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مقدمة

تتحمل الجھات المانحة بطبیعة الحال مسؤولیة تبریر تمویلھا في حاالت الطوارئ اإلنسانیة من أجل ضمان مالئمة الدعم الذي تقدمھ للحاجة. وفي
ھذا الصدد، تطلب العدید منھا من الجھات المانحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بیانات حول حجم انتشار ھذا العنف في أماكن

المانحة.الجھاتلتصرفدافًعااألرقامتبدوحیث19كوفید-جائحةخاللخاصبشكلذلكمالحظةویمكنللتمویل.مسبقكشرطمعینة

وكما یوضح الموجز التعلیمي ھذا، ال یوصى بجمع بیانات انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي في أغلب األوضاع اإلنسانیة، كما ال ینبغي
أن یكون ذلك شرًطا من شروط تمویل برامج العنف القائم على النوع االجتماعي. ومع ذلك، قد یكون جمع بعض أنواع البیانات المتعلقة بالعنف

القائم على النوع االجتماعي أمًرا مفیًدا. حیث ینبغي أن تستند برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ على تحلیل جید
للمعلومات في سیاقھا المحدد وعلى تقییم احتیاجات المتضررات. ویعد الجمع والتحلیل اآلمن واألخالقي لبیانات عدم االنتشار، مثل تقییمات

1االحتیاجات أو البیانات المتعلقة بتقدیم الخدمة، إلى جانب دعم الجھة المانحة في جمع ھذه البیانات، جزًءا مھًما من ھذه العملیة.

من خالل تمویل البرامج الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي تستخدم مصادر بیانات آمنة لتوجیھ اتخاذ القرار، تقوم الجھات المانحة
بمواءمة عملھا لیتناسب مع االتفاقیات اإلنسانیة العالمیة. على سبیل المثال، وضعت مبادرة ”الدعوة الي العمل بشان الحمایة من العنف القائم على

The(الطوارئ“حاالتفياالجتماعيالنوع Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in
Emergencies(2المصلحةألصحابالملموسةواإلجراءاتالمسؤولیاتیحددالذي3االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحولللمساءلةإطاًرا

المتعلقة بالعنف القائم على النوعبتمویل إنشاء الخدماتبناًء على السیاسات والمبادئ التوجیھیة وأفضل الممارسات القائمة. یقر إطار العمل ھذا

مجالفيالفاعلةالجھاتلكلاالجتماعي:النوععلىالقائمالعنفحولالمساءلةعملإطار)2018(الطوارئ.حاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائم-العنفمنللحمایةللعملدعوة3
العمل اإلنساني دور تؤدیھ.

القائمالعنفمعالجةطریقةفيجذريتحولإلحداث2013عاممتعددینمصلحةأصحابأطلقھامبادرةالطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللحمایةللعملالدعوة2
لشركاءالكاملةالقائمةعلىلالطالعحكومیة.غیرومنظماتدولیةومنظماتمانحةوجھاتدولمنھاشریًكا،90منیقربماوتضماإلنسانیة.الطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلى

.ھناالدعوة للعمل انظر

للبرامجاالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالوكاالتبینالمشتركةالدنیاالمعاییر)2019(للسكان.المتحدةاألممصندوقفيالناجیاتبیاناتواستخدامجمع:14األدنىالمعیارانظر1
.113-106ص.الطوارئ،بحاالت
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كمسؤولیة واضحة ومثبتة على الجھات المانحة بغض النظر عن وجود البیانات المتعلقة بھذا العنف أو غیابھا. كما تدعو الصفقةاالجتماعي
جمع البیانات المتعلقة بإجراء التقییمات، وذلك لضمان التوافق والجودة وإمكانیةعملیةالجھات المانحة ومنظمات اإلغاثة إلى تبسیط4الكبرى
تحقیًقا لھذه الغایة، یمكن للجھات المانحة مثالً العمل مع الجھات الفاعلة في مجال.وتقلیل العبء على المتضررات والتطفل على حیاتھنالمقارنة

العنف القائم على النوع االجتماعي للدعوة إلى معالجة ھذا النوع من العنف على الوجھ المناسب ودمجھ في التخطیط المشترك وفي الوثائق
56االستراتیجیة، وذلك بدًال من الضغط من أجل جمع بیانات سكانیة بصفة منفصلة حول انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي.

یھدف ھذا الموجز التعلیمي إلى أن یقوم مقام أداة للجھات المانحة ومُعّدات البرامج المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي على حد سواء،
بھدف دعم المناقشات حول ما نعرفھ حالًیا عن نطاق العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانیة؛ ولماذا ال یمثل جمع بیانات

انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي أولویة في األوضاع اإلنسانیة وكذلك مصادر البیانات التي یمكن للجھات المانحة والمماِرسات االعتماد
علیھا بأمان إلثراء عملیة اتخاذ القرار بشأن برامج العنف القائم على النوع االجتماعي.

ما نعرفھ مسبًقا عن نطاق العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانیة

ُیرتكب العنف القائم على النوع االجتماعي في كل مكان، وترتبط أسبابھ الجذریة بعدم المساواة بین الجنسین. تتعرض واحدة من كل ثالث نساء
من الدراسات السكانیة حولتوجد العدید7على مستوى العالم للعنف الجنسي أو الجسدي في حیاتھا، وغالًبا ما یرتكب من طرف الشریك الحمیم.

انتشار ونطاق األشكال المختلفة للعنف القائم على النوع االجتماعي، مع توفر البیانات على المستویین العالمي واإلقلیمي باإلضافة إلى المستوى
8الوطني لغالبیة البلدان في جمیع أنحاء العالم.

تشیر األدلة إلى التفاقم المعتبر للعدید من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي خالل حاالت الطوارئ اإلنسانیة، حیث وجد تحلیل بعدي ُنشر
كلمنواحدةامرأةیقاربماأو-بالمائة21إلىیصلدولة14فيداخلًیاوالنازحاتالالجئاتبینالجنسيالعنفانتشارأنإلى2014عام

كبیر خالل األزمات اإلنسانیة، ھناك انتشار ألشكال أخرى من العنف القائم على النوعوبینما یلفت العنف الجنسي االنتباه بشكل9خمس نساء.
فيبكثیرأعلىتكونالحمیمالشریكلعنفاإلجمالیةالمعدالتأن2011عامأُجریتمنھجیةمراجعةمثالوجدتحیثأیًضا،االجتماعي

كما ُیحتمل ازدیاد نسبة زواج القاصرات وختان اإلناث واالستغالل الجنسي10األوضاع اإلنسانیة من معدالت االغتصاب خالل الحروب.
11واالتجار في حاالت الطوارئ اإلنسانیة.

