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في   معرفته  إلى  جمهورك  يحتاج  ما 
منقذة   معلومات  الّطوارئ:  حاالت 

 للحياة 
اإلنسانيّة األساسيّة لقضايا ع حول امواضي ال دليل 



  
  
  
  
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف القائم على     
 النّوع االجتماعيّ    

 

 توطئة 

المتضّررة   الجماهير  على مساعدة  يعملون  الذين  للإعلاميّين  الكتيّبات مخّصصة  هذه 

في   المشتركة  الإنسانيّة  القضايا  عن  موجزة  لمحة  تقّدم  وهي  الإنسانيّة.  الأزمات  من 

 حالات الّطوارئ. وسوف تساعدك على:

حالات  • في  جمهورك  يواجهها  أن  المحتمل  من  التي  المشكلات  أنواع  فهم 

 الّطوارئ. 

العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء الإغاثة لتزويد الجماهير بمعلومات دقيقة وذات  •

 صلة ومنقذة للحياة.

 الكتيّبات ة استخدام هذه  كيفيّ 

الإنسانيّ الكتيّبات  تحتوي هذه   الموضوعات  الأساسيّ على معلومات حول  الغرض وة.  ة 

يجب  التي  القضايا  أنواع  تحديد  في  لمساعدتك  انطلاق  نقطة  تكون  أن  هو  منها 

الإغاثة خبراء  على  لطرحها  وأسئلتك  برامجك  في  تحديد و.  معالجتها  في  لمساعدتك 

 .ينيّ ين المحلّ ن الإنسانيّ صيث مع المتخصّ حدّ ، يجب عليك التّ الأولويّةذات  وضوعات  الم

 إلى معرفته.  هم في حاجةما  لاكتشافث مع جمهورك أيًضا ، تحدّ أمكن وإن

 ، عند استعمال هذه الكتيّبات، أن تتذكّر:من الجدير و

 .مراعاة الوضع والّثقافة والّسياق المحّلّي للتأكّد من أّن المعلومات ذات صلة •

المحدّ   مراعاة • للجالاحتياجات  المثالدة  سبيل  )على  المختلفة  الرّ ماهير  جال ، 

 .ساء والأشخاص الأكثر ضعًفا(والنّ 

 . مةوافق مع مصادر المعلومات الأخرى المقدّ ق من التّ تحقّ ال •

المحلّ المتخصّ   ةر ااستش • المؤهّ يّ صين  للتّ ين  صحّ حقّ لين  من  المعلومات ق  ة 

 مدى صلتها بالموضوع. وة الإنسانيّ 

( الّتابع  Lifeline)  شريان الحياةإنتاج    كتيّب جنبًا إلى جنب مع    الكتيّباتم  ااستخد •

أكشن ميديا  سي  بي  كيفيّ لبي  حول  إرشادات  على  يحتوي  والذي  القيام  ،  ة 

 .  الة في الأزماتبالبرمجة الفعّ 

 

 ؟ العنف القائم على الّنوع الاجتماعيّ مفهوم 

 

 كيف يمكن لوسائل الإعلام والّتواصل تقديم المساعدة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 القائم على الّنوع الاجتماعيّ  العنف –بي بي سي ميديا أكشن  العنف القائم على الّنوع الاجتماعيّ  –بي بي سي ميديا أكشن  1

   (.10ص  ،2010جئين )حدة لشؤون اللاّ الأمم المتّ ضية ( ومفوّ 5ص  ،2015ائمة المشتركة بين الوكالات )جنة الدّ اللّ ( 1)

 (2ص  ،2013) ليب الأحمر الأستراليّ الصّ  (؛6ص  ،2015ائمة المشتركة بين الوكالات )جنة الدّ اللّ ( 2)

 ( 2-1ص  ،2010جئين )حدة لشؤون اللاّ امية للأمم المتّ ضية السّ المفوّ  (؛9ص  ،2015ائمة المشتركة بين الوكالات )جنة الدّ اللّ ( 3)

 (7ص  ،2015ائمة المشتركة بين الوكالات )الدّ  جنةاللّ  (؛3-2ص  ،2013ة )وليّ نمية الدّ وزارة التّ ( 4)

