
 

1 

 

 

 

 [1]9المعيار 

  العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي

 
 
( إلى أي فعل يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند VBGSيشير العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )[2]

ويشمل [3]. المعايير الجنسانية وعالقات القوة غير المتكافئة )وذلك بسبب عوامل منها السن أو التوجه الجنسي(إلى 
التهديد بالعنف واإلكراه. ويمكن أن يتخذ طابع جسدي أو عاطفي أو نفسي أو جنسي، ويمكن أن يتخذ شكل الحرمان من 

العنف القائم على النوع [5][PM1]النساء والفتيات والرجال والفتيان. إنه يلحق األذى ب[4]الموارد أو الوصول إلى الخدمات. 
مصطلح شامل ألي فعل ضار ُيرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى فروق)النوع االجتماعي(  ( هوBGSاالجتماعي )

أو المعاناة، والتهديد يشمل األفعال التي تلحق الضرر البدني أو الجنسي أو العقلي  [6]مكرسة اجتماعياً بين الذكور واإلناث. 
 يمكن أن تحدث هذه األفعال في األماكن العامة أو الخاصة.[7]بمثل هذه األفعال، واإلكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية.

ويمكن أن يتخذ طابع جسدي أو عاطفي أو نفسي أو جنسي، [9]وهو يشمل التهديدات بالعنف واإلكراه واالستغالل. [8]
 ضاً شكل الحرمان من الموارد أو الوصول إلى الخدمات.ويمكن أن يتخذ أي

 
أغلب الفتيات  [11]للعنف الجنسي في سياقات العالقات الحميمة . والفتيان هم أكثر عرضًة لخطر التعرض إن الفتيات [10]

ومقرب الياقعات اللواتي ابلغن عن حوادث الجنس القسري قالوا أنها حدثت للمرة األولى على يد شخص معروف 
 ففي حاالت الطوارئ،[13] ويتعرض الفتيان اليافعون أيضاً لإلعتداء الجنسي من قبل اشخاص مقربين منهم.[12]منهم.
الفتيان والفتيات خطراً متزايداً للتعرض للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي بسبب غياب سيادة القانون، يواجه 

لمجتمعية، واالخطار المتزايدة مثل االفتراس االنتهازي، وتقييد سلطتهم في اتخاذ القرار وتفكك األسرة وآليات الحماية ا
كما أن القرب من القوات المسلحة، واكتظاظ المالجئ الرسمية/غير الرسمية، والعيش في [14] .وعمرهم ومستوى تبعيتهم

يطة ومايرتبط بذلك من وصمة اجتماعية وتمييز مدن أو بلدات جديدة حيث قد يكون األطفال غير معتادين على البيئات المح
في البيئات الحضرية واالنفصال عن األسرة يزيد أيضاً من خطر تعرض األطفال للعنف القائم على الجنس والنوع 

بما في ذلك  يواجه الفتيان والفتيات أشكاالُ متعددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي[15]االجتماعي.
يؤثر االتجار بالجنس، وجرائم [16]الستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي )باستخدام لغة جنسية وعرض صور جنسية(. ا

 مالحظة للمراجعين

 (.SMPCللمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني ) 2012هذه المسودة نسخة محدثة من معايير عام 

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

صالح ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م    .ال

حيث إعداد البرامج. توجيهات حول كيفية  فهي ليست. معايير  إاليرجى األخذ بعين االعتبار أن "المعايير الدنيا لحماية الطفل" ما هي 

يجب على الممارسين   يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد من األعمال اإلنسانية لحماية الطفل.لماتقدم المعايير األساس الالزم

 فية تحقيق المعايير. الرجوع إلى ملفات اإلرشادات الموجودة بقسم المراجع للحصول على معلومات إضافية عن كي

ا لتصبح أقصر وتحافظ على الحجم الكلي الحالي للمعايير.   يُرجى مالحظة أنه سيتوجب تعديل هذه النسخة تعديالا ملحوظا

هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل يمثل أفضل الممارسات   عند قراءة هذا المستند، يُرجى النظر فيما يلى: هل هو مفيد للمارسين؟

 ما هي النقاط الغير ضرورية التي يمكن حذفها؟ هل تم تطويرها في شكل معايير أم تبدو أكثر وكأنها إرشادات؟ واألدلة؟

 .هنايُرجى استخدام استمارة المالحظات المرفقة التي يمكن الوصول إليها من   كيفية تقديم المالحظات حول هذه المسودة:

 شكراا على مساهمتكم في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل.
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وزواج األطفال ، والتمييز في فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات، والتمييز في فرص الوصول إلى التعليم تأثيراً الشرف، 
 القائم على النوع االجتماعي ضد اإلناث.  غير متناسب على الفتيات والشابات بسبب التمييز

 
وغالباً ما تستمر الممارسات الضارة، مثل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه / بتر األعضاء [17]

فال هي وعادًة ما تكون البلدان التي لديها أعلى معدالت زواج األط [18]التناسلية األنثوية أو تزداد خالل حاالت الطوارئ. 
تواجه البلدان التي لديها أعلى معدالت زواج األطفال إحدى أكبر األزمات [19] تلك التي تعتبر إما دوالً هشة أو هشة  للغاية.

