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اإلفتتاحية

فيليبـو جرانـــدياأحمــد اأبو الغيــط

ل يزال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي اأحد اأفظع �سور انتهاكات حقوق الإن�سان 
انت�ساًرا وهو من اأهم ق�سايا ال�سحة العامة والمخاوف المتعلقة بالحماية التي ي�سهدها العالم. يعد  واأكثرها 
المت�سببة  الجذرية  الأ�سباب  هي  ال�سارة  والأعراف  ال�سلطة  ا�ستعمال  واإ�ساءة  الجن�سين  بين  الم�ساواة  عدم 
حالت  في  الجذرية  الأ�سباب  هذه  وتتفاقم  الجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  وجود  في 
فقد  الفرار.  على  الأفراد  وُيجبر  العادية،  الجتماعية  الهياكل  تتعطل  حيث  والأزمات  الم�سلحة  ال�سراعات 
تت�ستت الأ�سر والمجتمعات خالل عمليات النزوح، مما يجعل الأفراد اأكثر عر�سة لجميع اأ�سكال العنف، ومنها 
العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي. للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي تاأثير 
متفاوت على الن�ساء والفتيات، ويزداد خطر تعر�سهن للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي في 
ا�ستخدامه ك�سالح  اأ�سواأ �سوِره من خالل  النوع الجتماعي في  القائم على  العنف  ُي�ستغل  النزوح. وقد  حالت 
في الحروب. حتى واإن تمكنوا من النجاة من الأخطار المبا�سرة، فقد ل تزال بالرغم من ذلك مخاطر العنف 
لفترات ممتدة  الق�سري  النزوح  و�سع  ا�ستمرار  ب�سبب  متزايدة  الجتماعي  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي 
نتيجة لالنف�سال الأ�سري لوقت طويل، وانهيار الهياكل المجتمعية التي كانت قائمة في ال�سابق وكذلك وجود 
ا بال�سراعات  ال�سعوبات الجتماعية والقت�سادية. وف�ساًل عن ذلك، فبينما قد تتاأثر المجتمعات الم�سيفة اأي�سً
الم�سلحة، فغالًبا ما يكون الالجئين �سواء ن�ساء اأو رجال اأو فتيات اأو فتيان هم اأول من يحرموا اإمكانية الح�سول 

على الرعاية ال�سحية والتعليم و�سبل العي�ش.
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اأ�سكال العنف وال�ستجابة له في �سياق اللجوء، ول  وتحاول ال�ستراتيجية العربية لمنع ومكافحة جميع 
ا للوقاية منها وال�ستجابة لها. �سيما العنف الجن�سي �سد الن�ساء والفتيات ا�ستجالء طبيعة الم�سكلة وتقترح فر�سً

وتتما�سى هذه ال�ستراتيجية مع المعايير الدولية التي و�سعتها وثائق دولية مثل اتفاقية الق�ساء على جميع 
اأ�سكال التمييز �سد المراأة واإعالن الأمم المتحدة ب�ساأن الق�ساء على العنف �سد المراأة والتي يعد جميع الدول 
الأع�ساء في جامعة الدول العربية اأطراًفا فيها. ويولى اهتمام خا�ش بتطبيق الخطوات الالزمة للق�ساء على 
بيع ومبادلة الجن�ش بال�سلع والخدمات، والتجار بالن�ساء لأغرا�ش ال�ستغالل الجن�سي، ُبغية اأن ُيحفظ للن�ساء 
والفتيات حقهن في الح�سول على “اأعلى م�ستوى يمكن بلوغه” من ال�سحة الج�سدية وحقهن في عدم التعر�ش 
اأو المهينة”. مع التركيز على اإبداء اهتمام اأكبر بتعزيز �سيادة القانون حيث  اأو الالاإن�سانية  “للمعاملة القا�سية 
اإن الفرار من ال�سراع وال�سطهاد والتمييز غالًبا ما ي�سكل عائًقا اأمام الو�سول اإلى العدالة، وبالأخ�ش بالن�سبة 

للن�ساء والفتيات، وبذلك ُيترك ال�سحايا/الناجون دون انت�ساف اأو جبر.

وت�سعى هذه ال�ستراتيجية اإلى توفير اإطار عمل عربي حديث يدعم جهود الدول الأع�ساء في المنطقة 
لحماية الأفراد النازحين ق�سًرا من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي من خالل تعزيز نظم 
ا اأن يتبنى الت�سريعات وال�سيا�سات الوطنية ويطلِّع عليها وينفذها  الوقاية وال�ستجابة. وُينتَظر من هذا الإطار اأي�سً
جنًبا اإلى جنب مع المعايير الدولية. وت�سجع هذه ال�ستراتيجية منع العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الجتماعي با�ستخدام نهج قائم على المجتمع والذي ي�سمل اإ�سراك الرجال والفتيان ب�سفتهم عوامل التغيير 
لتمكين الن�ساء والفتيات من خالل توفير البرامج الخا�سة بالمهارات الحياتية و�سبل العي�ش وكذلك من خالل 
ا اإلى دعم �سبل توفير ال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم  رفع م�ستوى الوعي. وتهدف ال�ستراتيجية اأي�سً
تتبنى  التي  القطاعات  المنا�سب وبكفاءة من خالل تعزيز الخدمات متعددة  الوقت  النوع الجتماعي في  على 
نهًجا يرتكز على الناجين في �سورٍة مقبولة ثقافًيا ومالًيا. وفي الختام، تعك�ش هذه ال�ستراتيجية الجهود التي 
تبذلها الدول الأع�ساء للت�سدي لهذا النتهاك ال�سافر لحقوق الإن�سان من خالل تر�سيخ واإدماج الخدمات التي 
توفر نهًجا �ساماًل للحماية يتيح لجميع الن�ساء والفتيات والرجال والفتيان النازحين ق�سًرا الح�سول على كامل 

حقهم في التمتع بال�سالمة والكرامة وعدم التمييز والأمن من العنف.

اأحمـــــد اأبـــو الغيـــط
اأميـن عــام 
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

المقدمة

ُيعّد العنف بكافة اأ�سكاله خا�سة العنف الجن�سي �سد الن�ساء والفتيات وفي بع�ش الأحيان �سد الرجال 
والفتيان ق�سية تم�ش ال�سحة العالمية وحقوق الإن�سان ب�سكل كبير وكرامة الفرد النف�سية والج�سدية. وتزداد حدة 
مخاطر العنف والإ�ساءة وال�ستغالل خا�سة بالن�سبة لل�سيدات والفتيات خالل الأزمات المتمثلة في النزاعات 
اأو الكوارث الطبيعية.))) وُيعّد العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بمثابة مظلة ت�سم تحتها 
كافة الأفعال التي تم ارتكابها رغمًا عن اإرادة ال�سخ�ش والتي تقوم على الختالفات المحددة ثقافيًا واجتماعيًا 
ما بين الإناث والذكور.))) وهو ما ي�سمل اأي نوع من الأذى البدني اأو العقلي اأو الجن�سي، واأي تهديد باأحد هذه 
الخا�ش.   اأو  العام  المجال  في  الأفعال  هذه  حدثت  �سواء  الحرية  من  والحرمان  الإكراه  اإلى  اإ�سافة  الأفعال، 
وكثيرًا ما ترتبط اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بانعدام الم�ساواة بين الجن�سين 
داخل المجتمعات وعالقات القوة غير المت�ساوية واأي�سًا اإ�ساءة ا�ستخدام القوة. وتتعدد اأ�سكال العنف الجن�سي 
اأفراد المجتمع بما في ذلك ال�سيدات والفتيات  والعنف المبني على النوع الإجتماعي كما قد توؤثر على كافة 
والرجال وال�سبية. واإن كانت ال�سيدات والفتيات اأكثر عر�سة للمخاطر كما يمثلن الأغلبية العظمى من ال�سحايا 

والناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

والعنف  الجن�سي  العنف  ا�ستمرار ظاهرة  اإلى  الكافية  الت�سريعات غير  بع�ش  توؤدي  قد  اأخرى  من جهة 
الأذى  من  المزيد  اإلى  توؤدي  اأو  العقوبة  تخفي�ش  على  تن�ش  التي  تلك  خا�سة  الإجتماعي،  النوع  على  القائم 
الوقاية من  اأمام جهود  العراقيل  المزيد من  الت�سريعات في و�سع  ت�سهم مثل هذه  الناجين. حيث  لل�سحايا/ 
ظاهرة العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي اأو ال�ستجابة لها، اأو ت�سهم في خلق بيئة حا�سنة 
على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  مخاطر  تت�سبب  قد  اأخرى  جهة  ومن  العقوبة.  اإلى  الجناة  اإخ�ساع  لعدم 
النوع الإجتماعي في هروب الالجئين من بالدهم.  وفي حين قد يجد الالجئون الأمن من المخاطر المبا�سرة 
للنزاعات اأو الإ�سطهاد بمجرد و�سولهم اإلى دولة اللجوء، اإل اأن مخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على 

(1) IASC. 2015. Guidelines for GBV in Humanitarian Action, p. 3. For a more comprehensive list of the types of GBV, see 
Annex 3.

