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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

حماية الالجئين المعرضين للخطر الناجين من : الخطر الثالثي
 االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على النوع 

 
 

 
 
 الهدف .1

النوع تهدف هذه الوحدة إلى زيادة قدرة المشاركين على االستجابة الفعالة إلى احتياجات الناجين من العنف الجنسي والقائم على 

  ." سوف يتعلم المشاركون طريقة تطبيق المنهج مع الالجئين الذكور.نباستخدام "المنهج المرتكز على الناجي االجتماعي
 

 االستخدام .2
  (.راجع نموذج جداول األعماله الوحدة كجزء من تدريب يوم واحد أو يومين )يمكن استخدام هذ

 

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض فليب تشارت باور بوينت ساعة ونصف

 عالمات إثارة األفكار  

باور بوينت  - النوع االجتماعياالستجابة للعنف الجنسي والقائم على  مناقشة  

 الالجئين الذكور
 البرروجيكتور جماعيعمل   

  دراسة حالة  

 
 خلفية عامة .3

  حقوق واحتياجات ورغبات الناجين من العنف  يكمل المنهج القائم على حقوق اإلنسان عبر وضعالمنهج المرتكز على الناجين
بعين االعتبار وكذلك يتطلب هذا أخذ احتياجات الالجئين المتعددة  في قلب االستجابة. النوع االجتماعيالجنسي والقائم على 

يعمل هذا المنهج على ضمان أن تكون الخدمات مصممة  نقاط الضعف، وأثر القرارات واإلجراءات التي يتم اتخاذها لدعمهم.
 على حسب األولويات واالحتياجات الفريدة للناجين، مع إدراك الدور الريادي الذي تلعبه في عملية التعافي الخاصة بهم. 

 ولكن معظم العاملين في الخطوط األمامية  مزودي الخدمات بعض جوانب المنهج المرتكز على الناجين. يستخدم العديد من
يلزمهم التدريب وبناء القدرة على تطبيق المنهج على الناجين من كبار السن أو الذكور أو األقليات الجنسية أو األشخاص ذوي 

 اإلعاقة. 
 ير في كيفية التواصل والمشاركة مع والدي الولد الناجي واألوصياء عليه وسؤال يحتاج فريق العمل ومقدمي الخدمة إلى التفك

الناجين الذكور عما إذا كانوا يرغبون في إشراك زوجاتهم وأفراد األسرة وكيفية ذلك عند العمل على عالجهم وإعادة دمجهم 
 في األسرة والمجتمع. 

 
 

 الموارد
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

لتنسيق تدخالت  دليل (2010)( GBV AoR) الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمجموعة عمل نطاق المسؤولية عن العنف  

تعزيز استجابة  iolence.orgGenderV-Health (2016) .في العمل اإلنساني الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف 

 .في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة الجنسي والقائم على النوع االجتماعياألنظمة الصحية للعنف 
 .في العمل اإلنساني النوع االجتماعيائم على لدمج تدخالت العنف الق( 2015توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

العمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع  (2012مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

منهج متعدد  - النوع االجتماعيمواجهة العنف القائم على ( 2012) األمم المتحدة للسكان صندوق .في التهجير القسري االجتماعي

 .القطاعات يرتكز على الناجين
 
  

 
 
 
 

 القائم على النوع االجتماعياالستجابة للعنف الجنسي و
 الالجئين الذكور -

http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/pacific/pacific_vaw/day3/3.1._gbv_multisectoral_survivor_centered_approach.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/pacific/pacific_vaw/day3/3.1._gbv_multisectoral_survivor_centered_approach.pdf
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 الشرائح .4
كما يعطيك تعليمات لتسهيل  يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد لكل شريحة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة.

 التدريبات والمناقشات الجماعية. 
 
