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 شكر وعرفان
يم كوردستان وضعت إجراءات التشغيل المعيارية المشتركة بين الوكاالت لمنع العنف القائم على النوع اإلجنماعي والتصدي له في حاالت الطوارئ في أقل

اإلجتماعي بالتنسيق مع المجموعات العاملة المعنية بالعنف القائم على النوع العراق تحت مظلة المجموعة العنقودية الفرعية للعنف القائم على النوع 

يقة هي ثمرة ورش عمل التشاور الموسع مع الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ثاإلجتماعي في دهوك وأربيل والسليمانية. وهده الو

نشكر أعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي على  اتمع المدني. إننوالدولية والمؤسسات األكاديمية  ومنظمات النساء/المج

ن مالحظات اإللتزام التي أبدته وكذلك نشكر أعضا المجموعة العاملة الذين حضروا ورش العمل وسهلوا عقد ورش عمل للتشاور وكرسوا فريق عملهم لتدوي

 ت.حول إجراءات التشغيل المعيارية في جميع المحافظا
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 الفصل األول: مقدمة

فرد من مناطع النزاع المسلح في سوريا وإلتجأوا  230000يعاني العراق من أزمة نزوح مزدوجة. إذ فر الالجئون السوريون، الذين يزيد عددهم عن 

العراقيين الذين فروا من مناطق تسيطر (. ومما زاد من وضع هذه األزمة سوءاً إرتفاع عدد النازحين KRIبشكل رئيسي إلى أقليم كوردستان العراق )

( وما أعقب ذلك من عمليات عسكرية قادتها الحكومة وقوات التحالف إلستعاد األراضي. لقد تحطم البلد ISILعلها الدولة اإلسالمية في العراق والشام )

الجئ سوري  268931وأكثر من مليون عائد، إضافة إلى  (IDPsيين نازح )مال 3بفعل موجات النزوح المتعاقبة، إذ تشير التقديرات الحالية إلى وجود 

جاء األخرى من العراق. لقد رل وثيق بالوضع اإلنساني في األكفي أقليم كوردستان العراق. إن األوضاع في محافظات أقليم كوردستان العراق ترتبط بش

ر   في الوقت ووا في أماكن أخرى من المحافظة. حمن هؤالء الناس نزشخص  386450مليون شخص من سكان نينوى من منازلهم، وإن  1.2أكثر من  ُهج ِّ

(، معظمهم من نينوى. لقد إرتفع عدد 397014نفسه، تستمر محافظة دهوك بإستضافة أغلبية الالجئين السوريين وثاني أكبر عدد من النازحين العراقيين )

اً بعد أن أدى تكثيف العمليات العسكرية في الموصل إلى المزيد من النزوح ، خصوص2017مساعدات إنسانية في نينوى في إلى الناس الذين يحتاجون 

 أن يعود عراقيون آخرون إلى مناطقهم األصلية.  عومن المتوق

( منتشر على نطاق واسع ويشكل عنصراً مقلقاً في األزمة المزدوجة. SV(، وبشكل خاص العنف الجنسي )GBVإن العنف القائم على النوع اإلجتماعي )

ة في العراق إذ يستخدم تنظيم داعش العنف الجنسي كوسيلة لإلرهاب وأسلوب للنزاع، ويستهدف، بالدرجة األولى، نساء وفتيات أقليات عرقية ودينية معين

واإلغتصاب وسوريا. ويكون أولئك الناس الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسلطة داعش عرضة لمخاطر إنتهاك الحقوق واإلختطاف والعبودية الجنسية 

كة بشكل أقل تؤثر إلى حد بعيد على المزيد من الالجئين والنازحين والمج تمعات المضيفة. والتعذيب واإلساءة. وعلى أية حال، فإن تأثيرات النزوح المدر 

نسي والتحرش وزاج ( وجرائم الشرف واإلستغالل الجIPVفبالنسبة للعراقيين، فاقم النزوح النسب العالية أصالً من عنف الشريك الحميم )

نت موجودة قبل النزاع األخير. إن هشاشة مجموعات معينة، كاألسر التي ترأسها أنثى واألرامل والنساء ذوات إعاقة ااألطفال/المبكر/القسري التي ك

ة بالناس ممن هم عرضة للعنف مصاعب جسدية والفتيات المراهقات واألطفال زاد من صعوبة التحديات التي يواجهونها. وقد أهملت األحتياجات الخاص/

لنوع اإلجتماعي القائم على النوع اإلجتماعي، خصوصاً النساء والفتيات في جميع القطاعات، في حين هنالك إحتمال كبير لتخفيف مخاطر العنف القائم على ا

 وتقديم رعاية متعددة القطاعات وعالية الجودة.

تصف مبادئ توجيهية وإجراءات وأدوار ومسؤوليات في منع العنف القائم على النوع  (SOPsاالت )إن إجراءات اتشغيل المعيارية المشتركة بين الوك

 اإلجتماعي واإلستجابة له على يد جميع األطراف الفاعلة ذات العالقة في أقليم كوردستان العراق

ً من المستفيدين، بما في ذلك النازحين  ً واسعا والالجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة واولئك الذين بقوا في تغطي إجراءات التشغيل المعيارية نطاقا

ءات التشغيل المعيارية عبر عملية إستشارية مشتركة بين الوكاالت باإلشتراك مع مؤسسات ابيوتهم خالل العمليات العسكرية وبعدها. لقد وضعت إجر

ي المجتمع المدني تعمل على منع العنف القائم على النوع اإلجتماعي واإلستجابة حكومية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات وطنية ودولية واطراف فاعلة ف

دمات القانونية له. لقد أعدت إجراءات التشغيل المعيارية منظمات مسؤولة عن تقديم الخدمة في أربعة قطاعات إستجابة رئيسية: الصحة، الدعم النفسي، الخ

ة مع موارد موجودة تتعلق بمنع العنف القائم على النوع اإلجتماعي واإلستجابة له. لقد وضعت إجراءات والسالمة واألمن. والقصد منها إستخدامها سوي

العنف القائم على النوع اإلجتماعي والعنف غير القائم على ب الفاعلة المعنية طرافجميع األالتشغيل المعيارية من أجل تسهيل إتخاذ إجراء مشترك من قبل 

 له. تصديلة في أقليم كوردستان العراق من أجل منع العنف القائم على النوع اإلجتماعي والالنوع اإلجتماعي العام

 

 الصكوك واإللتزامات الدولية 1.1

 

 ( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانUDHR( )1948) 

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

  (1951ن بوضع الالجئين )يالمتعلقاإلتفاقية والبروتوكل 

 ( 1952إتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة) 

 ( 1954إتفاقية األمم المتحدة بشأن وضع االشخاص عديمي الجنسية) 

 ( 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 

 (1966ثقافية )العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية وال 

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

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

(1999) 

  (1989)إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل 

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

 ة بروتوكول األمم المتحدة لمنع ومنع ومعاقبة اإلتجار بالبشر، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريم

 (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 ) 1612قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 ( إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةCRPD( )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 ) يالمتحدة بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدالبيان المشترك لجمهورية العراق واألمم 

  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 

  لق بالمأوى()متع 20011لسنة  8قانون مكافحة العنف األسري رقم 

  

 األوضاع وأسباب القلق 1.2

 

ئدين والمجتمعات تغطي إجراءات التشغيل المعيارية هذه نطاقاً واسعاً من المستفيدين في محافظات أقليم كوردستان، بما في ذلك النازحين والالجئين والعا

لألشخاص األكثر هشاشة. وهذه المجموعات تضم  متسهيل تقديم الدعالمضيفة واولئك الذين بقوا في بيوتهم خالل العمليات العسكرية وبعدها من أجل 

عديمي الناجين من العنف واألسر التي ترأسها أنثى واألرامل واألسر التي يرأسها طفل واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم واألشخاص 

اً أو يجبرون على إرتكاب إساءة يرجال والفتيان ممن يساء إليهم جنسلييز والتهميش واالجنسية والناس ذوي اإلعاقة والنساء والفتيات اللواتي يعانين من التم

 .ثنائيي الجنسن جنسياً ويجنسية وأفراد جماعات المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحول

 

 

 

 : تعاريف ومصطلحات2الفصل 
 

 تعاريف ومصطلحات عامة 2.1

 دمج ( في نشرتها المعنونة " إرشاداتIASCالمستخدمة هنا هي تلك التي أقرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )إن التعاريف والمصطلحات 

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

، فإنها قابلة للتغيير ثقافةإلى الفروقات اإلجتماعية بين الرجال والنساء والتي يتم تعلمها، وعلى الرغم من أنها راسخة بعمق في كل يشير  النوع اإلجتماعي:

 ضمن وبين الثقافات. وتختلف بشكل واسععبر الزمن، 

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

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

استخدام مصطلح العنف القائم على النوع في المقام األول للتأكيد على حقيقة أن يتم   .علناً أو في السرحدث هذه األمور يمكن أن تالحرمان من الحرية. و

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

ً يمكن أن يكونوا ناجين من العنف القائم على النوع وعلى أ. العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ية حال، من المهم مالحظة أن الرجال والفتيان أيضا

اً لمسائل وصمة اإلجتماعي، وكما هو الحال بالنسبة للعنف المرتكب ضد النساء والفتيات، فإنه غالباً ما يكون هنالك قصور في التبليغ عن هذا العنف نظر
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إن العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو إنتهاك لحقوق اإلنسان التي تحميها إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، بما في ذلك الحق  ناجي.العار التي ستلصق بال

ية أو الوحش في األمن والحق في أعلى معايير الصحة الجسدية والعقلية التي يمكن الحصول عليها والحق في التحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو

 المهينة والحق في الحياة.

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

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. 

لى السكان المتأثرين بحاالت الطوارئ. وفي البيئات اإلنسانية، قد يكون المجتمع الجئين أو نازحين أو هو مصطلح يستخدم لإلشارة إ المجتمع المتأثر:

 المتأثرين بالكوارث أو مجتمعات مضيفة.

في ذلك هي منظمات مسلحة تتحدى إحتكار الدولة للقوة القسرية الشرعية. وهي تغطي مجموعة مختلفة من األطراف الفاعلة، بما  الجماعات المسلحة:

 إلى المجتمع. لتي تستندحركات المعارضة والتمرد والميليشيات المؤيدة للحكومة ولجان األمن ا

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

، وبأنه يجري طرفاً فاعالً تقدم الدعم النفسي اإلجتماعي أو خدمات إجتماعية، وتتولى مسؤولية ضمان تبليغ الناجين بشأن جميع الخيارات المتوفرة لهم

الناجون بطريقة منسقة. وهي تتمتع بميزات فريدة من نوعها تميزها عن نهوج إدارة الحالة األخرى. فهذا هها جتحديد ومتابعة  القضايا والمشاكل التي يوا

 النهج يسمى "النهج المتمحور حول الناجي".  

ل  إليه مسؤولية تقديم خدمات إدارة الحالة للناجين. و هذا يعني أن دارسي دارس الحالة: يصف هذا المصطلح فرداً يعمل ضمن وكالة توفر الخدمات، أوكِّ

بون على النهج المتمحور حول الناجي كما ينبغي.  ق عمل برنامج أقدم ويلتزمون بمجموعة معينة من النظم والمبادئ اإلرشاديةيويشرف عليهم فر الحالة ُمد رَّ

بين من ومدراء حالة ،  يينن إجتماعيخصائيكأتهدف إلى تعزيز الصحة واألمل والعالج لدى زبائنهم. كما يشار بشكل عام إلى دارسي الحالة أيضاً  التي

 تسميات أخرى.

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

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 

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

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

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

 واإلتجار بالمخدرات.  

تقاسم المعلومات الخاصة  عدم هي مبدأ أخالقي يحتم على موفري الخدمة حماية المعلومات التي تم جمعها حول الناجين والموافقة علىالسرية  السرية:

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

 بكلمة سر. لكترونيةغير المعرفة للشخصي ة. ويجب حماية جميع المعلومات األ

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

موعة جوتضمن أن يكون الحد األدنى من تدخالت الوقاية واالستجابة حيز التنفيذ. ويتم اختيار وكاالت التنسيق من قبل الم ها العاملةاالجتماعي و/أو مجموعات

 د )أي منسق العمليات اإلنسانية، الممثل الخاص لألمين العام(.الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي وتقرها هيئة األمم المتحدة الرائدة في البال

الرغبة المعلنة في المشاركة في الخدمات. وهذا ينطبق على األطفال األصغر سناً الذين هم حسب التعريف من الصغر بحيث أن سنهم ال الموافقة المبلغة: 

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

  في الخدمات.

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

ة القانونية افقة مستنيرة، يجب أن يتوفر لدى الفرد القدرة واإلدراك الكافيين لمعرفة وفهم الخدمات التي يجري تقديمها وأن يكون قادراً من الناحيتقديم مو

 على إعطاء موافقته. 

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

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

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

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

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
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 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

 دم أو مروع أو خطير. عانوا من حادث صا نهو إضطراب ينمو عند بعض الناس مم إضطراب إجهاد ما بعد الصدمة:

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

 السلوكية. وعلى األغلب يصف  أدوية في عالج الحالت الصعبة.

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

 صادم 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  اإلختصاصي بعلم النفس:

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

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

 وقد ينسقون مع موفري الخدمة الصحية اآلخرين، بما فيهم األطباء.وإدارتها تأثير المشاكل  منتقليل الوتطوير البصيرة والمهارات من أجل 

هو يساعد األفراد والمجتمعات في معالجة الجروح النفسية وإعادة بناء البنى اإلجتماعية بعد حدوث حالة طارئة أو وقوع و اإلجتماعي:الدعم النفسي 

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

ر من تعرضه لإلضطهاد ألسباب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة أي شخص يكون خارج بلد مواطنته بسبب خوف مبر الالجئ:

 الحماية .  ب أن ينتفعبسبب هذا الخوف، غير راغب في  ،أو وهو غير قادر على  إجتماعية معينة أو رأي سياسي خاص.

 أو بشكل منظم. هو الجئ أو نازح سابق، يعود إلى وطنه أو منطقته األصلية، سواء كان ذلك تلقائياً  العائد:

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

 المجتمع لحل المشاكل. موارددرتهم على إستخدام مواردهم الخاصة ومإلى مساعدة الناس في تطوير مهاراتهم وق

الخاصة  1954من إتفاقية  1مع أية دولة. وتشير المادة  ليس لديه آصرة المواطنة الشرعيةهو الشخص الذي، بموجب القوانين الوطنية،  عديم الجنسية:

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

هو طفل منفصل عن كال األبوين/موفري العناية أو عن موفر العناية الرئيسي القانوني أو العرفي السابق، ولكن ليس بالضرورة عن  الطفل المنفصل:

ناألقرباء اآلخرين.   .صحوبالطفل غير الم هذا وتعريف بين قارِّ

وعلى الرغم من أنه يمكن إستخدام المصطلحين "الضحية" و"الناجي" بشكل متبادل،  .هو شخص قد عانى من العنف القائم على النوع اإلجتماعي الناجي:

ً ما يستخدم في القطاعين القانوني والطبي و"الناجي هو المصطلغالبفإن "الضحية" مصطلح  بشكل عام في القطاعات النفسية والدعم  لفضَّ الذي يُ  حا

 اإلحتماعي ألنه يدل على المرونة. وألغراض إجراءات التشغيل المعيارية، فإن مصطلح "ناجي" هو المفضل والمستخدم في هذه الوثيقة.

رغباته. وهو يعني ضمان حصول الناجين وهو نهج يسعى إلى تمكين الناجي من خالل إعطاء األولوية لحقوقه وإحتياجاته و النهج المتمحور حول الناجي:

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

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

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

و ضرر خطير عادة ما يصاحب التجارب الصادمة تهديد أو ضرر خطر لحياة الفرد أو رفاهه الجسدي و / أو تهديد أ الصدمة:

ً لحياة طفل الفرد أو زوجته أو قريبه أو صديقه المقرب أو لرفاههم الجسدي. وعندما يواجه الناس  حتياجاتهم إل أمراً يشكل إزعاجا

 والتقدير(، فإنهم يواجهون صدمة نفسية. المؤانسةوالسلطة و يةستقاللالنفسية األساسية )السالمة والثقة واإل

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

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

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

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

 والموت. والتي تعرضهم للخطر نتيجة للخسائر واألضرار وانعدام األمن والمعاناة مخاوفوال
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لنوع االجتماعي لهذا الوضع اريفتع 2.2  حالة العنف القائم على ا

تم إنشاء  ( لستة أنواع أساسية من العنف القائم على النوع االجتماعي:GBVIMSتصنيف نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي )

ي. وأي حادثة األنواع األساسية الستة للعنف القائم على النوع االجتماعي من أجل جمع البيانات والتحليل اإلحصائي للعنف القائم على النوع االجتماع

غي للجهات الفاعلة في مجال تنطوي على العنف القائم على النوع االجتماعي يمكن أن تنطوي في الغالب على أكثر من شكل واحد من أشكال العنف. وينب

 لى النوع االجتماعي.الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له أن تستخدم هذه التعريفات في المقام األول لتصنيف حوادث العنف القائم ع

لشرج أو الفم. ويشمل أيضا اختراق المهبل أو فتحة إيالج قسري للقضيب أو غيره من اجزاء الجسم )مهما كان طفيفا( في المهبل أو ا. اإلغتصاب: 1

 ما. شئالشرج ب

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 FGMواألرداف. تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )وكذلك التقبيل غير المرغوب فيه، المالطفة، أو لمس األعضاء التناسلية 

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

 حيث يحدث ولوج.

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

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

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

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

 البالغات الخاصة بالفقر العام.  شملوهذا ال ي ى معلومات بشأن حقوقها بشكل عامالمدرسة أو الحصول عل

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

ظي واالهتمام غير المرغوب فيه، التعليقات واإليماءات أو كلمات مكتوبة ذات طابع جنسي و / واإلذالل والعزلة القسرية والمطاردة والتحرش اللف

 ، وتدمير األشياء العزيزة، الخيأو تهديد

لقائم على النوع اإلحتماعي 2.3   مصطلحات أخرى تتعلق بالعنف ا

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

ل أكثر تضرراً بشكل غير متناسب. وهو واسع اإلنشار ويمكن أن يؤدي إلى عمر من الظلم والحرمان. وإلغراض إجراءأت التشغيل المعيارية، يفضَّ 

 م هذا المصطلح على مصطلح "الزواج المبكر". إن زواج األطفال هو أحد أشكال الزواج القسري.إستخدا

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:

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

 ضمنية.وة ق، الصغير

لق وهو يشير إلى حوادث وأنماط العنف الجنسي في أوضاع النزاع أو ما بعد النزاع أو األوضاع األخرى التي تثير الق 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

نسانية أو و/أو سببية. وباإلضافة إلى السمة الدولية للجرائم المشبوهة )التي يمكن أن تشكل، إعتماداً على الظروف، جرائم حرب أو جرائم ضد اإل

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

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

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

 الشريك يمنع التي( األسرة رفاه حساب على) المنزلية أو الموارد األسرة، أحد أفراد أو الحميمين الشركاء أحد يحجبه هي المال الذي :اإلساءة االقتصادية

 الفقر من يعانون الذين األشخاص الفئة هذه تشمل وال. اإلرث على الحصول الممنوعة من أو األرملة الرزق، كسب القيام بأنشطة استعمالها في الحميم
 .العام

تحددها القيم اإلجتماعية المحلية والثقافية والدينية في مكان الحدث. فعلى سبيل المثال، "حجز" فتيات لغرض الزواج ولكن  الممارسات التقليدية الضارة:

اة ة دين، تزويج الفتعدم إتمام التزاوج معهن أبداً، القتل بدافع الشرف، تشويه/بتر األعضاء التناسلية لألناث/الختان، تعدد الزوجات، الزواج القسري لتصفي

 ، الزواج القسري السباب مالية.الزواج المتبادل، قسراً للجاني، الزواج القسري لحل نزاع، الزواج القسري بسبب القتل

قة أخرى(، وهو سلوك من قبل يعالقات وثأو يحدث بين الشركاء الحميمين )المتزوجين، المتعايشين مع بعضهم/ صديق/صديقة  عنف الشريك الحميم:

، وكذلك وسلوك ُمس يطرأذى جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك إعتداء جسدي وإكراه جنسي وإساءة نفسية  في شريك سابق يتسببشريك حميم أو 

 الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات.
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مجلس األمن، األمر الذي إلى ا به د  هِّ وهي آليه عُ عن حاالت العنف الجسيمة ضد األطفال في أوضاع النزاع المسلح:  (MRM) آلية الرصد واإلبالغ

إدراج طرف  يستلزم قيام األمم المتحدة بجمع معلومات حول ستة أنواع من اإلنتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد األطفال من قبل جميع أطراف النزاع بعد

مع جميع األطراف المؤث ِّرة، فإن آلية الرصد واإلبالغ أو أكثر من أطراف النزاع في تقرير األمين العام السنوي حول األطفال والنزاع المسلح. وبالتعاون 

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

 لألطفال المتأثرين بالنزاع.

وهي تهدف إلى ضمان الجمع المنظم للمعلومات الحينية والدقيقة : (MARA) لجنسي المتعلق بالنزاعتدابير الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف ا

شادات التي تقدمه األمم المتحدة. وسوف تستخدم روالموثوقة والموضوعية حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والرجال واألطفال تماشياً مع اإل

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

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

ن يقع أر االستفادة المالية أو االجتماعية أو السياسية من االستغالل الجنسي لآلخر. ويمكن أو الثقة ألغراض جنسية، بما فيذلك على سبيل المثال ال الحص

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

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

صول على فعل جنسي أو تعليقات أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها أو أفعال األتجار بجنوسية شخص حفعل جنسي أو محاولة للالعنف الجنسي: أي 

يل المثال شخص بصرف النظر عن عالقته بالضحية، في أية بيئة، بما في ذلك على سب يما أو إستخدام اإلكراه أو التهديد بالسالح أو قوة جسدية من قبل ا

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

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

تصاب واإلساءة على أنه أحد أنواع العنف القائم على النوع اإلجتماعي الرئيسية، بل باألحرى كصنف يشمل، على األقل، اإلغتصاب أو محاولة القيام باإلغ

 الجنسية واإلستغالل الجنسي.

 

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

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

وافق على جميع األطراف الفاعلة بتقديم أقصى قدر من التعاون والمساعدة لبعضها البعض في منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له، وت

 التقيد بالمبادئ التالية كدليل لسلوكها وتدخلهما ومساعدتها.

 

 

 القائم على النوع االجتماعيالمبادئ اإلرشادية لجميع اإلجراءات المتعلقة بالعنف  3.1

  فهم وااللتزام بتوصيات األخالق والسالمة في توصيات األخالق والسالمة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في بحث وتوثيق ورصد العنف

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

  المنظمات والمؤسسات في منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له. ويشمل توسيع نطاق التعاون والمساعدة إلى الحد األقصى بين

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

 ق الجيد من أجل الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي إنشاء والحفاظ على تدخالت متعددة القطاعات وفي ما بين المنظمات تتسم بالتنسي

 واالستجابة له.