(2) UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated 
Strategy, June 2011, available at: http://www.refworld.org/docid/4e01ffeb2.html.
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النوع الإجتماعي قد ت�ستمر تحت ظروف النزوح الق�سري. 
الأ�سكال  لمخاطر  اأكبر  ب�سكل  ق�سرًا  والنازحون  اللجوء  وطالبي  الالجئون  يتعر�ش  اأخرى،  ناحية  ومن 
المختلفة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي جراء عدد من العوامل بما فيها تزايد معدلت 
الجناة من  اإلى ح�سانة  اإ�سافة  الأ�سلية،  القائمة داخل دولهم  الحماية  اآليات  واإنهيار  النزاعات  اأثناء  العنف 
العقوبة خا�سة اأثناء النزاعات واأي�سًا ازدياد مخاطر العنف الجن�سي والإ�ساءة وال�ستغالل خالل مرحلة البحث 
عن الأمن ونتيجة للتغير الذي قد يطراأ على اأدوار النوع الإجتماعي وال�ضغوط التي يتعر�ض لها الالجئون خالل 

مرحلة النزوح وغيرها من الأ�سباب.(3)
ومن الأهمية بمكان الإ�سارة اإلى اأن بع�ش المفاهيم المجتمعية قد تلعب دورًا هامًا اإما في ا�ستمرار العنف 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي اأو في و�سع حد له. فالمجتمعات التي توؤمن الم�ساواة في الفر�ش 
والحقوق لكل من المراأة والرجل والتي ل تت�سامح مع العنف عادة ما تكون اأقوى واأكثر مرونة واأمنًا ورخاء مما 
وقائم على  التخ�س�سات  اإلى منهج  متعدد  المجتمع.  ومن ثم فهناك حاجة  اأفراد  بالفائدة على كافة  يعود 
الناجين  ال�سحايا/  وال�ستجابة لحتياجات  للمخاطر  تعر�سًا  الأكثر  للفئات  الفعالة  الحماية  لتاأمين  التن�سيق 

واأي�سًا لدعم جهود الوقاية.
و ت�سير الإح�ساءات اإلى ا�ستمرار العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، فهي ظاهرة تمثل 
م�سكلة عالمية تم�ش حقوق الإن�سان وتتاأثر بها كافة مناطق العالم، وفي حين تمثل ال�سيدات والفتيات الغالبية 
العظمى من الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي اإل اأن هناك رجال واأولد �سمن 

الناجين اأي�سَا. (4)
• تتراوح ن�سبة جرائم قتل ال�سيــــدات التي يتم ارتكابهــــا من قبل ال�سريــــك على م�ستوى العالـــم بين 	

بالإ�ساءة. تت�سم  عالقة  اإطار  في  ذلك  يتم  ما  وعادة  40 و70 % 

• و�سلت ن�سبة ال�سيدات على م�ستوى العالم الالتي تعر�سن للعنف البدني اأو الجن�سي على يد ال�سريك 	
اأو غير ال�سريك اإلى 35 %))) واإن كانت بع�ش الدرا�سات الوطنية ت�سير اإلى و�سول ن�سبة ال�سيدات 

الالتي تعر�سن للعنف البدني اأو الجن�سي من قبل ال�سريك اإلى 70 %. 
• العنف 	 اإلى  فتيات)  )اأكثر من واحدة من كل ع�سرة  العالم  فتاة حول  120 مليون  تعر�ست حوالي 

اأو غيره من الأفعال الجن�سية الق�سرية في مرحلة ما من حياتهن. في حين كان مرتكبي  الجن�سي 
اأو  الحاليين  الأ�سدقاء  اأو  ال�سركاء  اأو  الأزواج  الأحيان من  اأغلب  في  الفتيات  الجن�سي �سد  العنف 

(3) Action against SGBV, an updated strategy, UNHCR, 2011.
(4)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, May 2003, Violence Against Women: The Hidden Health Burden (World Bank 
1994), Fact Sheet on Gender Violence; A Statistics for Action Fact Sheet (L. Heise, IWTC, 1992), Progress of the 
World’s Women (UNIFEM, 2000).

(5) Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and 
non-partner sexual violence, WHO, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2013.
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ال�سابقين.)))
• تمثل ال�سيدات البالغات ما يقرب من ن�سف ن�سبة �سحايا الإتجار التي يتم الك�سف عنها عالميًا. 	

اأطفال  ثالثة  كل  من  اإثنين  ن�سبة  الفتيات  تمثل  حين  في  وتمثل ال�سيدات والفتيات حوالي 70 %، 
الدعارة  لغر�ش  والفتيات  بال�سيدات  الإتجار  يتم  الأحيان  بع�ش  وفي  لالإتجار.)))  �سحايا  يقعون 
بغر�ش  بهن  الإتجار  يتم  الالتي  والفتيات  ال�سيدات  تتعر�ش  كما  الجن�سي.  ال�ستغالل  اأو  الق�سرية 

العمل الق�سري والعبودية اإلى مخاطر العنف والإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي.
• تعر�ست حوالي 200 مليون �سيدة وفتاة على قيد الحياة في الوقت الحالي لختان الإناث في ثالثين 	

لمنع/عدم  العالمي  اليوم  بمنا�سبة  المتحدة  الأمم  ن�سرتها  التي  لالإح�ساءات  طبقًا  وذلك  دولة 
الت�سامح مع ختان الإناث عام 2016.)))

• اإلى 	 العالم  الثامنة ع�سر) على م�ستوى  الالتي تزوجن وهن طفالت )دون  ال�سيدات  اأعداد  و�سلت 
700 مليون �سيدة. كما تعر�ست واحدة من كل ثالث – اأي حوالي 250 مليون �سيدة – اإلى الزواج 
قبل �سن الخام�سة ع�سر.  وعادة ما تكون الفتيات ال�سغيرات اأقل قدرة على التفاو�ش حول و�سائل 
الممار�سة الجن�سية الآمنة مما يعر�سهن للحمل المبكر اإ�سافة اإلى الأمرا�ش المنقولة جن�سيَا بما في 

ذلك مر�ش فقدان المناعة.)))
• اأو الجن�سي 	 البدني  ال�سيدات الالتي تعر�سن لالأذى  تزداد مخاطر الإجها�ش بمعدل ال�سعف عند 

المناطق ت�سل  تت�ساعف احتمالت تعر�سهن لالإكتئاب مرتين وفي بع�ش  من قبل �سركائهن، كما 
بال�سيدات  مقارنة  ون�سف  مرة  اإلى  /الإيدز  المناعة  فقدان  بمر�ش  لالإ�سابة  تعر�سهن  احتمالت 

الالتي لم يتعر�سن للعنف من قبل �سركائهن.)1))
والجدير بالذكر اأن حالت النزاع وما بعد النزاع واأي�سَا النزوح قد توؤدي اإلى تفاقم العنف المرتكب من 

قبل ال�سريك اإ�سافة اإلى اأ�سكال عديدة من العنف �سد المراأة.))))
الناجين/  فئة  ت�سمل  اأن  يمكن  كما  الجن�سي؛  العنف  اآثار  من  والفتيات  الن�ساء  خا�ش  بوجه  وتت�سرر 

ال�سحايا من هذا العنف اأي�سًا الرجال والفتيان.

(6) UNICEF (2014). Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children.
(7) UNODC (2014). Global Report on Trafficking in Persons.
(8) UNICEF (2016). Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern.
(9) UNICEF (2014). Ending Child Marriage: Progress and Prospects P.2,4.
(10) Ibid.
(11) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
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قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي في 
المنطقة العربية

تواجه المنطقة العربية العديد من الأزمات الإن�سانية في كل من �سوريا والعراق واليمن وليبيا وال�سومال 
وال�سودان.  وكما �سبقت الإ�سارة فاإن حالت النزاع والأزمات عادة ما توؤدي اإلى تزايد معدلت العنف الجن�سي 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي. ويتاأثر كل من ال�سيدات والفتيات والرجال وال�سبية ب�سكل مختلف بهذه 
الأزمات، اإ�سافة اإلى الأ�سكال الجديدة من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي التي تتطلب 
لت�ساعد  نتيجة  العنف  من  اأ�سكال جديدة  المنطقة  في  وقد ظهرت  ومواجهتها.  لها  للت�سدي  فورية  مواجهة 
النزاعات وظهور جماعات م�سلحة. وت�سمل هذه الأ�سكال الختطاف والإتجار بالب�سر وا�ستعباد الن�ساء والفتيات. 
اأما الأ�سكال الأكثر �سيوعًا من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي التي تتعر�ش لها الن�ساء 
اإ�سافة  الأطفال  وزواج  الق�سري  والزواج  المنزلي  العنف  واأي�سًا  النف�سي  العنف  والفتيات ب�سورة خا�سة فهي 
اإلى  والفتيات  الن�ساء  ال�سوريات من  بالفعل الالجئات  اأ�سارت  العنف الجن�سي والإ�ساءة وال�ستغالل. وقد  اإلى 
هذه الأ�سكال بو�سفها اأحد الهموم التي تواجههن، في حين اأ�سار الالجئون من الرجال اإلى ال�سعور بالقلق على 

