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 IدلياللميسرIتدريب الخطر الثالثي

 

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

 
 

 
 
 الهدف .1

على النوع تهدف هذه الوحدة إلى تعريف المشاركين بالمبادئ األساسية للعمل مع األوالد الناجين من العنف الجنسي والقائم 
الذي يلعبه أعضاء األسرة ومقدمي الرعاية في تعافيهم.كما أنها تلقي الضوء على التحديات  الرئيسيبما في ذلك الدور االجتماعي 

وتحدد الخدمات االستراتيجية التي يمكن على النوع االجتماعي هم في التعاطي مع العنف الجنسي والقائم التي يواجهها األوالد وأسر
 .االجتماعيالقائم على أساس النوع الخدمة إلشراك اآلباء واألسر في االستجابة والتصدي للعنف الجنسي و مزودوأن يستخدمها 

 
 االستخدام .2

 (. راجع نموذج جداول األعمالتدريب لمدة يومين )يمكن استخدام هذه الوحدة كجزء من 
 

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض فليب تشارت باور بوينت ساعة واحدة

 عالمات إثارة األفكار  

 باور بوينت العمل مع الناجين من األوالد وأسرهم مناقشة  

 البرروجيكتور لعب األدوار  

 
 خلفية عامة .3

 تتضمن:لهذه الوحدة والوحدات األخرى  مفيدة تعريفات
  سنة. 18 - 13سنة وأقل والمراهقين في سن  12سنة وأقل، بما في ذلك األوالد الصغار  18األوالدالذكور 

  مقدمي الرعاية:الشخص المسؤول عن تقديم خدمات الرعاية اليومية والرفاهية للشخص القاصر، ويمكن أن يكون أحد الوالدين
 األسرة أو الوصي.ال يعني هذا بالضرورة "المسؤولية القانونية."أو أحد أعضاء 

  الوصي: الشخص الذي يرعى مصالح القاصر ويخول له ممارسة الحقوق الوالدية عليه/عليها.ويكون الوصي معيًنا من قبل
 صادية.المحكمة أو أعضاء األسرة في حالة وفاة الوالدين، أو غيابهما أو انعدام األهلية البدنيةأو االقت

 
 المصادر

 .32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
التنمية  .رعاية األطفال الناجين من االعتداء الجنسي( 2012لجنة اإلنقاذ الدولي ) .تعريفات( 2014تحالف الرعاية األسرية )

التغيير  (1999منظمة الصحة العالمية ) .القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي والرجال واألوالد و (2014) المستمر

 .ءة ضد األطفالاالجتماعي والصحة العقلية، منع العنف واإلصابة، تقرير التشاور بشأن منع اإلسا
 
 

  

 العمل مع الناجين من األوالدوأسرهم
 

https://www.caregiver.org/definitions-0
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
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 الشرائح .4

يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد لكل شريحة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة.كما يعطيك تعليمات لتسهيل 
 التدريبات والمناقشات الجماعية. 

 
 

 : الغالف1الشريحة 
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 : األهداف2الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  في والقائم على النوع االجتماعيفي هذه الوحدة، سنستعرض المبادئ األساسية للعمل مع األوالد الناجين من العنف الجنسي.

 حين أن هناك تداخل فيما يتعلق بالعمل مع الناجين من الذكور البالغين، توجد واجبات رعاية مشددة لألوالد. 
 استجابة للعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي للناجين من األوالد  يأتي التصرف بما فيه "مصلحة الطفل" في قلب أي

 الالجئين. وهذا يختلف على حسب االحتياجات ومستوى النضج، وخبرات ورغبات كل ولد. 
 دي للعنف يلعب أفراد األسرة ومقدمي الرعاية دوًرا أساسًيا في حياة األوالد.ولهذا تعتبر مشاركتهم في البرامج لالستجابة والتص