 ( 2ص  ،2012ة )وليّ لجنة الإنقاذ الدّ  (؛2ص  ،2013) ليب الأحمر الأستراليّ الصّ ( 5)

 . (2ص  ،2013) الأستراليّ  ليب الأحمرالصّ ( 6)

   ؟ العنف القائم على الّنوع الاجتماعيّ أهّمية  
 

النّ  على  القائم  الاجتماعيّ العنف  الإنسان    وع  لحقوق  انتهاك  هو 

يؤثّ الأساسيّ  أن  ويمكن  الصّ ة  على  خطير  بشكل  الجنسيّ حّ ر  ة ة 

والنّ والجسديّ  للنّ فسيّ ة  الّط ة  المدى  على  و3)  ويلاجي  حالات (.  تزداد 

  لأنّ (  4)  زاعاتأثناء الكوارث والنّ   وع الاجتماعيّ العنف القائم على النّ 

زوح وانهيار هياكل  الاضطرابات والنّ اس أكثر عرضة للخطر بسبب  النّ 

 (  5. )حمايتهمالمعنيّة بالمجتمع 

ل بشكل  أيضًا أن يقلّ   وع الاجتماعيّ على النّ   القائميمكن للعنف  كما  

 .  .الأزماتعافي من كبير من قدرة المجتمعات على الاستجابة والتّ 

 الّنوع الاجتماعيّ  العنف القائم على 

 ( 1)   ؟ القائم على الّنوع الاجتماعيّ العنف  مفهوم  

النّ  على  القائم  الاجتماعيّ العنف  موجّ  (GBV) وع  عنف  شخص    ه ضدّ هو 

الجسديّ  العنف  ويشمل  الجنس.  أساس    فسيّ والنّ   والعاطفيّ   على 

 .والجنسيّ 

هديدات بالعنف أو  أيضًا التّ   وع الاجتماعيّ يشمل العنف القائم على النّ كما  

جنسه.   أساس  على  الموارد  من  ما  شخص  حرمان  أو  أن و الإكراه  يمكن 

 .ةة أو الخاصّ في الأماكن العامّ  وع الاجتماعيّ يحدث العنف القائم على النّ 

يتعرّض النّ و شخص    أيّ   وقد  القائم على  العنف  الاجتماعيّ يعاني من    وع 

ذلك في  والرّ النّ   بما  والفتيات  ومع  ساء  والفتيان.  ساء  النّ   فإنّ   ذلك،جال 

في حالات    خاصة  الإساءةوع من  لهذا النّ   ضات بشكل خاصّ والفتيات معّر 

وع  ب في العنف القائم على النّ شخص أن يتسبّ   يمكن لأيّ ( و 2. )وارئالّط 

سواء  الاجتماعيّ    ملاء، والّز   والأصدقاء،  ركاء،والشّ   والأزواج،  الأسرة، أفراد   

 .ال الإغاثةى عمّ ون أو حتّ والعسكريّ  والغرباء،

 ؟ تقديم المساعدة كيف يمكن لوسائل الإعلام والّتواصل  
 

(،  6به )ة المرتبطة  عور بالخزي أو الخوف من وصمة العار الاجتماعيّ بسبب الشّ   وع الاجتماعيّ الإبلاغ عن العنف القائم على النّ   غالبًا ما لا يتمّ 

 (. اجين أنفسهمى النّ من قبل المعتدي أو المجتمع الأوسع أو حتّ )ة" حيّ أو "لوم الضّ  فض الاجتماعيّ والتي يمكن أن تشمل الّر 

والتّ ليمكن  و  الإعلام  النّ   تقديمواصل  وسائل  على  القائم  بالعنف  الوعي  زيادة  خلال  من  الاجتماعيّ المساعدة  ليس سلوكًا    وأنّ   ،وع  العنف 

النّ   هذاا أو مشروًعا.  طبيعيّ  النّ   اجين على إدراك أنّ يمكن أن يساعد  القائم على  الاجتماعيّ العنف  المساعدة    أيضا  يمكنكليس خطأهم.    وع 

النّ  إعلام  القانونيّ في  والحماية  بحقوقهم  الدّ اس  وخدمات  المتاحة.  ة  إيجابيّ   كذلك يمكنك  و عم  نماذج  وتمكينيّ تقديم  للذّ ة  في  ة  والإناث  كور 

مت حول  الصّ   حاجزة لكسر  قة قويّ طري  المحّرمة  المواضيع  مع  والّتعاطي المساعدة في تحفيز المناقشة    تكون  أن   يمكنيمكن أن    كماالبرامج.  