ال�سالمة  البدنية والأمن القت�سادي لأ�سرهم بو�سفه اأحد اأكبر همومهم.))))
من ناحية اأخرى هناك موؤ�سرات على تعر�ش الرجال وال�سبية لمخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم 
اإلى تعر�سهم اأكثر لمخاطر العنف الجن�سي  على النوع الإجتماعي نتيجة للنزاعات والنزوح الق�سري، اإ�سافة 
والجماعات  الم�سلحة  القوات  في  الإجبارية  الخدمة  اأو  لتجنيدهم  نتيجة  واأي�سا  الحتجاز  خا�سة في ظروف 
المتردية.  والجتماعية  القت�سادية  لظروفهم  نتيجة  الجن�سي  ال�ستغالل  لمخاطر  تعر�سهم  واأي�سا  الم�سلحة 
ومن جهة اأخرى، اأدت البطالة الق�سرية لالجئين من الرجال اإلى تغّير دورهم التقليدي بو�سفهم القائمين على 
اإلى زيادة معدلت الإحباط وبالتالي معدلت حدوث العنف المنزلي.  وقد يوؤدي  اأدى  احتياجات الأ�ضرة مما 
العنف المنزلي الذي يقوم به الرجال �سد زوجاتهم اإلى قيام الأمهات با�ستخدام العنف الج�سدي لالأطفال. 
كما قد تزداد معدلت العنف المنزلي والعنف من قبل »ال�سريك« نتيجة للعزلة الجتماعية لالأ�سرة والم�ساعب 
المادية  التي تعاني منها الأ�سرة والحرمان من الخ�سو�سية خا�سة في ظروف اللجوء وهو ما يوؤدي اإلى تزايد 
وقد  اأقل.)1))  بدرجة  الإناث  واأي�ضًا  الأ�ضرة  رب  قبل  الممار�ض من  العنف  تزايد  اإلى  ت�ضل  قد  التي  ال�ضغوط 
اأ�سارت 28 % من الالجئات في الأردن اأنهن قد هربن من �سوريا خوفا من العنف بما في ذلك العنف الجن�سي 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي، كما اأ�سارت الغالبية  العظمى منهن اإلى تعر�سهن للمزيد من العنف على 

اأيدي �سركائهن بمجرد و�سولهن اإلى الأردن.)1))
و ب�سكل عام فهناك توجه لعدم الإبالغ عن حالت العنف وخا�سة العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الإجتماعي ب�سكل كاف نتيجة للو�سمة الجتماعية المرتبطة به، ويزداد هذا التوجه بين ال�سحايا/ الناجين 

(12)  Joint Assessment Review of the Syrian Refugee Response in Jordan, UNHCR, UNICEF, WFP, January 2014.
(13)  Mercy Corps, Mapping of Host Community-Refugee Tensions in Mafraq and Ramtha, Jordan, May 2013.
(14)  Interagency Assessment, GBV and CP among Syrian Refugees in Jordan, with a focus on early marriage UN Women.
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من الذكور مما ي�سكل عقبة اأمام الإف�ساح اأو طلب الم�ساعدة. ويترتب على ذلك حلقة مفرغة خا�سة في ظل 
تعر�ش الالجئين من ال�سبية والفتيات اإلى  العنف في مختلف ال�سياقات بما في ذلك داخل المدار�ش مما قد 
ينتج عنه زيادة معدلت الت�سرب من المدار�ش وهو ما يوؤدي اإلى المزيد من المخاوف الخا�سة بحماية الأطفال 
وتجنيد  الأطفال  عمل  مثل  المختلفة  النتهاكات  مخاطر  من  للمزيد  يتعر�سون  حيث  المدر�سة  خارج  خا�سة 
الأطفال وزواج الأطفال. وتواجه الفتيات الالجئات ب�سكل خا�ش مخاطر الت�سرب من التعليم وزواج الأطفال، 

وهي ظاهرة قد تزايدت ب�سكل خا�ش بين الفتيات الالجئات  في �سياق الأزمة ال�سورية.))))

زواج  معدلت  تزايد  اإلى  )يوني�سف)  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  عن  ال�سادرة  التقارير  وت�سير 
2012 و2013، حيث و�سلت ن�سبة  عامي  بين  الأطفال في الأردن بين الالجئين ال�سوريين من 18 اإلى 25 % 
الالتي  المراهقات  وتتعر�ش  الفتيات الالتي تم تزويجهن لرجال يكبرُهن بع�سرة اأعوام على الأقل اإلى 48 %. 
يتم تزويجهن عند �سن مبكرة اإلى المزيد من المخاطر ال�سحية واأي�سا اإلى العنف داخل وخارج المنزل، كما 

ي�سعب عليهن الو�سول اإلى الخدمات الهامة مثل الخدمات ال�سحية والتعليم.))))

اأخرى، �ساهم انهيار الهياكل الجتماعية في �سوريا وفقدان م�سادر الدخل وان�سغال الأ�سرة  من جهة 
بقدرتها على تاأمين اأمن و�سالمة الفتيات نتيجة للنزاع والنزوح الق�سري في تفاقم الممار�سات الثقافية ال�سارة 

وازدياد اأ�ساليب التعاي�ش ال�سلبية بما في ذلك زواج الأطفال.  
ومن منطلق �سعور الآباء بالقلق اإزاء �سالمة بناتهم، فقد يحاولون تاأمين م�ستقبل اأكثر اأماًنا لهن من خالل 
الزواج خا�سة اإذا ما كان لديهم ت�سور باأن الزواج هو البديل الُمتاح لبناتهن واأي�سا للتخفيف من العبء المالي 
الواقع على عاتق الأ�سرة. وفي الواقع، فاإن زواج الأطفال ُيدخل مجموعة من المخاطر والأ�سرار التي يتعر�ش 
لها الطفل بما في ذلك معدلت العنف المرتفعة والم�ساكل ال�سحية وانقطاع التعليم. وت�سير النتائج الأولية 
من درا�سة تم القيام بها حول زواج الأطفال عام 2012 اإلى و�سول ن�سبة زيجات الأطفال التي تم ت�سجيلها في 
اإجمالي الزيجات في  بـ 15 % من  الأردن اإلى 18 % )لكل من الالجئين ال�سوريين وغير الالجئين) مقارنة 
�سوريا.)))) من ناحية اأخرى تمثل الزيجات غير الم�سجلة تحديًا كبيرًا للجهود المبذولة لر�سم �سورة متكاملة 
لظاهرة زواج الأطفال بين الالجئين. فمثل هذه الزيجات يمكن اأن توؤدي اإلى الإخفاق بت�سجيل المواليد، مما 

يعر�سهم لمخاطر جمة كما �سيتم الإ�سارة اأدناه باأكثر تف�سياًل )الفقرة الخا�سة بزواج الأطفال).

اأماكن التوزيع  اأي�سا مخاطر التحر�ش الجن�سي والعنف البدني خارج المنزل خا�سة في  ُتواجه الن�ساء 
(15) Sexual and Gender based Violence Prevention and Response in Refugee Situations in the Middle East and North 

Africa, UNHCR, 2015.
(16) UNICEF Jordan, A Study on Early Marriage in Jordan, 2014. http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_

EarlyMarriageStudy2014%281%29.pdf
(17) UNICEF, Early Marriage in Jordan, September 2013.
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داخل المخيمات. كما تمثل المناطق الم�ستركة مثل المطابخ ودورات المياة اأي�سا م�سادر لخطر العنف البدني 
�سد الن�ساء.)))) من جهة اأخرى تتعدد المعوقات التي تحول دون الإف�ساح عن حالت العنف والتي تتراوح بين 
الو�سمة المجتمعية وخطر مواجهة الأعمال النتقامية من قبل الجناة اأو من قبل الأ�سرة اأو المجتمع، اإ�سافة  
اإلى التعر�ش للمواقف الجتماعية ال�سلبية  ومنها توجيه اللوم لل�سحية.  وهو ما يعني اأن الغالبية العظمى من 
اأو يتم الإبالغ عن قلة قليلة  النوع الإجتماعي ل يتم الإبالغ عنها  القائم على  حالت العنف الجن�سي والعنف 
اإل  اأن الأ�سرة والأ�سدقاء هم المالذ الأول ول ينظر للوحدات ال�سحية  منها، في حين ترى معظم ال�سيدات 
بو�سفها اآخر الخيارات المتاحة.)))) وتبقى ظاهرة عدم الإبالغ عن العنف الجن�سي بمثابة تحديًا هامًا اأمام 
جهود توفير خدمات ال�ستجابة المنا�سبة. كما تعك�ش البيانات المتاحة حول عدد من مخاطر الحماية ومنها 

ق�سية العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ن�سبة �سغيرة من الحالت الحقيقية.)1))

الالجئين  لعبور  منطقة  واأي�سًا  ووجهة  الإنطالق  نقطة  بمثابة  العربية  المنطقة  �سّكلت  وقد  هذا 
البحار.  الخطيرة عبر  النتقال  و�سائل  التهريب وغيرها من  اإلى طرق  الكثيرون  يلجاأ  والمهاجرين، في حين 
اإ�سافة  الجن�سي والقت�سادي،  بالب�سر وال�ستغالل  والإتجار  البيع  اإلى تعر�سهم لمخاطر  العوامل  وتوؤدي هذه 
اإلى العبودية. وتتفاقم هذه المخاطر عندما تنف�سل الن�ساء والأطفال خالل هذه الرحالت عن اأ�سرهم. فعلى 
�سبيل المثال تتعر�ش الفتيات الالجئات الالتي تحاولن العبور بمفردهن من منطقة القرن الإفريقي اإلى منطقة 
الخليج العربي لمخاطر الإتجار بالب�سر وال�ستغالل خالل رحلتهن، في حين ت�سير التقارير اإلى تعر�ش الفتيات 

اإلى الزواج الق�سري والعنف وال�ستغالل الجن�سي من قبل الرجال الأكبر �سنًا خالل تلك الرحلة.))))