 إشراك المجتمع بشكل كامل في فهم وتعزيز المساواة بين الجنسين وعالقات القوة التي تحمي وتحترم حقوق النساء والفتيات؛ 

 ييم البرامج والتخطيط لها وتنفيذها ورصدها وتقييمها من خالل ضمان المشاركة المتساوية والنشطة للنساء والفتيات والرجال والفتيان في تق

 االستخدام المنتظم لألساليب التشاركية؛

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

 ضمان المساءلة على جميع المستويات؛ 

  والمتطوعين المشاركين في منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له، بما في ذلك المترجمون الفوريون يجب على جميع الموظفين

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

 

 

 

 

 لنوع االجتماعيمبادئ إرشادية للعمل مع الناجين من العنف القائم على ا 3.2
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، والتي تجري االحترام والسالمة وعدم التمييز والسريةمبادئ إرشادية رئيسية يجب االلتزام بها خالل جميع التفاعالت مع الناجين. هذه هي  4هناك 

 مناقضتها بشكل متعمق أدناه:

 

 السالمة

 ضمان سالمة الناجي وأسرته ومقدم الخدمة في جميع األوقات

 

 السرية

  سرية الشخص )األشخاص( المتضررين وأسرهم في جميع األوقاتاحترام 

 ،إن كان الناجي يقدم موافقته المستنيرة والمحددة، وال يتقاسم سوى المعلومات ذات الصلة وذات العالقة مع اآلخرين لغرض مساعدة الناجي 

 مثل اإلحالة للخدمات

 ال يشارك أحد معلومات الناجی بدون إذنه 

  جميع المعلومات الكتابية عن الناجين في ملفات آمنة ومقفلة ومحمية بكلمة سر عند استخدام الملفات اإللكترونيةيجب الحفاظ على 

 

 اإلحترام

 إحترم رغبات الناجي وخياراته وحقوقه وكرامته 

 قُم بإجراء المقابالت في بيئات خاصة وآمنة 

  وفحوصات مع الموظفات، بما في ذلك المترجمين. بالنسبة للناجين من الذكور القادرين بالنسبة للناجيات من اإلناث، حاول دائماً إجراء مقابالت

 على تحديد األفضليات، فمن األفضل أن تسأل فيما إذا كان يفضل أن يقوم رجل أو امرأة بإجراء المقابلة. وفي حالة األطفال الصغار، تكون

 الموظفات عادة الخيار األفضل

 د ق الناجي وال تلمه بس  بب العنف الذي تعرض له.ص 

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

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

 ٪ لكي تقوم بتقديم الخدمة )الرعاية الطبية على سبيل المثال(100م تكن ضرورية تفاصيل الحادث إن ل

 تجن ب مطالبة الناجي بتكرار القصة في مقابالت متعددة 

  يجب على دارس/مدير الحالة نفسه أن يتناول اجتماعات الناجين من خالل عملية إدارة الحاالت. وينبغي تطبيق ذلك على نهج تقديم الخدمات

 لة أيضاً.المتنق

 استخدم لغة بسيطة يفهمها الناجي 

 

 عدم التمييز

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

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

 .احترم وحافظ على أسلوب غير حكمي. ال تضحك وال تُظهر أي عدم احترام للفرد أو ثقافته أو عائلته أو حالته 

 

لمبادئ  3.3 لناجين اإلرشاديةا لفتيان ا  للعمل مع الرجال وا

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

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

 :بشكل عام، قد يكون الذكور، وخاصة الذكور المراهقون، أقل احتماالً كثيراً بالكشف  االعتراف بوجود اإلساءة الجنسية ضد الرجال والفتيان

عن و / أو التحدث عن تجارب اإلساءة التي يتعرضون لها ألنه يمكن أن يُنظر إلى الناجي على أنه تجربة مضادة للثقافات. وتحدث معظم 

نساء بالغين، بل من أطفال آخرين. ويجب على مقدمي الخدمات اإلقرار بأن حاالت اإلساءة ضد الفتيان ضمن دائرة األسرة، من قبل رجال و

يجب أن يشعروا باألمان  –الرجال والفتيان يمكن أن يتعرضوا لإلساءة الجنسية ولديهم االحتياجات نفسها مثل الناجيات من األطفال اإلناث 

 أو اإلقرار باإلساءة الجنسية هو األمر الصحيح الذي يجب فعله.وبالرعاية وبالتصديق وبالتشجيع وبالتأكد من أن طلب المساعدة و / 

 :وهذا يستلزم االستماع الفعال، وتصديق قصة الناجي واستخدام الرسائل اإليجابية والتوكيدية. ويجب اإليحاء  بناء الثقة مع العمالء الذكور

 بوضوح بأنه سيتم التعامل مع حالتهم بشكل سري.

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

ينبغي أن بدءاً من التوعية المجتمعية األولى عند تشجيع قبول األنشطة المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وإدراك الخدمات المتاحة. و

ان أنهم هم أيضاً يستطيعون تلقي خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي من دارسي الحالة. وإن كان ذلك يعرف الرجال والفتي

 ممكناً، التماس سبل لتوفير أماكن آمنة للرجال والفتيان وأنشطة ال تعطل راحة وحضور النساء والفتيات.

 الدعم الطبي والنفسي واالجتماعي على سبيل المثال. ال تفترض  ن ومختصين:العرض على الناجين خيار مقدمي خدمات موثوقين ومتعاطفي

ل حرية أبداً أن الفتى أو الفتاة سيشعرون براحة أكبر في التحدث مع مقدم خدمة من جنسه. وبدالً من ذلك، ينبغي بشكل مثالي أن يُقدَّم لألطفا

 اختيار مزود خدمة من الذكور أو اإلناث.
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 في كثير من األحيان، لن يجلس الناجون من الذكور  ت اإلساءة الجنسية ضد الرجال والفتيان وتثقيف العمالء حول آثاره:االنتباه إلى عالما

بشكل مريح، ويشكون من آالم الظهر )مما يشير إلى مشاكل المستقيم المحتملة(، وتظهر عليهم مستويات عالية من الغضب وكراهية المثلية، 

 شخاص اآلخرين بما في ذلك أفراد األسرة، وينسحبون من األنشطة االجتماعية أو المجتمعية.وغير قادرين على فهم األ

 

ناجين من األطفال 3.4 ل ا للعمل مع   مبادئ إرشادية 

 تعزيز مصلحة الطفل الفضلى:

 مصلحة الطفل الفضلى أمر محوري في العناية الجيدة 

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

 ل دائماً. يجب أن تكفل جميع اإلجراءات عدم المساومة أبداً بحقوق الطفل في السالمة والتنمية المس  تمرةمسار العمل األقل ضرراً هو المفضَّ

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

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

 

 ضمان سالمة الطفل:

  والعالجضمان السالمة الجسدية والعاطفية لألطفال أمر بالغ األهمية أثناء الرعاية 

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

 مواساة الطفل:

 يحتاج األطفال الذين يكشفون عن إساءة جنسية إلى المواساة والتشجيع والدعم من مقدمي الخدمات 

 يفية التعامل مع الكشف عن اإلساءة الجنسية بشكل مناسبهذا يعني أن مقدمي الخدمات مدربون على ك 

 ايجب على مقدمي الخدمات أن يصدقوا األطفال الذين يكشفون عن اإلساءة الجنسية وال يلومونهم أبداً على اإلساءة الجنسية التي تعرضوا له 

 ة عندما يتلقون الخدماتإحدى المسؤوليات األساسية لمقدمي الخدمات هي جعل األطفال يشعرون باألمان والرعاي 

 ضمان السرية المالئمة:

 يجب جمع المعلومات المتعلقة بتجربة الطفل في اإلساءة واستخدامها وتقاسمها وتخزينها بطريقة سرية 

  لى أساس ( تبادل المعلومات يحدث وفقاً للقوانين والسياسات المحلية وع2( جمع المعلومات بطريقة سرية أثناء المقابالت؛ 1هذا يعني ضمان

 ( تخزين معلومات الحالة يتم بشكل آمن.3الحاجة إلى المعرفة، وفقط بعد الحصول على إذن من الطفل و/أو مقدم الرعاية؛ 

 الغ في بعض األماكن التي يتطلب فيها من مقدمي الخدمات بموجب القانون المحلي اإلبالغ عن اإلساءة لألطفال إلى السلطات المحلية، ينبغي إب

 مقدمي الرعاية لهم بإجراءات اإلبالغ اإللزامية في بداية تقديم الخدماتاألطفال و

 إشراك الطفل في صنع القرار:

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

 وعمره.مالئما وفقاً لمستوى نضج الطفل 

 لى يجب أال يتداخل االستماع إلى أفكار وآراء األطفال مع حقوق ومسؤوليات مقدمي الرعاية في التعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تؤثر ع

 أطفالهم

 علی متابعة رغبات الطفل )بناًء علی اعتبارات المصلحة المثلى(، يجب عليه ً ً تمکين بينما قد ال يكون مقدمو الخدمات قادرين دائما م دائما

 األطفال ودعمهم والتعامل معهم بطريقة شفافة / طريقة مقدمي الرعاية وبأقصى قدر من االحترام.

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

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

و وضع مقدمي ينبغي تقديم نفس الرعاية والعالج عاليي الجودة لجميع األطفال بصرف النظر عن جنسهم أو دينهم أو نوعهم االجتماعي أو وضعهم العائلي أ

تهم. وال ينبغي معاملة أي الرعاية لهم أو الخلفية الثقافية أو الوضع المالي أو القدرات أو اإلعاقات الفريدة، مما يتيح لهم فرص الوصول إلى أقصى إمكانا

 طفل على نحو غير عادل ألي سبب من األسباب.

 تعزيز مرونة األطفال:

 يعية لدى كل طفل قدرات ونقاط قوة فريدة من نوعها ويمتلك القدرة على الشفاء. وتقع على عاتق مقدمي الخدمات مسؤولية تحديد نقاط القوة الطب

 من عملية التعافي والشفاء.لدى الطفل واألسرة واإلعتماد عليها كجزء 

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

 .في الحياة األسرية والمجتمعية والذين يرون أنفسهم أقوياء سيكون احتمال تعافيهم وشفائهم من اإلساءة أكبر

 

 

 

 

 

 مبادئ إرشادية للعمل مع الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي والذين يعانون من إعاقات 3.5
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النوع من الضروري ضمان أن يتمكن جميع الرجال والنساء والفتيان والفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة من الوصول إلى خدمات العنف القائم على 

العراق دون تمييز. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة ألن األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما النساء والفتيات، هم من أشد الفئات االجتماعي وتلقيها في 

 10إلى  4 عرضةً للعنف القائم على النوع االجتماعي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدالت العنف بين األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر بمقدار من

 ها بين أولئك الذين ال يعانون من إعاقات.مرات من

حركة، ومتالزمة ويكون الوضع مقلقاً أكثر بالنسبة ألولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية )مثل متالزمة داون، والتوحد، واضطراب قصور االنتباه وفرط ال

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

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

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

الوصم بالعار والتمييز  يكون المجرمون قريبين أو معروفين للناجين. وهذه الحالة أكثر إثارة للقلق في البلدان النامية والبلدان المتأثرة بالنزاعات حيث يكون

 والفتيات. وخاصة عندما يتعلق األمر بالنساء -أعلى 

 

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

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

 يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات في األوضاع اإلنسانية.

 :عديد من الهويات، بما في ذلك لديهم خبرات حياتية ومهارات وقدرات وأحالم وأهداف. لديهم ال التركيز على الشخص كله، وليس على إعاقته

 الموجهين والقادة والزوجات واألمهات واألخوات واألصدقاء والجيران.

 :ال تفترض ما يريده الشخص ذو اإلعاقة أو يشعر به أو ما هو األفضل. عدم وضع افتراضات 

 :الناجين من العنف القائم على النوع  استكشف اهتماماتهم وزودهم بالفرص، كما هو الحال مع غيرهم من تكريس الوقت للتشاور معهم

 االجتماعي.

 :إعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن أفراد أسرهم، لتحديد مهاراتهم وقدراتهم، واستخدم  تحديد نقاط القوة والقدرات واالستفادة منها

 هذه المهارات والقدرات لفائدة تصميم برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي وتنفيذه وتقييمه

 هدافهم.تحدد اهتماماتهم وأولوياتهم وأ إعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل عملية تعاونية 

 من خالل اتخاذ القرارات لهم، وبدالً من ذلك قُم بدعمهم لتطوير إحساسهم بالوكالة والسلطة التخاذ  تجنب تعزيز ديناميات الطاقة السلبية

 قراراتهم بأنفسهم.

 :يضطلعن بأدوار تقديم الرعاية. تؤثر اإلعاقة أيضاً على أفراد األسرة، ال سيما النساء والفتيات اللواتي قد  العمل مع مقدمي الرعاية واألسر

 حاول أن تفهم مخاوف وأولويات وأهداف مقدمي الرعاية، وأن تدعم وتعزز كالً من العالقات الصحية وديناميات السلطة المتوازنة بين مقدمي

 الرعاية واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من أفراد األسرة.

 

 الفصل الرابع: نظم اإلبالغ واإلحالة
 

فعلوه الفصل تفاصيل حول ما يمكن لمقدمي الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف غير القائم على النوع االجتماعي أن ييقدم هذا 

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

 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  1الملحق يفية )أنظر 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.

 ى اإلفصاح األولي )البالغ( عن حالة العنف القائم على النوع االجتماعي أن يعرف أن الناجي لديه حرية يجب على الشخص / المنظمة الذي يتلق

ي اختيار ما إذا كان يريد أن يطلب المساعدة، وما نوع )أنواع( المساعدة، ومن أي منظمات. والمساعدة الصحية هي األولوية في الحاالت الت

ً في غضون تنطوي على عنف جنسي و / أو إصابات ب ساعة. وفي حالة االغتصاب، يجب أن تكون المساعدة  72دنية محتملة، وخصوصا

حة متوافقة مع المبادئ اإلرشادية لإلدارة السريرية لالغتصاب في منظمة الصحة العالمية وبروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب لوزارة الص

 ل منع الحمل في حاالت الطوارئ والوقاية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية.صندوق األمم المتحدة للسكان للعراق، وقد تشمل وسائ /

 يقوم مقدمو الخدمات بإبالغ الناجي عن المساعدة التي يمکنهم تقديمها ويبينون بوضوح ما ال يمکن تقديمه أو أي قيود علی الخدمات، وذلك 

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

 الناجي إليه. أما األطفال فيجب مرافقتهم إلى جميع الخدمات ضمن مسار اإلحالة.
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 المشتركة بين الوكاالتملخص نظام اإلحالة  4.1

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

 خامس.في ذلك اإلحاالت. ويمكن االطالع على األدوار والمسؤوليات الخاصة بكل استجابة قطاعية للعنف القائم على النوع االجتماعي في الفصل ال

 

 

 

 اإلفصاح واإلبالغ 4.2

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

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

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

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

لم بجميع الخدمات المجموعات النسائية أن يتلقين تدريباً على كيفية التعامل مع اإلفصاحات عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي وأن يكنَّ على ع

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

عم النفسي اإلجتماعي ال ينبغي ألحد إجراء مقابلة مع الناجين سوى أولئك الذين يقدمون له خدمات مباشرة )وبشكل مثالي، األطراف الفاعلة المعنية بتقديم الد

ال يضطر الناجون إلى تكرار قصتهم في مقابالت متعددة والمخاطرة والدعم الصحي التي يمكن لها أن تقدم الدعم العاطفي و / أو الطبي الفوري( وذلك كي 

االجتماعي أن  بالتعرض إلى إعادة الصدمة إن لم يتم التعامل معها بشكل مالئم. وعلى هذا النحو، ينبغي على جميع مقدمي خدمات العنف القائم على النوع

% 100الناجي على اإلفصاح عن تفاصيل الحادث إن لم يكن ذلك ضرورياً بنسبة  ال يطرحوا سوى األسئلة ذات الصلة فقط، ويجب عليهم عدم تشجيع

 لتقديم الخدمة. ال تضغط على الناجي لتبادل المعلومات التي ال يرتاح في إطالقها.

حادثة العنف القائم على النوع ال يجوز لألطراف الفاعلة غير المتخصصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مقابلة الناجي، ولكن إذا كشف الناجي عن 

والموافقة، االجتماعي التي تعرض لها، فإن الطرف الفاعل غير المتخصص يجب أن يفهم نظام اإلحالة، والخدمات المتاحة، وسياسات اإلبالغ اإللزامية، 

 وذلك كي يتمكن من إحالة الناجي بأمان وفي الوقت المناسب وبشكل مناسب.

 

ة / الطرف الفاعل غير المتخصص بتقرير عن حادثة العنف القائم على النوع االجتماعي التي تؤثر على طرف ثالث )على سبيل إذا تم تزويد مقدم الخدم

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

 مكن إجراء أي إحالة ألن الموافقة المباشرة للناجي ضرورية.ال ي 

 الصحة
 نفسي إجتماعي

 قانوني/عدالة السالمة/األمن 

 الناجي/المجتمع

يشمل إعادة الدمج اإلجتماعي ومبادرات سبل  *
 المعيشة
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  يجب على العاملين في الخطوط األمامية أن يقتصروا في عملهم على تقديم معلومات دقيقة عن الخدمات المتاحة وتفاصيل االتصال بمقدمي

النوع االجتماعي أو المرأة / الفتاة المعرضة للخطر  الخدمات وتشجيع المستفيد على تمرير هذه المعلومات إلى الناجي من العنف القائم على

 ودعمه في قراره بالسعي لطلب المساعدة.

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

خطر / التهديد المباشر للحياة، وفي حالة األطفال، يتم تشجيع العاملين في الخطوط األمامية على االتصال فوراً بوكاالت والوصم بالعار. وفي حاالت ال

الخطوط األمامية  إدارة الحاالت في مناطقهم، وإحالة المعلومات التي تلقوها، والتماس المشورة الفنية بشأن كيفية المضي قدماً. وينبغي على العاملين في

 م إجراء تحقيقات للتأكد مما إذا كانت إحالتهم صحيحة أو ال وإلى أي مدى هي صحيحة أو ال.عد

 ت اإلبالغ اإللزامي ذات الصلةاقوانين وسياس 4.3

 ً  أنواع عن معلومات تتلقى التي الجهات الفاعلة أن هي اإللزامي اإلبالغ قواعد فإن ذلك، ومع. المستنيرة والموافقة للسرية األولوية إعطاء يجب دائما

 اإلبالغ قواعد على الناجين إطالع يتم أن المهم ومن. المعلومات بهذه الشرطة بإبالغ المؤسسية السياسات أو تكون ملزمة بموجب القانون العنف من معينة

يجوز  المعلومات، بهذه إمداد الناجي وبعد. بالمقابلة البدء قبل لإلبالغ، وذلك المحتملة والعواقب إليها، تؤدي قد التي المعلومات وأنواع هذه، اإللزامي

 وفقاً  االستمرار في تقديم الخدمات وينبغي. حقوقه ضمن وهو ما يقع ،(مهنة الجاني مثل) الحادث عن المعلومات بعض عن الكشف عدم يختار أن للناجي

ً  مشاركتها تتم التي للمعلومات  .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 لِّبر1969لسنة  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 

ي تبعات تؤثر سلباً التي تشكل عائقاً أمام الحصول على هذه الخدمات. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن ال تكون لقرار الناجي باإلمتناع عن إتخاذ إجراء قانون

في الوقت المناسب للناجي يشكل األولوية األولى. وإذا  على حصول الناجي على الخدمات الصحية. إذ أن تقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة والتي تقدم

رات القانونية األخرى عند الطلب بعد أن يكون قد تم توفير اما إختار الناجي إتخاذ إجراء قانوني، يمكن إستخدام الشهادة الطبية لملء المعلومات في اإلستم

الداخية اإلتحاديتين لدعم هذه اإلجراءات المقترحة، فإنها تدخل حيز التنفيذ. وفي  خدمات طبية مناسبة. وحال صدور أمر من قبل وزراة العدل أو وزارة

ين اإلجتماعيين، الوقت نفسه، يتوجب على األخصائيين اإلجتماعيين تقديم الرعاية فوراً، أوالً قبل وصول الشرطة. ومن أجل المزيد من المعلومات لألخصائي

 يرجى مراجعة البروتوكول.

اإلبالغ عن وجود إساءة أو إهمال فعلي للطفل، يمكن أن تكون للمؤسسات سياسات تلزم الموظفين بإبالغ بعدم وجود إطار قانزني يلزم  وعلى الرغم من

 الشرطة أو اإلدارة بحوادث من هذا النوع. 

 

 الموافقة المستنيرة وتقاسم المعلومات 4.4

ع اإلجتماعي هي في غاية الحساسية والسرية. ويمكن ألن يكون لتقاسم أية معلومات حول إن المعلومات التي تدور حول حوادث العنف القائم على النو

عقبات خطيرة وربما مهددة للحياة للناجي وأولئك الذين يساعدونه. ولهذا السبب هنالك حاجة إلى إيالء عناية كبيرة  حادثة عنف قائم على النوع اإلجتماعي

العنف القائم على النوع اإلجتماعي الحق في التحكم في الكيفية التي يتم من خاللها تقاسم المعلومات الخاصة بحالتهم بعملية إدارة المعلومات، وللناجين من 

 مع الوكاالت األخرى أو االشخاص اآلخرين.

بالفعالية أو تلقى جميع المعلومات تعني الموافقة المستنيرة موافقة الشخص على اإلشتراك في فعالية ما أو لحدوث شئ ما بعد أن يكون قد أصبح على معرفة 

 ما يلي: الشخص بشأنها. ومن أجل إعطاء موافقة مستنيرة، يجب أن تتوفر في

 أن يكون لديه جميع المعلومات 

 أن يتجاوز عمره السن القنوني المطلوب إلعطاء الموافقة 

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

 لديه قوة مساوية في العالقة 

 

 التالية: إن الموافقة المستنيرة ضرورية قبل تقاسم أية معلومات مع اآلخرين. ومن أجل ضمان تبليغ الموافقة، يتوجب على موفري الخدمة شرح األمور

 

 جميع الخيارات المتاحة 

  أجل الحصول على خدمات أخرى؛ وللناجي الحق في وضع قيود على سيتم تقاسم المعلومات )كما جرى اإلتفاق مع الناجي( مع اآلخرين من

 تم تقاسمها، وتحديد المنظمة التي يمكن أو ال يمكن أن تعطى لها المعلومات.سينوعية المعلومات التي 

 .ما سيحدث بالضبط كنتيجة لقبول خدمات أخرى 

 .منافع ومخاطر الخدمات 
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 لخدمة المعروضة من قبلك أو من قبل وكالة اإلحالة.للناجين الحق في عدم قبول أو رفض أي جزء من ا 

 اإللزامي، كما وصفت أعاله. بالغسياسات اإل 

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

 

 لن تكون هنالك موافقة عند الحصول على الموافقة من خالل:

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

  اصالً إستخدام التهديد بإيقاف منفعة يحق للشخص التمتع بها. 

