
   

 على الرغم من استخدام( 1االجتماعيالعنف القائم على النوع نظام إدارة معلومات  مفردات ومصطلحات ومرجعيات
جمع المعلومات لنظام إدارة معلومات ھو  تحديداً  اتھذه التعريفالغرض من ، فإن اتھذه التعريف في إليھااإلشارة والعديد من المصادر 

ذات الصلة  دليل المستخدم ھذا وغيره من الوثائق فيتوضيح  وتيسير اللغة المستعملة ھو ھا المقصود من العنف القائم على النوع. كما أن
   بنظام إدارة المعلومات)

  الشخص ضد رغبته.استالب خطف أو  االختطاف:
  

عنف القائم على النوع لل والتصدي منعال مجال في العاملة والمؤسسات والمنظمات والجماعات األفراد إلى يشير الجھة (الجھات) الفاعلة:
 األمم وكاالت من أو المتطوعين أو الموظفين المحليين أو السكان داخلياً، المشردين/من الالجئين الفاعلة الجھات تكون قد. االجتماعي
 شؤون مفوضية( الدولي المجتمع أعضاء من وغيرھا المانحة والجھات المضيفة الحكومة ومؤسسات الحكومية غير والمنظمات المتحدة

  ).6: 2003 الالجئين،
  

  وصحيح، يتوافق بدقة مع معيار ما أو مع الحقيقة. مضبوط ومحدد  دقيق:
   

عة بيانات ً دمجھا  أو جمعھا تم التي البياناتھي  :مجمَّ   .المصدر صارت مجھولة وبذلك معا
  

  .األفراد ھوية لتحديد استخدامھا يمكن التي المعلومات من بيانات خالية :المصدر مجھولة بيانات
  

 الذي لشخصُيعتبر ا. جسيم خطرمن  أو االضطھاد من يفرون أخرى دولة من ألشخاص أراضيھا على لحمايةا الدولة منحھو  :اللجوء
ً  اللجوء حق منحيُ  لم يتم البت نھائياً في  والذي ،آخر بلد في كالجئ به لالعترافتقدم بطلب و األصلي بلده ترك الذي الشخصأما . الجئا

ً فُيعرف  ،من قَِبل بلد اللجوء المرتقب الجئال وضع على لحصولل هطلب على  البقاء اللجوء لطالبي عادةً  ويحق. لجوء طالبباسم  رسميا
ً  تھمعاملم وينبغي طلباتھم،يتم البت في  أن إلى اللجوء بلد أراضي   .اإلنسان لحقوق األساسية للمعايير وفقا

  
 اللجوء طالبُيعتبر  فردية،ال جراءاتتطبق اإل التي البلدان في. دوليةال حمايةال إلى يسعى الذي الشخص ھو اللجوء طالب :اللجوء طالب
ً  يتال البلد بعد تُبتلم  الذي الشخص ھو  به االعتراف يتم لجوء طالب كل ليس المطاف نھاية فيو. طلب اللجوء إليھا في أمره نھائيا

  .لجوء طالب البداية فييكون  الجئ كل ولكن كالجئ،
  

  .السلسلةمنھا  تتألف التي األفراد جميعما على  لسلسلةة اإلجمالي اتلتفاوتل بالتساوي توزيعال طريق عن أي ،متوسطفي  قدريُ  :المتوسط
  

 أو القوة عالقات عن معلومات يعطي الذيو جتماعياالالعنف القائم على النوع  حوادث لوصف ستخدميُ  مصطلحھو  :الحالة سياق
 االعتداء ،المحارم سفاح ،الجنسي االستغالل الحميم، الشريك عنف المنزلي، العنف: ذلك أمثلةتشمل . فيه العنف فعلوقع  الذي السياق
  .جتماعياال نوعالقائم على ال لعنفأساسي ل كنوع ھامن أي تضمين يتمغير أنه لم ...). الخ األطفال، على الجنسي

  
ً  عاماً، 18 سن تحت ھو أي شخص :قاصر أو طفل  وفھم تقييم على قادرين غير رصَّ القُ  وُيعتبر. الطفل لحقوق المتحدة األمم التفاقية وفقا

 .جنسية لألفعال بالنسبة وخاصة علم عن الموافقة وإعطاء خياراتھم عواقب
 

 متكافئة غير ظروف ظل في أو بالقوة قاصر ضد ُيرتكب جنسي اعتداء أو اغتصاب على ينطوي حادث أي :لألطفال الجنسي االستغالل
  .قسرية أو
  

أو  اللفظي، أو اإلصرار التھديدات طريق عن إرادته ضد سلوكيات في االنخراط على آخر شخص إلجبار محاولة أو ھو إجبار، :اإلكراه
 ).12: 2003 ،الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية(االقتصادية  القوة أو الثقافية أو التوقعات أو الخداع التالعب

