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                                                              1 أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي
 )GBVIMSلالستخدام مع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي (

ھا إحصائيات لم يستطع المجتمع اإلنساني جمع المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وتصنيفھا وتحليلھا بطريقة يمكن أن تستخلص من
وال يمكن حل ھذه المعضلة حلل في مختلف البرامج والمواقع الميدانية. جمِّع البيانات وتُ من المستحيل في الوقت الحاضر أن تُ يكاد يكون مقارنة. وقابلة لل

ان دون اتخاذ نھج جديد في كيفية تصنيف أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي. وللتصدي لھذه المشكلة، طّور صندوق األمم المتحدة للسك
)UNFPA) ولجنة اإلنقاذ الدولية (IRC) ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين (UNHCRنيف العنف القائم على النوع ) أداةً جديدةً لتص

 مختلف مقدمي خدماته. لدىأغراض توحيد أسلوب جمع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي  ةاالجتماعي خصيًصا لتلبي

 من العنف المبني على النوع االجتماعي التي تستخدمھا أداة التصنيف ھي: ةكانت المعايير التي استخدمت للوصول إلى األنواع السبع

  نماذج معترف بھا عالميًا من العنف القائم على النوع االجتماعي 
 (غير متقاطعة) ال يمكن الجمع بين أي من بينھا 
 فيه  تعن الدوافع التي وراءه والسياق الذي ارتكب ة؛ منفصلالمحدد منصبة على فعل العنف 

أما   2ما أن يأتي بفعلطواعيةً وبكامل حريته يقبَل وتقع الموافقة حين يختار شخٌص ما اختياًرا مستنيًرا أن  الموافقةيشير كل من التعريفات أدناه إلى مبدأ 
 بواسطة: ذلك القبولكتسب يُ فتقع حين   الموافقة عدم

  اء الكاذب االدعأو التالعب أو الخداع أو االحتيال استخدام التھديد أو القوة أو األشكال األخرى من اإلكراه أو الخطف أو 
 حجب منفعة مستحقة بالفعل للشخص أو  استخدام التھديد ب 
 مامنفعة له م أن تقدب الشخص وعد. 

األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي بغرض تجميع بياناته  ةت األنواع الستحدد 3.االجتماعي النوع على القائم العنف من أساسية أنواع ستة
مع العنف القائم على النوع االجتماعي رغم أن بعضھا قد ينطبق على أنواع أخرى من العنف ليست قائمة  سوىويجب أال تستخدم 4 وتحليلھا إحصائيًا.

 على النوع االجتماعي. 

المھبل أو فتحة الشرج أو الفم بواسطة قضيب أو غيره من أجزاء الجسم. ويشمل أيضا في : ھو الولوج غير الرضائي (مھما كان طفيفاً) االغتصاب .1
 اختراق المھبل أو فتحة الشرج بواسطة غرض من األغراض. 

 : ھو أي شكل من األشكال غير الرضائية لالتصال الجنسي ال ينتج عنه أو ينطوي على الولوج. تشمل األمثلة: محاولة االغتصابالجنسي االعتداء .2
ال العنف يؤثر وكذلك التقبيل غير المرغوب فيھا أو المالطفة أو لمس األعضاء التناسلية واإلليتين. بتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عمٌل من أعم

  .ولوجال يحدث حيث أي االغتصاب، الحوادث من النوع ھذا يشمل العلى األعضاء التناسلية، ولذا يجب أن يصنف كاعتداء جنسي. 

. تشمل األمثلة: الضرب والصفع والخنق والجرح والدفع والحرق وإطالق النار أو الذي ال يتسم بطابع جنسي: ھو العنف الجسدي الجسدي عتداءاال .3
 تشويه/ بتر الحوادث من النوع ھذا يتضمن ال .اإلصابة أو المعاناة أو األلم عنه ينتج آخر عمل أي أو باألحماض االعتداءاستخدام أي أسلحة أو 

  .لألنثى التناسلية األعضاء

 : ھو زواج شخص ضد إرادته.  القسري الزواج .4

األصول االقتصادية أو فرص العيش أو التعليم أو الصحة أو  الحصول على الموارد/ ھو الحرمان من حق :والخدمات والفرص الموارد من الحرمان  .5
حد غيرھا من الخدمات االجتماعية. ومن أمثلة ذلك أرملة ُحرمت من الحصول على الميراث، أو أجر مكتسب يُنتزع عنوةً من الشريك الحميم أو أ