ال�ستغالل  اأ�سكال جديدة من  في ظهور  اأي�سًا  والعراق  �سوريا  في  الأو�ساع  ت�سببت  اأخرى،  ناحية  ومن 
الجماعات  بع�ش  قبل  من  الأقليات  بع�ش  خا�سة  والفتيات  الن�ساء  �سد  المرتكبة  العبودية  واأ�سكال  الجن�سي 
الم�سلحة النا�سئة. وطبقًا للتقرير ال�سادر من قبل مجل�ش حقوق الإن�سان التابع لالأمم المتحدة فهناك اأنماطًا 
وا�سحة من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي تمار�ش �سد الن�ساء اليزيديات.  حيث تورطت 
الجماعة المعروفة »بداع�ش« خالل مهاجمتها للقرى اليزيدية في القتل الممنهج للرجال وال�سبية ممن تخطى 
عمرهم الرابعة ع�سر. اأما الن�ساء والأطفال فقد تعر�سوا لأ�سكال مختلفة من النتهاكات. حيث ت�سير التقارير 
تم  التي  المقابالت  األقت  كما  بو�سفهم غنائم حرب.  اأ�سرهم  تم  الذين  والأطفال  للن�ساء  داع�ش  معاملة  اإلى 
اإجرائها مع الن�ساء والفتيات الالتي نجحن في الفرار من داع�ش بين نوفمبر 2014 ويناير 2015 ال�سوء على 
(18)   Child Protection and Gender Based Violence sub-working Group in Jordan, Findings from the Interagency Child 

Protection and Gender-Based Violence Assessment in the Za’atri Refugee Camp, January 2013.
(19)   Child Protection and Gender Based Violence sub-working Group in Jordan, Interagency/UN Women Assessment of 

Gender-Based Violence and Child Protection among urban Syrian refugees in Jordan, with a focus on early marriage, 
2013.

(20)   Joint Assessment Review of the Syrian Refugee Response in Jordan, UNHCR, UNICEF, WFP, January 2014.
(21)   Sexual and Gender based Violence Prevention and Response in Refugee Situations in the Middle East and North 

Africa, UNHCR, 2015.
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

اأعمال القتل وعمليات ال�ستعباد المنت�سرة والممنهجة بما في ذلك بيع الن�ساء والغت�ساب والعبودية الجن�سية 
والنقل الق�سري للن�ساء والأطفال اإ�سافة اإلى المعاملة غير الإن�سانية والمهينة.))))

اأعمال  تزايدت  فقد   ،2015 مار�ش  في  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  لتقرير  وطبقًا  اأخرى  ناحية  من 
العنف الجن�سي �سد الن�ساء والفتيات في العراق خا�سة �سد الأقليات واليزيديات الالتي تتراوح اأعمارهن بين 
8 و35 عامًا. حيث تم بيع الن�ضاء باأ�ضعار مختلفة طبقا لأعمارهن. كما تم ت�ضجيل اأنماط من العنف الجن�ضي 
والعبودية والختطاف والإتجار في الن�ساء التي قامت الجماعة المعروفة »بداع�ش« بارتكابها في العراق.)1)) 
ال�سابقة.  الدرا�سات  في  اإليه  الإ�سارة  �سبقت  كبير عما  ب�سكل  الفل�سطينيين  الالجئين  بين  الو�سع  يختلف  ول 
فطبقا للم�سح الذي قامت به منظمة الأونروا والذي تم من خالله درا�سة عينة من 2.590 اأ�سرة في مخيمات 
 ((1( الالجئين الفل�سطينيين في الأردن، و�سل متو�سط حالت تعنيف الزوجات خالل حياتهن اإلى 44.7 %. 
وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الو�سع الذي ي�سكله الحتالل ي�سع الن�ساء والفتيات في خطر اأكبر للعنف الجن�سي 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي وغيره من انتهاكات الحقوق.)))) 
وعالوة على ذلك، فاإن الو�سع المطول للمراأة الفل�سطينية التي تعي�ش في المنفى، بما في ذلك في المخيمات 
في بع�ش البلدان، يخلق حالت ه�سا�سة واحتياجات اإ�سافية، بما في ذلك ما يتعلق بالت�سدي للعنف الجن�سي 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي. كما تجدر الإ�سارة اإلى المراأة الفل�سطينية التي تقع في بع�ش المناطق 
الن�ساء لال�ستغالل القت�سادي  تتعر�ش  فل�سطينية عليها، حيث  والتي ل �سيطرة  والتي تعرف )بالمنطقة ج) 

وعدم الحماية والفتقار لأدنى اأ�س�ش ال�سالمة، خ�سو�سًا اللواتي يعملن في الم�ستوطنات الإ�سرائيلية.

(22)  Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Iraq in the light of 
abuses committed by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups, March 2015.

(23)  Conflict Related Sexual Violence, Report of the Secretary General, March 2015.
(24)  Working with Gender Based Violence Survivors, Reference Training Manual for Frontline Staff, UNRWA, 2012.

ال�ستراتيجية الإقليمية: حماية �سالم المراأة العربية واأمنها، 2012، متاح على(25)
 http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/Documents/Regional٪20Strategy٪20Protection٪20of٪20Arab٪20Women٪20Peac:
 e٪20and٪ 20Security.pdf
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

الهدف ونطاق 
عمل االستراتيجية

تواجه بع�ش الدول العربية العديد من الأزمات وحالت النزوح المعقدة المت�سلة بالحرب القائمة في 
�سوريا وا�ستمرار تهديد الإرهاب والأزمات طويلة الأمد في كل من العراق وليبيا وفل�سطين واليمن والتي يقع 
يزيد  ما  �سوريا وحدها في هروب  الحرب في  ت�سببت  فقد  والأطفال.   الن�ساء  متوازن على  ب�سكل غير  عبئها 
عن 6.5 مليون �سخ�ش من منازلهم ونزوحهم داخل �سوريا، في حين ا�سطر اأكثر من 5.5 مليون �سخ�ش اإلى 
ال�سوريين  الالجئين  اإجمالي  من  اللجوء في الدول المجاورة. وقد بلغت ن�سبة الن�ساء والفتيات حوالي 51 % 
الجن�سي  العنف  اإلى  اإ�سافة  والفقر  الجن�سين  بين  الم�ساواة  عدم  من  يعانين  حيث  المجاورة،  الدول  داخل 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي وغيره من اأنواع العنف بما في ذلك ال�ستغالل الجن�سي والإ�ساءة، واأي�سًا 
الممار�سات التقليدية ال�سارة والإتجار بالب�سر في الوقت الذي ي�سعب فيه الح�سول على الخدمات والتعليم 
وفر�ش العمل. ويتعر�ش الالجئون بما فيهم ال�سيدات الم�سنات والمعيالت والن�ساء والفتيات الالتي يعانين من 
الإعاقة لمخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وكما �سبقت الإ�سارة، تتهاوى الهياكل 
اأماكن جديدة وغير  اإلى  اإلى فرار الن�ساء  الجتماعية خالل النزاعات العنيفة واأزمات النزوح، وهو ما يوؤدي 
ماألوفة. ومن جهة اأخرى، تتعر�ش الن�ساء المعيالت في المنفى اإلى تحديات كبيرة منها تحدي الح�سول على 

دخل وتزايد مخاطر الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي. 
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  نظرة عامة على
 األشكال المختلفة للعنف

� الرؤية 
تلتزم الإ�ستراتيجية بمبداأ ال�سيادة الوطنية للدول في تحديد طبيعة تعاملها مع الالجئين �سمن اأحكام 
اإ�سافة  الدولية  المواثيق  من  وغيرها  بها  الملحق  والبروتوكول   1951 لعام  لالجئين  المتحدة  الأمم  اإتفاقية 
بال�سكاوى  يتعلق  فيما  الوطنية  الموؤ�س�سات  قبل  من  الداخلية  الوقاية  وبمبداأ  المجتمعية  بالمقاربات  لالإلتزام 