 
 ،اسياقات بعينھ في .الطوارئ حالة من المتضررين السكان إلى لإلشارة التوجيھية المبادئ ھذه في ستخدميُ الذي  مصطلحھو ال :المجتمع

ً  المشردين وأ الجئينال لفظةب" المجتمع"قد ُيشار إلى   المشتركة الدائمة اللجنة( آخر مصطلحأي  أو الكوارث، من ينالمتضرر وأ ،داخليا
  ).7: 2005 ،الوكاالت بين
  

 الخدمات بين القائمين على توفير تلك ناضمني والتزام فھم فھناك .هتھويإخفاء في الحفاظ على  واحد من الناجين كل ھو حق السرية:
 موافقة المعني منح الشخص إذا إال أو إطالع اآلخرين عليھا، الناجين أحد أفصح عنھا معلومات بامتناعھم عن الكشف عن أييتعلقان 
ً  ولكن المعلومات، جمع كيفية على فقط السرية تنطوي وال. بذلك للقيام ومستنيرة صريحة   .اآلخرين فيھاوإشراك حفظھا  على كيفية أيضا

  



   

قةالمُ  الوكاالت العنف القائم على  عمل مجموعة رئاسةتتولى ) مشتركة رئاسةإطار  في عمالنمنظمتين تما تكون  عادةً ( ھي منظمات :نسِّ
العنف القائم  عمل مجموعة قبل من تنسيقال وكاالت اختيار ويتم. وتدخالت االستجابة الوقايةمن  األدنى الحدتحرص على تطبيق والنوع 

 الدائمة، اللجنة( )العام لألمين الخاص الممثل اإلنسانية، الشؤون منسقأي ( البالد في الرائدة المتحدة األمم ھيئة قرھاتوعلى النوع 
2005 :7.(   

 
 
 بلد ھو الجنسية، عديمي األشخاص حالة في أو، ،يھامواطنوالتي ھو من  لجوءطالب اليفر منھا  التي الدولة ھي المنشأ بلد :المنشأ بلد

 .المعتادة إقامتھم
 

 أساسية أنواع ستة االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظام يستخدم :االجتماعي نوعالالقائم على  لعنفل األساسيالنوع 
 .حادثلكل  التصنيف عملية ديتوحعلى العنف القائم على النوع  تصنيف أداةتعمل و ،االجتماعي النوع القائم على العنف من
 

 .لعرضھا وتلخيصھا المعلومات أو البياناتجمع  عملية ھو: البيانات تحليل
 

 الوكاالت إلىة إرسالھا وإعاددمجھا و المشتركة تقاريرال لتجميع متبادل بشكل عليھا االتفاق تم التي وكالةھي ال البيانات: تجميع وكالة
  .ذةالمنفِّ 

  
 .جمعھا سيتم التي من البيانات معينةال حقولال أو ھي األنواع :البيانات نقاط
 

 .الوقت من محددة فترة مدى علىعليھا  االطالعتم  وإحصاءات بياناتھي  :البيانات اتجاھات
 
 الھوية تحديدعوامل  جميع إزالة طريق عن األفراد من مجموعةب أو بعينه فردب ربطھا يمكن ال التي البياناتھي  :جھَّلةمُ ال بياناتال

 بعينه فردھوية  تحديد لتجنب أخرىبيانات  رفع في النظر الضروري من يكون قد. مكانالو اإلقامة حلوم الشخص اسم مثل الشخصية،
  .األفراد من مجموعة أو
  

أو  العيش فرص أو االقتصادية األصول/الموارد على الحق في الحصول من ھو الحرمان :والخدمات والفرص المواردالحرمان من 
ُينتزع  أو أجر مكتسب ،الميراث على الحصول منُحرمت  أرملة ذلك أمثلة ومن. االجتماعية الخدمات من غيرھا أو أو الصحة التعليم
الخ.  المدرسة، لىإ الذھاب من منعتُ  فتاة وأ الحمل، منع وسائلاستخدام  من منعتُ  امرأةأو  األسرة، أفراد أحد أو الحميم الشريك من عنوةً 

 .العام الفقر تقاريرينبغي عدم تسجيل 
 

 وغيرھا اإلنسان لحقوق الجسيمة واالنتھاكات العنيفة الصراعات بسبب ديارھم من لألشخاص الطوعي أو القسري قتالعھو اال :التشريد
  :التشرد حالة أمثلةتشمل . بھا التھديد أو ،المسببة للصدمة األحداث من
  

 ُيعتبر الفردية، اإلجراءات تطبق التي البلدان في. الدولية الحماية إلى يسعى الذي الشخص ھو اللجوء طالب :اللجوء طالب
ً  أمره في إليھا اللجوء طلب التي البلد بعد تُبت لم الذي الشخص ھو اللجوء طالب  كل ليس المطاف نھاية وفي. نھائيا
  .لجوء طالب البداية في يكون الجئ كل ولكن كالجئ، به االعتراف يتم لجوء طالب