وفي حين أن عدم المساواة بين الجنسين هو أحد األسباب الجذرية لزواج األطفال في كل من السياقات  [20] اإلنسانية.
غالباً في أوقات األزمات، تنظر األسر لزواج األطفال على انه وسيلة للتغلب على المصاعب  المستقرة وسياقات األزمات،

ومع ذلك، قد تعطل حاالت الطوارئ الممارسات الضارة وتتيح  [21]االقتصادية الكبيرة  وحماية الفتيات من العنف المتزايد.
 نسين.الفرص للتعامل مع األعراف االجتماعية ومماراست التمييز بين الج

 
يجب على جميع الناشطين في  على الرغم من أنه غالباً ما يتم إخفاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي [22]

، بغض النظر عن وجود أدلة المجال اإلنساني أن يفترضوا أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يحصل
إن الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد األطفال  [23]  ملموسة ويمكن االعتماد عليها.

    وبصورة خاصة، يعتبر التعاون الفعال [24] وتتطلب استجابات متعددة القطاعات.هي التدخالت المنقذة للحياة  واالستجابة له
العنف الجنسي والعنف القائم على النواع االجتماعي  بين الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والجهات الفاعلة في مجال

 أمر بالغ األهمية.
 
 

 المعيار

نسي والعنف القائم على يتم حماية الفتيات والفتيان، بغض النظر عن قدراتهم وسنهم وحالتهم وهويتهم الجنسية وميولهم، ويتم تزويدهم بالمعلومات حول العنف الج [25]

  .مارهم ونوعهم االجتماعي وثقافتهمالنوع االجتماعي بما في ذلك الممارسات الضارة، وتسهيل وصولهم إلى خدمات استجابة آمنة محورها الناجين ومالئمة ألع

 التدابير األساسية

 االستعداد

ن يذلء امالزلو / أو االجتماعي وع الناعلی م لقائف العنق اعة تنسيومع مجمق ثيولون ابالتعاة ئيسيراء الرجافة اإلکب تنفيذ يج[26]

 دت! جوحيثما ، الجتماعيوع الناعلی م لقائف العنرامج افي بون يعمل
  

ون مع فريق تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي والمنظمات والزمالء العاملين في برامج العنف القائم على التعا [27] .9.9

النوع االجتماعي من أجل تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والجهات الفاعلة في مجال العنف القائم 

ل الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي/العنف الجنسي واالستجابة لهم، وأطفال على النوع االجتماعي في وقاية األطفا

 الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وغيرها من اإلجراءات المذكورة في هذا المعيار. 

  ل إجراء تقييمات مجتمعية  تااركية.من خال إجراء تقييمات في البداية من خالل تحليل البيانات الثانوية، وإذا لزم األمر، [28] .9.9

تحديد أنواع مقدمي الخدمات الرسميين وغير الرسميين الحاليين )مثل العاملين في المجال الطبي والصحة العقلية والصحة [29] .9.9

ئمة لعمر وجنس وثقافة االجتماعية والارطة والجهات العاملة في مجال القضاء / العدالة( وقدراتهم على توفير الخدمات المال-النفسية

األطفال الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك الممارسات الضارة وأطفال الناجين من العنف 

 الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. 

ي مجال حماية الطفل لديهم القدرة على الحرص على أن الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والعاملين الميدانيين ف[30] .9.9

قدرة مزودي شتراك مع الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي. أيضاً، ضمانالتنفيذ هذا المعيار األدنى با

وضع خطة الخدمات على التواصل مع األطفال الناجين وإجراء تقييم السالمة لألطفال واألسر والقائمين على الرعاية من أجل 

 رعاية مالئمة.
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وكحد أدنى ضمان توافر خدمات السالمة والدعم النفسي االجتماعي والخدمات الصحية المناسبة للعمر والجنس واإلعاقة [31] .9.9

والثقافة وإمكانية الوصول إليها لرعاية األطفال الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك 

حيثما أمكن، إنشاء فريق متعدد التخصصات من العاملين االجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون،  [32]. الضارة الممارسات

ومقدمي الخدمات الصحية وتدريبهم على االستجابات المالئمة للطفل عند التعامل مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

  الضارة.الممارسات االجتماعي، بما في ذلك 

وضع خطة للتأهب والطوارئ مشتركة بين الوكاالت بناًء على نتائج التقييم وبالتشاور مع الحكومة والمجتمعات المحلية، [33] .9.9

 أي في المجموعات المعرضة للخطر.

