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 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل 3.1 

 

	االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف أداة	: 3 الفصل

 

 

 

	األساسية المصطلحات

العنف القائم على النوع االجتماعي ھو حدث يُرتكب خالله فعل واحد على األقل من أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي أو  حادث :حادث
   إساءة المعاملة ضد فرد.

أحد ستة أنواع من العنف القائم على النوع االجتماعي التي يستخدمھا نظام إدارة معلومات  ھو أساسي للعنف القائم على النوع االجتماعي: نوع
األنواع األساسية من العنف القائم  جميع العنف القائم على النوع االجتماعي لتصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا. 

 ويتم ايير، أحدھا ھو أنھا يجب أن تُعرَّف فقط من خالل عمل من أعمال العنف التي وقعت على النوع االجتماعي تستوفي مجموعة من المع
ع تصنيف كل حادث من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا باستخدام أحد األنواع األساسية الستة للعنف القائم على النو

 االجتماعي.

حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي التي تعطي معلومات عن عالقات القوة، أو السياق الذي وقع مصطلح يُستخدم لوصف  ھو الحالة: سياق 
المنزلي، عنف الشريك الحميم، االستغالل الجنسي، سفاح  العنف أمثلة سياق الحالة: تشمل  في إطاره فعل العنف القائم على النوع االجتماعي. 

 فال، الخ... وال يُعتبر أي مما سبق ضمن األنواع األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي.المحارم، االعتداء الجنسي على األط

	الرئيسية األفكار

 أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي للمساعدة في توحيد أنواع وتعريفات العنف القائم على النوع االجتماعي فضالً عن  أنشئت
إجراءات التصنيف في جميع أنحاء المجتمع اإلنساني مما يسھم في تحسين نوعية البيانات داخل منظمة ما وتسھيل تبادل المعلومات بين 

 مقدمي الخدمات.

 االغتصاب واالعتداء الجنسي واالعتداء الجسدي والزواج القسري  –األنواع األساسية الستة للعنف القائم على النوع االجتماعي  اختيرت
 ألنھا تُعرف فقط باالستناد إلى فعل العنف المحدد الذي وقع. -والحرمان من فرص الموارد أو الخدمات واإلساءة النفسية/العاطفية  

 وادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا باستخدام أحد األنواع األساسية الستة ألداة تصنيف العنف القائم على جميع ح تصنيف
 النوع االجتماعي.

 أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي إلى توحيد تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي ألغراض جمع البيانات.  تھدف  
أن تقوم إدارة الحالة على توفير  وينبغي  لھذه األداة أو أي تصنيف ناتج أال يؤثر على كيفية أو ماھية الخدمات المقدمة إلى الناجيات.  غيينب

   جميع الخدمات الالزمة واإلحاالت للناجيات وينبغي أن تُحدد من قبل مقدم الخدمة والعميلة، وليس بحسب تصنيف الحادث.

 حادث ناجية واحدة فقط، وعند اإلبالغ عن وجود عدة ناجيات في الحادث ذاته، ينبغي معاملتھا بوصفھا حوادث منفصلة. أن تكون لكل يجب 
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ً  االجتماعي النوع على القائم العنف مجتمع يواجه  بيانات توحيد لعدم الرئيسية المصادر وأحد. البيانات توحيد عدم بسبب كثيرة تحديات حاليا

 االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث لتصنيف المستخدمة واإلجراءات للمصطلحات الكبير التنوع ھو االجتماعي النوع على القائم العنف

 المثالين التاليين: تأمل  . الحكومية والمنظمات القانونية والوكاالت اإلنسانية الفاعلة والجھات الخدمة مقدمي بين فيما

 

	االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف أداة إلى مقدمة
 العنف مصطلحات توحيد في االجتماعي النوع على القائم العنف مجتمع عن الصادرة للبيانات الشاملة النوعية تحسين نحو األولى الخطوة تتمثل

 النوع على القائم العنف وعمليات وتعريفات أنواع من موحدة مجموعة وضع خالل من التصنيف وإجراءات االجتماعي النوع على القائم

ً  الحوادث لتصنيف االجتماعي  النوع على القائم العنف 1تصنيف أداة االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يتضمن .منھجيا

 دقة تحسين على االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في الخدمة مقدمي لمساعدة التصنيف أداة أنشئت  . بالتحديد بذلك للقيام االجتماعي

 التواصل لتحسين استخدامه يمكن العنف من النوع لھذا مشترك بتصنيف االجتماعي النوع على القائم العنف مجتمع وتزويد بياناتھم وموثوقية

 أداة التصنيف إلى القيام بذلك عن طريق: تسعى .االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث بيانات حول والتوافق والتفاھم

 أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي وتعريفاتھا توحيد .1

 إجراءات تصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي توحيد .2

 من يصبح الموحدة، التصنيف وطرق االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع نفس باستخدام البيانات بجمع الخدمة مقدمي جميع يقوم عندما
 تتألف .معين سياق في االجتماعي النوع على القائم العنف التجاھات بھا وموثوق دقيقة صورة إلى الوصول ويتسنى البيانات، تجميع الممكن

نواع أداة التصنيف من الستة أنواع األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي وتعريفاتھا ومقاربة موحدة لتصنيف الحوادث باستخدام ھذه األ
   ف القائم على النوع االجتماعي.الستة من العن

األقسام التالية التحديات التي تعترض تصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي، وكيفية تصدى التصنيف لھذه التحديات  تعرض
  وكيفية استخدام أداة التصنيف للتغلب عليھا.

                                                            
، والنقر على زر "أداة تصنيف العنف القائم على النوع الملحق باالطالع على أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي بالرجوع إلى  يمكن 1

تنزيله من موقع نظام إدارة االجتماعي" بقسم األدوات والموارد في أسطوانة دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي أو 
 /http://gbvims.org/learn -more/gbvims -tools المعلومات على العنوان التالي :

	مثال

امرأة أنھا تعرضت لالغتصاب والضرب لدلفين، إحدى مديرات الحاالت تعمل في منظمة غير حكومية وتقدم خدمات  صرحت.1
ملء استمارة استقاء المعلومات، تقرر دلفين أن تصنف الحادث على أنه  أثناءللناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي. 

