً استخدام الصور لتوصيل ر باالمكان

 القراءة".

 .عامل البالغين كبالغين دائماً. ال تستخدم أبداً نبرة صوت صبيانية 

 الكالمية: حتياجات الخاصةاال

 .خطط لمزيد من الوقت للتواصل مع األشخاص الذين يعانون من إعاقات كالمية 

  أن يکرر نقطته، ثم أعدها له للتحقق من أنك فهمتها بشکل صحيح. الناجي او الناجيةال بأس من قول "ال أفهم". اطلب من 

 .ال تحاول إنهاء الجمل التي يصدرها الشخص، دعه يتحدث عن نفسه 

 .حاول طرح أسئلة تتطلب إجابات قصيرة أو إيماءات نعم / ال 

 

 الناجينالفصل الخامس: مسؤوليات مساعدة 

ة تلقي يحدد هذا الفصل دور الجهات الفاعلة المتخصصة في التعامل مع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. ويمكن للجهات الفاعلة المتخصص

ين ضمان أن الحاالت إما عن طريق اإلفصاح من طرف الناجين أو عن طريق اإلحالة من جهات فاعلة أخرى. وينبغي لجميع مقدمي الخدمات المتخصص

                                                             
32 For more info on obtaining informed consent for GBV survivors with disabilities, please refer to Tool 9 of the Women’s Refugee 

Commission’s GBV Disability Toolkit: https://www.womensrefugeecommission.org/?option=com_zdocs&view=document&id=1173    

https://www.womensrefugeecommission.org/?option=com_zdocs&view=document&id=1173
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حادث العنف  تكون خدمات الخطوط األمامية متاحة وآمنة وخاصة وسرية وجديرة بالثقة. ومن المرجح أن يتقدم الناجون قدماً لطلب المساعدة واإلبالغ عن

 .القائم على النوع االجتماعي عندما تكون هذه الظروف مواتية

لمنزلية ا لزيارات  لناجين( ا   33) مكان سكن ا

ومقدم الخدمة، سواء كان  موأسرته الناجية \ من العنف القائم على النوع االجتماعي خطراً كبيراً على سالمة الناجيلمكان سكن الناجين تشكل الزيارات 

من األفضل تحديد مكان آمن في  ومسؤوالً عن تقديم الخدمات القانونية أو إدارة الحاالت أو الصحة أو غيرها من خدمات الحماية. وفي معظم الحاالت، 
وال يوصى بالزيارات المنزلية عند دعم الناجين من العنف القائم على النوع المجتمع يسهل وصول الناجين إليه كما يسمح ببعض الخصوصية واألمان. 

ء أي زيارات منزلية إن كان هذا اإلجراء قد يعرض إال إذا تم االتفاق على ذلك مع مقدم الخدمة والناجين وتمت مناقشة المخاطر. ال تقم بإجرا االجتماعي

المخاوف األمنية العامة، قد تكون الزيارات المنزلية هي السبيل  نتيجة ، واال انه في بعض االحيان عار. الوصمة ب يتسبب للخطر أو  الناجية \ الناجي

المخاطر التي يتعرض لها الناجون والموظفون. وهذا يشمل إجراء زيارات للحد من  معينة وضعت هناك استراتيجيات عليه  الوحيد للوصول إلى الناجين، و

 منزلية بشكل منفصل والحفاظ على السرية:

  فإن قُم بزيارة أسر متعددة في وقت واحد لتوفير معلومات أو نوع آخر من الخدمات غير المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. ولذلك

 ي تلك المنطقة في هذا الوقت قد ال تسترعي االنتباه.زيارة أسرة أحد الناجين ف

 في أي وقت من اليوم وفي أي أيام يتواجد في عدد أقل من أفراد المجتمع، ومتى ال يكون الجاني متواجداً في المنزل  الناجية \ ناقش مع الناجي

 توقع قدومك.أو بالقرب منه. وإلى الحد الممكن، قم بتخصيص وقت محدد مع الشخص حتى يعرف متى ي

  بشأن شفرة أو إشارة يمكنه استخدامها إلعالمك أنه لم يعد آمنا بالنسبة لك أن تأتي إلى منزله. قد  الناجية \ مع الناجيمتفق عليها ضع خطة

ا(، تكون هذه رسالة يتم إرسالها عبر هاتف محمول، أو شيء يضعه الشخص في المنزل أو بالقرب منه )قطعة قماش ذات لون معين أو عص
 أو شيء يتم تغييره داخل المنزل بحيث إذا دخلت ستعرف أنه ليس من اآلمن التحدث مع الشخص.

  ما يمكن أن يقوله لآلخرين ب  الناجية \ الناجيينبغي عليك اعالم بخصوص زيارتك،  او االستفهام  للمواجهة الناجية \ الناجيفي حالة تعرض

 عنك وعن سبب زيارتك حتى ال يكشف نفسه.

 في حضور أقارب أو أفراد آخرين في المجتمع قد يكون لها تأثير على حمايته. الناجية \ الناجيكن على علم بأن أي معلومات تطلبها من 

م على النوع نف القائال ينبغي أبداً استخدام الزيارات المنزلية لـ "تحديد حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي". ويجب على المنظمات التي تستجيب للع

رة المنازل االجتماعي عدم الخروج في المجتمعات المحلية من أجل تحديد حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. ويمكن أن تقوم فرق التوعية بزيا

 ة للعنف في األسرة.لتقديم معلومات عن الخدمات في المجتمع، ولكن يجب أال تتضمن هذه الزيارات أي أسئلة أو مناقشات حول التجارب الشخصي

  / األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة حتياجات الخاصةشمول اال

على خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في العراق إذا احتاجوا إلى ذلك، يجب اتخاذ  االحتياجات الخاصةلضمان حصول جميع األشخاص ذوي 

 بعض اإلجراءات:

 وخاصة الذين يعانون من إعاقات ذهنية ومشاكل في الصحة  االحتياجات الخاصةخطوة األولى لتعميم األشخاص ذوي تحديد الهوية هو ال(

 ذوو االحتياجات الخاصةالعقلية بسبب وصمة عار وعار األسرة( في خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي. وغالباً ما يكون األشخاص 

من قبل  الحتياجات الخاصةة مناسبة لتحديد الهوية وأنشطة التوعية لضمان أن يتم تحديد األشخاص ذوي ا"غير مرئيين"؛ فيلزم استعمال أدا

التي ستسمح  34مقدمي الخدمات في سياقات مختلفة. يجب أن تتضمن أدوات التقييم أسئلة محددة، ويفضل أن تكون أسئلة مجموعة واشنطن

 35ببيانات أكثر تنوعاً للمحتاجين إلى الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، حتى أولئك الذين ال تظهر إعاقاتهم.

 ة لألشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات: يجب أن تكون المرافق التي تجري فيها األنشط فعلي و المنظورإمكانية الوصول ال

، واألبواب التي ال ) لذوي االحتياجات الخاصة المقعدين( إمكانية الوصول الشاملة: منحدرات مع التدرج الصحيحعلى مل تمتاحة للجميع. وتش

سم، والساحات الداخلية دون عوائق أمام الحركة )مثل األثاث واألبواب والنوافذ المفتوحة(، والمراحيض والحمامات  90يقل عرضها عن 

ة )مع درابزين ومساحة كافية لمستخدمي الكراسي المتحركة للتحرك بحرية(، وعالمات اللمس على المسارات وفي أعلى وأسفل الساللم المتاح

 والمنحدرات، ساللم مع درابزين ودرجات متساوية األبعاد، الخ.

 يه الموظفين المدربين على لغة اإلشارة أو على يجب أن تکون المعلومات واالتصاالت بصيغة ميسورة. ويعني االتصال الذي يمكن الوصول إل

واألنشطة التي تسمح لألشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة  حتياجات الخاصةالتقنيات البديلة بشأن كيفية التواصل مع األشخاص ذوي اال

ر أكبر قدر من مواد اإلعالم والتعليم واالتصال من اإلعاقات بالمشاركة على قدم المساواة. وتتطلب المعلومات التي يمكن الوصول إليها أن يتوف

 بلغة برايل أو بصيغة صوتية فضالً عن الرسوم التوضيحية والخط الكبير واأللوان المتناقضة إلخ.

  وتمثل المواقف السلبية واحداً من أكبر الحواجز التيحتياجات الخاصةباألشخاص ذوي اال و مرحبين ايجابيين يجب أن يكون  الموظفين . 

القيام بدورات توعوية ودورات  كما يتوجب ايضا إلى الخدمات المختلفة واستخدامها.  االحتياجات الخاصةتحول دون وصول األشخاص ذوي 
لضمان بيئة مرحبة ومريحة. وعالوة على ذلك، ينبغي عقد  االحتياجات الخاصةتدريبية للموظفين حول كيفية التعامل مع األشخاص ذوي 

الراغبين في االنخراط في أنشطة دعم العنف القائم على النوع  االحتياجات الخاصةسر بغية زيادة عدد األشخاص ذوي جلسات توعوية لأل

 االجتماعي.

                                                             
33 GBV AoR. Interagency GBV Case Management Guidelines, 2017. 
34 https://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm 
35 https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/wg_short_measure_on_disability.pdf 
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  باالحتياجات قُم بتكييف أدوات الرصد لضمان أن تكون متابعة ونتائج الخدمة المقدمة تدعم الشخص وتفيده فعالً. ويلزم إدراج األسئلة المتعلقة

والمصممة خصيصاً لمشاريع مختلفة في أدوات الرصد. وتعتبر المؤشرات العامة للنجاح تغييرات إيجابية في ديناميات األسرة، أو في  الخاصة

 الحالة العامة للمستفيد، أو في زيادة مشاركتهم في األنشطة االجتماعية العامة.

 االستجابة الصحية / الطبية 5.1

الفئات المعنيين باالستجابة و دوراً رئيسياً في حاالت العنف الجنسي واالستغالل الجنسي، وغالباً ما يكونون أول  مقدمي الخدمات الطبية و الصحية  يلعب

 يكون األطباء مسؤولين عن العمل مع الممرضات لعالج اإلصابات، وإجراء فحص طبي شامل وفحص شرعي، وتقديم الدعم النفسي بشكل عام 

لمبينة في واالجتماعي، وإجراء اإلحاالت والمتابعة المناسبة. وينبغي أن تتماشى جميع الخدمات مع المعايير والبروتوكوالت والممارسات العالمية ا

فوضية السامية )منظمة الصحة العالمية / الم إرشادات اإلدارة السريرية لالغتصاببروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب بوزارة الصحة في العراق و

 ( التي تضمن الرعاية الطبية السرية والمتيسرة والرحيمة والمناسبة.2004لالجئين التابعة لألمم المتحدة، 

مجهزة لتوفير  تكون الخدمة  إلى النظام الصحي وضمان أن الناجية \ الناجيتحديد  أول نقاط االتصال عندما يدخل  مقدمي الخدمات الطبية يجب على 

، تم تدريب هؤالء الموظفين واألطباء الذين يقدمون الخدمات على لضمان الخدمات الفضلي الدعم النفسي الفوري األساسي وتسهيل عالج المريض. و

 تقديم الخدمات المتخصصة، بما في ذلك فحص الطب الشرعي ومشورة الصدمة )األولية على األقل(.

فهذا قرار قانوني. إن مسؤولية مقدم الرعاية الطبية هي تقديم  فيما إذا كان قد وقع اعتداء جنسي. ات الطبية و الصحية مقدمي الخدمينبغي أال يحدد 

)و / أو  الناجية \ الناجيالرعاية، وكذلك تسجيل تفاصيل عن التاريخ، والفحص البدني، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وكذلك، بناًء على موافقة 

 جمع األدلة الجنائية التي قد تكون ضرورية في اإلجراءات القانونية الالحقة. الوالدين(،

 اإلدارة السريرية لالغتصاب 5.1.1

على  يقوم بروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب في وزارة الصحة بالعراق بوضع تفاصيل عن األدوار والمسؤوليات واإلجراءات الدقيقة التي يجب

 اتخاذها عند رعاية إحدى الناجيات من العنف الجنسي والجسدي. على سبيل المثال، يرشد البروتوكول مقدمي الخدمة حول كيفية:مقدمي الرعاية الطبية 

  عياداتهم لتقديم الرعاية الطبية للناجيات من االغتصاب تهيئة 

  الناجية للفحص تجهيز 

 أخذ التاريخ 

 جمع أدلة الطب الشرعي 

 إجراء الفحص البدني والتناسلي 

 وصف العالج 

 التشاور مع الناجية 

 متابعة رعاية الناجية 

 

كومية والوحدات من المهم أن نالحظ أن جميع مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية التي تدعمها المنظمات غير الح

ا كان لديهم جميعاً إمدادات الرعاية ما بعد االغتصاب والموظفين المدربين وطبيب الطبية المتنقلة يجب أن تقدم خدمات اإلدارة السريرية لالغتصاب طالم

 عراقي مسجل.

ياة بصرف ويعترف البروتوكول بأن ممارسات اإلبالغ و / أو اإلجراءات اإللزامية يمكن أن تحول دون وصول الناجين إلى الخدمات الصحية المنقذة للح

تخاذ إجراء قانوني بشأن حالتهم أم ال، وما إذا كان يتوجب على مقدمي الخدمات الطبية إبالغ الشرطة بالحالة أم ال. النظر عما إذا كان الناجون يقررون ا

قذة للحياة وفي إطار بروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب، سيتم تطبيق اإلجراءات والممارسات التالية لضمان إعطاء األولوية للرعاية الصحية المن

 لتزام بالمبادئ التي تركز على الناجين.للناجين واال

  عن ماهية من االغتصاب، بغض النظر  ين من العنف الجنسي، بمن فيهم الناج جين الناينبغي ضمان تقديم االستجابة الطبية الفورية لجميع

الفحص الطبي المقدم، واألدوية التي توصف لهم  و تشمل هذه األستجابة الطبية ، من عدمها اتخاذ إجراءات قانونية  خياراتهم في اللجوء الى 

لمنع العدوى والحمل غير المرغوب فيه واإلحاالت القائمة على الموافقة إلى أقسام المستشفيات المتخصصة األخرى )بما في ذلك فحص الطب 

 م.وفقاً لرغبات الناجين وقراراتهم وموافقته تتم هذه السلسة من الرعاية الشرعي إذا طلب ذلك(، و

 حية ال يتوجب حجب خدمات الرعاية الصحية عن الناجسين نتيجة لعدم موافقتهم البالغ اذ تعتبر هذه الخدمات من االولويات لتوفير الرعاية الص

 الفضلى و الكافية في الوقت المناسب 

  قديم تقرير طبي أولي يمأله الطبيب المعالج تبالمؤهلين والمدربين على اإلدارة السريرية لالغتصاب يقوم مقدمي الخدمات الصحية و الطبية من

 ويحفظ بسرية في مكان آمن. الناجية \ الناجيالموجود مع 

   بناًء المطلوبة و المقدمة تقديم الخدمات واإلحاالت و الرعاية للناجين  الخدمات الصحية و الطبية من القائمين على تقديم مقدمي علی جميع

و ايالء االهمية  الرعاية التي ترکز علی الناجين التزام مبدأ علی الموافقة المستنيرة من الناجی والسرية والسالمة وعدم التمييز واالحترام 

 . إبالغ إلزامي للسلطات.و رغبته و اعطائها االولوية على  الناجية \ الناجيالقصوى لمصلحة و حق 



25 

  رشادية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي لتوفير الرعاية التي تركز على الناجين عند إجراء المزيد من اإللتزام بالمبادئ اإل ينبغي

بالخدمات األخرى )مثل تقديم المشورة( وتقديم اإلحاالت.  الناجية \ الناجيالفحوص الطبية، وجمع األدلة الجنائية، وتقديم شهادة طبية، وإبالغ 

 ينبغي عرض مصاحبة موظفي الصحة المجتمعية على الناجيات لغرض اإلحاالت إلى خدمات أخرى. وفي حال توفرها،

  ء المعلومات في استمارات ياستخدام الشهادة الطبية لمل عندها يتوجب إجراء قانوني،  اللجوء الى الخيار التخاذ  الناجية \ الناجي كان خيار إذا

 عند الطلب بعد تقديم الخدمات الطبية المناسبة.  اخرى  قانونية

 

اتخاذ إجراءات قانونية أم ال.  بغض النظر عن خياراتهم باللجوء الى تقديم المتابعة الصحية والرعاية النفسية للناجين من العنف الجنسي  ضمان ينبغي

 تي تنقذ حياة الناجين .اية الصحية اآلمنة والسرية والبعد توفير الرع  وتبقى جميع األطر اإلجرائية والقانونية في المركز الثاني

 36للحصول على مزيد من التفاصيل 2017يرجى الرجوع إلى بروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب في العراق لعام 

الجنسية / اإلنجابية 5.1.2  اإلحاالت والصحة 

الخدمات الصحية، بما في  الحزمة المتكاملة من ضمان وصول النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي دون عوائق إلى  يعتبر 

 أمراً بالغ األهمية. ب ذلك الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية خارج نطاق اإلدارة السريرية لإلغتصا

يحق للنساء والفتيات الحصول على االستقاللية واالختيار في قرارات الرعاية الصحية الخاصة  الصحية الخاصة بالمريض:االستقاللية في قرارات الرعاية 
لتي تكون فيها بهن وال يحتجن إلى موافقة األقارب الذكور أو األوصياء أو األزواج على تلقي الرعاية أو اإلحاالت. وفي العراق، فإن الخدمة الوحيدة ا

يحتاج الى اخذ الشرطة تحتاج إلى اإلبالغ،  تتعلق باجراءات أي قضية فأن التعقيم. ووفقاً للقانون،  الغراض زوج أو الوصي الذكر مطلوبة هيموافقة ال

تعتبر كافية كونه بالغا بغض  الناجية \ الناجيو هذا ما اقره القانون اما بالنسبة للباغلين فأن موافة الناجية يعتبر قاصرا  \موافقة ولي االمر اذا كان الناجي 

 النظر عن الجنس .

سي، الحاالت األخرى، بما في ذلك اإلدارة السريرية لالغتصاب، ومنع الحمل، وتخطيط األسرة، وإدارة األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجن اما 

بتوفير الرعاية الجيدة )أي عدم حرمانهم  االلتزام تيات بالخدمات. وموافقة الوصي الذكر على تزويد النساء والف طلب  لمقدمي الخدمات الصحية ال ينبغي 

عار بهن من الخدمات، وخاصة الصحة الجنسية واإلنجابية( دون وصم النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي أو إلحاق ال

راض المنقولة جنسيا التي يخضع لها الناجين من العنف )رجال او نساء(  فيتوجب على مقدمي اما بالنسبة لنتائج اختبارات االمالخدمات.  لنوع الختياراتهن 

كجزء من تعقب الحالة للتأكد من أن الشريك المصاب يخضع للفحص ويتلقى العالج.   الصحة  اخطار الزوج او الزوجة اذا ما كانت الفحوصات ايجايبية 

بما في ذلك العمليات القيصرية، فسيتعين تحديد أقرب األقرباء، ويمكن أن يشمل الزوج أو أي قريب آخر  تداخل جراحي  في حالة الحاجة الجراء أما 

كما و من . رفض اقارب الزوجة التوقيع بالموافقة على اجراء الجراحة عند ذلك يكون خيار انقاذ حياة المرأة اولوية و في حالة غياب الزوج  للتوقيع.

من المرأة  عادة يتم الطلب دون الحاجة إلى وجود األزواج أو األقارب من الذكور. وي ي المخاض بمفردهن  مباشرة الى المستشفى استقبال النساء ف الممكن 

ع منها العودة في غضون بضعة أسابيع م يتم الطلب الوالدة، تستلم المرأة وثيقة تثبت تاريخ الوالدة، واتمام . وبعد اخرى اسمها، واسم الزوج، ومعلومات 

لزوج حاضراً المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الميالد. ومن المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الميالد شهادة الزواج. وال يلزم أن يكون ا

ي أو لم يعد موجوداً في البلد، قد شهادة الزواج مطلوبة. وإن كان أحد الوالدين مواطناً أجنبياً أو إذا توفي الوالد األجنب اال ان للحصول على شهادة الميالد، 

 و الوثائق المدنية.تكون هناك حاجة إلى إحالة قانونية للحصول على شهادة ميالد. وقد تكون هناك حاجة لإلحالة القانونية كذلك في حالة فقدان الهوية و / أ

تأمين على الرعاية في مواقعهن و في مساعدة تأمين حصول النساء و الفتيات    يعتبر دور مفدمي الحدمات الصحية و الطبية مهما جدا  إمكانية الوصول:

او تحديات خاصة في الحصول على الرعاية في الوقت المناسب.  تواجه  النساء والفتيات و من المتعارف عليه احيانا ان  إلى أماكن أخرى. األحاالت 

عدم انتهاك السرية وعدم مشاركة المعلومات دون الموافقة  اذ يتوجب ضمان ع أفراد األمن مالى الخدمات و تتجلى هذه التحديات الوصول صعوبات في 

. وبوجه عام، يمكن للنازحين والالجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة أن يذهبوا لوحدهم إلى المستشفى المحلي دون الناجية \ الناجيالصريحة من 

األجهزة األمنية(. وإن لم تكن هناك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية داخل المخيم، يمكن  من  انتظار االستثناءات  اوإحالة من الرعاية الصحية األولية )

 المخيم. لمؤسسة الرعاية الصحية األولية إصدار ورقة إحالة لتسهيل حركة المريض إلى خدمة الصحة اإلنجابية. ويجب توقيع هذه الورقة من قبل مدير

و ان حتما و يتعرض للمسائلة القانونية كل من المريض او مقدم الخدمة اذا ما ثبت تورطهم غير قانوني  في العراق اجراء اإلجهاض  يعتبر اإلجهاض:

باجراء عملية االجهاض للحمل الناتج عن طريق الزنا بسبب وصمة العار فعند ذلك  قامت المرأة،ما . "إذا 37كان الموضوع بشكل توافقي بين الطرفين 

حيث ال يتعرض العاملين . 38امرأة ينهي حملها قريب لها حتى الجيل الثاني" كل على  يسري ذلك تخفيفياً من الناحية القانونية. و  يعتبر ما قامت به ظرفا 

                                                             
36 http://www.phd.iq/LionImages/PDFStore/UNFPA-

Protocol_Guideline_Clinical_Management_of_Sexual_Assault_Survivors_V13LowRes.pdf 
37 Iraqi Penal Code 111 of 1969 as amended to 14 March 2010: Part 3, Chapter 1, Section 4, Article 417 and 418 
38 Iraqi Penal Code 111 of 1969 as amended to 14 March 2010: Part 3, Chapter 1, Section 4, Article 417, sub-article 4. 
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يستلزم االبالغ عن هذه الحاالت المشتبه بها الى الاللذين يعانون من مضاعفات االجهاض الذاتي و بالتالي  الصحيين الى مسائلة قانونية الؤلئك النساء

 ،الشرطة. 