 

 : الغالف1الشريحة 
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 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 اقرأ األهداف. 
  النوع الجنسي والقائم على  ستساعد المشاركين على فهم االحتياجات الخاصة لالجئين الناجين من العنفوّضح أن هذه الوحدة

  وتقديم االستجابة األفضل لهم بطريقة مالئمة تساعد على التمكين. االجتماعي
 حتياجات الالجئين وسوف تلقي هذه الوحدة الضوء على استخدام المنهج المرتكز على الناجين مع التركيز بشكل خاص على ا

  .النوع االجتماعيالذكور الناجين من العنف الجنسي والقائم على 
  للناجين من الذكور الالجئين البالغين عنها بالنسبة للناجين من  النوع االجتماعيتختلف االستجابة للعنف الجنسي والقائم على

  األوالد الالجئين.
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 : المنهج المرتكز على الناجين3شريحة ال

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 

 الخلفية
  هو المنهج األساسي المستخدم في المساعدات اإلنسانية. النوع االجتماعيالمنهج المرتكز على الناجين لالستجابة للعنف الجنسي والقائم على  
 على الناجين والتمهيد للمناقشة القادمة. استخدم التمرين القصير الختبار المعلومات المسبقة لدى المشاركين حول المنهج المرتكز  
 

 (دقائق 5نشاط جماعي )

 .شجع المشاركين على تقديم إجابات متنوعة.  اسأل المشاركين األسئلة الثالثة الواردة في الشريحة 
  .سجل اإلجابات على الفليب تشارت 
  .قدم ملخًصا لكل رد بناًء على اإلجابات المقدمة 

  
 الموارد

 .للطفل الفضلى المصلحة تحديد: بشأن للمفوضية التوجيهية المبادئ) 2008( المتحدة السامية لشؤون الالجئينمفوضية األمم 
 

  

http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
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 : تعريف المنهج المرتكز على الناجين4الشريحة 

 

 الخلفية
  .اطلب من أحد المشاركين قراءة التعريف وقارنه مع األفكار المتنوعة التي تم طرحها خالل تمرين استثارة األفكار 
 :وضح أن المنهج المرتكز على الناجين 

o  النوع االجتماعييدمج مفاهيم التمكين وحقوق اإلنسان في االستجابة للعنف الجنسي والقائم على . 
o لسيطرة على حياتهم والقيام بدور قيادي مع اتخاذ القرارات المستنيرة في عملية يدعم الناجين في استعادة ا

 التعافي خاصتهم. 
o  .يضمن قيام كافة مزودي الخدمات بإعطاء األولوية لتفضيالت الناجين طوال الوقت 
o  تياجات وأن لديهم اح النوع االجتماعييدرك أن األفراد يستجيبون بطرق مختلفة للعنف الجنسي والقائم على

 مختلفة. 
o  .يضمن حصول الناجين على رعاية مخصصة تضع حقوقهم واحتياجاتهم وأمنياتهم على رأس أولوياتها 

 

 الموارد
 .العنف ضد النساء والفتياتوحدة برمجة العمل مع القطاع الصحي لمواجهة  (2011) كولومبيني ومامان

GenderViolence.org-Health (2016)  في  القائم على النوع االجتماعيالجنسي وتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف

لدمج ( 2015توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) .مبادئ ومعايير تقديم الخدمة 2.5أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: 

العمل مع  (2012مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .في العمل اإلنساني النوع االجتماعيتدخالت العنف القائم على 

صندوق األمم المتحدة للسكان  .في التهجير القسري االجتماعيالرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع 
مركز المعرفة  .في حاالت الطوارئ، دليل رفيق التعلم اإللكتروني النوع االجتماعيإدارة برامج العنف القائم على  (2012)

بما يكفل مناهج تقوم على التمكين وترتكز على  (2012لهيئة األمم المتحدة للمرأة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات ) االفتراضي

  .الناجين
  

http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1405612448.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.endvawnow.org/en/articles/312-ensuring-survivor-centred-and-empowering-approaches.html
http://www.endvawnow.org/en/articles/312-ensuring-survivor-centred-and-empowering-approaches.html
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 : مبادئ المنهج المرتكز على الناجين5الشريحة 

 
 

 الخلفية
  وّضح أن المنهج المرتكز على الناجين يقوم على ستة مبادئ أساسية توّضح العالقة بين الناجين ومزود خدمة االستجابة للعنف

  .النوع االجتماعيالجنسي والقائم على 
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 : الكرامة6الشريحة 
 

 
 

 المواد
 تشارت وقلم ماركر لوحة فليب

 
 الخلفية

  ذكر معظم الناجين  مع مزودي الخدمات من النوع الجندري و/أو السن الذي يختارونه.يجب أن تتوفر الفرصة للناجين للعمل
ذكر معظم الناجين الذكور في  الذكور الذين تم إجراء مقابالت معهم أنهم يفضلون العمل مع مزودي خدمات من اإلناث.