أسبوع واحد، تصرح امرأة أخرى أنھا أيضاً تعرضت لالغتصاب والضرب لريبيكا، مديرة حالة بالمنظمة غير  وبعدب". "اغتصا
للتفسيرات الذاتية  نظراريبيكا تقرر أن تصنف الحادث على أنه "اعتداء جسدي".  ولكن الحكومية ذاتھا التي تعمل بھا دلفين.

الخطأ يجعل بيانات المنظمات  ھذالمديرتي الحاالت، فإن حادثين كان ينبغي تصنيفھما على نحو مماثل تم تصنيفھما بشكل مختلف. 
 غير الحكومية ال يمكن االعتماد عليھا.

جميع مديري الحاالت على ، تم تدريب 1تبلغ النساء تعرضھن لالغتصاب من قبل أزواجھن للمنظمة غير الحكومية رقم  حين .2

بتدريب مديري الحاالت لديھا على  2حين قامت المنظمة غير الحكومية رقم  في تصنيف تلك الحوادث باعتبارھا "اغتصاب".

تحاول المنظمتان غير الحكوميتين تبادل المعلومات للحصول على فكرة  وحين تصنيف ذلك باعتباره "عنف الشريك الحميم."
ء الالتي يتعرضن لالغتصاب في منطقتھما، يدركان أنھما ال يستطيعان الحصول على صورة دقيقة ألنھما أفضل عن عدد النسا

 يقومان بتعريف وتصنيف الحوادث على نحو مختلف.
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	وتعريفاتها االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع توحيد
 تتعلق خيارات عدة الخدمة لمقدمي تتوافر والمؤسسية، لقومية والعالمية القانونية التعريفات تطرحھا التي المصطلحات في الواسع للتنوع نظراً 

 االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث من معينة حادثة وصف بكيفية  وتعريف وصف في المستخدمة المصطلحات فإن لذلك، نتيجة.

ً  تختلف أن يمكن االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث وتصنيف االختالف يجعل من الصعب  ھذا. آخر إلى خدمة مقدم من كبيراً  اختالفا
 ا.للغاية الدخول في مناقشة مجدية وتبادل وتحليل بيانات واتجاھات العنف القائم على النوع االجتماعي عبر المنظمات اإلنسانية في سياق م

ً مع الجھات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع  جزء من شمل تطوير أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي تشاوراً معمقا
منظمة عاملة في  19من اختصاصي العنف القائم على النوع االجتماعي في  43االجتماعي على الصعيد العالمي، بما في ذلك مقابالت مع 

ً بإنشاء إطار العمل األولي لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي  20تشاريين حيث قام بلداً واجتماعين اس 16 متخصصا

ُذكر أعاله، تتألف األداة من ستة أنواع من العنف القائم على النوع  وكما على ھذه المشاورات، اقتُرحت أداة التصنيف األولية. بناءً  وأدواته.
تبني مصطلحات موحدة سيعمل على الحد من الذاتية في التصنيف  إن  ھا ومقاربة موحدة لتصنيف الحوادث باستخدامھا.االجتماعي وتعريفات

   .2وسيمكن من التواصل الفعال حول العنف القائم على النوع االجتماعي بغض النظر عن مكان وقوع الحادثة والشخص الذي قام بتوثيقھا
استناداً إلى مجموعة من المعايير التي ُوجد أنھا الزمة لتصحيح المشكالت  تم اختيار األنواع األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي وقد

   .العنف القائم على النوع االجتماعي السابقة التي نشأت مع مجموعات أخرى مقترحة من مصطلحات وتعريفات

 العنف القائم على النوع االجتماعي في إطار أداة التصنيف: ديد أنواعالمعايير المستخدمة في تح كانت

 العنف القائم على النوع االجتماعي المعترف بھا عالمياً  أشكال  

 على فعل معين من أفعال العنف، منفصالً عن الدافع وراء ذلك، أو السياق الذي ارتكب فيه تركز 

 انظر الرسم البياني أدناهيمكن الجمع بينھا وبين غيرھا (فال تتداخل) ال ، 

                                                            
التعريفات القانونية المستخدمة في القوانين  أجل منع التفاوت بين البلدان التي يقع فيھا الحادث، فإن ھذه المصطلحات والتعريفات ليست بالضرورة من 2

 والسياسات الوطنية. بعض البلدان قد ال ُيعد العديد من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي جريمة، وقد تختلف التعريفات والمصطلحات  في 
 القانونية اختالفاً كبيراً بين البلدان والمناطق.
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:االستغالل  الرق/القسري البغاء 
الجنسي

العنف 
 المنزلي

 االعتداء 
الجسدي 
القائم على

النوع 
االجتماع

الزواج 
القسري

العنف القائم 
على النوع 

الزواج 
المبكر

الموارد المحولة  االستغالل:
الضحاياإلى

ختان 
اإلناث

 االعتداءاالغتصا
 الجنسي

 األساسية المصطلحات

	 لقبول فعل شيء ما بحرية  االختيار الواعيعلى  ھي عندما يُْقِدم الشخص الموافقة. ةالموافقمفھوم  تشير إلى التعريفات الواردة أدناه كل من

 :االعتبار والتي يجب أن توضع في الموافقة حول الھامة بعض النقاط ھناك طواعية.و

موافقته إعطاء قاصريجوز لل ال. 

المقترحة  العنف القائم على النوع االجتماعي أنواع تنطبق على القانونية ال ھذه المعايير .الموافقة سن تحدد لديھا قوانين العديد من البلدان

ً  18تحت سن  ناِج كان ھو أي الطفل، فإن نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي غراضأل  .النظام لھذا وقوع  وقت عاما

 .الحادث

الحصول عليھا من خالل: تم إذا يُعتد بالموافقة ال 

التحريف أو الخداع وأ التالعباالحتيال أو  وأ االختطاف أو اإلكراه من أشكال غيرھا القوة أو أو التھديد استخدام  

أو بالفعل، الشخص يستحقھا منفعة لحجب تھديدال استخدام  

المنافع دأح توفيرب ما شخص وعد. 
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 العنف القائم على النوع االجتماعي وتعريفاتھا أنواع

 أجزاء من غيره أو قضيب بواسطة الفم أو المھبل أو الشرج فتحة من الرضائي غير) طفيفاً  كان مھما( الولوج وھو – 3االغتصاب .1

يمكن أن تشمل األمثلة على سبيل المثال ال  .المھبل أو الشرج بواسطة أداة ويشمل أيضا االختراق غير الرضائي لفتحة .الجسم