 .بذلك النقاذ حياة المرأة اذا كان الحمل يهدد حياتها  من المهنيين في حالة توجيه لجنة مختصة ال يتم اتخاذ القرارات إلنهاء الحمل إالو بهذا االطار 

لنفسيةا 5.2  لصحة الذهنية واالستجابة ا

الدعم المحلي أو الخارجي الذي يهدف إلى حماية أو تعزيز الرفاهية النفسية واالجتماعية و / أو منع  نوع الصحة الذهنية والدعم النفسي إلى  مصطلح شيري

 الوكاالت بشأن خدمات الصحة الذهنية والدعم النفسي في حاالت الطوارئللمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين أو عالج االضطراب العقلي. ووفقا 

 (، فإن تدخالت الصحة الذهنية والدعم النفسي االجتماعي تقع ضمن أربع طبقات من التدخالت كما هو مبين في الشكل أدناه.2007)

لنفسي 5.2.1  الطبقات الرئيسية من الصحة الذهنية والدعم ا

 

معظم الناس رفاهيتهم النفسية واالجتماعية عندما  اذ يسترد . من الهرم  سفللجزء االفي ا ممثلين  الناس غالبية  األساسية واألمن:الخدمات  – 1الطبقة 

إليها. يحتاجون  ينشأ األمن الجسدي األساسي ويحصلون على الخدمات االجتماعية والمادية )مثل المواد الغذائية وغير الغذائية( والمجتمعية والصحية التي

االخذ بنظر األعتبار العوامل االجتماعية و  العاملون في مهنة المساعدة التدخل فهي من خالل ضمانمن خاللها والتي يستطيع بها أما الطريقة الموصى 

  الثقافية و الكرامة الفردية ملباة اضافة الى السلع االساسية.

 والجهات  ةاألمنتضمن الجهات الصحة الذهنية والدعم النفسي:  متطلبات خدمات من  هي الجهات المسؤولة عن تطبيق المرحلة االولى  من

جميع توافر والخطوط األمامية؛ و دائر عن الصراع ال في مناطق بعيدة تأمين السكن االمن لجميع افراد المجتمع  الفاعلة في الدولة الحكومية 

الشرکاء في مجال الحماية الذين انخراط والصحة، والتعليم، وفرص كسب العيش، إلخ؛ والمجموعات التي توفر الغذاء، والمواد غير الغذائية، 

 .PDSخدمات  المطلوبة  و منها توفير الخدمات األساسية، وتوفير الوثائق من أجل الوصول إلى الخدمات  ختصون في ي

  المواد غير الغذائية  حزمة )على سبيل المثال، محتويات  جابةعند التخطيط لالست حول الخدمات المقدمة استشارة النساء والفتيات  من المتوجب

للتقليل  جودة الخدمة ( وضمان موقع خدمات الصرف الصحي إمكانية وصول النساء والفتيات إلى  التقصي عن االحتياجات المحددة،  لتتضمن 

 المراحيض والحمامات(المخاطر بالنسبة للنساء والفتيات )على سبيل المثال، اإلنارة واألقفال على  من 

دعم إضافي من مجتمعهم  ممن يتطلب لهم ،لكنه يستهدف فئة كبيرة من المستفيدين ، يضم عدد اقل من المعنيين  الدعم المجتمعي واألسري: – 2الطبقة 

ن يقدموا الدعم وأسرهم من أجل استعادة رفاهيتهم النفسية واالجتماعية، کما هو مبين في المستوى الثاني من الهرم. ويمكن للعاملين في مهنة المساعدة أ

 من خالل تشجيع طرق الدعم التقليدية ذات الصلة والشبكات االجتماعية.

  ذلك التدريب  و يتضمن ن الصحة الذهنية والدعم النفسي؟ الدعم والمساعدة في إعادة اإلندماج االجتماعي، م 2في الطبقة هم المساهمين من

لها، المهني وتمكين المرأة، والتدريب على محو األمية، وإعادة اإلندماج في المدارس، والمساحات الصديقة للطفل، واقتفاء أثر األسر وجمع شم

شباب، ودعم األبوة واألمومة / األسرة، واألنشطة الترفيهية واإلبداعية المنظمة )في مراكز المرأة مثالً(. تبادل ، ونوادي الاميع النسوية والمج
ن الذين ييسرون شروط الدعم ييالمعلومات حول الخدمات المتاحة والمساعدة داخل المجتمع المحلي. زعماء المجتمع المحلي والزعماء الدين

ني للسكان األصليين، بما في ذلك ممارسات الشفاء المجتمعي. الجهات الفاعلة التي توفر المساحات / االجتماعات التقليدي أو الروحي أو الدي

 المشتركة لمناقشة وحل المشاكل وتنظيم أفراد المجتمع المحلي لالستجابة للطوارئ.

أكثر  الستعادة رفاهيتهم النفسية واالجتماعية وحماية مع تركيز مات خدبال ستهدف عدد اقل من الناس قد ي الدعم المركز وغير المتخصص: –الطبقة الثالثة 

 عاملين ، التي يقدمها الإدارة الحاالتخدمات  األساسي، مثل  فني صحتهم العقلية، كما هو مبين في المستوى الثالث. وتشمل هذه التدخالت الدعم العاطفي وال

 أو المنظمات المجتمعية.
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  في الطبقة الثالثة من الصحة الذهنية والدعم النفسية ؟ الجهات الفاعلة في العنف القائم على النوع االجتماعي، وحماية الطفل،  هم المساهمين من

ة لألفراد والصحة الذهنية والدعم النفسي الذين يقدمون إدارة الحاالت أو يستخدمون اإلسعافات األولية النفسية، فضالً عن تقديم المشورة األساسي

 لجماعات واألسر؛ والتعليم النفسي حول الصدمات النفسية، واإلجهاد واالستجابات العاطفية للنزاع والنزوح، والرسائل على تقنيات التكيفوا

 واالسترخاء اإليجابية

االعتماد على صحتهم الذهنية و تستهدف فئة قليلة من الناس  كما مبينا في الهرم من خالل تقديم خدمات اكثر تخصصا ب الخدمات المتخصصة: – 4الطبقة 

الماجستير(،  من حملة شهادة ،. يحتاج هؤالء األفراد إلى دعم مهني من مهنيين مدربين، مثل علماء النفس السريريين )و قابلياتهم على العمل بشكل منتج 

 صحة الذهنية )المرضى الداخليين والخارجيين(.والمعالجين النفسيين واألطباء النفسانيين، الذين يمكنهم تقديم تدخالت أكثر تقدماً في مجال ال

 ة الذهنية والدعم النفسي:يالصحخدمات الرعاية  اإلحالة إلى مستوى أعلى من توجب متى ي 5.2.2

  الصحة الذهنية والدعم النفسي التي تقع تحت المستوىتقديم خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي شكالً من أشكال  تصنف 

خدمات  للحصول على طريقة هامة لمساعدة الناجين  تعتبرالصحة الذهنية والدعم النفسي غير المتخصص. و وهي خدمات  الثالث من الهرم:

ال يتجزأ من طبقات هرم البرامج والموارد في مجتمعهم المحلي التي تشكل جزءاً  بضمنها الصحة الذهنية والنفسية واالجتماعية األخرى و

الذهنية والدعم النفسي. على سبيل المثال، يمكن لخدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي مساعدة الناجين  ة خدمات الصح

تكون خيارا مفضال (. 2عادة التواصل مع أنظمة دعم األسرة والمجتمع المحلي )الطبقة أل( وكذلك 1إلى االحتياجات األساسية )الطبقة  لوصول 
خدمات  تعتبر مستوًى أعلى من الرعاية الصحية الذهنية )المستوى الرابع(،  الحصول على  الناجية \ الناجيفيها   نما يحتاج من الخدمات حي

 39تيسر وصول الناجين إلى هذه الرعاية. الوسيلة التي إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي 

  الغالبية العظمى من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي بنجاح من قبل دارس الحالة أو األخصائي االجتماعي الذي يتولى تقديم  تدار

 الدعم النفسي واالجتماعي األساسي وإدارة الحاالت.

 ضمان احتفاظهم بالمهارات والثقة للتعامل ينبغي اإلشراف علی دارسي الحالة واألخصائيين االجتماعيين ودعمهم بطريقة منتظمة ومنهجية ل

 مع معظم حاالت العنف القائم علی النوع االجتماعي.

  المتخصصة عند: 4ينبغي إجراء اإلحاالت إلى الممارسين في خدمات الطبقة 

o  الذهان، واالكتئاب الشديد، إلخ( تصنيف الحالة بالشديدة كاالصابة ب( 

o ذات المخاطر العالية )إلحاق الضرر بالنفس، باآلخرين( المصنفة  الحاالت 

o المرضی المصابين بحاالت طبية 

o  النفسي  عدم االستجابة إلى الدعمفي حالة  ً  األساسي لمدة أربعة أسابيع تقريبا
o  من االضطراب النفسي أو االستشفاء في جناح الطب النفسي طبي تاريخعندما تكون الحالة  لها 

o فسيةتعاطي األدوية الن 

 دعم ينبغي التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال الصحة الذهنية والدعم النفسي لضمان تلبية االحتياجات المختلفة لبرامج الصحة الذهنية وال

 النفسي في مختلف الطبقات. فمثالً:

o  م. على سبيل المثال، للخدمات المتخصصة دوراً في إحالة المرضى إلى طبقات أخرى من الهر 4يلعب الممارسون ضمن الطبقة

يمكن للعامل االجتماعي االستمرار في العمل مع إحدى العميالت حتى أثناء مراجعتها لطبيب نفسي حتى يتمكن العامل االجتماعي 

 من مساعدتها على تلبية احتياجاتها األخرى )مثل المأوى(.

o  إجراء  اإلحاالت إلى خدمات أخرى ضمن الطبقة ذاتها، وذلك ً اعتماداً على احتياجات ورغبات العميل. على سبيل يمكن أيضا

من العنف القائم على النوع االجتماعي من االستشارة الفردية إلى االستشارة الجماعية من قبل  الناجية \ الناجي المثال، يمكن إحالة

من إحدى حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي إلى عامل  الناجية \ الناجي المنظمة نفسها أو منظمة أخرى. كما يمكن إحالة ا

اجتماعي في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي في منظمة أخرى )أو عامل في حماية الطفل( إن كان يشعر براحة أكبر 

 مع المنظمة األخرى.
 

 

 

 تقديم الدعم العاطفي 5.2.3

 طرح االسئلة الواضحة ذات الصلة ) غير تداخلية( و تجنب اطالق االحكام المسبقة دون الضغط على ينبغي االستماع الى الناجين و االلتزام ب

 للحصول على معلومات أكثر مما هو / هي على استعداد لتقديمه. الناجين 

 .إنتبه إلى لغة جسدك وتعبيرات وجهك ونبرة صوتك 

  عميلك. فقد يؤدي وجود مكتب بينك وبين عميلك، على سبيل المثال، إلى خلق واجه عميلك مباشرة: اتخذ وضعاً جسدياً يشير إلى اشتراكك مع

 حاجز نفساني بينكما.

 اتخذ وضعاً مفتوحاً: اسأل نفسك إلى أي درجة يوحي وضعك باالنفتاح والتواجد للعميل. فالساقان المتقاطعتان والذراعان المتقاطعان يمكن 

أو حتى عدم التواجد أو البعد، في حين أن الوضع المفتوح يمكن أن يكون عالمة على أنك منفتح تفسيرهما على أنهما مشاركة قليلة مع العميل 

 على العميل وما يجب أن يقوله.

 .ِمل باتجاه العميل )حين يكون ذلك مالئماً( إلظهار مشاركتك واهتمامك. أما التراجع عن عميلك فقد ينقل الرسالة العكسية 

                                                             
39 GBV AoR. Inter-Agency GBV Case Management Guidelines. (2017) 
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 لعميل لتُظهر له اهتمامك بما يقوله. وإذا وجدت نفسك تنظر في اتجاه آخر بين الحين واآلخر، اسأل نفسك حافظ على التواصل البصري مع ا

 عن سبب ترددك في االنخراط مع هذا الشخص أو سبب شعورك بعدم االرتياح كثيراً في وجوده.

 ل في التساؤل عن الشيء الموجود فيه أو فيها والذي يجعلك ال تتململ في جلستك بعصبية أو تنشغل بتعبيرات وجه مشتتة لالنتباه. فقد يبدأ العمي

 عصبيا إلى تلك الدرجة!

 .ًال تقل للناجي أن عليه أن يسامح الجاني فورا 

  تجنب طرح األسئلة التي قد 4ال تلم الناجية على العنف الذي تعرضت له. استخدم عبارات تساعد على الشفاء كما هو مذكور في الفصل .

اللوم، مثل "ألم تعرفي أن هذا حي سيء؟" أو "ماذا كنت تفعلين في وقت متأخر جدا؟". تجنب طرح أسئلة تبدأ بـ "لماذا" ألنها تنطوي على 

 غالباً ما تجعل الناس يشعرون بأنهم في موقف دفاعي أو أنهم يتعرضون للوم.

 للشخص المساحة لإلجابة بشكل كامل )ليس فقط نعم أو ال(، مما  إستخدم أسئلة مفتوحة عند اإلمكان. السؤال المفتوح هو السؤال الذي تتيح فيه

 يمنح الفرد حرية الكشف بقدر ما يشعر بالراحة في ذلك الوقت.

  الناجيعن لوم الذات، يجب على مقدمي الرعاية أن يطمئنوه برفق بأن العنف الجنسي هو خطأ الجاني دائماً وليس خطأ  الناجية \ الناجيإن عبّر 

 على اإلطالق؛ الناجية \

 قُم بتقديم معلومات صادقة وكاملة عن الخدمات والمرافق المتاحة؛ 

 أعِط األولوية للسالمة في جميع األوقات؛ 

  ما يجب عليه القيام به، أو ما هي الخيارات التي يجب عليه اتخاذها. بدالً من ذلك، قُم بتمكينه من خالل مساعدته  الناجية \ الناجيال تُمِل على

 اذ قرارات مستنيرة.على اتخ

ت المحلية )أو يجب أن يكون الدعم النفسي االجتماعي للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي شامالً. ويجب أن يستهدف كالً من الناس والمجتمعا

 جوانب من كل منهما(.

ناجين: 5.2.4 ال النفسية االجتماعية لألطفال   التدخالت 

 أفضل للبيئة االجتماعية واألسرية للطفل، والرفاه النفسي، ونقاط القوة للمساعدة في تحديد التدخالت النفسية  إجراء تقييم شامل لتحقيق فهم

 واالجتماعية المناسبة؛

 توفير التعليم العالجي، والتدريب على االسترخاء، وتعليم مهارات التكيف وحل المشاكل 

 الناجين ورعايتهم وعالجهم توفير المعلومات لمقدمي الرعاية حول احتياجات األطفال 

 تحديد وتوفير الدعم لألسر المعرضة لخطر إساءة معاملة األطفال 

 .يجب تكييف التدخالت النفسية االجتماعية حسب األطفال الناجين، ويجب تدريب الموظفين الذين يقدمون الدعم لألطفال الناجين وفقاً لذلك 

 طفالهم / أوالدهم المراهين أو هم في خطر إساءة معاملتهمتيسير مجموعات لآلباء واألمهات الذين أساؤوا أل 

لقائمة على المجتمع 5.2.5  األنشطة النفسية واالجتماعية األخرى ا

 .يجب أن تسعى التدخالت النفسية االجتماعية التي تركز على المجتمع إلى تعزيز رفاهية الناجين من خالل تحسين بيئة التعافي العامة 

 توعية المجتمعية للحد من الوصم بالعار وتشجيع الوصول إلى الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي، يشمل ذلك إجراءات ال

 وتعزيز الدعم المجتمعي واألسري، بما في ذلك مبادرات المساعدة الذاتية والقدرة على الصمود.

عاملين في الصحة الذهنية والدعم النفسي كذلك توجب ي 5.2.6  :على ال

 ف تلقي تدريب حول آثار العنف والنزوح على الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال والبالغين وعالمات اإلساءة الجنسية وغيرها من أشكال العن

 القائم على النوع االجتماعي.

 تقديم الخدمات بطريقة تعزز العالج الذاتي؛ 

 تثقيف ودعم الناجين واألسر طوال عملية الرعاية 

  واألسرة في عملية الرعاية والعالج القائمة على القوة الناجية \ الناجيتحديد نقاط القوة واالحتياجات إلشراك 

 إشراك مقدمي رعاية غير مسيئين في هذه العملية 

  الموافق عليه للخدمات، ومرافقة  الناجية \ الناجيالمساعدة في ترتيب المواعيد مع الشركاء اآلخرين لضمان تلبية االحتياجات والدعوة نيابة عن

 عند الطلب الناجية \ الناجي

 إشراك المجتمع المتضرر في تخطيط وتنفيذ أنشطة العنف القائم على النوع االجتماعي واألنشطة النفسية واالجتماعية؛ 

 االحتفاظ بجميع الملفات والبيانات والمعلومات بشكل سري وآمن 

 استجابة األمن والسالمة 5.3

 دائماً إعطاء األولوية لسالمة الناجين وأمنهم. ويجوز لدارسي الحالة، عند تلقي الحالة:ينبغي 

  األولوية العمل مع الناجين الستكشاف الخيارات واالستراتيجيات للبقاء مع أسرتهم أو تركها، عند االقتضاء ووفقاً الختياراتهم ورغباتهم، إعطاء

 للسالمة دائماً؛

  الناجيعلى اتصال مع مدير الحالة في الحاالت التي يتعذر فيها الوصول إلى  الناجية \ الناجيتوفير هاتف أو رصيد هاتف بحيث يكون \ 

 إلى المزيد من الخطر؛ الناجية \ الناجي. وال ينبغي أن يتم ذلك إال عندما يكون توفير الهاتف أو الرصيد ال يعّرض الناجية

 اخن ليتم استخدامه في حالة الطوارئ.توفير رقم الخط الس 
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  ًبتقييم المخاطر توفير مساكن بديلة مؤقتة، انتظارا للخيارات طويلة األمد، وتوفير الدعم المالي والنقل إلى الموقع اآلمن كلما أمكن ذلك. قُم دائما

 األمنية المتعلقة بهذا الخيار واضمن الرصد المستمر لمخاطر الحماية

لمخاوف المتعلقة باألمن والسالمة من قبل أفراد األمن في المخيمات، و/أو فرق مراقبة األحياء، و/أو الشرطة، و/أو مديرية مكافحة يمكن التعامل مع ا

 ة إلى ذلك،العنف ضد المرأة، و/أو األسايش، و/أو الجيش المسؤول عن األمن. ويتعين تحديد هذه الجهات الفاعلة وتحديد مسؤولياتها بوضوح. وباإلضاف

كيفية االتصال بأفراد األمن للمساعدة في السالمة واألمن والحماية. ويجب على الجهات الفاعلة في مجال األمن  معرفة يجب على المجتمعات المحلية 
 والسالمة:

 

 دراك المحلي أ تشجيع المجتمع المحلي علی اإلبالغ عن التهديدات ومساعدة النساء علی تنسيق الحلول، مثل الدوريات. ويجب على المجتمع 

 أن أفراد األمن موجودون للمساعدة في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي

 .التوضيح للمجتمع المحلي سبب وجود أفراد مسلحين في حاالت معينة، مثل الدوريات 

  لها النساء والفتيات، والتدخل مع فسح المجال للموظفات لتلقي اإلبالغات عن العنف القائم على النوع االجتماعي والمخاطر التي تتعرض

 ةالناجيات في مركز الشرطة وأثناء نقل الناجي

 توفير بيئة آمنة وخاصة للتحدث مع الناجي / األسرة 

  بتعاطف وقبول قصة  الناجية \ الناجيمن العنف القائم على النوع االجتماعي واستقبال  الناجية \ الناجيالتواجد بسهولة لالستماع إلى مخاوف
 اجي دون إصدار حكمالن

  الناجية \ الناجياتباع إجراءات الموافقة المستنيرة وفقاً للقوانين المحلية وعمر 

 أن  إبالغ الناجية بالخدمات األخرى المتاحة والتي تلبي احتياجاتها الصحية والقانونية والسالمة واإلحتياجات النفسية االجتماعية ، وضمان

 المساعدة من مقدمي الخدمات اآلخرين. قُم بإحالة الناجية حسب الحاجة وفقاً لرغباتهاالناجية تفهم فوائد ونتائج طلب 

 االطالع على المبادئ والممارسة األساسية للنظام القانوني والتزامات أولئك الذين هم ضمن النظام، وخاصة ما يتعلق بهم وبالقطاع الصحي 

 دعم خصوصية العميل وسريته 

  واتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان االحتفاظ بمعلوماتها سرية وآمنة تماماً.توثيق الحالة بشکل موثوق 

 متابعة القادة واالستعداد لتوجيه اإلتهامات بطريقة مهنية ومناسبة 

 .تقديم بيانات وتقارير وشهادات خبيرة للمحاكم 

  أوى / المنزل اآلمن(.بدنياً بوسائل مختلفة )الدوريات، المرافقة، الم الناجية \ الناجيالتأكد من سالمة 

 

بشأن إجراءات الشرطة حول تقارير الجرائم ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي للحصول على مزيد من المعلومات حول  5.4.2أنظر القسم 

 قضايا أمام المحكمة.اإلجراءات والجداول الزمنية لتلقي الشكاوى والتحقيق في الجرائم واعتقال واحتجاز الجناة المزعومين ورفع ال

 40المأوى اآلمن 5.3.1

للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في وسط  من الجدير باالشارة  عدم توفر خدمات المالذ االمن تديره مؤسسة حكومية 
. وفيما يلي إرشادات لخدمات المالذ االمن للناجين وجنوب العراق. وتقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعية حالياً بإنشاء مأوى تجريبي

 للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي: المالذ االمن عامة بشأن إدارة 

 
  شكل تهديدا الناجية  لتلبية احتياجاتها الفورية والطويلة األجل، إال أن الحاالت التي ت سالمة  لضمان الحلول المجتمعية اشارة الى تواجد بعض

 االمن مأوًى خدمات القرار اإلحالة إلى  في على الجهات الفاعلة أن تنظر  و يتوجب  خدمات المالذ االمن  قد تتطلب اإلحالة إلى  لحياة الناجين 

 يمكن أن يزيد من عزل الناجية.