 الذھاب إلى المدرسة، الخ.  ينبغي عدم  تسجيل تقارير الفقر العام. أفراد األسرة، أو امرأة تُمنع من استخدام وسائل منع الحمل، أو فتاة تُمنع من 

ھي إلحاق األلم الذھني أو العاطفي أو اإلصابة. تشمل األمثلة: التھديد بالعنف الجسدي أو الجنسي والتخويف واإلذالل  :العاطفية/النفسية اإلساءة .6
جنسي و/ أو تھديد الطابع الأو الكلمات المكتوبة ذات  ،والمالحظات واإليماءات والعزل القسري والمطاردة والتحرش واالھتمام غير المرغوب فيه

 وتدمير األشياء العزيزة، الخ. 

  

 

                                                            
ن اإلنسانية، ومفوضية األمم المتحدة العليا وؤلشمن مكتب تنسيق ا الذي أطلقه كلٌ وضعت أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي كجزء من مشروع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي  1
عي المختص باإلجراءات عامل الفراعتمد الفريق الدولي لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، عبر جميع مراحل المشروع، على التوجيه الفني للفريق ال. الالجئين ولجنة اإلنقاذ الدولية شؤونل

 ).IASC(النوع االجتماعي التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت واإلنسانية 
غراض نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع يعتبر الطفل، أل. ال تنطبق ھذه المحددات القانونية على أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي المقترحة في ھذا النظام. تقيد العديد من القوانين الرضا بسٍن معينة 2

ُ  18االجتماعي، أي ناج يقل عمره عن   .وقت وقوع الحادث عاما
قد ال تجّرم العديد من صور العنف القائم على . لقوانين والسياسات الوطنيةال تطابق تعريفات الحاالت المستخدمة في سياق برمجة العنف القائم على النوع االجتماعي بالضرورة التعريفات القانونية المستخدمة في ا 3

 .النوع االجتماعي، وتتفاوت التعريفات والمصطلحات القانونية بشدة من بلٍد آلخر ومن منطقٍة ألخرى
كاالت بشأن التدخل في العنف القائم على النوع االجتماعي في البيئات اإلنسانية، وأھم تلك المصادر، توجيھات اللجنة الدائمة المشتركة بين الو. أخذت العديد من المصادر في االعتبار أثناء إعداد ھذه الوثيقة 4
 ).ن الالجئينؤومفوضية األمم المتحدة العليا لش(والتعامل معه  ن والعائدين والمشّردين داخليًاتوجيھات منع العنف القائم على النوع االجتماعي والجنس الموجه ضد الالجئيو
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 التفسير:
نطوي على أكثر من صورة من صور العنف (مثل المرأة التي تغتصب، وتضرب تنطوي على عنٍف قائم على النوع االجتماعي عادةً ما ت ةأي حادث 

ل أن يمكن ال). ةأثناء الحادثوتمتھن نفسيًا  ل يسجِّ للتأكد من  ةحادث كل في االجتماعي النوع على القائم العنف من واحد نوع سوى الحوادث مسجِّ
ل الحوادث نفس األسلوب في تحديد كيفية تصنيف  وإمكانيةصالحية البيانات  ما بناًء  حادثةالمقارنة بينھا إحصائيًا، يجب أن ينتھج جميع مستخدمي مسجِّ

 إمكانية لضمان خاص بترتيب ُمَرتـَّبة االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع. الذي انطوى عليهعلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي 
للوقوف على أكثر تصنيفات الحوادث تحديًدا الستخدامه في  عملية االستبعادتتيح لنا التعليمات المبينة أدناه استخدام  5.البيانات بين اإلحصائية المقارنة
 . اُمبلَغ عنھ حادثةتصنيف 

المعلومات عن الحوادث المبلغ عنھا والالزمة لتقديم الخدمة طبقًا لما وصفه عمالؤھم في مالحظات  كافةمن المستحسن استمرار مقدمِّي الخدمات في جمع 
 نوع المعلومات المناسب للتجميع والتسجيل من خدمٍة ألخرى. يختلفالحالة. قد 

 
مالحظات فّضل أن يستمر مقدمو الخدمة في تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالحوادث المبلغ عنھا ألغراض تقديم الخدمة طبقًا لما يصفه عمالؤھم في وي