ة والفعالة باالشتراك مع الجهات المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي، وضع مسار إحالة لتسهيل اإلحاالت اآلمن[34] .9.9

التأكد من توفر المعلومات حول آلية اإلحالة لألطفال [35]والسريعة لحوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. 

 والقائمين على الرعاية، وانها مكتوبة بطريقة صديقة للطفل ويمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات الوصول إليها.

ق لتنسياعة ومع مجمراك باالشتوحماية الطفل الجتماعي وع الناعلی م لقائف اللعنة موحدلل التشغيراءات اجوضع إ[36]  .9.9

لجنسي ف العنمجال الفاعلة في ت الجهان امل لکت لياؤولمسدوار واألتوضح التي ، واالجتماعيوع الناعلی م لقائف ابالعنمعنية لا

عنف القائم على الجنس وعلى النوع االجتماعي لن اقاية مولافي ومجال حماية الطفل الجتماعي وع الناعلی م لقائف العنوا

وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات االستجابة للناجين من األطفال والبالغين، وكيفية العمل مع أسر الناجين [37]استجابة له. لوا

شأن العنف القائم ورعايتهم )أطفال الناجين والقائمين على رعاية األطفال الناجين حسب الحاجة( وبروتوكول مشاركة المعلومات ب

وجيثما وجدت، يجب التنسيق مع مجموعة التنسيق المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي لضمان [38]على النوع االجتماعي. 

 توافق حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي. 

ابة تنعكس على نحو مالئم في خطط وحيثما تكون الممارسات الضارة سائدة، ضمان أن أنشطة الوقاية واالستج[39] .9.9

وينبغي أن يشمل ذلك الجهود المبذولة لزيادة وعي األهل وأفراد المجتمع المحلي [40]واستراتيجيات التأهب الوطنية واإلنسانية. 

بعواقب الممارسات الضارة، وضمان توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للفتيات المتزوجات، وتعزيز الدعم النفسي 

كما يجب التأكد من أن احتياجات الناجيات من زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، [41]االجتماعي المتوفر 

والمعرضين للخطر، قد تم تضمينها في إجراءات التشغيل الموحدة حول مسارات اإلحالة الخاصة بالعنف الجنسي والعنف القائم 

 العنف القائم على النوع االجتماعي. على النوع االجتماعي وحماية الطفل /

 االستجابة

ضمان أن كافة خدمات االستجاية تتبع نهج مرتكزة على الناجين وأن المصلحة الفضلى للطفل هي االعتبار الرئيسي  [42] .9.99

 لكافة القرارات ذات الصلة باألطفال الناجين.

ومالئمة ثقافيا  لألطفال الناجين وأسرهم، -الجنس، العجزضمان الرعاية متعددة القطاعات والشاملة التي تالئم  العمر [43] .9.99

وإدارة وتشمل ولكن ال تقتصر على الخدمات الطبية وخدمات الصحة اإلنجابية، والصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 

لى أساس، وخدمات متخصصة الحاالت، الحماية والمساعدة القانونية، وإعادة اإلدماج وسبل العيش بما في ذلك التدخالت النقدية ع

التأكد من رعاية وخدمات ميسرة ومعالجة االحتياجات المحددة لألطفال المعرضين للخطر  [44]ألفراد األسرة، حسب االقتضاء. 

 مثل الفتيات، المتزوجات واالطفال ضحايا  االتجار  المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ،الخناثى، واألطفال المعوقين.  

إجراء تقييم السالمة ووضع  خطة رعاية مع الطفل الناجي وأسرته، والنظر في الرعاية البديلة، وفقا للقانون الوطني  [45] .9.99

 والسياسة العامة، مع الرصد المناسب  لألطفال الناجين عندما يكون االنتقال من المنزل هو الخياراألكثر أماناً  للطفل.

لى مستوى الدولة والمجتمع لضمان العدالة لألطفال الباقين على قيد الحياة مع الحفاظ الدعوة مع السلطات المسؤولة ع [46] .9.99

 على سالمتهم وكرامتهم، بما في ذلك تحديد وتوجيه تقديم الجناة المفترضين إلى العدالة.

العمل القطرية فيما يخص حاالت العنف الجنسي المرتكبة من جانب القوات المسلحة أو الجماعات، الرجوع إلى فرقة  [47] .9.99

 للرصد واإلبالغ )اآللية( واألمم المتحدة في الرصد والتحليل واإلبالغ عن ترتيبات )مارا(.