  
 .البلد ذلك في الدائمة اإلقامة في دون أن يكون له الحق بلد موجود في شخص ھو األجنبي :األجنبي

 
ً  المشرد ً  المشردون :داخليا ً  أو نتيجةً  منازلھم من الھرب إلى اضطروا أشخاص ھم داخليا أو  مسلح، نزاع آثار لتفادي سعيا

 الحماية ينشدون والذين اإلنسان، صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة أو انتھاكات داخلي، صراع
ً  بھا المعترف الدولة حدود دون أن يعبروا بلد إقامتھم، أو األصلي بلدھم داخل آخر مكان في  .دوليا

 
 عرقه بسبب 1لالضطھاد التعرض من بررم خوف ولديه المعتاد إقامته مكان أو األصلي بلده خارج شخص ھو الالجئ :الالجئ

 االستفادة في راغب غير أو قادر غيرھو و السياسي، هرأي أو معينة اجتماعية فئة في تهعضوي أو تهجنسي أو هدين أو
ً  ھناك، إلى لعودةا أو البلد ذلك حماية من   .االضطھاد من خوفا

  

                                                            
 



   

ً  المشرد الشخص أو السابق الالجئ ھو :العائد  بطريقة أو عفوية بصورة سواء المنشأ، منطقة أو إلى بلده يعود الذي داخليا
 .منظمة

 
 أو انتھاكات داخلي، أو صراع مسلح، نزاع آثار أجل تفادي من أو نتيجةً  وطنه أبداً من ُيشرد لم الذي ھو الشخص :المقيم

  اإلنسان. صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة
  

 القانونية السندات لديه من ليس الوطنية، بموجب القوانين الذي، الشخص ھو الجنسية عديم الشخص :الجنسية عديم الشخص
على أن  الجنسية عديمي األشخاص بوضع المتعلقة 1954 عام اتفاقية من 1 المادةوتنص . دولة أي جنسيةما يثبت 
ً مواطن عتبريُ  الالذي  الشخص ً و تلقائياھو  ا   .الجنسية عديم دولة أي لقوانين وفقا

  
 وكذلك) الرفيقة/الرفيق الزوجين،( الحميمين الشركاء بين المنزلي يقع العنف :األسرة أفراد من غيره الشريك الحميم أو – المنزلي العنف
 أي في. والنفسي والجسدي الجنسي االعتداء المنزلي العنف يشمل قد). الحموات وزوجات األبناء المثال، سبيل على( األسرة أفراد بين

المصطلحات . العائلة أفراد أحد أو حميم شريك جانب من كبارتُ قد  العنف كان إذا ماالتوضيح  المھم من المنزلي، العنف إلى إشارة
 ."الزوجة ضرب"و "يالزوج االعتداء" تشمل حميمال شريكال يرتكبه الذي المنزلي لعنفإلى ا لإلشارة ستخدمتُ التي  خرىاأل
  

 .ءلجوال مكان إلى بلده من الشخصانتقال  أثناءوقع  :أثناء الفرار
 

 .مشرداً  فيھا الشخص كان ية التيالزمن فترةال خالل وقع :اللجوءأثناء 
 

  .ءلجوال مكان من وطنه إلى عائداً  الشخص كان بينماوقع  :العبور/العودة أثناء
  

 ضد شخص من الزواج علىقاصر  جبارإل من أج الالزمة الترتيبات اتخاذب اغيرھم أو ناالوالد ما يقومعندذلك  يحدث :المبكر الزواج
. ذلك غير أو بالمھرتعلق ت ألسباب يكون قد وأ الزواج،ب قاصرممارسة الضغط أو عن طريق أمر ال طريق عناإلجبار  حدثي قد. اإرادتھ
 اتخاذب سمح لھاي ما العمر منلم تبلغ  أو ،لھا سمحيُ  ال لقاصرا ألن االجتماعيالعنف القائم على النوع  أشكال من شكل ھو القسري الزواج
  .القسري الزواجأنواع  من حددم نوع ھو المبكر الزواجكما أن . مستنير قرار

  
ً و الطبيعية، الكوارث أو المسلح النزاع حاالت إلى لإلشارة عادةً  ستخدمتُ  :الطوارئ ً  السكان، تشريد على تنطوي ما غالبا  الجئين،ك أحيانا

 ً ً مشردين ك أخرى وأحيانا ً  يتال االستقرار عدم فترة تشمل اإلنسانية" الطوارئ حاالت"فإن  ،التوصيات ھذه ألغراض. داخليا  ؤديت ما غالبا
ً  الطوارئ حاالت". التوطين" أو" العودة" بعد ما مرحلة في وتنتھي حادة أزمة إلى  ايليھ استقرار فتراتفي صورة  دورية، تكون ما غالبا