 .إعطاء وعد للشخص بتوفير منفعة ما 

 

 :للغايةظروف إستثنائية يجب إعطاء األولوية للسرية والموافقة المستنيرة دائماً، ما عدا في 

 عندما يهدد الناجي حياته الخاصة 

 ق أذى خطير بشخص آخراعندما يهدد الناجي بإلح 

 عند اإلشتباه في حدوث إساءة أو إهمال للطفل ويكون في مصلحة الطفل الفضلى 

 جميع أحداث اإلستغالل واإلساءة الجنسيين المشتبه فيها 

 عند تطبيق قواعد اإلبالغ اإللزامي 

 

أيضاً فهم خيار تقاسم بيانات غير تحديدية حول حالته ألغراض جمع البيانات والرقابة األمنية والموافقة على هذا التقاسم. ويجب درج يجب على الناجي 

 وافقة وشرحه للناجي بوضوح.مهذا األمر في في إستمارة ال

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

 (2إرشاد اإلحالة )ملحق  بتعليقاتعملية تقاسم المعلومات بين الوكاالت 

ذا يشمل يجب عدم تقاسم المعلومات المفصلة حول الحالة المعينة خارج موفر الخدمة إال  مع طرف فاعل معين لغرض محدد في حالة موافقة الناجي. وه

 افين أو أطرمستفيدين من إدارة الخدمة وخدمات الدعم الطبي الجماعي أو النفسي اإلجتماعي الفردي. وهكذا، يجب عدم تقاسم معلومات الحالة مع المانحال

ات مع ذلك الكيان المعين دمة للناجين أو زبناء آخرين دون الموافقة المستنيرة الواضحة على تقاسم المعلومقفاعلة أخرى ال تشترك في الرعاية المابشرة الم

جي بخصوص ما وسبب معقول للتقاسم يفيد الناجي/الزبون. وعند تقاسم المعلومات خارج تقديم الخدمة، يجب أن تتضمن الموافقة المستنيرة تقديم شرح للنا

المعلومات وحق الناجي في تحديد أنواع  هي المعلومات التي سيتم تقاسمها وكيف سيتم التعامل مع تلك المعلومات وإستخدامها ومنافع/مخاطر تقاسم

 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 المعونايشكل اإلستغالل واإلساءة الجنسيين المرتكبين من قبل الع

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

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

 انية  للخطر. الجنسيين ال يلحقان الضرر فقط بأولئك االشخاص الذين ُكل ِّفنا بحمايتهم، بل أنهما أيضاً يعرضان مصداقية  وسمعة جميع المنظمات اإلنس

( الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين  HCاإلنساني ) (/المنسقRC، 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 )ن المسؤولية تجاه السكان المتأثرين.عزيز المزيد مت 

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

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

( خاصة بتلقي وتسجيل وإدراج حاالت اإلستغالل واإلساءة الجنسيين وإحالتها إلى الوكاالت ذات SOPsإجراءات تشغيل معيارية ) PSEAإن لشبكة 

لة لكل سياسة من سياسات المنظمة الداخلية العالقة من أجل المتابعة والمساعدة )كما هو مطلوب(. ويجب أن تشكل إجراءات التشغيل المعيارية هذه تكم

 الل واإلساءة الجنسيين. غالخاصة بالحماية من اإلست

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

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

  في  في وقوع حادثة من حوادث اإلستغالل واإلساءة الجنسيين. 

( حيث قد تم تدريب المشغلين بشكل 80069999) مركز مناداة النازحين التابع لألمم المتحدةقديم الشكوى من قبل أو بالنيابة عن الناجي من خالل ويمكن ت

ً إلى  شبكة  منسقيأخرى، أو بشكل مباشر إلى  آليات شكاوىخاص على التعامل مع حاالت اإلستغالل واإلساءة الجنسيين. ويمكن تقديم الشكوى أيضا

 SEA(. يجب تقديم الشكاوى على إستمارة شكاوى  ;phyza.jameel@wfp.orgemond@unfpa.org) الحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين

 م.وني المزع)أنظر الملحق( ويجب أن تتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالناجي والحادثة والجا

 اإلحالة والتحقيق:

ساعة من بعد اإلستالم. إن  36التابعة للوكالة المعنية في وقت ال يتأخر عن   SEAبإدراج الشكوى وإحالتها إلى نقطة إتصال PSEAسوف يقوم منسق 

 تنفيذي للوكالة أو معاقد معها(م أو له عقد معها )أي موظف لدى شريك والوكالة المعنية هي الوكالة التي يعمل فيها الجاني المزع

  بشأن وضع الشكوى.   PSEAفي إجراء تحقيق وتبليغ منسق  PSEAإجراءاتها الداخلية الخاصة بِّ  ةبعدئذ تتولى الوكالة المعنية متابع

 ةبالدعو PSEAغير معلوم(، يقوم منسق وفي حالة عدم تقديم الشكوى معلومات كافية إلحالة الحالة )على سبيل المثال، إذا ما كان إنتساب الجاني المزعوم 

 من أجل جمع المزيد من المعلومات. PSEAأفراد من أعضاء شبكة  4-3إلى عقد إجتماع للجنة صغيرة تتألف من 

 السرية

  سالمة وتأمين جميع البيانات وتنفذ إجراءات مناسبة للمحافظة على سرية البيانات. PSEAسوف تضمن شبكة 

ويجب الحصول على الموافقة بشأن  PSEAشبكة  اإللزامي وسياسة السرية التي تتبناها  بالغالمشتكي بشأن قواعد اإل إبالغب ، يجقبيل تسجيل الشكوى

 ورئيس الوكالة المعنية(. PSEAونقطة إتصال  PSEAص آخرين ضمن نظام إدرة الشكاوى )منسقي شبكة اإتاحة فرصة اإلطالع على المعلومات ألشخ

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

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

 مساعدة الناجي

 PSEA، يقوم منسق ويوافق عليها شكالً من أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي، فإنه إذا ما كان الناجي يحتاج إلى المساعدة SEAنظراً لكون 

 ترتبط ة الناجي البإحالته فوراً إلى المجموعة العنقودية الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي من أجل المتابعة. مالحطة مهمة: إن مساعد

 بتاتاً بنتيجة التحقيق.

لفورية واإلحاالت 4.6  إجراءات اإلستجابة ا

بيعة للحاالت التي تنطوي على عنف جنسي أو بدني، تحتل الرعاية الصحية الطارئة األولوية األولى من حيث األهمية بالنسبة للناجين نظراً للطبالنسبة 

م بتشجيع الناجي قُ المهددة للحياة لهذه الحوادث والعالج المرتبط بالزمن ألمراض معينة قد تنتج عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي. في هذه الحاالت، 

ساعة من وقوع حادثة العنف القائم على النوع اإلجتماعي. وفي حالة االغتصاب،  72على السعي نحو الحصول على الرعاية الصحية، وبشكل مثالي ضمن 

سريرية لالغتصاب لوزارة الصحة يجب أن تكون المساعدة متوافقة مع إرشادات منظمة الصحة العالمية/اإلدارة السريرية لالغتصاب وبروتوكول اإلدارة ال

 العراقية وقد تشمل وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ والوقاية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية. 

ً للعالج وبناء الثقة وتمكين الناجية. وفيما يلي  قائمة بالرسائل وفي حالة إفصاح الناجية عن حادثة ، فإن توجيه رسائل داعمة وعالجية لها يعتبر مهما

ه الشكر للناجية لتقاسمها المعلومات معك وإسألها فيما إذا كانت تفضل التحدث معك على  إنفراد فيما بعد.   العالجية. فإذا كنت بين اآلخرين، وج ِّ

 

  رسائل عالجية 

 قُم ببناء عالقة / وئام "أشكركِّ لتقاسمكِّ المعلومات معي / إنني سعيد لتحدثكِّ معي"

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

" قُكِّ  الثقة "إنني أصد ِّ

""ما حدث لكِّ ال ذنب لكِّ فيه / إنكِّ   الطمأنينة وعدم توجيه اللوم ال تستحقين ما حدث لكِّ

mailto:phyza.jameel@wfp.org
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 التمكين "إنكِّ شجاعة للغاية لقيامك بالتحدث معي وسوف أحاول مساعدتكِّ  " 

"أريدكِّ أن تعرفي بأن ما قلتِّهِّ لي سيبقى سراً ولن أبوح به ألي شخص آخر دون 

"  موافقتكِّ

 السرية

 

 

 

األولي عن حادثة العنف القائم على النوع االجتماعي من أحد الناجين سيتصرف وفقاً آللية الشخص الذي يتلقى اإلفصاح أو اإلبالغ 

 .1اإلحالة المبينة في الملحق 

  يجب على جميع مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي أن يعرفوا مسارات إحالة العنف القائم على النوع االجتماعي وأشكال

 ئتهمالمساعدة المتوفرة في بي

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

  ًعند إحالة أحد الناجين إلى الخدمات، أطلب موافقته دائما 

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

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

والناجي من أجل ترتيب رعاية المتابعة. وينبغي إبقاء المعلومات المتعلقة باإلحاالت إلى أدنى حد ممكن؛ ال تناقش المعلومات الحساسة 

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

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

 ي الخدمات في منطقتك في حال رغب في استخدامها في المستقبلإن كان الناجي ال يريد الوصول إلى الخدمات، فقُم بتزويده بتفاصيل مقدم 

 يجب دائماً احترام رغبات الناجية، فمن حقها في أن تقرر 

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

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

( والتي ال تتضمن االسم أو العنوان أو أي معلومات أخرى قد تحدد هوية الناجي. يجب دائماً إعطاء األولوية لسرية الناجين وأمنهم. 3

تصال فقط يعرفون كلمات المرور الخاصة ويتم إرسال استمارة اإلحالة عن طريق البريد اإللكتروني وتكون محمية بكلمة مرور. )نقاط اال

 باستمارات اإلحالة(

 حول أمن البيانات 9.3أنظر الفصل 

 

لعمل مع مجموعات محددة 4.7  إجراءات خاصة ل

النوع االجتماعي 4.7.1 ئم على  قا ل العنف ا ناجون من  ل ا  األطفال 

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

اذ القرار. ويضمن الناجي من العنف القائم على النوع االجتماعي في صميم أي آلية لإلبالغ واإلحالة تعكس مبدأ احترام اختيار الناجي وتشرك الطفل في اتخ

 م المساعدة في الوقت المناسب.نظام اإلحالة الواضح أن مقدمي الخدمات يعرفون كيفية تقدي

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

 يقة صديقة ينبغي تقاسم المعلومات باللغات واألشكال المناسبة لعمر الطفل وقدرته على الفهم. ويتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية التواصل بطر

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

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

سنة وإذا كان الوالد / مقدم الرعاية غير قادر على أو راغب في تقديم الموافقة، يمكن  15ك، إذا كان الطفل قد بلغ سن سنة. ومع ذل 18سن 

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

 شارکة في الخدمات، ويتم طلبها من األطفال الذين يکونون بموجب القانون أو الطبيعة أصغر من أن يقدموا الموافقة المبلغة هي رغبة في الم

سنوات و  6الموافقة المستنيرة، ولکنهم کبار بما يکفي لفهم الخدمات والموافقة علی المشارکة فيها. ويمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 مع ذلك، مطلوب إذن أيضا من الوالد أو مقدم الرعاية.سنة تقديم موافقة مبلغة؛ و 15

 ار في على الرغم من أنه قد ال يكون من الممكن الحصول على موافقة مستنيرة أو موافقة مبلغة من األطفال األصغر سناً، إال أنه ينبغي االستمر

 المعلومات وكيف ستتم مشاركتها، كل ذلك بلغة مناسبة لسنهم.بذل الجهود لشرح ما هي المعلومات المطلوبة وفي أي غرض سيتم استخدام هذه 

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

 .ينبغي إطالع األطفال ومقدمي الرعاية على أية متطلبات إلزامية خاصة باإلبالغ 
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 ن فيها من المالئم الحصول على موافقة الوالد / مقدم الرعاية، بما في ذلك حيث يمكن أن يكون مقدم الرعاية هو قد تكون هناك حاالت ال يكو

إلى  الفاعل أو المتواطئ في اإلساءة، أو عندما يكون األطفال غير المصحوبين بذويهم طرفاً فيها. وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي دائماً السعي

ً بالنسبة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر )ألغراض إجراءات الحصول على موافقة شخص ب الغ موثوق به آخر كلما كان ذلك ممكنا

سن التشغيل المعيارية هذه، فإن "البالغ الموثوق به" هو شخص بالغ من األقارب، أو مقدم رعاية بالغ يرشحه الطفل(. وبالنسبة لألطفال فوق 

د هذا الشخص. وفي الحاالت التي ال يكون فيها هذا الشخص متوفراً، قد يتعين على مدير الحالة أن يقدم سنوات، ينبغي أن يشاركوا في تحدي 6

 موافقة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر.

 بل أي قرار بالحصول على موافقة من أي شخص غير الوالد أو مقدم الرعاية أو الوصي القانوني أو شخص بالغ موثوق به يجب مراجعته من ق

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

 

لألطفال الناجين. وعند جميع الجهات الفاعلة التي تقدم الخدمات للناجين ينبغي أن يكون لديها موظفون مدربون تدريباً كافياً للتعامل مع االحتياجات المحددة 

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

كون نقطة يجب أن يتم االتفاق المسبق بين الجهات الفاعلة في كل من العنف القائم على النوع االجتماعي و في حماية الطفل بخصوص المنظمة التي ست

طفال الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وتوفير إدارة الحاالت اعتماداً على الجهة الفاعلة التي يتوفر فيها االتصال األولى لتلقي إحاالت األ

وينبغي أن ينعكس ذلك في مسارات اإلحالة المحلية. وتتولى منظمة نطة االتصال األولى  موظفون ومدربون وتكون قادرة على رعاية األطفال الناجين.

غي أن يكون لناجين المسؤولية عن متطلبات التوثيق األولية مثل استكمال استمارات االستيعاب واإلدارة العامة للحاالت. ومن الناحية المثالية، ينبلألطفال ا

طفال الناجين، لدى جميع الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل موظفون مدربون ومراقبون قادرون على رعاية األ

ل الناجي من وذلك من أجل احترام اختيار الناجي بشأن الجهة التي يبلغها، وتجنب أن يبلغ الطفل الناجي قصته عدة مرات، وتقليل خطر عدم متابعة الطف

 خالل اإلحالة وتلقي الرعاية.

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

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

ا التقييم على يد أخصائي اجتماعي أو مستشار مجتمعي أو مؤيد لحماية الطفل ماهر تقييم المصلحة الفضلى وتحديد المصلحة الفضلى. ويوصى بإجراء هذ

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

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

لنوع االجتماعي من ذوي اإلعاقات 4.7.2 ا ائم على  ق ل ا لناجون من العنف   ا

حديد قدرته في التنقل في عملية الموافقة المستنيرة مع الناجي ذي اإلعاقة عن طريق المساعدة في ت 4يمكن أن يساعد المخطط البياني الوارد في الملحق 

 الناجي.على الموافقة، وعندما يكون من مصلحة الناجي الفضلى الحصول على موافقة أحد أفراد األسرة أو مقدم الرعاية، أو اتخاذ إجراء نيابة عن 

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

أن يدرج  و / أو مقدم الرعاية )إن كان الناجي يعطي الموافقة( عن أفضل طريقة للتواصل معهم قبل محاولة طرق متعددة لالتصال. أو اطلب من الناجي

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

 إلعاقة البدنية:ا

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

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

 اً.إجلس على مستوى الشخص إن كان يستخدم كرسياً متحرك 

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

 .كن حساساً بشأن االتصال الجسدي 

 اإلعاقة السمعية:

  اكتشف كيف يفضل الشخص أن التواصل. فاألشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية قد يستخدمون قراءة الشفاه في تفاعالتهم مع اآلخرين

 يستخدمون إشارات بسيطة القتراح خيارات االتصال.أو 

 .ًاسأل فيما إذا كان الشخص يفهم ويستخدم لغة اإلشارة ودائماً واجه الشخص وتحدث إليه مباشرة 

  اسمح للشخص الذي يعاني من إعاقة سمعية باختيار أفضل مكان للجلوس في اجتماع ليكون قادراً على رؤية الناس بوضوح والتواصل بسهولة

 أكبر.

 اإلعاقة البصرية: استخدم اإلشارات / الصور أو لوحة اتصاالت.

 .قُم دائماً بتقديم نفسك وأي أشخاص آخرين في المجموعة باالسم 

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

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

  ال تذهب وحسب. –أخبر الشخص إذا كنت تنتقل أو تترك مساحته 

 .امنع الشخص من االصطدام بأي عقبات مادية 

 .قد م جولة أولية تصف البيئة للشخص في زيارته األولى لجعله مرتاحاً للمكان الجديد 

 اإلعاقة الذهنية:
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  قصيرة تطرح نقطة واحدة في الوقت الواحد.تواصل بجمل 

  استخدم أمثلة من الحياة الواقعية لشرح النقاط وتوضيحها. على سبيل المثال، إن كنت تناقش زيارة / جلسة قادمة، خذ الشخص من خالل

 الخطوات التي من المرجح أن يمر بها قبل الموعد وأثناءه.

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

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

 .تأكد من أن شخصاً واحداً فقط يتحدث في أي وقت من األوقات، وأن الشخص ذا اإلعاقة الذهنية ال يتعرض إلى ضغط للرد 

 بيئات هادئة إلجراء محادثات من أجل الحد من حاالت شرود الذهن. حدد 

  ی هذه الوثائق في بعض األحيان وثائق "سهلة ً استخدام الصور لتوصيل رسائل إلی األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية. وتُسم  يمکن أيضا

 القراءة".

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

 عاقة الكالمية:اإل

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

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

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

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

 

الناجين  الفصل 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

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

حادث العنف  تكون خدمات الخطوط األمامية متاحة وآمنة وخاصة وسرية وجديرة بالثقة. ومن المرجح أن يتقدم الناجون قدماً لطلب المساعدة واإلبالغ عن

 .ون هذه الظروف مواتيةالقائم على النوع االجتماعي عندما تك

ية منزل  الزيارات ال

ن مسؤوالً عن تشكل الزيارات المنزلية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي خطراً كبيراً على سالمة الناجي وأسرته ومقدم الخدمة، سواء كا

في معظم الحاالت، سيكون من األفضل تحديد مكان آمن في المجتمع تقديم الخدمات القانونية أو إدارة الحاالت أو الصحة أو غيرها من خدمات الحماية. و

 وال يوصى بالزيارات المنزلية عند دعم الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعييسهل وصول الناجين إليه كما يسمح ببعض الخصوصية واألمان. 

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

ول إلى الناجين، وهناك أو يكون وصمة عار. وفي بعض األماكن، وبسبب المخاوف األمنية العامة، قد تكون الزيارات المنزلية هي السبيل الوحيد للوص

 ة:استراتيجيات توضع للحد من المخاطر التي يتعرض لها الناجون والموظفون. وهذا يشمل إجراء زيارات منزلية بشكل منفصل والحفاظ على السري

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

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

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

 م بتخصيص وقت محدد مع الشخص حتى يعرف متى يتوقع قدومك.منه. وإلى الحد الممكن، ق

 تم ضع خطة مع الناجي بشأن شفرة أو إشارة يمكنه استخدامها إلعالمك أنه لم يعد آمنا بالنسبة لك أن تأتي إلى منزله. قد تكون هذه رسالة ي

ش ذات لون معين أو عصا(، أو شيء يتم تغييره إرسالها عبر هاتف محمول، أو شيء يضعه الشخص في المنزل أو بالقرب منه )قطعة قما

 داخل المنزل بحيث إذا دخلت ستعرف أنه ليس من اآلمن التحدث مع الشخص.

  في حالة تعرض الناجي للمواجهة بخصوص زيارتك، ناقش مع الشخص ما يمكن أن يقوله لآلخرين عنك وعن سبب زيارتك حتى ال يكشف

 نفسه.

 بها من الناجي في حضور أقارب أو أفراد آخرين في المجتمع قد يكون لها تأثير على حمايته.كن على علم بأن أي معلومات تطل

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

جتمعات المحلية من أجل تحديد حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. ويمكن أن تقوم فرق التوعية بزيارة المنازل االجتماعي عدم الخروج في الم

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

  اص ذوي االحتياجات الخاصةشمول اإلعاقة / األشخ

لضمان حصول جميع األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في العراق إذا احتاجوا إلى ذلك، يجب اتخاذ بعض 

 اإلجراءات:

  ومشاكل في الصحة العقلية بسبب تحديد الهوية هو الخطوة األولى لتعميم األشخاص ذوي اإلعاقة )وخاصة الذين يعانون من إعاقات ذهنية

ً ما يكون األشخاص ذوو اإلعاقة "غير مرئيين"؛ فيلزم  وصمة عار وعار األسرة( في خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي. وغالبا

ات في سياقات مختلفة. استعمال أداة مناسبة لتحديد الهوية وأنشطة التوعية لضمان أن يتم تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل مقدمي الخدم
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ت يجب أن تتضمن أدوات التقييم أسئلة محددة، ويفضل أن تكون أسئلة مجموعة واشنطن التي ستسمح ببيانات أكثر تنوعاً للمحتاجين إلى الخدما

 المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، حتى أولئك الذين ال تظهر إعاقاتهم.

  الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات: يجب أن تكون المرافق التي تجري فيها األنشطة متاحة للجميع. إمكانية الوصول المادي لألشخاص

سم، والساحات الداخلية دون عوائق  90وتشمل إمكانية الوصول الشاملة: منحدرات مع التدرج الصحيح، واألبواب التي ال يقل عرضها عن 

نوافذ المفتوحة(، والمراحيض والحمامات المتاحة )مع درابزين ومساحة كافية لمستخدمي الكراسي أمام الحركة )مثل األثاث واألبواب وال

المتحركة للتحرك بحرية(، وعالمات اللمس على المسارات وفي أعلى وأسفل الساللم والمنحدرات، ساللم مع درابزين ودرجات متساوية 

 األبعاد، الخ.

 ة ميسورة. ويعني االتصال الذي يمكن الوصول إليه الموظفين المدربين على لغة اإلشارة أو على يجب أن تکون المعلومات واالتصاالت بصيغ

ت التقنيات البديلة بشأن كيفية التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة واألنشطة التي تسمح لألشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقا

ات التي يمكن الوصول إليها أن يتوفر أكبر قدر من مواد اإلعالم والتعليم واالتصال بلغة برايل بالمشاركة على قدم المساواة. وتتطلب المعلوم

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

 حداً من أكبر الحواجز التي تحول دون يجب أن يكون لدى الموظفين موقف إيجابي ومرحب باألشخاص ذوي اإلعاقة. وتمثل المواقف السلبية وا

 وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمات المختلفة واستخدامها. ويجب القيام بدورات توعوية ودورات تدريبية للموظفين حول كيفية التعامل

ية زيادة عدد األشخاص ذوي مع األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان بيئة مرحبة ومريحة. وعالوة على ذلك، ينبغي عقد جلسات توعوية لألسر بغ

 اإلعاقة الراغبين في االنخراط في أنشطة دعم العنف القائم على النوع االجتماعي.