لماذا ال ُیعد جمع بیانات انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي أولویة في العمل اإلنساني

"ینبغي أن نضمن عدم اعتماد استجابتنا على زیادة اإلفصاح الفردي، بل إبقاءھا مسؤولة أمام الضحیات أو الناجیات في ظل االنتشار الواسع
لھذه المشكلة. بعبارة أخرى، نحتاج إلى عكس عملیة تحمیل عبء إثبات العنف الجنسي."

اإلنسانيللقانوناألحمرللصلیبالدولیةاللجنةمدونةاإلثبات"،عبءاتجاهعكسالجنسي:والعنفالصراع،19-"كوفیدسوتریتش،صوفي
.2020یونیو/حزیران19والسیاسة،

الطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحولالبیاناتلقائمة5رقموالملحقاإلحصائیاتقائمةأجلمن)7ب:2015(الوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنةانظر11
العنفمحور مسؤولیةاإلنسانیة على الصعید العالمي واإلقلیمي وحسب الدولة. لمزید من المعلومات حول نطاق وحجم وتأثیر العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، انظر

).36-2019:37(الیونیسیفمنظمة)،2-2013:8(البریطانیةالدولیةالتنمیةوزارة)،8-2019:10(االجتماعيالنوععلىالقائم

العالقاتشبكةورقةاإلنسانیة“األزماتفيلھواالستجابةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنعالعالقات:شبكةورقة”د.وبوفانیندرا،ر.ھولمز،لدىوردكما،2011وأجر،ستارك10
.)2014الثانيینایر/كانونالخارجیةالتنمیةشبكةفياإلنسانیةالممارساتشبكة(لندن،77رقم

تقلیلاإلنساني:العملفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتدخالتلدمجالتوجیھیةالمبادئب)2015(الوكاالت.بینالمشتركةالدائمةاللجنةلدىوردكما،2014وآخرون،فو9
.المخاطر وتعزیز المرونة والمساعدة في التعافي

ھناك مثالً أسئلة متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في العدید من الدراسات االستقصائیة الدیموغرافیة والصحیة وفي الدراسات العنقودیة متعددة المؤشرات، باإلضافة إلى8
الدراسات االستقصائیة المتخصصة مثل دراسة منظمة الصحة العالمیة متعددة األقطار حول صحة المرأة والعنف األسري. لالطالع على القائمة المفصلة للدراسات االستقصائیة السكانیة

أ).2016(یانسنراجعاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفوانتشارنطاقحول

الجنسيالعنفانتشارالمرأة:ضدللعنفواإلقلیمیةالعالمیةالتقدیرات)2013(إفریقیا.بجنوبالطبیةالبحوثومجلسالحارة،المناطقوطبللصحةلندنوكلیةالعالمیة،الصحةمنظمة7
المرتكب من قبل الشریك الحمیم أو غیره وآثاره الصحیة.

الوكاالت.بینالمشتركةالدائمةللجنةالتابعاالحتیاجاتتقییمعملفریق.القطاعاتمتعددالسریعاألوليالتقییمإرشاداتأداة:)2015a(الوكاالت.بینالمشتركةالدائمةاللجنة6

األزماتفيوالنساءالفتیاتلھاتتعرضالتيالمخاطرلتقلیلالحمایةنتائجتحسیناإلنسانیة:الحمایة)2016(المدنیة.والحمایةاإلنسانیةللمساعداتاألوروبیةللمفوضیةالعامةالمدیریة5
للمفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة.. وثائق السیاسة الموضوعیة للمدیریة العامةاإلنسانیة

ذلكفيبما،ُموّقًعا61االتفاقیةتضماإلنساني.العملوكفاءةفعالیةبتحسینالتزمتالتياإلنسانیةوالمنظماتالمانحةالجھاتبیناتفاقیةھي،2016عامأطلقتوالتيالكبرى،الصفقة4
الكاملةالقائمةعلىلالطالع.2018عامبھاالمتبّرعاإلنسانیةالمساھماتجمیعمن%73وتمثلالحكومیة،غیروالمنظماتالدولیةالحكومیةوالمنظماتالمتحدةاألممووكاالتالدول

.ھناللموّقعین، انظر
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إن الطریقة الوحیدة إلنجاز جمع بیانات االنتشار الموثوقة التي تمثل حجم المشكلة ھي بالقیام بدراسات استقصائیة سكانیة تجمع البیانات من
مجموعة فرعیة من السكان لمعرفة ما یحدث في المجتمع كلھ. ویعني ذلك بالنسبة النتشار العنف القائم على النوع االجتماعي أن تقابل فرق

دوًرا في فھم العنف القائم على النوعبینما تلعب البیانات المتعلقة بنسبة االنتشار12االستطالع أعداًدا كبیرة من النساء والفتیات من عامة السكان.
االجتماعي، یبقى قیاس طبیعة ھذا العنف األزمات أمًرا معقًدا وحساًسا. حیث یتطلب جمع بیانات انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي

مطالبة النساء والفتیات بالكشف عن تجاربھن الشخصیة مع العنف، والتي غالًبا ما تكون مؤلمًة. عند األخذ بعین االعتبار جمع البیانات االنتشار
في حاالت الطوارئ، ال بد أن تسأل الجھات المانحة والممارسات: ھل المخاطر (خاصة المخاطر الحقیقة التي تھدد سالمة النساء) تستحق الجھد

13المبذول في جمع البیانات؟ في أغلب األحیان، اإلجابة ھي «ال».

أوالً، یعّد جمع بیانات العنف القائم على النوع االجتماعي بدون وجود خدمات قائمة أمًرا غیر أخالقي. فال بد من توافر خدمات الرعایة الصحیة
األولیة والمساعدات النفسیة األولیة وسھولة الوصول إلیھا محلًیا قبل البدء بأّي نشاط یتضمن إفصاح الفتیات والنساء عن معلومات بشأن

الحمایة من العنف القائم على النوع االجتماعي المرھون بجمع بیانات االنتشارتمویل خدمات14تعرضھن للعنف القائم على النوع االجتماعي.
األساسیة قد ُیؤّخر تنفیذ الخدمات المنقذة للحیاة، وربما ألشھر، وھو ما یعارض االلتزامات اإلنسانیة المتعلقة بمركزیة الحمایة.