  المجتمعات المسلمة التقليدية أنهم يفضلون العمل مع مزودي خدمات من الذكور.
 تتم في مرافق هي  النوع االجتماعيي العديد من البلدان، تكون الخدمات الطبية المتاحة للناجين من العنف الجنسي والقائم على ف

من النساء، مما يحول دون  النوع االجتماعيعبارة عن العيادات الطبية المصممة للناجين من العنف الجنسي والقائم على 
 ة. وصول الناجين الذكور إلى الرعاي

 .قد يمنع هذا الناجي من اإلفصاح ويمكن أن يؤدي إلى شعور  يتعين على مزودي الخدمة تجنب التعبير عن المواقف التقديرية
ينطبق هذا بشكل خاص على الناجين الذكور، الذين يمكن أن يترددوا في المضي قدًما  بالرفض أو إعادة التعرض لإليذاء.

 ضد الرجال واألوالد.  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيلق العنف بسبب الوصم االجتماعي الكبير المتع
  من الذكور؛  النوع االجتماعيمن المهم أن تفكر في مواقفنا نحن وافتراضاتنا حول الناجين من العنف الجنسي والقائم على

 والذي يمكن أن يرتكبه كل من الرجال والنساء. 
 وقد  النوع االجتماعيذكور وقًتا طويالً لإلفصاح عن تجارب العنف الجنسي والقائم على في أغلب األحيان، قد يحتاج الناجون ال

والتعاطف واالحترام واإلنصات الجيد كلها أمور مطلوبة لخلق  الصبر ينتظرون حتى تصبح األعراض البدنية والعاطفية حادة.
 بيئة آمنة لإلفصاح. 

 إذا كان الجاني  النوع االجتماعية لإلفصاح عن العنف الجنسي والقائم على سيمر الناجين من األوالد بأوقات غاية في الصعوب
  أحد أفراد العائلة أو مقدم الرعاية أو الوصي.

 وتفسيره لألحداث.  النوع االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على  اشرح أهمية احترام رواية الناجي لتجربته مع 
 لزم األمر.  ىي واستخدام عبارات داعمة، متعاطفيتعين على مزودي الخدمة تقديم الدعم ال 
 

 دقائق( 5نشاط جماعي )

  الجنسي والقائم على قبل استعراض الشريحة، اسأل المشاركين كيف يمكن أن ينطبق مفهوم "الكرامة" في االستجابة للعنف
 شجع المشاركين على تقديم إجابات متنوعة.  .النوع االجتماعي

  .سجل اإلجابات على الفليب تشارت 
  .اعرض الشريحة وقارن مع اإلجابات المقدمة 
 
 

 الموارد
لتنسيق تدخالت العنف دليل  (2010)( GBV AoR) مجموعة عمل نطاق المسؤولية عن العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

تعزيز استجابة األنظمة  GenderViolence.org-Health  (2016).الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني

http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
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مفوضية  .في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالصحية للعنف 

 .في التهجير القسري االجتماعيالعمل مع الرجال والفتيان الناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع  (2012شؤون الالجئين )

  .في األوضاع اإلنسانية النوع االجتماعيت حول دمج العنف القائم على إرشادا( 2005صندوق األمم المتحدة للسكان )
 

 
 

 : السالمة7الشريحة 
 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 

 
 الخلفية

 يمكن أن يأخذ األمان شكل الحماية المادية، أو المساعدة الطبية  .إن جعل الناجي يشعر باألمان هو أمر أساسي في عملية التعافي

  .النفسية، والدعم االجتماعي أو األخالقي أو
  من األهمية بمكان أن يتم تقييم المخاطر المحتملة مع الناجي، ويشمل ذلك من الجناة واألسرة والمجتمع أو اآلخرين، سواًء في

  .أو اإلفصاح عنه النوع االجتماعيأعقاب حدوث العنف الجنسي والقائم على 
 خاطر، تأكد من الناجي الذي سيشترك في خطة األمان على المدى البعيد والمدى الطويلعند العمل مع الناجي لتخفيف الم.  
 إذا كان الجاني أحد أفراد األسرة أو  .أشرك اآلباء واألوصياء في حالة األوالد القّصر، مع التركيز على ما فيه مصلحة الناجي

  .الرعاية للولد وصي، تأّكد من اختيار شخص بالغ آخر موثوق به ليقوم بدور مقّدم
 منزل في وضع تدابير تخفيف المخاطرلالغ، أشرك زوجاتهم أو شركائهم في بعد الحصول على موافقة الناجي الذكر البا.  
 ال تصدر أحكاًما، كن صبوًرا، وادعم رواية الناجي واحتياجاته وأولويات األمان لديه: احرص على عدم اإليذاء.  