المقدمة من الالجئين، وبخ�سوع الالجئين للقوانين الوطنية المطبقة بدول اللجوء.
جهود  يدعم  اإ�ستر�سادي  عربي  اإطار  توفير  اإلى   ،2030 عام  بحلول  ال�ستراتيجية،  هذه  وت�سعى  هذا 
الدول الأع�ساء في حماية الالجئين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي من خالل تعزيز 
هذه  ت�سعى  كما  الإجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  والحماية  الوقاية  نظم 
تتوافر فيها الحماية الأمنية، والإجتماعية، والنف�سية، وال�سحية لالجئين  اآمنة  بيئة  اإلى توفير  الإ�ستراتيجية 
النوع  القائم على  العنف الجن�سي والعنف  الن�ساء والفتيات، وتمكينهم وحفظ كرامتهم في مواجهة  وبخا�سة 
الجتماعي ووفقًا للمعايير الدولية. كما يت�سمن هذا الإطار تبني ومراجعة وتنفيذ الت�سريعات وال�سيا�سات بما 
يتما�سى مع الت�سريعات الوطنية والمواثيق الدولية. كما يت�سمن اأي�سًا الوقاية من خالل اإيجاد )عند ال�سرورة) 

وتوفير الخدمات المتعددة التي ت�سع الناجين في المحور واإتاحتها ب�سكل مقبول ثقافيًا ومتاح ماديًا.
المكون الهام الآخر لال�ستراتيجية هو تعزيز جهود الوقاية التي تقوم على التفاعل القوي مع كافة اأطياف 
الالجئين والمجتمعات المتاأثرة لإحداث تغيرات اإيجابية في القيم المجتمعية مع دعم وت�سجيع م�ساركة الن�ساء 
والفتيات في �سناعة القرار وتحديد الكيانات المجتمعية  القادرة على الإ�سهام في تبني منهج يتمحور حول 
الناجين لتناول ق�سايا العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي التي قد ُتثار داخل هذه المجتمعات. 

� الرسالة
اأ�سكال العنف في و�سع اللجوء وخا�سة  ت�سع ال�ستراتيجية العربية للوقاية وال�ستجابة لمناه�سة كافة 
العنف الجن�ضي �ضد الن�ضاء والفتيات الخطوط العري�ضة لالأولويات ال�ضتراتيجية التي تتبناها الدول الأع�ضاء 
وتنفيذ  تبني  الأولويات  هذه  وتت�سمن  العنف.  اأ�سكال  كافة  �سد  الالجئين  لحماية  العربية  الدول  جامعة  في 
القوانين وال�سيا�سات الالزمة، والوقاية من العنف والخدمات متعددة التخ�س�سات التي يجب على الحكومات 
الوطنية ومنظمات المجتمع المدني توفيرها. كما  تقوم هذه ال�ستراتيجية بالبناء على القوانين وال�سيا�سات 
والخدمات القائمة في المنطقة وتقدم تو�سيات اأ�سا�سية لتعزيز نظم ال�ستجابة والوقاية لتوفير اأف�سل حماية 

ممكنة لالجئين من العنف وذلك تما�سيًا مع القوانين والمعايير الدولية.  
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ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

 نظرة عامة على
 األشكال المختلفة للعنف

النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  خا�سة  للعنف  المختلفة  الأ�سكال  هي  ما 
الإجتماعي ؟

ُيعد التفاق على التعريفات والمفاهيم اأحد الخطوات الهامة ل�سياغة اإطار مفاهيمي وا�سح. وقد كان 
اإعالن  والثانية من  الأولى  المادتين  على  بناًء  الإجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  تعريف  اتفاق حول  هناك 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة حول الق�ساء على العنف �سد المراأة عام 1993:
�سد  ارتكابها  يتم  التي  ال�سارة  الأفعال  كافة  يغطي  مفهوم  هو  الإجتماعي  النوع  على  القائم  »العنف 
اإرادة ال�سخ�ش وتقوم على الفروقات التي يتم ا�سنادها مجتمعيًا )بناء على النوع الإجتماعي) لكل من الذكور 
والإناث.  ويت�سمن الأفعال التي ينتج عنها الأذى اأو المعاناة البدنية اأو الجن�سية اأو الذهنية اأو التهديد بارتكاب 
تلك الأفعال والإكراه وغيرها من اأوجه الحرمان من الحرية. ويمكن اأن تتم هذه الأفعال في المجال العام اأو 

الخا�ش.«))))
الم�ساواة  عدم  يت�سبب  كيف  لتو�سيح  الإجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مفهوم  ي�ستخدم  ما  وعادة 
الممنهج بين الإناث والذكور – والقائم داخل كافة المجتمعات في العالم – في معظم اأ�سكال العنف التي يتم 
ارتكابها �سد الن�ساء والفتيات.  وُيعِرف اإعالن الأمم المتحدة حول الق�ساء على العنف �سد المراأة )1993) 
العنف �سد المراأة بو�سفه “ اأي فعل عنيف تدفع اإليه ع�سبية الجن�ش ويترتب عليه، اأو يرجح اأن يترتب عليه، 
اأو النف�سية بما في ذلك التهديد باأفعال من  اأو الجن�سية  اأو معاناة للمراأة، �سواء من الناحية الج�سمانية  اأذى 
هذا القبيل.” ويو�سح الإعالن اأن العنف �سد المراأة هو “ مظهر لعالقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمراأة 
عبر التاريخ، اأدت اإلى هيمنة الرجل على المراأة وممار�سته التمييز �سدها والحيلولة دون نهو�سها الكامل، واأن 

العنف �سد المراأة هو من الآليات الجتماعية الحا�سمة التي تفر�ش بها على المراأة و�سعية التبعية للرجل”.
ويعد التمييز القائم على النوع الإجتماعي بمثابة �سبب لأ�سكال عديدة من العنف �سد الن�ساء والفتيات 
كما اأنه اأحد العوامل الموؤدية اإلى القبول العام لمثل هذا العنف وال�سمت اإزاءه مما يوؤدي اإلى بقائه غير مرئي 

(26)   Guidelines for integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action, reducing risk, promoting 
resilience and aiding recovery, Inter-agency Standing Committee, 2015.
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أسباب وعواقب كافة أشكال العنف
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والعنف القائم على النوع اإلجتماعي 

وي�ساعد على ح�سانة الجناة من العقاب وتردد ال�سحايا/ الناجين في الإف�ساح وطلب الم�ساعدة.))))
كما ي�ستخدم مفهوم العنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل كبير لالإ�سارة اإلى ُبعد النوع الإجتماعي 
بهدف  المرتكبة  الجن�سي  العنف  اأ�سكال  بع�ش  خا�سة  والأولد،  الرجال  �سد  الممار�سة  العنف  اأ�سكال  لبع�ش 
الجن�سي  العنف  المثال  �سبيل  )على  والأنوثة  الرجولة  مفاهيم  على  بناء  الجن�سين  بين  التمييز  قيم  تكري�ش 
اأ�سكال العنف الموجهة  المرتكب خالل النزاعات الم�سلحة والذي ي�ستهدف النيل من رجولة العدو).  وتقوم 
�سد الذكور على اأفكار مجتمعية حول معنى الرجولة وكيفية ممار�سة قوة الرجولة. وت�ستخدم من قبل الرجال 
)و في بع�ش الحالت النادرة الن�ساء) للت�سبب في الحاق الأذى بغيرهم من الرجال. وكثير ما ل يتم الإبالغ عن 
مثل هذه الأ�سكال من العنف نتيجة لعتبارات الو�سمة التي تل�سق بال�سحايا/ الناجين، وترتبط في هذه الحالة 
اإلى عدم الإبالغ عن حالت العتداء الجن�سي �سد  بقيم الرجولة.  كما يوؤدي الخوف من الأعمال النتقامية 
الذكور. ومن الأهمية بمكان التنويه باأن عدد من الأطر الت�سريعية في العديد من البلدان ل تعترف ب�سكل وا�سح 

بالعنف الجن�سي �سد الرجال، كما تميل في بع�ش الأحيان اإلى تجريم �سحايا مثل هذا النوع من العنف.)))) 