وحتى مع وجود خدمات قائمة بالفعل، دراسات االنتشار قد تضع الفتیات والنساء في خطر متزاید. حیث أن اإلجابة على أسئلة بخصوص تجارب
الناجیات مع العنف، أو اإلبالغ عن حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي قد یؤدي إلى تفاقم صدمة الناجیات أو وصمھن. ففي األوضاع

أو لردة فعلقد تتعرض النساء لالنتقام15اإلنسانیة، یصعب على الباحثات ضمان خصوصیة وسریة معلومات المجیبات وموافقتھن المستنیرة.
سلبیة من جانب الجاني أو المجتمع أو كالھما في حالة الشك بإفصاحھن عن معلومات متعلقة بتعرضھن للعنف، وخاصة في ظل النزاع وانعدام

األمن.

من الناحیة اللوجستیة، یحتاج واضعي البرامج للمعلومات بسرعة لإلفادة في اتخاذ القرار في األوضاع اإلنسانیة، وال بد من استخدام طاقم
العاملین والموارد بكفاءة. بید أن دراسات االنتشار مكلفة، وتستغرق وقًتا طویًال، وتتطلب فریًقا كبیًرا من العامالت المختصات لتنفیذھا بصورة

عدةإعدادھایستغرقوقدكممثلة،لُتعّدأسرةألف30حواليإلىالوطنیةالسكانقاعدةأساسعلىالقائمةاالستقصائیةالدراساتتحتاجمناسبة.
بحرص، ویجب أن یتلقین التدریب المناسب حول اإلفصاح المحتمل عن العنف، كماال بد من اختیار طاقم العامالت في جمع البیانات16أشھر.

یجب أن تكون لدیھن معرفة باألخالقیات والتحدیات المرتبطة بالبحث عن العنف القائم على النوع االجتماعي، وذلك من أجل ضمان راحة الفتیات
والنساء عند حدیثھن عن قضایا حساسة، وضمان حمایة البیانات الخاصة بھن. یعد نقص جامعات البیانات ذات الكفاءة تحدًیا منتشًرا. إضافة إلى
ذلك، یتسم سیاق حاالت الطوارئ بالنزوح، وانھیار األنظمة، والمشكالت األمنیة في العموم، كل ھذا من شأنھ أن یجعل جمع البیانات على نطاق

واسع بالغ الصعوبة إن لم یكن مستحیًال.

من ناحیة ما سنحصل علیھ لقاء ھذا الجھد والخطر، بیانات انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي ال تخلو من التناقضات. فنقص تقاریر
العنف القائم على النوع االجتماعي یصّعب الحصول على صورة واضحة لحجم المشكلة، حیث تمثل الحاالت المسجلة ھامًشا بسیًطا من الحاالت
اإلجمالیة. ھناك العدید من األسباب الوجیھة التي تحول دون إخبار النساء عن تعرضھن للعنف أثناء جمع البیانات، خاصة إذا لم یشعرن باألمان

عند فعل ذلك. كما أن عدم االستقرار والخوف وفقدان االستقاللیة وانھیار القانون والنظام وتعطل أنظمة الدعم على نطاق واسع قد یقلل من
احتمالیة إفصاح النساء في حاالت الطوارئ عن تعرضھن للعنف القائم على النوع االجتماعي، خاصة إذا كانت المشاركات ال یعرفن الباحثات في
الدراسة االستقصائیة. إلى حین وضع الخدمات، لن یكون ھناك مجاًال للجھات الفاعلة المختصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي لبناء الثقة مع

المتضررات لدعم اإلفصاح، ومن ثم ال یوجد سبب یذكر لكي تعرض النساء أنفسھن للخطر بإفصاحھن عن تعرضھن للعنف القائم على النوع
االجتماعي. یحول نقص التقاریر دون تمثیل حجم المشكلة الحقیقي بشكل كاٍف، مما یقوض أھمیة العنف القائم على النوع االجتماعي، فیقلل ذلك

من مساحة العمل والتمویل المخصص لھ.

تتمثل النقاط اإلیجابیة لبیانات االنتشار في أنھا تعطي مؤشًرا، حتى وإن لم یكن دقیًقا تماًما دائًما، لنطاق العنف القائم على النوع االجتماعي بین
مجموعة من السكان على مدار مدة معینة. لكن البیانات المذكورة السابقة والموثقة خالل أعوام من البحث في العنف القائم على النوع االجتماعي

عالیة.تكلفةمنتتطلبھوماالبیاناتجمعصعوبةبسببوذلكسنوات10-5كلالسكانیةالقاعدةأساسعلىالقائمةاالنتشاردراساتُتجرىأنیوَصى،أ)2016(لیانسنوفًقا16

لألبحاثإینوشینتيمكتب»والقیاس.البحثوأولویاتاألخالقیاتحولخبراءمعمحادثةبعد:عن19كوفید-خاللالنساءضدالعنفحولبیاناتجمع«جویدیس.أ.بھاتیا.أ،بیترمان.أ،15
2020مایو/أیار29للیونیسیف،التابع

.الطوارئحاالتفيالجنسيالعنفورصدوتوثیقلبحثباألمانوالمتعلقةاألخالقیةالتوصیات)2007(العالمیة.الصحةمنظمة14

اإلنسانیة.األوضاعفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبیاناتبجمعالمرتبطةالتحدیاتقائمةعلىلالطالع)2019:124(للسكانالمتحدةاألممصندوقانظر13

الھادي،والمحیطأسیافيللسكانالمتحدةاألممبصندوقالخاصاإلقلیميالمكتبالنساء.ضدالعنفبمصادرالخاصةالبیاناتللسكانالمتحدةاألممصندوق،ب)2016(ھـ.جانسن12
مبادرة جمع بیانات العنف ضد النساء.
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توضح أن العنف القائم على النوع االجتماعي موجود فعالً. بالرغم من أن دراسات االنتشار للعنف القائم على النوع االجتماعي تساھم بدور إلى
حد ما، إال أنھا ال تعطي صورة كاملة للفتیات والنساء في أوقات األزمات، وال المخاطر المتعلقة بالعنف، كما ال توضح ما تحتاج إلیھ الناجیات،
ومن ثم فإن المعلومات التي تقدمھا محدودة من حیث ما تحتاج إلیھ الجھات الفاعلة المختصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من معلومات

اإلنسانیة.األوضاعفياالنتشاردراساتبإجراءالمتعلقةللتوجیھاتاستعراضیوضح1ملحق17استجابة.برنامجلتطویر

ما البیانات التي یمكن أن نستخدمھا (بشكل آمن) لوضع برامج حول العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ؟

«عندما تجري محادثات مع أشخاص عن أنواع أخرى من البیانات (بیانات نوعیة، بیانات ثانویة، إلى آخره.) المتاحة ولماذا تعد ھذه البیانات ذات
فائدة أكثر من أعداد القضایا التي تم اإلبالغ عنھا، سیبدؤون بفھم األمر.»