 

 
 دقائق( 10نشاط جماعي )

  في أعلى أحدهما، أكتب "آمن" وفي أعلى اآلخر، اكتب "غير آمن." استعراض الشريحة، قم بإعداد لوحين فليب تشارت.قبل 
 وكتابة شيًئا ما حول التدريب يجعلهم يشعرون "باألمن" و "عدم األمن".  اطلب من المشاركين االقتراب من كال اللوحين 
  متعلقة بالبيئة المادية، أو شعور المجموعة أو المفاهيم التي تمت مناقشتها في يمكن أن تكون العوامل التي يدونها المشاركين

 التدريب. 
 .تناول كيفية جعل التدريب آمًنا لكل  (.ماديًا وعاطفيًا وبيئيًا وإجرائيًا)حدد مع المشاركين ما تنطوي عليه السالمة  راجع اإلجابات

 المشاركين. 
 اعرض الشريحة 
 

 الموارد
GenderViolence.org-Health (2016) أوروبا  تعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في

 . الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة
 

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

 : السرية8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 يجب أن يتم الحصول على  .بيَن أن أساس السرية هو ضمان أن اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالناجي لن يتم إال بموافقته

  .الموافقة في كل مرة يتم فيها اإلفصاح لطرف خارجي
  على مزود الخدمة أن يوضح أن بعض المعلومات قد تحتاج إلى اإلفصاح عنها لآلخرين للوصول إلى العدالة وتلقي يتعين

  .الرعاية الطبية

 ويجب أن يراعي القرار مخاطر األمن خاصته .يجب أن يتم اتخاذ القرار المتعلق بمن سيشارك ومتى بمشاركة الناجي.  

 ارة السرية في حال مشاركة اآلباء أو الزوجات أو مقدمي الرعاية أو أعضاء األسرةفكر في االستراتيجيات مع الناجي إلد.  

  في كثير من األحيان يبدي الناجون الذكور تردًدا فيما يتعلق بمشاركة تجاربهم مع زوجاتهم خوفًا من أن تتركهن الزوجات التي

  .تعتقد أن أزواجهم فقدوا رجولتهم

 تأمين الدعم من أقرانهم الناجين من الذكور في  في االجتماعيالنوع العنف الجنسي والقائم على  نجح بعض الناجين الذكور من

  .اإلفصاح عن تجاربهم إلى زوجاتهم

 يمكن تحاشي رفض األزواج واألبناء الناجين مع الدعم الصحيح ووضع قيادة لإلفصاح مع الناجين.  

 الخدمات في إعادة تحديد مجموعات الدعم للناجين الذكور  مزودور، نجح في بعض الحاالت، وبناًء على طلب من الناجين الذكو

  .بما يحافظ على سرية مشاركتهم

  وفي حاالت أخرى، قدمت الوكاالت استشارات فردية إلى ناجين ذكور بدالً من إحالتهم إلى جلسات استشارية جماعية وذلك

  .للحفاظ على سريتهم

 
 الموارد

  .32-27 الصفحاتتقرير الخطر الثالثي، 
GenderViolence.org-Health (2016)  في  النوع االجتماعي الجنسي والقائم علىتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف

 . أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة
 

  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

 : التمكين9الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .وّضح أن تمكين الناجي هو أمر أساسي في عملية التعافي 
  .وضع خطة عالج تبين ما يمكن أن يقوم به الناجون ومواضع الحاجة إلى الدعم 
  .ويجب أن تتمركز الخطة على رغبات الناجي وأن تكون طوعية بالكامل 
 وحيث يكون مناسبًا، قم بتسهيل التمكين لس فقط للناجين، ولكن أيًضا للوالدين واألوصياء والزوجات وأفراد األسرة.  
  عبر  لقائم على النوع االجتماعيالجنسي واتمكين قائمة على المجتمع لالستجابة للعنف  استراتيجيةحيث يكون مناسبًا، استخدم