القضيّ  والسّ هذه  المواقف  في  تغييرات  وإدخال  المطاف.  ة  نهاية  في  المهمّ ولوك  المجتمع    أخيرا  من  النّ   بأسره،إشراك  والفتيات وليس  ساء 

 .فقط

 .  ينينيّ ين والدّ جال والفتيان والقادة المجتمعيّ ر في كيفية إشراك الرّ فكّ 

النّ  على  القائم  العنف  الاجتماعيّ يتعامل  مع    وع 

الحساسّ  معالجتها  القضايا  يجب  التي  للغاية  ة 

معرفتك  تأكّ   بسّرية؛  من  المحلّ با د  ية  لأنظمة 

المتعلّ  القضايا  أو  الحالات  لإحالة  قة  المناسبة 

   . وع الاجتماعيّ على النّ   القائم بالعنف  
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أنّ  ال حالة    كلّ   تذكر  حالات  عن  وارئ  ّط من  تختلف 

من  غيرها  اطلب  ين  يّ المحلّ   الإنسانيّ العمل  خبراء  ال . 

في  النّ   المتخّصصين  على  القائم  وع  العنف 

المعلومات    الاجتماعيّ  تحديد  بشأن  المشورة  تقديم 

ال نصيحة    ة أولويّ ذات  مع  يمكن  وأفضل  مشاركتها 

 المحّلي.     ياق جمهورك في السّ 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 الجماهير؟   مع   مشاركتها   يمكنني   التي   المعلومات   ما 

ة خاذ خطوات عمليّ الية لمساعدتهم على اتّ بات للأسئلة التّ إجا  إلى  جمهورك  يحتاج  قد

المشورة من   أنفسهم. احصل على  العمل    ين في مجاليّ المحلّ المتخصّصين  لحماية 

وتذكّرالإنسانيّ   الّنوع  على  القائم  للعنف  ضحيّة  يكون   أن   يمكن  شخص  أيّ   أنّ   . 

لفتيات ا  أو  الأرامل  المثال،  سبيل  على)  ضعًفا  الأكثر  الفئات  على  وتعّرف.  الاجتماعيّ 

 صائح التي يجب تقديمها لهم.المدرسة( وما النّ  أو الفتيان في سنّ 

  الأثير،   موجات  على  تنشرها  التي   أو فهم المعلومات  تفسير  أحياًنا  الجمهور  يسيء  قد

 الخاصّ   المحتوى  استعن في إدارة.  إطلاقه  قبل  بّثه  تنوي  مّما  الّتحّقق  دائًما  حاول  لذا

ن من  يأفراد عاديّ ب  الاقتضاء،عند    أو،ملاء  والّز   ل الإنسانيّ المجا  في  بالمتخصّصين  بك

   .كنت تأملها ريقة التيبالّط  يتمّ فهمهاالجمهور لمعرفة ما إذا كانت رسالتك 

 

 4الاجتماعّي  العنف القائم على الّنوع –بي بي سي ميديا أكشن  الاجتماعيّ  العنف القائم على الّنوع –بي بي سي ميديا أكشن  3

منزليّ  • عنف  حالات  توجد  أسريّ   هل  ؟  أو 

ض الأشخاص هل يتعّر   المثال،على سبيل  

في   فسي أو العاطفيّ أو النّ  للإيذاء الجسديّ 

المتاحة   المساعدة  أنواع  ما  منازلهم؟ 

في هذه   يمكنهبو  الحالة،للأشخاص  م  من 

ون  صال؟ هل هناك قادة مجتمع / دينيّ الاتّ 

بطرق  يتحدّ  القضايا  هذه  عن  علًنا  ثون 

صلةعمليّ  وذات  دعوتهم    ة  يمكنك 

 للمشاركة في البرنامج؟ 

العنف   مخاطر  هي  النّ   القائم ما  وع  على 

 ة؟ ة الحاليّ ذات الأولويّ   الاجتماعيّ 

بماهية   يتعّلق  فيما  جمهورك  يعرفه  ما  مخاطر اكتشف 

النّ  على  القائم  الاجتماعيّ العنف  مخاطر وع  ستختلف   .