  طويل بشكل مثالي  إلى مراكز اإليواء عندما تكون هناك استراتيجية واضحة وخطة إلدارة الحاالت تفضي إلى حل  يتوجب ان تتم االحالة

 ؛االجل 

  ،تكفل وكالة اإلحالة متابعة الحالة المحالة؛تعند الضرورة 

 ماعية والخدمات الطبية والنفسية عند الضرورة، تقوم وکالة اإلحالة بمتابعة اإلجراءات  الضرورية بما في ذلك خدمات الرفاهية االجت

 واالجتماعية.

إلى مديرية مكافحة العنف ضد المرأة من أجل الناجية ردستان العراق. ويمكن ألي مقدم خدمة إحالة ومراكز إيواء تديرها الحكومة في إقليم ك يوجد 

مديرية مكافحة  –مبادئ اإلرشادية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية الذي تديره الحكومة باستخدام المعيار ووفقاً للو  خدمات المالذ االمن الحصول على 

 العنف ضد المرأة.

الجئين التابعة لألمم المتحدة في حالة دخول الالجئين إلى مراكز شؤون المالحظة: يجب على وزارة العمل والشؤون االجتماعية إبالغ المفوضية السامية ل

 اإليواء

لفاعلة في مجال األمن 5.32 ا لقدرات لدى الجهات  ا اء  لتدريب وبن  ا

                                                             
40 1- 2005, Iraqi constitution five, chapters 29, 37, 45. (Shelter related) 

    2- Act of labor and social affairs ministry number 12, 2007. (Shelter related) 
    3- Act of combating domestic violence. Number (8) 2011. (Shelter related) 
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 تدريب الجهات االمنية ذات العالقة على :  .  على مهام عملهم و توعيتهم ببعض المحددات المتعلقة بادوارهم و من الضرروري يجب تدريب أفراد األمن 

 بادئ اإلرشادية؛ وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة؛ ومدونات قواعد السلوك منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له، بما في ذلك الم

 )حظر االستغالل واإلساءة الجنسيين(.

 سيناريوهات عملية، بدءاً من العملية ومن ثم االنتقال إلى المفاهيمية، وليس العكس. فبدالً من تدريس المحتوى النظري عن الجنس والنوع 

 يب أفراد األمن النظاميين بما يلزمهم لمواجهة هذه التحديات في الميدان.االجتماعي، ينبغي أن يزود التدر

  الجنسيين، االستجابة بشكل مناسب للتهديدات األمنية القائمة على النوع االجتماعي بدالً من االقتصار على التوعية بشأن منع االستغالل واإلساءة

نماط العنف الجنسي، ال سيما عندما تستخدمها الجماعات المسلحة. وينبغي أن وهي ضرورية ولكنها ليست موجهة إلعداد األفراد للتصدي أل

ت يكون الرد على العنف الجنسي واسع النطاق أو المنهجي جزءاً من التمرينات، والتدريب القائم على السيناريوهات، ودورات تجديد المعلوما

 داخل البعثة

  الجهات األمنية الفاعلة. ع خل ماالتد على ئم على النوع االجتماعي العديد من الناجين من العنف القا توعيتهم بتحفظ 

  والفتيات.كيفية الحفاظ على الوعي بالقضايا األمنية القائمة على النوع االجتماعي في هذا المجال، وال سيما تلك التي تؤثر تحديداً على النساء 

 .التعامل مع الناجين والتحدث معهم بكرامة وتعاطف 

لقانوني ستجابةاإل 5.4  ة/ العدلي ةا

قانونية 5.4.1  الخيارات ال

رفع قضية ضد الجاني أو في  الناجية \ الناجيتشمل االستجابات القانونية تقديم المشورة القانونية والمساعدة والتمثيل للبالغين واألطفال، وذلك عندما يريد 

 الحاالت المتعلقة باألحوال الشخصية )مثل قضايا قانون الحضانة والطالق والنفقة ... إلخ(. هذا يتضمن:

 معلومات عن التدابير القائمة التي يمكن أن تمنع المزيد من األذى من جانب الجاني المزعوم؛ 

 ات العدالة الوطنيةمعلومات عن إجراءات المحاكم، وأي مسائل تتعلق بآلي 

 معلومات عن الدعم المتاح في حالة بدء اإلجراءات القانونية؛ 

 ي معلومات عن إيجابيات وسلبيات جميع الخيارات القانونية القائمة التي تشمل تسليط الضوء على عدم كفاية أي حلول تقليدية للعدالة ال تف
 بالمعايير القانونية الدولية؛

  في الحصول على تعويض قانوني؛ الناجية \ الناجيالتمثيل القانوني أمام المحكمة إذا رغب 

 النقل من  حيثما كان ذلك ممكناً، تقوم الجهات القانونية الفاعلة وغيرها بتقديم الدعم للناجين بتغطية جميع التكاليف المتعلقة بالمحكمة وتوفير

 .الناجية \ الناجيضية وإلى المحكمة عندما يجري االستماع إلى ق

 يجب إبالغ الناجين بأي آثار تتعلق بالتكاليف منذ البداية؛ 

  في جميع األوقات، بما في ذلك السماح للناجي بتغيير رأيه وعكس المسار  الناجية \ الناجيينبغي على المحامين اتباع رغبات
  ؛بشأن استراتيجيته القانونية المختارة

 بالخدمات األخرى المتاحة التي تلبي احتياجات الصحة والسالمة النفسية واالجتماعية  الناجية \ اجيالن يقوم المحامون بإخطار ا
يعي فوائد وعواقب التماس المساعدة من مقدمي الخدمات اآلخرين. ويقوم المحامون بإحالة  الناجية \ الناجيالُمعلنة، بما يضمن أن 

 ؛حسب الحاجة ووفقاً لرغباته الناجية \ الناجي
  اإللمام بالمبادئ والممارسات األساسية للنظام القانوني والنهج المتمحورة حول العميل والتزامات القطاعات التي تكون خارج

 ؛النظام القانوني بما في ذلك القطاع الصحي
  يع المعلومات.أنه / أنها ال يحتاج إلى مشاركة المعلومات ولكن إن فعل، سيتم الحفاظ على سرية جم الناجية \ الناجيإبالغ 
  الحفاظ على خصوصية العميل وسريته؛ إذ ينبغي عدم مشاركة أي معلومات بين الجهات األمنية أو دارسي الحالة أو المحامين

مالم يُطلَْب منهم ذلك لتقديم خدمة أفضل للعميل. وتتم مشاركة معلومات العميل فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة. ويجب على 
 ؛منح اإلذن لمشاركة المعلومات الناجية \ الناجي -العميل

  توثيق الحالة بصورة موثوقة. تعيين رقم أو رمز آخر لتعقب حالة العميل، وليس االسم والنسبة ما لم يُطلَْب ذلك. ينبغي أن تكون
  ؛جميع جداول البيانات والمستندات األخرى محمية بكلمة مرور

 ذلك. تقديم بيانات الخبراء والتقارير  الناجية \ الناجيطريقة مهنية ومناسبة، في حال طلب تتبع األدلة واالستعداد لتوجيه االتهامات ب
والشهادات للمحاكم. العمل عن كثب مع محامي المساعدة القانونية والمساعدين القانونيين لضمان مستوى مناسب من التفاصيل 

  ؛ الناجية \ الناجيوذلك بعد الحصول على موافقة 
 الناجي في حال كان رفع الدعوى لدى قاضي تحقيق للبدء في قضية أمراً ضرورياً. -وكيل رسمي لتمثيل العميلالحصول على ت

 ؛الناجي كما هو مسموح به قانونياً، بغض النظر عن رغبته في توقيع نموذج التوكيل-االستمرار في تقديم الدعم العميل
  وفقط إن كان الوضع آمناً للقيام بذلك؛ ومتابعة سالمة العميل على أساس إجراء المتابعة الالزمة وتقديم أخر المستجدات  بتحفظ

 ؛شبه منتظم إذا كان مسموحاً بذلك، وكان القيام بذلك مناسباً وآمناً. وعدم التسبب بأي ضرر
 تياجات الطفل ورغباته ومشاعره، تتم استشارة األطفال الناجين بشأن خيار العدالة القانونية، وتوعيتهم بالخدمات المتاحة وبحدودها. وتُراعى اح

 وتُبذل كل الجهود الممكنة لتمكين الطفل من التعبير عن نفسه والمشاركة في عملية صنع القرار؛

 ة الطفل إلى جميع اإلجراءات القضائية، بما في ذلك جلسات ما قبل المحاكمة والمحاكمة وإصدار األحكام، ويتم تزويده بتمثيل قانوني قتتم مراف

 المحكمة.أمام 
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 الناقصة.يجوز لمقدمي الخدمات القانونية كذلك تقديم خدمات غير متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، مثل الدعم في الحصول على الوثائق 

لنوع اإلجتماعي 5.4.2 لقائم على ا ا العنف  المتعلقة ب الجرائم   إجراءات الشرطة لإلبالغ عن 

و بهذا الصدد انشات وزارة  تقارير عن حاالت العنف، بما في ذلك حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي،تتولى وزارة الداخلية تلقي 
في وسط وجنوب العراق مديرية خاصة )مديرية حماية األسرة والطفل من العنف( تتبع لها وحدات حماية األسرة التي  الداخلية العراقية 

 دات حماية األسرة في المقام األول خدمات المصالحة للنساء في حاالت العنف األسري. تنتشر على مستوى المحافظات. وتوفر وح

يمكن إحالة جميع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، التي تنطوي على عنف أسري وعنف ضد األطفال والنساء، إلى وحدات 
، بمن فيهم الرجال والنساء واألطفال، استناداً إلى القوانين الوطنية العراقية حماية األسرة. وتوفر المديرية الحماية القانونية الالزمة للناجين

 التالية:

 (2009)المعدل في  1959لعام  111القانون الجنائي العراقي رقم  .1
 (1999)المعدل في  1959لعام  188قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  .2
 1983لعام  76قانون رعاية األحداث رقم  .3

( حضور 1حماية األسرة جميع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي على مدار الساعة من خالل القناتين التاليتين: ) تتلقى وحدات

لالتصال من الهاتف المحمول(.  01139لالتصال من الهاتف الثابت و  139( الخطين الساخنين )2بنفسه إلى الوحدة، ) الناجية \ الناجي

ً أطراف تحقيق أخرى الحاالت إلى الوحدات، وكذلك ترفع المستشفيات والمدارس والجهات الحكومية األخرى تقارير عن  وتحيل أيضا
حاالت عنف أسري. ويفترض أن تقوم الوحدات باتباع اإلجراءات التالية بعد تلقي الحاالت، ولكن الحاالت إلى الوحدات عند علمها بحدوث 

 ال تقدم وحدات حماية األسرة إحصاءات مفيدة عن األنواع التالية من التدخالت.

 المقابالت: يستقبل موظفون متخصصون الناجين من العنف، وتستقبل موظفات متخصصات الناجيات من العنف.  .1
العالج الالزم، وتتم كتابة تقريٍر طبيٍ يثبت وقوع العنف، ويُستخدم  الناجية \ الناجييل الموظُف الناجَي من العنف إلى الفحص الطبي. يتلقى يح .2

 كدليل في التحقيق.
 يرسل الموظف كالً من التقرير الطبي وتقرير التحقيق وتقييم الحالة إلى قاضي التحقيق كوثائق داعمة. .3
بتجريم الجاني استناداً إلى الوثائق، وتتولى وحدة حماية األسرة مسؤولية اعتقال الجاني. ويصدر القاضي حكمه بحق الجاني يقوم القاضي  .4

 استناداً إلى طبيعة العنف.

 قامت وحدات حماية األسرة مؤخراً بإنشاء خدمات متنقلة داخل مخيمات النازحين، والتي تمكنهم من متابعة حاالت العنف. كما يزور

 .إذا لم يتمكن من الحضور إلى الوحدة بنفسه الناجية \ الناجيالفريق المتنقل الشخص 

 .للمشورة القانونية، سيتم تعيين محام متخصص له/لها الناجية \ الناجيوفي حال احتياج 

 :76ون رعاية األحداث رقم عاماُ، فإن وحدات حماية األسرة تطبق اإلجراءات وفقاً لقان 18أقل من  الناجية \ الناجيوإذا كان عمر 

والوالدين/مقدمي  الناجية \ الناجي، يبدأ مسؤول تحقيقات خاص بالتحقيق في القضية، ويستمع إلى يافعا  الناجية \ الناجيفي حال كان . 1

 .الرعاية كل على حدة

ضع الطفل الناجي تحت وصاية في حال كان مرتكب الجريمة أحد الوالدين / مقدمي الرعاية، يقرر القاضي سحب الوصاية، وي .2

 .المحكمةأحد أقاربه )مع توقيع ورقة تعهد تَِعُد برعاية الطفل(، أو دار لأليتام تديرها وزارة العمل والشؤون االجتماعية، استناداً إلى قرار 

  .في جميع األحوال يكون الفحص الطبي أولوية لمتابعة إجراءات القضية .3

 

ً لوجود   توفر كل هذه االجراءات  ورغم تبقى تدخالت الحماية والتدخالت القانونية والقضائية محدودة في وسط وجنوب العراق، نظرا
 فجوات في اإلطار القانوني:

 الذهاب إلى المحكمة.خيار لم يتم إقرار قانون العنف ضد المرأة حتى اآلن. ونتيجة لذلك، ال يفضل العديد من الناجين  -
 اآلمنة من الخيارات المتاحة للناجين لمتابعة التدخل القانوني/القضائي. كما يحّد االفتقار إلى المالجئ -
 حيث أُْغلِقَت محاكم العنف ضد المرأة بقرار من مجلس القضاء األعلى، وذلك لعدم وجود قانون يعالج العنف ضد المرأة. -
غتَصبة فإنه ال يجّرم أمام القانون )بشرط أنه ال يحق على أنه إذا قرر المغتصب الزواج من المُ  457، المادة 111ينّص القانون الجنائي رقم  -

 سنوات من الزواج(.  3له أن يطلّقها إال بعد انقضاء 
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 اإلجراءات القضائية 5.4.3

من واجب أي مسؤول في الشرطة أن يبلّغ قاضي التحقيق فوراً عن أي معلومات يقّدمها المّدعي عند حدوث جناية أو جنحة، وأن يطلب 
 من المّدعي التوقيع على أقواله. 

ً أو شفهياً، كما يمكن له رفعها إلى قاضي التحقيق أو إلى أي ضابط شرطة في مركز  للشرطة. يحق يمكن للمّدعي رفع الدّعوى خطيّا
قانوناً )من خالل التوكيل أو الوصاية القانونية( أو أي شخص على علم بالجريمة رفع  الناجية \ الناجيللمعتَدى عليه أو أي شخص آخر يمثل 

أشهر من وقوع  3أو من يمثله قانوناً بشكوى. وتُرفض الشكوى بعد  الناجية \ الناجيدعوى ضّد المعتدي. وال يمكن رفع دعوى إال إذا تقدّم 

 االعتداء.  

اءات تتولّى محاكم التحقيق التعامل مع مثل هذه القضايا، إلن المحاكم المعنية بالعنف ضد المرأة مغلقة، كما ذُكر أعاله. ويعرقل ذلك اإلجر
ع كافة أنواع الجرائم، وليست متخصصة في التحقيق في العنف القائم على النوع القانونية الفورية، حيث تتولّى محاكم التحقيق التعامل م

االجتماعي فحسب. وعلى أي حال، من المرجح أن يقوم قضاة التحقيق بإجراء تحقيق آخر للحصول على وقائع القضية. ويخسر معظم 
 توفر وثائق طبية تثبت الضرر الذي لحق بهم. الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي الدعاوى التي يرفعونها لعدم 

سنوات أو أقل، ولكن إذا ُحكم  5تُحال القضية إلى محكمة الجنح إذا ثبُت وقوع الجريمة بعد انتهاء التحقيق وُحكم على الجاني بالسجن لمدة 

 سنوات تُحال القضية إلى المحكمة الجنائية. 5عليه بالسجن ألكثر من 

ةآليات العدالة ا 5.4.4 قليدي  لت

سمية. الر التقليدية غير العدالة منتدى متخذة من قبل المحكمة غير ملزمة بتطبيق قرارات عليه فأن و في العراق  ال يوجد قانون يقر آليات العدالة التقليدية

 ، يمكن توجيه إنتباه واع وي قِظ ومحترم لمثل هذه اآلليات من خالل:في كل االحوال و

  شكل فعال في مناقشات وورش عمل  بشأن حقوق اإلنسان وحقوق النساء واألطفال؛ ونهج بإشراك أعضاء من أنظمة العدالة التقليدية
في مساعدة األعضاء من أجل تحليل النظام من منظور حقوق اإلنسان والعمل، عند الضرورة، على إدخال  الناجية \ الناجيمتمحور حول 

 المعايير.تغييرات من أجل تحسين 

 دعم المشاركة البناءة للنساء في مثل هذه األنظمة 

  حقوق النساء والفتيات وتقدم يتم تحديد مدى فاعلية تدابير اشكال حل النزاع التقليدية و البديلة لتلبي المعايير الوطنية و الدولية في حماية

 ع نظام العدالة الوطنية،بالتعاون م حماية كافية للنساء والفتيات المنخرطات في هذه اإلجراءات.

 و بشكل خاص نزاعات . ال هذه عادة ما تستخدم في القانون العرفي لحلو افراد العائلة و  حل النزاع بين اعضاء المجتمع و االسرالوساطة  عملية تعتبر  
 ً وبشكل عام، يين، بما أنها تعتبر مشكلة عائلية خاصة. على يد الزعماء التقليديين أو الدين قضايا عنف الشريك الحميم والعنف األسري يتم "حسمها" أحيانا

سعون للحصول على المساعدة من يإن الناجين الذين ال يوصى بالوساطة كإستجابة لعنف الشريك الحميم نظراً للمخاطر التي تشكلها على سالمة الناجي. 

قضاياهم من خالل الوساطة ألنهم يريدون أن يتوقف العنف وقد ينظرون للوساطة منظمات تتصدى للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ربما يريدون معالجة 

جتماعيون بتنفيذ الوساطة. ولهذا السبب، من المهم أن يكون لدى كطريقة لتسهيل هذا األمر. وقد يطلبون، في بعض الحاالت، بأن يقوم األخصائيون اإل

. إن الوساطة هي ليست اإلستجابة الموصى بها 41لطلبات بحيث يتمحور التركيز حول الناجيالمنظمات إرشادات واضحة بشأن كيفية اإلستجابة لهذه ا

العنف من الحدوث في األمد الطويل ومن المحتمل أن تصعد من حدة  تمنعأن ل ت العنف القائم على النوع اإلجتماعي ألنها من غير المحتملمعظم حاال

 ي. العنف، وبذلك تتسبب في المزيد من االذى للناج

 تحافظ على وتساهم في فرض سلطة وسيطرة المعتدي الدائمتين على الناجية. وتفترض عملية  احد الوسائل التي الوساطة بحد ذاتها تعتبر

ته الوساطة بأن في إستطاعة كال الطرفين التكلم بحرية و ثقة وأمان. وعلى أية حال، نطراً للتكتيك الذي يستخدمه المعتدي لإلبقاء على سلط

من  طرته على الناجية، والمعايير اإلجتماعية التي قد ال تمكن النساء من التحدث بحرية أو تنظر إلى آرائهن بتفس الوزن والقيمة، فإنه ليسوسي

ً أن مجرد إحالة القضية إلى  المحتمل أن تشعر الناجية بأن في إمكانها التحدث بحرية ودون خوف من العواقب. كما أن من المحتمل أيضا

 طة يمكن أن يلحق األذى بالناجية. إذ يمكن أن يغضب المعتدي جراء قيام الناجية بإخبار أناس آخرين بشأن العنف.   الوسا

 .نادراً ما تفضي الوساطة إلى وضع نهاية للعنف الذي يرتكبه المعتدي، ويمكن أن تؤدي فعالً إلى زيادة في العنف 

 ملية الوساطة. إذ سيكون لدى الجاني المعتاد على توجيه اللوم للناجية منبراً للتعبير عن هنالك خطر كبير في أن يوجه اللوم للناجية ضمن ع

ربما  ةكالم الناجي نموقفه، ونظراً للمعايير الثقافية واإلجتماعية الموجودة وحقيقة أن الناجية قد تشعر بالخوف أو تخشى الرد على الجاني، فإ
 ة تغيير سلوكها كشرط لتقليل العنف.سيبدو ُمقنِعاً. وربما سيُطل ب من الناجي

                                                             
41 GBV AoR. Interagency GBV Case Management Guidelines, 2017. 
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بالبشر 5.4.5  42االتجار 

قوى دافعة لالتجار بالبشر، مما يؤدي إلى ارتباط المشكلتين  الى العديد من أسباب عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي تقود 

فاض الفرص االقتصادية، ارتباطاً وثيقاً. وتزداد هذه العوامل تفاقماً في األزمات بسبب تآكل سيادة القانون وهياكل الحماية، وزيادة الشبكات اإلجرامية، وانخ

لمجتمعات المضيفة والمهاجرين لالتجار. ويشير االتجار بالبشر إلى استغالل البشر كسلعة، تؤدي إلى زيادة تعرض الالجئين والنازحين وا عوامل وهي 

بودية المنزلية وفيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي فهو يشمل مجموعة من الممارسات االستغاللية مثل االسترقاق واالستغالل الجنسيين والع

حين أن النساء والفتيات كثيراً ما يُنظر إليهنَّ على أنهن أكثر عرضةً لالتجار، فإن الرجال والفتيان أيضاً ُمستهدفون  وأشكال الزواج القسري والمبكر. وفي

 ومعرضون لالستغالل من قبل تجار البشر، وال سيما الستغاللهم في العمل والتجنيد القسري.