 آمن، غير الحق وقت فييصبح  ملجأ على ونعثريو السكان،يفر  الطوارئ، حاالت بعض في. االستقرار عدم أو/و المتكرر العنف
 الصحة منظمة( الطوارئ حالة طوال مرات عدة دورةتتكرر ھذه ال أن يمكن. آخر موقع إلى أخرى مرة الفرار إلى ونيضطر وبالتالي
  ).2007 العالمية،

  
ً  له مصدراً  توفر وظيفة لديه شخص ذلك أي يشمل ،االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظام ألغراض :الموظف  ثابتا
 .للدخل

 
 الخارجية التناسلية ألعضاءل ةالكلي أو ةالجزئي زالةاإل على تنطوي التي اإلجراءات جميعھي  :لألنثى التناسلية األعضاء تشويهبتر/

 .طبية غير ألسباببھا لھا  أخرى إصابات إلحاق أولألنثى 
 
 في حقل أو بيانات قاعدة في عمود إلى إلشارةل عادةً  ستخدموھو يُ . فيه البيانات تخزين يمكنك الذي المكان ھو البيانات حقل :حقلال

 .على اإلنترنت نموذج أو بيانات إدخال نموذج
 

 .ة الشخصرادإ ضد مسلحة جماعة لىإ االنضمام على راجبھو اإلاإلجباري:  التجنيد
 

 .إرادتھا أو إرادته ضد شخص زواجھو  :القسري الزواج
 

 .البلد ذلك في الدائمة اإلقامة في الحق له يكون أن دون بلد في موجود شخص ھو األجنبي :األجنبي
 

تعداد  فياالجتماعي العنف القائم على النوع  ووتيرة معدل ھي البيانات التي تمثل :االجتماعيالعنف القائم على النوع بيانات انتشار 
 من عنھا المبلغ بالحاالت المتعلقة البيانات بجمع قوم فقطيالعنف القائم على النوع ونظراً إلى أن نظام إدارة معلومات . السكان معين من



   

 معلومات إدارة نظاملذا فإن . المنطقة في النوعمن ھذا  العنف لحوادث الكاملة الصورة تمثل فھي ال ،االجتماعي النوع على القائم العنف
 .االنتشار يقدم بيانات الالعنف القائم على النوع 

 
، إال ثقافة كل فيأنھا راسخة  من الرغم وعلى تعلمھا، يتم التي واإلناث الذكور بين االجتماعية االختالفات إلى يشير :نوع االجتماعيال

 األدوار "نوع االجتماعيال"يحدد الثقافات وفيما بينھا.  داخل واسعة اختالفاتوتنطوي على  الزمن، مر على للتغيير قابلةأنھا 
  .ثقافة أي في واإلناث للذكور بالنسبة والقيود والتوقعات واالمتيازات والفرص والمسؤوليات

  
 التي فعالاألذلك  ويشمل. الجنس أونوع االجتماعي ال أساس على شخص ضد موجهال عنفھو ال :االجتماعيالعنف القائم على النوع 

 أن حين فيو. الحرية من الحرمان أو القسر أو ،القبيل ھذا من بأفعال والتھديد المعاناة، أو الجنسي أو العقلي أو البدني الضرر تلحق
 والفتيات النساءكتابعين، إال أن  وضعھم بسبب وذلك نوع،ال على القائم للعنف ضحايا يكونوا أن يمكن والفتيات والفتيان والرجال النساء
  .األساسيين الضحايا ھن

 
ً أثناء المشردين أو الالجئين من كثير يعيش فيه مكان منطقة أو ھو المضيف المجتمع :المضيف المجتمع  في سواء ،فترة التشرد داخليا
 .من خالل استضافة بعض األسر أو خاص أو سكن القريبة المخيمات

 
ً  المعينين سواء اإلنسانية، الوكاالتفي  ينلمالعاذلك كافة  يشمل :اإلنساني المجال في نوالعامل ً  أو دوليا  رسمي بشكلأو المدربين  ،إقليميا
 ).2002 ،الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنةة (الوكال تلكالخاصة ب نشطةللقيام باأل ،ةالمستفيدالمحلية  اتالمجتمعفي  رسمي غير أو
 

 نوع،القائم على ال العنف من للناجين الخدمات تقدم) أوالتي (العنف القائم على النوع  ومنظمات وكاالت مختلفھم  :ونالمنفذ الشركاء
  .البيانات جمعت) ب(
  

ً  المشرد ً  المشردون :داخليا ً  أو نتيجةً  منازلھم من الھرب إلى اضطروا أشخاص ھم داخليا  داخلي، صراع أو مسلح، نزاع آثار لتفادي سعيا
 األصلي بلدھم داخل آخر مكان في الحماية ينشدون والذين اإلنسان، صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة انتھاكات أو
ً  بھا المعترف الدولة حدود يعبروا أن دون إقامتھم، بلد أو  .دوليا
 