النّ  على  القائم  الاجتماعيّ العنف  المجتمعات   وع  في 

   ( 7: )ياقات المختلفة ولكن يمكن أن تشملوالسّ 

 .بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسّي،العنف  •

 . جار بما في ذلك الاتّ  الجنسّي،الاستغلال  •

المنزليّ  • الإساءة    والعائلّي،  العنف  ذلك  في  بما 

 .ةفسيّ ة والنّ ة والعاطفيّ الجسديّ 

بما في ذلك    الضّارة،قليدية  قافية أو التّ الممارسات الثّ  •

والزّ  للإناث  التناسلية  الأعضاء  المبكّ تشويه  أو    رواج 

 .القسريّ 

 

 مفهوم الإجراءات المتعّلقة بالألغام  هي المعلومات التي يمكنني مشاركتها مع الجمهور؟ ما 
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للنّ  يمكن  العنف  كيف  من    القائم اجين 

النّ  الاجتماعيّ على  على    الحصول   وع 

 المساعدة؟ 

بسرّ مثلاً   • الإبلاغ  الأشخاص  يستطيع  ية  هل 

هل   المعاملة؟  وسوء  العنف  قضايا  عن 

فعل   يمكنهم  كيف  هل ذلكيعرفون  ؟ 

حية  ية؟ ما هي المرافق الصّ ها سرّ يعرفون أنّ 

تقدّ  السّ التي  الاستشارات  وخدمات  م  رية 

الجنسيّ الصّ  تذكّ حة  تفكّ ة؟  أن  أفضل ر  ر في 

المعلومات.    لتقديمطريقة   ذلك هذه  من 

أرقا  مثلا، إعطاء  أماًنا  أكثر  يكون  م  قد 

  من  بدلاً   المحّلية  المنّظماتهواتف  

 .المادّية العناوين

"النّ  مصطلح  استخدام  عليك  اجي" يجب 

"الضّ  من  عن بدلاً  الحديث  عند  حية" 

القائم  العنف  من  عانوا  الذين  الأشخاص 

النّ  التّ الاجتماعيّ وع  على  يضع  وهذا  ركيز . 

التّ  تكون على  أن  من  بدلاً  والبقاء  عافي 

النّ ضحيّ  على  القائم  للعنف  عاجزة  وع ة 

 .الاجتماعيّ 

هويّ  تنشر  النّ لا  القائم ة  العنف  من  اجين 

النّ  الاجتماعيّ على  مع تحدّ و.  وع  ث 

المحلّ المتخصّ  القائم صين  العنف  في  يين 

النّ  الاجتماعيّ على  حساسيّ   وع  ات حول 

البثّ  الأماكن    مواقع  فيها يمكن    التيفي 

هذا   لأنّ   الحصول على المساعدة،اجين  للنّ 

يعّر  النّ قد  يساعدونهم ض  من  أو  اجين 

 . للخطر 

 كيف يمكن حماية الناس من هذه المخاطر؟ 

؟  اس البقاء في مأمن من العنف الجنسيّ كيف يمكن للنّ  •

المحلّ تحدّ  المجموعات  إلى  المجموعات  ث  مثل  ية 

المنّظ سائيّ النّ  أو  المجتمعيّ ة  تعّر مات  أنواع  ة.  على  ف 

سبيل    الجنسيّ العنف   على  هل    المثال،الموجودة. 