الكفاءاتاالجتماعي:النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحور)2014(العالمیة.الحمایةمجموعةالرئیسیین،المعلوماتمقدميأحدمعمقابلة
.29صاإلنسانیة،األوضاعفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبرامجومدیريلمنسقيالرئیسیة

عند اعتبار بیانات العنف القائم على النوع االجتماعي المفیدة والمطلوبة التخاذ قرار مستنیر بشأن برامج العنف القائم على النوع االجتماعي،
18تتمثل الخطوة األولى في توضیح األسئلة التي ال بد من اإلجابة علیھا: لماذا ترید جمع البیانات وكیف سُتْسَتْخَدم؟

لربما أھم سؤال ھو ھل نحن في حاجة إلى برامج العنف القائم على النوع االجتماعي؛ وإجابة ھذا السؤال ھي دائًما "نعم". یعّد معالجة العنف
القائم على النوع االجتماعي نشاًطا منقًذا للحیاة من شأنھ أن یمنع المرض والصدمة واإلعاقة والموت، وھكذا، فإنھ یوافق العدید من المبادئ

التوجیھیة اإلنسانیة للجھات المانحة بما فیھا الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ. بالرغم من أھمیة البیانات لتصمیم البرنامج وتنفیذه، فإن
البیانات غیر مطلوبة من أجل تنفیذ اإلجراءات األساسیة لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والتعامل معھ وتخفیف مخاطره قبل حالة

المتاحة حول حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي بالتقلیل من شأن قضیة العنفال ینبغي تفسیر نقص البیانات19الطوارئ أو منذ بدایتھا.
القائم على النوع االجتماعي.

ینبغي أن تستمر الجھات الفاعلة المختصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في تحلیل سیاق السكان واحتیاجاتھم من أجل توجیھ تطویر
البرامج. وفي حالة عدم وجود بیانات متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، یجب أن یكون ھدف جمع البیانات ھو تحسین البرامج ولیس
إثبات وجود العنف القائم على النوع االجتماعي أو عدمھ. عند تحویل التركیز الموضوع على جمع البیانات من دراسات االنتشار والدراسات

االستقصائیة القائمة على أساس السكان، سیكون ھناك العدید من تقنیات جمع البیانات التي من شأنھا أن تقوم بجمع معلومات موثوقة وذات صلة
بسرعة وبكفاءة، مع إعطاء األولویة لسالمة النساء في الوقت نفسھ. عندما یتم جمع المعلومات من خالل طرق تشاركیة مجتمعیة تتماشى مع

كلما كان ذلك20طرق آمنة وأخالقیة للبحث في العنف القائم على النوع االجتماعي، قد یحسن البحث من تأثیر التدخالت اإلنسانیة ونتائجھا أفضل.
متاحاً، ینبغي للباحثات أن یستقوا من مصادر ثانویة للبیانات. إن إمكانیة اإلجابة عن العدید من األسئلة دون الحاجة إلى جمع بیانات باستخدام

21مصادر ثانویة من شأنھ توفیر الوقت والموارد في أوقات األزمات.

توضح الجداول أدناه مصادر البیانات ونقاط البیانات التي یمكن استخالصھا من ھذه المصادر التي تكون متاحة أكثر وأكثر أماًنا وأسرع للوصول
إلیھا في بدایة األزمة. وتشمل ھذه المصادر الكمیة والنوعیة وتوضح بدائل أكثر عملیة لبیانات انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي.

مصادر البیانات التي یمكن تحلیلھا أو جمعھا بسرعة وأمان في السیاقات اإلنسانیة

منھا؟االستفادةیمكننيوكیفالثانویةالبیاناتما.2018االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارةنظامبعنوانصوتیةمدونة21

الطوارئ.حاالتبرامجفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالوكاالتبینالمشتركةالدنیاالمعاییر)2019(للسكان.المتحدةاألممصندوق20

.(IASC(الوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنة19 المرونةوتعزیزالمخاطرتقلیلاإلنساني:العملفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفتدخالتلدمجالتوجیھیةالمبادئب)2015)
.147ص،33صالتعافي.فيوالمساعدة

یمكن،19كوفید-لسیاققرارتسلسلللسكانالمتحدةاألممصندوقلدىمفیًدا،أوآمًنااالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبیاناتجمعكانماإذاحوللالعتباراتتصورعلىلالطالع18
.ھناتطبیق ھذا التسلسل في األوضاع اإلنسانیة أیًضا، انظر

.2018صوتیة،مدونة»معنى؟ذاتاالنتشاردراساتتجعلكیف«االجتماعي)،النوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارة17
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مصادر البیانات الخاصة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي

مصادر البیانات القائمة على الخدمة للعنف القائم
على النوع االجتماعي

استشارات مع النساء والفتیات●
مناقشات المجموعة المركزة مع أعضاء المجتمع المناسبین●

من حیث العمر والجنس والثقافي
تقییمات العنف القائم على النوع االجتماعي●
تدقیقات السالمة (یمكن أن توفر معلومات أساسیة عن●

عوامل الخطر المحتملة)
المشاورات مع الخبیرات المحلیات بشأن العنف القائم على●

النوع االجتماعي، بما في ذلك المنظمات النسائیة الشعبیة
ذات الصلة والمجتمعات المدنیة والوكاالت الحكومیة

التخطیط لخدمات االستجابة للعنف القائم على النوع●
االجتماعي

استطالعات رضا العمیالت●
استطالع بین مقدمات الخدمة●
البیانات اإلداریة  وفیھا السجالت التي تحتفظ بھا الخدمات●

الصحیة واالجتماعیة وخدمات المساعدة القانونیة والشرطة
إحصاءات تقدیم خدمات العنف القائم على النوع●

