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...By Someone Else
 Provide up-to-date & accurate information
 about any services and support that may
 be available to the survivor. Encourage
 the individual to share this information

 safely and confidentially with the durvivor
 .so that they may disclose as willing

Note
.Do NOT seek out the GBV survivors

 Does the
 survivor

 choose to be
 linked to a

?service

No
 communicate accurate

 information about
.available services

No
 .Maintain confidentiality

 Explain that the survivor may
 change his/her mind & seek

.serivces at a later time
 If services are temporary, mobile,

 or available for a limited time,
 provice information on when the

 .serives will cease to exist

Yes
 Communicate detailed information about
 the available resource/service including

 how to access it, relevant times &
 locations, focal points at the service, safe

.transport options etc
 Do not share information about the

 survivor or their experience to anyone
 without explicit & informed consent of

 the survivor. do not record details of the
 incident or personal identifiers of the

.survivor

By the survivor
look and listen
 .Introduce yourself

 Ask how you can help. Practice
 respect, safety, confidentiaility and

.non discrimination

 Is a GVB actor/
 referral pathway

?available

 A GBV incident is
disclosed to you

Yes
 Follow the GBV referral
 pathway to inform the

 survivor about available
 GBV serices and refer if
 given permission by the

.survivor
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  النظر

بها.  	 ورّحب  الناجية  استقبل 

الناجيات إىل مالبس أو رعاية  	 تلبية أي احتياجات عاجلة. قد تحتاج بعض  التي ميكنك بها املساعدة يف  الكيفية  اسأل عن 
فورية.  طبية 

اسأل عام إذا كانت الناجية تشعر باالرتياح للحديث يف املوقع الحايل. اعرث عىل مكان أكرث خصوصية أو راحة إذا لزم األمر. 	

قدم املياه أو منديل، إلخ. 	

قولها:  لك  ينبغي  التي  املفيدة  األشياء  أمثلة عىل 

»يبدو أنك تشعرين بكثري من األمل اآلن، هل تودين الذهاب إىل عيادة صحية؟«  	

بارتياح أكرب؟ هل  	 الحايل مناسب لك؟ هل هناك مكان آخر ستشعرين فيه  »هل املكان 
محادثة؟«  إلجراء  باالرتياح  تشعرين 

بالجلوس«. 	 املياه؟ تفضيل   »هل ترغبني يف بعض 

 االستامع

تتحدث.  	 أكرث مام  استمع 

تحكم يف فضولك وال تضغط بطرح األسئلة. 	

عرّب عن املواساة بكلامت الدعم. أكد عىل أن ما حدث ليس خطأ الناجية.  	

والفهم.  	 التعاطف  عرَب عن 

التي ستشاركها معك. 	 املعلومات  أنك ستحافظ عىل رسية  تعرف  اجعلها 

ركز عىل الناجية وتجربتها، حتى وإن كانت لديك بعض الشواغل بشأن املتعدي أو السياق األوسع نطاقاً أو املوقف األمني.  	

قولها:   لك  ينبغي  التي  املفيدة  األشياء  أمثلة عىل 

»أنا مرتاح ألنِك أخربتني بذلك«. 	

»أعلم أن هذا يحدث لنساء أخريات يف املجتمع املحيل. لسِت وحدك«.  	

»أنا آسف عىل حدوث ذلك لك«.  	

»ما حدث مل يكن خطؤك«. 	

»كل يشء نتحدث عنه سيبقى بيننا. لن أشارك أي يشء دون إذن منِك«.  	

»أرجو أن تشاريك معي ما تريدين فحسب. ليس عليك إخباري بأي يشء أكرث مام تريدين«. 	
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 الصلة

اتخاذ قراراتها. 	 الناجية يف  احرتم حقوق 

املتاحة.  	 الخدمات  املعلومات حول  وتبادل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  إحالة  استخدام مسار 

اسأل عام إذا كانت تريد أي دعم معني منك. 	

أخرب الناجية أنها ال تحتاج إىل اتخاذ أي قرارات اآلن وميكنها الوصول إىل الخدمات يف املستقبل. 	

اسأل عام إذا كان هناك أحد من أفراد أرستها عىل علم باألمر ويدعمها.  	

إذا كانت تريد هذه املساعدة فحسب. 	 الدعم املقدم من أرستها—لكن  اعرض عليها املساعدة يف تعزيز 

الخدمات. 	 إىل  الناجية  مرافقة  اعرض 

املعلومات حول حالتها دون موافقتها. 	 تتبادل  الرسية وال  حافظ عىل 

إذا كانت تريد ذلك ودعها تعرف أنك متوفر. 	 الناجية مجدداً  ضع خطة للتحدث مع 

قولها: لك  ينبغي  مفيدة  أشياء 

بيننا«.  	 محادثتنا  »ستبقى 

»هناك برنامج خاص يدعم النساء والفتيات الاليت يجدن أنفسهن يف مواقف مامثلة. هل تريدين أن تعريف عنه؟«  	

مساعدتك؟« 	 ميكنني  »كيف 

ذلك؟« 	 أردِت  إذا  بالخدمات  بإيصالك  »ميكنني مساعدتك 

»أريد أن أتأكد من أن أرستك تدعمك. هل هناك أي يشء ميكنني فعله ملساعدتك؟ هل تريدين مني التحدث  	
ألي شخص؟« 

 »ال تشعري بالضغط التخاذ أي قرارات اآلن. ميكنك التفكري يف األشياء وتغيري رأيك دامئا يف املستقبل ».  	

الذي تريدين. كيف ميكنني االطمئنان عليك؟« 	 الدعم  أتأكد من أنك بخري ومن أنك تتلقني  »أريد أن 