الجنسي والقائم على النوع ضم الناجين في مجموعات دعم ذاتي، ومجموعات إدرار الدخل ومجموعات الحماية من للعنف 

  .االجتماعي
 رشد للناجين يمكن للناجين الذين تمكنوا من معالجة تجاربهم الخاصة والذين يتماثلون للشفاء بنجاح أن يستفيدوا من القيام بدور الم

النوع الذكور اآلخرين، ال سيما في بداية اختيار الرجال اآلخرون اإلفصاح عن تجربتهم مع العنف الجنسي والقائم على 

  .إلى زوجاتهم والمقربين من أعضاء األسرة االجتماعي
 

 الموارد
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

دليل لتنسيق تدخالت العنف  (2010) (GBV AoR) الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمجموعة عمل نطاق المسؤولية عن العنف 

العمل مع الرجال والفتيان الناجين من  (2012مفوضية شؤون الالجئين ) .الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني

إرشادات حول دمج العنف ( 2005صندوق األمم المتحدة للسكان ) .في التهجير القسري االجتماعيالعنف الجنسي و القائم على النوع 

  .في األوضاع اإلنسانية النوع االجتماعيالقائم على 
 

  

http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

 : الدمج10الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .يجب أن نقدم نفس مستوى الخدمات إلى جميع الناجين بغض النظر عن الجنس والسن والعرق واإلعاقة 
 .قد تؤدي  احرص على عدم تقديم افتراضات حول قدرة الناجين من الذكور لتقديم المساهمة الالزمة الحتياجاتهم الخاصة

مختلفة بشكل كامل إلى الناجي، مما يؤدي إلى تمييز في تقديم حول تراجع قدراتهم إلى الفشل في تقديم الخيارات ال االفتراضات
 الخدمات وتعزيز عدم التمكين وتقويض قدرة الحصول على صورة كاملة لما يكون في مصلحة الناجين من األوالد. 

  .قدم كل الخيارات المتاحة إلى الناجين، حتى وإن كنت غير متأكد من كيفية مشاركتهم في هذه األنشطة 

 

 اردالمو
  .32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

GenderViolence.org-Health (2016 ) في  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف

النوع إدارة العنف القائم على  (2012صندوق األمم المتحدة للسكان ) .أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة

  .في حاالت الطوارئ: دليل رفيق التعليم اإللكتروني االجتماعي
 
 

  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

 : منهج متعدد القطاعات11الشريحة 
 

 
 

 
 الخلفية

  الناجي إلى التعافي قد تنطوي على مشاركة العديد من مقدمي الخدمة الذين يعملون جنًبا إلى جنب لدعم الناجين.وضح أن رحلة  
 .يجب على الناجين تولي زمام المبادرة في تحديد الخدمات التي يرغبون في الوصول إليها ووقت ذلك  
  دوًرا أساسًيا، يجب أن يحظى الناجون بدعم فّعال من  -نية سواًء الطبية أو النفسية أو القانو -في حين يلعب مقدمي الخدمات

  يجب أن يقرر الناجي من يشارك ومتى يشارك. األسرة ومقدمي الرعاية وأعضاء المجتمع.
  يقلل الوصم والتمييز الذي يواجهه الناجون، بما في ذلك الرجال  النوع االجتماعيزيادة الوعي حول العنف الجنسي والقائم على

  د.واألوال
  

 الموارد
 GenderViolence.org-Health(2016)  في  النوع االجتماعيالجنسي والقائم على تعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف

النوع إدارة العنف القائم على  (2012. صندوق األمم المتحدة للسكان )أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة

  .حاالت الطوارئ: دليل رفيق التعليم اإللكترونيفي  االجتماعي
 

  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

 : المنهج المرتكز على الناجين12الشريحة 

 
 

 الخلفية
  يعتبر  ، مع الدعم من مقدمي الرعاية واألسرة.النوع االجتماعيكما تمت مناقشته، تتركز االستجابة للعنف الجنسي والقائم على