 من مجموعة أو واحدمرتكب  جانب من االعتداء أو العنف أعمال من سلسلة أو لبأنھا عم فعرَّ تُ ') العنف واقعة('الحادثة  :حادثةال

كما قد  ،)الثقافي االجتماعي وأ االقتصادي وأ العاطفيالجنسي أو  وأ الجسدي( العنف من متعددة أنواع على تنطوي قدو .الجريمة يمرتكب
  .أيام أو ساعات أو دقائقعدة  مدى على العنف تكرار على نطويت

  
نموذج يتم فيھا ملء  مرة كل في جديد ةيصدر رقم حادث. ايتم اإلبالغ عنھ ةجديد ةحادث لكل ُيخصص ھو رقم رمزي :ةدثاھوية الح

ً جديداً عن كل نفسه  الشخص وُيعطى. والتقييمالمعلومات استقاء   ةرقم الحادث تظل تستخدم للحالة متابعة أيلذا ف. ابلغ عنھيُ  ةحادثرقما
 .األولية المقابلة خالل تخصيصه تم الذي نفسه
 

  .الدخل توليد على قدرته زيادة إلى وتھدف العميل، إلى ُتقدم خدمات ھي أي :للدخل المدرة الخدمات
  

 معالجة من مختلفة مراحل وتشمل. عليھا السيطرة أوما  مؤسسة في المعلومات معالجةبھا  تتم التي الطريقةھي  :إدارة المعلومات
  .المشاركة/التقارير وإعداد تحليلالو تخزينالو جمعال: ذلك في بما المعلومات

  
 .المعلومات تبادل عملية خالل التي تتبعھا المنظمات التوجيھية المبادئ من مجموعة تحدد ھي وثيقة :المعلوماتتبادل  بروتوكول

 
 الجنس، نوع بسبب العنف ةبحادث الخاصة البيانات تبادل على المترتبة يدرك اآلثار الذي الناجين، ھي موافقة أحد :المستنيرة الموافقة
 معينة ظروف ظل في لھا أو له المعلومات لتبادل

 
ً قانونسواء ( الحالي الزوج الحميم الشريكيشمل  :الحميم شريكال ً  وأ ا  نفس منالرفيق  ،صديقةال صديق،ال(والرفيق دون زواج  ،)عرفا

  .جنسية أنشطةعلى  العالقةال يتوجب أن تنطوي وفي السكن  ناالحميم انكيالشررك توال يشترط أن يش). رفيق المواعدة الجنس،
  

 الحميمين الشركاء بين وكذلك) صديقةال/قصديال الزوجين،( الحميمين الشركاء بين الحميم الشريك عنفيقع  :الحميم الشريك عنف
 . والنفسي والبدني الجنسي االعتداء الحميم الشريك عنف شملي قد). السابق صديقال أو الزوج المثال، سبيل على( ينالسابق

 



   

 الفعلية المحكمةذلك  يشمل ال. المحاكم في يتهقض متابعة على لمساعدته عميلإلى  قدمتُ  خدمات أيھي  :القانونية المساعدة خدمات
 .نفسھا

 
 كلبحيث يمثل (بسجالت األحداث  البيانات ةالحادثفي صحيفة بيانات  المدخلة البيانات من" سطور" أو صفوفھي  :يةبيانات السطرال

  ).عنھا المبلغ الحوادث إحدى صف
  

 دعم لبرامج ينبغي. الرزقلتوفير  الالزمة والنشاطات) واالجتماعية المادية الموارد ذلك في بما( واألصول قدراتال ضمت :العيش سبل
 والفرص الموارد إلى الوصول فرص تحسين خالل من لمشاركينل الذاتي الكتفاءا زيادة إلى سعيأن ت للنازحين العيش كسب فرص

 أو المھنيالفني/ التعليم ،الحياتية المھارات على التدريب: األمثلةتشمل . الكريمة العيشسبل  على الحفاظعلى  تساعدھم التي االقتصادية
  ).2009 لالجئين، المرأة لجنة(القروي.  ضاقرواإل واالدخار وجمعيات التدريب برامج

  
ً  ھي كون المرء :الجنسية  . معين بلد أو في أمة مواطنا

 
 والقائم على النوع إلى العاملين في مجال العنف الجنسي الحاالت ترد بعض :االجتماعي النوع على غير القائمة العنف حاالت

أعمال  وصف عند حدة على يمكن إحصاؤھا ولكن ،النوع على وقائم جنسي عنفك الحاالت تصنيف ھذه ينبغي إال أنه ال. االجتماعي
  : األمثلة. الوقاية في مجال سيما ال التقارير، في البرنامج وأنشطة

  
 النوع غير القائمة على النفسية أو الجسدية اإلساءة( الطفل معاملة إساءة.( 
  في مشكالت من يعانون الذين األطفال المثال، سبيل على الجنسين؛ بين التفاوتات تعكس ال التي والمشكالت المنزليةالجدال 