  أخرى.إلى الحالة. قد يختلف نوع المعلومات التي يكون تجميعھا مناسبًا من خدمٍة 
  

                                                            
 ).أي أن االغتصاب أسوأ من الزواج القسري(ضمنية ألنواع العنف القائم على النوع االجتماعي ’ قيمة’ال يُقصد بالترتيب التعبير عن  5
 ".اغتصاب"داخل النظام، على أنه ثم إجبارھا على ممارسة الجنس معه أيًضا سيصنف العنف القائم على النوع االجتماعي،  المرأتهفعلى سبيل المثال، الحادث الذي يبلغ عن ضرب زوج  6
 .  وضعت ھذه القاعدة لتجنب تقارير األطراف الخارجية خارج سياق تقديم الخدمة 7

 تعليمات استخدام أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي

 لك الناجي، اسأل نفسك األسئلة التالية بالترتيب.  اي وصفھتال ةلتحديد التصنيف المناسب للعنف القائم على النوع االجتماعي للحادث 

 توقف عند أول سؤال يمكن اإلجابة عنه في القائمة السؤال التالي انتقل إلى، االمبلغ عنھ ةإذا أجبت عن السؤال بـ"ال" بناًء على وصف الحادث .
يجب استخدام النوع المناظر  االمبلغ عنھ حادثةعلى وصف ال . حين تصل لسؤال إجابته "نعم" بناءً االمبلغ عنھ حادثةبـ"نعم" بناًء على وصف ال

 6.ةالحادث همن العنف القائم على النوع االجتماعي والمبين بجوار السؤال في تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي المتعلق بھذ

  ل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي سوى الحوادث التي يبلغ عنھا الناجون مباشرةً (أو يبلغ عنھا ولي أمر الناجي ال يسجِّ
ستبعد أية حوادث توفيت فيھا الضحية قبل ذا تُ ھكإذا كان الناجي طفالً أو غير قادر على اإلبالغ نظًرا لإلعاقة) وفي سياق تلقي الخدمات. و

 7ي.اإلبالغ من التسجيل في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماع

 ؟اولوجً  االمبلغ عنھ ةالحادث تھل تضمن .1
 ".اغتصاب"على أنه  صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 فيه؟ مرغوب غير جنسيًا اتصاالً  االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .2
 ".جنسي اعتداء"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟جسديًا اعتداءً  االمبلغ عنھ ةالحادث تھل تضمن .3
 ".يجسد اعتداء"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟قسري زواجواقعة  حادثةال تل كانھ .4
  ".قسري زواج"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر  إذا كانت اإلجابة بال

 ؟الخدمات أو الفرص أو الموارد منحرمانًا  االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .5
 ".الخدمات أو الفرص أو الموارد من حرمان"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟العاطفية/النفسية المعاملة إساءة االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .6
 ".يةة/عاطفنفسي معاملة إساءة"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟عنفًا قائًما على النوع االجتماعي االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .7
 تصنيف حاولت كنت إذا(وحاول إعادة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي  1بدأ مرة ثانية عند الرقم ا  إذا كانت اإلجابة بنعم 

  .)التنسيق جھة من أو عليك المشرف من الدعم اطلب مرات، عدة حادثةال
  ."االجتماعي النوع على قائم غير عنف" على أنه العنف صنِّفبال اإلجابة كانت إذا
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 باإلمكان تحليلھا بطريقة غير مباشرة.   هغير أن كل مما يلي، وع االجتماعياألنواع األساسية للعنف القائم على الن ال تتضمن
 عنف الشريك الحميم (والذي يطلق عليه عادة اسم "العنف المنزلي") .1
 االستغالل الجنسي لألطفال .2
 الزواج المبكر .3
 االستغالل الجنسي/ جنس الصفقات  .4
 الرق الجنسي .5
 الممارسات التقليدية الضارة .6

 التفسير: 
وبين الناجي وقد يتضمن عدة أنواع من العنف (االغتصاب واالعتداء  ة المدعى عليهالحادث مرتكبيعّرف طبقًا للعالقة بين  الشريك الحميمعنف  .1

التعرف على الحوادث التي ارتكبت في سياق الجنسي والجسدي واإلساءة النفسية/العاطفية)، مما قد يسبب تضاربًا في تسجيل الحوادث. يمكن 
 .  ة المدعى عليهالحادث بمرتكبعن طريق تحليل نوع العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقة الناجي ة مع شريك حميم وتحليلھا العالق