 من النوع ھذا يشمل ال .االغتصاب الجماعي واالغتصاب الزوجي واللواط والجنس عن طريق الفم القسري :الحصر ما يلي

 .الولوج وقوع لعدم نظراً  االغتصاب محاولة االجتماعي النوع على القائم العنف

 أن يمكن  .الولوج على ينطوي أو عنه ينتج ال مما الرضائي غير الجنسي االتصال أشكال من شكل أي  ھو – الجنسي االعتداء .2

 فيه، المرغوب غير والتمسيد فيه، المرغوب غير والتقبيل االغتصاب، محاولة :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على األمثلة تشمل

يشمل ھذا النوع من  ال .الختان/لإلناث التناسلية األعضاء وبتر واإلليتين، التناسلية واألعضاء للثديين فيھا المرغوب غير واللمس
 .ن االغتصاب ينطوي على الولوجإ العنف القائم على النوع االجتماعي االغتصاب إذ

 :المثال ال الحصر ما يلييمكن أن تشمل أمثلته على سبيل   وھو العنف الجسدي غير الجنسي في طبيعته.  – الجسدي االعتداء .3

الضرب أو الصفع أو الخنق أو الجرح أو الدفع أو الحرق أو إطالق النار أو استخدام أي أسلحة أو اعتداء بحامض أو أي عمل 
ال يشمل ھذا النوع من العنف القائم على النوع االجتماعي قطع األعضاء  .آخر ينتج عنه األلم الجسدي أو اإليذاء أو اإلصابة

 .تشويھھا، أو القتل بدافع الشرف/ سلية لإلناث التنا

   من شخص ضد إرادته. الزواج وھو –القسري  الزواج .4

 فرص أو االقتصادية األصول/الموارد على الحصول حق من الحرمان وھو – الخدمات أو الموارد أو الفرص من الحرمان .5

 أرملة :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على أمثلته تشمل أن يمكن  . األخرى االجتماعية الخدمات أو الصحة أو التعليم أو العيش

ُحرمت من الحصول على ميراثھا، أرباح استولى عليھا الشريك الحميم أو أحد أفراد األسرة، امرأة ُمنعت من استخدام وسائل 
على النوع االجتماعي اإلبالغ عن ال يشمل ھذا النوع من العنف القائم منع الحمل، فتاة ُمنعت من الذھاب إلى المدرسة، الخ. 

    .الفقر العام

 ما الحصر ال المثال سبيل على األمثلة تشمل أن وھو إلحاق األلم الذھني أو العاطفي أو اإليذاء. يمكن – النفسية/العاطفية اإلساءة .6
 غير واالھتمام اللفظي، والتحرش والمطاردة، القسري، والعزل واإلذالل، والتخويف، الجنسي، أو الجسدي بالعنف التھديد :يلي

 .الخ العزيزة، المقتنيات وتدمير التھديدي، أو/و الجنسي الطابع ذات المكتوبة الكلمات أو واإليماءات والمالحظات، فيه، المرغوب

 معظم ألن ! للذعر داعي ال  .القائمة ھذه عن" غائبة" االجتماعي النوع على القائم العنف من الشائعة األنواع بعض تبدو قد األولى للوھلة

 القانونية التعريفات تطرحھا التي المختلفة اللغة إلى األحيان من كثير في تستند والتي بھا، الخاصة المصطلحات بالفعل لديھا المنظمات

 مقدم يستخدم قد األحيان، من كثير في  .ھنا المستخدمة تلك عن تختلف مصطلحات تستخدم وكالتك أن المرجح فمن والمؤسسية، والوطنية

ً  مصطلحاً  الخدمة  .ھنا المذكورة المماثلة الحوادث من نفسه النوع لوصف مختلفا سبيل المثال، يمكن لمنظمة استخدام مصطلح  على 

 "االعتداء الجنسي على األطفال" بدالً من "االغتصاب" لوصف حادثة ولوج غير رضائي تعرض له قاصر.

 مع تتطابق كي الحالية مصطلحاتك تغيير يجب االجتماعي، النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام إطار في البيانات جمع ألغراض
يتيح ذلك لغة قياسية الستخدامھا في جميع أنحاء مجتمع العنف القائم  فسوف  .االجتماعي النوع على القائم العنف من الستة األساسية األنواع

   .المبلغ عنھاعلى النوع االجتماعي عند اإلشارة إلى بيانات حوادث العنف 

                                                            
 الطبية الخدمات لمقدمي يجوز ال، أم لالغتصاب تعرض قد ما شخص كان إذا ما تحديد عن مسؤولين ليسوا صحيةال الرعاية مقدمي أن إلى نظراً   3

 ھو كما التعريف وسيظل  .االجتماعي النوع على القائم العنف من األول األساسي النوع إلى لإلشارة" االغتصاب" من بدالً " الولوج" مصطلح استخدام
 .تغيير دون
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يعني أن عليك تغيير أو الحد من مفرداتك  الااللتزام بمصطلحات أداة التصنيف ھو فقط لألغراض ذات الصلة بالبيانات، وھو  إن :تذكر

ينبغي  المتصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عند التعامل مع المسائل غير البيانية المتعقلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، كما
 أال يؤثر على الخدمات أو اإلحاالت التي تقدمھا.

 

 

 على( ھنا تضمينھا يتم لم االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع من المعتاد في اعتبرت التي المصطلحات بعض بأن البداية في تُفاجأ قد

 القائم للعنف أساسية كأنواع تُدرج لم أنھا ورغم  ). الخ األطفال، على الجنسي واالعتداء المنزلي العنف/الحميم الشريك عنف المثال سبيل

 الضرورية المعايير تلبي ال ألنھا( االجتماعي النوع على  الخدمات تقديم ألغراض األھمية غاية في والمفاھيم المصطلحات ھذه أن إال)

يضمن نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي التقاط الكثير من ھذه الفوارق الدقيقة التي  ال .والدعوة البرامج ووضع

 تصف األفراد أو السياقات ذات الصلة بالحادثة من خالل "سياقات الحالة"، والتي سيتم مناقشتھا الحقاً في ھذا الفصل.