على رصد مخاطر العنف ضد األطفال، بما في ذلك قدرتها على تقديم  ضمان قدرة آليات حماية الطفل المجتمعية [48] .9.99

/أو مقدمي الرعاية لهم( حول مكان اإلبالغ عن المخاطر وكيفية الوصول المعلومات بطريقة أخالقية وآمنة وسرية للبنات والبنين )و

 -إلى الرعاية

العمل مع المجتمعات المحلية واألسر والشباب للتصدي للمعايير االجتماعية والثقافية التي تتسبب في العنف الجنسي  [49] .9.99
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لتزامات الجماعية التي تحول القواعد إلى إيجابيات منها وإيجاد السبل الكفيلة بحفز اال والجنساني بما في ذلك الممارسات الضارة

احترام حقوق ومشاركة النساء والبنات الحد من المخاطر ووضع حد للعنف الجنسي والجنساني والممارسات الضارة. )انظر 

 المذكرة التوجيهية حول المعايير االجتماعية والوقاية(

نسي والجنساني ضد الفتيات والفتيان، بما في ذلك المخاطر والعواقب، ضمان وعي المجتمعات المحلية عن العنف الج [50] .9.99

والسبب في ان العنف الجنسي والجنساني أمر غير مقبول، باستخدام استراتيجيات اتصال تغيير السلوك  المناسبة للعمر والجنس 

 استراتيجيات من أجل نشرها.إشراك النساء والفتيات، والرجال والفتيان في تطوير رسائل و [51]والثقافة والسياق.

التأكد من أن األطفال يعرفون أين  [53]حلقات عمل مع األطفال في اللمس اآلمن وغير اآلمن وكيفية اإلبالغ عن إساءة. [52] .9.99

 وكيف يحصلون على خدمات جنسية.

ف القائم على النوع االجتماعي بشكل منتظم  مع الفتيات والفتيان مثل المراهقين رصد مخاطر العنف الجنسي والعن[54] .9.99

وهذا يشمل مخاطر العنف الجنسي والجنساني في الحصول على خدمات حماية الطفل  [55]وحراسهم في خدمات حماية الطفل. 

لتوازن بين الجنسين من العاملين الميدانيين. )الموقع، تخطيط إلخ( ونوعية خدمات حماية الطفل بما في ذلك القدرة، واألخالق وا

تدقيق سالمة   خدمات  [57]تكييف األنشطة الرامية إلى التخفيف من مخاطر العنف الجنسي والجنساني في تقديم الخدمات.  [56]

 ومرافق  حماية الطفل يمكن أن يكون خياراً . 

 

 القياس

 المالحظات الهدف المؤشر

المئوية من المجتمعات المحلية/المناطق النسبة  [ 58]   .9.9

المستهدفة حيث العمر ونوع الجنس واالستجابة الحساسة 

ثقافيا قد وضعت خدمات للناجيات من العنف الجنساني، بما 

 -في ذلك الممارسات الضارة

  ُتَحدد في البلد أو السياق

النسبة المئوية للحاالت المبلغ عنها من األطفال [ 59] .9.9

يعانون من العنف القائم على الجنس بما في ذلك الذين 

الممارسات الضارة الذين يتلقون استجابة مناسبة من حيث 

 السن والجنس )مصنفة حسب العمر والجنس(

 

999%  

النسبة المئوية من الفتيات والفتيان الذين زاد   [ 60] . 9.9

   تصورهم للسالمة.

  ُتَحدد في البلد أو السياق 

إدماج استراتيجيات الوقاية والتصدي للعنف  [ 61] . 9.9

الجنساني، بما في ذلك الممارسات الضارة في القطاعات 

   االستجابة الطارئة في التخطيط والبرمجة-ذات الصلة

  نعم

النسبة المئوية للمجتمع / المنطقة المستهدفة التي [ 62] .9.9

أو إجراءات  VB /  PCلها مسار إحالة مشتركة بين 

التشغيل المعياري التي تشمل الجهات الفاعلة في مجال 

 حماية الطفل. 

 ُيحدد وفًقا لكل دولة 
 

# من العاملين االجتماعيين والموظفين  [ 63]   .9.9ا

ومقدمي الخدمات الصحية مدربين المكلفين بإنفاذ القانون 

 يتم تحديدها

 داخل البلد 
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 المالحظات التوجيهية 

 تقييم .9.9

من خالل إجراء تقييمات مجتمعية ينبغي إجراء التقييمات في البداية من خالل تحليل البيانات الثانوية ، وإذا لزم األمر، [ 67]

الفتيات والفتيان والعائالت وغيرهم من أطفال المجموعة تشاركية ، بما في ذلك مجموعات التركيز مع المراهقين، 

ويرتكز العمل في تحليل القوة بما في ذلك من المهم التأكد من ذلك [ 68] لتحديد االحتياجات والمخاطر. للخطر المعرضين

 عدسات  الجنس والعرق والعجز. المجاالت الرئيسية للتقييم تشمل:

 تتغاضى أو تشجع بقبل أوالمعايير االجتماعية واألطر القانونية التي ، الممارسات الثقافية والسلوكيات المتوقعة[ 69] •

العنف الجنسي والجنساني و / أو زيادة مخاطر العنف الجنسي والعنف الجندري ضد األطفال وعوائق وصول األطفال 

 الناجين  إلى الخدمات 

إما كناجين أو شهود أو جناة  -المعلومات حول كيفية تأثير العنف الجنسي والجنساني على حياة األطفال [ 70] •

ن بيانات عرض التجارب المختلفة لألطفال متنوعة من مختلف اإلعمار، من خلفيات مختلفة تضم[ 71]مزعومين. 