موافقته المستنيرة(، ينبغي إحالته إلى مقدم خدمة من ذوي الخبرة إلجراء تقييم للفحص وإذا اشتُبِه في أن أحد األفراد ناجٍ من االتجار )وقام بتقديم 

 ويمكن أن تشمل المساعدة الممكنة ما يلي: المتعلق باالتجار لتحديد احتياجاته وتحديد وضعه حتى يتلقى مساعدة متخصصة.

 مأوى والصحة وما إلى ذلك؛فحص الفرد لتحديد وضع ضحية االتجار؛ تقييم االحتياجات الفورية مثل ال 

 م طرق المساعدة؛تقييمات المخاطر )التقييمات الفردية والظرفية المتعلقة بالمنطقة / البلد التي تم تحديدها فيها / سيتم دعمها فيها في البداية( إلعال 

 التنسيق مع وكاالت تنفيذ القانون حسب االقتضاء بما في ذلك دعم الوصول إلى العدالة 

  رتيبات دولية أو محلية، يجب إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان بإمكانها العودة إلى الموقع / بلد المنشأ، وإن لم تكن كذلك، البد من القيام بتإن كانت

 بديلة؛

  بعملية العودة / إن كانت العودة ممكنة وآمنة، فسيتم إجراء تقييم للعودة وإعادة اإلدماج )الفردي والظرفي( أيضاً لتحديد المخاطر فيما يتعلق

 إعادة اإلدماج؛

 زمة وضع خطة إلعادة اإلدماج والتنسيق مع األطراف المؤثرة في مجال االتجار / الحماية في الموقع / بلد المنشأ لضمان اتخاذ الترتيبات الال

 (.الناجية \ الناجيلتنفيذ الخطة )بالتنسيق مع 

 دماج( المنظمات لتقديم المساعدة عند الوصول.نترتيب إجراءات السفر والتنسيق مع إستقبال )إعادة اإل 

 اءات بالنسبة للناجين الدوليين، البد من التنسيق مع السفارات، والترتيب الخاص بوثائق السفر، والتنسيق مع جهات تنفيذ القانون لترتيب إجر

وسلطات المطارات بالنسبة للناجين الدوليين في العودة )في کثير من األحيان تکون هناك حاجة إلی اتصال واسع النطاق مع وزارة الداخلية 

 العراق(.

وظفو تقديم وبما أن االتجار باألشخاص يمكن أن يشمل شبكات إجرامية منظمة، فإن هناك احتماالً بالمخاطر التي قد يتعرض لها الناجون من االتجار وم
طر منذ بداية عملية تقديم المساعدة )وتستمر طوال إدارة الحاالت(. يجب أن يتم تقييم الخدمات الذين يقدمون الدعم لهم، ولذلك ينبغي االنتهاء من تقييم المخا

 المخاطر من قبل وكالة تعرف المخاطر التي قد تواجهها ضحية االتجار. ويمكن أن تشمل المخاطر المحتملة التي يمكن تحديدها ما يلي:

  احتياجات خاصة أثناء سفره أو استقباله األولي أو إمكانية قبوله في مركز إعادة الحالة النفسية والجسدية التي من شأنها أن تخلق مخاطر أو

 التأهيل؛

  المعتدين لديهم المعلومات عن :أي مؤشرات تدل على أن: 

o اإلقامة الحالية للفرد 

o أن الفرد يتلقى المساعدة من قبل وكالتك 

o  الذين كان على اتصال معهمموقع أسرة الفرد أو األشخاص اآلخرين ذوي الصلة الوثيقة به أو 

o أو يُشتبه في أن ضحية االتجار كان على اتصال أو تعاون مع جهات تنفيذ القانون 

  الهروب في مكان / بلد المقصد بعد انقاذ الضحية االتصال بين المتجر والفرد / 

 أي من أفراد أسرة الفرد أو األشخاص اآلخرين وثيقي الصلة به متورطون في عملية االتجار 

 التصال أو التعاون مع أي وكالة من وكاالت إنفاذ القانون في مكان / بلد المقصد )األخير(ا 

  الشرطة أو تخطيطها التخاذ  إجراء ضد المتجر )المتجرين( في مكان / بلد المقصد أو في مكان / بلد االستقبال التنسيق مع 

ضحية االتجار قد تعاون بالفعل مع وكاالت إنفاذ القانون وقدم معلومات أو أدلة؛ و  وتتضمن الحالة التي تنطوي على مخاطر كبيرة إشارة واضحة إلى أن

 جر إما أنه يعرف أو يعتقد بأن ضحية االتجار قد تعاون مع الشرطة.اأو أن المت /

لى العدالة وتقديم المساعدة المباشرة وينبغي لمنظمات تقديم الخدمات التي تساعد الناجين من االتجار أن تضمن االلتزام بمبادئ الحماية وأن الوصول إ

ن هذه الوثيقة. للناجين من االتجار يستند إلى بروتوكول باليرمو لألمم المتحدة وأفضل الممارسات التي تركز على الناجين كما هو مبين في أجزاء أخرى م
دولية للهجرة لضحايا االتجار األجانب، والجهات الفاعلة المؤهلة وبعد إجراء تقييم للمخاطر والفحص، ينبغي كذلك لمقدمي الخدمات ذوي الصلة )المنظمة ال

املة إلعادة اإلدماج للحماية لضحايا االتجار العراقيين( إجراء تقييم إلعادة اإلدماج يستند إلى كل من العوامل الفردية والظرفية، مما يؤدي إلى وضع خطة ش

تي تستجيب إلى الرغبات واالحتياجات المحددة للناجي، وظروفه ووضعه داخل العراق. وفي حاالت )بالتنسيق مع المنظمة المستقبِلة لتقديم الخدمات( ال

لعودة وإعادة اإلدماج الناجين من غير مواطني العراق، ينبغي االتصال بالمنظمات المعنية بتقديم الخدمات على النحو المبين أدناه لتقديم المساعدة الدولية ل

 )حسب االقتضاء(.

 الموقع المنظمة مةنوع الخد

                                                             
42 Also refer to UN Security Council Resolution 2331 (2016) at 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2331%282016%29 
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المساعدة المباشرة، والدعم الدولي / المحلي 

 إلعادة اإلدماج

 أي مكان في العراق المنظمة الدولية للهجرة

 الفصل السادس: إدارة الحاالت

للناجين ذوي االحتياجات المعقدة والمتعددة والذين يسعون للحصول على الخدمات من مجموعة من مقدمي الخدمات  امفيديعتبر نهج إدارة الحاالت 
ديد موارد الخدمات والمنظمات والمجموعات. تعمل إدارة الحاالت كوسيلة لتحقيق العافية واالستقالل الذاتي للناجي من خالل الدفاع واالتصال والتعليم، وتح

 ات. الهدف من إدارة الحاالت هو تمكين الناجي / الطفل، وعند االقتضاء مقدم الرعاية لهم، من خالل زيادة وعيه بالخيارات التي لديه فيوتسهيل الخدم

في جميع  الناجية \ الناجيالتعامل مع المشكلة، ومساعدته التخاذ قرارات مستنيرة حول ما يجب القيام به حيال المشكلة. وتضمن إدارة الحاالت مشاركة 

 جوانب التخطيط وتقديم الخدمات.

  وتشمل المبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الحاالت ما يلي:

  هو الطرف الفاعل الرئيسي في إدارة الحاالت؛ الناجية \ الناجيضمان أن 

 .تمكين الناجي وضمان مشاركته في جميع جوانب التخطيط وتقديم الخدمات 

  وحقوقه وكرامته واحتياجاته وقدراته.احترام رغبات الناجي 

 تقديم الدعم العاطفي من خالل إظهار موقف رعاية تجاه الناجي؛ 

 توفير المعلومات للناجي لتمكينه من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الخدمات المطلوبة؛ 

 فاء؛االستماع وإقامة عالقة انسجام وثقة، مما يخلق بيئة داعمة حيث يمكن للناجي أن يبدأ في الش 

  وأمنه ولمنع إساءة استخدام المعلومات، ولشرح االستثناءات للناجي  الناجية \ الناجيضمان السرية التي تعتبر بالغة األهمية لحماية سالمة

 بوضوح بخصوص متى يمكن أن تنتهك فيها السرية؛

 أو ظروف الحادث.إنتمائه العرقي أو  أصلهته أو ضمان عدم التمييز عن طريق معاملة كل ناجٍ بطريقة كريمة بصرف النظر عن جنسه أو خلفي 

 .الحصول على موافقة مستنيرة من الناجي قبل تقاسم أية معلومات 
رات والدعم في وكما ذُكر أعاله، فإن الهدف من إدارة الحاالت للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي هو تمكينهم من خالل زيادة الوعي بالخيا

تلبية مستنيرة، وزيادة الوعي بالخدمات المتاحة. وتتركز إدارة الحاالت للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في المقام األول على اتخاذ قرارات 

 احتياجات الناجين من الصحة والسالمة واالحتياجات النفسية واالجتماعية والقانونية بعد وقوع الحادث.

إدارة الحاالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وستقوم هذه الوكاالت بتقييم أي حالة تتعلق بالعنف القائم  لحقوتتولى الوكاالت المدرجة في الم

 على النوع االجتماعي تتلقاها أو تتم إحالتها إليها للحصول على الدعم.

 

 والوكاالت دارسي الحالةمسؤوليات  6.1

يون االجتماعيون ومديرو الحاالت بالمهارات الالزمة إلدارة الحاالت بما يتفق مع المبادئ المذكورة أعاله، وفهم يجب أن يتمتع دارسو الحاالت واألخصائ

 43أدوارهم ومسؤولياتهم، والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة مهنياً وبحساسية ثقافية.

تقديم خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ورصدها لضمان وتتولى وكاالت إدارة الحاالت مسؤولية توفير الموظفين واإلشراف على 

ات، والتعامل اتباع المبادئ التوجيهية واستخدام نهج يركز على الناجين، وتحقيق أفضل الممارسات، وتحديد جميع خدمات اإلحالة المتاحة، وتحديد الثغر

سيق الخدمات مع الجهات الفاعلة األخرى، وتقديم خدمات إدارة الحاالت الكاملة بما في ذلك مع الحواجز التي تحول دون الحصول على الخدمات، وتن

 المتابعة. إن توفير الموظفين المناسبين لخدمات إدارة الحاالت أمر ضروري لجودة الرعاية المقدمة. وفي العراق، يوصى بما يلي:

الجتماعي ما يکفي من دارسي الحالة في مجال العنف القائم علی النوع اإلجتماعي إلتاحة نسبة أن يكون لدى وکالة إدارة حاالت العنف القائم علی النوع ا

. وينبغي رصد ذلك عن كثب من قبل المشرفين على أساس أن بعض الحاالت 20:1حالة نشطة، وكحد أقصى 15:1من دارسي الحالة إلی الناجين بمقدار 
 ومرحلة الحالة في عملية إدارة الحاالت.  الناجية \ ناجيالتتطلب مشاركة أكبر تبعاً الحتياجات وظروف 

 

  لتحقيق نسبة  لدى وكالة إدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي ما يكفي من أخصائيي حاالت العنف القائم على النوع االجتماعيتوفر
كثب من قبل المشرفين على أساس أن بعض الحاالت  كحد أقصى. وينبغي مراقبة هذا عن 1:20حالة نشطة و  1:15ناجي تعادل  -أخصائي 

 ومرحلة الحالة في عملية إدارة الحاالت. الناجية \ الناجيتتطلب مزيداً من المشاركة وفقاً الحتياجات وظروف 

  ن من التواصل بلغتهم األولى.ين حتى يتمكن الناجيالحالة اللغة )اللغات( التي يتحدث بها الناج مدراء أن يتحدث ضمان 

  ينبغي مراعاة نوع جنس دارسي الحالة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للبرنامج الذي أنشئ خصيصاً للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وحيث

اء تكون نقطة الدخول لخدمات إدارة الحاالت مركزاً للمرأة، ينبغي تعيين دارسي الحالة من اإلناث من أجل اإلبقاء على مراكز النساء "للنس

                                                             
43 See Chapter 3 of the Interagency GBV Case Management Guidelines (2017), which outlines the minimum qualities, skills and 

knowledge of GBV caseworkers. 
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. ط"، ولحماية السالمة العاطفية والجسدية للناجيات. وفي حاالت أخرى، قد يكون من المفيد وجود مزيج من دارسي الحالة من اإلناث والذكورفق

 وينبغي أن تستند هذه القرارات إلى السياق وأنواع العنف القائم على النوع االجتماعي وتركيز منظمتك أو برنامجك.

 فية العرقية والدينية والثقافية لدارسي الحالة، وينبغي تعيين دارسي الحالة إلنشاء مزيج من الموظفين يتناسب مع تكوين ينبغي أيضاً مراعاة الخل

 الذين تجري خدمتهم. فئات المستهدفة ال

  8:1وال تزيد عن  5:1تكون نسبة المشرف إلى دارس الحالة. 

 ناء القدرات لدارسي الحالة من أجل المزيد من تطوير الصفات والمهارات وجود التدريب والتعلم والدعم المستمر وغير ذلك من فرص ب

 األساسية ومن أجل تعزيز المشرفين لقدراتهم التقنية واإلدارية.

 رعاية الموظفين 6.2

بالغ األهمية بالنسبة للمنظمات التي هم. وهذا أمر يتيلعب المشرفون والمنظمات دوراً حاسماً في خلق ثقافة منظماتية تعطي األولوية لسالمة موظفيها ورفاه

المباشرة تقدم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية نظراً لتعرض الموظفين لمواقف شديدة التوتر ولمخاطر الصدمة غير 

يمكن للفرد القيام به لمنع اإلجهاد من أن يصبح ساحقاً. وعلى  أو ما –)التي تعرف أيضاً باسم الثانوية(. وكثيراً ما نتحدث عن "الرعاية الذاتية" في عملنا 

نوعية الحياة المستوى الشخصي، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرعاية الذاتية الجيدة إلى أذًى بدني وعاطفي وعقلي وروحي. ويمكن أن يعطل الرفاه العام و
دةً، فإنها تعتبر مهمة لألفراد والمنظمات حيث غالباً ما تعاني اإلنتاجية والعمل عندما ال يتم والعالقات الشخصية. وبينما تركز الرعاية الذاتية على الفرد عا

تجيب للقضايا تشجيع وتعزيز الرعاية الذاتية الجيدة من قبل المشرفين واألفراد على حد سواء. ولهذه األسباب، تتحمل المنظمات، وال سيما تلك التي تس
 النوع االجتماعي، مسؤولية توفير مستوى من الرعاية لموظفيها كذلك.الصعبة مثل العنف القائم على 

ئم على النوع وكثيرا ما يكون دارسو الحالة هم األشخاص الذين يعملون مع الناجين بشكل أكثر قرباً من غيرهم، ويسمعون تجاربهم المتعلقة بالعنف القا

، وبدون الدعم واإلشراف المناسبين، قد يبدأ دارسو الحالة في الشعور باإلرهاق والتعب، االجتماعي، ويستجيبون بعناية ورأفة واهتمام. وبمرور الوقت

ين، يتعين وحتى قد يبدأون يشعرون باليأس والعجز. ولمنع دارسي الحالة من اإلرهاق وتسهيل قدرة دارسي الحالة على توفير أفضل رعاية وخدمات للناج
حةً برفاه الموظفين وأن ينفذوا استراتيجيات محددة لتعزيزه. وفي حين أنه سيتعين على کل منظمة أن تقوم على المشرفين )والمنظمات( أن يلتزموا صرا

کيف يمکن للمشرفين تعزيز رعاية موظفي بتطوير استراتيجياتها وطرقها الخاصة لرعاية الموظفين استناداً إلی الموارد والهياکل، أدناه نصائح أساسية عن 

 .يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعيدراسة الحالة في ما 

 

 تسهيل الرعاية اليومية للموظفين

  ًتحقق بانتظام من رفاه الموظفين، واخلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالراحة في مشاركة المعلومات والمخاوف معك. –إخلق مناخاً داعما 

  واجتماعات الفرق.بما في ذلك إجراءات لغرض اإلشراف  –ضع إجراءات روتينية 

 ترتيببأو  همل قامو به  التعبير عن االمتنان أو الثناء علىب اجراءا بسيطا يتمثل . يمكن أن يكون بشكل دوري قُم  بإظهار التقدير للموظفين 

 حصول على المرطبات في االجتماعات إلى شيء أكثر تفصيالً مثل جائزة "موظف الشهر".ال فعاليات بناء الفريق من خالل 

  تبادل المعلومات بشكل روتيني واخلق بيئة من الشفافية. –قُم بإدارة المعلومات 

 قُم بمراقبة صحة ورفاه الموظفين. على سبيل المثال، كُْن على دراية بكيفية رعاية الموظفين ألنفسهم وشّجعهم على أخذ استراحات لتناول 

 وجبات الغداء، إلخ، والحظ التغييرات في المظهر أو الصحة.

  ادعم الموظفين في تحديد ومراقبة الضغوطات في حياتهم ووضع خطط الرعاية الذاتية. –ارصد مستويات اإلجهاد 

 .قُم بتوفير فرص لممارسة الرياضة والخروج إلى الهواء الطلق 

  أو االسترخاء.قُم بتنظيم أيام لـ "رعاية الموظفين" لكي تسمح للموظفين بااللتقاء مع بعضهم البعض للقيام بشيء من المرح 

  "أي موظف آخر يتصلون به بشكل منتظم لمناقشة حالتهم وما الدعم الذي يحتاجونه من  –شّجع الموظفين على تحديد "رفيق الرعاية الذاتية

 بعضهم البعض.

  اسمح بجداول مرنة إن مختلف األفراد لألزمات الشخصية أو أزمات العمل )على سبيل المثال، لستجابة االكُن مرناً مع  –استوعب الموظفين

 كان ذلك ممكناً، ومنح استراحة عند الحاجة، وقّدم إشرافاً إضافياً، إلخ(
 

 تقديم الدعم للموظفين في األزمات

 :ًعندما يكون الموظفون في أزمة سواء بسبب تجربة مهنية أو شخصية قد تؤثر على عملهم، فإن ما يلي قد يكون مهما 

 على سبيل المثال، من خالل اإلشراف( والضغوطاتالخبرات  قاسمخلق فرص للموظفين لت( 

 .مراقبة دارسي الحالة الذين قد يعانون في صمت والوصول إليهم بنشاط 

  ربط الموظفين بمهنيي الصحة النفسية على أساس منتظم إن كان هؤالء متوفرين في السياق،. –ربطهم بالدعم النفسي 
 

 خطوات إدارة الحاالت 6.3

  والمشاركة؛المقدمة 

 التقييم؛ 

 تخطيط إجراءات الحالة؛ 

 تنفيذ خطة عمل الحالة؛ 
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 متابعة الحالة؛ 

 إغالق الحالة؛ 

 تقييم الخدمة 

للعنف القائم على النوع االجتماعي في العراق الخطوط اإلرشادية العالمية إلدارة الحاالت المتعلقة بالعنف القائم على  قياسية إجراءات التشغيل ال ستنتهج 

التي تضع معايير للجودة والرعاية الرحيمة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية. يرجى و ( 2017النوع االجتماعي )

 لى هذا المصدر للحصول على مزيد من المعلومات المتعمقة عن خطوات إدارة الحاالت.الرجوع إ

 الحاالت جلسات  6.4

توفير الرعاية عالية الجودة وفي الوقت المناسب  تنطوي مهمهم التركيز على ومقدمي الخدمات، و الناجية \ الناجيالحاالت كحلقة وصل بين  ي يعمل دارس

الجهات للناجي، ويعملون مع مقدمي الخدمات للحد من العقبات التي تحول دون الحصول على الخدمات. ويتطلب ذلك التواصل والمتابعة المنتظمين مع 

 حاالت.لل الجلسات ي عقد . ويتمثل أحد جوانب تنسيق الحاالت فالناجية \ الناجيالفاعلة األخرى التي تعمل مع 

 
 \ الناجيفي رعاية  المشاركينالحاالت لمناقشة حالة معينة مع مقدمي الخدمات اآلخرين  ي اجتماع منظم ومهيكل يعقده دارس عبارة عن الحاالت  جلسات 

 لدارس الحالة بما يلي: هذه الجلسات وعالجه. وتسمح  الناجية

 

 التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف والحواجز التي تقف في طريق ذلك؛( استعراض األنشطة، بما في ذلك 1

 ( وضع األدوار والمسؤوليات؛2

 ( حل النزاعات ووضع االستراتيجيات للحلول؛3

 ( تكييف خطط العمل الحالية.4

 

بشأن  ايضاح ي الوقت المناسب أو للحصول على تقديم الخدمات فب تتعلق  أن تكون أماكن فعالة لمعالجة أي مشاكل تمرات او الجلسات مؤهذه ال ويمكن ل

وفقاً لما  و الجلسات  تجنب ازدواجية الجهود في القضايا المعقدة التي تشمل العديد من الجهات الفاعلة. ويتم عقد المؤتمراتل تحديد المسؤوليات لكل طرف 

 ، وهي تختلف عن تنسيق الخدمات الجارية ومنابر التنسيق األخرى.تمليه الظروف

 
مقدم خدمة  كلشرطاً مسبقاً أساسياً ألي مؤتمر حالة. ويجب على الناجي الموافقة على مشاركة المعلومات مع  الناجية \ الناجييعتبر الحصول على موافقة 

ركة في مؤتمرات الحاالت عن مشارك في مؤتمر الحالة. وإن لم يتم إعطاء الموافقة، عندئٍذ يجب عدم مناقشة الحالة الفردية. ويجوز لمقدمي الخدمات المشا

موافقة من  طريق الدعوة فقط، وينبغي أن يشملوا فقط الجهات الفاعلة التي تقدم الرعاية للناجين )أو مقدمي الخدمات المحتملين( والذين يحصلون على

سرية للغاية وستركز على اإلجراءات المتخذة  على تلقي / مشاركة المعلومات. وتكون المعلومات التي تمت مشاركتها في هذا المؤتمر الناجية \ الناجي

 واإلجراءات الالزمة. وال يجوز أن تتضمن مشاركة المعلومات سوى المعلومات ذات الصلة، وال يجوز أن تتضمن تفاصيل شخصية أو تفاصيل أخرى

 ه الحق في تحديد المعلومات التي يتم تقاسمها.أو الحادث. ويحق للناجي أن يكون حاضراً في مؤتمر الحالة ول الناجية \ الناجيغير ذات صلة عن 

 

وليس اسماً  الناجية \ الناجييجب أن يقوم دارس الحالة بتدوين مالحظات ونقاط عمل تفصيلية من مؤتمر الحالة وتخزينها في ملف القضية باستخدام رمز 

 أو معلومات تعريفية أخرى.