 

  	

	بنفسك! جرب .2و 1

 :التالية باألنشطة وقم للحظة تمھل

 األساسية واألنواع االجتماعي النوع على القائم العنف من المختلفة األنواع تطابق وبيِّن المصنف من 7 صفحة في 3.1 النشاط راجع.1
 .التصنيف أداة من االجتماعي النوع على القائم العنف من الستة

أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي التي تستخدمھا مؤسستك حالياً  أدرج  من المصنف.  8في صفحة  3.2النشاط  راجع.2

 لتصنيف الحوادث المبلغ عنھا ثم طابقھا مع األنواع الستة الرئيسية من العنف القائم على النوع االجتماعي من أداة التصنيف.



 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل 3.7 

 

	الحوادث تصنيف إجراءات توحيد
 غير يزال ال االجتماعي النوع على القائم العنف وتعريفات أنواع من نفسھا المجموعة واعتماد على الموافقة على الخدمات مقدمي حمل أن إال

 توحيد في المتمثل التحدي سيظل ،المصطلحات توحيد يتم أن بعد .االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات جمع توحيد لضمان كافٍ 

 .موجوداً  الحوادث تصنيف في المستخدمة اإلجراءات   ً  المنظمة داخل األفراد حتى وربما – الخدمات مقدمي بين خالف ھناك يكون ما غالبا

 .ما حادثة تصنيف كيفية بشأن – نفسھا ً  ذلك ويكون   أثناء االجتماعي النوع على القائم العنف من متعددة أنواع تقع عندما خصوصاً  صحيحا

 عنھا، يُبلغ حادثة كل لتصنيف االجتماعي النوع على القائم العنف من فقط واحد نوع استخدام سيتم االختالف، احتماالت من للحد  .واحدة حادثة

 وقعت التي المنطبقة األنواع من أي تقرير يجب االجتماعي النوع على القائم العنف من متعددة أنواع على حوادث تنطوي عندما وبالتالي،

 يصنف أن المحتمل فمن حالتھا، عن باإلبالغ شديدة وعاطفية نفسية صدمة من تعاني اغتصاب ضحية قامت إذا  .الحادثة لتصنيف ستُستخدم

من أن المصطلحات  فبالرغم ".عاطفية/نفسية معاملة سوء" أنھا على له زميل يصنفھا قد بينما" اغتصاب" أنھا على الحادثة الخدمة مقدمي أحد

    صارت موحدة، إال أن كيفية تصنيف الحادثة ال يزال يعتمد على التفسير الذاتي للفرد الذي يتلقى بالغ الناجية.

 .اإلحصائية الناحية من للمقارنة وقابلة صحيحة بيانات جمع لضمان الحوادث تصنيف في االختالف ھذا مثل تجنب ويجب  أداة توفر 

الرجوع إلى الصفحة الثانية من أداة التصنيف حيث  يرجى  .حادثة أي لتصنيف موحدة طريقة االجتماعي النوع على مالقائ العنف تصنيف

 لتجد مجموعة من التعليمات تليھا سبعة أسئلة تُستخدم لتصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي.
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 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل 3.9 

   

	األساسية المصطلحات

 االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف أداة استخدام إرشادات

 بالترتيب التالية األسئلة نفسك اسأل الناجية، لك وصفته الذي للحادث المناسب االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف لتحديد.1
 .المبين

عند السؤال  توقف كان الجواب على السؤال ھو "ال" بناء على وصف الحادث المبلغ عنه، استمر في القائمة إلى السؤال التالي. إن.2
العنف القائم على النوع االجتماعي المقابل  نوع  "نعم" على أساس وصف الحادث المبلغ عنھا.ب األول الذي يمكن اإلجابة عنه 
سبيل المثال، في إطار ھذا النظام، حادث  أبلغت فيه امرأة أنھا  على  يُستخدم لتصنيف الحادث. لھذا السؤال ھو ما ينبغي أن

 تعرضت للضرب من قبل زوجھا الذي أجبرھا أيضا على ممارسة الجنس معه سيكون تصنيفه "اغتصاب".

عنھا الناجية مباشرةً (أو القيم عليھا إذا  يسجل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي إال الحوادث التي تبلغ ال.3
فإن أي حادث وافت فيه الضحية  لذا كانت الناجية غير قادرة على اإلبالغ بسبب صغر السن أو اإلعاقة) في سياق تقديم الخدمات.

ذه القاعدة لتجنب المنية قبل اإلبالغ ال ينبغي تسجيله في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي (ُوضعت ھ
 بالغات الطرف الثالث خارج سياق تقديم الخدمات).

 

 :االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث لتصنيف أسئلة

 ؟الولوج على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.1
 ".اغتصاب" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟فيه مرغوب غير جنسي اتصال على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.2
 ."جنسي اعتداء" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟جسدي اعتداء على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.3
 ."جسدي اعتداء" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

ً  الحادث كان ھل.4 ً  زواجا  ؟قسريا
 ."قسري زواج" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟والخدمات والموارد الفرص من حرمان على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.5
 ."الخدمات أو والفرص الموارد من حرمان" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 عاطفية؟/نفسية معاملة سوء على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.6
 ".عاطفية/نفسية معاملة سوء" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟االجتماعي النوع على القائم العنف على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.7
 (إذا كنت قد حاولت تصنيف أخرى. مرة القائم على النوع االجتماعي العنف وحاول تصنيف نوع 1ابدأ من الرقم  كانت اإلجابة بنعم إن

جھة التنسيق بنظام إدارة معلومات العنف القائم  من متعددة، اطلب الدعم من مشرفك أو مرات القائم على النوع االجتماعي العنف
 على النوع االجتماعي)

 "االجتماعي النوع على القائم العنف من ليس" باعتباره العنف صنِّف  بال اإلجابة كانت إن
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 القيمة" عن يعبر ال االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع ترتيب :مالحظة  الزواج من أسوأ االغتصاب يكون كأن( للعنف الضمنية"

 رأس على تكون األضيق التعريفات ذات الفئات أن أي التحديد، درجة بحسب مرتبة االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع أن إال ،)القسري

 األكثر النوع بحسب ما حادثة بتصنيف الخدمة لمقدمي الترتيب ھذا يسمح  .ذيله في تظھر األوسع التعريفات ذات الفئات أن حين في الترتيب

 .الحادثة خالل وقعت التي العنف أنواع بين من تحديداً   عملية خالل من الحادثة تصنيف بتحديد الخدمة لمقدم يسمح فھو ذلك، إلى باإلضافة 