معّر النّ  على ساء  الحصول  عند  الاغتصاب  لخطر  ضات 

يمكنهم الّط  كيف  المراحيض؟  استخدام  أو  الماء  أو  عام 

ب  هل يجب عليهم تجنّ   المثال،البقاء بأمان؟ على سبيل  

معيّ  والسّ أماكن/أوقات  وتجنّ نة  مجموعات  في  ب  فر 

 ؟الأماكن المظلمة

يمكن   • النّ كيف  يبقى  الاستغلال؟ أن  من  مأمن  في  اس 

الموجودة في سياقك.   اكتشف أنواع الاستغلال الجنسيّ 

يتمّ  جار بالأشخاص؟ هل  الاتّ   هل يتمّ   المثال، على سبيل  

تبادل  النّ   إجبار على  والفتيات    .ةالجنسيّ   الخدماتساء 

 ة؟أساسيّ ة مقابل مساعدات إنسانيّ 

 

ألاّ  يجب  وجمهورك.  فريقك    حماية 

أبًدا.  صادًما  المحتوى    احرص   يكون 

دعم فريقك أثناء تعاملهم مع    على 

 . اسة القضايا الحسّ 

المتّ اضية  مفوّ (  7) اللاّ السّ حدة  لأمم  لشؤون  )امية  بكة الشّ   (؛10ص    ،2010جئين 

 .  118 ص. 2012(، INEE)عليم في حالات الطوارئ المشتركة بين الوكالات للتّ 
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 :عن الاستغلال نموذجيّة  معلومات  

يحقّ  أو   لأيّ   لا  يلمسك  أن  شخص 

أيّ  منك  جنسيّ   ةيطلب  لا أفعال  ة. 

من  أخرى  أشياء  أو  المال  تقبل 

شخص  منك  اقترب  إذا  الغرباء. 

الارتياح،  بعدم  وشعرت  غريب 

على فتحدّ  المساعدة  واطلب  ث 

 .الفور

الرئيسيّ الّر  على    القائم ة للعنف  سائل 

الاجتماعيّ النّ  الفيضانات  وع   ،

كتلة  الباكستانيّ  العالميّ ة،  ة،  الحماية 

2010 . 

 :ة عن الوقاية معلومات نموذجيّ 

وأينما  تجنّ  حيثما  بمفردك  الخروج  ب 

ذلك   فيخاصّ   ممكًنا،كان  يل.  لّ ال  ة 

اذهب دائًما مع شخص ما عند جمع  

الّط  وشراء  الحطب  أو  عام.  المياه 

المسارات  جّر  واستخدم  ب 

دائًما  ا.  دً جيّ المضاءة/الُمنارة   أخبر 

خروجك  شخًصا   عند  وجهتك  عن 

 وعن وقت عودتك. 

الشّ  رسائل  المعنيّ مكتبة  ة  بكة 

المحلّ بالتّ  المجتمعات  مع  ية  واصل 

 (.   CDAC) رة من الكوارث  المتضرّ 

مساعدة   كيفية  عن  معلومات 

 :اجين لأنفسهم النّ 

 

تعّر  تصمت.    للأذى،ضت  إذا  ها نّ إفلا 

اُ  غلطتك.  المساعدة  ليست  طلب 

 .من شخص تثق به

 

لأمم  ا ة  ضيّ للمفوّ   " ماني "أ حملة  

السّ المتّ  لشؤون  حدة    اللاّجئين، امية 

 .  2014  الّسوريّة، الاستجابة  

 :الّتالية   المصادر   إلى   الوثيقة   هذا   في   الواردة   المعلومات   تستند   

 المراجع 

 مكافحته.  كيفيّة و – المرأة كنولوجيا لارتكاب العنف ضدّ استخدام التّ  (. كيف يتمّ 2010ة )ميّ قدّ التّ  عمليّات الّتواصلجمعية 

.  المكافحات ضّد الانتهاكات ساء  النّ كيفيّة استخدامها من قبل  قنيات الجديدة من قبل المنتهكين واستخدام التّ ة  موجزة عن كيفيّ   مذكّرةهذه  

 متاح على: 

https://www.apc.org/sites/default/files/%20Technology+is+Being+Used+to+Perpetrate+Violence+Against+Women+%e2%80%93

+And+to+Fight+it.%20pdf   

 

ة لمحة عامة عن قضيّ ين  حفيّ للصّ الّدليل  هذا    يقّدمحفيين.  : دليل للصّ وع الاجتماعيّ (. الإبلاغ عن العنف القائم على النّ 2009انتر برس )  خدمة