المناطق الحضرية والريفية و إعدادات غير الرسمية / مخيمات  –ومتنوعة من الجنسين الذين يعيشون ظروف 

 مصنفة. 

د خالل حاالت الطوارئ ، بما في انتشار ومسببات الممارسات الضارة ، مع التركيز على العوامل التي قد تزي[ 72] •

 ذلك آليات التكيف السلبية ، ورسم خريطة االنتشار الجغرافي للممارسات الضارة لفهم التأثير المحتمل للتهجير. 

 

 القواعد االجتماعية والجنسانية .9.9

 [ 74]-االجتماعية اتباعهاالمعايير االجتماعية هي قواعد يتوقع أعضاء جماعة اجتماعية  أعضاء آخرين من المجموعة  [ 73]

المعايير االجتماعية هي النقطة المرجعية للفكر والعمل الفردي ومعظمها يتم تعلمها اجتماعًيا  ومفروغ منها ك 'طريقة' 

 [ 76]-الممارسات الضارة قد تبنى على المعايير االجتماعية [ 75]-التصرف أو التفكير بدالً من أن يجري اتباعها عمدا

 [ 77]الجتماعية واألعراف المتعلقة بالجنسين يمكن أن تؤدي إلى االستبعاد واالنتهاكات والحرمان من الحقوق.التمييزية ا

تعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية يمكن ان تمنع العنف الجنسي والجنساني بتحدي القواعد التي تدعم العنف وثقافة اإلفالت 

الستجابة للعنف الجنسي والجنساني بالحد من إلقاء اللوم على الضحية والوصمة هذا يمكن أيضا ا يحسن ا [ 78]من العقاب.

الطوارئ  قد توفر فرصاً لمعالجة القواعد حاالت [ 79].االجتماعية التي تواجه الناجين وتعزيز سلوكيات التماس مساعدة

ند لقاء  مجتمعات محلية غير االجتماعية التي تسفر عن الممارسات الضارة، وخاصة في أوساط السكان المشردين/ ع

هناك العديد من موارد البرمجة [ 80]ممارسة )على الرغم من أن حاالت الطوارئ والتشرد قد تفاقم  أيضا عوامل الخطر(. 

 الراسخة لمعالجة المعايير االجتماعية.

 على االستجابات المناسبة لألطفال ضحايا العنف الجنساني.

النسبة المئوية لمراكز آليات حماية الطفل [ 64]. 9.9

المجتمعية التي تم تدريبها على العنف المبني على النوع 

االجتماعي والمشاركة في أنشطة الوقاية من العنف المبني 

 على النوع االجتماعي وأنشطة زيادة الوعي. 

 يتم تحديدها

 داخل البلد 

 

المستهدفين الذين النسبة المئوية بين األطفال [ 65]. 9.9

  يعرفون كيفية الوصول إلى خدمات العنف الجنساني.

 يتم تحديدها

 داخل البلد 

 

النسبة المئوية لمبادرات التعزيز االقتصادي التي [ 66]. 9.9

تستهدف األطفال المعرضين للخطر أو الناجين من العنف 

 الجنسي والجنساني ، بما في ذلك الفتيات المراهقات 
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 نهج يركز على الناجين  .9.9

[ 82]رم فيها حقوق كل ناٍج وتعامل فيها بكرامة واحترام. يهدف النهج الذي يركز على الناجين إلى خلق بيئة داعمة تحت[ 81]

يساعد استخدام نهج يركز على الناجين في تعزيز استرداد الشخص وتعزيز قدرته على اتخاذ القرارات بشأن ما يجب القيام 

في كل  –بغض النظر عن دورها  –فإنه يرتكز على مجموعة من المبادئ التي توجه عمل جميع المساعدين [ 83]به.  

[ 85]أنه يضع الفرد في صميم عملية المساعدة، ويهدف إلى تمكينها. [ 84]تعامالتها مع الناجين من العنف الجنساني.  