 .الموحدة االستبعاد  من متعددة أشكاالً  يصادف من كل أن يعني عنھا، المبلغ الحادثة وصف يناسب مما القائمة على األولى الحادثة فاختيار 

يقضي على  وھذا .اإلرشادات اتبع إن نفسھا، بالطريقة وقعت التي الحادثة سيصنف واحدة، حادثة في االجتماعي النوع على القائم العنف

 .االختالف من شخص إلى آخر والذي يتمخض عنه التفسير الشخصي للحوادث

يؤثر فقط كيفية تصنيف الحادثة في  إنما  .الناجيات إلى تقدمھا التي اإلحاالت أو الخدمات على تؤثر لن ھذه التصنيف إجراءات أن وتذكر
 .بياناتك

	مثال

 .التصنيف أداة استخدام كيفية التالية األمثلة توضح

 :الئق غير بشكل ثدييھا لمس جارھا أن تبلغ فتاة

إلى أن ھذه الحادثة تنطوي على اللمس  نظراً  ؟الولوجينطوي الحادث المبلغ عنه على  ھل نفسك السؤال األول في أداة تصنيف: اسأل.1
 .وليس اإليالج، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي

أن الجواب  بما جنسي غير مرغوب فيه؟" اتصال"ھل ينطوي الحادث المبلغ عنه على  نفسك السؤال الثاني في أداة تصنيف: اسأل.2
بقية األسئلة  مع المتابعة عدم يجب :مالحظة تصنِّف الحادث بأنه "اعتداء جنسي".على ھذا السؤال ھو "نعم"، يجب أن تتوقف ھناك و

 .نوع من العنف القائم على النوع االجتماعي ينطبق على الحالة أولفي األداة ألن عليك تصنيف الحادث بحسب 
 

 :اكتسبته الذي المال تعطيه لم ما بضربھا يھدد زوجھا لتجد العمل من تعود امرأة

إلى أن ھذه الحادثة تنطوي على  نظراً  ؟الولوجينطوي الحادث المبلغ عنه على  ھل نفسك السؤال األول في أداة تصنيف: اسأل.1
 .التھديد وليس الولوج، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي

إلى أن ھذه  نظراً  جنسي غير مرغوب فيه؟" اتصال"ھل ينطوي الحادث المبلغ عنه على  نفسك السؤال الثاني في أداة تصنيف: اسأل.2
 .تنطِو على االتصال الجنسي غير المرغوب فيه، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي لمالحادثة 

ينطوي على  الأن ھذا الحادث  بما ؟جسدي اعتداءينطوي الحادث المبلغ عنه على  ھل نفسك السؤال الثالث في أداة تصنيف: اسأل.3
 .بالعنف)، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي التھديداالعتداء الجسدي (على الرغم من أنه انطوى على 

ً كان الحادث  ھل نفسك السؤال الرابع في أداة تصنيف: اسأل.4 ً  زواجا إلى أن ھذه الحادثة ال تنطوي على الزواج  نظراً   ؟قسريا
 .ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التاليالقسري، فالجواب ھو "

أن  بما  من الفرص والموارد والخدمات؟ حرمانينطوي الحادث المبلغ عنه على   ھل نفسك السؤال الخامس في أداة تصنيف: اسأل.5
 ".من الفرص والموارد والخدمات حرمانالجواب على ھذا السؤال ھو "نعم"، يجب أن تتوقف ھناك وتصنِّف الحادث بأنه "

نوع من العنف القائم على النوع  أولبقية األسئلة في األداة ألن عليك تصنيف الحادث بحسب  مع المتابعة عدم يجب :مالحظة

 .االجتماعي ينطبق على الحالة
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	بنفسك! جرب		.3

 أيضاً  ھو التدريب ھذا( االجتماعي النوع على القائم للعنف األساسية أنواع الستة من باعتبارھا التالية الحوادث لتصنيف التصنيف أداة استخدام
 ).المصنف من 9 صفحة في 3.3 النشاط

 .جيداً  المنزل تنظيف لعدم زوجھا قبل من للضرب تعرضھا تبلغ امرأة .1
 .معلمھا مع الجنس تمارس  لم ما المدرسة إلى بالذھاب لھا يُسمح ال أنھا تبلغ فتاة.2
 .التناسلية أعضائه يلمس عمه أن يبلغ صبي.3
 .معه الجنس تمارس لم ما العمل من بفصلھا يھدد رئيسھا أن تبلغ امرأة.4
 تبلغ أنھا تعرضت لالغتصاب من قبل مجموعة من الرجال أثناء عودتھا سيراً على األقدام من منزل شقيقتھا. امرأة.5

 .المصنف من 12 صفحة في 3.5 النشاط راجع التدريبات، ھذه مثل من لمزيد



ل 3.12 نيف أداة  :3 الفص ف تص ائم العن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

	الحوادث تصنيف عند منها االحتراز يجب مشترآة جوانب
 إال االستخدام، وسھلة بسيطة تكون أن يُفترض االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام وبقية التصنيف أداة أن من الرغم على

 الصحيح التصنيف إلى الوصول صعوبة في ذلك يتسبب قد  . ودقيقة جداً  معقدة تكون أن يمكن االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث أن

 أن يجب ماذا بالتحديد لتعرف فطنتك استخدام إلى تضطر قد تعقيداً، األشد الحاالت ھذه في. االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث لبعض

ً  تحرص أن شيء كل وقبل أوالً  تذكر ولكن تفعل، بعض  إليك  . المعين بترتيبھا واألسئلة به تصدر الذي النحو على اإلرشادات اتباع على دوما

 الحاالت الشائعة لمشاھدة وكيفية التعامل معھا.

 ينبغي االجتماعي، النوع على القائم العنف حادثة نفس عن لإلبالغ الناجيات من العديد يحضر أن الممكن من أنه رغم – الناجيات من العديد

 معاً، الجنسي لالعتداء النساء من ثالثة تعرضت إذا المثال، سبيل على. حدة على حالة كل عن واإلبالغ منفصلة كحادثة منھن كل مع التعامل

على كل منھن تعبئة نموذج مستقل الستقاء  وينبغي .منفصلة كحوادث الثالثة البالغات تُعامل أن ينبغي الحادثة، عن لإلبالغ يأتين حين

 المعلومات:

 

 النوع على القائم للعنف متعددة حوادث عن لإلبالغ الناجين أحد يأتي قد األحيان، بعض في – الزمن من فترة مدى على متعددة حوادث

"الحوادث المتعددة" يمكن أن تكون اثنتين أو أكثر و"الفترة من الزمن" يمكن أن  .الزمن من فترة مدى على الماضي في وقعت االجتماعي

   تتراوح ما بين بضع ساعات وعدة أشھر أو سنوات.