 اقات قُم بتكييف أدوات الرصد لضمان أن تكون متابعة ونتائج الخدمة المقدمة تدعم الشخص وتفيده فعالً. ويلزم إدراج األسئلة المتعلقة باإلع

ختلفة في أدوات الرصد. وتعتبر المؤشرات العامة للنجاح تغييرات إيجابية في ديناميات األسرة، أو في الحالة والمصممة خصيصاً لمشاريع م

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

 االستجابة الصحية / الطبية 5.1

واالستغالل الجنسي، وغالباً ما يكونون أول المستجيبين. وعموماً، يكون األطباء مسؤولين  يلعب العاملون الطبيون دوراً رئيسياً في حاالت العنف الجنسي

 عن العمل مع الممرضات لعالج اإلصابات، وإجراء فحص طبي شامل وفحص شرعي، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي، وإجراء اإلحاالت والمتابعة

عايير والبروتوكوالت والممارسات العالمية المبينة في بروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب بوزارة المناسبة. وينبغي أن تتماشى جميع الخدمات مع الم

( التي تضمن 2004)منظمة الصحة العالمية / المفوضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة،  إرشادات اإلدارة السريرية لالغتصابالصحة في العراق و

 لمتيسرة والرحيمة والمناسبة.الرعاية الطبية السرية وا

الفوري  يجب على العاملين الطبيين تحديد من هي أول نقاط االتصال عندما يدخل الناجي إلى النظام الصحي وضمان أنها مجهزة لتوفير الدعم النفسي

الخدمات على تقديم الخدمات المتخصصة، بما  األساسي وتسهيل عالج المريض. ومن الناحية المثالية، تم تدريب هؤالء الموظفين واألطباء الذين يقدمون

 في ذلك فحص الطب الشرعي ومشورة الصدمة )األولية على األقل(.

فهذا قرار قانوني. إن مسؤولية مقدم الرعاية الطبية هي تقديم الرعاية، وكذلك تسجيل  ينبغي أال يحدد العاملون الطبيون فيما إذا كان قد وقع اعتداء جنسي.

ي قد اريخ، والفحص البدني، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وكذلك، بناًء على موافقة الناجي )و / أو الوالدين(، جمع األدلة الجنائية التتفاصيل عن الت

 تكون ضرورية في اإلجراءات القانونية الالحقة.

 اإلدارة السريرية لالغتصاب 5.1.1

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

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

 اجيات من االغتصابإعداد عياداتهم لتقديم الرعاية الطبية للن 

 إعداد الناجية للفحص 

 أخذ التاريخ 

 جمع أدلة الطب الشرعي 

 إجراء الفحص البدني والتناسلي 

 وصف العالج 

 التشاور مع الناجية 

 متابعة رعاية الناجية 

 

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

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

 عراقي مسجل.

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

ة بالحالة أم ال. النظر عما إذا كان الناجون يقررون اتخاذ إجراء قانوني بشأن حالتهم أم ال، وما إذا كان يتوجب على مقدمي الخدمات الطبية إبالغ الشرط
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سيتم تطبيق اإلجراءات والممارسات التالية لضمان إعطاء األولوية للرعاية الصحية المنقذة للحياة وفي إطار بروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب، 

 للناجين وااللتزام بالمبادئ التي تركز على الناجين.

  ،يجب تزويدهم الناجون من العنف الجنسي، بمن فيهم الناجون من االغتصاب، بغض النظر عما إذا كانوا يقررون اتخاذ إجراءات قانونية أم ال

ئمة باستجابات طبية فورية: بما في ذلك الفحص الطبي المقدم، واألدوية التي توصف لهم لمنع العدوى والحمل غير المرغوب فيه واإلحاالت القا

ناجين على الموافقة إلى أقسام المستشفيات المتخصصة األخرى )بما في ذلك فحص الطب الشرعي إذا طلب ذلك(، وكل ذلك وفقاً لرغبات ال

 وقراراتهم وموافقتهم.

  ينبغي عدم منع الناجين من العنف الجنسي من الحصول على الرعاية الصحية بسبب عدم موافقتهم على إبالغ الشرطة. ويعتبر توفير الرعاية

 الصحية الكافية وفي الوقت المناسب للناجي أولوية أولى.

 السريرية لالغتصاب تقديم تقرير طبي أولي يمأله الطبيب المعالج الموجود مع الناجي  يمكن للموظفين الطبيين المؤهلين والمدربين على اإلدارة

 ويحفظ بسرية في مكان آمن.

 سرية يجب علی جميع الموظفين الطبيين الذين يقدمون الرعاية للناجين تقديم الخدمات واإلحاالت بناًء علی الموافقة المستنيرة من الناجی وال

واالحترام الذي يلتزم بالرعاية التي ترکز علی الناجين. والحتياجات الناجي ورغباته ومصلحته الفضلى األسبقية على والسالمة وعدم التمييز 

 أي إبالغ إلزامي للسلطات.

 الناجين  يجب على الموظفين الطبيين اإللتزام بالمبادئ اإلرشادية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي لتوفير الرعاية التي تركز على

وتقديم  عند إجراء المزيد من الفحوص الطبية، وجمع األدلة الجنائية، وتقديم شهادة طبية، وإبالغ الناجي بالخدمات األخرى )مثل تقديم المشورة(

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

  يم اختار الناجي اتخاذ إجراء قانوني، يمكن استخدام الشهادة الطبية لملء المعلومات في استمارات قانونية مطلوبة أخرى عند الطلب بعد تقدإذا

 الخدمات الطبية المناسبة.

 

تخاذ إجراءات قانونية أم ال. وتبقى جميع ينبغي تقديم المتابعة الصحية والرعاية النفسية للناجين من العنف الجنسي بصرف النظر عما إذا كانوا يقررون ا

 األطر اإلجرائية والقانونية في المركز الثاني بعد توفير الرعاية الصحية اآلمنة والسرية والمنقذة للحياة للناجين من العنف الجنسي.

 تفاصيلللحصول على مزيد من ال 2017يرجى الرجوع إلى بروتوكول اإلدارة السريرية لالغتصاب في العراق لعام 

بية 5.1.2 لجنسية / اإلنجا  اإلحاالت والصحة ا

في ذلك إن ضمان وصول النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي دون عوائق إلى مجموعة كاملة من الخدمات الصحية، بما 

 أمراً بالغ األهمية. الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية خارج نطاق اإلدارة السريرية لإلغتصاب يعتبر

يحق للنساء والفتيات الحصول على االستقاللية واالختيار في قرارات الرعاية الصحية الخاصة  االستقاللية في قرارات الرعاية الصحية الخاصة بالمريض:

العراق، فإن الخدمة الوحيدة التي تكون فيها بهن وال يحتجن إلى موافقة األقارب الذكور أو األوصياء أو األزواج على تلقي الرعاية أو اإلحاالت. وفي 

ً للقانون، أي قضية من قضايا الشرطة تحتاج إلى اإلبالغ، هذا بالنسبة للقاصري ن، حيث أنها موافقة الزوج أو الوصي الذكر مطلوبة هي التعقيم. ووفقا

 بالغ من المريض بصرف النظر عن الجنس.مطلوبة وفقاً للقانون، ولكن بالنسبة للبالغين ينبغي الحصول على الموافقة على اإل

يق االتصال وبالنسبة لجميع الحاالت األخرى، بما في ذلك اإلدارة السريرية لالغتصاب، ومنع الحمل، وتخطيط األسرة، وإدارة األمراض المنقولة عن طر

تيات بالخدمات. ويلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتوفير الرعاية الجنسي، ال ينبغي للعاملين الصحيين أن يطلبوا موافقة الوصي الذكر على تزويد النساء والف

ع االجتماعي الجيدة )أي عدم حرمانهم من الخدمات، وخاصة الصحة الجنسية واإلنجابية( دون وصم النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النو

النساء الذين تكون نتائجهم إيجابية في فحوصات اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسياً، يجب  أو إلحاق العار بهن الختياراتهن في الخدمات. وبالنسبة للرجال أو

القيصرية،  إخطار الزوج كجزء من تعقب الحالة للتأكد من أن الشريك المصاب يخضع للفحص ويتلقى العالج. أما بالنسبة للجراحة، بما في ذلك العمليات

يشمل الزوج أو أي قريب آخر للتوقيع. وإذا لم يكن الزوج موجوداً، واختارت أقارب المرأة عدم التوقيع ألسباب فسيتعين تحديد أقرب األقرباء، ويمكن أن 

ود األزواج أو ما، قد تكون هناك حاجة إلى تنازل من أجل إنقاذ حياة المرأة. ويمكن إدخال النساء في المخاض بمفردهن إلى المستشفى دون الحاجة إلى وج

ا ور. ويُطلب من المرأة اسمها، واسم الزوج، ومعلومات حياتية أخرى. وبعد الوالدة، تستلم المرأة وثيقة تثبت تاريخ الوالدة، ويُطلب منهاألقارب من الذك

الزواج. ادة العودة في غضون بضعة أسابيع مع المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الميالد. ومن المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الميالد شه

توفي الوالد األجنبي  وال يلزم أن يكون الزوج حاضراً للحصول على شهادة الميالد، ولكن شهادة الزواج مطلوبة. وإن كان أحد الوالدين مواطناً أجنبياً أو إذا

حاجة لإلحالة القانونية كذلك في حالة فقدان أو لم يعد موجوداً في البلد، قد تكون هناك حاجة إلى إحالة قانونية للحصول على شهادة ميالد. وقد تكون هناك 

 الهوية و / أو الوثائق المدنية.

يلعب العاملون الصحيون أيضاً دوراً هاماً في المساعدة على الدفاع لصالح النساء والفتيات من أجل الحصول على الرعاية في مواقعهن  إمكانية الوصول:

تحديات خاصة في الحصول على الرعاية في الوقت المناسب. والدفاع من أجل الوصول مع أفراد األمن  وإحاالت إلى أماكن أخرى. تواجه النساء والفتيات

يعيشون في يجب أن يضمن عدم انتهاك السرية وعدم مشاركة المعلومات دون الموافقة الصريحة من الناجي. وبوجه عام، يمكن للنازحين والالجئين الذين 

دهم إلى المستشفى المحلي دون إحالة من الرعاية الصحية األولية )في انتظار االستثناءات بسبب األجهزة األمنية(. وإن المجتمعات المضيفة أن يذهبوا لوح
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ض إلى خدمة لم تكن هناك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية داخل المخيم، يمكن لمؤسسة الرعاية الصحية األولية إصدار ورقة إحالة لتسهيل حركة المري

 جابية. ويجب توقيع هذه الورقة من قبل مدير المخيم.الصحة اإلن

ا اإلجهاض غير قانوني في الوقت الحاضر في العراق سواء بالنسبة للمريض أو للعامل الصحي، وسواء كان توافقياً أو غير ذلك. ومع ذلك، "إذ اإلجهاض:

ا بسبب العار، فإنه يعتبر ظرفاً تخفيفياً من الناحية القانونية. وينطبق قامت المرأة، بعد أن أصبحت حامالً عن طريق الزنا، بإجراء اإلجهاض الخاص به

رعاية النساء  الشيء نفسه على أي امرأة ينهي حملها قريب لها حتى الجيل الثاني". وباإلضافة إلى ذلك، ال يواجه العاملون الصحيون عواقب قانونية على

 ي، وبالتالي ال يلزم اإلبالغ عن الحاالت المشتبه فيها إلى الشرطة.والفتيات اللواتي يعانين من مضاعفات اإلجهاض الذات

 ال يتم اتخاذ القرارات إلنهاء الحمل إال عندما تكون صحة المرأة في خطر. تتخذ القرار لجنة خاصة من المهنيين.

 الصحة الذهنية واالستجابة النفسية 5.2

عية و / أو منع تشير الصحة الذهنية والدعم النفسي إلى أي نوع من الدعم المحلي أو الخارجي الذي يهدف إلى حماية أو تعزيز الرفاهية النفسية واالجتما

 النفسي في حاالت الطوارئ للمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن خدمات الصحة الذهنية والدعمأو 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

 
يظهر أغلب الناس في المستوى السفلي من الهرم. يستعيد معظم الناس رفاهيتهم النفسية واالجتماعية عندما ينشأ  الخدمات األساسية واألمن: – 1الطبقة 

جون إليها. أما األمن الجسدي األساسي ويحصلون على الخدمات االجتماعية والمادية )مثل المواد الغذائية وغير الغذائية( والمجتمعية والصحية التي يحتا

ى والتي يستطيع بها العاملون في مهنة المساعدة التدخل فهي من خالل ضمان أن الخدمات والسلع األساسية تأخذ العوامل االجتماعية الطريقة الموص

 والثقافية والكرامة الفردية في االعتبار.

  يسكنون في مناطق بعيدةأن الناس من يسهم في المرحلة األولی من الصحة الذهنية والدعم النفسي: األمن والجهات الفاعلة في الدولة لضمان 

عن الصراع النشط والخطوط األمامية؛ وجميع المجموعات التي توفر الغذاء، والمواد غير الغذائية، والصحة، والتعليم، وفرص كسب العيش، 

 .PDSإلخ؛ والشرکاء في مجال الحماية الذين يدعون إلی توفير الخدمات األساسية، وتوفير الوثائق من أجل الوصول إلى الخدمات مثل خدمات 

 لى الخدمات األساسية استشارة النساء والفتيات عند التخطيط لالستجابة )على سبيل المثال، محتويات مجموعات المواد غير الغذائية يجب ع

نسبة تتناول االحتياجات المحددة، وتنظر الخدمات الصحية في إمكانية وصول النساء والفتيات إلى الموقع( وضمان أن خدماتهم تقلل المخاطر بال

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

يحتاج عدد أقل من األشخاص، ولكنه عدد كبير مع ذلك، إلی دعم إضافي من مجتمعهم وأسرهم من أجل استعادة  الدعم المجتمعي واألسري: – 2الطبقة 

اني من الهرم. ويمكن للعاملين في مهنة المساعدة أن يقدموا الدعم من خالل تشجيع طرق الدعم رفاهيتهم النفسية واالجتماعية، کما هو مبين في المستوى الث

 التقليدية ذات الصلة والشبكات االجتماعية.

  وتمكين من الصحة الذهنية والدعم النفسي؟ الدعم والمساعدة في إعادة اإلندماج االجتماعي، بما في ذلك التدريب المهني  2من يساهم في الطبقة

ت المرأة، والتدريب على محو األمية، وإعادة اإلندماج في المدارس، والمساحات الصديقة للطفل، واقتفاء أثر األسر وجمع شملها، والمجموعا

دل المعلومات النسائية، ونوادي الشباب، ودعم األبوة واألمومة / األسرة، واألنشطة الترفيهية واإلبداعية المنظمة )في مراكز المرأة مثالً(. تبا

 حول الخدمات المتاحة والمساعدة داخل المجتمع المحلي. زعماء المجتمع المحلي والزعماء الدينيون الذين ييسرون شروط الدعم التقليدي أو



26 

المشتركة الروحي أو الديني للسكان األصليين، بما في ذلك ممارسات الشفاء المجتمعي. الجهات الفاعلة التي توفر المساحات / االجتماعات 

 لمناقشة وحل المشاكل وتنظيم أفراد المجتمع المحلي لالستجابة للطوارئ.

قد يحتاج عدد أقل من الناس إلى خدمات أكثر تركيزاً الستعادة رفاهيتهم النفسية واالجتماعية وحماية  الدعم المركز وغير المتخصص: –الطبقة الثالثة 

، التي يقدمها العمال أو إدارة الحاالتلث. وتشمل هذه التدخالت الدعم العاطفي والعملي األساسي، مثل صحتهم العقلية، كما هو مبين في المستوى الثا

 المنظمات المجتمعية.

 والصحة من يساهم في الطبقة الثالثة من الصحة الذهنية والدعم النفسية ؟ الجهات الفاعلة في العنف القائم على النوع االجتماعي، وحماية الطفل ،

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

يف والجماعات واألسر؛ والتعليم النفسي حول الصدمات النفسية، واإلجهاد واالستجابات العاطفية للنزاع والنزوح، والرسائل على تقنيات التك

 خاء اإليجابيةواالستر

في ما يتعلق بنسبة ضئيلة جداً من الناس، فإن الدعم المبي ن أعاله ليس كافياً، وتعتمد صحتهم الذهنية وقدرتهم على العمل  الخدمات المتخصصة: – 4الطبقة 

جستير(، بشكل منتج على رعاية أكثر تخصصاً. يحتاج هؤالء األفراد إلى دعم مهني من مهنيين مدربين، مثل علماء النفس السريريين )على مستوى الما

 ين النفسيين واألطباء النفسانيين، الذين يمكنهم تقديم تدخالت أكثر تقدماً في مجال الصحة الذهنية )المرضى الداخليين والخارجيين(.والمعالج

لنفسي: 5.2.2  متى يجب اإلحالة إلى مستوى أعلى من الصحة الذهنية والدعم ا

  ًمن أشكال الصحة الذهنية والدعم النفسي التي تقع تحت المستوى الثالث من يمكن اعتبار إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي شكال

الهرم: الصحة الذهنية والدعم النفسي غير المتخصص. وهي كذلك طريقة هامة لمساعدة الناجين على الوصول إلى خدمات الصحة الذهنية 

التي تشكل جزءاً من الطبقات األخرى من هرم الصحة الذهنية والنفسية واالجتماعية األخرى وكذلك البرامج والموارد في مجتمعهم المحلي 

اجات والدعم النفسي. على سبيل المثال، يمكن لخدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي مساعدة الناجين على الوصول إلى االحتي

(. وفي الحاالت التي يتقرر فيها أن الناجي يتطلب 2محلي )الطبقة ( وكذلك إعادة التواصل مع أنظمة دعم األسرة والمجتمع ال1األساسية )الطبقة 

مستوًى أعلى من الرعاية الصحية الذهنية )المستوى الرابع(، فإن خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي يمكن أن تيسر 

 وصول الناجين إلى هذه الرعاية.

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

 تقديم الدعم النفسي واالجتماعي األساسي وإدارة الحاالت.

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

 مع معظم حاالت العنف القائم علی النوع االجتماعي.

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

o )ظروف الصحة الذهنية الشديدة )الذهان، واالكتئاب الشديد، إلخ 

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

o بحاالت طبية المرضی المصابين 

o  ًعدم االستجابة إلى الدعم األساسي لمدة أربعة أسابيع تقريبا 

o تاريخ من االضطراب النفسي أو االستشفاء في جناح الطب النفسي 

o تعاطي األدوية النفسية 

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

 النفسي في مختلف الطبقات. فمثالً:

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

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

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

نفسها أو منظمة أخرى. كما يمكن إحالة الناجي من إحدى حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي إلى عامل اجتماعي في حاالت 

 عر براحة أكبر مع المنظمة األخرى.العنف القائم على النوع االجتماعي في منظمة أخرى )أو عامل في حماية الطفل( إن كان يش

 

 

 

 تقديم الدعم العاطفي 5.2.3

  استمع إلى الناجي وال تطرح عليه سوى أسئلة غير تدخلية، وذات صلة، وغير حكمية لغرض التوضيح فقط. ال تضغط عليها / عليه للحصول

 على معلومات أكثر مما هو / هي على استعداد لتقديمه.

  وتعبيرات وجهك ونبرة صوتك.إنتبه إلى لغة جسدك 

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

 حاجز نفساني بينكما.
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 مفتوحاً: اسأل نفسك إلى أي درجة يوحي وضعك باالنفتاح والتواجد للعميل. فالساق ً ان المتقاطعتان والذراعان المتقاطعان يمكن اتخذ وضعا

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

 على العميل وما يجب أن يقوله.

 ل باتجاه العميل )حين يكون ذلك مالئماً( إلظهار مشاركتك وا  هتمامك. أما التراجع عن عميلك فقد ينقل الرسالة العكسية.مِّ

  حافظ على التواصل البصري مع العميل لتُظهر له اهتمامك بما يقوله. وإذا وجدت نفسك تنظر في اتجاه آخر بين الحين واآلخر، اسأل نفسك

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

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

 عصبيا إلى تلك الدرجة!

 .ًال تقل للناجي أن عليه أن يسامح الجاني فورا 

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

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

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

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

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

  برفق بأن العنف الجنسي هو خطأ الجاني دائماً وليس خطأ الناجي على إن عب ر الناجي عن لوم الذات، يجب على مقدمي الرعاية أن يطمئنوه

 اإلطالق؛

 قُم بتقديم معلومات صادقة وكاملة عن الخدمات والمرافق المتاحة؛ 

 أعطِّ األولوية للسالمة في جميع األوقات؛ 

  .بدالً من ذلك، قُم بتمكينه من خالل مساعدته على اتخاذ ال تُملِّ على الناجي ما يجب عليه القيام به، أو ما هي الخيارات التي يجب عليه اتخاذها

 قرارات مستنيرة.

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(.