 حادثةسياق ال  ثة المدعى عليهالحاد مرتكب  نوع العنف القائم على النوع االجتماعي

 اغتصاب 
 اعتداء جنسي
 اعتداء جسدي

 حرمان من الموارد
 المعاملة النفسية/العاطفيةإساءة 

+ 

 
 

 عنف الشريك الحميم = شريك حميم / شريك سابق

قًا لعمر الناجي، ويتضمن العديد من صورة العنف الجنسي، وقد يؤدي إلى تضارب في تسجيل الحوادث. يمكن وفيعرَّف االستغالل الجنسي لألطفال  .2
استغالل جنسي  حادثةحلل بسھولة أٌي من الحوادث المبلغ عنھا تُعّد نبتحليل نوعين من الحوادث (االعتداء الجنسي واالغتصاب) وعمر الناجي أن 

 .لألطفال

النوع نوع العنف القائم على 
 االجتماعي

 حادثةسياق ال  عمر الناجي  مرتكب الحادثة المدعى عليه 

 اغتصاب 
 اعتداء جنسي

 جنسي لألطفالاستغالل  =  طفل  + شخصأي  +

عنھا يعد أٌي من الحوادث المبلغ تحديد وعمر الناجي،  حادثةقًا لعمر الناجي وقت حادثة الزواج القسري. يمكن بتحليل الوفيعرَّف  الزواج المبكر .3
 زواًجا مبكًرا.

نوع العنف القائم على النوع 
 االجتماعي

 حادثةسياق ال  عمر الناجي  مرتكب الحادثة المدعى عليه 

 زواج مبكر = طفل  + شخصأي  + زواج قسري

فان  االستغالل الجنسي المحتمل وجنس الصفقات  .4 باإلضافة إلى الظروف المحيطة ، ومرتكب الحادثة المدعى عليهقًا للعالقة بين الناجي وفيُعرَّ
ل الحوادث عموًدا يمكن فيه اإلجابة بـ  حادثةبال ’ نعم/ال’(مثل االغتصاب أو االعتداء الجنسي)، وقد يؤدي إلى تضارب تسجيل الحوادث. يتضمن مسجِّ

مر الذي يعطي انطباًعا عّما إذا كان العنف ؟" وھو األاالمبلغ عنھ حادثة"ھل حدث تبادل للسلع و/أو المنافع و/أو الخدمات في سياق ال على السؤال
 الجنسي المبلغ عنه استغالليًا في طبيعته.   

ل الحوادث  التي الظروف يتحدد وفق الرق الجنسي المحتمل .5 ل مسجِّ ترتكب فيھا عدة أفعال من العنف الجنسي على مدار فترة زمنية. ال يمكن أن يسجِّ
ل الحوادث عموًدا منفردة  ةواحد ةسوى حادث ما إذا كانت الحادثة قد تّمت أثناء تعّرض الناجي لآلتي: أ)  لإلشارة إلىفي المرة الواحدة.  يتضمن مسجِّ

 أو االختطاف.  هالنقل باإلكراه (التھريب)؛ ب) اإلكراه على االنضمام لجماعة مسلحة (التجنيد اإلجباري) ج) االحتجاز ضد رغبت

. لتمييز أعمال العنف القائم على حادثةفيه ال تقًا للقيم االجتماعية والثقافية والدينية المحلية في المكان الذي وقعوفتعّرف  ارةالممارسات التقليدية الض .6
ما إذا   لبيانالنوع االجتماعي التي تعد ممارساٍت تقليديٍة ضارة خاصة بالسياق الذي وقعت فيه، يتضمن نموذج استقاء البيانات والتقييم المبدئي سؤاالً 
 اعلى أنھ حادثةكان العنف القائم على النوع االجتماعي يمثل نوًعا من أنواع الممارسات التقليدية الضارة. يجب تخصيص اإلجابات محليًا لتعرِّف ال

ل الحوادث من التعبير وثيقة الصلة بممارسات تقليدية ضارة  أربعة من أكثر ةواحد عن عدد المّرات التي أجيب فيھا  كميًاالسياق. سيتمكن مسجِّ
 بـ"نعم/ال" على الممارسات التقليدية الضارة ومعدل كل نوع من األنواع المخصصة.

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

 االجتماعي

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

 