 

منفصلة عن مؤتمرات الحاالت. فاجتماعات استعراض الحاالت هي اجتماعات داخلية كجزء من ويرجى مالحظة أن تكون اجتماعات استعراض الحاالت 
 اإلشراف على الحاالت بين  دارس الحالة والمشرف، وال تشمل وكاالت أخرى.

  المعلومات جميع أعضاء هذا االجتماع مسؤولون عن ضمان الحفاظ على كرامة الناجين وسريتهم وأن المعلومات التي نوقشت ما هي سوى

 المطلوبة لحل المشاكل وتنسيق اإلجراءات؛

  يقع علی عاتق مدراء الحاالت المعينين لکل حالة تمت مناقشتها ضمان أن تکون مشاركة المعلومات قد تم تصريحها مسبقاً وحسب األصول

 ات والتقدم المحرز.على علم بالقرار الناجية \ الناجي. كما يقوم مدير الحالة بإبقاء الناجية \ الناجي من قبل 

 إغالق الحالة وإغالق المشروع 6.5

 بوجه عام، يمكن لدارسي الحالة إغالق الحالة على النحو التالي )وملء استمارة إغالق الحالة(:

 

  الملفات الفعالة ) اي التي لم تزل قيد عدم إدخال استمارات الموافقة في ملفات الحاالت المغلقة. ويجب تخزينها بشكل منفصل كما هو الحال مع

 . ويجب تخزين استمارات الموافقة واستمارات الحالة بأمان في خزانات مقفلة للملفات.العمل عليها ( 

 :الممارسة الجيدة عند إغالق المشروع هي أن يقوم مقدم الخدمة بما يلي 

 

o  .ويمكن لدارس الحالة أن يطلع مقدم الخدمة الجديد على الحالة وأن يعرض على العمالء نقل رعايتهم إلى مقدم خدمة آخر، إن وجد

 يرافق العميل إلى اجتماعه األول.
o  ،يعرض على العمالء نقل ملف حالتهم إلی مقدم الخدمة اآلخر. ومرة أخرى، يمكن للناجي اختيار ما هي المعلومات، إن وجدت

 بإطالع مقدم الخدمة الجديد شفوياً بأساسيات الحالة.التي يريد أن ينقلها. والبديل هو أن يقوم دارس الحالة 

o  نقله إلى مقدم خدمة آخر، يجب إتالف جميع المواد المطبوعة بموافقته وذلك عن طريق التمزيق أو الحرق  الناجية \ الناجيإذا رفض

)إن كان ذلك آمناً(، ويليه السحق )أي إضافة الماء إلى الورق أو الرماد الممزق للمزيد من إتالف أي مادة متبقية(. هذا يجعل 
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ى مقدمي الخدمات بيانات غير محددة من نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع المعلومات غير قابلة للقراءة تماماً. ويكون لد

 االجتماعي في النسخة اإللكترونية "سجل الحوادث" ألي شيء في المستقبل.

 معلومات  ال يجوز للجهات الفاعلة التي ال تشارك في الرعاية المباشرة للناجی والتي ليس لديها موافقة صريحة من الناجی علی تلقي

وانتهاك السرية ويمكن أن يشكل خرقاً لنظام  الناجية \ الناجيالحالة أن تتصل بعمالء مقدم الخدمة. ينطوي ذلك على خطر إعادة صدمة 

إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي: "يوافق جميع الموقعين على عدم استخدام بيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم 

 لى النوع االجتماعي لمتابعة الحاالت الفردية"ع

 الوساطة 6.6

الوساطة. وينبغي أن تنص خيار ينبغي أن تكون لدى المنظمات التي تقدم خدمات للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي سياسة واضحة بشأن 

على العمل مع السياسة على أن دارسي الحالة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ال ينبغي لهم القيام بالوساطة أو أي ممارسات مماثلة تنطوي 

 والجاني معاً.  الناجية \ الناجي

ع ، قد يقرر بعض دارسي الحالة أنه ليس آمناً بالنسبة لهم تقديم دعماً دفاعياً للناجي الذي يمر بعملية الوساطة )أي االتصال مع المجتمعالوة على ذلك 

مة أسرهم. وسال المحلي أو أفراد األسرة المشاركين في الوساطة(. فقد يعرفون الجاني أو أسرة الجاني أو الوسيط، وبالتالي يشعرون بالقلق إزاء سالمتهم
لتوفير خيارات بديلة )على سبيل المثال، تحديد شخص  الناجية \ الناجيويجب على المشرفين دعم دارسي الحالة في تحديد أولويات سالمتهم والعمل مع 

 آخر يمكنه المساعدة(.

 

وع االجتماعي المشتركة بين الوكاالت للحصول على من المبادئ اإلرشادية إلدارة حاالت العنف القائم على الن 1.6و  1.4يرجى الرجوع إلى الفصلين 
 ظمة.مزيد من المعلومات عن كيفية التعامل مع الوساطة في حاالت عنف الشريك الحميم والمخاطر التي تنطوي عليها ودور دارس الحالة ودور المن44

 الموافقة إلدارة الحالة بالنسبة لألطفال 6.7

الطفل وكذلك من مقدم الرعاية أو شخص بالغ آخر مناسب من أجل المضي قُدماً في إدارة الحالة )وإجراءات بوجه عام، يجب الحصول على ترخيص من 

 الحالة األخرى( )أنظر أدناه(.

إذا لم يكن هنالك مقدم رعاية أو ليس في مصلحة  الوسيلة

 الطفل الفضلى
 الفئة العمرية الطفل مقدم الرعاية

موافقة مبلغة شفوية، موافقة 

 مستنيرة تحريرية

أو الموافقة المستنيرة  شخص بالغ آخر موثوق به

 لدارس الحالة
 11-6 الموافقة المبلغة الموافقة المستنيرة

موافقة مبلغة تحريرية، 

 موافقة مستنيرة تحريرية

شخص بالغ آخر موثوق به أو الموافقة المبلغة 
للطفل. مستوى كاف من النضوج )للطفل( يمكن 

 ه المستحقأن يكون له وزن

 14-12 الموافقة المبلغة الموافقة المستنيرة

الموافقة المستنيرة للطفل ومستوى كاف من  موافقة مستنيرة تحريرية

 النضج يكون له وزنه المستحق

الموافقة المستنيرة مع 
أخذ ترخيص من 

 الطفل

 17-15 الموافقة المستنيرة

 

  الحصول على موافقة الوالد/مقدم الرعاية )أو شخص بالغ آخر مسؤول( القانونية دائماً  توجب في أقليم كوردستان العراق، يوفقا للنظام المتبع

سنة، يجوز الحصول على موافقة الطفل  17-15بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين وسنة.  18بالنسب لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 لوالد/مقدم الرعاية غير قادر على أو غير راغب في إعطاء موافقة؛المستنيرة بدالً من مقدمي الرعاية إذا ما كان ا

 فقتهم بالنسبة لألطفال األصغر سناً، يجب إعالن موافقتهم المبلغة أو رغبتهم في المشاركة، في حين يُطل ب من األطفال االكبر سناً إعطاء موا

 المستنيرة )أنظر أدناه من أجل المزيد من التفاصيل(؛

  يكون من المناسب الحصول على موافقة الوالد/مقدم الرعاية، بما في ذلك عندما يمكن أن يكون مقدم الرعاية هو الجاني أو هنالك حاالت ال 

الشريك في اإلساءة، أو عند إنخراط أطفال غير مصحوبين. وفي مثل هذه الحاالت، يجب السعي للحصول على موافقة شخص بالغ آخر موثوق 

سنوات، يجب عليهم المشاركة في تحديد هذا  6سنة. وبالنسبة لألطفال الذين تزيد اعمارهم عن  16ن تقل أعمارهم عن بالنسبة لألطفال الذي به

 سنة؛ 16افقة لألطفال الذن تقل اعمارهم عن موالشخص. وفي حالة عدم توفر مثل هذا الشخص، يتوجب على مدير الحالة توفير 

 لم بأية متطلبات ذات صلة باإلبالغ اإللزامي )أنظر القسم الخاص باإلبالغ اإللزامي(.يجب أن يكون األطفال ومقدمي العناية على ع 

المشي )أعمار  6.7.1  (5-0األطفال الرضع وحديثو 

                                                             
44 Available at http://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/ 
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  ه، وليس بمن مقدم الرعاية للطفل أو شخص بالغ آخر موثوق  في هذه الفئة العمريةيجب السعي للحصول على الموافقة المستنيرة لألطفال

 إن األطفال الصغار جداً ليسو قادرين بما فيه الكفاية على إتخاذ قرارات بشأن الرعاية والعالج. من الطفل.

 .يبقى من واجب موفر الخدمة بذل المحاولة في أن يشرح للطفل كل ما يحدث بطرق اساسية ومناسبة للغاية 

ً )أعمار  6.7.2 ا  (11-6األطفال االصغر سن

  يسو قادرين من الناحية القانونية وال هم ناضجون بما فيه الكفاية ليعطو موافقتهم المستنيرة  لإلشتراك في لفي هذه الفئة العمرية ، األطفال

 ن على إعطاء موافقتهم المبلغة أو إبداء رغبتهم في المشاركة.يقادر لكنهم  الخدمات. و

  ت واإلجراءات، األمر الذي يؤثر عليهم مباشرة. يمكن للمضي قدماً بالخدمافي هذه الفئة العمرية يجب طلب الرخصة من األطفال الذين هم

، يتطلب األمر موافقة مستنيرة  كما و إعطاء هذه الرخصة شفوياً من قبل الطفل  وتوثق بالشكل الذي هو عليه في إستمارة الموافقة المستنيرة.

 ضافة إلى موافقة الطفل المبلغة. إتحريرية من الوالد/مقدم الخدمة، 

ً )األعمار يافعيال 6.7.3  (:14-12ن األصغر سنا

  تقديم األطفال في هذه الفئة العمرية لديهم قدرات متزايدة ونمو إدراكي أكثر تقدماً، وقد يكونون ناضجين بما فيه الكفاية التخاذ القرارات ويعتبر

 موافقة مستنيرة و / أو الموافقة على االستمرار في الخدمات.

 ى دارس الحالة أن يطلب موافقة الطفل المستنيرة الخطية على المشاركة في الخدمات، وكذلك الموافقة الخطية وفقاً للممارسة المعتادة، يجب عل

 من الوالد / مقدم الرعاية.

  إذا اعتُبر إشراك مقدم الرعاية غير آمن و / أو ال يصب في مصلحة الطفل الفضلى، يجب على دارس الحالة أن يحاول تحديد  ينبغي العلم انه

 االكتفاء  بالغ موثوق به آخر في حياة الطفل لتقديم الموافقة المستنيرة، إلى جانب موافقة الطفل الخطية. وإن لم يكن ذلك ممكناً، يمكنشخص 
شاور التموافقة الطفل المستنيرة  إذا قام دارس الحالة بتقييم الطفل على أنه ناضج بما فيه الكفاية. وفي هذه الحاالت، يجب على دارسي الحالة ب

 مع مشرفيهم للحصول على التوجيه.

ً )األعمار  يافعين ال 6.7.4  (:17-15األكبر سنا

  سنة وما فوق، يعتبرون عموماً ناضجين بما فيه الكفاية التخاذ القرارات. وباإلضافة  15األكبر سناً، الذين تتراوح أعمارهم بين  يعتبر اليافعين

عاماً في إقليم كردستان العراق باتخاذ قرارات بشأن رعايتهم وعالجهم، وخاصة فيما يتعلق  18إلى ذلك، يُسمح قانونياً للذين يبلغون من العمر 

 ات الرعاية الصحية االجتماعية واإلنجابية.بخدم

 ر األكبر سناً إعطاء موافقتهم المستنيرة وفقاً للقوانين المحلية. ومن الناحية المثالية، يتم أيضاً إدراج مقدمي الرعاية الداعمين وغي يافعين يمكن لل

 موافقتهم المستنيرة أيضاً.المعتدين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية والعالج منذ البداية ويقدمون 

 
ق )ومقدم الرعاية( ومع ذلك، ينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بإشراك مقدمي الرعاية مع الطفل مباشرة وفقاً للقوانين والسياسات المحلية. إذا وافق المراه

ميل أو يوثق في سجل الحالة أنه قد حصل على موافقة شفهية على المضي قدماً، يقوم دارس الحالة بتوثيق موافقته المستنيرة باستخدام استمارة موافقة الع

 على المضي قدماً في خدمات إدارة الحاالت.

 

 الفصل السابع: مسؤوليات الوقاية

أيضاً تدابير وقائية. وبالمثل،  تعتبر الوقاية واالستجابة  نشاطان مترابطان. كما أن العديد من عناصر االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي تعتبر 

قد يساعدونهم. ولذلك  ترتبط أنشطة الوقاية المدروسة جيداً بإجراءات االستجابة. وتستهدف أنشطة الوقاية الجناة المحتملين والناجين المحتملين وأولئك الذين

لبلدان المضيفة، والسلطات الحكومية. وتشمل الوقاية أيضاً المجتمع المتضرر، وموظفي المعونة اإلنسانية، ومواطني اايضا يجب أن تستهدف األنشطة 

 مقاربات أكثر عمومية للسكان عموماً )مثل الحمالت ورسائل اإلعالم الجماهيري وغير ذلك من مبادرات التوعية(.

 هذه بما يلي: قياسية تقوم جميع األطراف في إجراءات التشغيل ال

  القائم على النوع االجتماعي، والمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية توفير أو المشاركة في التدريب حول العنف

 بالعنف القائم على النوع االجتماعي، وإجراءات التشغيل المعيارية هذه، وغيرها من المواد ذات الصلة المكيفة لقطاع التدخل؛

 لى منع االستغالل واإلساءة الجنسيين. وتشمل اإلجراءات ما يلي: توفير التدريب لجميع اعتماد مدونات لقواعد السلوك لجميع الموظفين تركز ع
 الموظفين، والطلب من جميع الموظفين التوقيع على مدونة قواعد السلوك، وإنشاء آليات آمنة وسرية لإلبالغ، ومتابعة التقارير؛

 والرجال في تصميم وتقديم الخدمات والمرافق في البيئة المعنية، واالجتماع  السعي بنشاط إلى المشاركة المتساوية للنساء والفتيات والفتيان

 بانتظام مع النساء والفتيات للتعرف على إمكانية الوصول، والسالمة، واألمن المتصلة بالخدمات والمرافق؛

 ؛حتياجات الخاصةضمان أن تكون الخدمات شاملة ومتاحة لألشخاص ذوي اال 

 وتنفيذ أنشطة التوعية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ضمن المجتمع المحلي، والدعوة بين الجهات الفاعلة اإلنسانية  التنسيق بعناية، وتطوير

 والسلطات الحكومية األخرى، وذلك بالتعاون مع الفريق العامل الفرعي المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي؛

 مواطن الضعف؛ تنظيم أنشطة التمكين االقتصادي للحد من 

  ً في تعزيز بيئة الحماية من خالل تقييم األمن والسالمة ومعالجة مشاكل الحماية. وعند تصميم المشاريع وتنفيذ التدخالت، يجب النظر دائما

 العواقب المقصودة وغير المقصودة لألنشطة واستعراض االستراتيجيات لضمان حماية الناجين ووفقاً للمصالح الفضلى للناجين؛
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 شجيع حمالت توعوية للتعبئة المجتمعية والتوعية لمنع حدوث المزيد من حاالت العنف والوصم المحددين للناجين. وينبغي علی الوکاالت ت

 العمل مع جميع المجتمعات بما في ذلك الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة من أجل:

o على دراية بأدوارها ومسؤولياتها وتقوم بتنفيذها كما هو موضح في إجراءات  التأكد من أن جميع القطاعات / الجهات الفاعلة ذات الصلة

 :التشغيل المعيارية هذه والمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك

o القيام بحمالت ورسائل إعالمية جماهيرية ومبادرات توعية أخرى(؛ 
o ق الحفاظ على الوعي بمخاطر ومشاكل العنف القائم على النوع االجتماعي في البيئة المعنية، وتوصيلها إلى الجهات الفاعلة األمنية والفري

 العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي؛

o االنخراط في مناقشات حل المشکالت لمواصلة تعزيز استراتيجيات الوقاية؛ 

o  على تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، ودعم دور النساء والشباب كصناع قرار متساوين؛العمل بنشاط 

o .تعزيز نماذج أدوار الذكور والقواعد والسلوكيات الذكورية اإليجابية غير العنيفة 
 

 

لقائم على النوع االجتماعي 7.1  الوقاية وتخفيف المخاطر بالنسبة لمقدمي خدمات العنف ا

لتي منع العنف القائم على النوع االجتماعي  تحديد وإزالة تلك العوامل التي تجعل بعض أفراد المجتمع المحلي عرضة للعنف وتصميم األنشطة ا يعرف 

فيه في سياق  تحسن من حمايتهم. ولمنع العنف القائم على النوع االجتماعي، ينبغي تحديد أسباب العنف القائم على النوع االجتماعي والعوامل المساهمة

 معين وفهمها ومعالجتها.

 

 

أن   ادراكالنمطية، وسلطة الرجل على المرأة، و ألطردون إشراك وتعبئة المجتمع ليصبحوا مدركين ألدوار الجنسين وا مهمة من وال يمكن القيام بهذه ال

 صمت المجتمع إزاء هذا الخلل في توازن السلطة يديم العنف ضد النساء والفتيات والعنف القائم على النوع االجتماعي.

  

 :العمل على ولتحقيق ذلك، يجب على الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي 

 مقدمي الرعاية الصحية، والزعماء الدينيين، والمعلمين، والمحامين، وجهات إنفاذ  ن طة للممثلين المحليين من المؤسسات الرئيسية )ماررسم خ

 القانون، إلخ(؛

 تحديد الموارد المحلية وإشراك الناس من المجتمع المحلي الذين يمكنهم دعم التنفيذ العام ألنشطة الوقاية؛ 

 تباع معايير الحماية للمساعدة في تخطيط وتصميم وتنفيذ األنشطة؛اختيار وتوفير التدريب لنقاط االتصال بالتعاون مع المجتمع المحلي وا 

 إلى الجهات  الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ويحتوي على توصيات عامة إلنشاء تدخالت وقائية. اإطار الحماية التالي موّجهيعتبر  

ً ال غيرقائمة األنشطة  و ردستان العراق، والمخاطر التي تنطوي عليها، وخبرة الجهات الفعالة في وللمواقع داخل إقليم ك شاملة وينبغي أن يكون سياقها وفقا

 مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.
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تهدف هذه المرحلة إلى فهم المواقف المحلية تجاه ممارسات أدوار الجنسين والتمييز، من خالل  . تحديد المخاوف والمخاطر1المرحلة  

تقييمات محددة، وقبل كل شيء العوامل حسب الحالة والتي تساهم في مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في مناطق معينة أو 

 تزيد منها.

 

 السالمة  واستخدامها لفائدة اإلجراءات والبرمجة. عة دورية الجراءات إجراء مراج 

 .إجراء تقييمات تشاركية مع النساء والفتيات لفهم مشاكلهن ومخاوفهن 

  إشراك النساء والفتيات في التخطيط وصنع القرار من أجل معالجة مخاوفهن المتعلقة بالسالمة واألمن بشكل كامل من

 خالل تمارين التقييم.

 لفعل وشكاوى المجتمع لفائدة برنامجك بشأن مشاكل ومخاوف محددة.إعداد آليات ردود ا 

  

تتناول مرحلة التوعية زيادة فهم المجتمع ألدوار الجنسين، وحقوق اإلنسان  . رفع مستوى الوعي ومشاركة المعلومات2المرحلة 

)والمرأة(، وأسباب وعواقب العنف القائم على النوع االجتماعي، والخدمات المتاحة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي 

 أن مكان طلب المساعدة.من أجل تعزيز التغيير االجتماعي وزيادة الوعي لدى النساء والفتيات بش

 

 المعلومات، وتشجيع استخدام اإلبداع لتحفيز النقاش في مجموعات، وتحفيز  االتصاالت و التعليم  ادبيات مة ئتعزيز موا

 التفكير النقدي بدالً من إخبار الناس بما ينبغي التفكير فيه.

  أو الرسائل الرئيسية قد تم اختبارها مسبقاً مع المجتمعات المحلية لضمان  المواد التعليمية و التوعوية التأكد من أن جميع

 تضمين ردود أفعالهم وضمان عدم التسبب في حدوث أي ضرر آخر.

 األدوار تعزيز فهم النساء والفتيات والرجال والفتيان لمشاكل العنف القائم علی النوع االجتماعي باستخدام التمارين و

 التفاعلية والمحفزة للتفکير من أجل تحدي األساطير والقوالب النمطية حول أدوار النساء والرجال.

  تسهيل مناقشات مجموعات التركيز والحمالت والزيارات من الباب إلى الباب التي تتناول موضوعات محددة حسب العمر

 ع على أساس تحديد المخاطر .ينبغي اختيار المواضيكما والجنس وطبيعة / نوع الجمهور. 

 ة ويالنس جاميع تسهيل التدريب المتخصص لمقدمي الرعاية الصحية والجهات الفاعلة في المجال النفسی االجتماعی والم

وقادة المجتمعات المحلية والسلطات المحلية )إذا کان ذلك مالئماً( والوکاالت اإلنسانية األخرى وموظفي المدارس، 

ل المفاهيم األساسية للعنف القائم علی النوع االجتماعي والمبادئ اإلرشادية للعنف القائم علی النوع ورابطات اآلباء حو

 االجتماعي والمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشترکة بين الوکاالت في مجال العنف القائم علی النوع االجتماعي.