 .السلوك
 2003 ،الالجئين لشئون المتحدة لألمم العليا المفوضية( العامة الصحية كالتالمش.( 

 
ً  مستقل منظم كيانھي  :حكومية غير منظمة  المكرسة المنظمات على ذلك طبقين ما عادةً . ھايمثل وال دولةال أو حكومةال نع وظيفيا
 .المتحدة األمم لدى رسميةة استشاري صفةب ھامن عددويتمتع  اإلنسان، حقوققضايا و إنسانية لقضايا

 
ً  زحين لم التقريرإعداد  وقت في كان الذي الشخصھو  :المشرد غير  منتظمة انتھاكات وأ ،داخلي صراع وأ ،مسلح نزاع آثار بسبب سابقا

  .اإلنسان صنع من أو ،طبيعية كوارث أو ،اإلنسان لحقوق
  

 أوا رادتھإ/إرادته ضد آخرشخص ب اإلساءات من غيره أو العنف مباشرة بصورة لحقتُ  مؤسسة أو مجموعة أو شخصھو  :المرتكب
 على سيطرةال ونمارسفھم ي وبالتالي سلطة، أو/و القرار صنعأو موقف  ر،تصوَّ مٌ  أو حقيقي قوة موقف في ونمرتكبوُيعد ال. هؤيدي

  ).13: 2003 ،الالجئين لشئون المتحدة لألمم العليا المفوضية. (ضحاياھم
 

في حالة  ،المثال سبيل على. الناجين ضد مباشرةً  اإلساءة أو لعنفا واألحق الذين األشخاص أو الشخص وھ :األساسي مرتكبال
 تزوج الذي الشخص، ھو القسري الزواجفي حالة و. ةالناجيولج  الذي) األشخاص( الشخصھو  ،االغتصاب

 .ةالناجي
 
 مباشر غير دوراً  لعبوا ولكن ةالناجي ضد مباشرةً  العنف أعمال يرتكبوا لم الذين األشخاص أو الشخص ھو :الثانوي مرتكبال

 لھذه التنفيذ أو والتخطيط اإلعداد في غراءواإل المساعدة أو واألمر، والتحريض التخطيط خالل من العنف أعمال في
 .الجريمة

 
 عند تعوق، قدوالتي  ،األجل طويلة حسية أو ذھنية أو عقلية أو بدنية عاھات لديھم الذين أولئك اإلعاقة ذوي األشخاصيشمل  :قامعال

  2.اآلخرين مع المساواة قدم على المجتمع في والفعالة الكاملة مشاركتھم العقبات، مختلف مع التعامل
  

 وإطالق والحرق والدفع والجرح والخنق والصفع الضرب: تشمل األمثلة. طبيعته في غير الجنسي الجسدي ھو العنف :الجسدي االعتداء
 .أو اإلصابةالمعاناة  أو األلم عنه ينتج آخر عمل أي أو االعتداء باألحماض أو أسلحة أي استخدام أو النار
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ً  يلخص ولاالجد من نوعھو  :الجدول المحوري  كسلإ عمل ورقة في بيانات قاعدة مثل( ةمختلف قعامو في المخزنة البيانات تلقائيا
 ).مختلفة

 
 .إلى موطنه العميل عاد أن بعد توقع ةالحادث أن إلى تشير :التشرد بعدما 
 

  .وطنهم من العميلالذي تشرد فيه  الوقت قبل وقعت الحادثة أن إلى تشير :ما قبل التشرد
  

 والتخويف الجنسي أو الجسدي بالعنف التھديد: تشمل األمثلة. اإلصابة أو العاطفي أو الذھني األلم ھي إلحاق :العاطفية/النفسيةاإلساءة 
 طابع ذات المكتوبة الكلمات أو واإليماءات والمالحظات فيه المرغوب غير واالھتمام والتحرش والمطاردة القسري والعزل واإلذالل
 .الخ العزيزة، األشياء وتدمير تھديد، أو/  و جنسي

 
ً  كان مھما(ھو الولوج غير الرضائي  :االغتصاب . الجسم ءاجزأ من غيره أو قضيببواسطة  الفم أو المھبل أو الشرج فتحة من) طفيفا
 .بواسطة غرض من األغراض الشرج فتحة أو المھبل اختراق أيضا ويشمل

 
  .ما شيء نوعيةب قاسيُ  أو يسيق الصفات، أو جودةالب تعلقيصف أو ي :نوعي

  
 .الكمي للقياس القابل الكمية، حيث من عنه التعبير ما يمكن ھا،أساس على أوبالكمية  يتعلق فيما تقييمه أو قياسه ما يمكن :كمي
 

 أو دينه أو عرقه بسبب  لالضطھاد التعرض من مبرر خوف ولديه المعتاد إقامته مكان أو األصلي بلده خارج شخص ھو الالجئ :الجئ
 العودة أو البلد ذلك حماية من االستفادة في راغب غير أو قادر غير وھو السياسي، رأيه أو معينة اجتماعية فئة في عضويته أو جنسيته