 ذات أهمية قصوى حيث تضمن السالمة والحماية ووصول األوالد إلى الحقوق.  القائم على النوع االجتماعي الجنسي و
 القائم على النوع االجتماعي تناقش هذه الوحدة التحديات التي يواجهها األوالد وأسرهم بعد تجربة العنف الجنسي و . 
 الخدمة إلشراك اآلباء واألسر ومقدمي الرعاية أو األوصياء في  مزودوكن أن يستخدمها وتختم الوحدة باالستراتيجيات التي يم

 الذي ينطوي على األوالد. على النوع االجتماعي االستجابة والتصدي للعنف الجنسي والقائم 
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 االجتماعيوالقائم على النوع العمل مع األوالد الناجين من العنف الجنسي  -: المبادئ األساسية 3شريحة ال
 

 
 

 الخلفية
 بين للمشاركين أنه عند العمل مع مقدمي الرعاية

  تكون "مصلحة الطفل"هي المبدأ المحوري خلف كل الدعم الذي يتم تقديمه لألوالد الالجئين الناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع
 .االجتماعي

  الناجيتظهر هذا المبدأ هو إحالة الولد من بين الوسائل األساسية التي ("إلى "تقييم المصلحةBIA("يفحص "تقييم المصلحة.)BIA الذي ،)

الخدمة المدربين، حصول الولد إلى الحماية في المنزل والمدرسة والمجتمع ، وكذلك الحصول على األغذية والرعاية الطبية  مزودويجريه 

( مرة واحدة، ولكن BIAمجموعة أخرى من الصحة والحماية.ال يتعين إجراء"تقييم المصلحة") والعناصر األساسية غير الغذائية، من بين

يجب أن يكون بمثابة أدارة لدراسة الحالة ويجب تكراره على فترات زمنية متساوية ) على سبيل المثال، كل ستة أشهر( لضمان المتابعة 
 وتسجيل أي تغييرات قد تطرأ على حالة الطفل بدقة.

 ن تتضمن جميع خطط المعالجة يجب أ("و"تقييم المصلحةBIAsللولد الن ) اجي رغبات وتصورات الولد.يجب أن يتم إجراء المقابالت مع

 األوالد األكبر سًنا، على وجه التحديد، بشكل منفصل عن باقي أعضاء األسرة أو األوصياء.
 مدد انتباه قصيرة، والتي  ور والخبرة.تذكر أن األطفال والمراهقين لديهمتعامل مع األوالد بالطريقة التي تتناسب مع أعمارهم، ومستوى التط

 م من الصدمة.هيمكن أن تكون أقصر في حال معانات
  اآلباء الحظ أن األوالد األكبر يكون لديهم احتياجات مختلفة عن األوالد األصغر.األوالد العائدين من التجنيد القسري يمكن أال يتم ضمهم إلى

 رعاية بعد ذلك وقد ال يرغبون في المشاركة في األنشطة المتعلقة بالطفولة، بما في ذلك المدرسة.أو مقدمي ال
 ."احترم آراء وروايات األوالد الناجين.تحقق من تجاربهم ال تشكك في تجاربهم كن متعاطًفا وشارك عبر اإلنصات "النشط 
 يكن خطأه هو بل كان خطأ  االجتماعي لمالقائم على النوع نسي واعمل على توصيل رسالة إلى الولد الناجي مفادها أن العنف الج

الجاني/الجناة.تحقق من روايته وابن جسور الثقة من خالل التعاطف وعدم إصدار العبارات أو لغة الجسد التي توحي بإصدار 
 األحكام.استخدم عبارات من قبيل "أنا أصدقك تماًما" و "لم يكن خطأك على اإلطالق."