االجتماعي، بما في ذلك نظام إدارة معلومات العنف القائم
2223على النوع االجتماعي

مصادر البیانات الثانویة المشتركةاالستجابة اإلنسانیة المشتركة بین القطاعات
أدوات المراقبة اإلنسانیة●
غالًبا ما توفر تقییمات القطاع غیر القائم على العنف القائم●

على النوع االجتماعي (مثل المیاه والصرف الصحي
والتغذیة) حول إمكانیة الوصول إلى الضروریات األساسیة

مثل الغذاء والماء رؤى مفیدة للسیاق وعوامل الخطر
التخطیط المشترك والوثائق االستراتیجیة مثل دورة●

البرنامج اإلنساني، وحزمة التأھب األدنى لمكتب تنسیق
الشؤون اإلنسانیة، والتقییم األولي السریع متعدد

المجموعات / القطاعات، وخطط االستجابة االستراتیجیة
(مالحظة: حتى عندما ال یكون العنف القائم على النوع
االجتماعي مدمًجا بشكل جید في ھذه الوثائق، یمكن أن

تكون مفیدة لفھم مخاطر الحمایة األساسیة.)

الدراسات االستقصائیة األسریة (مثل الدراسات●
االستقصائیة الدیموغرافیة والصحیة والمسوحات العنقودیة

متعددة المؤشرات)
الدراسات األكادیمیة وخاصة من قبل الباحثات المحلیات●
تقاریر وسائل اإلعالم●
تقییمات االحتیاجات السابقة، تقاریر الحالة●
بیانات تسجیل النازحات/الالجئات●
أطر العمل القانونیة الوطنیة المتعلقة بالعنف القائم على●

النوع االجتماعي (وما إذا كانت منفذة بشكل كاف لتوفیر
الحمایة للنساء والفتیات)

القائم على النوع االجتماعي مع األنواع األخرى من بیانات خذاكیف تعمل بیانات نظام إدارة معلومات العنفموقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي. (دون سنة). "23
القائم على النوع االجتماعي".كیفیة تحلیل بیانات نظام إدارة معلومات العنفالعنف؟"و "

جمع:14المعیار)113-2019:106(للسكانالمتحدةاألممصندوقانظراالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفخدماتسیاقفيالناجیاتبیاناتبشأنمحددةاعتباراتعلىللحصول22
المملكةلندن،الخارجیة.الفاعلةالجھاتمناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارةنظامبیاناتمشاركةطلباتمعالجة)2020(ك.وروبینیتالناجیاتبیاناتواستخدام

المتحدة: مكتب المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي
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نقاط البیانات التي یمكن استخدامھا إلبالغ قرارات البرامج الخاصة بالعنف القائم على النوع
24االجتماعي ، ویمكن جمعھا من مصادر البیانات أعاله.

طبیعة العنف القائم على النوع
االجتماعي

خدمات االستجابة للعنف القائم
على النوع االجتماعي

الخدمات المشتركة بین
القطاعات

تصورات النساء والفتیات حول●
سالمتھن

معلومات غیر محددة للھویة عن●
أنواع العنف القائم على النوع

االجتماعي التي تحدث
العواقب الضارة للعنف القائم على●

النوع االجتماعي على الناجیات
عوامل الحمایة وعوامل الخطر●

ألشكال معینة من العنف القائم على
النوع االجتماعي

مؤشرات الخطر األعلى أو اإلنذار●
المبكر، مثل البیانات عن األسر التي

تعیلھا نساء أو الطفالت غیر
المصحوبات بذویھن.

مخاطر السالمة واألمن لمجموعات●
معینة من المتضررات

معلومات حول تنقل النساء والفتیات،●
على سبیل المثال ھل یمكنھم التحرك

بأمان داخل المنطقة، وحضور
التوزیعات، وجمع الحطب، والذھاب
إلى األماكن المناسبة للمرأة، وما إلى

ذلك.
التحوالت في األعراف االجتماعیة●

والجنسیة نتیجة األزمة اإلنسانیة

الثغرات في جودة وحجم الخدمات●
متعددة القطاعات

العوائق التي تحول دون وصول●
النساء والفتیات إلى الخدمات، وعدم
المساواة في الوصول إلى الخدمات
للنساء والفتیات والفئات األخرى

المعرضة للخطر
التخطیط ألنظمة وھیاكل المجتمع●

والموارد والقدرات المجتمعیة الحالیة
قدرات التمكین والدعم، على سبیل●

المثال المنظمات التي تقودھا النساء،
واألنشطة السابقة التي تركز على
الحمایة أو العنف القائم على النوع

االجتماعي
إذا كان لدى الجھات الفاعلة في●

برامج العنف القائم على النوع
االجتماعي المستوى المناسب من
الموارد والقدرة على االستجابة

تفضیالت النساء والفتیات لمواقع●
وأنواع الخدمات

مشاركة النساء والفتیات في عملیات●
صنع القرار وتوصیاتھن الخاصة

بالبرمجة

الوصول إلى المعلومات حول توافر●
الخدمات اإلنسانیة وفیھا الغذاء

والمأوى والخدمات الصحیة (بما في
تلك الصحة اإلنجابیة)، إلخ.

إذا كانت معاییر القطاع المتعلقة●
بالحمایة والحقوق والحد من مخاطر
العنف القائم على النوع االجتماعي
المطبقة، والصلة بالمخاطر المتعلقة

بھذا العنف

:2019(االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحور،)3ب:2015(الوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنة)،2019:123(للسكانالمتحدةاألممصندوقمنجمعھاتم24
)96-97(
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االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفانتشاربیاناتجمعحولعالمیةإرشادات:1المرفق

إرشادات من الوكاالت المتخصصة في العنف القائم على النوع االجتماعي
اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.

لدمجالتوجیھیةالمبادئب)2015(
تدخالت العنف القائم على النوع
تقلیلاالجتماعي في العمل اإلنساني:

المخاطر وتعزیز المرونة والمساعدة
في التعافي.