الحاالت التي تبلغ فيھا الناجية عن عدة حوادث مستقلة وقعت في الماضي، يمكنك ملء نماذج استقاء المعلومات متعددة، على أساس  في
   نموذج لكل حادثة منھا.

 بيتھا إلى تعود حين اليوم، ذلك وعصر . األيام أحد صباح في رجلين أيدي على والضرب لالغتصاب امرأة تتعرض :مثال

 على القائم العنف خدمات مزود إلى ذلك بعد فتأتي . العائلة على العار لجلبھا المنزل من يطردونھا حدث، بما أھلھا لتخبر

 حدث عما واإلبالغ المساعدة لطلب االجتماعي النوع  وملء كحادثتين الوضع ھذا مع التعامل الحالة مدير على ينبغي.

تصنيف الحادثة األولى على أنھا "اغتصاب"، على أن تصنف الحادثة الثانية على أنھا  وينبغي. منفصلين استقاء نموذجي
 "حرمان من الموارد".

 طول أو المتكرر االعتداء بسبب( فردية كحوادث تمييزھا يصعب التي السابقة الحوادث من كبير عدد عن الناجية فيھا تبلغ التي الحاالت في

 فقط واحد استقاء نموذج ملء ينبغي ،)العنف أعمال أعقبت التي الزمنية الفترة ھذه الحالة، يجب عليك استخدام الحادثة األخيرة فقط  وفي.

 باعتبارھا الحادثة التي يتم اإلبالغ عنھا.
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 أشھر لعدة المتمردون يحتجزھا كان حين يومي، بمعدل لالغتصاب تعرضت أنھا امرأة تبلغ :مثال .   الفعلي العدد ألن 

 استقاء نماذج وملء حدة، على حادثة كل معالجة للغاية الصعب من سيكون جداً، طويلة الزمنية والفترة جداً  عالٍ  للحوادث

 على مدير الحالة في ھذا الوضع استخدام الحادثة األخيرة فقط باعتبارھا الحادثة الذي يتم اإلبالغ عنھا. يجب  . متعددة

ً  ينبغي األولى، الحادثة بعد وقعت جديدة حادثة عن لإلبالغ الحق وقت في عادت ثم واحدة حادثة عن الناجيات إحدى أبلغت إن ولكن،  دائما

  ينبغي أن يُعتبر البالغ الثاني متابعة للبالغ األول. وال  . منفصلتين كحادثتين البالغين توثيق

 

 

 العوامل من ذلك وغير معھا تتعامل التي الحاالت وعدد سياقك على سيتوقف واحدة حادثة أو متعددة حوادث تسجل متى بشأن القرار إن

 بشأن موظفيك لتوجيه العامة القواعد من مجموعة إلى والتوصل الحاالت، ھذه تواجه عندما تقديرك حسن إلى اللجوء عليك وسيكون . األخرى

المربع التالي أمثلة لحالتين وكيفية  يعرض  . ذلك أمكن كلما حدة على حادثة كل تسجل أن المستحسن من أنه إال  . الوضع مع التعامل كيفية

 التعامل معھما.

 للحادثة مكتوب تفسير أو للحالة بمذكرة االحتفاظ عليك ينبغي يزال وال  . ھذه التصنيف إجراءات إلى استناداً  الحالة إدارة تغيير يتم لن :مالحظة

سبيل المثال، رغم أنه قد يكون ھناك نموذج استقاء واحد فقط وحادثة واحدة تم تصنيفه  على  . حادثة كل عن والدقائق التفاصيل كل اللتقاط

 ينبغي تسجيل ھذا النوع من المعلومات خطياً بالنموذج.للمرأة التي أبلغت عن تعرضھا لالغتصاب بمعدل يومي لعدة شھور، 

ً  سنة 18 سن تحت الجنسي النشاط يُعتبر البلدان، بعض وفي – للقصر الجنسي النشاط  ". العرض ھتك" قوانين بموجب قانوني غير تلقائيا

ً  الخدمة مقدمو يميل السياقات، ھذه في  النوع على القائم العنف أنواع من أنه على القصر أو للمراھقين جنسي نشاط أي تصنيف إلى تلقائيا

يُعتبر عنفاً  الألغراض نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، فإن النشاط الجنسي الرضائي للقصر  ولكن  . االجتماعي

   قائماً على النوع االجتماعي، ما لم يُذكر خالف ذلك.
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 ھذه اعتبار ينبغي ال أنه رغم  . االجتماعي النوع على القائم للعنف حوادث عنھا المبلغ الحاالت كل اعتبار ينبغي ال أعاله، المثال من يتضح كما

ً  الحاالت ً  عنفا  إحالتھا أو الضرورية الخدمات وتوفير المعلومات استقاء نموذج تعبئة من مانع ال االجتماعي، النوع على قائما .  على  أمثلة 

 العنف غير القائم على النوع االجتماعي ما يلي:

 معاملة الطفل (اإلساءة الجسدية أو النفسية غير المعتمدة على النوع االجتماعي). إساءة 

 والمشاكل المنزلية التي ال تعكس التفاوتات بين الجنسين؛ على سبيل المثال، األطفال الذين يعانون من مشاكل في السلوك. الشجار 

 الصحية العامة. المشاكل    

 أي ينكر والذي عاماً  25 العمر من البالغ صديقھا جنين أحشائھا في تحمل أنھا عاماً  23 العمر من تبلغ امرأة أبلغت – األبوة إنكار أو/و الھجر

 تصنيف ھذا الوضع يعتمد على الظروف الموجودة مسبقاً. كيفية  االجتماعي؟ النوع على القائم العنف قبيل من ھذا فھل . بالجنين صلة

ً  عليه وتعتمد صديقھا مع تعيش المرأة كانت إذا  يجب عليھا، اإلنفاق عن وتوقف البيت من طردھا حامالً  أصبحت أن وبمجرد حملھا، قبل ماديا

إن كانت المرأة تعيش بمفردھا أو مع والديھا وغير معتمدة على  إما  ".الخدمات أو الموارد أو الفرص من حرمان' باعتباره ذلك يُصنف أن

  صديقھا مادياً، يجب أن تُصنف الحادثة على أنھا "إساءة نفسية/عاطفية".