ً  ھناك،إلى    .االضطھاد من خوفا
  

 أكثر معلومات إلى جمع الناسينزع . لبياناتومالئم ل دقيق للوصول إلى تحليل استخدامھا يمكن التي ھي البيانات :الصلة ذات البيانات
 .للبيانات مفيدةوتحليالت  عامة إحصاءات في إنتاج نفعھا من فإن ذلك يحدُّ  التفاصيل مستوى وعلى يمكنھم استخدامه، مما
 

 .التكرار عند متسقة تعطي نتائج :موثوق بھا
 

ً  المشرد الشخص أو السابق الالجئ ھو :العائد   .منظمة بطريقة أو عفوية بصورة سواء المنشأ، منطقة أو بلده إلى يعود الذي داخليا
  

 لحقوق منتظمة انتھاكات أو داخلي، صراع أو مسلح، نزاع آثار تفادي أجل من أو نتيجةً  وطنه من أبداً  ُيشرد لم الذي الشخص ھو :المقيم
  .اإلنسان صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان،

  
 ولكن ،السابق رئيسيال العرفي أو القانوني الرعاية مقدمعن  أو الوالدين كال عن ونالمنفصل األطفالھم  :المنفصلون عن ذويھم األطفال
 .األسرة في خرينالبالغين اآل عضاءاأل برفقة األطفال ونشملفھم ي وبالتالي،. خريناآل قارباأل نع بالضرورة ليس
 

 محاولة: األمثلةتشمل . ولوجالينطوي على  أوعنه  ينتج ال الجنسي التصالل  الرضائية غير شكالاأل من شكل أيھو : الجنسي االعتداء
 الحوادث من النوع ھذا شملي ال. ليتينواإل التناسلية األعضاء لمس أو المالطفةأو  فيھا المرغوب غير التقبيل وكذلك االغتصاب
  .ولوجال حدثي حيث أي االغتصاب،

  
 اجتماعية أو نقدية أرباح ذلك تحقيق ويشمل جنسية، ألغراض للثقة أو لتباين القوى أو ضعف لموقف استغالل ھو أي :الجنسي االستغالل

 3.لآلخر الجنسي االستغالل من سياسية أو
 

العنف القائم على النوع  حوادث الجنسي العنف يشمل ،االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظام ألغراض :الجنسي العنف
 األعضاء تشويه ،االغتصاب تشمل أن يمكن كثيرة أشكاالً  الجنسي العنفيتخذ  .الجنسي االعتداء أو االغتصاب على تنطوي التيو

 .اإلساءة الجنسية أو/و الجنسي االستغالل جسدي، اتصال على نطويي يذال الجنسي التحرش الجنسي، الرق بترھا،/لإلناث التناسلية
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 أو أثناء وأ قبل حدثقد  ما شيء كان إذا ما أي( هفي ردشُ  الذي الوقت حيث من الفرد حياة من مختلفةمراحل  إلى يشير :التشرد مرحلة
 :تشردال مراحل تشمل أن يمكن). وطنهم نع نزوحه بعد
 

  .اللجوء مكان إلى بلده من الشخص انتقال أثناء وقع :الفرار أثناء
  

  .مشرداً  فيھا الشخص كان ية التيالزمن لفترة خالل وقع :اللجوء أثناء
 

 .اللجوء مكان من وطنه إلى عائداً  الشخص كان بينما وقع :العبور/العودة أثناء
 

ً  المشردين أو الالجئين من كثير فيه يعيش مكان أو منطقة ھو المضيف المجتمع :المضيف المجتمع  ،فترة التشرد أثناء داخليا
  .األسر بعض استضافة خالل من أو خاص سكن أو القريبة المخيمات في سواء

  
ً  ينزح لم التقرير إعداد وقت في كان الذي الشخص ھو :المشرد غير  أو داخلي، صراع أو مسلح، نزاع آثار بسبب سابقا

  .اإلنسان صنع من أو طبيعية، كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة انتھاكات
  
  .موطنه إلى العميل عاد أن بعد وقعت الحادثة أن إلى تشير :التشرد بعد ما

 
  .موطنه من العميل فيه تشرد الذي الوقت قبل وقعت الحادثة أن إلى تشير :التشرد قبل ما
  

 االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظامل الرئيسية أحد األغراض. االنتظام أو االتساق خلق ھي عملية :المعايير توحيد
 العنف القائم على النوع خدمات مقدمي بينبشكل ذي معنى  وتحليلھا المعلوماتدمج  يمكن بحيث البيانات جمعمعايير  توحيد ھو