( الكرامة وتقرير المصير، ومصلحة الطفل في 9( السرية، 9( السالمة، 9والمبادئ التي تركز على الباقين على قيد الحياة: 

 ( أفضل. 9( عدم التمييز و 9حالة أحد الناجين من األطفال 

 

 اإلبالغ اإللزامي  .9.9

اإلبالغ اإللزامي تشير إلى قوانين الدولة وسياساتها التي تكلف بعض الوكاالت و/أو األشخاص في مساعدة المهن [ 86]

و المشتبه فيها )مثالً )المدرسين، واألخصائيين االجتماعيين، وموظفي الصحة، إلخ( لتقرير إساءة معاملة األطفال الفعلية أ

لالمتثال على نحو مالئم لقوانين [ 87]البدني، والجنسي، االعتداء العاطفي والنفسي، واإلهمال، والجماع غير المشروع(. 

في األماكن التي [ 88]اإلبالغ اإللزامي يجب أن يكون لدى  موفري الخدمة  فهم شامل لقوانين اإلبالغ اإللزامي في محيطهم. 

القوانين واألنظمة ، ينبغي على مقدمي الخدمات وضع إجراءات معمول بها لإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه بها أو  توجد فيها

 الفعلية قبل تقديم الخدمات لألطفال مباشرة. 

 

 الموافقة الواعية/ القبول الواعي .9.9

عايتهم بالموافقة على المشاركة في تقييم يجب وضع عملية رسمية تسمح لألطفال الباقين على قيد الحياة والقائمين على ر[ 89]

يجب على مقدمي الخدمة توفير [ 90]أو مقابلة، للتعبير عن رغبتهم في المشاركة في الخدمات وللسماح بنشر معلوماتهم. 

قة/ معلومات كاملة وتامة عن الخدمات وكيف سيتم استخدام المعلومات حتى يستطيع الطفل والقائمين على رعايته إبداء المواف

ينبغي إشراك األطفال في عملية إبداء الموافقة/ القبول عبر استخدام وسائل تتناسب مع شخصيتهم وقدرتهم على [ 91]القبول. 

ينبغي أن تأخذ اإلجراءات في االعتبار حقيقة أنه في بعض الحاالت قد يكون القائمين على [ 92]التطور ومستوى نضجهم. 

[ 94]ما يجب أخذ القوانين المحلية الخاصة بحق األطفال في إبداء الموافقة بعين االعتبار. ك[ 93]الرعاية هم مرتكبي العنف. 

 يمكن تنفيذ إجراءات الحصول على الموافقة أو القبول أكثر من مرة خالل عملية إدارة الحالة.

 

 مشاركة بيانات ومعلومات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي .9.9

في حاالت الطوارئ، قد تكون هناك تحديات أخالقية وتحديات بشأن السالمة هائلة عند جمع البيانات الخاصة بنطاق [ 95]

ينبغي عند [ 96]وأشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي التي مر بها الفرد وترتيبها وتحليلها وتخزينها. 

أخالقية على النحو الموصوف في التوجيهات بين الوكاالت الخاصة بالعنف الجنسي  جمع البيانات القيام بذلك وفًقا لمعايير

والعنف المتعلق بالهوية الجنسية ونظم إدارة معلومات حماية األطفال )بما يشمل نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي 

"، ونظام إدارة معلومات VBVBGماية الطفل ""، ونظام إدارة معلومات حPCVBG والعنف القائم على النوع االجتماعي"

"( ووفًقا ألي أطر عمل قانونية وطنية ذات صلة. BrPrriPP"، ونظام "BremirP+"، ونظام "VBVBGحماية الطفل "

تقع مسئولية ضمان سالمة الناجي وسرية البيانات والحصول على الموافقة الواعية من الطفل و/ أو القائمين على [ 97]

ينبغي أن تكون نظم إدارة [ 98]د جمع البيانات أو مشاركتها على عاتق جميع الجهات الفاعلة في حماية الطفل. رعايتهم عن

المعلومات المستخدمة في جمع البيانات موحدة عبر الوكاالت وبين البلدان في المنطقة نفسها، نظراً لحركة السكان في 

 رك لتبادل المعلومات بين الوكاالت لتسهيل مشاركة البيانات األخالقية.ويجب إعداد بروتوكول مشت[ 99]األوضاع اإلنسانية. 

 

 األطفال المتزوجين .9.9

في حين أن الوقاية غالباً ما تكون محور برامج زواج األطفال ، فإن الفتيات المتزوجات بالفعل يحتاجن إلى الدعم ، بما [ 100]
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غاًبا ما يتم عزل الفتيات المتزوجات وال تصل إليها البرامج بدرجة [ 101]في ذلك برامج العنف القائم على النوع االجتماعي. 

وال يتم تسجيل [ 102]كبيرة، ويواجهن مخاطر أكبر من أقرانهن المتزوجات األكبر سناً فيما يتعلق بالعنف المنزلي واالعتداء. 