 . متاح على: وع الاجتماعيّ العنف القائم على النّ 

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/GBV_Journalists_IPS_2009.pdf 

 

 .  وع الاجتماعيّ والعنف القائم على النّ  الاستراتيجيّ  الّتواصلما يجب أن تعرفه:  – مكين(. رسائل التّ 2009ي أفريقيا )رصد وسائل الإعلام ف

 . متاح على: وع الاجتماعيّ ة تهدف إلى معالجة العنف القائم على النّ استراتيجيّ  عمليّات تواصلة لإنتاج إرشادات عمليّ الّرابط ر هذا يوفّ 

http://mediamonitoringafrica.org/resources/entry/empowering_messages_%20what_you_should_know_strategic_com

munication_and_gender/  

المّت  الأمم  للسّ صندوق  النّ 2016)كان  حدة  على  القائم  العنف  تغطية  الاجتماعيّ (.  السّ   وع  الأزمة  الجيّ في  الممارسات  وسائل ورية:  في  دة 

 الإعلام.  

في سياق   وع الاجتماعيّ سعة للإبلاغ عن العنف القائم على النّ ة التّ ة دمج المبادئ الأخلاقيّ يهدف كتاب أفضل الممارسات إلى توضيح كيفيّ 

 متاح على: ورية.السّ ساء والفتيات المتأثرات بالأزمة حفيين لتحسين حياة النّ بل الصّ من ق بشكل عمليّ  إنسانيّ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/best_%20practice_book_47_english.pdf 

 

المتّ اضية  المفوّ  السّ لأمم  اللاّ حدة  لشؤون  )امية  الإعلام  2013جئين  وسائل  إرشادات  النّ (.  على  القائم  العنف  عن  الاجتماعيّ للإبلاغ  في    وع 

 ة.  ياقات الإنسانيّ السّ 

التّ الّدليل  يوفر هذا   الممارسات للصّ مبادئ إعداد  ويقترح أفضل  الإعلام قارير ومسردًا للمصطلحات  العاملين في مجال  حفيين وغيرهم من 

 متاح على:  وارئ.الّط ي سياقات ف  وع الاجتماعيّ مون تقارير عن العنف القائم على النّ الذين يقدّ 

http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2013/07/GBV-Media-Guidelines-Final- Provisional-25July2013.pdf 

   المرأة،ة لإنهاء العنف ضد الاستراتيجيّ  عمليّات الّتواصل: الفارق . خلقهيئة الأمم المتحدة للمرأة

 متاح على: . النساء والفتيات لإنهاء العنف ضدّ  عمليّات تواصلات لإنتاج مجموعة أدو

http://cpwg.net/wp- content/uploads/sites/2/2013/08/IMAS-Mine-Risk-Education.pdf 

 خائر غير المنفجرة. ين من الألغام والذّ الفارّ وريين (. حماية السّ 2013ولية للألغام )ة الدّ المجموعة الاستشاريّ 

رات من مخلفات  ة والمتفجّ دة حول مخاطر الألغام الأرضيّ ة جيّ ة وغير لفظيّ ة )النسخة الإنجليزية( يقدم رسائل شفهيّ إعلان فيديو للخدمة العامّ 

 . متاح على: الحرب

http://menengage.org/resources/making-difference-strategic-communications-end-violence- women/ 

 

 6 الاجتماعيّ العنف القائم على الّنوع  –ي بي سي ميديا أكشن  العنف القائم على الّنوع الاجتماعيّ  –بي بي سي ميديا أكشن  5
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 المراجع 

 

 :ولمزيد من الاّطلاع 
 

 متاح على:  . وارئفي حالات الّط  وع الاجتماعيّ (. الاستجابة للعنف القائم على النّ 2013) ليب الأحمر الأستراليّ الصّ 

http://www.redcross.org.au/files/Gender-based_violence_in_emergencies_guidance_note.pdf 

  متاح على: .ون تاريخ(الكوارث )بد المتضّررة منواصل مع المجتمعات التّ  شبكة مكتبة رسائل

http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/message-library/?language=english&filterA 