 ساءة الجنسيين االستغالل واإلقضايا بشأن  التهاون  ياسة عدمضمان إبالغ جميع الموظفين والشركاء المنفذين وإعالمهم بس

 .2003 لالمم المتحدة للعام  األمين العام كما ورد في بيان 

 الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، وإجراءات التشغيل  نوع نشر المعلومات عن مدى توافر و

 45.ة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وإنشاء قنوات لنشر معلومات واضحةهذه، والمبادئ اإلرشادية للجن قياسية ال

 46اميع السكان المتضررين لمج كل فئة عمرية والرسائل المناسبة ل 

 

 

تهدف هذه المرحلة إلى ترجمة الوعي والمعارف المكتسبة في المرحلة السابقة إلى ممارسة.  . اتخاذ اإلجراءات والتمكين3المرحلة 

خالل هذه المرحلة يمكن لألفراد والجماعات إحداث تغيير. وفي هذه المرحلة، ينبغي أن تشرك الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم 

 فوذ وأن تصل إلى كتلة حرجة لتغيير معايير المجتمع.على النوع االجتماعي المزيد من الناس من جميع دوائر الن

 

 المجتمعية والرابطات وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها. جاميع بناء شبكات بين الم 

  وبناء شبکات األمان، ية حياة المجتمعالتمکين النساء والفتيات من خالل أنشطة محددة حسب السن من أجل إشراكهن في ،

 وتعزيز صمودهم.

 الكرامة المصممة  حزمة صناديق غير الغذائية و العينية  تلبية االحتياجات األساسية للنساء والفتيات من خالل توزيع المواد

 ، والحصول على فرص كسب الرزق.يةالعمر الفئة  حسب

 أجل برامج العنف  الدعوة نيابةً عن المجتمعات المدنية للحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي وجمع األموال من

 القائم على النوع االجتماعي.

                                                             
45 Immediate prevention of Sexual Exploitation and Abuse (SEA) involves the following minimum actions: Screening job applicants 

and recruiting staff who will not perpetrate sexual exploitation and abuse; Ensuring that all actors understand the definition of sexual 
exploitation and abuse, expected standards of behavior, and their obligation to prevent SEA; Putting systems in place to respond to 

allegations, enforce codes of conduct and standards, and ensure there are consequences for those who perpetrate SEA; Educating 
communities on their entitlements and rights, the zero tolerance approach to sexual exploitation and abuse, and how to report 
complaints; Decreasing the vulnerability of those at higher risk of SEA through ensuring access to resources to meet basic needs 

and implementing livelihood programs. 
46 Key Messages and Guidelines for Immediate Action, Gender-based Violence Areas of Responsibility Working Group 

تعبئة 
وإشراك 

 المجتمع



41 

  حيث يمكن أن يشعرن بالثقة واألمان  يةالعمرالفئة إنشاء مساحات آمنة وأنشطة مخصصة للنساء والفتيات ومصممة حسب

 لمشاركة المخاوف والمخاطر.

 

 

 

 المساحات اآلمنة للنساء والفتيات - 5الصندوق 

مكان رسمي أو غير رسمي تشعر فيه النساء والفتيات باألمان الجسدي والعاطفي. يشير مصطلح "آمن"، في السياق  للنساء المساحة اآلمنة تعرف 

حيث تشعر النساء والفتيات،  امكان ذ يعتبر . إ2الحالي، إلى غياب الصدمة، أو اإلجهاد المفرط، أو العنف )أو الخوف من العنف(، أو سوء المعاملة 

صودات، بالراحة ويتمتعن بحرية التعبير عن أنفسهن دون الخوف من الحكم أو األذى. المساحات اآلمنة هي المناطق التي وهّن المستفيدات المق

وتلقي الدعم االجتماعي واكتساب المهارات ذات الصلة بالسياق،  ماعية الناس وإعادة بناء شبكاتهن االجت مخالطة تستطيع فيها النساء والفتيات: 

صم بالعار في مجال العنف وات االستجابة )النفسية االجتماعية، والقانونية، والطبية( متعددة القطاعات والتي تتسم باألمان وال توالحصول على خدم

 لاة مثالقائم على النوع االجتماعي، وتلقي معلومات عن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والخدمات. وقد تأخذ هذه المساحات أسماء مختلف

مكان امن ال المساحات اآلمنة للنساء  و تعتبر هذهحصر.للال والمراكز النسائية، أو المراكز المجتمعية للمرأة، أو مراكز االستماع واإلرشاد،   ذلك 

 47المخصصة لتلقي الناجيات لفترة معينة او لمرة واحدة . اإليواء أو المساحات اآلمنة  يقارن بخدمات المالذ االمن و مراكز 

 وقاية والتخفيف من حدة المخاطر بالنسبة للقطاعات اإلنسانية األخرىال  7.2

اني. مسؤولية  منع مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدتها  مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنستعتبر 

لضمان من خالل العمل الجماعي  –"يجب أن تكون جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على وعي بمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي و 

ضد فورية اإلخفاق في اتخاذ إجراءات و يمثل من حدتها بأسرع وقت ممكن ضمن مناطق عملياتها ...   التخفيف هذه المخاطر أو  لمنع  –استجابة شاملة 

ً من جانب الجهات الفاعلة اإلنسانية في الوفاء بأهم مسؤولياتها األساسية في تع زيز وحماية حقوق السكان العنف القائم على النوع االجتماعي  إخفاقا

 48المتضررين".

 توصيات تعميم الحماية الشاملة:

والمعايير التي تعزز  مباديء منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته يشمالن تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز ال -

 المعايير الجنسانية غير العنيفة والتي تحترم اآلخرين،

 السالمة واالحترام والسرية وعدم التمييز فيما يتعلق بالناجين والمعرضين للخطر اعتبارات حيوية،مباديء تعتبر  -

 التدخالت ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي حسب السياق، و اعتبار   -

 المشاركة والشراكة هما الحجر األساس. -

لتخفيف من آثاره في العمل اإلنساني يتطلب توقع العوامل التي قد تسهم في العنف القائم على النوع إن دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي وا

ك ممكناً، في االجتماعي ووضعها ضمن السياق ومعالجتها. وينبغي أن تكون الجهود الرامية إلى التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، كلما كان ذل

 ية حقوق واحتياجات الفئات "المعرضة للخطر".حالة تأهب وتقوم بتعزيز حما

رق تحمي وتمكن ينبغي دمج استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من آثاره في البرامج بدءاً من بداية حالة الطوارئ بط

يجيات أيضاً األسباب الكامنة وراء العنف القائم على النوع االجتماعي النساء والفتيات والفئات األخرى المعرضة للخطر. وينبغي أن تتناول هذه االسترات

 )ال سيما المساواة بين الجنسين(، وتضع برامج قائمة على األدلة ومساعدات مصممة خصيصاً.

 

تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني مسؤولية العمل ضمن إطار الحماية وفهم مخاطر   تحليل التقييم والتخطيط

                                                             
47 http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-

pdf/UNFPA%20UNFPA%20Women%20and%20Girls%20Safe%20Spaces%20Guidance%20%5B1%5D.pdf 
48 Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience, 

and Aiding Recovery, 2015, IASC. See also Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, 2015, 
Sphere Project: ‘All actors in disaster response must be aware of the risk of […] gender-based violence and must work to prevent 

and respond to it.’ 
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واألمن التي تواجهها النساء والفتيات والرجال والفتيان. ولذلك فمن المهم للغاية أن يكون تقييم ورصد السالمة 

من خالل مجموعة متنوعة من نقاط  –قضايا السالمة العامة سمة مستمرة من سمات المساعدة. ويشمل ذلك 

يا المتعلقة بالعنف القائم على النوع استكشاف متى ولماذا وكيف يمكن أن تنشأ القضا –الدخول وعمليات المشاركة 

االجتماعي، وخاصة نتيجة تقديم الخدمات اإلنسانية أو استخدامها. ومع ذلك، ال ينبغي البحث عن الناجين من 

العنف القائم على النوع االجتماعي أو استهدافهم كمجموعة محددة خالل عمليات التقييم. وال ينبغي إجراء تقييمات 

والتي تشمل التحقيق في حوادث محددة من العنف القائم على النوع  –ئم على النوع االجتماعي خاصة بالعنف القا
االجتماعي، أو إجراء المقابالت مع الناجين حول تجاربهم الخاصة، أو إجراء بحوث حول نطاق العنف القائم 

لى النوع االجتماعي و / أو إال بالتعاون مع متخصصين في العنف القائم ع –على النوع االجتماعي بين السكان 

 شريك أو وكالة متخصصة في العنف القائم على النوع االجتماعي.

 توصية عامة:

تحديد األسئلة الرئيسية التي يجب مراعاتها عند دمج مخاوف العنف القائم على النوع االجتماعي في التقييمات. 

( االتصاالت ومشاركة المعلومات. 3اسات، )( السي2( البرمجة، )1وتنقسم هذه األسئلة إلى ثالث فئات هي: )

ويمكن استخدام األسئلة كـ "موّجهات" عند تصميم التقييمات. ويمكن استخدام المعلومات الناتجة عن التقييمات 

 في المساهمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها.

 

ويتوافق مع المبادئ  فاعلة في االسهام في انقاذ الحياة اداة يعتبر التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي 

، إال أنه نادراً ما تُعطى األولوية للوقاية من رغم ذلك اإلرشادية والمعايير المتعددة للجهات اإلنسانية المانحة. و

 العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته واالستجابة له منذ بداية حالة الطوارئ.

عامة: تعزيز دمج العناصر المتعلقة بالوقاية من العنف القائم علی النوع االجتماعي والتخفيف من حدته  توصية

 )وبالنسبة لبعض القطاعات، خدمات االستجابة للناجين( عند تعبئة اإلمدادات والموارد البشرية والمالية.

 

 تعبئة الموارد

( 2( البرمجة، )1م علی النوع االجتماعي إلی ثالث فئات: )تنقسم التوصيات في المبادئ اإلرشادية للعنف القائ

 ( تبادل االتصاالت والمعلومات.3السياسات، )

 توصيات عامة للبرمجة:

  دعم مشارکة النساء والفتيات وغيرهما من المجموعات المعرضة للخطر ضمن السکان المتضررين

 القرار في المجتمعات المحلية.کموظفين في البرنامج وکقادة في آليات الحوکمة وهياکل صنع 

 (تعكس الوعي بالمخاطر المحددة في العنف القائم على النوع االجتماعي والتي تواجهها 1تنفيذ برامج )

( تتناول حقوقهن واحتياجاتهن المتعلقة بالسالمة 2النساء والفتيات والفئات األخرى المعرضة للخطر، و)

 واألمن.

 النوع االجتماعي والتخفيف من حدته )وفي بعض القطاعات، االستجابة  دمج الوقاية من العنف القائم على

 للناجين( في أنشطة.

 

 توصيات عامة للسياسات:

  إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في سياسات البرامج

 ة الطوارئ.ومعاييرها ومبادئها اإلرشادية منذ المراحل األولى من حال

  دعم إدماج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في سياسات وخطط التنمية

 الوطنية والمحلية وتخصيص التمويل من أجل االستدامة.

  دعم تنقيح واعتماد القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القوانين والسياسات العرفية( التي

 وتحمي حقوق النساء والفتيات والفئات األخرى المعرضة للخطر. تعزز

 

 توصيات عامة بشأن مشاركة االتصاالت والمعلومات:

  العمل مع المتخصصين في العنف القائم على النوع االجتماعي من أجل تحديد األنظمة اآلمنة والسرية
القطاعات؛ ووضع معايير لمشاركة والمالئمة في أنشطة التوعية المجتمعية وأنشطة زيادة الوعي حسب 

المعلومات تعزز السرية وتضمن عدم الكشف عن هوية الناجين. وفي المراحل المبكرة من حالة الطوارئ، 

 قد تكون الخدمة محدودة جدا؛ وينبغي تعديل مسارات اإلحالة كلما توسعت الخدمات.

 على النوع االجتماعي وحقوق المرأة /  إجراء دورات تدريبية حول قضايا النوع االجتماعي والعنف القائم

حقوق اإلنسان واالستبعاد االجتماعي والجنسوية واإلسعافات النفسية للمنظمات غير المتخصصة المعنية 

 بالعنف القائم على النوع االجتماعي

 

 التنفيذ
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ث التنسيق مع مختلف يسلط الضوء على المناطق الرئيسية ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من حي

 القطاعات.

توصية عامة: ينبغي علی منسقي القطاعات والجهات الفاعلة في القطاعات تحديد رئيس )والرئيس المشترك( آلية 

 تنسيق العنف القائم علی النوع االجتماعي والعمل معه.

واستراتيجيات الحد من ويمكن للمتخصصين في العنف القائم على النوع االجتماعي ضمان إدماج مبادئ الحماية 

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في البرامج اإلنسانية الجارية. ويمكن لهؤالء المتخصصين تقديم 

 المشورة والمساعدة ودعم جهود التنسيق من خالل أنشطة محددة مثل:

 إجراء تقييمات خاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

  المناسبة للناجينضمان توفير الخدمات 

 تطوير نظم ومسارات اإلحالة 

 توفير إدارة الحاالت للناجين من العنف القائم علی النوع االجتماعي 

  تطوير تدريبات للجهات الفاعلة القطاعية على قضايا النوع االجتماعي، والعنف القائم على النوع

 حترام ودعم مع الناجين.االجتماعي، وحقوق المرأة / حقوق اإلنسان، على كيفية التعامل با

وينبغي على الجهات الفاعلة في القطاع أن تقود الجهود الرامية إلى إدماج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف 

القائم على النوع االجتماعي في استجابات قطاعية مختلفة لضمان أن تكون أي توصيات من الجهات الفاعلة 

 ماعي ذات صلة وذات جدوى في إطار االستجابة القطاعية.المعنية بالعنف القائم على النوع االجت

 

 التنسيق

 يحدد مؤشرات رصد وتقييم اإلجراءات ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل نهج تشاركي.

باستخدام توصية عامة: بالنسبة لعدد من األسباب األخالقية والعملية، ال توصي إجراءات التشغيل المعيارية هذه 

عدد الحاالت المبلغ عنها كمؤشر على النجاح. وكقاعدة عامة، يجب على المختصين في العنف القائم على النوع 

 االجتماعي القيام بجمع بيانات حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.

والسرية والموافقة المستنيرة وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني مسؤولية ضمان السالمة 

 عند جمع البيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أو مشاركتها.

 الرصد والتقييم

 

 

 

 

 : إدماج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في العمل اإلنساني5الصندوق 

إلدماج التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع  2015المبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لعام تشير إجراءات التشغيل المعيارية هذه إلى 

والتي  Humanitarian Actionbased Violence Interventions into -IASC Guidelines for Integrating Gender االجتماعي في العمل اإلنساني

من حدته في العمل اإلنساني. تحدد األساس المنطقي لجميع القطاعات والتزاماتها بالعمل معاً من أجل إدماج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف 

 القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته.وترد هنا روابط لمبادئ توجيهية خاصة بكل قطاع بشأن كيفية إدماج الوقاية من العنف 

 

 الرابط  القطاع

 تنسيق وإدارة المخيمات

 

08_26_2015.pdf-CCCM-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp 

 حماية األطفال

 

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

pdf.2015_26_08 

EDUCATION-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- التعليم

pdf.2015_26_08 

 pdf-FSA-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp.2015_26_08 األمن الغذائي والزراعة

http://gbvguidelines.org/
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCM-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-EDUCATION-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-EDUCATION-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
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 pdf-health-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp.2015_26_08 الصحة

 إلسكان واألراضي والممتلكاتا

 

08_26_2015.pdf-HLP-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp 

 pdf-HMA-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp.2015_26_08 األعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغام

 سبل العيش

 

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

pdf.2015_26_08 

 pdf-nutrition-9/TAGcontent/uploads/2015/0-http://gbvguidelines.org/wp.2015_26_08 التغذية

protection-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- الحماية

pdf.2015_26_08 

 المأوى واالستقرار والتعافي

 

2015.pdf-26-08-shelter-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp 

 الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية

 

08_26_2015.pdf-wash-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp 

 

 

لقانوني 7.3  49القطاع األمني وا

 الحفاظ على وجود أمني كاف؛ 

 واألمن المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وذلك من خالل الشبكات الرسمية وغير الرسمية؛ الحفاظ على الوعي بقضايا الحماية 

 تقديم المعلومات إلى المجموعة الفرعية والمجموعة العاملة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي حول قضايا الحماية واألمن؛ 

 الجة القضايا األمنية المتطورة؛وضع وتعزيز استراتيجيات وقائية محددة لمع 

 القانونية  بالنسبة للجهات الفاعلة في مجال العدالة القانونية، رفع مستوى الوعي بين النازحين والالجئين حول القوانين الوطنية وخدمات المساعدة

 المتاحة

 القادة المجتمعيون بما في ذلك الزعماء الدينيون 7.4

  العنف القائم على النوع االجتماعي في البيئة وتوصيلها إلى الجهات الفاعلة في مجال األمن والمجموعة الحفاظ على الوعي بمخاطر وقضايا

 العاملة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

 .االنخراط في مناقشات حل المشکالت لمواصلة تعزيز استراتيجيات الوقاية 

 حقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة المتساوية للمرأة.العمل بنشاط على تعزيز احترام حقوق اإلنسان و 

 .ضمان السالم بين المجتمعات المحلية وفيما بينها 

 .تيسير المصالحة داخل والياتها القضائية كوسيلة لبناء السالم وتخفيف حدة النزاعات 

 .خلق الوعي حول الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 

 

 االجتماعية ومنظمات المجتمع المدنيمنظمات الخدمات  7.5

 .توفير خدمات الوقاية والحماية والرعاية واإلدارة في ما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

 .الدعوة والضغط من أجل إنفاذ وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

 والحماية واالستجابة في ما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي. رفع الوعي حول الوقاية 

 .التعرف على األفراد المعرضين للمخاطر وإحالتهم إلى مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي 

 .تشجيع مشاركة المهمشين وإدماجهم 

  يجب إبالغ مقدمي الخدمات. نوع من التمييز ضمان عدم التمييز، وإذا لوحظ وجود أي 

 الثقافية؛ وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة؛ وضمان إمكانية حصول الناجين على معلومات -إحداث تغييرات في المعايير االجتماعية

اج االجتماعي للناجين / الضحايا ؛ وتعزيز القبول المجتمعي وإعادة اإلدم الناجية \ الناجيعن أماكن التماس المساعدة وكيفية اإلبالغ؛ بموافقة 

 من العنف القائم على النوع االجتماعي.

                                                             
49 Act No. (8) From (2011), the Act of Combating Domestic Violence in Kurdistan Region – Iraq. 

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-health-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-HLP-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-HMA-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-livelihood-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-livelihood-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-nutrition-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-shelter-08-26-2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-wash-08_26_2015.pdf
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 القطاع الصحي / الطبي 7.6

 حزمة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية األولية في االزمات طبيق ت 

 ضمان حصول النساء واألطفال على الخدمات الصحية 

 المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في أنشطة الصحة المجتمعية ياتدمج أنشطة التوعية وتغيير السلوك 

  

في العنف القائم على  قياسية إبالغ األطراف المؤثرة عن إجراءات التشغيل الالفصل الثامن: 

 النوع االجتماعي

و سوف يتم ستفادة من اإلجراءات والممارسات المتفق عليها. أكثر فائدةً عندما يمكن للمجتمع الوصول إلى الخدمات واال قياسية تكون إجراءات التشغيل ال

المنظمات ذات الصلة والتي تقدم الخدمات إلى الناجين من العنف القائم على النوع جميع على  قياسية نسخا حية إجراءات التشغيل ال نشر و توزيع 

الجتماعي ومقدمي الخدمات الطبية ونقاط تنسيق المجاميع المعنية بالعنف القائم االجتماعي وأعضاء المجموعة العاملة المعنية بالعنف القائم على النوع ا

والمبادئ  قيلسية على النوع االجتماعي. ويجب على جميع المنظمات المشاركة في مسار اإلحالة أن توفر تدريب موظفيها على تنفيذ إجراءات التشغيل ال

 اإلرشادية ومسار اإلحالة.

 للمجتمعنشر المعلومات  8.1

 ضمان اتباع نهج منسق ورسائل متسقة؛ 

 وضع خطة عمل مشتركة بين الوكاالت مع جدول زمني ومسؤوليات محددة؛ 

 إبالغ المجتمعات المحلية عن الخدمات القائمة؛ 

  وسري؛التأکد من أن تطوير الرسائل يرکز علی وصول الناجين من العنف القائم علی النوع االجتماعي إلى المساعدات بشكل آمن 

 التأکد من توفير المعلومات حول االستجابات الطبية الطارئة والخدمات األخرى؛ 

 توفير رسائل مقبولة ثقافياً وبصيغة تحمي األفراد الذين يحصلون علی هذه الخدمات من الخطر واألذى؛ 

 .التأكد من أن جميع الرسائل باللغة المحلية 

 

 تشمل المواد اإلعالمية ما يلي:

 رات اإلحالةمنشورات مسا 

 الملصقات 

 معلومات الراديو 

 الخط الساخن 

 أنشطة التوعية 

 

 ينبغي وضع نظم اإلحالة في نقاط استراتيجية مثل:

 مراكز التسجيل 

 المراكز الصحية 

 مراكز المجتمع 

 مراكز المرأة 

 المدارس 

 يمكن توزيع النشرات عن طريق فرق متنقلة 
 

 الحكومةنشر المعلومات إلى منظمات أخرى وإلى  8.2

 تقديم عروض إلى اإلدارة العليا للمنظمات المشاركة وإقرارها رسمياً وتوقيع رؤساء المكاتب عليها؛ 

 تدريب يوم واحد لتعريف مقدمي الخدمات / نقاط االتصال المدرجين في مسار اإلحالة على إجراءات التشغيل المعيارية ومسارات اإلحالة؛ 

 غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة؛ عقد اجتماعات داخلية داخل المنظمات 

 قيام جهات التنسيق بتقديم إجراءات التشغيل المعيارية إلى الزمالء في منظمتهم؛ 

 .إدارة الحاالت والمبادئ اإلرشادية لتدريبات حماية الطفل 

 

 . الوثائق والبيانات والرصد9الفصل 
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 حفظ ملفات الحالة 9.1

من ممارسات إدارة الحاالت. فهو يساعدك على تتبع ما ناقشته أنت والناجي، وما قررت أنت والناجي بأنه مطلوب التوثيق هو جزء مهم من أي ممارسة 

على السياق المحدد لمساعدته، وما الخطوات التي يتم اتخاذها للمساعدة في تلبية احتياجات الناجي. وما إذا كان يجب عليك الحفاظ على ملفات الحالة يعتمد 

ضمان تخزين آمن وسري لجميع المعلومات. وينبغي جمع جميع بيانات البرامج التي تحتوي على معلومات عن الناجي وتخزينها وفقاً للمعايير والقدرة على 

 الدولية التي تعطي األولوية لسرية الناجين وسالمتهم وأمنهم.