 الدعم المجتمعي أمًرا بالغ األهمية للتعافي وإعادة اإلدماج. 
 والقانوني  ،والنفسي االجتماعي ،والنفسي ،تعتمد االستجابة الفعالة على نظام إحالة قوي يتضمن الدعم الطبي والمادي

 واالقتصادي. 
 .ق حاجة الناجي إلى األمان على معظم في هذا الرسم التوضيحي، تتفو يمكن أن تتنوع درجة أهمية كل عنصر لكل ناجي

 وهي تعيد التأكيد على أهمية التنسيق وأنظمة اإلحالة.  احتياجاته األخرى.
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

 جاكوب –: دراسة حالة 13الشريحة 
 

 
 

  المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 دقيقة( 15نشاط جماعي )

  السيناريو بصوت مرتفع.قم بعرض الشريحة على المشاركين واطلب من أحدهم قراءة  
 قسم المشاركين إلى مجموعة أ ومجموعة ب 

o يجب  دقائق يبين لقاء أليان مع جاكوب وسميرة . 5عرض تمثيلي لمدة  يجب أن تقوم المجموعة أ بتطوير

  استخدام المنهج المرتكز على الناجي لتحديد االحتياجات وخطة المعالجة.
o  التمثيلي.يجب أن تقوم المجموعة أ بأداء العرض  
o  للمنهج  االجتماعيويتعين على المجموعة ب تدوين المالحظات خالل المشاهدة حول مدى تطبيق األخصائي

 بعد ذلك تقوم المجموعة ب بتقديم هذه النتائج مع المرتكز على الناجي.
  ،كيف؟سؤال المناقشة: هل تم تطبيق المنهج المرتكز على الناجي بشكل كامل؟ إذا كانت اإلجابة نعم 
 .يجب أن يحدد مزودو الخدمة أسباب تدهور الصحة العقلية والبدنية والنفسية الجنسية لجاكوب  
  ما الذي يمكن أن تنطوي عليه  .النوع االجتماعييجب وضع خطة عالج إذا كان جاكوب ناجي من العنف الجنسي والقائم على

 هذه الخطة؟ ومن الذي يجب أن يتم مشاركته في خطة العالج؟
 
 خلفيةال
  ينبغي أن يناقش المشاركون كيف يمكن تؤثر مواقفنا وافتراضاتنا حول الناجين من الذكور علينا في طرق تطبيق المنهج المرتكز

 على الناجين:
o هل تمكن أليان من إيجاد نافذة لجاكوب لوصف احتياجاته ومخاوفه؟ هل سأل أليان جاكوب إذا ما كان  - الكرامة

 ؟ هل أدرك قدرة جاكوب على تولي عملية المعالجة خاصته؟ امرأةيفضل مناقشة األمور الحميمية مع رجل أم مع 
o  يان؟ هل سأل أليان جاكوب أسئلة حول ما إذا هل بدى على جاكوب التوتر أو الشعور بالتهديد بسبب أسئلة أل -األمان

 كان هناك أي تهديدات جنسية أو مادية أو عاطفية من البلد المضيف أو األقران الالجئين أو الجيران أو األسرة؟
o هل وفّر أليان مساحة سرية لمناقشة مخاوفه مع جاكوب؟ هل أخبر أليان جاكوب بأن المعلومات التي سيتم  - السرية

 ستظل سرية، حتى عن زوجته؟مناقشتها 
o هل شارك أليان مع جاكوب في صناعة القراءة؟ هل أشرك سميرة أو عضو آخر من أعضاء األسرة؟ - التمكين 
o هل قدم أليان خيارات مختلفة للخدمات والبرامج التي يمكن أن يأخذها جاكوب وعائلته بعين االعتبار؟ هل  - اإلدماج

 سرته للتفكير في هذه الخيارات وتوجيه األسئلة؟أعطى أليان الوقت الكاف لجاكوب وأ
o  ما هي الخدمات التي ناقشها أليان مع جاكوب وعائلته؟ هل تعالج هذه الخدمات مشكالت  -منهج متعدد القطاعات

 الصحة والسالمة العاجلة، وكذلك دعم أنشطة الدعم النفسي االجتماعي؟
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 

 : ملخص14الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .اطرح نقاط الموجز 
  .اسأل المشاركين إذا كان لديهم أي أسئلة أو طلبات توضيح 

 