لنفسية االجتم 5.2.4  اعية لألطفال الناجين:التدخالت ا

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

 واالجتماعية المناسبة؛

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

 توفير المعلومات لمقدمي الرعاية حول احتياجات األطفال الناجين ورعايتهم وعالجهم 

 تحديد وتوفير الدعم لألسر المعرضة لخطر إساءة معاملة األطفال 

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

 تيسير امجموعات لآلباء واألمهات الذين أساؤوا ألطفالهم / أوالدهم المراهين أو هم في خطر إساءة معاملتهم 

 األنشطة النفسية واالجتماعية األخرى القائمة على المجتمع 5.2.5

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

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

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

لنفسي كذلك: يجب 5.2.6 لعاملين في الصحة الذهنية والدعم ا  على ا

 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؛ 

 م الناجين واألسر طوال عملية الرعايةتثقيف ودع 

 تحديد نقاط القوة واالحتياجات إلشراك الناجي واألسرة في عملية الرعاية والعالج القائمة على القوة 

 إشراك مقدمي رعاية غير مسيئين في هذه العملية 

 عن الناجي الموافق عليه للخدمات، ومرافقة الناجي  المساعدة في ترتيب المواعيد مع الشركاء اآلخرين لضمان تلبية االحتياجات والدعوة نيابة

 عند الطلب

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

 للسالمة دائماً؛

 بحيث يكون الناجي على اتصال مع مدير الحالة في الحاالت التي يتعذر فيها الوصول إلى الناجي. وال ينبغي أن  توفير هاتف أو رصيد هاتف

ض الناجي إلى المزيد من الخطر؛  يتم ذلك إال عندما يكون توفير الهاتف أو الرصيد ال يعر 

 .توفير رقم الخط الساخن ليتم استخدامه في حالة الطوارئ 

  مؤقتة، انتظارا للخيارات طويلة األمد، وتوفير الدعم المالي والنقل إلى الموقع اآلمن كلما أمكن ذلك. قُم دائماً بتقييم المخاطر توفير مساكن بديلة

 األمنية المتعلقة بهذا الخيار واضمن الرصد المستمر لمخاطر الحماية

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

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

اد األمن للمساعدة في السالمة واألمن والحماية. ويجب على الجهات الفاعلة في مجال األمن يجب على المجتمعات المحلية أن تفهم كيفية االتصال بأفر

 والسالمة:

 

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

 حاالت العنف القائم على النوع االجتماعيأن أفراد األمن موجودون للمساعدة في 

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

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

 لشرطة وأثناء نقل الناجيالناجيات في مركز ا

 توفير بيئة آمنة وخاصة للتحدث مع الناجي / األسرة 

 ر التواجد بسهولة لالستماع إلى مخاوف الناجي من العنف القائم على النوع االجتماعي واستقبال الناجي بتعاطف وقبول قصة الناجي دون إصدا

 حكم

 ية وعمر الناجياتباع إجراءات الموافقة المستنيرة وفقاً للقوانين المحل 

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

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

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

 دعم خصوصية العميل وسريته 

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

 ة واالستعداد لتوجيه اإلتهامات بطريقة مهنية ومناسبةمتابعة القاد 

 .تقديم بيانات وتقارير وشهادات خبيرة للمحاكم 

 .)التأكد من سالمة الناجي بدنياً بوسائل مختلفة )الدوريات، المرافقة، المأوى / المنزل اآلمن 

 

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

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

 المأوى اآلمن 5.3.1

من قانون وزارة الشؤون  7من المادة  3تعمل مراكز اإليواء لخيارات السالمة للناجين والتي تديرها الحكومة في إقليم كردستان العراق بموجب البند 

 ؛2007لعام  12االجتماعية رقم 

  الفورية والطويلة األجل، إال أن الحاالت التي تهدد بينما نجد الحلول المجتمعية لسالمة الناجية غالباً ما تكون في وضع أفضل لتلبية احتياجاتها

 الحياة على وجه الخصوص قد تتطلب اإلحالة إلى مأوًى آمن. يجب على الجهات الفاعلة أن تنظر في أن قرار اإلحالة إلى مأوًى آمن يمكن أن

 يزيد من عزل الناجية.

 هناك استراتيجية واضحة وخطة إلدارة الحاالت تفضي إلى حل أطول أجالً؛ ينبغي بشكل مثالي إجراء اإلحاالت إلى مراكز اإليواء عندما تكون 

 عند الضرورة، تكفل وكالة اإلحالة متابعة الحالة المحالة؛ 

  عند الضرورة، تقوم وکالة اإلحالة بمتابعة اإلجراءات والتصرفات الضرورية بما في ذلك خدمات الرفاهية االجتماعية والخدمات الطبية

 جتماعية.والنفسية واال

أجل الحصول هناك مراكز إيواء تديرها الحكومة في إقليم كردستان العراق. ويمكن ألي مقدم خدمة إحالة حالة إلى مديرية مكافحة العنف ضد المرأة من 

مديرية مكافحة العنف  –جتماعية على مأوى في مركز اإليواء الذي تديره الحكومة باستخدام المعيار ووفقاً للمبادئ اإلرشادية لوزارة العمل والشؤون اال

 ضد المرأة.

 مراكز اإليواء مالحظة: يجب على وزارة العمل والشؤون االجتماعية إبالغ المفوضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة في حالة دخول الالجئين إلى

فاعلة في مجال األمن 5.3.6 ل الجهات ا القدرات لدى  اء  لتدريب وبن  ا

 د األمن على عملهم ويجب أن يفهموا أي قيود على أدوارهم. كما يجب على الجهات الفاعلة في مجال األمن أن تتلقى التدريب على:يجب تدريب أفرا

 وك منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له، بما في ذلك المبادئ اإلرشادية؛ وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة؛ ومدونات قواعد السل

 الل واإلساءة الجنسيين(.)حظر االستغ
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 سيناريوهات عملية، بدءاً من العملية ومن ثم االنتقال إلى المفاهيمية، وليس العكس. فبدالً من تدريس المحتوى النظري عن الجنس والنوع 

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

 ن، بة بشكل مناسب للتهديدات األمنية القائمة على النوع االجتماعي بدالً من االقتصار على التوعية بشأن منع االستغالل واإلساءة الجنسيياالستجا

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

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

 داخل البعثة

 .فهم أن العديد من الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ال يريدون التدخل من الجهات األمنية الفاعلة 

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

 .التعامل مع الناجين والتحدث معهم بكرامة وتعاطف 

 ة/ العدلي ةالقانوني ستجابةاإل 5.4

لقانونية 5.4.1  الخيارات ا

المشورة القانونية والمساعدة والتمثيل للبالغين واألطفال، وذلك عندما يريد الناجي رفع قضية ضد الجاني أو في الحاالت تشمل االستجابات القانونية تقديم 

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

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

 معلومات عن إجراءات المحاكم، وأي مسائل تتعلق بآليات العدالة الوطنية 

 معلومات عن الدعم المتاح في حالة بدء اإلجراءات القانونية؛ 

 ل تقليدية للعدالة ال تفي معلومات عن إيجابيات وسلبيات جميع الخيارات القانونية القائمة التي تشمل تسليط الضوء على عدم كفاية أي حلو

 بالمعايير القانونية الدولية؛

 التمثيل القانوني أمام المحكمة إذا رغب الناجي في الحصول على تعويض قانوني؛ 

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

 وإلى المحكمة عندما يجري االستماع إلى قضية الناجي.

 يجب إبالغ الناجين بأي آثار تتعلق بالتكاليف منذ البداية؛ 

 مشاعره، تتم استشارة األطفال الناجين بشأن خيار العدالة القانونية، وتوعيتهم بالخدمات المتاحة وبحدودها. وتُراعى احتياجات الطفل ورغباته و

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

 نوني تتم مرافة الطفل إلى جميع اإلجراءات القضائية، بما في ذلك جلسات ما قبل المحاكمة والمحاكمة وإصدار األحكام، ويتم تزويده بتمثيل قا

 أمام المحكمة.

 

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

لنوع اإلجتماعي 5.4.2 ائم على ا ق ل ا العنف  علقة ب مت لجرائم ال  إجراءات الشرطة لإلبالغ عن ا

تماعي المتضمنة حالة عنف في األسرة ضد األطفال والنساء إلى مديرية في أقليم كوردستان العراق، يمكن إحالة حاالت العنف القائم على النوع اإلج

يه إتهامات ضد مكافحة العنف ضد المرأة بموافقة الناجي أو بعد إجراءات اإلبالغ اإللزامي إذا ما أراد الناجي إتخاذ إجراء قانوني ضد الجاني )أي توج

، تقوم الشرطة المحلية بالتحقيق وإتخاذ اإلجراءات. وفي الحاالت التي تتضمن طالبي اللجوء الجاني(. وبالنسبة للحاالت التي ال تنطوي على عنف منزلي

في هذه  –شرة أو الالجئين، يمكن للناجي من العنف القائم على النوع اإلجتماعي أو مقدم الرعاية الخاص به إبالغ مديرية مكافحة العنف ضد المرأة مبا

 .UNHCRعاية، تقوم مديرية مكافحة العنف ضد المرأة بتبليغ الحالة عندما يقبل الناجي/مقدم الر

كل فعل وقول او التهديد بهما على اساس  ( يعرف العنف المزلي بأنه "2011لسنة  8إن قانون مكافحة العنف االسري في أقليم كوردستان العراق )رقم 

شأنه ان يلحق  النوع االجتماعي في اطار العالقات االسرية المبنية على اساس الزواج و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى االسرة قانونا من

ً لحقوقه وحرياتهبالفرد ضررا  هذا التعريف، تفوض مديرية مكافحة العنف ضد المرأة  . وبموجب"من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلبا

(DCVAWاء ( بمعالجة قضايا إجرامية )على سبيل المثال، الزواج القسري والمبكر، تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، الطالق القسري، التبرؤ من أعض

على ترك وظائففهم قسراً، إجبار األطفال على العمل والتسرب من  االسرة، قيام الزوج بإجبار الزوجة على العمل في الدعارة، إجبار أعضاء األسرة

جميع القضايا األخرى ويتم إحالة المدرسة، اإلنتحار بسبب العنف األسري، إجهاض بسبب العنف األسري، ضرب أعضاء األسرة، اإلغتصاب الزوجي(. 

 مرتكب من قبل شريك حميم غير مرتبط بعالقة زواج. إلى الشرطة المحلية، بما في ذلك العنف القائم على النوع اإلجتماعي ال.

 شكوى في المخيمات/الوحدات في المدن، تكون اإلجراءات كما يلي: DCVAWعندما تتلقى 

 تعطى األولوية للعالج الطبي عندما يبدو ضرورياً قبل مقابلة الناجي؛ 

 ما يفضله الناجي؛ى المقابالت مع الناجي في أمكنة خاصة مع موظف من نفس الجنس أو حسب رتج 

 يجري التعامل مع الحالة في غاية السرية ولمديرية مكافحة العنف ضد المرأة نظام مشفر يستخدم لمثل هذه األغراض؛ 

 ولى إحص ل على الموافقة المستيرة من الناجي. في حالة اإلغتصاب،  األمر األكثر أهمية هو تلقي الناجي خدمات طبية منقذة للحياة كأولوية أ

اإلبالغ وتقديم  DCVAW(. وبموافقة من الناجي، يمكن لفريق عمل 2017وكول اإلدارة السريرية لإلغتصاب لوزارة الصحة العراقية )بروت

 الحالة إلى القاضي الذي سيقرر طلب تقرير الطب الشرعي؛
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 صدر تقرير الطب الشرعي؛رئيسي بجمع عينات األدلة وختمها، ويرسلها إلى المختبر، ويليقوم الطبيب الشرعي في المستشفى ا 

 التي تمر فيها أكثر  تتقوم الشرطة بزيارة مسرح الحادث إذا ما وعندما يكون ذلك ضرورياً لجمع األدلة ليتم إرسالها إلى المختبر. وفي الحاال

 ساعة من بعد الحادث، ال يمكن الحصول على األدلة المادية للجريمة؛   24من 

 يع الوثائق ذات الصلة وترسل إلى السلطة القضائية إذا/ عند تطلب األمر )أنظر أدناه من أجل التفاصيل(؛يفتتح ملف القضية وتتم معالجة جم 

 يتم توفير حماية مؤقتة للناجي أو أعضاء األسرة اآلخرين أثناء فترة التحقيق إذا وعند تطلب األمر؛ 

  والخدمات الطبية والقضائية والنفسية اإلجتماعية؛قُم بمتابعة رفاهية الناجي وتكفل حصوله على خدمات الرفاه اإلجتماعي 

 قُم بحبس الجاني المزعوم؛ 

 تأكَّد من وجود أدلة مكانية ونوعية 

 وث ِّق الشكوى في السجل 

 قُم بإستشارة الطبيب الشرعي في كل األوقات 

 

المعلومات األولية وتحيل الحالة إلى مكاتب الجوالة في بعض األماكن. وهذه الفرق ال تجري تحقيقات مفصلة ولكنها تدرج  DCVAWتتواجد فرق 

DCVAW .من أجل إتخاذ المزيد من اإلجراءات 

إحالة قضايا العنف التي  DCVAWبما أن قوات اآلسايش تتولى المسؤولية الرئيسية عن جميع القضايا المرتبطة باألمن في محافاتها الخاصة، يمكن لِّ 

 ائر أو األسر أو جرائم الشرف إلى القاضي.تتضمن قضايا أمن الحدود كالنزاعات بين العش

الخاصة بحسب كالً من نوع العنف وفيما إذا كان الناجي بالغاً أو طفال ، كما يوصف أدناه. وفي جميع الحاالت، يتم إتخاذ  DCVAWوتتنوع إجراءات 

 الخطوات األولية األساسية التالية: 

في الموقع؛ والذي يقرر فيما إذا كان ينبغي إحالة الحالة إلى  DCVAW: يتم تقييم جميع الحاالت أوالً من قبل المسؤول الذي هو رئيس فرع 1الخطوة 

 )أي األخصائي اإلجتماعي( أو أن األمر يتطلب وساطة األخصائي اإلجتماعي. PSSالدعم الطبي أو 

 

عندئذ سيحيلون الحالة لغرض الدعم الطبي أو إلى األخصائي اإلجتماعي لغرض  PSSالعنف في حاجة إلى دعم طبي أو : إذا ما كانت الناجية من 2الخطوة 

PSS  ًأو الوساطة في قضيتها إلى األحصائي اإلجتماعي أيضا 

 

إذا كن يردن رفع شكوى ضد الجاني/رفع  ت فيماياعندئذ يقدم المسؤول خيار للناج PSS: إذا ما كانت الحالة ليست في حاجة إلى دعم طبي أو 3الخطوة 

 شكوى قضائية )إجراءات المحكمة(

 

أذى آخر وإذا  : إذا ما كانت الناجية من العنف ال تريد أخذ قضيتها إلى المحاكم، عندئذ يمكنها الطلب بقيام الجاني بتوقيع تعهد بأن لن يلحق بها أي4الخطوة 

 عرضة لإلعتقال. ما كان هنالك خرق للتعهد عندئذ سيكون الجاني

 

 اإلعتداء الجسدي أو اإلعتداء الجنسي ضد البالغين واألطفال )جرائم(:

 م أم ال. فإذا ما وفي حاالت وقوع جرائم، يمكن للناجي )أو مقدم الرعاية له( أن يقرر فيما إذا كان يرغب في رفع شكوى ضد الجاني المزع

 ئية الموصوفة أدناه؛رغب في رفع شكوى، حينئذ سيتم إتباع اإلجراءات القضا

  إذا لم يكن يرغب في رفع شكوى، تستمرDCVAW  .في إحالة الحالة إلى المدعي العام الذي سيقرر إحالة أو عدم إحالة الحالة إلى المحكمة

 بشهادته.  كي يدليوفي هذه الحالة يمكن إستخدام إفادة الناجي من قبل المدعي العام وقد يتم دعوته ل

 الت اإلعتداء الجسدي ضد النساء واألطفال المرتكبة من قبل عضو في االسرة تحال إلى وهكذا، فإن جميع حاDCVAW  من قبل المدعي

 العام.  

 

والذي  السرةاإلعتداء الجسدي البسيط )أي اإلعتداء الذي يتسبب في جرح بسيط ال يخلف أثراً على جسم الناجي( ضد البالغين  المرتكب من قبل عضو في ا

 جي(:إعتداءاً جسدياً مهماً )جنحة، على سبيل المثال، تتسبب في إلحاق االذى بالناجي أو إصابته بمرض، كسر العظام، تترك آثار على جسم النااليشكل 

  إنDCVAW مفوضة بإبالغ السلطة القضائية بحصول إعتداء جسدي كبير 

 ( توجيه إتهامات إلى الجاني المزعوم/رفع شكوى )إجراءات المحكمة(؛ ب( يقوم المحقق بالتشاور مع الناجي بشأن اإلختيارات الثالثة التالية: آ

لى تعهد بعدم عرض التوسط االسري؛ ت( إحالة القضية إلى القاضي لكي يجعل الجاني المزعوم يوقع غإحالة القضية إلى أخصائي إجتماعي ل

 اإلساءة إلى الناجي مرة أخرى؛

 .الناجي في توجيه إتهامات، يُحال الناجي إلى القاضي. وفي حالة أن قرر الناجي  يرغبفإذا لم ر يقرر الناجي نوع اإلختيار الذي يرغب فيه

 في توجيه إتهامات، عندئذ تقفل القضية. بمرة أخرى بأنه ال يرغ

  

 اإلجراءات القضائية 5.4.3

سرية." وينبغي  يفي أقليم كوردستان، "تبقى اإلجراءات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف االسر سريطبقاً لقانون العنف األأقليم كوردستان 

م الخدمة أن ينادي بمحاكمات وجلسات مغلقة لجمع الناجين من العنف القائم على النوع اإلجتماعي.  لُِّمقد ِّ
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جلسات في دائماً  يتم اإلستماع إلى األقوالة عن تلك الخاصة بالعنف الجسدي، حيث ونظراً لحساسية حاالت العنف الجنسي، تختلف اإلجراءات القضائي

 ضافية ومزيداُ من اإلجراءات األمنية خالل اإلستماع من أجل ضمان سالمة الناجي.إسرية وفي غرف خاصة في المحكمة. كما أن هنالك حماية 

والسليمانية وكرميان. وبالنسبة للمناطق الواقعة خارج هذه المدن، تنفذ هذه المهمة من قبل  توجد محاكم للتحقيق في قضايا العنف األسري في أربيل ودهوك

في االسرة محاكم االتحقيق في األقضية باإلضافة إلى وظائفها اإلعتيادية. يجوز للمحكمة إصدار أمر حماية إن دعت الضرورة أو عندما يطلب ذلك عضو 

ماية. ويجوز للناجية التنازل عن حقها في الحصول على أمر حماية وستقرر المحكمة فيما إذا كان التنازل قد أتى أو من يمثله لفترة مححددة ألغراض الح

ندما يكون هنالك وفقاً لرغبتها. ويتضمن األمر تعهد من الجاني بعدم التعرض للناجية أو اعضاء أسرتها وأن ال يدخل منزل األسرة لفترة تقررها المحكمة ع

ن المجرم لمدة ال تزيد عن خطر على النا ك  أمر الحماية، يُسج   ساعة أو يدفع غرامة. 48جية أو أعضاء االسرة.فإذا ما أنتُهِّ

م القضية في أقليم كوردستان العراق، يجوز للمحكمة إحالة طرفي الدعوى إلى لجنة مصالحة رسمية تتألف على األقل من قاضي وإمام ومحامي لتحاول حس

كمة بإتخاذ قرارها بشأن القضية. إن الصلح ليس إجبارياً؛ ولكنه عل اية حال، يُعت ب ر أحد شروط إحالة القضية إلى محكمة الموضوع قبل ترك المجال للمح

 . وتوجد لجان المصالحة في أربيل ودهوك والسليمانية ومنطقة كرميان.2011لسنة  8من قانون رقم  5طبقاً للمادة القانونية رقم 

 ة التقليديةآليات العدال 5.4.4

والمحكمة غير ملزمة بتطبيق قرارات تتخذها منتدى للعدالة التقليدية غير رسمية.  في أقليم كوردستان العراق، ال يوجد قانون يقر آليات العدالة التقليدية

 وعلى أية حال، يمكن توجيه إنتباه واع وي قِّظ ومحترم لمثل هذه اآلليات من خالل:

 شكل فعال في مناقشات وورش عمل  بشأن حقوق اإلنسان وحقوق النساء واألطفال؛ ونهج بالة التقليدية إشراك أعضاء من أنظمة العد

متمحور حول الناجي في مساعدة األعضاء من أجل تحليل النظام من منظور حقوق اإلنسان والعمل، عند الضرورة، على إدخال تغييرات 

 من أجل تحسين المعايير.

 اء في مثل هذه األنظمةدعم المشاركة البناءة للنس 

  حماية حقوق بالتعاون مع نظام العدالة الوطنية، تحديد فيما إذا كانت أشكال حل النزاع التقليدية أو البديلة تلبي المعايير الوطنية والدولية في

 النساء والفتيات وتقدم حماية كافية للنساء والفتيات المنخرطات في هذه اإلجراءات.

عادة ما تستخدم في القانون العرفي لحل نزاعات بين أعضاء المجتمع واألسر وأعضاء األسر. إن قضايا عنف الشريك الحميم والعنف الوساطة هي عملية 

 ً نف وبشكل عام، ال يوصى بالوساطة كإستجابة لععلى يد الزعماء التقليديين أو الدينيين، بما أنها تعتبر مشكلة عائلية خاصة.  األسري يتم "حسمها" أحيانا

سعون للحصول على المساعدة من منظمات تتصدى للعنف القائم على يإن الناجين الذين الشريك الحميم نظراً للمخاطر التي تشكلها على سالمة الناجي. 

هذا األمر. وقد  النوع اإلجتماعي ربما يريدون معالجة قضاياهم من خالل الوساطة ألنهم يريدون أن يتوقف العنف وقد ينظرون للوساطة كطريقة لتسهيل

جتماعيون بتنفيذ الوساطة. ولهذا السبب، من المهم أن يكون لدى المنظمات إرشادات واضحة بشأن يطلبون، في بعض الحاالت، بأن يقوم األخصائيون اإل

ت العنف القائم على النوع حاال كيفية اإلستجابة لهذه الطلبات بحيث يتمحور التركيز حول الناجي. إن الوساطة هي ليست اإلستجابة الموصى بها لمعظم

العنف من الحدوث في األمد الطويل ومن المحتمل أن تصعد من حدة العنف، وبذلك تتسبب في المزيد من االذى  تمنعأن ل اإلجتماعي ألنها من غير المحتم

 للناجي. 

  إن عملية الوساطة بحد ذاتها تحافظ على وتساهم في فرض سلطة وسيطرة المعتدي الدائمتين على الناجية. وتفترض عملية الوساطة بأن في

إستطاعة كال الطرفين التكلم بحرية و ثقة وأمان. وعلى أية حال، نطراً للتكتيك الذي يستخدمه المعتدي لإلبقاء على سلطته وسيطرته على 

والمعايير اإلجتماعية التي قد ال تمكن النساء من التحدث بحرية أو تنظر إلى آرائهن بتفس الوزن والقيمة، فإنه ليس من المحتمل أن الناجية، 

ن تشعر الناجية بأن في إمكانها التحدث بحرية ودون خوف من العواقب. كما أن من المحتمل أيضاً أن مجرد إحالة القضية إلى الوساطة يمكن أ

 ذى بالناجية. إذ يمكن أن يغضب المعتدي جراء قيام الناجية بإخبار أناس آخرين بشأن العنف.   يلحق األ

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

 يكون لدى الجاني المعتاد على توجيه اللوم للناجية منبراً للتعبير عن هنالك خطر كبير في أن يوجه اللوم للناجية ضمن عملية الوساطة. إذ س

كالم الناجي ربما  نموقفه، ونظراً للمعايير الثقافية واإلجتماعية الموجودة وحقيقة أن الناجية قد تشعر بالخوف أو تخشى الرد على الجاني، فإ

 لتقليل العنف. سيبدو ُمقنِّعاً. وربما سيُطل ب من الناجية تغيير سلوكها كشرط

 االتجار بالبشر 5.4.5

تباط المشكلتين العديد من أسباب عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي هي أيضاً قوى دافعة لالتجار بالبشر، مما يؤدي إلى ار

هياكل الحماية، وزيادة الشبكات اإلجرامية، وانخفاض الفرص االقتصادية، ارتباطاً وثيقاً. وتزداد هذه العوامل تفاقماً في األزمات بسبب تآكل سيادة القانون و

ل البشر وهي كلها يمكن أن تؤدي إلى زيادة تعرض الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة والمهاجرين لالتجار. ويشير االتجار بالبشر إلى استغال

و يشمل مجموعة من الممارسات االستغاللية مثل االسترقاق واالستغالل الجنسيين والعبودية كسلعة، وفيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي فه

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

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

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

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

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

 يها في البداية( إلعالم طرق المساعدة؛تقييمات المخاطر )التقييمات الفردية والظرفية المتعلقة بالمنطقة / البلد التي تم تحديدها فيها / سيتم دعمها ف 
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 التنسيق مع وكاالت تنفيذ القانون حسب االقتضاء بما في ذلك دعم الوصول إلى العدالة 

 لقيام بترتيبات إن كانت دولية أو محلية، يجب إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان بإمكانها العودة إلى الموقع / بلد المنشأ، وإن لم تكن كذلك، البد من ا

 بديلة؛

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

 إعادة اإلدماج؛

 ضمان اتخاذ الترتيبات الالزمة وضع خطة إلعادة اإلدماج والتنسيق مع األطراف المؤثرة في مجال االتجار / الحماية في الموقع / بلد المنشأ ل

 لتنفيذ الخطة )بالتنسيق مع الناجي(.