 من  على النوع االجتماعيالحاجة إلى تقديم خدمات تراعي الفوارق الجندرية، كما في حالة الناجين من العنف الجنسي والقائم  انتبه إلى
 ختاره.يو مترجم من النوع )الجندر( الذي النساء والفتيات.وهذا يعني، على سبيل المثال، احترام طلب الولد لمزود خدمة أ

 ها مع جهة ت التي يقدمها الولد ستظل سرية للغاية.بّين بوضوح إذا كانت معلوماته ستحتاج إلى مشاركتاشرح بوضوح دائًما أن المعلوما
، مع بيان السبب والظروف التي سيتم في ظلها مشاركة هذه المعلومات على وجه ؛ مفوضية شئون الالجئينأخرى، على سبيل المثال

 التحديد.
 بعة بعد ذلك احصل على موافقة مستنيرة من الولد ووالده أو الوصي.بّين السبب من المقابلة وجميع خطوات المتا 
 .اعقد المقابالت مع والد أو مقدم الرعاية والطفل بشك منفصل 
  اسمح بوجود أحد الوالدين أو الوصي إذا طلب الولد حضور أحد البالغين على وجه التحديد ويكون ذلك فقط إذا لم يكن البالغ هو الشخص

 ذاء الولد.المشبه به في إي
 .كن حريًصا جًدا على عدم إحداث مزيد من الصدمة للولد أو إعادة إيذاءه أو استجوابه 
 

 المصادر
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

الرجال واألوالد والعنف الجنسي  (2014التنمية المستمر ) .األطفال الناجين من االعتداء الجنسي رعاية( 2012لجنة اإلنقاذ الدولي )

 .القائم على النوع االجتماعيو

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
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 جتماعي الشائعة ضد األوالد: صور العنف الجنسي والقائم على النوع اال4الشريحة 
 

 
 

 الخلفية

  ضد األوالد، والذي تبين أن وتيرته تتزايد في أوقات الحرب والصراع، على النوع االجتماعي يتسم العنف الجنسي والقائم
بالوحشية واإلحساس العميق بوصمة العار.تم اإلبالغ عن العنف الجنسي في مناطق الصراع ويشمل عمليات االغتصاب عن 

 طريق الفم واإلدخال، وتشويه األعضاء التناسلية والممارسات الجنسية القصرية. 

 والد على اإليذاء الجنسي لألوالد اآلخرين أو الفتيات أو النساء أو مشاهدة ذلك. يمكن إجبار األ 

  :مشاركة الطفل في عمل جنسي ال يدركه/تدركه بشكل كامل، تعّرف منظمة الصحة العالمية اإليذاء الجنسي لألطفال على أنه
تعًدات لها من حيث النمو وال يقدر على إعطاء الموافقة أو ال يمكنه إعطاء الموافقة المستنيرة عليها، أو التي ال يكون الطفل مس

عليها، أو التي تنتهك القانون واألعراف االجتماعية.ويكون االعتداء الجنسي على الطفل بممارسة هذه الفعل بين الطفل 
الفعل هو  وشخص بالغ أو طفل آخر يكون بحكم السن أو النمو في موقع مسؤولية أو ثقة أو سلطة، ويكون الغرض من هذا

 إشباع الرغبات الجنسية لدى الشخص اآلخر )البالغ(.

  يمكن أن يتضمن اإليذاء الجنسي للطفل: لمس األعضاء الجنسية للطفل أو األجزاء الخاصة ألغراض جنسية؛ أو جعل الطفل
صابع أو اللسان أو يلمس األعضاء الجنسية لشخص آخر أو لعب األلعاب الجنسية؛ إدخال األشياء أو أجزاء الجسم )مثل األ

العضو الذكري( داخل الفم أو فتحة الشرج للطفل ألغراض جنسية؛ عرض صور عارية لرجال و/أو نساء على الطفل؛ 
العرض المتعمد لألعضاء الجنسية للشخص البالغ على الطفل بغرض المتعة الجنسية للشخص البالغ؛ تصوير الطفل في أوضاع 

و سماع األفعال الجنسية؛ مشاهدة طفل يخلع مالبسه أو استخدام الحمام بغرض المتعة جنسية، تشجيع الطفل على مشاهدة أ
الجنسية للشخص البالغ؛ إجبار الطفل على مشاهدة االغتصاب و/أو أفعال العنف الجنسي األخرى، استخدام لغة جنسية غير 

 الئقة في الحديث مع الطفل. 