 .االجتماعي
 

 يثبت ما القانونية السندات من لديه ليس الوطنية، القوانين بموجب الذي، الشخص ھو الجنسية عديم الشخص :الجنسية عديم الشخص
ً  ُيعتبر ال الذي الشخص أن على الجنسية عديمي األشخاص بوضع المتعلقة 1954 عام اتفاقية من 1 المادة وتنص. دولة أي جنسية  مواطنا
ً  تلقائيا ھو  .الجنسية عديم دولة أي لقوانين ووفقا
 

. بالتبادل" الناجي"و" الضحية" مصطلحات استخدام يمكن. االجتماعي النوع على القائم لعنفتعرض ل شخصھو  :الضحية/الناجي
ً  ستخدميُ  مصطلح ھو" الضحية" ً  فضلالمُ  المصطلح ھوف" الناجي"أما  .والطبية القانونية دوائرال في غالبا  الدعم القطاعات في عموما

 .يوحي بالمقاومة ألنه واالجتماعي النفسي
 

 واقعةلإلبالغ عن  ادعإن  حتى ،بالرمز نفسه الناجييحتفظ  أن يجب. حالة عن بلغأ الناجينھو رمز ُيعطى إلى واحد من  :الناجيرمز 
 .جديدة

 
  .نظام القضاء بالدولة تشمل ال النزاعات لحل تقليديةأو  مجتمعية أساليب أي استخدام ھو :التقليدية الوساطة

  
 أو بالقوة التھديد بواسطة استقبالھم أو ھمإيواء أوتنقيلھم  أو ھمنقل أوأشخاص  تجنيد 4بأنه باألشخاص االتجارُيعرَّف  :باألشخاص االتجار

 استضعاف حالة استغالل إساءة أو السلطة استعمال إساءة أو الخداع أو االحتيال أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالھا
 أدنى كحد االستغالل ويشمل.  استغالل لغرض آخر شخص على سيطرة له شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو بإعطاء أو

 أو بالرق الشبيھة الممارسات أو االسترقاق أو قسراً  الخدمة أو السخرة أو يالجنس االستغالل أشكال سائر أو الغير دعارة استغالل
 قسريةجراء األعمال ال من معنىغير ذات  المبدئية مموافقتھصارت  أو وايوافق لم إما بالبشر االتجار ضحايا .األعضاء نزع أو االستعباد

 مكان منفقط  واقلنُ  أو آخر بلد إلى وااصُطحبقد  الضحايا كان إذا عما النظر بغض التجاروقوع ا يمكن. للمھربين مسيئةال أو ةخادعأو ال
  .هنفس البلد داخلآخر  إلى
  

                                                            
 الجريمة لمكافحة المتحدة األمم التفاقية المكمِّل واألطفال، النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع لمنع 2000 عام بروتوكول تعريف حسب 4

  .الوطنية الحدود عبر المنظمة



   

ً ويسمون ( :المصحوبين غير األطفال  وال األقارب، من وغيرھم الوالدين عن انفصلوا الذين األطفال ھم) المصحوبين غير القصر أيضا
 5.بذلك القيام عن مسؤول العرف، أو القانون بحكم الذين، بالغال من الرعاية يتلقون

 
 .لدخلل ثابت مصدر لديهليس  شخص ھو :العمل عن العاطل

 
 عليه بوجه حق. عتراضال يمكن اال ،مباشرو سليم معينة؛ال ظروفال أو المسألة لھذه الكاملب للتطبيق وقابل سليمة أسسقائم على  :صالح

 
  .، أو القدرة عليھاقيمةال أو حجمال وأ مقدارال فيالتغير  واقع :ريةالتغيُ 

  
. معينة مھنة أداء على قدرتھم من تزيد التي الخاصة ھممھارات لزيادة ءعماللل التدريب تقدم التي الخدماتھي  :المھنية المھارات خدمات
 .مثالً  التعليم أو الخياطة كدروس

 
بشكل  نھو. السكانباقي  من الجنسي للعنف عرضة أكثر األفراد من مجموعات ھناكتكون  طوارئ، حالة أي في :الجماعة المستضعفة

تشمل  .ظھوراً  قلاألو قوة قلاألو البقاء، أجل من اآلخرين على اعتماداً  كثرواأل األذى، من نأنفسھ حماية على قدرة قلاأل اإلناثعام 
ً  يتال عاتاجمال  تعيلھا التي األسر ،غير المتزوجات اإلناثالمثال ال الحصر،  ، على سبيلالجنسي للعنف عرضة أكثر تكون ما غالبا
  ).8: 2005 ، الدائمة اللجنة( اتالمسن/تالمعاقا اإلناث ،األيتام ،المصحوبين غير/ين عن ذويھمفصلنماألطفال ال نساء،ال

   

                                                            
 كانون ،"األحمر للصليب الدولية اللجنة" ’ين عن ذويھممنفصلالو المصحوبين غير األطفالالمتعلقة ب الوكاالت بين المشتركة التوجيھية المبادئ‘ 5
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