	مثال

ً لمنظمتك لإلبالغ عن أنھا ھي وصديقھا البالغ 16أم تحضر ابنتھا ذات  ً من ال 17عاما  عمر يمارسان الجنس. عاما بعد التحدث مع الفتاة،  

تصنف  فكيف القانون المحلي في بلدك يعرِّف ھذا الحادث بأنه "ھتك عرض".   توضح أنھا لم تتعرض لإلكراه أو اإلجبار على ممارسة الجنس. 
 أنت ھذا الحادث لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي؟

نظراً إلى أن النشاط الجنسي الرضائي  اع حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي على التعريفات القانونية لبلد بعينه. ال تستند أنو تذكر:
ً على النوع االجتماعي ألغراض نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، لن يُعتبر ھذا الحادث من  الللقصر  ً قائما يُعتبر عنفا
 ولكن ال يزال عليك ملء نموذج استقاء المعلومات ويجوز لك توفير الخدمات تبعاً لالحتياجات المبينة.   ف القائم على النوع االجتماعي.قبيل العن

ً على النوع االجتماعي" بدالً من كونه أحد األنواع األساسية من  ومع ً قائما ذلك، عند تصنيف ھذا الحادث يجب أن تشير إلى كونه "ليس عنفا
 عنف القائم على النوع االجتماعي.ال



 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل 3.15 

 

جاءتك المرأة بعد والدة الطفل لإلبالغ عن أن صديقھا يرفض اآلن االعتراف بالطفل وتوقف عن دعمھا مادياً، يجب أن يُصنف ذلك على  إذا
   أنه 'حرمان من الفرص أو الموارد أو الخدمات".

ت ختان اإلناث. ألن ذلك ھو فعل من قد ينشأ بعض االرتباك بشأن كيفية تصنيف حاال – اإلناث / تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ختان
 اعتداًء جسدياً. ليسيجب أن يُصنَّف على أنه اعتداء جنسي و يؤثر على األعضاء التناسلية،أفعال العنف الجنسي الذي 

 

 

	:الحالة سياقات

 من االجتماعي النوع على القائم العنف عن الشائعة والتعريفات المصطلحات بعض تشمل أال تعمدت التصنيف أداة فإن مسبقاً، نوقش كما
 على الجنسي االعتداء أو الجنسي واالستغالل الحميم، الشريك عنف مثل االجتماعي، النوع على القائم للعنف األساسية األنواع ضمن

ً  اعتبارھا على العادة جرت التي األطفال،    .4االجتماعي النوع على القائم للعنف أنواعا

فئات سياقات الحالة  تشمل .الحاالت سياقات باعتبارھا الفئات ھذه إلى االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يشير

 مصطلحات مثل:

 الحميم الشريك عنف  
 لألطفال الجنسي االستغالل 
 الصفقات جنس/  الجنسي االستغالل  
 المبكر الزواج 

 الجنسي الرق 

 الضارة التقليدية الممارسات 

ً  تُعتبر ال الحالة سياقات أن رغم  الحوادث فمسجل .تضيع ال المعلومات ھذه أن إال االجتماعي، النوع على القائم العنف من أساسية أنواعا

ً  ستحدد مدمجة صيغ على يحتوي  المعلومات مع االجتماعي النوع على القائم العنف نوع بين الجمع خالل من الحالة سياق فئات تلقائيا

 بواسطة التقاطھا يتم حاالت سياقات يلي فيما التفصيل، من بمزيد ذلك كيفية سيوضح 5 الفصل أن حين في .الحادثة عن المسجلة األخرى

 ).الملحق بالعنف القائم على النوع االجتماعي (انظر  الفئات وتعريفاتھا وصيغھا مدرجة في أداة تصنيف ھذه  .الحوادث مسجل

  

                                                            
 السياق على يعتمد فھو ذاته، العنف فعل على تعريفھا يعتمد أن من بدالً ) 1 :رئيسيين لسببين للحوادث نافعة تصنيف فئات تكون أن تصلح ال فھي  4

 يقصي وال البعض بعضھا مع تتداخل الحالة سياق تعريفات) 2 ،)الخ الناجية، وعمر العنف، أعمال يرتكب من مثل( العنف أعمال فيه وقعت الذي
 اآلخر منھا الواحد



ل 3.16 نيف أداة  :3 الفص ف تص ائم العن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

 واالعتداء االغتصاب( العنف من أنواع عدة يتضمن وقد الناجية وبين الحادثةمرتكب  بين للعالقة طبقًا يعّرف الحميم الشريك عنف .1
 القائم العنف نوع تحليل طريق عن يمكن  .الحوادث تسجيل في تضاربًا يسبب قد مما ،)العاطفية/النفسية واإلساءة والجسدي الجنسي
 حميم شريك مع العالقة سياق في ارتكبت التي الحوادث على التعرف الحادثةمرتكب ب الناجي وعالقة االجتماعي النوع على

   .وتحليلھا

 االجتماعي النوع على القائم العنف نوع  الحادثةمرتكب   الحادثة سياق

 = الحميم الشريك عنف

 
 

 + سابق شريك/  حميم شريك

  اغتصاب 
 جنسي اعتداء
 الجسدي االعتداء
 الموارد من الحرمان
 العاطفية/  النفسية المعاملة إساءة

 تسجيل في تضارب إلى يؤدي وقد الجنسي، العنف صورة من العديد ويتضمن الناجي، لعمر طبقًا لألطفال الجنسي االستغالل يعرَّف .2
 الحوادث من أيٌ  بسھولة يحلل أن الناجي وعمر) واالغتصاب الجنسي االعتداء( الحوادث من نوعين بتحليل للمرء يمكن .الحوادث
 .لألطفال جنسي استغالل حادثة تُعدّ  عنھا المبلغ

الحادثة سياق الناجية عمر   المدعى عليه مرتكب الحادثة    النوع على القائم العنف نوع  
 االجتماعي

 جنسي استغالل
 لألطفال

نوع أي + طفل =  + 
 اغتصاب

جنسي اعتداء  

 من أيٌ  تحليل الناجية، وعمر الحادثة بتحليل للمرء يمكن .القسري الزواج حادثة وقت الناجي لعمر طبقًا يعرَّف المبكر الزواج .3
 .مبكًرا زواًجا يعد عنھا المبلغ الحوادث