"من المھم أن نتذكر أن العنف القائم على النوع االجتماعي یحدث في كل مكان.
[...] یجب على جمیع العامالت في المجال اإلنساني افتراض أن العنف القائم
على النوع االجتماعي یحدث ویھدد المتضررات؛ وأن یتعاملن معھا على أنھا
مشكلة خطیرة تھدد الحیاة [...]، بغض النظر عن وجود "دلیل" ملموس أو عدم

)2ب:2015الوكاالت،بینالمشتركةالدائمةاللجنة".وجوده
"ال ُینصح بالحصول على بیانات انتشار و/أو حدوث العنف القائم على النوع
االجتماعي في حاالت الطوارئ بسبب التحدیات المنھجیة والسیاقیة المتعلقة

بإجراء البحوث القائمة على السكان حول العنف القائم على النوع االجتماعي في
)7ب:2015الوكاالت،بینالمشتركةالدائمة(اللجنةالطوارئ."حاالت

انظر أیًضا
االلتزام بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني●

)14(الصفحة
إرشادات حول التقییم والتحلیل والتخطیط، بما في ذلك المھام والواجبات●

الالزمة إلجراء التقییمات التي تتضمن المكونات المتعلقة بالعنف القائم
)38-33(الصفحاتاالجتماعيالنوععلى

صندوق األمم المتحدة للسكان.
بینالمشتركةالدنیاالمعاییر)2019(

الوكاالت للعنف القائم على النوع
.االجتماعي في برمجة الطوارئ

(صندوق األمم”یجب جمع أي نوع من بیانات الناجیات في إطار تقدیم الخدمة.“
)2019:106للسكان،المتحدة

"تتضمن جمیع التقییمات متعددة القطاعات أسئلة ذات صلة بتقدیم خدمة العنف
القائم على النوع االجتماعي... مع تجنب األسئلة المتعلقة بحوادث العنف القائم

:2019للسكان،المتحدةاألمم(صندوقانتشاره."أواالجتماعيالنوععلى
117(

"في حاالت الطوارئ، یجب على الوكاالت المتخصصة في العنف القائم على
جمع المعلوماتمتابعة أنشطةقبلالنوع االجتماعي ضمان أن الخدمات متاحة

التي تركز على العنف القائم على النوع االجتماعي، وأن المكلفات بجمع البیانات
حول العنف القائم على النوع االجتماعي یدّربن على النھج الذي یركز على

الناجیات وأن یكّن قادرات على تقدیم المشورة للناجیات بشأن الخدمات المتاحة...
)2019:122للسكان،المتحدةاألمم”(صندوق

"ال تھدف التقییمات إلى تحدید الناجیات أو مجموعاتھن أو ما إذا كان العنف
:2019،للسكانالمتحدةاألمم(صندوقیحدث."االجتماعيالنوععلىالقائم
126(

انظر أیًضا
مع)،113-106(الصفحاتالناجیاتبیاناتواستخدامجمع:14المعیار●

شرح لبیانات االنتشار مقابل بیانات الوقوع
)130-122(الصفحاتوالتقییموالمتابعةالتقدیر:16المعیار●

عملیاتدلیل)2019(الیونیسف.
العنف القائم على النوع االجتماعي في

.حاالت الطوارئ

"وتجدر اإلشارة إلى أن بیانات االنتشار الموثوقة حول حجم العنف القائم على
النوع االجتماعي في البیئات اإلنسانیة ال یزال من الصعب الحصول علیھا. ھذا

صحیح بشكل خاص في البیئات المتعلقة بالنزاع بسبب انعدام األمن، ونقص
خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي، ونقص األمان للناجیات، وقضایا

الوصول بما في ذلك العزلة التي ُتفرض على الناجیات من قبل عائالتھن أو قیود
أخرى على الحركة. على ھذا النحو، غالًبا ما تكون مستویات العنف القائم على
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النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ أعلى مما تشیر إلیھ التقاریر بسبب نقص
)2019:37(الیونیسف،".اإلبالغ

محور مسؤولیة العنف القائم على
كتیب)2019(االجتماعي.النوع

لتنسیق تدخالت العنف القائم على
.النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

السكان)بینللحاالتاإلجمالي(العددانتشارحولبیاناتعلىالحصول"إن
ینبغيالاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأشكالمنغیرهأوالجنسيللعنف

حالةبدایةفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلشركاءأولویةیكونأن
األمنیةوالمخاطرالمخاطرعناإلبالغعدممنعاٍلمستوىھناكالطوارئ.
ھياألولىاألولویةمرتفعة.األوضاعھذهفيالبیاناتعلىبالحصولالمرتبطة

ماحسبوأخالقیةآمنةبیاناتأنظمةإنشاءثمواالستجابة،للوقایةتدابیرإنشاء
االجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمسؤولیة(محور".الظروفبھتسمح

2019:10(

حیاةعلىیؤثروكیفأوضحبشكلالموقففھمھوالتقییممن"الغرض
إنھمتعددة.قطاعاتعبروفعالةمناسبةتدخالتتصمیمأجلمنالمتضررات

النوععلىالقائمالعنفتدخالتإثباتأجلمناالنتشارمعلوماتلجمعلیس
)201992االجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمسؤولیة(محور".االجتماعي

جمعأناستیعابإلىالحكومةوممثلوالتجمعوأعضاءالمانحةالجھة«تحتاج
لیساالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحاالتمنمحددعددحولالبیانات

تأثیرالبیاناتھذهمثللغیابیكونأالیجبالطوارئ.حاالتفيأولویاًأمراً
آثارهمنوالتخفیفاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمنعالجھودتكثیفعلى
ماأھمللناجیات...األقساممتعددةاالستجابةخدماتتطویرأوالقطاعاتكافةفي

علىالقائمالعنفتقییمبیاناتأنواعجمیعبینمناالعتباربعینأخذهیجب
أواالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفشركاءقبل(مناالجتماعيالنوع

الحمایةلتعزیزبأمانالمعلوماتاستخدامیمكن«كیفھي:األخرى)القطاعات
االجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمسؤولیة(محورللخطر؟»للمعرضات

2019:92(

)102-92(صفحةأیًضاالتقییماتانظر

دعوة إلى العمل للحمایة من العنف
القائم على النوع االجتماعي في حاالت

مساءلةعملإطار)2018(الطوارئ.
العنف القائم على النوع االجتماعي:
لكل الجھات الفاعلة في مجال العمل

اإلنساني دور تؤدیھ.

النوععلىالقائمالعنفخدماتمنشآتتمولالمانحة:الجھات«مساءلة
النوععلىالقائمالعنفبیاناتغیابأووجودعنالنظربصرفاالجتماعي

)2018:2العمل،إلى(دعوةاالجتماعي.»