 بل شخص مقرب من القاصر أو يثق به القاصر.أظهرت مراجعة عامة يتم االعتداء الجنسي على الطفل في الغالب من ق
( خالل IRC% من الرجال أبلغوا عن تعرضهم لالعتداء الجنسي على األطفال )29 - 3دولة أن  21لدراسات أجريت في 

 الطفولة. 

  بداية خبراتهم سنة، يمكن استهدافهم في اإليذاء الجنسي حيث  14-10المراهقين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم

حيث يكونون  القائم على النوع االجتماعيالجنسية.المراهقين في أواخر مرحلة المراهقة يكونون أكثر عرضة للعنف الجنسي و
 أكثر نشاًطا في البحث عن التجارب الجنسية والعاطفية والرومانسية. 

 والد ربما يفهمون أو ال يفهمون الضرر الذي يتسببون يمكن لألوالد التعرض لإليذاء الجنسي بواسطة أوالد آخرين.الجناة من األ
 به.بعضهم يمكن أن يكون قد عرض نفسه لإليذاء. 

 حيث يفتقدون دائًما شبكات الحماية  القائم على النوع االجتماعياألوالد غير المصحوبين يكونون أكثر عرضة للعنف الجنسي و
 االجتماعية. 

 سات التقليدية للطقوس االستهاللية، والتي قد تشمل العالقات الجنسية المثلية القسرية، يكون األوالد عرضة لإليذاء خالل الممار
أو األفعال الجنسية القسرية أو الختان التقليدي.األوالد الذين يرفضون المشاركة في هذه الممارسات يمكن النظر إليه على أنهم 

 . رجال فاشلون وقد يتعرضون للعنف القائم على النوع االجتماعي
  من المتوقع أن يلبي األوالد بشكل تدريجي األدوار العامة الذكورية المنتظرة، والتي تختلف من مجتمع آلخر.يمكن أن يتعرض

األوالد غير المتوافقين إلى االنتقام من الوالدين أو األشقاء أو األقران أو المعلمين أو الجيرانعبر استخدام العنف المادي 
 ضغط على األوالد للتوافق مع األدوار الجندرية الذكورية. والعاطفي وحتى الجنسي لل
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  الذي يصيب على النوع االجتماعي يعتبر رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي من المحركات الرئيسية للعنف الجنسي والقائم
الجنسية المغايرة الجندرية الذكورية األوالد الذين يكونون/ يشتبه في كونهم مثليين أو متحولين جنسًيا، مما يشكل تحدًيا لمعايير 

 السائدة وأعراف الميول الجنسية.
 

 المصادر
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات 

الرجال واألوالد والعنف الجنسي  (2014التنمية المستمرة ) .اإليذاء الجنسيرعاية األطفال الناجين من ( 2012لجنة اإلنقاذ الدولي )

التغيير االجتماعي والصحة العقلية، منع العنف واإلصابة، تقرير ( 1999منظمة الصحة العالمية ) .والقائم على النوع االجتماعي

 .المشاورات حول منع إيذاء الطفل
  

 
 : التحديات التي تواجه الناجين من األوالد5الشريحة 

 

 الخلفية
  واالجتماعية السائدة إلى أن األوالد ال يطلبون المساعدة عند األلم، وأنهم أقوياء ويمكنهم االعتناء تشير القواعد الجندرية الثقافية

وعدم اإلبالغ  القائم على النوع االجتماعيبأنفسهم مع اقترابهم من البلوغ.وهذا يمنع األوالد من اإلفصاح عن للعنف الجنسي و
 وع االجتماعي ضد الرجال واألوالد. الجنسي والقائم على أساس الن العنف بشكل عام عن

  األوالد الذين يتم إيذائهم بواسطة أصدقاء مقربين أو أحد أفراد العائلة قد ال يرغبون في اإلفصاح عن اإلساءة مخافة اإلضرار
 بالمسيئين إليهم. 