=threat&filterB=THR-GBV&filterC=&filterD=&local=global&format=html-cdac 

 متاح على: . ة ورقة إحاطةوارئ الإنسانيّ ساء والفتيات في حالات الّط النّ  (. العنف ضدّ 2013ولية )نمية الدّ قسم التّ 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/271932/VAWG-humanitarian-

emergencies.pdf 

الدّ جناللّ  الوكالات  ة  بين  المشتركة  توجيهيّ 2015)(  IASC)ائمة  مبادئ  تدخّ (.  لدمج  النّ ة  على  القائم  العنف  الاجتماعيّ لات  في    وع 

 متاح على:  .عافيالتّ على مساعدة المود، والصّ القدرة على من المخاطر، وتعزيز  : الحدّ العمل الإنسانيّ 

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

. عافيعليم: التأهب والاستجابة والتّ نيا للتّ (. المعايير الدّ 2012) (INEEوارئ )عليم في حالات الّط بكة المشتركة بين الوكالات للتّ الشّ 

 متاح على:  

http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards 

 متاح على:. وارئساء والفتيات من العنف في حالات الّط ليس اختياريًا: حماية النّ  الأرواح،(. إنقاذ 2012) (IRCولية )لجنة الإنقاذ الدّ 

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref_Doc_Lifesaving_Not_Optional_-

_Discussion_Paper_Feb2013.pdf 

 متاح على:  .(. احِم نفسك وعائلتك من العنف2015كان )حدة للسّ صندوق الأمم المتّ 

http://myanmar.unfpa.org/sites/asiapacific/files/pub-pdf/GBV_Protectyourself_ENG.pdf  

 

والاستجابة    وع الاجتماعيّ منع العنف القائم على النّ لة  سائل الرئيسيّ (. الّر 2010جئين )امية لشؤون اللاّ حدة السّ ضية الأمم المّت مفوّ 

   متاح على: .له، فيضانات باكستان

http://cpwg.net/wp-content/uploads/ sites/2/2012/09/GBV-core-Messages-in-Emergency-ENG.docx 

المتّ لأاضية  مفوّ  السّ مم  اللاّ حدة  لشؤون  )امية  حملة  2014جئين  الوكالات    "،أماني"(.  بين  المشتركة  الّط حول  الحملة  فل  حماية 

 متاح على: . استجابة سوريا الاجتماعّي،وع والعنف القائم على النّ 

https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7662 

( اللاّجئين  لشؤون  الّسامية  المّتحدة  الأمم  للتّ 2012مفّوضية  سريع  دليل  الّط (.  حالات  في  الحماية  بشأن  وعيّ واصل  من  وارئ  نة 

 . متاح على: ئيسية للحمايةائل الّر سالّر 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/South_Pacific/files/PHPC_Quick_Guide_C

ommunication_Key_Protection_Communication_Messages_EN.pdf   

في الأوضاع  وع الاجتماعيّ لات العنف القائم على النّ ب لتنسيق تدخّ (. كتيّ 2010مفّوضية الأمم المّتحدة الّسامية لشؤون اللاّجئين )

 . متاح على:  ةالإنسانيّ 

http://www.cpwg.net/resources/gbv-aor-handbook-for-coordinating-gender-based-violence- interventions-in-

humanitarian-settings-2/ 

( اللاّجئين  لشؤون  الّسامية  المّتحدة  الأمم  الجنسيّ 2003مفّوضية  العنف  الاجتماعيّ   (.  الّنوع  على  القائم  جئين  اللاّ   ضدّ   والعنف 

 . متاح على: والّنازحينوالعائدين 

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref_Doc_Lifesaving_Not_Optional_-

_Discussion_Paper_Feb2013.pdf 

 متاح على:  .سالةالّر  حدة للمرأة )بدون تاريخ(. أسئلة يجب مراعاتها عند صياغةمة الأمم المتّ منّظ 

http://myanmar.unfpa.org/sites/asiapacific/files/pub-pdf/GBV_Protectyourself_ENG.pdf 

 7 المتعّلقة بالألغام الإجراءات –بي بي سي ميديا أكشن 
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