الدولیة،للتنمیةالمتحدةالوالیاتوكالةالعملإلىالدعوةفيالمشاركونیتضمن
األمموصندوقللطفولة،المتحدةاألممومنظمةالالجئین،شؤونومفوضیة
الشؤونلتنسیقالمتحدةاألممومكتبالدولیة،اإلنقاذولجنةللسكان،المتحدة

ووكالةالدولیةالھجرةومنظمةكاب،نورومنظمةكیر،ومنظمةاإلنسانیة،
الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة
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إرشادات الجھة المانحة/المشترك بین الوكاالت

اإلدارة المعنیة بالتنمیة الدولیة.
والفتیاتالنساءضدالعنف)2013(

في حاالت الطوارئ اإلنسانیة، متابعة
أوراق التعلیمات.

الحساسیةإلىبالنظرلكنتحدیاً،الطوارئحاالتفيللبیاناتجمعأي«ُیعد
مناھجتتوافقأنالضروريمنفإنھوالنساءالفتیاتضدالعنفلقضایاالعالیة
والضرر"المبادئومعدولًیاالمقبولةاإلرشاداتمعالمعلوماتجمع

فيللغایةصعبًةالمنزلیةالمسوحاتمثلالبیاناتجمعأسالیبتعّدضرار"...
األنظمةوانھیاروالنزوحالتقاریر،نقصبسببوذلكاإلنسانیةالطوارئحاالت
برنامجتصمیمبھدفالمعلوماتُتجمعأنیجبواألمان.السالمةوقضایا

أیًضاالمھممنوالنساء.الفتیاتلحاجاتالتدخالتاستجابةوضمانللمعلومات
بالتنمیةالمعنیة(اإلدارةالكمیة.»البیاناتعلىالتركیزمنأبعدماإلىالنظر

)10-2013:9الدولیة,

اإلدارة العامة للمفوضیة األوروبیة
للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة.

تحسین:اإلنسانیةالحمایة)2016(
نتائج الحمایة لتقلیل المخاطر التي

یتعرض لھا األشخاص في األزمات
وثائق السیاسة الموضوعیةاإلنسانیة.

للمدیریة العامة للمفوضیة األوروبیة
للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة.

إطارھا(وفيالعامةالحمایةنشاطاتومتابعةتقییمأنعلىالوثیقةھذهتؤكد
ونقاطتھدیداتتقییمعلىتركزاالجتماعي)النوععلىالقائمالعنفبرامج
المكلفینوقدراتلسلوكباإلضافةالمتضررة،السكانیةالكثافاتوقدراتضعف

مضمًناحتىأومطلوًبالیسالتجمعانتشارفإنالحمایة،منطلقمنبالواجبات.
خدماتحولالمعلوماتفإنذلكبالرغمبھا،الموصىالبیاناتمصادرفي

إلىباإلضافةمطلوبة،ُتعدبالواجبات)المكلفین(قدراتالمتاحةالحمایة
التيالمخاطرتجاهالمتضرراتتصوریرصدالذيباألمان’’’’الشعورمؤشرات

یواجھنھا كُمخرجات لمؤشر تدخل الحمایة.

27-26الصفحاتوالمؤشرات.والتقییمالمراقبة.6أیًضاانظر

اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.
)2015a(:التقییمإرشاداتأداة

األولي السریع متعدد القطاعات
التقییم األولي السریع متعدد
اإلرشادات.المجموعات / القطاعات

فریق عمل تقییم االحتیاجات التابع
للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.

/المجموعاتمتعددالسریعاألوليالتقییمبمنھجُیقصدالأنھاألداةھذهتؤكد
االحتیاجاتفيالكمیةلإلحصائیاتأولیةتمثیلیةبیاناتتأمینالقطاعات
لفھماالنتشاربیاناتجمعإلىالتحلیليالعملإطاریدعوأویتضمنالاإلنسانیة.

لتحدیدالثانویةالبیاناتتحلیلدورعلىیؤكدذلكإلى,وھواألزمة.ونطاقحجم
(منالمجتمعمستوىعلىالتقییماتودوربھاالمتأثراتوعددالكوارثامتداد
واألولویاتاالحتیاجاتدمجفيالرئیسیین)والمخبرینالمباشرةالمراقبةخالل

كما تحددھا المجتمعات المتأثرة في األولویات اإلنسانیة االستراتیجیة.
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المراجع
العملمجالفيفاعلةجھةلكلاالجتماعي:النوععلىالقائمالعنفمساءلةإطار)2018(الطوارئ.حاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللحمایةالعملإلىدعوة

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBVلتؤدیھدوراإلنساني Accountability Framework.pdf

ورقةالطارئة،اإلنسانیةالحاالتفيوالفتیاتالنساءضدالعنف)2013(الدولیة.بالتنمیةالمعنیةاإلدارة
https://assets.publishing.service.gov.uk/govمختصرة

ernment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271932/VAWG-humanitarian-emergencies.pdf

فياألشخاصلھایتعرضالتيالمخاطرلتقلیلالحمایةنتائجتحسیناإلنسانیة:الحمایة)2016(المدنیة.والحمایةاإلنسانیةللمساعداتاألوروبیةللمفوضیةالعامةاإلدارة
األزمات اإلنسانیة. وثائق السیاسة الموضوعیة

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf

النوععلىالقائمالعنفحاالتفيالتدخالتتنسیقدلیل).2019(االجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحور
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbookاالجتماعي for Coordinating GBV in Emergencies_fin.pdf

https://soundcloud.com/gbvims/prevalenceاالنتشار؟ُیفھمكیف.2018االجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارةنظامبعنوانصوتیةمدونة

بإمكانيوكیفالثانویةالبیاناتھيما.2018االجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارةنظامبعنوانصوتیةمدونة
https://soundcloud.com/gbvims/what-is-secondary-data-and-how-can-i-utilize-itاستخدامھا؟

موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي. (دون سنة). "كیف تعمل بیانات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي مع بیانات العنف القائم
على النوع االجتماعي؟"

http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Sources-of-GBV-Data-deleted-6fa788bb7853bc3b5763a181303e9cba.p
df

موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي. (دون سنة). كیف تحلل بیانات نظام إدارة العنف القائم على النوع االجتماعي؟
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/How-to-Analyze-GBVIMS-Data.pdf

االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمواجھةبرامجومدیريلمنسقيالرئیسیةالكفاءاتاالجتماعي:النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحور)2014(العالمیة.الحمایةمجموعة
https://www.refworld.org/docid/5c3704637.htmlاإلنسانیةاألوضاعفي