 .ترتيب إجراءات السفر والتنسيق مع إستقبال )إعادة اإلدماج( المنظمات لتقديم المساعدة عند الوصول 

 ت تنفيذ القانون لترتيب إجراءات بالنسبة للناجين الدوليين، البد من التنسيق مع السفارات، والترتيب الخاص بوثائق السفر، والتنسيق مع جها

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

 العراق(.

قد يتعرض لها الناجون من االتجار وموظفو تقديم  وبما أن االتجار باألشخاص يمكن أن يشمل شبكات إجرامية منظمة، فإن هناك احتماالً بالمخاطر التي

ت(. يجب أن يتم تقييم الخدمات الذين يقدمون الدعم لهم، ولذلك ينبغي االنتهاء من تقييم المخاطر منذ بداية عملية تقديم المساعدة )وتستمر طوال إدارة الحاال

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

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

 التأهيل؛

 :أي مؤشرات تدل على أن المتجرين يعرفون 

o اإلقامة الحالية للفرد 

o أن الفرد يتلقى المساعدة من قبل وكالتك 

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

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

  بلد المقصد /االتصال بين المتجر والفرد منذ وقت اإلنقاذ / الهروب في مكان 

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

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

  المقصد أو في مكان / بلد االستقبالاتخاذ الشرطة أو تخطيطها التخاذ أي إجراء ضد المتجر )المتجرين( في مكان / بلد 

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

 أو أن المتجر إما أنه يعرف أو يعتقد بأن ضحية االتجار قد تعاون مع الشرطة. /

رة مات تقديم الخدمات التي تساعد الناجين من االتجار أن تضمن االلتزام بمبادئ الحماية وأن الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدة المباشوينبغي لمنظ

ذه الوثيقة. ن هللناجين من االتجار يستند إلى بروتوكول باليرمو لألمم المتحدة وأفضل الممارسات التي تركز على الناجين كما هو مبين في أجزاء أخرى م

الفاعلة المؤهلة وبعد إجراء تقييم للمخاطر والفحص، ينبغي كذلك لمقدمي الخدمات ذوي الصلة )المنظمة الدولية للهجرة لضحايا االتجار األجانب، والجهات 

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

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

لى النحو المبين أدناه لتقديم المساعدة الدولية للعودة وإعادة اإلدماج الناجين من غير مواطني العراق، ينبغي االتصال بالمنظمات المعنية بتقديم الخدمات ع

 )حسب االقتضاء(.

 الموقع المنظمة نوع الخدمة

المساعدة المباشرة، والدعم الدولي / المحلي 

 إلعادة اإلدماج

 أي مكان في العراق المنظمة الدولية للهجرة

 الفصل السادس: إدارة الحاالت

مفيد للناجين ذوي االحتياجات المعقدة والمتعددة والذين يسعون للحصول على الخدمات من مجموعة من مقدمي الخدمات والمنظمات نهج إدارة الحاالت 

الخدمات وتسهيل والمجموعات. تعمل إدارة الحاالت كوسيلة لتحقيق العافية واالستقالل الذاتي للناجي من خالل الدفاع واالتصال والتعليم، وتحديد موارد 

ه في التعامل مع لخدمات. الهدف من إدارة الحاالت هو تمكين الناجي / الطفل، وعند االقتضاء مقدم الرعاية لهم، من خالل زيادة وعيه بالخيارات التي لديا

ع جوانب التخطيط وتقديم المشكلة، ومساعدته التخاذ قرارات مستنيرة حول ما يجب القيام به حيال المشكلة. وتضمن إدارة الحاالت مشاركة الناجي في جمي

 الخدمات.

  وتشمل المبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الحاالت ما يلي:

 ضمان أن الناجي هو الطرف الفاعل الرئيسي في إدارة الحاالت؛ 

 .تمكين الناجي وضمان مشاركته في جميع جوانب التخطيط وتقديم الخدمات 

  واحتياجاته وقدراته.احترام رغبات الناجي وحقوقه وكرامته 

 تقديم الدعم العاطفي من خالل إظهار موقف رعاية تجاه الناجي؛ 
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 توفير المعلومات للناجي لتمكينه من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الخدمات المطلوبة؛ 

 االستماع وإقامة عالقة انسجام وثقة، مما يخلق بيئة داعمة حيث يمكن للناجي أن يبدأ في الشفاء؛ 

  السرية التي تعتبر بالغة األهمية لحماية سالمة الناجي وأمنه ولمنع إساءة استخدام المعلومات، ولشرح االستثناءات للناجي بوضوح ضمان

 بخصوص متى يمكن أن تنتهك فيها السرية؛

  أو ظروف الحادث.ه العرقي إنتمائأو  أصلهضمان عدم التمييز عن طريق معاملة كل ناجٍ بطريقة كريمة بصرف النظر عن جنسه أو خلفيته أو 

 .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

ي بالخدمات المتاحة. وتتركز إدارة الحاالت للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في المقام األول على تلبية اتخاذ قرارات مستنيرة، وزيادة الوع

 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

االجتماعيون ومديرو الحاالت بالمهارات الالزمة إلدارة الحاالت بما يتفق مع المبادئ المذكورة أعاله، وفهم  يجب أن يتمتع دارسو الحاالت واألخصائيون

 أدوارهم ومسؤولياتهم، والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة مهنياً وبحساسية ثقافية.

دمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ورصدها لضمان وتتولى وكاالت إدارة الحاالت مسؤولية توفير الموظفين واإلشراف على تقديم خ

ات، والتعامل اتباع المبادئ التوجيهية واستخدام نهج يركز على الناجين، وتحقيق أفضل الممارسات، وتحديد جميع خدمات اإلحالة المتاحة، وتحديد الثغر

دمات مع الجهات الفاعلة األخرى، وتقديم خدمات إدارة الحاالت الكاملة بما في ذلك مع الحواجز التي تحول دون الحصول على الخدمات، وتنسيق الخ

 المتابعة. إن توفير الموظفين المناسبين لخدمات إدارة الحاالت أمر ضروري لجودة الرعاية المقدمة. وفي العراق، يوصى بما يلي:

االجتماعي ما يکفي من دارسي الحالة في مجال العنف القائم علی النوع اإلجتماعي إلتاحة نسبة أن يكون لدى وکالة إدارة حاالت العنف القائم علی النوع 

. 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 

 لناجي ومرحلة الحالة في عملية إدارة الحاالت.تتطلب مشاركة أكبر تبعاً الحتياجات وظروف ا

 .أن يتحدث دارسو الحالة اللغة )اللغات( التي يتحدث بها الناجون حتى يتمكن الناجون من التواصل بلغتهم األولى 

  النساء والفتيات، وحيث ينبغي مراعاة نوع جنس دارسي الحالة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للبرنامج الذي أنشئ خصيصاً للتصدي للعنف ضد

اء تكون نقطة الدخول لخدمات إدارة الحاالت مركزاً للمرأة، ينبغي تعيين دارسي الحالة من اإلناث من أجل اإلبقاء على مراكز النساء "للنس

الة من اإلناث والذكور. فقط"، ولحماية السالمة العاطفية والجسدية للناجيات. وفي حاالت أخرى، قد يكون من المفيد وجود مزيج من دارسي الح

 وينبغي أن تستند هذه القرارات إلى السياق وأنواع العنف القائم على النوع االجتماعي وتركيز منظمتك أو برنامجك.

 ع تكوين م ينبغي أيضاً مراعاة الخلفية العرقية والدينية والثقافية لدارسي الحالة، وينبغي تعيين دارسي الحالة إلنشاء مزيج من الموظفين يتناسب

 الناس الذين تجري خدمتهم.

  8:1وال تزيد عن  5:1تكون نسبة المشرف إلى دارس الحالة. 

  وجود التدريب والتعلم والدعم المستمر وغير ذلك من فرص بناء القدرات لدارسي الحالة من أجل المزيد من تطوير الصفات والمهارات

 اإلدارية.األساسية ومن أجل تعزيز المشرفين لقدراتهم التقنية و

 رعاية الموظفين 6.2

ة للمنظمات التي يلعب المشرفون والمنظمات دوراً حاسماً في خلق ثقافة منظماتية تعطي األولوية لسالمة موظفيها ورفاههم. وهذا أمر بالغ األهمية بالنسب

لمواقف شديدة التوتر ولمخاطر الصدمة غير المباشرة تقدم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية نظراً لتعرض الموظفين 

أو ما يمكن للفرد القيام به لمنع اإلجهاد من أن يصبح ساحقاً. وعلى  –)التي تعرف أيضاً باسم الثانوية(. وكثيراً ما نتحدث عن "الرعاية الذاتية" في عملنا 

إلى أذًى بدني وعاطفي وعقلي وروحي. ويمكن أن يعطل الرفاه العام ونوعية الحياة  المستوى الشخصي، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرعاية الذاتية الجيدة

جية والعمل عندما ال يتم والعالقات الشخصية. وبينما تركز الرعاية الذاتية على الفرد عادةً، فإنها تعتبر مهمة لألفراد والمنظمات حيث غالباً ما تعاني اإلنتا

جيدة من قبل المشرفين واألفراد على حد سواء. ولهذه األسباب، تتحمل المنظمات، وال سيما تلك التي تستجيب للقضايا تشجيع وتعزيز الرعاية الذاتية ال

 الصعبة مثل العنف القائم على النوع االجتماعي، مسؤولية توفير مستوى من الرعاية لموظفيها كذلك.

اجين بشكل أكثر قرباً من غيرهم، ويسمعون تجاربهم المتعلقة بالعنف القائم على النوع وكثيرا ما يكون دارسو الحالة هم األشخاص الذين يعملون مع الن

هاق والتعب، االجتماعي، ويستجيبون بعناية ورأفة واهتمام. وبمرور الوقت، وبدون الدعم واإلشراف المناسبين، قد يبدأ دارسو الحالة في الشعور باإلر

منع دارسي الحالة من اإلرهاق وتسهيل قدرة دارسي الحالة على توفير أفضل رعاية وخدمات للناجين، يتعين وحتى قد يبدأون يشعرون باليأس والعجز. ول

مة أن تقوم على المشرفين )والمنظمات( أن يلتزموا صراحةً برفاه الموظفين وأن ينفذوا استراتيجيات محددة لتعزيزه. وفي حين أنه سيتعين على کل منظ

کيف يمکن للمشرفين تعزيز رعاية موظفي قها الخاصة لرعاية الموظفين استناداً إلی الموارد والهياکل، أدناه نصائح أساسية عن بتطوير استراتيجياتها وطر

 .دراسة الحالة في ما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

 



34 

 تسهيل الرعاية اليومية للموظفين

  ًالموظفين، واخلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالراحة في مشاركة المعلومات والمخاوف معك.تحقق بانتظام من رفاه  –إخلق مناخاً داعما 

  بما في ذلك إجراءات لغرض اإلشراف واجتماعات الفرق. –ضع إجراءات روتينية 

 ى شيء فعلوه أو ترتيب للحصول قُم بانتظام بإظهار التقدير للموظفين. يمكن أن يكون هذا بسيطاً بمثل بساطة التعبير عن االمتنان أو الثناء عل

 على المرطبات في االجتماعات إلى شيء أكثر تفصيالً مثل جائزة "موظف الشهر".

  تبادل المعلومات بشكل روتيني واخلق بيئة من الشفافية. –قُم بإدارة المعلومات 

 عهم على أخذ استراحات لتناول قُم بمراقبة صحة ورفاه الموظفين. على سبيل المثال، ُكْن على دراية بكيفية رعاية المو ظفين ألنفسهم وشج 

 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 

 .قُم بتنظيم أيام لـ "رعاية الموظفين" لكي تسمح للموظفين بااللتقاء مع بعضهم البعض للقيام بشيء من المرح أو االسترخاء 

  "ع الموظفين على تحديد "رفيق الرعاية الذاتية أي موظف آخر يتصلون به بشكل منتظم لمناقشة حالتهم وما الدعم الذي يحتاجونه من  –شج 

 بعضهم البعض.

 ُكن مرناً مع استجابة مختلف األفراد لألزمات الشخصية أو أزمات العمل )على سبيل المثال، اسمح بجداول مرنة إن كان  –ب الموظفين استوع

 ذلك ممكناً، ومنح استراحة عند الحاجة، وق دم إشرافاً إضافياً، إلخ(

 

 تقديم الدعم للموظفين في األزمات

 تجربة مهنية أو شخصية قد تؤثر على عملهم، فإن ما يلي قد يكون مهماً: عندما يكون الموظفون في أزمة سواء بسبب 

 على سبيل المثال، من خالل اإلشراف( والضغوطاتالخبرات  قاسمخلق فرص للموظفين لت( 

 .مراقبة دارسي الحالة الذين قد يعانون في صمت والوصول إليهم بنشاط 

  النفسية على أساس منتظم إن كان هؤالء متوفرين في السياق،.ربط الموظفين بمهنيي الصحة  –ربطهم بالدعم النفسي 

الحاالت 6.3 إدارة   خطوات 

 المقدمة والمشاركة؛ 

 التقييم؛ 

 تخطيط إجراءات الحالة؛ 

 تنفيذ خطة عمل الحالة؛ 

 متابعة الحالة؛ 

 إغالق الحالة؛ 

 تقييم الخدمة 

االجتماعي في العراق الخطوط اإلرشادية العالمية إلدارة الحاالت المتعلقة بالعنف القائم على وستتبع إجراءات التشغيل المعيارية للعنف القائم على النوع 

( التي تضع معايير للجودة والرعاية الرحيمة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية. يرجى 2017النوع االجتماعي )

 زيد من المعلومات المتعمقة عن خطوات إدارة الحاالت.الرجوع إلى هذا المصدر للحصول على م

 مؤتمرات الحاالت 6.4

ون مع مقدمي يعمل دارسو الحاالت كحلقة وصل بين الناجي ومقدمي الخدمات، ويدعون إلى توفير الرعاية عالية الجودة وفي الوقت المناسب للناجي، ويعمل

الخدمات. ويتطلب ذلك التواصل والمتابعة المنتظمين مع الجهات الفاعلة األخرى التي تعمل مع الخدمات للحد من العقبات التي تحول دون الحصول على 

 الناجي. ويتمثل أحد جوانب تنسيق الحاالت في عقد مؤتمرات الحاالت.

 

في رعاية الناجي وعالجه.  اركينالمشمؤتمرات الحاالت هي اجتماع منظم ومهيكل يعقده دارسو الحاالت لمناقشة حالة معينة مع مقدمي الخدمات اآلخرين 

 وتسمح مؤتمرات الحاالت لدارس الحالة بما يلي:

 

 ( استعراض األنشطة، بما في ذلك التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف والحواجز التي تقف في طريق ذلك؛1

 ( وضع األدوار والمسؤوليات؛2

 ( حل النزاعات ووضع االستراتيجيات للحلول؛3

 العمل الحالية.( تكييف خطط 4

 

من ويمكن لمؤمترات الحاالت أن تكون أماكن فعالة لمعالجة أي مشاكل بخصوص عدم تقديم الخدمات في الوقت المناسب أو للحصول على وضوح بشأن 

، وفقاً لما تمليه الظروفرات يفعل ما يمكن بواسطته تجنب ازدواجية الجهود في القضايا المعقدة التي تشمل العديد من الجهات الفاعلة. ويتم عقد المؤتم

 وهي تختلف عن تنسيق الخدمات الجارية ومنابر التنسيق األخرى.

 

مقدم خدمة مشارك  كليعتبر الحصول على موافقة الناجي شرطاً مسبقاً أساسياً ألي مؤتمر حالة. ويجب على الناجي الموافقة على مشاركة المعلومات مع 

الموافقة، عندئٍذ يجب عدم مناقشة الحالة الفردية. ويجوز لمقدمي الخدمات المشاركة في مؤتمرات الحاالت عن طريق  في مؤتمر الحالة. وإن لم يتم إعطاء
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قة من الناجي على الدعوة فقط، وينبغي أن يشملوا فقط الجهات الفاعلة التي تقدم الرعاية للناجين )أو مقدمي الخدمات المحتملين( والذين يحصلون على مواف

. وال شاركة المعلومات. وتكون المعلومات التي تمت مشاركتها في هذا المؤتمر سرية للغاية وستركز على اإلجراءات المتخذة واإلجراءات الالزمةتلقي / م

و يجوز أن تتضمن مشاركة المعلومات سوى المعلومات ذات الصلة، وال يجوز أن تتضمن تفاصيل شخصية أو تفاصيل أخرى غير ذات صلة عن الناجي أ

 الحادث. ويحق للناجي أن يكون حاضراً في مؤتمر الحالة وله الحق في تحديد المعلومات التي يتم تقاسمها.

 

 ً  أو معلومات يجب أن يقوم دارس الحالة بتدوين مالحظات ونقاط عمل تفصيلية من مؤتمر الحالة وتخزينها في ملف القضية باستخدام رمز الناجي وليس اسما

 تعريفية أخرى.

 

 ويرجى مالحظة أن تكون اجتماعات استعراض الحاالت منفصلة عن مؤتمرات الحاالت. فاجتماعات استعراض الحاالت هي اجتماعات داخلية كجزء من

 اإلشراف على الحاالت بين  دارس الحالة والمشرف، وال تشمل وكاالت أخرى.

 ين وسريتهم وأن المعلومات التي نوقشت ما هي سوى المعلومات جميع أعضاء هذا االجتماع مسؤولون عن ضمان الحفاظ على كرامة الناج

 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

 اء الناجي على علم بالقرارات والتقدم المحرز.من قبل الناجي. كما يقوم مدير الحالة بإبق

 إغالق الحالة وإغالق المشروع 6.5

 بوجه عام، يمكن لدارسي الحالة إغالق الحالة على النحو التالي )وملء استمارة إغالق الحالة(:

 

  مع الملفات النشطة. ويجب تخزين عدم إدخال استمارات الموافقة في ملفات الحاالت المغلقة. ويجب تخزينها بشكل منفصل كما هو الحال

 استمارات الموافقة واستمارات الحالة بأمان في خزانات مقفلة للملفات.

 :الممارسة الجيدة عند إغالق المشروع هي أن يقوم مقدم الخدمة بما يلي 

 

o ة الجديد على الحالة وأن يعرض على العمالء نقل رعايتهم إلى مقدم خدمة آخر، إن وجد. ويمكن لدارس الحالة أن يطلع مقدم الخدم

 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

 سيات الحالة.التي يريد أن ينقلها. والبديل هو أن يقوم دارس الحالة بإطالع مقدم الخدمة الجديد شفوياً بأسا

o  إذا رفض الناجي نقله إلى مقدم خدمة آخر، يجب إتالف جميع المواد المطبوعة بموافقته وذلك عن طريق التمزيق أو الحرق )إن

كان ذلك آمناً(، ويليه السحق )أي إضافة الماء إلى الورق أو الرماد الممزق للمزيد من إتالف أي مادة متبقية(. هذا يجعل المعلومات 

قابلة للقراءة تماماً. ويكون لدى مقدمي الخدمات بيانات غير محددة من نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي غير 

 في النسخة اإللكترونية "سجل الحوادث" ألي شيء في المستقبل.

 وافقة صريحة من الناجی علی تلقي معلومات ال يجوز للجهات الفاعلة التي ال تشارك في الرعاية المباشرة للناجی والتي ليس لديها م

ً لنظام إدارة  الحالة أن تتصل بعمالء مقدم الخدمة. ينطوي ذلك على خطر إعادة صدمة الناجي وانتهاك السرية ويمكن أن يشكل خرقا

لومات العنف القائم على معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي: "يوافق جميع الموقعين على عدم استخدام بيانات نظام إدارة مع

 النوع االجتماعي لمتابعة الحاالت الفردية"

 الوساطة 6.6

ص السياسة ينبغي أن تكون لدى المنظمات التي تقدم خدمات للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي سياسة واضحة بشأن الوساطة. وينبغي أن تن

النوع االجتماعي ال ينبغي لهم القيام بالوساطة أو أي ممارسات مماثلة تنطوي على العمل مع الناجي على أن دارسي الحالة في مجال العنف القائم على 

 والجاني معاً.

االتصال مع المجتمع وباإلضافة إلى ذلك، قد يقرر بعض دارسي الحالة أنه ليس آمناً بالنسبة لهم تقديم دعماً دفاعياً للناجي الذي يمر بعملية الوساطة )أي 

إزاء سالمتهم وسالمة أسرهم.  المحلي أو أفراد األسرة المشاركين في الوساطة(. فقد يعرفون الجاني أو أسرة الجاني أو الوسيط، وبالتالي يشعرون بالقلق

آخر يمكنه ويجب على المشرفين دعم دارسي الحالة في تحديد أولويات سالمتهم والعمل مع الناجي لتوفير خيارات بديلة )على سبيل المثال، تحديد شخص 

 المساعدة(.

 

على النوع االجتماعي المشتركة بين الوكاالت للحصول على من المبادئ اإلرشادية إلدارة حاالت العنف القائم  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 المن

 الموافقة إلدارة الحالة بالنسبة لألطفال 6.7

من الطفل وكذلك من مقدم الرعاية أو شخص بالغ آخر مناسب من أجل المضي قُدماً في إدارة الحالة )وإجراءات  بوجه عام، يجب الحصول على ترخيص

 الحالة األخرى( )أنظر أدناه(.