 ًيا إلسكات األوالد وعدم أي رد فعل غاضب أو غير متعاطف من قبل اآلباء أو األصدقاء أو مقدمي الخدمة يمكن أن يكون كاف
.يتعين على مقدم الخدمة إبداء التعاطف والهدوء وعدم على النوع االجتماعيإفصاحهم عن تجارب العنف الجنسي والقائم 

 إصدار األحكام. 
 و المرتكب ضد الرجال واألوالد ُيساء فهمه على أنه تصرف "جنسية مثلية"، وهالقائم على النوع االجتماعي العنف الجنسي و

 ما يمنع الناجين من السعي للحصول على المعالجات النفسية االجتماعية والقانونية والطبية. 
  عادة ما تكون االستجابة من جانب مزودي الخدمة وخاصة رجال الشرطة وفريق العمل بالمستشفى غير مراعية ويمكن أن

 تعيد الصدمة للولد الناجي وأسرته. 
 غير القائم على النوع االجتماعي ي كثير من الحاالت يكون إفصاح الولد عن العنف الجنسي ومن األهمية بمكان أن نعرف أنه ف

مباشر وتصل المعلومات إلى مقدم الخدمة من خالل الوالدين أو األوصياء أو المعلمين أو غير ذلك.وهذا قد يؤثر على مواقف 
 الولد تجاه التعاون واإلفصاح والموافقة اإليجابية على التدخل. 

 أقوى، وبصفة خاصة عندما يتم االعتداء الجنسي من قبل أحد القائم على النوع االجتماعي غالًبا يكون أثر العنف الجنسي و
 الوالدين أو أحد أعضاء األسرة أو شخص مقّرب أو محل ثقة. 

  .التعرض للسلوك المدّمر للذات مثل تعاطي المخدرات واإلصابات الذاتية 
 د الناجين إلى الرفض من جانب األسرة واألصدقاء والمجتمع أو المدرسة. وبشكل عام، يتعرض األوال 
  حيث يتهمون بالتعاون مع  -المراهقين الذين تم تجنيدهم قسًرا كأطفال مجندين يواجهون رفًضا من قبل العائلة ومجتمع النشأة

 العدو وبالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت ضد المجتمع. 

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
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  تجنيدهم وفصلهم عن العائلة أو رموز السلطة التقليدية لبعض الوقت يفضلون دائًما العيش في منزل جماعي األطفال الذين يتم

يانًا أح.كالذهاب إلى المدرسة -يمر هؤالء األوالد غالبًا بأوقات عصيبة للمشاركة في المهام المناسبة لمرحلتهم العمرية .لألوالد

اة مستقلة وال فترة حي اأو أنهم عاشو/الرعاية حيث يربط األوالد السلطة باإليذاء واه مقدمي جتكون هناك ردة فعل عنيفة ت

 .يستجيبون بشكل جيد للسلطة

  كثير من األوالد الذين تعرضوا لإليذاء الجنسي من قبل أوالد أقوى منهم أو تم إجبارهم على إيذاء أوالد آخرين أو بناتيمكن أن

 .كر أو األنثىيرفضوا أي سلطة من مقدم الرعاية الذ
 

 المصادر
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

الرجال واألوالد والعنف الجنسي ( 2014التنمية المستمرة ) .رعاية األطفال الناجين من اإليذاء الجنسي( 2012لجنة اإلنقاذ الدولي )

 .على النوع االجتماعيوالقائم 
 
 

 : مقتبس عن أحد مقدمي الخدمة6الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  الخدمة في نيروبي، كينيا.اطلب من أحد المشاركين قراءة المقتبس المأخوذ عن أحد مزودي 
  من قبل  على النوع االجتماعيعادة تشكل التوقعات واألدوار الجندرية حواجز أمام اإلفصاح وإنكار العنف الجنسي والقائم

 األوالد الناجين من المراهقين. 
 