عليك وضع واستخدام استمارة موافقة وأداة تقييم أساسية. وتشتمل األشكال ، يجب الضرورة االمنية للخفاظ على البيانات بشكل سري قررت أنه من  ما وإذا

واستمارة األخرى التي يمكن أن تكون جزءاً من توثيق الحالة على خطة عمل الحالة، وخطة السالمة المكتوبة، ومالحظات الحالة، واستمارة اإلحالة، 

 متابعة الحالة واستمارة إغالق الحالة.

 يتضمن جميع استمارات إدارة الحالة المكتملة ذات الصلة. منفصلاجٍ ملف حالة يجب أن يكون لكل ن 

 .ينبغي تعيين رمز ووضعه في مقدمة کل ملف حالة 

 .ال ينبغي تسجيل األسماء مطلقاً في مقدمة ملفات الحالة، وال ينبغي إلصاق الصور بملفات الحالة 

 ة بأسماء الناجين في مكان مختلف، أو تخزينها إلكترونياً من خالل ملف محمي بكلمة لحماية السرية، يجب تخزين قائمة تربط رموز ملف الحال

 مرور.
اركتهم المعلومات التي تم جمعها عن الناجين تخصهم هم، وينبغي أن يكون لديهم إمكانية االطالع على المعلومات وقراءتها في أي وقت كجزء من مش

 الفعالة.

 القائم على النوع اإلجتماعينظام إدارة معلومات العنف  9.2

ائم على إن نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي هو نظام قوي لجمع وتخزين ومشاركة المعلومات األساسية حول حوادث العنف الق

األوضاع اإلنسانية، وتوفير نظام بسيط لمديري  النوع االجتماعي. وقد تم إنشاؤه من أجل تنسيق جمع البيانات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في
نف المبني على النوع مشاريع العنف القائم على النوع االجتماعي لجمع بياناتهم وتخزينها وتحليلها، ولتمكين المشاركة اآلمنة واألخالقية لبيانات حوادث الع

ى النوع االجتماعي هو مساعدة مقدمي الخدمات على تحقيق فهم أفضل لحاالت االجتماعي المبلغ عنها. والغرض من نظام إدارة معلومات العنف القائم عل

خارجياً مع الوكاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي يتم اإلبالغ عنها، وتمكين الجهات الفاعلة من مشاركة البيانات داخلياً عبر مواقع المشاريع و

 يق المتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.األخرى لتحليل االتجاهات األوسع وتحسين التنس

، والموقعون حالياً على 2015في أوائل عام  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيتم استهالل  مشاركة البيانات غير المحددة للهوية:

وصندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية والمفوضية السامية لألمم محافظة  11منظمة لجمع البيانات تغطي  18بروتوكول مشاركة المعلومات يبلغون 

بالشراكة مع وكاالت جمع البيانات لتوجيه عملية جمع  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيالمتحدة لشؤون الالجئين. وقد تم تطوير 

)البيانات اإلحصائية غير المحددة للهوية( بشكل آمن وسري وأخالقي.  على النوع االجتماعينظام إدارة معلومات العنف القائم وتحليل واستخدام بيانات 

لتوضع  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيمن كل موقّع على  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيوتُجمع بيانات 

الموقّعين ويتم اعتمادها مسبقاً من قبل جهات فاعلة خارجية. ويمكن ألي منظمة ترغب في الحصول على البيانات في تقارير شهرية تتم مشاركتها بين 

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع أو المساهمة في تقديم البيانات إلى  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيالمستمدة من 

 دم طلباً رسمياً إلى صندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية بوصفه وكالة التنسيق الرئيسية.أن تق االجتماعي

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع وتضطلع جميع الوكاالت المعنية بإدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، والتي تشكل جزءاً من 

نظام إدارة معلومات العنف ت العنف القائم على النوع االجتماعي. أما بالنسبة للجهات الفاعلة التي هي ليست جزءاً من ، بمسؤولية توثيق حاالاالجتماعي

، فإن إجراءات التشغيل المعيارية هذه تشمل استمارات القبول واإلحالة والموافقة التي يمكن استخدامها من قبل الوكاالت القائم على النوع االجتماعي

 عند اإلبالغ عن حالة العنف القائم على النوع االجتماعي. الرئيسية

 الناجيألولية من وال تُستخدم استمارات االستيعاب والتقييم الطبي إال من قبل الوكاالت المتخصصة. وقد تلقّى موظفو الوكالة المكلفون بجمع المعلومات ا

 تدريباً مناسباً على كيفية ملء االستمارات وكيفية التصرف وفقاً للمبادئ اإلرشادية. الناجية \

 

 أمن البيانات 9.3

نظام إدارة معلومات العنف معظم الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يستخدمون استمارات االستيعاب سواء كانوا يستخدمون 

. تحتوي استمارات االستيعاب على معلومات سرية وحساسة للغاية، وال يمكن مشاركة هذه المعلومات مع االجتماعي أو ال يستخدمونهالقائم على النوع 

 الموافقة المستنيرة ومشاركة المعلومات والقسم أدناه(. 4.4اآلخرين إال في ظروف معينة )راجع الفصل 

 إن كنت تحتفظ بنسخ ورقية من معلومات الحالة:

 أنه في  إطبع المعلومات إن كان ذلك ضرورياً للغاية. وحيثما أمكن، قُم بتعزيز بيئة عمل خالية من الورق لتقليل كمية المعلومات المطبوعة. بيد

لورقية معظم الحاالت، لن يتمكن دارسو الحالة من الوصول إلى الحواسيب أو أجهزة البيانات المحمولة يدوياً، ومن ثم سيستخدمون االستمارات ا
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انات. لتوثيق الحاالت. وفي حالة طباعة المعلومات، قُم بتسجيل كل نسخة عن طريق تطبيق األرقام التسلسلية )أو الترميز( وتتبعها على جدول بي

 تأكد من أن المخولين بالوصول إلى هذه الوثائق في منظمتك هم فقط الذين يدركون أنهم مسؤولون عن أمنها.

 ية البيانات واألرشفة في منظمتك، قُم بتدمير جميع المواد المطبوعة التي لم تعد مطلوبة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تماشياً مع سياسات حما

 التمزيق أو الحرق )إن كان القيام بذلك آمناً(.

  السرية أو المفاتيح. ويجب قفل قُم بتخزين المواد المطبوعة في خزانة ملفات مقفلة أو حاوية آمنة أخرى، وقُم بالحد من الوصول إلى األرقام
نة الغرف التي تحتوي على المعلومات الورقية واإللكترونية بشكل آمن عندما يغادر الموظفون الغرفة. وينبغي أن يكون جميع الموظفين على بي

 من أهمية توخي الحذر بشأن من يدخل الغرفة حيث يعملون وألي غرض.

 لطوارئ أو اإلخالء.ضع خطة لتدمير جميع المعلومات في حالة ا 

 إن كنت تحتفظ بمعلومات إلكترونية عن الحالة:

 ات ال تقُم بإرسال معلومات بالبريد اإللكتروني إال إذا كان ذلك ضرورياً جداً. وعند إرسالك رسالة بالبريد اإللكتروني، يجب تضمين إرشاد

لكتروني والملفات المرفقة حساسة. ويمكن أن يشمل ذلك تحذيرات مثل للمستلمين حتى يكونوا على دراية بأن المعلومات الواردة في البريد اإل

 "توزيع محدود: ال تنشر هذه الرسالة اإللكترونية أو المرفقات بدون إذن من ..."

 ياطية قُم بتخزين البيانات اإللكترونية على جهاز كمبيوتر واحد أو جهاز تخزين قابل لإلزالة، مثل محرك أقراص محمول، واحتفظ بنسخ احت

 محدودة.

 .قُم بتأمين النسخ االحتياطية في خزانة أو غرفة مقفلة، أو احتفظ بمحركات األقراص المحمولة معك في جميع األوقات 

  ،يجب التحكم في الوصول إلى المعلومات. ويشمل ذلك وضع بروتوكوالت لجميع الموظفين الذين يصلون إلى معلومات الناجين أو يستخدمونها
 إمكانية الوصول إلى الحواسيب المستخدمة لتخزين البيانات السرية.والحد من 

  يجب أن تكون المعلومات المخزنة إلكترونياً محمية بكلمة مرور. استخدم سلسلة من كلمات المرور، وذلك بإنشاء كلمة مرور مختلفة لكل

كلمات المرور إلى المعلومات التي لديه حاجة  مستوى من المعلومات. حافظ على األمن من خالل ضمان أن كل مستخدم ال يعرف سوى

 مشروعة إليها.

 وف من استخدم ُمعّرفات إلخفاء الهويات الشخصية. قُم بتطوير نظام من الرموز لتعيين ُمعّرفات فريدة لكل ناجٍ، وذلك باستخدام األرقام والحر

ي يقوم بتعيين الُمعّرف ألول مرة وبإدخال المعلومات في اسم العائلة أو رموز أخرى. وال يجوز أن يعرف هوية العميل سوى الشخص الذ

 الكمبيوتر.

بنظام اإلرشادية الخاصة ال يجوز أبداً نقل نماذج االستالم المكتملة أو مشاركتها بين الوكاالت للحفاظ على سالمة المعلومات وأمنها وسريتها. ووفقاً للمبادئ 

 فقط مشاركة كل ملف الحالة أو جزء منه: حاالت نادرة، قد يكون من الضروري في عيإدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتما

  إلى موقع جديد حيث  الناجية \ الناجيإن كان يجري نقل إجمالي الرعاية / الدعم الخاص بأحد الناجين بسبب انسحاب إحدى المنظمات أو انتقال

 (.جيةالنا \ الناجيستقوم منظمة أخرى بتقديم الدعم )بموافقة 

 و استمارة ال يجوز للمانحين أو للكيانات الخارجية األخرى أن يأمروا بأن يقوم مقدمو الخدمات بتقديم ملفات حاالت فردية )أي استمارة االستالم أ

 تقرير الحادث( كإبالغ روتيني.

  وبموافقة صريحة. الناجية \ الناجيوفقط في المناسبات االستثنائية وفقاً الحتياجات  الناجية \ الناجيال تشارك ملفات الحالة دون موافقة 

 

سنوات، وبعدها يمكن تدميرها. ويمكن استرداد أي إشارة أخرى بشأن الحالة من المحفوظات  5يوصى بضرورة االحتفاظ بجميع ملفات الحاالت لمدة 

مة بروتوكوالت داخلية خاصة بها بشأن مدة االحتفاظ بملفات الحاالت حتى يتم تدميرها بعد إغالق اإللكترونية. ومع ذلك، ينبغي أن يكون لدى كل منظ

نقله إلى منظمة أخرى. وفي بعض الحاالت )الالجئون على سبيل المثال(، يلزم تقديم معلومات عن الحاالت ألغراض  الناجية \ الحالة وعندما يرفض الناجي

 يمكن استخدام المعلومات اإللكترونية عن الحالة. وينبغي عدم نقل ملفات الحاالت المغلقة دون موافقة الناجين. إعادة التوطين، وفي هذه الحالة

 

 أفضل ممارسات مشاركة البيانات 9.4

أن العنف القائم على النوع االجتماعي يحدث في كل مكان. وال يتم اإلبالغ عنه بشكل كاف بسبب المخاوف من الوصم بالعار أو االنتقام،  استذكار من المهم 

بغي أن وال ينومحدودية توافر مقدمي الخدمات الموثوق بهم أو إمكانية الوصول إليهم، وإفالت الجناة من العقاب، وعدم الوعي بفوائد التماس الرعاية. 

لتحديات المتعلقة يكون االنتظار أو البحث عن بيانات سكانية عن الحجم الحقيقي للعنف القائم على النوع االجتماعي من األولويات في حالة الطوارئ بسبب ا

يفترضوا أن العنف القائم على  ومع أخذ ذلك في االعتبار، يجب على جميع العاملين في المجال اإلنساني أنبالسالمة واألخالق في جمع هذه البيانات. 

إجراءات  النوع االجتماعي يحدث ويهدد السكان المتضررين؛ وأن يتعاملوا معه على أنه مشكلة خطيرة ومهددة للحياة؛ وأن يتخذوا إجراءات تستند إلى

 50.هذه، بصرف النظر عن وجود أو غياب "أدلة" ملموسة قياسية التشغيل ال

النوع اإلجتماعي في األزمات اإلنسانية، غالباً ما يتحول النقاش إلى عدد الحاالت التي حدثت. وعلى الرغم من أن "الحصول  وعند دراسة العنف القائم على

وع نف القائم على النعلى األرقام" قد يبدو، للوهلة األولى، وكأنه الطريقة األكثر منطقية وكفاءة لفهم أي مشكلة، فإن التركيز كثيراً على تعداد حاالت الع

أن يؤدي إلى نتائج عكسية في الواقع. فالتركيز على األرقام فقط ال يخفق فقط في التعرف على المدى والنطاق الحقيقيين  –ألسباب عدة  –االجتماعي يمكن 

نات، ويؤدي إلى استبعاد أو للعنف القائم على النوع االجتماعي الذي يحدث، بل يمكن أن يعّرض الناجين إلى مزيد من األذى، ويؤدي إلى سوء تفسير البيا
ت. ويمكن تجاهل مصادر أخرى للمعلومات أكثر فائدة من غيرها. ولذلك، ال يوصى بأن تتم مشاركة أو نشر عدد الحاالت التي يرعاها أحد مقدمي الخدما

نوع االجتماعي على رسم صورة أوفى، عن أنماط واتجاهات ومخاطر العنف القائم على ال –الكمية والنوعية  –أن تساعد أنواع أخرى من البيانات 

                                                             
50 Inter-Agency Standing Committee. 2015. Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: 

Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery. 
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ذة للحياة. وخصوصاً عند مراجعة مصادر متعددة وتحليلها معاً. إن الضغط على مقدمي الخدمات لبيانات الحاالت يضعف قدرتهم على تقديم الرعاية المنق

 ولذلك ينبغي التركيز بشكل أقل على تعداد الحاالت في استجابة العراق.

 

 التنسيقالفصل العاشر: آليات 

ي ما بين الجهات تتطلب الوقاية واالستجابة الفعالتان لحماية الطفل وللعنف القائم على النوع االجتماعي إجراءات منسقة متعددة القطاعات، على األقل، ف

 الفاعلة في قطاع الخدمات الصحية واالجتماعية والقطاع القانوني وقطاع حقوق اإلنسان وقطاع األمن والمجتمع.

  الوقاية الفعالة من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له إجراءات منسقة متعددة القطاعات، على األقل، في ما بين الجهات تتطلب

عية الفاعلة في قطاع الخدمات الصحية واالجتماعية، والقطاع القانوني، وقطاع حقوق اإلنسان، وقطاع األمن والمجتمع. وتعتبر المجموعات الفر

لنوع مجموعات العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي هي الهيئة التنسيقية التي تهدف إلى تعزيز الوقاية من العنف القائم على ا /

ن ااالجتماعي واالستجابة له في حاالت الطوارئ، مع التركيز على النازحين والالجئين في المخيمات وفي المجتمعات المضيفة بما في ذلك السك

 المضيفون المعرضون لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي.

 الجتماعي يتم تنسيق الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له من قبل المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع ا

(. ويتم سحب أعضاء 5االجتماعي على مستوى المحافظات )الملحق على مستوى الدولة ومجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع 

مجموعة العمل من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمجتمع المدني والوزارات 

 الرئيسية.

 تماعي قبل اجتماعات المجموعات الفرعية الوطنية للسماح بمناقشة القضايا تُعقد اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االج

 المثارة على مستوى المحافظات على مستوى أعلى للحصول على التوجيه والدعم.

 ديم الدعم تعمل مجموعات عمل العنف القائم على النوع االجتماعي عن كثب مع الهياكل / اللجان على مستوى المخيمات لفهم قضايا الحماية وتق
 عند الحاجة.

  تعمل مجموعات العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي عن كثب مع المجموعات. وهناك جهات تنسيق مخصصة لحضور اجتماعات

القائم على النوع  المجموعات وتدلي بتعليقاتها الجتماعات مجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي من أجل دعم تعميم العنف

 االجتماعي في برامج وأنشطة المجموعة.
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المعيارية لتشغيل  ا  تواقيع أطراف إجراءات 

 إن جميع الوكاالت ومجموعات الالجئين المشاركة المذكورة في الوثيقة تظهر، بتوقيعها، إلتزامها بإجراءات التشغيل المعيارية

  المنظمة التأريخ التوقيع

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 
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Annex 1: Sample Referral Pathway 
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 : المذكرة التوجيهية لإلحالة2الملحق 

 المذكرة التوجيهية:

 القائم على النوع االجتماعيإنشاء ونشر أنظمة اإلحالة فيما يتعلق بالعنف 

( في العراق، تسعى هذه المذكرة التوجيهية GBV( الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي )SOPتماشياً مع إجراءات التشغيل القياسية )

وإنشاء/نشر  إلى تقديم تفاصيل وتوضيح خطوة بخطوة عن مخططات الخدمات واستشارات المجتمعات المحلية وإنشاء مسارات لإلحالة

 أنظمة اإلحالة ومراقبتها.

آلية مرنة تربط بأمان بين الناجين والخدمات الداعمة المختصة كالرعاية الطبية والصحة العقلية والدعم النفسي  مسار اإلحالةيعتبر 

إلى أين  الناجية \ االجتماعي ومساعدة الشرطة والدعم القانوني/ العدلي.وينبغي إنشاء نظام إحالة واضح في كل مكان لكي يعلم الناجي

اها في الوقت المناسب. وينبغي على هذا النظام، الذي يتم تطويره من قِبَل العاملين في المجال اإلنساني وقلتلقي المساعدة وكي يتل ونيذهب

 51وأفراد من المجتمع المحلي، أن يكون مألوفاً لجميع األفراد في المجتمع وكل الجهات المعنية في تزويد الخدمات للناجين.

االت الفردية للعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل مسار اإلحالة، مما يضمن حصول يدعم نظام اإلحالة دراسي الحاالت لمتابعة الح

الناجين على خدمات متعددة دون الحاجة إلى إعادة سرد قصصهم مراراً وتكراراً. وتستند أنظمة اإلحالة المنشأة إلى تخطيط منسق للخدمات 

ع على عاتق وكاالت إدارة الحاالت المسؤولية األساسية عن ضمان وجود نظام شامل والبنى االجتماعية وإدراك قدرات الجهات الفاعلة.وتق

( المعنية بالعنف WGلمخطط الخدمات خاص بالمنطقة ونظام اإلحالة من أجل دعم عمالئها على نحو معقول. وتؤدي مجموعات العمل )

ً في تنسيق ودمج وتعزيز GBVالقائم على النوع االجتماعي ) ودعم وكاالت إدارة الحاالت في نشر مخططات الخدمات ( دوراً حيويا

 ومسارات اإلحالة.

 مخططات الخدمات

وما هي الخدمات  ما هي الخدمات الضرورية لتلبية احتياجات الناجينيتمثل اإلجراء األول نحو إنشاء نظام لإلحالة في اكتشاف وإدراك 

المتاحة وما هي الثغرات الموجودة التي تتطلب الدفاع عنها أو معالجتها. وينطوي هذا على مشاركة المجتمع المحلي والوكاالت الحكومية 

 ركزية: خريطة الخدمة.المختلفة ومقدمي الخدمات األخرى وتجميع هذه المعلومات في قاعدة بيانات م

. إجراء تقييم سريع / مخطط لجميع الخدمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بممارسات العنف القائم على النوع االجتماعي 1

 التالية:إلدراجها في مسار اإلحالة )النفسي، الصحي، القانوني، السالمة / األمن، االقتصاد، إلخ(. تسعى التقييمات لإلجابة على األسئلة 

 ما هي الخدمات / الموارد التي تقدمها داخلياً مسبقاً وما الذي يمكن البناء عليه؟ 

 ما هي الخدمات الخارجية الموجودة قبل الطوارئ؟ 

 ما هي الخدمات ال تزال فعالة؟ 

 هل هذه الخدمات آمنة ويمكن الوصول إليها ومزودة بكادر كاف من الموظفين؟ 

  األجل لهذه الخدمات؟هل هناك تمويل مستقر وطويل 

 هل يتم الوفاء بالمعايير الدنيا لتقديم الخدمات أو أنها تتطلب المزيد من بناء القدرات؟ 

 ما هي البنى المجتمعية التقليدية وغير الرسمية التي يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم الناجين وأسرهم؟ 

 

ورقة تجميع بيانات طلب مقابلة مورد اإلحالة المحتمل وجهاً لوجه. استخدام . الحصول على أسماء موارد اإلحالة المحتملة وإن أمكن، 2

ن الخدمة. ومن المهم تحديد نوع اإلحاالت التي يمكن قبولها لتسجيل المعلومات ع مخطط الخدمات للعنف القائم على النوع االجتماعي

                                                             
51 UNHCR .2003 .Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons :Guidelines 
for Prevention and Response. 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B7OtqYPxzV_CflE2UHN1RjZZOFNLbjBlYklnRlJubjFkQmpHemdGdDFIRllDRTR6SmFfQ1k
https://drive.google.com/open?id=0B7OtqYPxzV_CflE2UHN1RjZZOFNLbjBlYklnRlJubjFkQmpHemdGdDFIRllDRTR6SmFfQ1k
https://drive.google.com/open?id=0B7OtqYPxzV_CflE2UHN1RjZZOFNLbjBlYklnRlJubjFkQmpHemdGdDFIRllDRTR6SmFfQ1k
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وتحت أي ظروف )على سبيل المثال، إن كان مقدم الخدمة يعمل فقط مع الشباب من عمر معين أو فقط مع األشخاص من ذوي اإلعاقة 

 وما إلى ذلك(. عرض البقاء على اتصال والعمل معاً على إنشاء شبكة إذا كانوا مهتمين.