المتزوجات زواًجا غير مسجل أو  الفتيات[ 103]معظم حاالت الزواج التي تشمل األطفال، وخاصة بين السكان المشردين. 

على سبيل المثال ، قد تكون [ 104]غير معترف به قانوناً، قد يواجهن تحديات إضافية بسبب افتقارهن إلى الوضع القانوني. 

كذلك األطفال [ 105]فرص اللجوء إلى االنتصاف القانوني قليلة وضعيفة في حاالت االنتهاك أو في حالة انهيار الزواج. 

ودين من زواج غير مسجل، على األرجح لن يتم تسجيلهم، وهذا من المحتمل أن يؤثر على الحق في الجنسية والهوية المول

ومن المرجح أن ُتحرم هي وأطفالها من حقوق الميراث حيث تميز القوانين المحلية ضد [ 106]والحصول على الخدمات. 

 األطفال المولودين خارج إطار الزواج.

 

 اليافعون: .9.9

سنة إحدى المجموعات األكثر تعرًضا للخطر، وذلك  99و 99تشكل الفتيات اليافعات اللواتي تتراوح أعمارهن بين [ 107]

وقد تعرضهم هذه العوامل إلى مستويات أعلى من العنف الجنسي مثل االغتصاب أو [ 108]بسبب نموهن الجسدي وعمرهن. 

لذلك، البد من بذل الجهود  لوضع خدمات [ 109]مل غير المقصود. االستغالل الجنسي أو الزواج القسري أو المبكر والح

تساعدهن على النمو نمًوا سليًما مثل الخدمات المدرسية والبرامج الرامية إلى زيادة مهاراتهن االجتماعية والبرامج التي تولد 

فال والواجبات المنزلية ومستويات مع أخذ احتياجاتهن الخاصة في الحسبان )مثل مسئوليات رعاية األط -الفرص االقتصادية 

 إجادة القراءة والكتابة(.

 

 منع العنف .9.9

 قد تشمل منهجيات منع العنف والتدخل ما يلي: [ 110]

 [111 ] استخدام تدخالت متعددة المكونات تقوم بإشراك عدد متنوع من أصحاب المصلحة، يتميز هذا النوع من

 ( مقارنة بتدخالت المكون الواحد.GWAVوالفتيات )التدخل بفاعلية أكبر في منع العنف ضد المرأة 

 [112 ] أثبتت أساليب تحويل النوع االجتماعي أنها أكثر فاعلية من التدخالت التي تستهدف فقط تغيير التصرفات

 والسلوكيات.

 [113 ]تماعي التدخالت التي تحقق نجاًحا مع كل من الرجال والنساء أكثر فاعلية من التدخالت الناجحة مع نوع اج

 واحد فقط.

 [114 ] توفير عناصر المشاركة وجًها لوجه، فهذا ضروري لتحقيق تغيير اجتماعي وسلوكي دائم، ويفضل أن

 تتضمن عناصر بناء المهارات.

 

 

 [PM2]المراجع

  VB  ero sb drrpserayaka b nselaer  es p )rg g(. roeRyssl bse SsseRaeo aer  VB 

ae reore aser ae r noea oeaoe Cr  aerr 

 roeRanop  e reeo aseok oeR Coor   r S akRere )rg  (. C   besn   r C oRso. Crr ok oaskrenr 

oroaer  S akRere oa   Raroyaka arr  

  e re- rrenb C oeRaer Ssnna  rr )  CS( )rg n(.   aRrkaerr bse  e rreo aer  VB  e reore aser 

ae r noea oeaoe  n aser: drR naer earle pesns aer errakarenr oeR oaRaer ernsore 

 ( 2011لجنة اإلنقاذ الدولية .) VB r noea oeaoe errpserr oeR MerpoerRerrr: Moe anapoe  roeRyssl  

  (.  2010)لجنة اإلنقاذ الدولية وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لاؤون الالجئين reRre-

yorrR Baskrenr  ebseno ase Poeorrnre  Cbr rn lrre   aRr 
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 ( 2012لجنة اإلنقاذ الدولية واليونيسيف .)Soeaer bse S akR C eoaoser ae r noea oeaoe  aR Cr  aerr: 

  aRrkaerr bse pesoaRaer norr noeorrnre e prbn srsnaok ae reore aser oeR  rok   noer  s n akR 

r eoaoser sb rrr ok oy rr  

  e reeo aseok drrn r Ssnna  rr oeR leaorera b sb Sokabseeaoe msr  errkrre Sre er bse 

 e reeo aseok PrRanaer )rggv(. Skaeanok noer bse rrr ok orro k  r eoaoser:   n k anrRao  eoaeaer 

 sske sonaka o ser r aRr  

 (. 2007عالمية )منظمة الصحة ال   anok oeR Cobr b drnsnnreRo aser bse drrroen aere  sn nre aer 