إذا لم يكن هنالك مقدم رعاية أو ليس في مصلحة  الوسيلة

 الطفل الفضلى

 الفئة العمرية الطفل مقدم الرعاية
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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

 النضوج يكون له وزنه المستحق

الموافقة المستنيرة مع 

أخذ ترخيص من 

 الطفل

 17-15 الموافقة المستنيرة

 

 لذين في أقليم كوردستان العراق، يجب الحصول على موافقة الوالد/مقدم الرعاية )أو شخص بالغ آخر مسؤول( القانونية دائماً بالنسب لألطفال ا

سنة، يجوز الحصول على موافقة الطفل المستنيرة بدالً من  17-15بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين وسنة.  18تقل أعمارهم عن 

 مقدمي الرعاية إذا ما كان الوالد/مقدم الرعاية غير قادر على أو غير راغب في إعطاء موافقة؛

 فقتهم بالنسبة لألطفال األصغر سناً، يجب إعالن موافقتهم المبلغة أو رغبتهم في المشاركة، في حين يُطل ب من األطفال االكبر سناً إعطاء موا

 التفاصيل(؛ المستنيرة )أنظر أدناه من أجل المزيد من

  قد تكون هنالك حاالت ال يكون من المناسب الحصول على موافقة الوالد/مقدم الرعاية، بما في ذلك عندما يمكن أن يكون مقدم الرعاية هو

الجاني أو الشريك في اإلساءة، أو عند إنخراط أطفال غير مصحوبين. وفي مثل هذه الحاالت، يجب السعي للحصول على موافقة شخص بالغ 

سنوات، يجب عليهم المشاركة  6سنة. وبالنسبة لألطفال الذين تزيد اعمارهم عن  16بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  بهآخر موثوق 

 سنة؛ 16افقة لألطفال الذن تقل اعمارهم عن موفي تحديد هذا الشخص. وفي حالة عدم توفر مثل هذا الشخص، يتوجب على مدير الحالة توفير 

  يكون األطفال ومقدمي العناية على علم بأية متطلبات ذات صلة باإلبالغ اإللزامي )أنظر القسم الخاص باإلبالغ اإللزامي(.يجب أن 

لمشي )أعمار  6.7.1  (5-0األطفال الرضع وحديثو ا

  ه، وليس بمن مقدم الرعاية للطفل أو شخص بالغ آخر موثوق  في هذه الفئة العمريةيجب السعي للحصول على الموافقة المستنيرة لألطفال

 من الطفل. إن األطفال الصغار جداً ليسو قادرين بما فيه الكفاية على إتخاذ قرارات بشأن الرعاية والعالج.

 .يبقى من واجب موفر الخدمة بذل المحاولة في أن يشرح للطفل كل ما يحدث بطرق اساسية ومناسبة للغاية 

ً )أعمار األ 6.7.2 ا  (11-6طفال االصغر سن

  ليسو قادرين من الناحية القانونية وال هم ناضجون بما فيه الكفاية ليعطو موافقتهم المستنيرة  في هذه الفئة العمرية على نحو نموذجي، األطفال

 المشاركة.لإلشتراك في الخدمات. وعلى أية حال، هم قادرون على إعطاء موافقتهم المبلغة أو إبداء رغبتهم في 

  للمضي قدماً بالخدمات واإلجراءات، األمر الذي يؤثر عليهم مباشرة. يمكن في هذه الفئة العمرية يجب طلب الرخصة من األطفال الذين هم

ي هذه فإعطاء هذه الرخصة شفوياً من قبل الطفل  وتوثق بالشكل الذي هو عليه في إستمارة الموافقة المستنيرة. وبالنسبة لألطفال الذين هم 

 ضافة إلى موافقة الطفل المبلغة. إ، يتطلب األمر موافقة مستنيرة تحريرية من الوالد/مقدم الخدمة، الفئة العمرية 

ً )األعمار  6.7.3  (:14-12المراهقون األصغر سنا

  فيه الكفاية التخاذ القرارات وتقديم موافقة األطفال في هذه الفئة العمرية لديهم قدرات متزايدة ونمو إدراكي أكثر تقدماً، وقد يكونون ناضجين بما

 مستنيرة و / أو الموافقة على االستمرار في الخدمات.

 خطية وفقاً للممارسة المعتادة، يجب على دارس الحالة أن يطلب موافقة الطفل المستنيرة الخطية على المشاركة في الخدمات، وكذلك الموافقة ال

 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 شخص  ومع ذلك

موافقة بالغ موثوق به آخر في حياة الطفل لتقديم الموافقة المستنيرة، إلى جانب موافقة الطفل الخطية. وإن لم يكن ذلك ممكناً، يمكن أن تحمل 

ستنيرة الوزن المطلوب، إذا قام دارس الحالة بتقييم الطفل على أنه ناضج بما فيه الكفاية. وفي هذه الحاالت، يجب على دارسي الحالة الطفل الم

 التشاور مع مشرفيهم للحصول على التوجيه.

ً )األعمار  6.7.4  (:17-15المراهقون األكبر سنا

  سنة وما فوق، يعتبرون عموماً ناضجين بما فيه الكفاية التخاذ القرارات. وباإلضافة إلى  15المراهقون األكبر سناً، الذين تتراوح أعمارهم بين

ً للذين يبلغون من العمر  عاماً في إقليم كردستان العراق باتخاذ قرارات بشأن رعايتهم وعالجهم، وخاصة فيما يتعلق  18ذلك، يُسمح قانونيا

 .بخدمات الرعاية الصحية االجتماعية واإلنجابية

 إدراج مقدمي الرعا ً ً للقوانين المحلية. ومن الناحية المثالية، يتم أيضا ً إعطاء موافقتهم المستنيرة وفقا ية الداعمين يمكن للمراهقين األكبر سنا

 وغير المعتدين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية والعالج منذ البداية ويقدمون موافقتهم المستنيرة أيضاً.
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عاية( غي اتخاذ القرارات المتعلقة بإشراك مقدمي الرعاية مع الطفل مباشرة وفقاً للقوانين والسياسات المحلية. إذا وافق المراهق )ومقدم الرومع ذلك، ينب

ى موافقة شفهية على المضي قدماً، يقوم دارس الحالة بتوثيق موافقته المستنيرة باستخدام استمارة موافقة العميل أو يوثق في سجل الحالة أنه قد حصل عل

 على المضي قدماً في خدمات إدارة الحاالت.

 

 الفصل السابع: مسؤوليات الوقاية

ئية. وبالمثل، ترتبط الوقاية واالستجابة هما نشاطان مترابطان. كما أن العديد من عناصر االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي هي أيضاً تدابير وقا

جيداً بإجراءات االستجابة. وتستهدف أنشطة الوقاية الجناة المحتملين والناجين المحتملين وأولئك الذين قد يساعدونهم. ولذلك يجب أنشطة الوقاية المدروسة 

ثر مقاربات أكأن تستهدف األنشطة المجتمع المتضرر، وموظفي المعونة اإلنسانية، ومواطني البلدان المضيفة، والسلطات الحكومية. وتشمل الوقاية أيضاً 

 عمومية للسكان عموماً )مثل الحمالت ورسائل اإلعالم الجماهيري وغير ذلك من مبادرات التوعية(.

 تقوم جميع األطراف في إجراءات التشغيل المعيارية هذه بما يلي:

  المشتركة بين الوكاالت المعنية توفير أو المشاركة في التدريب حول العنف القائم على النوع االجتماعي، والمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة

 بالعنف القائم على النوع االجتماعي، وإجراءات التشغيل المعيارية هذه، وغيرها من المواد ذات الصلة المكيفة لقطاع التدخل؛

 وفير التدريب لجميع اعتماد مدونات لقواعد السلوك لجميع الموظفين تركز على منع االستغالل واإلساءة الجنسيين. وتشمل اإلجراءات ما يلي: ت

 الموظفين، والطلب من جميع الموظفين التوقيع على مدونة قواعد السلوك، وإنشاء آليات آمنة وسرية لإلبالغ، ومتابعة التقارير؛

  ،واالجتماع السعي بنشاط إلى المشاركة المتساوية للنساء والفتيات والفتيان والرجال في تصميم وتقديم الخدمات والمرافق في البيئة المعنية

 بانتظام مع النساء والفتيات للتعرف على إمكانية الوصول، والسالمة، واألمن المتصلة بالخدمات والمرافق؛

 ضمان أن تكون الخدمات شاملة ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

 حلي، والدعوة بين الجهات الفاعلة اإلنسانية التنسيق بعناية، وتطوير وتنفيذ أنشطة التوعية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ضمن المجتمع الم

 والسلطات الحكومية األخرى، وذلك بالتعاون مع الفريق العامل الفرعي المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي؛

 تنظيم أنشطة التمكين االقتصادي للحد من مواطن الضعف؛ 

 في تعزيز بيئة الحماية من خالل تقييم األمن والسالمة ومعالجة م ً شاكل الحماية. وعند تصميم المشاريع وتنفيذ التدخالت، يجب النظر دائما

 العواقب المقصودة وغير المقصودة لألنشطة واستعراض االستراتيجيات لضمان حماية الناجين ووفقاً للمصالح الفضلى للناجين؛

  العنف والوصم المحددين للناجين. وينبغي علی الوکاالت تشجيع حمالت توعوية للتعبئة المجتمعية والتوعية لمنع حدوث المزيد من حاالت

 العمل مع جميع المجتمعات بما في ذلك الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة من أجل:

o  التأكد من أن جميع القطاعات / الجهات الفاعلة ذات الصلة على دراية بأدوارها ومسؤولياتها وتقوم بتنفيذها كما هو موضح في إجراءات

 لتشغيل المعيارية هذه والمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك:ا

o القيام بحمالت ورسائل إعالمية جماهيرية ومبادرات توعية أخرى(؛ 

o يئة المعنية، وتوصيلها إلى الجهات الفاعلة األمنية والفريق الحفاظ على الوعي بمخاطر ومشاكل العنف القائم على النوع االجتماعي في الب

 العامل المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي؛

o االنخراط في مناقشات حل المشکالت لمواصلة تعزيز استراتيجيات الوقاية؛ 

o اع قرار متساوين؛العمل بنشاط على تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، ودعم دور النساء والشباب كصن 

o .تعزيز نماذج أدوار الذكور والقواعد والسلوكيات الذكورية اإليجابية غير العنيفة 
 

 

 الوقاية وتخفيف المخاطر بالنسبة لمقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي 7.1

بعض أفراد المجتمع المحلي عرضة للعنف وتصميم األنشطة التي  إن منع العنف القائم على النوع االجتماعي يعني تحديد وإزالة تلك العوامل التي تجعل

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.



38 

وال يمكن القيام بهذه العملية دون إشراك وتعبئة المجتمع ليصبحوا مدركين  

ألدوار الجنسين والقوالب النمطية، وسلطة الرجل على المرأة، وكيف أن صمت 

المجتمع إزاء هذا الخلل في توازن السلطة يديم العنف ضد النساء والفتيات 

 والعنف القائم على النوع االجتماعي.

  

، يجب على الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع ولتحقيق ذلك

 االجتماعي في البداية:

  رسم خريطة للممثلين المحليين من المؤسسات الرئيسية )مثل مقدمي

الرعاية الصحية، والزعماء الدينيين، والمعلمين، والمحامين، 

 وجهات إنفاذ القانون، إلخ(؛

 من المجتمع المحلي الذين  تحديد الموارد المحلية وإشراك الناس

 يمكنهم دعم التنفيذ العام ألنشطة الوقاية؛

 اختيار وتوفير التدريب لنقاط االتصال بالتعاون مع المجتمع المحلي واتباع معايير الحماية للمساعدة في تخطيط وتصميم وتنفيذ األنشطة؛ 

ه إلى الجهات الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ويحتوي على توصيات عامة إلنشاء تد  خالت وقائية. إطار الحماية التالي موج 

برة الجهات الفعالة في قائمة األنشطة ليست شاملة وينبغي أن يكون سياقها وفقاً للمواقع داخل إقليم كردستان العراق، والمخاطر التي تنطوي عليها، وخ

 مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

تهدف هذه المرحلة إلى فهم المواقف المحلية تجاه ممارسات أدوار الجنسين والتمييز، من خالل  . تحديد المخاوف والمخاطر1المرحلة  

لقائم على النوع االجتماعي في مناطق معينة أو تقييمات محددة، وقبل كل شيء العوامل حسب الحالة والتي تساهم في مخاطر العنف ا

 تزيد منها.

 

 .إجراء مراجعات السالمة على أساس منتظم واستخدامها لفائدة اإلجراءات والبرمجة 

 .إجراء تقييمات تشاركية مع النساء والفتيات لفهم مشاكلهن ومخاوفهن 

  مخاوفهن المتعلقة بالسالمة واألمن بشكل كامل من إشراك النساء والفتيات في التخطيط وصنع القرار من أجل معالجة

 خالل تمارين التقييم.

 .إعداد آليات ردود الفعل وشكاوى المجتمع لفائدة برنامجك بشأن مشاكل ومخاوف محددة 

  

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

 

  تعزيز مواءمة مواد توصيل تعليم المعلومات، وتشجيع استخدام اإلبداع لتحفيز النقاش في مجموعات، وتحفيز التفكير

 النقدي بدالً من إخبار الناس بما ينبغي التفكير فيه.

  اختبارها مسبقاً مع المجتمعات المحلية أوالً التأكد من أن جميع مواد توصيل تعليم المعلومات أو الرسائل الرئيسية قد تم

 لضمان تضمين ردود أفعالهم وضمان عدم التسبب في حدوث أي ضرر آخر.

  تعزيز فهم النساء والفتيات والرجال والفتيان لمشاكل العنف القائم علی النوع االجتماعي باستخدام التمارين واألدوار

 ساطير والقوالب النمطية حول أدوار النساء والرجال.التفاعلية والمحفزة للتفکير من أجل تحدي األ

  تسهيل مناقشات مجموعات التركيز والحمالت والزيارات من الباب إلى الباب التي تتناول موضوعات محددة حسب العمر

 والجنس وطبيعة / نوع الجمهور. وينبغي اختيار المواضيع على أساس تحديد المخاطر السابق.

 صص لمقدمي الرعاية الصحية والجهات الفاعلة في المجال النفسی االجتماعی والمجموعات النسائية تسهيل التدريب المتخ

وقادة المجتمعات المحلية والسلطات المحلية )إذا کان ذلك مالئماً( والوکاالت اإلنسانية األخرى وموظفي المدارس، 

جتماعي والمبادئ اإلرشادية للعنف القائم علی النوع ورابطات اآلباء حول المفاهيم األساسية للعنف القائم علی النوع اال

 االجتماعي والمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشترکة بين الوکاالت في مجال العنف القائم علی النوع االجتماعي.

 ة الجنسيين ضمان إبالغ جميع الموظفين والشركاء المنفذين وإعالمهم بسياسة عدم التسامح التام بشأن االستغالل واإلساء

 .2003على النحو المبين في نشرة األمين العام 

  نشر المعلومات عن مدى توافر وقيمة الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، وإجراءات التشغيل

 واضحةالمعيارية هذه، والمبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وإنشاء قنوات لنشر معلومات 

 .والرسائل المناسبة للعمر لمجموعات من السكان المتضررين 

 

 

تعبئة 
وإشراك 

 المجتمع
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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

 

 .بناء شبكات بين المجموعات المجتمعية والرابطات وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها 

  ،تمکين النساء والفتيات من خالل أنشطة محددة حسب السن من أجل إشراكهن في حياة المجتمع، وبناء شبکات األمان

 وتعزيز صمودهم.

 االحتياجات األساسية للنساء والفتيات من خالل توزيع المواد غير الغذائية ومجموعات الكرامة المصممة حسب  تلبية

 العمر، والحصول على فرص كسب الرزق.

  الدعوة نيابةً عن المجتمعات المدنية للحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي وجمع األموال من أجل برامج العنف

 النوع االجتماعي.القائم على 

  إنشاء مساحات آمنة وأنشطة مخصصة للنساء والفتيات ومصممة حسب العمر حيث يمكن أن يشعرن بالثقة واألمان

 لمشاركة المخاوف والمخاطر.

 

 

 

 المساحات اآلمنة للنساء والفتيات - 5الصندوق 

باألمان الجسدي والعاطفي. يشير مصطلح "آمن"، في السياق الحالي، إلى المساحة اآلمنة هي مكان رسمي أو غير رسمي تشعر فيه النساء والفتيات 

. إنه مكان حيث تشعر النساء والفتيات، وهن  المستفيدات 2غياب الصدمة، أو اإلجهاد المفرط، أو العنف )أو الخوف من العنف(، أو سوء المعاملة 

ف من الحكم أو األذى. المساحات اآلمنة هي المناطق التي تستطيع فيها النساء المقصودات، بالراحة ويتمتعن بحرية التعبير عن أنفسهن دون الخو

دمات والفتيات: معاشرة الناس وإعادة بناء شبكاتهن االجتامعية وتلقي الدعم االجتماعي واكتساب المهارات ذات الصلة بالسياق، والحصول على خ

عددة القطاعات والتي تتسم باألمان وال تصم بالعار في مجال العنف القائم على النوع االستجابة )النفسية االجتماعية، والقانونية، والطبية( مت

سائية، أو االجتماعي، وتلقي معلومات عن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والخدمات. وقد تأخذ هذه المساحات أسماء مختلفة مثل المراكز الن

ع واإلرشاد، على سبيل المثال ال الحصر. المساحات اآلمنة للنساء ليست مثل أماكن اإليواء أو المساحات المراكز المجتمعية للمرأة، أو مراكز االستما

 اآلمنة في مراكز االستقبال أو مراكز الوقفة الواحدة.

 الوقاية وتخفيف المخاطر في القطاعات اإلنسانية األخرى

والتخفيف من حدتها هي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني. المسؤولية عن منع مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 

من خالل العمل الجماعي لضمان  –"يجب أن تكون جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على وعي بمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي و 

حدتها بأسرع وقت ممكن ضمن مناطق عملياتها ... واإلخفاق في اتخاذ إجراءات ضد العنف القائم على  تمنع هذه المخاطر أو تخفف  من –استجابة شاملة 

 المتضررين".النوع االجتماعي يمثل إخفاقاً من جانب الجهات الفاعلة اإلنسانية في الوفاء بأهم مسؤولياتها األساسية في تعزيز وحماية حقوق السكان 

 :توصيات تعميم الحماية الشاملة

منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته يشمالن تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز المعتقدات والمعايير التي تعزز  -

 المعايير الجنسانية غير العنيفة والتي تحترم اآلخرين،

 خطر اعتبارات حيوية،تعتبر السالمة واالحترام والسرية وعدم التمييز فيما يتعلق بالناجين والمعرضين لل -

 يجب أن تكون التدخالت ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي حسب السياق، و -

 المشاركة والشراكة هما الحجر األساس. -

العنف القائم على النوع  إن دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من آثاره في العمل اإلنساني يتطلب توقع العوامل التي قد تسهم في

ك ممكناً، في االجتماعي ووضعها ضمن السياق ومعالجتها. وينبغي أن تكون الجهود الرامية إلى التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، كلما كان ذل

 حالة تأهب وتقوم بتعزيز حماية حقوق واحتياجات الفئات "المعرضة للخطر".

اية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من آثاره في البرامج بدءاً من بداية حالة الطوارئ بطرق تحمي وتمكن ينبغي دمج استراتيجيات الوق

النوع االجتماعي النساء والفتيات والفئات األخرى المعرضة للخطر. وينبغي أن تتناول هذه االستراتيجيات أيضاً األسباب الكامنة وراء العنف القائم على 

  سيما المساواة بين الجنسين(، وتضع برامج قائمة على األدلة ومساعدات مصممة خصيصاً.)ال
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تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني مسؤولية العمل ضمن إطار الحماية وفهم مخاطر 

للغاية أن يكون تقييم ورصد السالمة واألمن التي تواجهها النساء والفتيات والرجال والفتيان. ولذلك فمن المهم 

من خالل مجموعة متنوعة من نقاط  –قضايا السالمة العامة سمة مستمرة من سمات المساعدة. ويشمل ذلك 

استكشاف متى ولماذا وكيف يمكن أن تنشأ القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع  –الدخول وعمليات المشاركة 

ات اإلنسانية أو استخدامها. ومع ذلك، ال ينبغي البحث عن الناجين من االجتماعي، وخاصة نتيجة تقديم الخدم

العنف القائم على النوع االجتماعي أو استهدافهم كمجموعة محددة خالل عمليات التقييم. وال ينبغي إجراء تقييمات 

قائم على النوع والتي تشمل التحقيق في حوادث محددة من العنف ال –خاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

االجتماعي، أو إجراء المقابالت مع الناجين حول تجاربهم الخاصة، أو إجراء بحوث حول نطاق العنف القائم 

إال بالتعاون مع متخصصين في العنف القائم على النوع االجتماعي و / أو  –على النوع االجتماعي بين السكان 

 وع االجتماعي.شريك أو وكالة متخصصة في العنف القائم على الن

 توصية عامة:

تحديد األسئلة الرئيسية التي يجب مراعاتها عند دمج مخاوف العنف القائم على النوع االجتماعي في التقييمات. 

( االتصاالت ومشاركة المعلومات. 3( السياسات، )2( البرمجة، )1وتنقسم هذه األسئلة إلى ثالث فئات هي: )

هات" عند تصميم التقييمات. ويمكن استخدام المعلومات الناتجة عن التقييمات ويمكن استخدام األسئلة كـ  "موج 

 في المساهمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها.

 

 تحليل التقييم والتخطيط

يعتبر التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي منقذاً للحياة ويتوافق مع المبادئ اإلرشادية والمعايير المتعددة 

اإلنسانية المانحة. وعلى الرغم من هذا، إال أنه نادراً ما تُعطى األولوية للوقاية من العنف القائم على النوع للجهات 

 االجتماعي والتخفيف من حدته واالستجابة له منذ بداية حالة الطوارئ.

لتخفيف من حدته توصية عامة: تعزيز دمج العناصر المتعلقة بالوقاية من العنف القائم علی النوع االجتماعي وا

 )وبالنسبة لبعض القطاعات، خدمات االستجابة للناجين( عند تعبئة اإلمدادات والموارد البشرية والمالية.

 

 تعبئة الموارد

( 2( البرمجة، )1تنقسم التوصيات في المبادئ اإلرشادية للعنف القائم علی النوع االجتماعي إلی ثالث فئات: )

 ت والمعلومات.( تبادل االتصاال3السياسات، )

 توصيات عامة للبرمجة:

  دعم مشارکة النساء والفتيات وغيرهما من المجموعات المعرضة للخطر ضمن السکان المتضررين

 کموظفين في البرنامج وکقادة في آليات الحوکمة وهياکل صنع القرار في المجتمعات المحلية.

 (تعكس الوعي بالمخاطر المحددة في العنف 1تنفيذ برامج ) القائم على النوع االجتماعي والتي تواجهها

( تتناول حقوقهن واحتياجاتهن المتعلقة بالسالمة 2النساء والفتيات والفئات األخرى المعرضة للخطر، و)

 واألمن.

  دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته )وفي بعض القطاعات، االستجابة

 للناجين( في أنشطة.

 

 توصيات عامة للسياسات:

  إدراج استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في سياسات البرامج

 ومعاييرها ومبادئها اإلرشادية منذ المراحل األولى من حالة الطوارئ.

 ي سياسات وخطط التنمية دعم إدماج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ف

 الوطنية والمحلية وتخصيص التمويل من أجل االستدامة.

  دعم تنقيح واعتماد القوانين والسياسات الوطنية والمحلية )بما في ذلك القوانين والسياسات العرفية( التي

 تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات والفئات األخرى المعرضة للخطر.