الحادثة سياق  على القائم العنف نوع  الحادثة المدعى عليهمرتكب    الناجية عمر  
االجتماعي النوع  

المبكر الزواج نوع أي + طفل =  القسري الزواج +   

 

فان  الصفقات جنس و المحتمل الجنسي االستغالل .4  بالحادثة المحيطة الظروف إلى باإلضافة ،مركب الو الناجي بين للعالقة طبقًا يُعرَّ
ل يتضمن .الحوادث تسجيل تضارب إلى يؤدي وقد ،)الجنسي االعتداء أو االغتصاب مثل(  بـ اإلجابة فيه يمكن عموًدا الحوادث مسجِّ
 انطباًعا يعطي الذي األمر وھو" عنھا؟ المبلغ الحادثة سياق في الخدمات أو/و المنافع أو/و للسلع تبادل حدث ھل" السؤال على ’ال/نعم’

    .طبيعته في استغالليًا عنه المبلغ الجنسي العنف كان إذا عّما

ل أن يمكن ال .زمنية فترة مدار على الجنسي العنف من أفعال عدة فيھا ترتكب الظروف بأنه يعّرف المحتمل الجنسي الرق .5  يسجِّ
ل ل يتضمن .الواحدة المرة في منفردة واحدة حادثة سوى الحوادث مسجِّ  تّمت قد الحادثة كانت إذا ما على للداللة عموًدا الحوادث مسجِّ
 االحتجاز) ج) اإلجباري التجنيد( مسلحة لجماعة االنضمام على اإلكراه) ب ؛)التھريب( باإلكراه النقل) أ :لآلتي الناجي تعّرض أثناء
ً  باعتبارھا إليه يُشار حادثة أي بشأن تحذيراً  الحوادث مسجل وسيبرز .االختطاف أو رغبتھا/رغبته ضد  التي الحوادث لتحديد اختطافا
 .الجنسي الرق على تنطوي قد

 لتمييز    .الحادثة فيه وقعت الذي المكان في المحلية والدينية والثقافية االجتماعية للقيم طبقًا تعّرف الضارة التقليدية الممارسات .6
 استقاء نموذج يتضمن فيه، وقعت الذي بالسياق خاصة ضارة تقليديةٍ  ممارساتٍ  تعد التي االجتماعي النوع على القائم العنف أعمال
 التقليدية الممارسات أنواع من نوًعا يمثل كان االجتماعي النوع على القائم العنف كان إذا ما لبيان سؤاالً  المبدئي والتقييم البيانات
 .السياق في صلة ذات ضارة تقليدية ممارسات 4 أكثر من واحدة أنھا على الحادثة لتعرِّف محليًا اإلجابات تخصيص بيج .الضارة
ل سيتمكن  الضارة التقليدية الممارسات على" ال/نعم"بـ فيھا أجيب التي المّرات عدد عن كـَميّة بصورة التعبير من الحوادث مسجِّ
 .المخصصة األنواع من نوع كل ومعدل

  

 



 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل 3.17 

 

 المدعى عليه الحادثةمرتكب  ضارة؟ تقليدية ممارسة  الحادثة سياق
 النوع على القائم العنف نوع

 االجتماعي
 ممارسة أي +  ممارسة أي + العروس اختطاف -نعم =  ضارة تقليدية ممارسة

بتر/تشويه األعضاء   =  ضارة تقليدية ممارسة
  التناسلية لإلناث/ختان

  جنسي اعتداء +  أي ممارسة +

 

 الكثير يُعد ال  .حدة على حالة لكل التفاصيل كافة تلتقط ال التصنيف أنظمة أفضل حتى أن إال وتحليلھا، البيانات لجمع مھم التصنيف أن ورغم

ً  التفاصيل ھذه من ذلك، فإن ھذه التفاصيل ضرورية لتوفير الخدمات وينبغي التقاطھا في ملف حالة  ومع .تالبيانا تحليل ألغراض ضروريا
  .العمالء

 

  	



ل 3.18 نيف أداة  :3 الفص ف تص ائم العن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

	الخالصة
بھدف تنسيق  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي كجزء من أنشئت

على إنتاج بيانات قابلة للمقارنة والتبادل ويمكِّن  القائم على النوع االجتماعي، مما سيساعد العنف وتوحيد المصطلحات وعمليات جمع بيانات
 .تحسين تحليل تلك البيانات

 

 

 

	تذكرھا يجب ھامة نقاط

عن إجراءات  فضالً  القائم على النوع االجتماعي العنف أنواع وتعريفات توحيد القائم على النوع االجتماعي العنف أداة تصنيف تضمن
 .تصنيف الحوادث بحيث تتمكن المنظمات من مناقشة وتبادل وتجميع البيانات الموثوق بھا بمزيد من السھولة

ستُستخدم لتصنيف جميع الحوادث المبلغ  والتي القائم على النوع االجتماعي العنف أداة التصنيف األنواع الستة األساسية من تتضمن
 .عنھا

القائم على النوع االجتماعي إلى توحيد تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي ألغراض جمع البيانات.  أداة تصنيف العنف تھدف  
أن تقوم إدارة الحالة على  وينبغي  لھذه األداة أو التصنيف الناتج عنه أال يؤثر على كيفية أو ماھية الخدمات المقدمة إلى الناجيات.  ينبغي

   مة واإلحاالت للناجيات وينبغي أال تُحدد من قبل مقدم الخدمة والعميلة، وليس بحسب تصنيف الحادث.توفير جميع الخدمات الالز

إبالغ عدة ناجيات عن تعرضھن للحادث ذاته، ينبغي معاملتھا بوصفھا حوادث منفصلة. عند 

القائم على النوع  العنف ة الرئيسية منمن بين األنواع الست الشائعة القائم على النوع االجتماعي العنف يتم تضمين بعض فئات لم
تُعرف على أساس سياق الحادث وليس فعل العنف المحدد؛ وھي تسمى "سياقات الحالة" وتحسب تلقائياً بواسطة مسجل  ألنھا االجتماعي
 الحوادث.

	!توقف

أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح اإلجابات  تذكر   .في المصنف) 3،6-3،4المتبقية ( 3، توقف للحظة للقيام بأنشطة الفصل 4قبل االنتقال إلى الفصل 

 .بالمصنف