(27)  Ibid.
(28)  Ibid.
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أسباب وعواقب كافة أشكال العنف
 ضد النساء والفتيات خاصة العنف الجنسي

 والعنف القائم على النوع اإلجتماعي 

من الأهمية بمكان التعرف على الأ�سباب الجذرية للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 
لفهم اأف�سل للظاهرة وتطوير برامج فّعالة للوقاية وال�ستجابة لالأ�سكال العديدة لهذا النوع من العنف. فكثيرًا ما 
توؤدي النظرة المجتمعية للنوع الإجتماعي والتي ت�سمل التوجهات والممار�سات الخا�سة بالتمييز �سد المراأة اإلى 
اإعطاء المراأة دورًا ثانويًا مقارنًة بالرجل. وتميل مجتمعات كثيرة للتقليل من القيمة الجتماعية والقت�سادية 
للمراأة وعملها مقارنة بالرجل. كما يوؤدي القبول المجتمعي لأدوار المراأة والرجل المبنية على النظام الأبوي اإلى 
ظلم متعدد الأبعاد للمراأة والفتاة. وتعك�ش مختلف اأ�سكال العنف بما في ذلك العنف الجن�سي اأو العنف القائم 
والمميزات  ال�سلطة  للحفاظ على  الجناة  اأو مجموعة محاولة  بارتكابها فرد  قام  �سواء  الإجتماعي  النوع  على 
وال�سيطرة تجاه الآخرين. اأما العوامل التي تحدد اأدوار المراأة والرجل والهوية فهي جن�ش ال�سخ�ش، عمره/

التي  المجتمع  القوة داخل  ديناميكيات  تعك�ش  كما  الإثنية وغيرها.  والجتماعي،  القت�سادي  الو�سع  عمرها، 
تحدد العالقة بين اأفراد الجن�ش الواحد اأو الأجنا�ش المختلفة والم�ستويات المختلفة من ال�سلطة والقوة التي 
يتمتع بها الفرد وبالتالي المزايا التي يتمتع بها مقارنة بغيره من اأفراد المجتمع الأقل �سلطة. كما يزيد عدم 
العتداد اأو المعرفة بحقوق الإن�سان والم�ساواة بين الجن�سين والديمقراطية والو�سائل ال�سلمية لحل الم�ساكل 
من هذه التباينات.)))) وفي حين اأن عدم الم�ساواة والتمييز بين الجن�سين هو اأحد الأ�سباب الجذرية للعنف 
كل  داخل  العنف  ودرجة  نوع  تحدد  اأخرى  عوامل  هناك  فاإن  الإجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي 
�سياق. ومن ثم فمن الأهمية بمكان فهم هذه العوامل لو�سع ا�سترتيجيات فّعالة للمنع وال�ستجابة لهذا النوع من 

العنف. وت�سمل هذه العوامل ما يلي:)11)
• المخاطر الفردية: توؤدي المعايير التالية على الم�ستوى الفردي اإلى تعري�ش الفرد ب�سكل اأكبر 	

الأمن، العتماد على  الإجتماعي ومنها فقدان  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  العنف  لمخاطر 
الو�سع الجتماعي  التغيرات في  للتعامل مع  العقلية، غياب الخيارات  اأو  البدنية  الآخرين، الإعاقة 
الهروب  النزاع،  عن  الناتج  وال�سغط  النف�سية  ال�سدمة  والمخدرات،  الخمر  اإدمان  والقت�سادي، 

(29)  Ibid.
(30)  Ibid.
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عليها  تن�ش  التي  الفرد  بحقوق  المعرفة  غياب  والمجتمع،  الأ�سرة  داخل  الأدوار  تغير  والنزوح، 
القوانين الوطنية والدولية.

• القيم المجتمعية والثقافة: قد ت�ساعد على ا�ستمرارية الأ�سكال المختلفة للعنف �سد الن�ساء 	
والفتيات بما في ذلك العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي اإذا ما باركت هذه القيم 
ال�سحايا/  على  اللوم  اإلقاء  اإلى  تميل  التي  التمييزية  والممار�سات  والتقليدية  الثقافية  المعتقدات 

الناجين، اأو تف�سير الن�سو�ش الدينية ب�سكل يعطي �سرعية للممار�سات ال�سارة.
• الأطر القانونية والممار�سات في الدولة الم�سيفة و/اأو الدولة الأ�سلية: قد ت�ساعد 	

النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  ذلك  في  بما  للعنف  المختلفة  الأ�سكال  ا�ستمرارية  على 
الإجتماعي اإذا ما ت�سمنت ن�سو�ش تمييزية اأو اإذا ما اأ�سفت ال�سرعية على اأو قللت من �ساأن العنف 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، اأو اإذا ما عك�ست الفجوات الت�سريعية غياب الحماية 
القانونية لحقوق المراأة والطفل. اأي�سًا اإذا ما لم ين�ش الإطار الت�سريعي على قوانين كافية ومنا�سبة 
�سد العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي اأو اإذا ما كان هناك غياب للثقة في �سلطات 
تنفيذ القانون اأو في حال تطبيق القوانين العرفية والتقليدية والممار�سات التي تكر�ش من التمييز 
العنف  وتدين  تجرم  التي  التوعية  الوعي وحمالت  غياب  يوؤدي  قد  اأخرى  الجن�سين. من جهة  بين 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي اإلى ا�ستمرارية الممار�سات، اإ�سافة اإلى الممار�سات 
التمييزية في اإدارة النظام الق�سائي ونظام تنفيذ القانون. هناك عامل اآخر �سديد الأهمية داخل 
النظام  اإدارة  في  الثقة  وغياب  الحالت  عن  الإبالغ  �سعف  وهو  األ  وال�سيا�سات،  الت�سريعي  الإطار 
الق�سائي. وينتج غياب الثقة هذا عن روؤية عامة لل�سلطة بو�سفها تنق�سها الإرادة الالزمة لإحالة كافة 
الحالت التي يتم الإبالغ عنها للق�ساء، اأو ب�سبب نق�ش عدد الإدانات التي تتم ن�سبة اإلى اإجمالي عدد 
الحالت التي يتم الإبالغ عنها. وقد ينتج �سعف الإبالغ عن �سعوبة الو�سول اإلى ال�سرطة والمحاكم، 
نق�ش العاملين على تنفيذ القانون والق�ساة المدربين على ق�سايا العنف الجن�سي والعنف القائم 
على النوع الإجتماعي، عدم وجود �سابطات لتنفيذ القانون، غياب الموارد الإدارية والأدوات الالزمة 
بالمحاكم المحلية وموظفي الأمن واأخيرًا ولي�ش اآخرًا القوانين غير الكافية اأو الممار�سات والتنفيذ 

غير المت�سق.
• الحروب والنزاعات الم�سلحة: قد توؤدي اإلى ا�ستمرار الظاهرة نتيجة لإنهيار الهياكل الجتماعية 	

واإنهيار وحدة الأ�سرة واإ�سافة اإلى فقدان الأمن ب�سكل عام وزيادة اله�سا�سة القت�سادية والجتماعية 
واأي�سا  غيرها،  على  وال�سيطرة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  الفئات  بع�ش  وممار�سة  المعي�سة،  �سبل  وفقدان 
الختالفات الإثنية والتمييز الجتماعي والقت�سادي وغيرها. كما تعتبر بزوغ ظاهرة الإرهاب في 
المنطقة العربية، ف�ساًل عن �سعود التيارات المت�سددة – مثل تيار داع�ش – من اأبرز الظواهر التي 

�ساهمت في تفاقم اأزمة اللجوء والنزوح الق�سري وما نتج عنه من انتهاكات وعنف بكافة اأ�سكاله.
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• والعنف 	 الجن�سي  العنف  لمخاطر  التعر�ش  احتمالت  زيادة  اإلى  بدورها  توؤدي  اللجوء:  اأزمات 
القائم على النوع الإجتماعي نتيجة لإنهيار هياكل الدعم المجتمعية والأ�سرية، واأي�سًا طبيعة مناطق 
الكثافة وال�سكن متعدد  ال�سكل والهيكل الجتماعي الخا�ش بالمخيمات )زيادة  اإلى  اإ�سافة  النزوح 
الأ�سر والمالجئ المجتمعية) و�سكل الخدمات والمرافق وطبيعة قيادة المخيمات التي قد تكون من 
الذكور، واأي�سًا القرارات التمييزية �سد المراأة وعدم توفر المواد الغذائية والوقود وفر�ش الح�سول 
اأماكن معزولة وغياب الحماية  اإلى  اإلى النتقال  على دخل وهو ما قد يعر�ش ال�سحايا المحتملين 
ال�سرطية والدوريات الأمنية، واأي�سًا غياب الت�سجيل لالأفراد وبطاقات الهوية، وفي بع�ش الأحيان 
بمزايا  يتمتعون  الالجئين  باأن  �سعور  هناك  كان  ما  اإذا  خا�سة  المحليين  ال�سكان  ِقبل  من  التوتر 

ن�سبية.))1)

عواقب العنف ضد النساء والفتيات خاصة العنف الجنسي والعنف 
القائم على النوع اإلجتماعي 

النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  ذلك  في  بما  للعنف  المختلفة  الأ�سكال  عن  ينتج  اأن  يمكن 
الإجتماعي م�ساكل �سحية ونف�سية واجتماعية �سديدة كما قد يوؤدي في بع�ش الأحيان اإلى الوفاة حتى في غياب 
الإعتداء الج�سماني، كما قد ينتج عنه اأي�سًا اأعرا�ش نف�سية وج�سمانية طويلة المدى. وي�ساعد الفهم ال�سحيح 
ال�ستراتيجيات  و�سع  الفاعلين على  الإجتماعي  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  للعنف  المحتملة  للعواقب 
المنا�سبة لال�ستجابة لالآثار المحتملة ومنع المزيد من الأذى. وتتنوع عواقب العنف الجن�سي والعنف القائم 