 المصادر
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

الرجال واألوالد والعنف الجنسي ( 2014التنمية المستمرة ) .رعاية األطفال الناجين من اإليذاء الجنسي( 2012لجنة اإلنقاذ الدولي )

 .على النوع االجتماعيالقائم و
 

  

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
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 األسر/مقدمي الرعاية ها: التحديات التي تواجه7الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  الصدمة وعدم الثقة والتوتر ينتجعنها االرتباك وتطوير أنواع متعددة من آليات التكيف والتي تتراوح ما بين الحماية الزائدة للولد

 إلى الرفض التام. 
  .العديد من أعضاء أسرة الولد الناجي يشعرون شعوًرا بالًغا بالذنب ويحتاجون بشكل كبير إلى دعم الصحة العقلية 
  باللوم على الولد الناجي إذا كان الجاني صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة، في بعض الحاالت يلقي اآلباء أو مقدمي الرعاية

 سعًيا لتجنب الشعور بالخيانة.  بمحاولة االتهام الكاذب وذلك هويتهمون
  الكثير من اآلباء أنفسهم يخافون من الوصم الذي يمكن أن يحدث عندما يعلم المجتمع بتجربة ابنهم المتعلقة بالعنف الجنسي

 . والقائم على النوع االجتماعي
 سر الالجئين أقل مرونة نظًرا يحتاج مزود الخدمة إلى تقوية مرونة عائلة الناجي تجاه مثل هذه الصدمات.يمكن أن تكون أ

لغياب شبكات الدعم االجتماعي، والموارد وشعور االستقرار والصدمات اإلضافية والتوتر الناتج عن التهجير القسري ألعضاء 
 متعددين من أعضاء األسرة. 

  في الكثير من عيعلى النوع االجتمافي بعض الحاالت يعاني أعضاء متعددين من نفس األسرة من العنف الجنسي والقائم.
األسر الالجئة، يتولى رعاية األسرة أحد الوالدين فقط، وغالًبا تكون األم التي يمكن أن تكون هي نفسها معرضة لخطر العنف 

 . والقائم على النوع االجتماعيالجنسي 
 م الرعاية عن الولد الناجي. يمكن أن يؤدي الضغط والتوتر إلى مشكالت عائلية وفي بعض الحاالت يتخلى الوالد/الوالدين أو مقد 
  في بعض الحاالت، يمكن أن يبدي الولد العائد من تجربة التجنيد العسكري القسري عدم االستعداد إلعادة االندماج في األسرة

 والمجتمع.قد ال يرغب في الذهاب إلى المدرسة أو المشاركة في األنشطة األخرى التي يربطها بكونه طفالً. 
 

 المصادر
 . 32-27 لخطر الثالثي، الصفحاتتقرير ا

الرجال واألوالد والعنف الجنسي ( 2014التنمية المستمرة ) .رعاية األطفال الناجين من اإليذاء الجنسي (2012لجنة اإلنقاذ الدولي )

 .على النوع االجتماعيوالقائم 
  

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
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 : مقتبس عن أم أحد األوالد الناجين8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  الولد الناجي الالجئة التي تعيش في أوغندا.اطلب من أحد المشاركين قراءة المقتبس المأخوذ عن أم 
  الحواجز المجتمعة المتعلقة بالدخل والتعليم تجعل األوالد، حتى هؤالء الذين يعيشون مع أسرهم أو مع أوصياء، عرضة للعنف