 

 ة االتصاالت والمعلومات:توصيات عامة بشأن مشارك

  العمل مع المتخصصين في العنف القائم على النوع االجتماعي من أجل تحديد األنظمة اآلمنة والسرية

والمالئمة في أنشطة التوعية المجتمعية وأنشطة زيادة الوعي حسب القطاعات؛ ووضع معايير لمشاركة 

الناجين. وفي المراحل المبكرة من حالة الطوارئ، المعلومات تعزز السرية وتضمن عدم الكشف عن هوية 

 قد تكون الخدمة محدودة جدا؛ وينبغي تعديل مسارات اإلحالة كلما توسعت الخدمات.

  / إجراء دورات تدريبية حول قضايا النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي وحقوق المرأة

 التنفيذ
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وية واإلسعافات النفسية للمنظمات غير المتخصصة المعنية حقوق اإلنسان واالستبعاد االجتماعي والجنس

 بالعنف القائم على النوع االجتماعي

 

 

يسلط الضوء على المناطق الرئيسية ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من حيث التنسيق مع مختلف 

 القطاعات.

الفاعلة في القطاعات تحديد رئيس )والرئيس المشترك( آلية توصية عامة: ينبغي علی منسقي القطاعات والجهات 

 تنسيق العنف القائم علی النوع االجتماعي والعمل معه.

ويمكن للمتخصصين في العنف القائم على النوع االجتماعي ضمان إدماج مبادئ الحماية واستراتيجيات الحد من 

نسانية الجارية. ويمكن لهؤالء المتخصصين تقديم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في البرامج اإل

 المشورة والمساعدة ودعم جهود التنسيق من خالل أنشطة محددة مثل:

 إجراء تقييمات خاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

 ضمان توفير الخدمات المناسبة للناجين 

 تطوير نظم ومسارات اإلحالة 

  العنف القائم علی النوع االجتماعيتوفير إدارة الحاالت للناجين من 

  تطوير تدريبات للجهات الفاعلة القطاعية على قضايا النوع االجتماعي، والعنف القائم على النوع

 االجتماعي، وحقوق المرأة / حقوق اإلنسان، على كيفية التعامل باحترام ودعم مع الناجين.

الرامية إلى إدماج استراتيجيات الحد من مخاطر العنف وينبغي على الجهات الفاعلة في القطاع أن تقود الجهود 

القائم على النوع االجتماعي في استجابات قطاعية مختلفة لضمان أن تكون أي توصيات من الجهات الفاعلة 

 المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ذات صلة وذات جدوى في إطار االستجابة القطاعية.

 

 التنسيق

 صد وتقييم اإلجراءات ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل نهج تشاركي.يحدد مؤشرات ر

توصية عامة: بالنسبة لعدد من األسباب األخالقية والعملية، ال توصي إجراءات التشغيل المعيارية هذه باستخدام 

صين في العنف القائم على النوع عدد الحاالت المبلغ عنها كمؤشر على النجاح. وكقاعدة عامة، يجب على المخت

 االجتماعي القيام بجمع بيانات حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.

وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني مسؤولية ضمان السالمة والسرية والموافقة المستنيرة 

 االجتماعي أو مشاركتها.عند جمع البيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع 

 الرصد والتقييم

 

 

 

 

 : إدماج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في العمل اإلنساني5الصندوق 

التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع إلدماج  2015المبادئ اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لعام تشير إجراءات التشغيل المعيارية هذه إلى 

والتي  based Violence Interventions into Humanitarian Action-IASC Guidelines for Integrating Gender االجتماعي في العمل اإلنساني

ا بالعمل معاً من أجل إدماج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته في العمل اإلنساني. تحدد األساس المنطقي لجميع القطاعات والتزاماته

 وترد هنا روابط لمبادئ توجيهية خاصة بكل قطاع بشأن كيفية إدماج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته.

 

 الرابط  القطاع

 وإدارة المخيماتتنسيق 

 

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 

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
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EDUCATION-content/uploads/2015/09/TAG-delines.org/wphttp://gbvgui- التعليم

pdf.2015_26_08 

 األمن الغذائي والزراعة

 

df08_26_2015.p-FSA-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp 

 pdf-health-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp.2015_26_08 الصحة

 اإلسكان واألراضي والممتلكات

 

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 

 pdf08-nutrition-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp.2015_26_ 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 

 

 

 القطاع األمني والقانوني 7.3

 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؛ 

 لجة القضايا األمنية المتطورة؛وضع وتعزيز استراتيجيات وقائية محددة لمعا 

 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

 لعنف القائم على النوع االجتماعي في البيئة وتوصيلها إلى الجهات الفاعلة في مجال األمن والمجموعة الحفاظ على الوعي بمخاطر وقضايا ا

 العاملة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

 .االنخراط في مناقشات حل المشکالت لمواصلة تعزيز استراتيجيات الوقاية 

 قوق المرأة، بما في ذلك المشاركة المتساوية للمرأة.العمل بنشاط على تعزيز احترام حقوق اإلنسان وح 

 .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 

 دمي الخدمات.ضمان عدم التمييز، وإذا لوحظ وجود أي إجراء تمييزي يجب إبالغ مق 

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
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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 الثقافية؛ وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة؛ وضمان إمكانية حصول الناجين على معلومات -إحداث تغييرات في المعايير االجتماعية

لضحايا من العنف عن أماكن التماس المساعدة وكيفية اإلبالغ؛ بموافقة الناجي؛ وتعزيز القبول المجتمعي وإعادة اإلدماج االجتماعي للناجين / ا

 القائم على النوع االجتماعي.

 القطاع الصحي / الطبي 7.6

  حزمة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية األولية في االزماتتنفيذ 

 ضمان حصول النساء واألطفال على الخدمات الصحية 

  في أنشطة الصحة المجتمعيةدمج أنشطة التوعية وتغيير السلوك المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

  

إبالغ األطراف المؤثرة عن إجراءات التشغيل المعيارية في العنف القائم على الفصل الثامن: 

 النوع االجتماعي

عليها. ولن يتم تكون إجراءات التشغيل المعيارية أكثر فائدةً عندما يمكن للمجتمع الوصول إلى الخدمات واالستفادة من اإلجراءات والممارسات المتفق 

لى النوع توزيع إجراءات التشغيل المعيارية هذه إال في صورة ورقية على المنظمات ذات الصلة والتي تقدم الخدمات إلى الناجين من العنف القائم ع

يق المجاميع المعنية بالعنف القائم االجتماعي وأعضاء المجموعة العاملة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ومقدمي الخدمات الطبية ونقاط تنس

ة والمبادئ على النوع االجتماعي. ويجب على جميع المنظمات المشاركة في مسار اإلحالة أن توفر تدريب موظفيها على تنفيذ إجراءات التشغيل المعياري

 اإلرشادية ومسار اإلحالة.

 نشر المعلومات للمجتمع 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؛ 

 التأکد من أن تطوير الرسائل يرکز علی وصول الناجين من العنف القائم علی النوع االجتماعي إلى المساعدات بشكل آمن وسري؛ 

 ابات الطبية الطارئة والخدمات األخرى؛التأکد من توفير المعلومات حول االستج 

 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:

 منشورات مسارات اإلحالة 

 الملصقات 

 معلومات الراديو 

  الساخنالخط 

 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 
 

 نشر المعلومات إلى منظمات أخرى وإلى الحكومة 8.2

 المشاركة وإقرارها رسمياً وتوقيع رؤساء المكاتب عليها؛ تقديم عروض إلى اإلدارة العليا للمنظمات 

 تدريب يوم واحد لتعريف مقدمي الخدمات / نقاط االتصال المدرجين في مسار اإلحالة على إجراءات التشغيل المعيارية ومسارات اإلحالة؛ 

 عقد اجتماعات داخلية داخل المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة؛ 

 التنسيق بتقديم إجراءات التشغيل المعيارية إلى الزمالء في منظمتهم؛ قيام جهات 

 .إدارة الحاالت والمبادئ اإلرشادية لتدريبات حماية الطفل 
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 . الوثائق والبيانات والرصد9الفصل 

 حفظ ملفات الحالة 9.1

ما ناقشته أنت والناجي، وما قررت أنت والناجي بأنه مطلوب التوثيق هو جزء مهم من أي ممارسة من ممارسات إدارة الحاالت. فهو يساعدك على تتبع 

على السياق المحدد لمساعدته، وما الخطوات التي يتم اتخاذها للمساعدة في تلبية احتياجات الناجي. وما إذا كان يجب عليك الحفاظ على ملفات الحالة يعتمد 

ع جميع بيانات البرامج التي تحتوي على معلومات عن الناجي وتخزينها وفقاً للمعايير والقدرة على ضمان تخزين آمن وسري لجميع المعلومات. وينبغي جم

 الدولية التي تعطي األولوية لسرية الناجين وسالمتهم وأمنهم.

ألشكال األخرى التي وإذا قررت أنه من اآلمن وضع نظام لتجميع بيانات الناجي، يجب عليك وضع واستخدام استمارة موافقة وأداة تقييم أساسية. وتشتمل ا

بعة الحالة يمكن أن تكون جزءاً من توثيق الحالة على خطة عمل الحالة، وخطة السالمة المكتوبة، ومالحظات الحالة، واستمارة اإلحالة، واستمارة متا

 واستمارة إغالق الحالة.

  ذات الصلة.يتضمن جميع استمارات إدارة الحالة المكتملة  منفصليجب أن يكون لكل ناجٍ ملف حالة 

 .ينبغي تعيين رمز ووضعه في مقدمة کل ملف حالة 

 .ال ينبغي تسجيل األسماء مطلقاً في مقدمة ملفات الحالة، وال ينبغي إلصاق الصور بملفات الحالة 

 ملف محمي بكلمة  لحماية السرية، يجب تخزين قائمة تربط رموز ملف الحالة بأسماء الناجين في مكان مختلف، أو تخزينها إلكترونياً من خالل

 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.

 نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي 9.2

ى النوع االجتماعي هو نظام قوي لجمع وتخزين ومشاركة المعلومات األساسية حول حوادث العنف القائم على إن نظام إدارة معلومات العنف القائم عل

ام بسيط لمديري النوع االجتماعي. وقد تم إنشاؤه من أجل تنسيق جمع البيانات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية، وتوفير نظ

على النوع االجتماعي لجمع بياناتهم وتخزينها وتحليلها، ولتمكين المشاركة اآلمنة واألخالقية لبيانات حوادث العنف المبني على النوع مشاريع العنف القائم 

الت ضل لحااالجتماعي المبلغ عنها. والغرض من نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي هو مساعدة مقدمي الخدمات على تحقيق فهم أف

خارجياً مع الوكاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي يتم اإلبالغ عنها، وتمكين الجهات الفاعلة من مشاركة البيانات داخلياً عبر مواقع المشاريع و

 األخرى لتحليل االتجاهات األوسع وتحسين التنسيق المتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

، والموقعون حالياً على 2015في أوائل عام  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيتم استهالل  ر المحددة للهوية:مشاركة البيانات غي

محافظة وصندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية والمفوضية السامية لألمم  11منظمة لجمع البيانات تغطي  18بروتوكول مشاركة المعلومات يبلغون 

بالشراكة مع وكاالت جمع البيانات لتوجيه عملية جمع  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيلمتحدة لشؤون الالجئين. وقد تم تطوير ا

آمن وسري وأخالقي.  )البيانات اإلحصائية غير المحددة للهوية( بشكل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيوتحليل واستخدام بيانات 

لتوضع  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيمن كل موق ع على  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيوتُجمع بيانات 

ي منظمة ترغب في الحصول على البيانات في تقارير شهرية تتم مشاركتها بين الموق عين ويتم اعتمادها مسبقاً من قبل جهات فاعلة خارجية. ويمكن أل

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع أو المساهمة في تقديم البيانات إلى  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعيالمستمدة من 

 أن تقدم طلباً رسمياً إلى صندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية بوصفه وكالة التنسيق الرئيسية. 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 ق حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. أما بالنسبة للجهات الفاعلة التي هي ليست جزءاً من ، بمسؤولية توثياالجتماعي

، فإن إجراءات التشغيل المعيارية هذه تشمل استمارات القبول واإلحالة والموافقة التي يمكن استخدامها من قبل الوكاالت القائم على النوع االجتماعي

 رئيسية عند اإلبالغ عن حالة العنف القائم على النوع االجتماعي.ال

ألولية من الناجي وال تُستخدم استمارات االستيعاب والتقييم الطبي إال من قبل الوكاالت المتخصصة. وقد تلق ى موظفو الوكالة المكلفون بجمع المعلومات ا

 ف وفقاً للمبادئ اإلرشادية.تدريباً مناسباً على كيفية ملء االستمارات وكيفية التصر

 

 أمن البيانات 9.3

نظام إدارة معلومات العنف معظم الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يستخدمون استمارات االستيعاب سواء كانوا يستخدمون 

مات سرية وحساسة للغاية، وال يمكن مشاركة هذه المعلومات مع . تحتوي استمارات االستيعاب على معلوالقائم على النوع االجتماعي أو ال يستخدمونه

 الموافقة المستنيرة ومشاركة المعلومات والقسم أدناه(. 4.4اآلخرين إال في ظروف معينة )راجع الفصل 
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 إن كنت تحتفظ بنسخ ورقية من معلومات الحالة:

  بتعزيز بيئة عمل خالية من الورق لتقليل كمية المعلومات المطبوعة. بيد أنه في إطبع المعلومات إن كان ذلك ضرورياً للغاية. وحيثما أمكن، قُم

رقية معظم الحاالت، لن يتمكن دارسو الحالة من الوصول إلى الحواسيب أو أجهزة البيانات المحمولة يدوياً، ومن ثم سيستخدمون االستمارات الو

كل نسخة عن طريق تطبيق األرقام التسلسلية )أو الترميز( وتتبعها على جدول بيانات.  لتوثيق الحاالت. وفي حالة طباعة المعلومات، قُم بتسجيل

 تأكد من أن المخولين بالوصول إلى هذه الوثائق في منظمتك هم فقط الذين يدركون أنهم مسؤولون عن أمنها.

 بوعة التي لم تعد مطلوبة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تماشياً مع سياسات حماية البيانات واألرشفة في منظمتك، قُم بتدمير جميع المواد المط

 التمزيق أو الحرق )إن كان القيام بذلك آمناً(.

 قفل  قُم بتخزين المواد المطبوعة في خزانة ملفات مقفلة أو حاوية آمنة أخرى، وقُم بالحد من الوصول إلى األرقام السرية أو المفاتيح. ويجب

الورقية واإللكترونية بشكل آمن عندما يغادر الموظفون الغرفة. وينبغي أن يكون جميع الموظفين على بينة  الغرف التي تحتوي على المعلومات

 من أهمية توخي الحذر بشأن من يدخل الغرفة حيث يعملون وألي غرض.

 .ضع خطة لتدمير جميع المعلومات في حالة الطوارئ أو اإلخالء 

 ة:إن كنت تحتفظ بمعلومات إلكترونية عن الحال

 جداً. وعند إرسالك رسالة بالبريد اإللكتروني، يجب تضمين إرشاد ً ات ال تقُم بإرسال معلومات بالبريد اإللكتروني إال إذا كان ذلك ضروريا

ثل للمستلمين حتى يكونوا على دراية بأن المعلومات الواردة في البريد اإللكتروني والملفات المرفقة حساسة. ويمكن أن يشمل ذلك تحذيرات م

 "توزيع محدود: ال تنشر هذه الرسالة اإللكترونية أو المرفقات بدون إذن من ..."

  قُم بتخزين البيانات اإللكترونية على جهاز كمبيوتر واحد أو جهاز تخزين قابل لإلزالة، مثل محرك أقراص محمول، واحتفظ بنسخ احتياطية

 محدودة.

  مقفلة، أو احتفظ بمحركات األقراص المحمولة معك في جميع األوقات.قُم بتأمين النسخ االحتياطية في خزانة أو غرفة 

  ،يجب التحكم في الوصول إلى المعلومات. ويشمل ذلك وضع بروتوكوالت لجميع الموظفين الذين يصلون إلى معلومات الناجين أو يستخدمونها

 والحد من إمكانية الوصول إلى الحواسيب المستخدمة لتخزين البيانات السرية.

  محمية بكلمة مرور. استخدم سلسلة من كلمات المرور، وذلك بإنشاء كلمة مرور مختلفة لكل ً يجب أن تكون المعلومات المخزنة إلكترونيا

مستوى من المعلومات. حافظ على األمن من خالل ضمان أن كل مستخدم ال يعرف سوى كلمات المرور إلى المعلومات التي لديه حاجة 

 مشروعة إليها.

 فات فريدة لكل ناجٍ، وذلك باستخدام األرقام والحروف مناستخد فات إلخفاء الهويات الشخصية. قُم بتطوير نظام من الرموز لتعيين ُمعر   م ُمعر 

ف ألول مرة وبإدخال المعلومات في  اسم العائلة أو رموز أخرى. وال يجوز أن يعرف هوية العميل سوى الشخص الذي يقوم بتعيين الُمعر 

 .الكمبيوتر

بنظام اإلرشادية الخاصة ال يجوز أبداً نقل نماذج االستالم المكتملة أو مشاركتها بين الوكاالت للحفاظ على سالمة المعلومات وأمنها وسريتها. ووفقاً للمبادئ 

 أو جزء منه: فقط مشاركة كل ملف الحالة حاالت نادرة، قد يكون من الضروري في إدارة معلومات العنف القائم على النوع اإلجتماعي

  إن كان يجري نقل إجمالي الرعاية / الدعم الخاص بأحد الناجين بسبب انسحاب إحدى المنظمات أو انتقال الناجي إلى موقع جديد حيث ستقوم

 منظمة أخرى بتقديم الدعم )بموافقة الناجي(.

 ت بتقديم ملفات حاالت فردية )أي استمارة االستالم أو استمارة ال يجوز للمانحين أو للكيانات الخارجية األخرى أن يأمروا بأن يقوم مقدمو الخدما

 تقرير الحادث( كإبالغ روتيني.

 .ال تشارك ملفات الحالة دون موافقة الناجي وفقط في المناسبات االستثنائية وفقاً الحتياجات الناجي وبموافقة صريحة 

 

وبعدها يمكن تدميرها. ويمكن استرداد أي إشارة أخرى بشأن الحالة من المحفوظات سنوات،  5يوصى بضرورة االحتفاظ بجميع ملفات الحاالت لمدة 

بعد إغالق اإللكترونية. ومع ذلك، ينبغي أن يكون لدى كل منظمة بروتوكوالت داخلية خاصة بها بشأن مدة االحتفاظ بملفات الحاالت حتى يتم تدميرها 

وفي بعض الحاالت )الالجئون على سبيل المثال(، يلزم تقديم معلومات عن الحاالت ألغراض إعادة الحالة وعندما يرفض الناجي نقله إلى منظمة أخرى. 

 .التوطين، وفي هذه الحالة يمكن استخدام المعلومات اإللكترونية عن الحالة. وينبغي عدم نقل ملفات الحاالت المغلقة دون موافقة الناجين

 

 أفضل ممارسات مشاركة البيانات 9.4

عار أو االنتقام، من المهم أن نتذكر أن العنف القائم على النوع االجتماعي يحدث في كل مكان. وال يتم اإلبالغ عنه بشكل كاف بسبب المخاوف من الوصم بال

س الرعاية. وال ينبغي أن ومحدودية توافر مقدمي الخدمات الموثوق بهم أو إمكانية الوصول إليهم، وإفالت الجناة من العقاب، وعدم الوعي بفوائد التما

لتحديات المتعلقة يكون االنتظار أو البحث عن بيانات سكانية عن الحجم الحقيقي للعنف القائم على النوع االجتماعي من األولويات في حالة الطوارئ بسبب ا

لمجال اإلنساني أن يفترضوا أن العنف القائم على ومع أخذ ذلك في االعتبار، يجب على جميع العاملين في ابالسالمة 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

 .التشغيل المعيارية هذه، بصرف النظر عن وجود أو غياب "أدلة" ملموسة

حصول العنف القائم على النوع اإلجتماعي في األزمات اإلنسانية، غالباً ما يتحول النقاش إلى عدد الحاالت التي حدثت. وعلى الرغم من أن "الوعند دراسة 

ف القائم على النوع نعلى 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 

ض الناجين إلى مزيد من األذى، ويؤدي إلى سوء تفسير البيانات، ويؤدي إلى استبعاد أو  للعنف القائم على النوع االجتماعي الذي يحدث، بل يمكن أن يعر 

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

نف القائم على النوع االجتماعي على رسم صورة أوفى، عن أنماط واتجاهات ومخاطر الع –الكمية والنوعية  –أن تساعد أنواع أخرى من البيانات 
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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.

 

 الفصل العاشر: آليات التنسيق

ي ما بين الجهات تتطلب الوقاية واالستجابة الفعالتان لحماية الطفل وللعنف القائم على النوع االجتماعي إجراءات منسقة متعددة القطاعات، على األقل، ف

 من والمجتمع.الفاعلة في قطاع الخدمات الصحية واالجتماعية والقطاع القانوني وقطاع حقوق اإلنسان وقطاع األ

 لجهات تتطلب الوقاية الفعالة من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له إجراءات منسقة متعددة القطاعات، على األقل، في ما بين ا

المجموعات الفرعية الفاعلة في قطاع الخدمات الصحية واالجتماعية، والقطاع القانوني، وقطاع حقوق اإلنسان، وقطاع األمن والمجتمع. وتعتبر 

لنوع مجموعات العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي هي الهيئة التنسيقية التي تهدف إلى تعزيز الوقاية من العنف القائم على ا /

يفة بما في ذلك السكان االجتماعي واالستجابة له في حاالت الطوارئ، مع التركيز على النازحين والالجئين في المخيمات وفي المجتمعات المض

 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 5نف القائم على النوع االجتماعي على مستوى المحافظات )الملحق على مستوى الدولة ومجموعة العمل المعنية بالع

مجموعة العمل من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمجتمع المدني والوزارات 

 الرئيسية.

 لقائم على النوع االجتماعي قبل اجتماعات المجموعات الفرعية الوطنية للسماح بمناقشة القضايا تُعقد اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالعنف ا

 المثارة على مستوى المحافظات على مستوى أعلى للحصول على التوجيه والدعم.

 هم قضايا الحماية وتقديم الدعم تعمل مجموعات عمل العنف القائم على النوع االجتماعي عن كثب مع الهياكل / اللجان على مستوى المخيمات لف

 عند الحاجة.

  تعمل مجموعات العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي عن كثب مع المجموعات. وهناك جهات تنسيق مخصصة لحضور اجتماعات

أجل دعم تعميم العنف القائم على النوع  المجموعات وتدلي بتعليقاتها الجتماعات مجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي من

 االجتماعي في برامج وأنشطة المجموعة.
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لتشغيل المعيارية قيع أطراف إجراءات ا  توا

 إن جميع الوكاالت ومجموعات الالجئين المشاركة المذكورة في الوثيقة تظهر، بتوقيعها، إلتزامها بإجراءات التشغيل المعيارية

  المنظمة التأريخ التوقيع
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 :4الملحق 
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 :5الملحق 

 

 
 

 