على النوع الإجتماعي كما قد تمتد لتغطي مختلف القطاعات.
الحياة.  على  محتماًل  تمثل خطرا  وقد  وخيمة  تكون  قد  العنف  من  ال�سنف  لهذا  ال�سحية  فالعواقب 
وت�سمل العواقب المميتة القتل والنتحار ووفيات الأمهات والمواليد، واأي�سًا الوفيات الناتجة عن مر�ش فقدان 
وال�سدمات  الإ�سابات  مثل  الحادة  الج�سمانية  الأعرا�ش  فتت�سمن  المميتة  غير  النتائج  اأما  المناعة/الإيدز. 
والأمرا�ش والإلتهابات. اأما النتائج المزمنة لهذا ال�سنف من العنف فتت�سمن الإعاقة وال�سكاوى الج�سمانية 
والألم المزمن والم�ساكل اله�سمية واإ�سطرابات الطعام واإ�سطرابات النوم واإدمان الكحول والمخدرات. كما 
اأن لهذا ال�سنف من العنف تداعيات على الجهاز الإنجابي مثل الإجها�ش والحمل غير المرغوب فيه والعدوى 
المنقولة جن�سيًا بما في ذلك مر�ش نق�ش المناعة/الإيدز واإ�سطرابات العادة ال�سهرية وتعقيدات الحمل واأي�سًا 

الإ�سطرابات الخا�سة باأمرا�ش الن�ساء وغيرها من الإ�سطرابات الجن�سية المحتملة.
من ناحية اأخرى هناك نتائج نف�سية واجتماعية حادة قد يعاني منها ال�سحايا/ الناجون من العنف 
الجن�ضي والعنف القائم على النوع الإجتماعي مثل ما يعرف ب�ضغوط ما بعد ال�ضدمة والكتئاب والقلق والخوف 

(31) Ibid.
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والغ�سب والإح�سا�ش بالعار واإنعدام الأمن، كراهية الذات ولوم الذات والأمرا�ش العقلية والخواطر اأو ال�سلوك 
النتحاري.

وفقدان  الناجين  ال�سحايا/  على  اللوم  لإلقاء  الميل  ت�سمل  فقد  للعنف  الجتماعية  العواقب  اأما 
اإلى الو�سمة  اأو رعاية الأطفال)، اإ�سافة  ال�سحية/ الناجي لدوره في المجتمع )مثل دور الح�سول على دخل 

الجتماعية وال�سعور بالرف�ش والعزلة والمزيد من التمييز القائم على النوع الإجتماعي.

�  اأما العواقب القانونية/الق�سائية فت�سمل التالي:

• اإذا ما عجزت القوانين الوطنية عن توفير ال�سمانات الكافية �سد العنف الجن�سي والعنف القائم 	
على النوع الإجتماعي اأو اإذا ما كانت الممار�سات الق�سائية وال�سرطية تمييزية، فقد ي�ساهم ذلك في 

ا�ستمرار العنف دون م�ساءلة.
• عادة ما ينعك�ش ميل المجتمعات لإلقاء اللوم على ال�سحايا/ الناجين داخل قاعات المحاكم. ومن 	

ثم، يتم اإغالق الكثير من ق�سايا العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي كما يتم في 
يتم  التي  العقوبة  الدول  تكون في بع�ش  الجناة. وقد  اأحكام مخففة على  اإ�سدار  الأحيان  كثير من 
توجيهها للجاني بمثابة انتهاك جديد لحقوق الناجين وحرياتهم، خا�سة في الحالت التي يتم فيها 
الزواج الق�سري من الجاني. ومن ثم يت�ساعف الأذى النف�سي الذي يعاني منه الناجي نتيجة لل�سعور 

باأنه لم يتم تجريم الجاني.
اأما العواقب الأمنية للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي فتوؤدي اإلى حرمان الناجي 
من الأمان و�سعوره بالتهديد والخوف وغياب الحماية واأي�سًا تعر�سه لخطر المزيد من العنف مما يخلق حلقة 
اأما العاملين بالأجهزة التي تواجه جرائم الإتجار بالب�سر مثل جهات تنفيذ القانون فقد  مفرغة من العنف. 
يتعر�سون لخطر الأعمال النتقامية. كما قد يوؤدي التاأخير في توفير الدعم والم�ساعدة نتيجة لعدم ح�سا�سية 
ال�سرطة اأو العاملين في مجال الأمن لحتياجات ال�سحايا/ الناجين للرعاية الفورية والكرامة والحترام اإلى 

المزيد من الأذى وقد ينتج عنه �سدمات.))1)

(32) Ibid.
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كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
اإلجتماعي في مختلف مراحل اللجوء

يعد الالجئون والنازحون ق�سرًا، كما �سبقت الإ�سارة، اأكثر عر�سة لمختلف اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي. حيث يمكن اأن يتعر�سوا لأي من اأ�سكال العنف خالل المراحل المختلفة للجوء 
نتيجة لغياب هياكل الحماية الخا�سة بالدولة اأو المجتمع اأو الأ�سرة. كما يمثل ت�ساعد النزاع الم�سلح وانت�سار 
الجماعات الم�سلحة عاماًل يزيد من مخاطر اأ�سكال العنف هذه بالن�سبة لالجئين داخل دولهم الأ�سلية. ومن 
عند  اأو  النزوح  رحلة  اأو خالل  قبيل هروبهم  اأو  النزاع  العنف خالل  اأنواع  لمختلف  الالجئون  يتعر�ش  قد  ثم 
و�سولهم داخل دولة اللجوء واأي�سا خالل اإعادة التوطين اأو اإعادة الإدماج. حيث تت�سبب هذه المواقف في ازدياد 
مخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي خا�سة في ظل انهيار الهياكل الأمنية للدولة حيث 
تزداد احتمالت التعر�ش لالأ�سكال المختلفة من العنف )مثل ال�ستغالل والإ�ساءة الجن�سية، الإتجار بالب�سر، 
قدرة  دون  الحيلولة  مقدورهم  في  ومن  ال�سلطة  يملكون  من  قبل  وغيرها) من  ال�سارة  التقليدية  الممار�سات 
الالجئين على عبور الحدود اأو نقاط التفتي�ض. كما قد تزداد ه�ضا�ضتهم اأي�ضًا نتيجة لحتياجهم للم�ضاعدات 

العينية والنقدية اأو غيرها من اأ�سكال الدعم.
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المبادئ اإلرشادية
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المبادئ اإلرشادية

1.5 المبادئ اإلرشادية المتعلقة بالبرامج)33)
فيما يلي قائمة باأهم المبادئ الإر�سادية للبرامج الخا�سة بالوقاية وال�ستجابة لالأ�سكال المختلفة للعنف 
بما في ذلك العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي التي يتبناها الفاعلون في الميدان. وي�سمن 
احترام هذه المبادئ قيام كافة التدخالت في هذا المجال بتكري�ش منهجية تتمحور حول الناجين/ال�سحايا 

والحر�ش على »عدم الت�سبب في الأذى« من خالل تجنب التداعيات غير المق�سودة.

• الم�ساواة بين الجن�سين: تطوير وتنفيذ البرامج والتدخالت التي ت�ستهدف تعزيز الم�ساواة بين 	
الجن�سين بحيث يكون لكل من الن�ساء والرجال والفتيات والأولد الحق المت�ساوي في الح�سول على 
الخا�ش  بيانها  للهيئات في  الم�ستركة  الدائمة  للجنة  والتمتع بحقوقهم. وطبقًا  الفر�ش والخدمات 
م�ستويات  كافة  على  العتبار  في  الجن�سين  بين  الم�ساواة  اأخذ  من  لبد  الجن�سين:  بين  بالم�ساواة 
البرامج بدئا من التخطيط للطوارئ قبل بدء الأزمة، مرورًا بكافة مراحل التدخل الإن�ساني التي تبداأ 
من ال�ستجابة الفورية ثم مرحلة التعافي، ثم اإعادة البناء واأخيرًا المرحلة النتقالية. وهو ما يمكننا 
القيم  ا�سهام  اأ�سا�ش كيفية  يقوم على  ا�ستهدافًا  اأكثر  ب�سكل  ال�سكان  واأولويات  احتياجات  تلبية  من 
والأولد  والفتيات  الن�ساء  المختلفة لالأزمة على  التاأثيرات  والتمييز في  الإجتماعي  بالنوع  الخا�سة 
واأوجه  احتياجاتهم  واأخذ  العتبار  في  بالأزمة  المتاأثرة  الفئات  كافة  اأخذ  على  والتاأكيد  والرجال، 
�سعفهم في العتبار، كما ي�ساعد على تطوير برامج اأكثر مالئمة ل�سمان ح�سول الن�ساء والفتيات 

والأولد والرجال على فر�ش مت�ساوية.)11)
• اأو 	 اأو دينهم  النظر عن جن�سيتهم  الإن�ساف: تبني منهجية غير تمييزية لحماية الالجئين بغ�ش 

و�سعهم الجتماعي وغيره اأو مكان اإقامتهم.

(33) Regional Approach to address Sexual and Gender based Violence in the Syria and Iraq Refugee Situations, UNHCR, 
2015.

(34) (IASC Gender Equality Policy Statement 2008).
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• التكامل: العمل ب�سكل متكامل مع الحكومات والمنظمات الدولية العاملة والمجتمع المدني وغيرهم 	
من الفاعلين من اأجل تعظيم الموارد.