مس الدعم من الجهات الفاعلة القانونية والحكومة لمراجعة المبادئ األساسية وممارسات النظام القانوني وااللتزامات تجاه األشخاص . الت3

 الذين عانوا من العنف واالستغالل الجنسيين واآلثار المترتبة على تقديم الخدمات.

كتاب اإلحالة كي يستخدمها دارسو الحاالت. ويمكنك تقسيم كتاب اإلحالة  . إدخال معلومات من أوراق جمع البيانات إلى قاعدة بيانات أو4

رد إلى أنواع مختلفة من مواضيع اإلحالة )على سبيل المثال، القانونية، واالجتماعية، واإلسكان، والطبية، والنفسية( ، مع وضع جميع الموا

احدة في كل صفحة، وقم بإدراج المعلومات ذات الصلة حول هذه ذات الصلة معاً تحت كل مجال. وقم بوضعها في كتاب مع وضع إحالة و

المؤسسة، وذلك يمكن أن يكون مفيداً عند تحديد المؤسسة التي يمكن أن تساعد العميل / المريض على أفضل وجه. وينبغي أن يشمل ذلك 

 يمكنك من خاللها إحالة الناجين على نحو واقعي.فقط الوكاالت التي يمكن الوصول إليها من المنطقة الجغرافية التي تغطيها أنت، والتي 

زينها . ينبغي أن يكون لدى الفريق العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي قاعدة بيانات شاملة للمحافظة بأكملها، والتي يمكن تخ5

 .نموذج مخطط الخدمات.في 

 اعتبارات خاصة: األطفال

 .قَيِّم ماهي الخدمات والموارد الالزمة لتوفير خدمة شاملة لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف واالستغالل الجنسيين 

  غيرهم من مقدمي الخدمات لديهم أي التزامات قانونية تجاه الناجين من األطفال وكيف تحقق ما إذا كان الموظفون القانونيون أو الصحيون أو
 يؤثر ذلك على تقديم الخدمات. ما هي متطلبات اإلبالغ اإللزامي الموجودة؟

 اعتبارات خاصة: حاالت الطوارئ

  الغذائية وغير الغذائية إلنشاء مخطط خدمات أساسية في حاالت الطوارئ أَعِط األولوية لموارد المواد الصحية والنفسية والسالمة والموارد
 للرعاية الفورية للناجين.

 

 استشارات المجتمعات المحلية

 . أجِر تقييمات وفقاً للمجتمع المحلي و / أو مناقشات مجموعات التركيز للحصول على مدخالت المجتمع: 1

  النقل، المعرفة بالخدمات ومحو األمية واللغة وما إلى ذلك( وسبل تخفيفها.َحِدد العوائق االجتماعية واالقتصادية والمادية للخدمات )مثل 

  َحِدد فرص الوصول إلى الخدمات. أين وعبر أي منظمة/منظمات يجب وضع "نقطة/نقاط دخول" خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع
 االجتماعي.

 دث العنف القائم على النوع االجتماعي في مكان يعتبرونه آمناً وخصوصياً ومن المرجح أن يتقدم الناجون لطلب المساعدة واإلبالغ عن حا
 وسرياً ويمكن الوصول إليه وتكون الخدمات جديرة بالثقة، لذا اسأل النساء والفتيات عن صفات مكان من هذا القبيل.

 .52إذا كنت غير متأكد من مكان تقديم الخدمات، فهذه فرصة لمعرفة ذلك  

 

 التي والثغرات وحاجاتهن أولوياتهن على للتعرف اإلناث الموظفات باستخدام منفصل نحو على تلفتياوا ءلنساا مع وراتامش. قم بإجراِء 2

 الخدمات حول الوعي وخلق أفضل نحو على المجموعات هذه خدمة كيفية حول رؤية برامج تقدم أن االستشارات لهذه يمكن. منها يعانون

 53.القادمة المتاحة

مع الزعماء المجتمعيين والدينيين لسماع اهتماماتهم المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في المجتمع، وإذا ما كانوا . اجتَِمع 3

يدعمون الناجين وكيف يقومون بذلك. وهذا أيضاً يشكل فرصة لمشاركة المعلومات حول الخدمات التي تقدمها واعرض البقاء على اتصال 

 اء شبكة إذا كانوا مهتمين بذلك.والعمل معاً على إنش

                                                             
52 Keesbury, Jill and Jill Thompson .2010“ .A step-by-step guide to strengthening sexual violence services in public health facilities  :
Lessons and tools from sexual violence services in Africa ”.Lusaka :Population Council. 

53 Levy, Marcy, Lyn Messner, Malia Duffy, and Jennifer Casto .2016 .Strengthening Linkages Between Clinical and 
Social/Community Services for Children and Adolescents who Have Experienced Sexual Violence :A Companion Guide. 

https://drive.google.com/open?id=0B7OtqYPxzV_CflE2UHN1RjZZOFNLbjBlYklnRlJubjFkQmpHemdGdDFIRllDRTR6SmFfQ1k
https://drive.google.com/open?id=0B7OtqYPxzV_CflE2UHN1RjZZOFNLbjBlYklnRlJubjFkQmpHemdGdDFIRllDRTR6SmFfQ1k
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 إنشاء مسارات اإلحالة

على إنشاء مسار إحالة أساسي، والذي ينبغي أن يعطي األولوية للرعاية الطبية والدعم  شديدة سيكون التركيز خالل حالة الطوارئ ال 

وذلك ألن األمر قد يستغرق بعض الوقت لجمع  النفسي االجتماعي وخيارات السالمة على أساس التقييم السريع لخدمات الطوارئ المحيطة.

المعلومات والدعم الالزم إلنشاء نظام إحالة كامل، والذي سيتضمن خدمات موسعة مثل الفرص االقتصادية والخدمات القانونية. ويمكن 

 دمج كالهما مع حماية الطفل لالستخدام المشترك.

دام دارسي الحاالت في خدمة عمالئهم، فإن مسار اإلحالة يركز أكثر على التأكد في حين أن قاعدة البيانات وكتاب اإلحالة مخصصان الستخ

ل مقدمي  من أن مقدمي الخدمات اآلخرين وبنى المجتمع المحلي يعلمون كيف وإلى من يحيلون الناجين الذين يصلون إليهم. كما أنه يَُحّمِ

 ً للخدمات التي قد يحتاجها أو يريدها الناجون. وتمّكن مسارات اإلحالة  الخدمات المسؤولية عن دورهم في المسار ويمنحهم تمثيالً بصريا

 أيضاً النساء والفتيات من معرفة إلى من يتوجب عليهن الذهاب للحصول على الدعم إذا واجهن العنف القائم على النوع االجتماعي.

بالمعلومات من مخطط الخدمة. احرص على مالحظة نوع اإلحاالت التي نموذج مسار إحالة العنف القائم على النوع االجتماعي. إمأل 1

 مثل القيود العمرية، األرامل فقط، اإلعاقة فقط وما إلى ذلك(.يمكن قبولها وتحت أي ظروف )

. بالنسبة ألولئك الذين لديهم مستويات تعليم منخفضة، قم بإنشاء نسخة بسيطة من مسارات اإلحالة في صيغة يمكن فهمها بسهولة )على 2

بسيطة حول إعداد التقارير واإلحاالت باللغة المحلية سبيل المثال من خالل الصور / الرسوم البيانية(. توضيح "نقاط الدخول" ومعلومات 

)اللغات( ونشرها على المجتمع بحيث يكون أكبر عدد ممكن من األشخاص على دراية بالمكان الذي يمكنهم الذهاب إليه للحصول على 

 54المساعدة وما يمكن توقعه.

 اعتبارات خاصة: األطفال

 ( ما هي الوكالة التي ينبغي أن تكون مسؤولة بشكل أساسي عن التعامل مع حاالت الناجين من حدد مع وكالة حماية الطفل المحلية )إن وجدت
. مالحظة: ينبغي أن تكون كل وكالة قادرة على رعاية الناجين من األطفال بما أن العميل هو من يختار مسار اإلحالةاألطفال ووضح ذلك في 

 إلى اإلفصاح عن الحادث أكثر من مرة. الناجية \ يألي جهة سيبلغ عن الحادث، وينبغي أال يضطر الناج

 اعتبارات خاصة: حاالت الطوارئ

 .قم بتوزيع المواد األساسية والرسائل الشفوية مع المعلومات عن خدماتك ومعلومات التواصل معك للمجتمع المحلي 

 

 إنشاء ونشر أنظمة اإلحالة

ووجود مسار إحالة ليس أمراً ذا شأن إذا لم تكن الوكاالت المشاركة في المسار تعد نشر أنظمة اإلحالة إحدى أهم الخطوات في العملية. 

يمكن استخدامه بطريقة أخالقية ومحترمة وآمنة للناجين. ويتضمن نظام اإلحالة الفعال للعنف القائم على النوع  وكيف بماهيتهعلى دراية 

 55االجتماعي العناصر األساسية التالية:

 قل للصحة والدعم النفسي االجتماعي والسالمة والحماية، بشكل مناسب ومجدي، وغير ذلك من الدعم القانوني، في مقدم خدمة واحد على األ
 منطقة جغرافية معينة؛

  تُقَدم الخدمات على نحو متسق مع المبادئ اإلرشادية للعنف القائم على النوع االجتماعي؛ 

 اجين للحصول على خدمات إضافية؛يدرك كل مقدمي الخدمات كيف وإلى من عليهم إحالة الن 

  يظهر جميع مزودي الخدمات وجود نهج منسق إلدارة الحاالت، بما في ذلك مشاركة المعلومات السرية والمشاركة في االجتماعات العادية
 إلدارة الحاالت لضمان حصول الناجين على خدمات متعددة القطاعات؛

  تُجمع البيانات المتعلقة بالعنف القائم على( النوع االجتماعيGBV بما في ذلك المدخالت االعتيادية واستمارات اإلحالة، بأمان وبشكل ،)
 أخالقي؛

 من  تحدد مسارات اإلحالة جميع الخدمات المتاحة ويتم توثيقها ونشرها وتقييمها بانتظام وتحديثها بشكل يمكن فهمه بسهولة )على سبيل المثال
 خالل الصور / الرسوم البيانية(؛

 لك مقدمو خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي مساحة لتنسيق قضايا االستجابة للناجين.يمت 

                                                             
54 IASC .2008“ .Establishing Gender-based Violence Standard Operating Procedures.” 

55 UNFPA .2015 .Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies. 

https://drive.google.com/open?id=0B7OtqYPxzV_Cfmh1SlZkZGRvSVlXZTdCMkhKTzc5ZkxhVkFTdDYzbzNweDBKcDVpX3laRFU
https://drive.google.com/open?id=0B7OtqYPxzV_Cfmh1SlZkZGRvSVlXZTdCMkhKTzc5ZkxhVkFTdDYzbzNweDBKcDVpX3laRFU
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. قم بدعوة جميع الجهات الفاعلة ضمن مسار اإلحالة الخاص بك إلى ورشة عمل، بما في ذلك دارسو الحاالت. اتصل بالوكاالت مسبقاً 1

ن أنثى( الذين سيعملون كنقطة اتصال لإلحالة لتلك الوكالة الستقبال جميع اإلحاالت. وتأكد من إرسالهم لممثل أو اثنين )من األمثل أن تكو

 إّن أهداف ورشة العمل هي:

 تحديد ومعالجة الثغرات في نظام اإلحالة الحالي؛ 

  تحديد واالتفاق على المعايير واآلليات لإلحالة الفعالة ومشاركة المعلومات؛ 

  الفاعلة لدورها في مسار اإلحالة ودور الجهات الفاعلة األخرى.التأكد من إدراك جميع الجهات 
 

. إنشاء ورشة عمل ومعالجة التالي )يرجى االطالع على عينة ورشة العمل ملف العرض التقديمي باوربوينت، ومالحظات الميسر 2

 والنشرات للمزيد من التفاصيل(:

 الثغرات في نظام اإلحالة الحالي 

 ف القائم على النوع االجتماعيالمبادئ اإلرشادية للعن 

 أدوار ومسؤوليات مختلف مقدمي الخدمات في دعم الناجين 

 التعامل مع الكشف عن المعلومات والحصول على الموافقة المبلغة والسرية واإلبالغ اإللزامي 

 بروتوكول مشاركة المعلومات وإرسال اإلحاالت، بما في ذلك النماذج 

 يينمنع االستغالل واالنتهاك الجنس 
 

. يجب أن تَُحِدد جميع الوكاالت، التي ضمن مسار اإلحالة الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي نقطتي اتصال لإلحالة لكل وكالة 3

 ا)أي نقطة اتصال واحدة ونائب واحد يدير اإلحاالت في غياب نقطة االتصال(. التأكد من تدريب نقاط االتصال ومعرفة كيفية تلقيها وإرساله

 لإلحاالت خالل ورشة العمل.

. القيام بورشة عمل مماثلة مع قادة المجتمع المحلي ورجال الدين، بما في ذلك سيدات المجتمع. ينبغي أن تتضمن ورشة العمل هذه 4

ومات وإحالة الحاالت المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي. التعرف على الدور الذي يمكن أن يؤديه القادة في مشاركة المعل

 إلى وكالة العنف القائم على النوع االجتماعي، وكذلك الدور الذي يمكن أن يؤدوه في مساعدة الناجين أثناء عملية إدارة الحاالت.

الة . تحديث مسار اإلحالة استناداً إلى التغذية المرتدة الواردة من ورش العمل وتشمل جهات اتصال نقاط االتصال. وضع مسار اإلح5

 وإرساله إلى جميع الوكاالت في مسار اإلحالة لتقدمه للموظفين للطباعة واالستخدام. PDFالنهائي في ملف 

. طباعة وتوزيع بطاقات اإلحالة أو الملصقات أو الكتيبات لمقدمي الخدمات اآلخرين و "نقاط الدخول" كما هو محدد خالل المشاورات 6

لة؛ وإدارة المخيم ومراكز التسجيل؛ نقاط االتصال لالجئين ونقاط االتصال في المجتمعات المضيفة؛ المجتمعية، مثل الفرق الطبية المتنق

 ومراكز المجتمع؛ والمراكز النسائية.

من المفيد تدريب الوكاالت على المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي قبل ورشة العمل حتى ال تضطر إلى إعطاء  مالحظة:

 عامة حول العنف القائم على النوع االجتماعي في ورشة العمل.نظرة 

 مراقبة أنظمة اإلحالة

ئ ينبغي توثيق جودة الخدمات ومراقبتها مع مرور الوقت أيضاً، لضمان عملها وتلبية الحد األدنى من معايير الرعاية بما يتماشى مع المباد

هم أن تعطي أنظمة اإلحالة األولوية لسالمة الناجين والسرية واحترام خيارات اإلرشادية للعنف القائم على النوع االجتماعي. ومن الم

 56الناجين، مع إدراك أنه حتى مع وجود جميع الخدمات في مكانها، قد يستمر الناجون بعدم اختيار الوصول إلى الرعاية.

رو/ رؤساء الخدمات على البروتوكوالت / . تطوير خطة تطوير الموظفين على المدى القصير والطويل. وحتى إذا اتفق جميع مدي1

الخطوات المبينة أعاله، فإن موظفيهم ال يزالون بحاجة إلى تدريب منتظم. العمل كشبكة لوضع خطة لورش العمل / التدريبات الجارية 

                                                             
56 UNFPA .2015 .Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies. 
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حالة واتفاقيات إعداد التقارير والتجديدية بحيث يمتلك ويحتفظ مقدمو الخدمات بالمعرفة والمهارات والمواقف واألدوات الستخدام مسارات اإل

 57وبروتوكوالت مشاركة المعلومات.

 58. التأكد من إعداد خطط المراقبة والتقويم، بما في ذلك آليات الخضوع للمساءلة. وقد تشمل ما يلي:2

 .استخدام مسارات اإلحالة واتفاقيات اإلبالغ على نحو صحيح 

  بصورة صحيحة.استخدام بروتوكوالت مشاركة المعلومات المستخدمة 

 .تكون عمليات التغذية المرتدة للعمالء سارية 

 .تكون عمليات ضمان الجودة العامة سارية للحفاظ على الجودة 

 .وجود آليات إلشراك جميع الجهات المعنية في الخضوع للمساءلة عن مهامهم وضمان الخدمات الفعالة 

 

 

 

 

 

  

                                                             
57 Levy, Marcy et al. 2016. 

58 Ibid. 
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Annex 3: Inter-agency GBV referral form األحالة بين المنظمات أستمارة  

 

 
Priority : االسبقية    Referred via:   عن طريق تمت احالته  Referral Date: 

 تاريخ االحالة 
Client Code 
 رمز الحالة 

High (Follow up requested within 24 hours)  عليا )تتطلب
ساعة(  24المتابعة خالل   

Medium (Follow up within 3 days) ( 3خالل  تتطلب المتابعة متوسطة 
 ايام(

 Low (Follow up  within 7 days) ايام( 7ه خالل تتطلب المساعدةمتدنية )   

  Phone (High priority only)  
 الهاتف )لذوي االسبقية العليا فقط(

  E-mail (only possible with 
encryption)            البريد االلكتروني 
 )يجب ارساله فقط بشكل مشفر(

  In Person (in sealed 
envelop ) (و في ظرف مغلق)شخصياً   

DD/MM/YY  
 اليوم/الشهر/السنة

 

Referred by: specify name of agency making referral and name 
of person completing this form ( if it is a CW, SW, CM, PM, 
Lawyer, ect and contacts): 
احالة من: تحديد اسم المنظمة التي قامت باالحالة واسم الشخص الذي قام بكتابة هذه 

                 محامي ... ورقم االتصال( ,CW,SW,CM, PMاالستمارة )ماهو عمله 

 Referred to: specify name of agency and name of person receiving 
the referral (include name/phone number of the NGOs Focal Point  
احالة الى: تحديد اسم المنظمة واسم الشخص الذي يستلم هذه االحالة )من ضمنها االسم/ 

 رقم الهاتف للشخص المسؤول( 

Name:________________ _____________________    االسم 

Position:____________________________________المنصب 
Contacts:___________________________________   الهاتف 

Agency: ____________________________________ المنظمة 

Name:________________ _____________________    االسم 

Position:____________________________________المنصب 
Contacts:___________________________________   الهاتف 

Agency: ____________________________________ المنظمة 

Consent to Release Information  (Read with person of concern and answer any questions before s/he signs below) 
 (أدناه يوقع ان قبل سؤال أي علىوقم بالرد الذي يهمه االمر الشخص مع اقرأ) معلومات عن االفصاح على الموافقة

I,                                                                (person of concern initials), understand that the purpose of the referral and of disclosing this 
information to                                                (referral agency) is to ensure the safety and continuity of care among service providers seeking 
to serve this family. The service provider,                                                      referring agency), 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. 
Signed initials of person of  Concern  or Caregiver if a minor:                                                                                              Date:       

اسم )                                                 لـ        المعلومات هذه عن والكشف اإلحالة من الغرض أن أفهم ،(الذي يهمه االمر لشخصاالحرف االولى ل)                                  انا            
الوكالة                                                    الخدمة،         مزود. العائلة هذه لخدمة التي تسعى الخدمات مقدمي بين الرعاية واستمرارية سالمة ضمان هو( اإلحالة وكالة

 .للمعلومات التبادل هذا أفوض النموذج، هذا توقيع خالل من. عنها الكشف سيتم التي الدقيقة المعلومات سردت ولقد لي بالنسبة اإلحالة إجراءات بشكل واضح شرحت قد ،(المحيلة
 :التاريخ                                                                            : اقاصرالشخص كان  إذا الرعاية مقدمي الذي يهمه االمر أو لشخصباالحرف االولى ل توقيع

Has the person of concern expressed any restriction to be referred to other agency  أخرى  وكالة احالته إلى حيال قيود عن أي أعرب الشخص هل  

No          Yes          if Yes, specify                      
 

 
Client Information(All personal information is OPTIONAL depending on level of detail the client consents to disclose) 

 الكشف عنها( على حالةال وموافقة التفاصيل مستوى على اعتمادا اختياري أمر هو الشخصية المعلومات جميعأعطاء )  حالةمعلومات ال 

Name:                                                      االسم  

Address (specify Tent/sector n. if in camp setting):       
الخيمة القطاع في حالة المخيم(رقم يد العنوان )تحد  

Phone:                              الهاتف 

DOB:                    تاريخ الوالدة 
 

Sex:     الجنس                      
 

Language:                    اللغة 

ID No. for IDP:               
للنازح رقم الهوية  

UNHCR Reg. for Refugee: 
      
 رقم التسجيل لالجيء

 

 

 

 

 

If Client Is a Minor   ااذا كان العميل قاصر

Name of primary caregiver:                           اسم الراعي االساسي 
Relationship to child:                                           عالقته بالطفل      

Contact information for caregiver:       
  الراعي عن معلومات االتصال

Caregiver is informed of referral? Yes   No  (If no, explain)             )هل تم اعالم الراعي باالحالة؟ نعم    ال  )اذا ال, وضح لماذا 
 
 
            

Background Information/Reason for Referral: (problem description, duration, frequency, etc.)   
 )وغيرها والتكرار، والمدة، المشكلة، وصف: )اإلحالة سبب/  أساسية معلومات
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Services already provided: (include any other referrals made)    
 )أخرى إحاالت أي ذلك في بما: )التي تم تقديمها بالفعل الخدمات

      
 
 
 
 

Services Requested الخدمات المطلوبة        Specify (outline specific needs and support 
required) حدد )توضيح االحتياجات الخاصة والدعم المطلوب(    

  Medical assistance [physical and/or mental health] مساعدة طبية )جسدية و/او  

(  نفسية/عقلية  

      

 Psychosocial support                                          دعم نفسي اجتماعي               

 Protection interview /services                 حماية                       خدمات/مقابلة          

 Livelihood/Education                                                             ة/ تعليمي ةحياتي 

 Financial assistance                                                                مساعدة مالية 

 Material assistance (FA/NFIs)  غذائي / غير غذائي(  مساعدة مادية(                          

 Legal assistance                                                                     مساعدة قانونية 

  Physical and/or mental impairment services خدمات  االعاقة الجسدية و/او العقلية       

 Care arrangement                                                                  ترتيب الرعاية            

 Civic documentation  وثيقة
                                      مدنية                                               

      

 Other                                                                 غيرها                      
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 مخطط القدرة على الموافقة والمصلحة الفضلى -4الملحق 
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Annex 5: GBV sub-cluster structure 
 

 
 