النشاطاتشبكاتالمتحدة:المملكةلندن،اإلنسانیة.األزماتفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفواالستجابةالمنعالعالقات:شبكةورقة)2014(د.وبوفانیندرا,رھولمز,
(ODI(الخارجیةالتنمیةمعھدعبراإلنسانیة

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089b2ed915d3cfd0003a8/GBV_in_emergencies_NP_77_web.pdf

الوكاالت.بینالمشتركةالدائمةللجنةالتابعاالحتیاجاتتقییمعملفریقالقطاعات.متعددالسریعاألوليالتقییمإرشاداتأداة:)2015a(الوكاالت.بینالمشتركةالدائمةاللجنة
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid

-assessment-mira-manual

المرونةوزیادةالمخاطر،تقلیلاإلنساني:العملنشاطاتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلدمجتوجیھیةمبادئب)2015(الوكاالت.بینالمشتركةالدائمةاللجنة
والمساعدة على التعافي.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf

األطلنطي.المحیطومنطقةآسیافيللسكانالمتحدةاألممصندوقمكتبالمسح.منھجیاتالنساء:ضدالعنفانتشارقیاسأ)2016(اتش.یانسن,
https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/measuring-prevalence-violence-against-women-survey-methodologies-know

vawdata

األطلنطي.المحیطومنطقةآسیافيللسكانالمتحدةاألممصندوقمكتبالنساء.ضدالعنفبیاناتمصادرب)2016(ھـ.یانسن,
https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/sources-violence-against-women-data-knowvawdata

والقیاس.البحثوأولویاتاألخالقیاتحولخبراءمعمحادثةبعد:عن19كوفید-خاللالنساءضدبالعنفالمتعلقةالبیاناتجمع)2020(جویدیس.أ.بھاتیا.أ،بیترمان.أ،
مایو..29إینوشینتي,-لألبحاثالیونیسیفمكتب

https://www.unicef-irc.org/article/1997-remote-data-collection-on-violence-against-women-during-covid-19-a-conversatio
n-with.html

.19یونیو/حزیران19والسیاسة،اإلنسانيللقانونالدولیةاللجنةمدونةاإلثبات،عبءعكسالجنسي:والعنفالصراع،19-كوفید)2020(س.سوتریش,
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/06/19/covid-19-conflict-sexual-violence/

االجتماعي.النوععلىالقائمللعنفالطوارئدلیل)2019((الیونیسیف).للطفولةالمتحدةاألمممنظمة
https://www.unicef.org/media/69216/file/Gender-Based Violence in Emergencies: Operational Guide.pdf

الطوارئ.حاالتبرامجفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالوكاالتبینالمشتركةللجنةالدنیاالمعاییر)2019(للسكان.المتحدةاألممصندوق
https://www.unfpa.org/minimum-standards

االنتشارالمرأة:ضدللعنفواإلقلیمیةالعالمیةالتقدیرات)2013(أفریقیا.لجنوبالبحثيوالمجلسالحارة،المناطقوطبللصحةلندنومدرسةالعالمیة،الصحةمنظمة
والتأثیرات الصحیة لعنف الشریك الحمیم والعنف الجنسي من غیر الشریك.

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en

الطوارئ.حاالتفيالجنسيالعنفورصدوتوثیقلبحثباألمانوالمتعلقةاألخالقیةالتوصیات)2007(العالمیة.الصحةمنظمة
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV%20Accountability%20Framework.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271932/VAWG-humanitarian-emergencies.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271932/VAWG-humanitarian-emergencies.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://soundcloud.com/gbvims/prevalence
https://soundcloud.com/gbvims/what-is-secondary-data-and-how-can-i-utilize-it
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Sources-of-GBV-Data-deleted-6fa788bb7853bc3b5763a181303e9cba.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Sources-of-GBV-Data-deleted-6fa788bb7853bc3b5763a181303e9cba.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/How-to-Analyze-GBVIMS-Data.pdf
https://www.refworld.org/docid/5c3704637.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089b2ed915d3cfd0003a8/GBV_in_emergencies_NP_77_web.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/measuring-prevalence-violence-against-women-survey-methodologies-knowvawdata
https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/measuring-prevalence-violence-against-women-survey-methodologies-knowvawdata
https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/sources-violence-against-women-data-knowvawdata
https://www.unicef-irc.org/article/1997-remote-data-collection-on-violence-against-women-during-covid-19-a-conversation-with.html
https://www.unicef-irc.org/article/1997-remote-data-collection-on-violence-against-women-during-covid-19-a-conversation-with.html
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/06/19/covid-19-conflict-sexual-violence/
https://www.unicef.org/media/69216/file/Gender-Based%20Violence%20in%20Emergencies:%20Operational%20Guide.pdf
https://www.unfpa.org/minimum-standards
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf


لندن،االنتشار.بیاناتغیابفيحتىالطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلبرامجالمانحةالجھاتدعمأھمیة)2020(ك.روبینیت،المقترح:االقتباس
المملكة المتحدة: مكتب المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي

مكتب المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي
بمنزلةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةلمحورالمساعدةمكتبیعُد

الجھاتإلھامإلىتھدفالتينوعھامنفریدةوتقنیةبحثیةاستشاریةخدمة
والفتیاتالنساءضدالعنفمنعفيللمساعدةودعمھااإلنسانیةالفاعلة

مكتبفيویعملالطوارئ.حاالتفيلھواالستجابةحدتھمنوالتخفیف
تدیرهالذياالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةلمحورالمساعدة
فيالخبراءكبارمنعالمیةمجموعةالمباشرة،االجتماعیةالتنمیةمنظمة
متأھبینھمالذیناالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفاالجتماعيالنوعمجال

الخطوطفياإلنسانيالعملمجالفيالفاعلةالجھاتتوجیھفيللمساعدة
حدةمنالتخفیفوتدابیراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنعبشأناألمامیة
وأفضلالعالمیةوالمبادئالمعاییرمعیتماشىبمالھواالستجابةمخاطره

لمكتبالنھائیةالنتائجفيعنھاالمعبراآلراءأوالنظروجھاتالممارسات.
یعكسالاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةبمحورالمساعدة

النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحورأعضاءجمیعآراءبالضرورة
الموجودینالمباشراالجتماعیةالتنمیةبمكتبالخبراءجمیعوالاالجتماعي،

في قائمة مكتب المساعدة
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