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الملحق )ك(: كتالوج الموارد اإلضافية لتقديم العناية 
للناجين المراهقين والناجيات المراهقات من العنف المبني 

على النوع االجتماعي 
 هذا الملحق مشار إليه يف قسم اعتبارات تقديم المشورة للمراهقين والمراهقات الناجين والناجيات من العنف المبني على النوع 

االجتماعي يف الفصل السادس: خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات وتداخالتها. باإلضافة إلى مجموعة خدمات 
حزمة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابية خالل األزمات MISP والدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية 

يف األوضاع اإلنسانية، يوفر كتالوج الموارد هذا مجموعة متنوعة من الموارد اإلضافية القائمة على األدلة التي يمكن أن يستخدمها 
المستجيبون اإلنسانيون لتوفير خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي )GBV( للناجين والناجيات من المراهقين والمراهقات. 

مالحظة: هذا الكاتالوج ليس قائمة شاملة لجميع الموارد  المتوفرة.

المصدر الوصف

اللجنة الدولية لإلغاثة 
)2014(

الرعاية السريرية للناجين والناجيات من االعتداء الجنسي هو برنامج تعليمي عبر اإلنترنت يساعد على 
تحسين الرعاية السريرية والرعاية العامة للناجين والناجيات من االعتداء الجنسي.

األمم المتحدة )1989( اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة لحقوق اإلنسان تحدد اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية لألطفال.

اللجنة الدولية لإلغاثة 
)2014(

اإلرشادات الخاصة بشبكة المستجيبين للعنف المبني على النوع االجتماعي للعناية بالناجين والناجيات 
األطفال توفر إرشادات وأدوات تم تجربتها ميدانيًا لعاملين الصحة والعاملين النفسيين الذين 

يتعاملون مع األطفال الناجين والناجيات من االعتداء الجنسي يف األوضاع اإلنسانية.

منظمة الصحة العالمية 
)2018(

أداة ضمان الجودة القائمة على النوع االجتماعي للرعاية الصحية للنساء المعرضات للعنف يهدف 
كتيب المرضى إلى توفير معايير رعاية عالية الجودة بعد التعرض العنف يف المنشآت الصحية.

اللجنة الدائمة بين الوكاالت 
)2019(

تتضمن المبادئ التوجيهية لدمج تداخالت العنف المبني على النوع االجتماعي يف العمل اإلنساني 
معلومات حول الحد من المخاطر وتعزيز المرونة، ويوفر الصمود والمساعدة على التعايف نقاط دخول 

لدمج العنف المبني على النوع االجتماعي يف القطاعات اإلنسانية األخرى.

منظمة الصحة العالمية 
)2014(

الرعاية الصحية للمرأة التي تعرضت لعنف الشريك الحميم أو العنف الجنسي: كتيب سريري لموفري 
الرعاية يستمد من المبادئ التوجيهية السريرية والسياسات ذات عام 2013 لمنظمة الصحة العالمية، 

يستجيب لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي ضد المرأة.

اللجنة الدائمة بين الوكاالت 
)2019(

تهدف إرشادات إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساني إلى توفير مبادئ توجيهية لدمج 
األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل أفضل يف العمل اإلنساني.

اللجنة الدائمة بين الوكاالت 
)2019(

تتضمن المعايير الدنيا للعنف المبني على النوع االجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة بين الوكاالت 
)IASC( بعض اإلرشادات لخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي )GBV( لألشخاص لألشخاص 

من مختلف مجموعات الميول الجنسية والهوية والتعبير الجندريين، باإلضافة إلى إرشادات محددة 
للناجين والناجيات من األطفال والمراهقين والمراهقات.

اللجنة الدولية لإلغاثة 
)2019(

المذكرة اإلرشادية للتضمين الللجنة الدولية لإلغاثة IRC هي أحد مكونات نموذج االستجابة والجهوزية 
يف حالة الطوارئ الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي من اللجنة الدولية لإلغاثة )IRC(، وهذه 

المذكرة اإلرشادية تقدم مناهج للنساء والفتيات من مختلف مجموعات الميول الجنسية والهوية 
والتعبير الجندريين.

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawg.net/resources/clinical-care-for-sexual-assault-survivors
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
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تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساني 
)2019(

المعايير الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساني هي مجموعة من المعايير التي يجب 
االلتزام بها من قبل عاملي الصحة الجنسية واإلنجابية يف أنشطة التنسيق وخدمات اإلحالة.

المركز الوطني للتثقيف الصحي 
المثليات والمثليين وثنائي الميل 

الجنسي ومزدوجي الهوية الجنسية 
ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين 

جنسيًا )2016(

توفير الرعاية والخدمات المتضمنة ألصحاب الهوية الجنسية أو الجنس غير التقليدي هو 
دليل لمساعدة موظفي الرعاية الصحية على توفير بيئة إيجابية وشاملة ومحترمة لجميع 
العمالء، مع التركيز على المثليين، المثليات، وثنائيي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا.

منظمة الصحة العالمية )2011(  اإلسعاف النفسي األولي: دليل العاملين يف الميدان من منظمة الصحة العالمية يوفر أدوات 
ومعلومات عن كيفية تقديم اإلسعاف النفسي األولي بمسؤولية للمتضررين من قبل 

األزمات. 

منظمة الصحة العالمية )2013( االستجابة لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي ضد المرأة: اإلرشادات السريرية 
والسياسية لمنظمة الصحة العالمية مخصصة لمزوّدي الرعاية الصحية الستخدامها عند 

االستجابة لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي ضد المرأة.

جمعية إنقاذ الطفل )2013( دليل التدريب الخاص بجمعية إنقاذ الطفل دليل التدريب على اإلسعافات األولية النفسية 
لمزوّدي الرعاية لألطفال يهدف إلى تطوير المهارات والكفاءات التي ستساعد موظفي حماية 

الطفل على تقليل القلق األولي لدى األطفال المتعرضين حديثًا لحادثة صادمة.

منظمة الصحة العالمية )2017( يهدف دليل تمكين األنظمة الصحية لالستجابة للنساء المعرضات للعنف: دليل مدراء الصحة 
إلى تعزيز وتمكين النظام الصحي لتقديم خدمات العنف السرية والفعالة والمتمحورة حول 

المرأة.

األمم المتحدة )1948( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو وثيقة محورية من وثائق حقوق اإلنسان من أجل حماية 
البشرية جمعاء.

منظمة الصحة العالمية )2018( النساء واألشخاص اليافعين واليافعات ذوي اإلعاقة: توفر المبادئ التوجيهية لتوفير خدمات 
قائمة على الحقوق ومراعية للجنسين للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والصحة 

الجنسية واإلنجابية وحقوقها مبادئ أساسية بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي 
والصحة الجنسية واإلنجابية.

منظمة الصحة العالمية )2017( تهدف المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية: لالستجابة لألطفال والمراهقين 
والمراهقات الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي إلى تقديم توصيات قائمة على األدلة من أجل 

توفير رعاية سريرية جيدة لألطفال والمراهقين والمراهقات الذين تعرضوا، أو ربما تعرضوا، 
لالعتداء الجنسي.

منظمة الصحة العالمية )2013( كتيب منظمة الصحة العالمية السريري لمزوّدي خدمات العنف الجنسي يوفر افضل 
الممارسات لعمال الرعاية الصحية لتوفير الرعاية للناجين والناجيات من العنف المبني على 

النوع االجتماعي.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CPMS-EN.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241548205
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1