لرعاية قطعان .العديد من األوالد في معسكرات الالجئين في تشاد الشرقية يتم إرسالهم القائم على النوع االجتماعيالجنسي و
البقر أو حتى بيعهم ألسر أخرى كعمال.هؤالء األوالد الالجئين، شأنهم شأن هؤالء الذين يقضون اليوم بأكمله في أسواق 

 المعسكر أو أولئك الذين يعملون في المناطق الحضرية، معرضون بدرجة كبيرة إلى اإلساءة واالستغالل الجنسي. 
  وجود حلول طويلة المدى للتصدي إليذاء أطفالهم.في حين يسعى بعضهم إلى إعادة الرعاية أيًضا عدم  مقدموكما الحظ

للحصول  القائم على النوع االجتماعيالتوطين، يحتاج بعضهم إلى المساعدة المستمرة ألطفالهم للتعافي من العنف الجنسي و
 على فرصة التعليم والرعاية الصحية، والوضعية القانونية في بعض الحاالت. 

 
 مصادرال

 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
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 القائم على النوع االجتماعي اآلباء ومقدمي الرعاية في االستجابة للعنف الجنسي و دمجاستراتيجيات: 9الشريحة 

 

 الخلفية
  .أشرك اآلباء ومقدمي الرعاية في عمل تقيم المصلحة، مع إعطائهم أدوار نشطة وداعمة 
  .يجب منح مقدمي الرعاية فرص بناء العالقات مع أعضاء المجتمع الموثوق بهم 
  يجب مشاركة خبراء إعادة اإلدماج المتخصصين من قطاع نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج لمساعدة العائدين من التجنيد

 القسري. 
 اركة الخبرات مع أشخاص في أوضاع مماثلة وبناء عند انضمام مقدمي الرعاية إلى مجموعات الدعم، يكونوا قادرين على مش

 عالقات ثقة خارج نطاق األسرة. 
  عند منح مقدمي الرعاية فرص مشاركة المشاعر واالحتياجات، تأكد من اتباع ذلك بفرصة لوضع االستراتيجيات مًعا حول

 طرق االستجابة ألي مخاوف أو احتياجات أساسية. 
 ر قدراتهم لدعم األوالد الناجين. ساعد أعضاء أسر الناجين على تطوي 
 من الممكن أن يكون هناك ميل لمشاركة معلومات حول .يجب تذكير مقدمي الرعاية بالسرية عندما يتعلق األمر برعاية القّصر

 .على النوع االجتماعيالولد، ولكن هذا يمكن أن يضر إلى حد بعيد الذكور من الشباب الناجين من العنف الجنسي والقائم 
 

 المصادر
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
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 القائم على النوع االجتماعي اآلباء ومقدمي الرعاية في التصدي للعنف الجنسي و دمج: إستراتيجيات 10الشريحة 

 
 

 الخلفية
  والرياضة يجب تشجيع مقدمي الرعاية على استكشاف آليات دعم شمولية لمساعدة األوالد في الحصول على فرص التعليم

 .والتدريبات المهارية، وغير ذلك من األنشطة
  في كثير من األحيان، يكون إشراك الولد في أحد األنشطة أكثر فائدة من الناحية العالجية وأقل إحساًسا بوصمة العار مقارنةً منع

 .الناجي ويمكن أن يوفر هذا مدخالً إلعادة بناء الروابط بين مقدم الرعاية والولد.تقديم االستشارات

  يجب أن يعمل مقدمي الخدمات مع اآلباء ومزودي الرعاية للحد من إمكانية إعادة تعرض األوالد المحتملة إلى العنف الجنسي

  .القائم على النوع االجتماعيو
 

 المصادر
 . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات 
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 : ملخص11الشريحة 
 

 

 الخلفية
  .اطلب من مشاركين مختلفين قراءة كل من نقاط الموجز 
  .اسأل المشاركين إذا كان لديهم أي أسئلة أو طلبات توضيح 
 
 
 