oeR Psea seaer Crr ok Baskrenr ae  nrerrenarr 

 ( 2017منظمة الصحة العالمية .)drrpseRaer  s n akRere oeR oRskrrnre r o s  oor yrre rrr okkb 

oy rrR: nrC nkaeanok r aRr 

 (. 2002لعالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لاؤون الالجئين)منظمة الصحة اSkaeanok noeorrnre  sb r eoaoser 

sb eopr:   r aRr  s   r Rrorkspnre  sb pes snskr bse  rr ae erb rrr oeR ae reeokkb RarpkonrR 

prerse ra  o aser  

  ksyok Mes rn ase Sk r ree rrok   Sk r re )rg G)? e  aRoenr bse  rok   r obb Soeaer bse  VB 

r eoaoser:  enk Raer pes snsk bse Skaeanok Soer sb dopr 

 nrCe ltC Se C sp dopr tso )rg n(e C erer  reaer   r PrRans-mrrok drrpserr  s Crr ok 

Baskrenr 

 ( 2016محكمة العدل الدولية .)nsnreGr  nnrrr  s   r anr bse  reRre-VorrR Baskrenr:   Meon a asererG 

  aRr 

  e reorrenb  VB norr noeorrnre  r aRrkaerr  

 ltsM  )rg n(e Paean n r oeRoeR bse perore ase oeR errpserr  s  VBa   

 ( 2018اليونيسيف  .) VB drrs enr Monlorr 

 ( 2013اليونيسيف .)Ssnn ea arr Soer Mesreonnr  sskla : ieoerbsenaer maorr oeR perore aer 

oaskrenr 

 ltrSd )rg G(e C VB perore ase oeR errpserr  eoaeaer ponlorr  

 rrok   oeR r noe dar  r  ebse )rg d(e Pre ok  rok   oeR  VBe rrkpaer r eoaoser sb rrr ok 

oaskrenr ae nsebkan e  eoaeaer noe ok  

 ( 2015هيئة األمم المتحدة للمرأة.)  ksyok   aRoenr – Cn ssk erko rR rreRre yorrR oaskrenr . 

  Rosno aer bse n oerr bse oRskrrnre r    p://ryoose.er /op-

nse re / pksoRr/rg _/ g/ Rskrrnre  Rosnonbisskla o    i moCMd   C.pRb 

 ( 2015مفوضية الالجئين النسائية .)  on  rer:  Rskrrnre  raekr ae rnrerrenb    p://ryoose.er /op-

nse re / pksoRr/rg _/ g/ d- -n-rrer-erpse -s t m.pRb 

  aekr ts  VeaRrre S akR Poeeaorr ae r noea oeaoe Searrre rg G  

   pr://ooo.raekres yeaRrr.ser/errs enr-nre er/n akR-noeeaorr-ae-  noea oeaoe-nearrr/ 

 S d e  s pes rn   re  sese – n akR noeeaorr ae rnrerrenarr    p://ryoose.er /op-

nse re / pksoRr/rg _/ g/  -S d oS akR-noeeaorr-ae-rnrerrenarrorg n.pRb 

 ltsM  )rg _(  r oykar aer nsnre oeR  aekrG robr rponr  

 ltsM  )rg n(  area b la r r aRoenr es r 

 n o  oselr  s perore  oaskrenr    p://ooo.o o oselr.ns.to/ 

  MS )rg G(.   aRr bse pes rn ase ae nor -yorrR ae reore ase . 

http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/10/AdolescentAdvocacyToolkit_DIGITAL_SPREADS.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/10/AdolescentAdvocacyToolkit_DIGITAL_SPREADS.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/10/14-I-m-Here-report-FINAL.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/10/14-I-m-Here-report-FINAL.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/10/11-CARE_Child-marriage-in-emergencies_2015.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/10/11-CARE_Child-marriage-in-emergencies_2015.pdf
http://www.whatworks.co.za/
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 (. 2018نظمة ميرسي كوربس، لجنة اإلنقاذ الدولية )مفوضية الالجئين النسائية، مisskla  bse Cp anataer Sor -

yorrR  e reore aser bse Mes rn ase besn  reRre-yorrR oaskrenr: Poaer eronaer  VB 

nseraRreo aser ae SV r oeR l akataer Sor  ae  VB drrpserr . 

 SMS kroeeaer er osele lt S se ndS )rg d) e npsorerR oeR Cobr:  nsesnan C erer  reaer 

bse  aekr ae  nrerrenarr 

 doaraer Bsanr. C C ( !   p://eoaraerosanrr.ser/roro/) 

 ( 1989اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل) 

 (1979رأة )اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم 

  (2000) 1325قرار مجلس األمن 

  (2008) 1820قرار مجلس األمن 

 ( 1993إعالن القضاء على العنف ضد المرأة) 

 

 

http://raisingvoices.org/sasa/