• ال�ستجابة الفورية:  اإيالء الأولوية لال�ستجابة الفورية لالحتياجات العاجلة لل�سحايا/ الناجين 	
من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بما في ذلك الحتياجات الطبية والتاأكد من 
اأن خطوات الوقاية وال�ستجابة لهذا النوع من العنف قد تم تاأ�سي�سها منذ بدء الأزمة. وهناك حاجة 
اإلى الم�ساءلة  اأن تح�سن الو�سول  اإيالء الأولوية لتوفير ا�ستجابات فورية التي من �ساأنها  اإلى  اأي�سًا 
والعدالة بما في ذلك من خالل الحفاظ على الأدلة وت�سجيل بيانات الناجين اأو ال�سهود في الوقت 

المنا�سب. 
• من 	 وغيرهم  الإعاقة  ذوي  والأ�سخا�ش  والأولد  والرجال  والفتيات  الن�ساء  اإ�سراك  ال�سمولية: 

اأ�سحاب الخلفيات الخا�سة.
• ل تت�سبب في ال�سرر: تبني البرامج والإجراءات ب�سكل ل يعر�ش ال�سحية/ الناجي للمزيد من 	

الأذى خا�سة ب�سكل غير مق�سود.
• الجن�سي 	 للعنف  وال�ستجابة  للوقاية  وتدخالت  برامج  وتنفيذ  تطوير  الجتماعي:  التما�سك 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل يعزز من التما�سك الجتماعي داخل مجتمعات الالجئين 
والمجتمعات المعنية.

• الم�سلحة الف�سلى للطفل: في حالة الناجين من الأطفال، لبد من اأخذ م�سلحتهم الف�سلى في 	
العتبار في كافة الأمور التي تتعلق برفاهة الطفل وم�ستقبله.
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2.5  المبادئ اإلرشادية المتعلقة برعاية الناجين من كافة أشكال 
العنف بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

اإلجتماعي 
لبد من مراعاة المبادئ التالية عند تقديم الرعاية للناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على 

النوع الإجتماعي ل�سمان احترام حقوقهم وحمايتهم من المزيد من الأذى.
• ال�سرية: الإلتزام بار�سادات ال�سرية عندما يعمل كافة الفاعلون مع الناجين من العنف وذلك لحماية 	

المعلومات  عن  �سوى  الإف�ساح  عدم  يعني  ما  وهو  المعلومات.  وم�سادر  وال�سهود  واأ�سرهم  الناجين 
يقدمون  ممن  للعاملين  فقط  واعطائها  معهم  وبالتفاق  الناجي/الناجية  لرغبة  طبقا  ال�سرورية 
الم�ساعدة. كما يجب اأي�سا توخي الحذر عند الك�سف عن هوية الجناة حيث قد يوؤدي هذا اإلى الك�سف عن 
هوية الناجي/الناجية على �سبيل المثال في حالت العنف المنزلي. وعلى الرغم من اأهمية توخي الحذر 
اإل اأنه لبد من بذل كافة الجهود لم�ساءلة الجناة. من ناحية اأخرى ل يجب الإف�ساح عن معلومات حول 
الناجين اإذا ما ت�سمنت ا�سم ال�سخ�ش. كما ل يتم الإف�ساح عن اأية معلومات حول الناجين لأي طرف 

ثالث اإل بعد الح�سول على موافقة وا�سحة ومكتوبة من الناجين )اأو الوالدين في حالة الأطفال).))1)
• وال�سهود 	 واأ�سرهم  الناجين  ال�سحايا/  لأمن  الأولوية  اإيالء  الفاعلين  كافة  على  والأمان:  الأمن 

ومقدمي الخدمات في كافة الأوقات،))1) والعمل على اإيالءهم الأمان والأمن النف�سي والإجتماعي.   
• العمل على اأمن ال�سحايا/ الناجين واأ�سرهم في كافة الأوقات: مع مالحظة اأن الناجي/	

الناجية قد ي�سعر بالخوف ومن ثم يكون بحاجة للتاأكيد على �سالمته ال�سخ�سية ومن ثم فمن الأهمية 
بمكان �سمان حماية ال�سحايا/ الناجين من المزيد من ال�سرر من قبل الجناة اأو من قبل اأي من 
اأفراد المجتمع. وهو ما قد يتطلب طلب الم�ساعدة من بع�ش ال�سلطات مثل اأمن المخيم اأو ال�سرطة 
اأو �ضلطات تنفيذ القانون وال�ضباط الميدانيين وغيرهم.  كما يجب اأي�ضا العمل على تاأمين العاملين 
على م�ساعدة ال�سحايا/ الناجين مثل الأ�سرة والأ�سدقاء والعاملين في مجال الم�ساعدة المجتمعية 

اأو في مجال العنف القائم على النوع الإجتماعي واأي�سا العاملين في مجال الرعاية ال�سحية.))1)
• عدم التمييز: لكل بالغ اأو طفل بغ�ش النظر عن جن�سه الحق في الح�سول على الرعاية والدعم. ويجب 	

�سمان ح�سول ال�سحايا/ الناجين من العنف على المعاملة العادلة وغير التمييزية بغ�ش النظر عن عرقهم 
اأو دينهم اأو جن�سيتهم،))1) اأو و�سعهم ال�سحي، ل�سيما الم�سابين منهم باأمرا�ش معدية اأو متنقلة.

(35)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 
Prevention and Response, UNHCR, May 2003.

(36)  Regional Approach to address Sexual and Gender based Violence in the Syria and Iraq Refugee Situations, UNHCR, 
2015.

(37)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 
Prevention and Response, UNHCR, May 2003.

(38)  Ibid.
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3.5   المقاربات المختلفة للوقاية واالستجابة لكافة أشكال العنف 
النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  ذلك  في  بما 

اإلجتماعي
فيما يلي اأهم المقاربات للوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي: 

• الناجي/	 ورغبات  م�سالح  احترام  وت�سمل  العنف:  من  الناجي  حول  المتمحورة  المقاربة 
الناجية واإيالء الأولوية لحقوقهم وكرامتهم ورغباتهم وخياراتهم واحتياجاتهم واأمنهم عند و�سع 
المبادئ  من  عدد  على  المقاربة  هذه  وتقوم  وال�ستجابة.))1)  بالوقاية  الخا�سة  التدخالت  وتنفيذ 
والمهارات التي تم و�سعها لإر�ساد العاملين – بغ�ش النظر عن دورهم – خالل تعاملهم مع الأ�سخا�ش 
الذين تعر�سوا للعنف الجن�سي اأو غيره من اأ�سكال العنف القائم على النوع الإجتماعي. وتهدف هذه 
كما  واحترام.  بكرامة  ومعاملتهم  الناجين  حقوق  احترام  فيها  يتم  داعمة  بيئة  خلق  اإلى  المقاربة 
ت�ساعد هذه المقاربة اأي�سًا على تعزيز تعافي الناجي/الناجية وقدراتهم على التعبير عن احتياجاتهم 

ورغباتهم واأي�سًا تعزيز قدراتهم على اإتخاذ القرارات ب�ساأن التدخالت المحتملة.)11)
• المقاربة الحقوقية:  تعزيز الم�ساركة المبا�سرة لالجئين من الن�ساء والفتيات والرجال والأولد 	

الحماية  في  الحق  ذلك  في  بما  الإن�سانية  بحقوقهم  وتمتعهم  بحمايتهم  الخا�سة  القرارات  في 
الخدمات  واإتاحة  يتطلب وجود  ما  الإجتماعي. وهو  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  العنف  من 
المنا�سبة ثقافيا والمقبولة باأ�سعار في متناول كافة الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على 

النوع الإجتماعي.))1)
وت�ستهدف المقاربة الحقوقية تحليل الأ�سباب الجذرية للم�ساكل والت�سدي للممار�سات التمييزية التي 

تعوق التدخالت الإن�سانية. والمقاربة الحقوقية:
تقوم على المعايير الدولية لحقوق الإن�سان والقانون الإن�ساني الدولي، «
تعمل على دمج هذه القيم والمعايير والمبادئ في الخطط وال�سيا�سات وكافة خطوات التدخالت  «

الإن�سانية،
هي منهج �سامل ومتعدد التخ�س�سات، «
تعتمد على م�ساركة العديد من الفاعلين )الحكوميين وغير الحكوميين)، «
لبد واأن ت�ستهدف تمكين ال�سحايا/ الناجين ومجتمعاتهم.  «

يعتبر العاملون في مجال التدخل الإن�ساني واأي�سا الدول )في حال قدرتها على العمل) هم بمثابة »اأ�سحاب 

(39) Ibid.
(40) Handbook for Coordinating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Global Protection Cluster 

GBV Prevention and Response, 2010.
(41) Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, May 2003.
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الم�سوؤولية« وهم ملتزمون بت�سجيع وتمكين وم�ساعدة »اأ�سحاب الحقوق« على المطالبة بهذه الحقوق.))1)
• المقاربة المجتمعية: تقوم هذه المقاربة على التعامل مع �سبكات الحماية القائمة على الأ�سرة 	

والمجتمع لفهم اأف�سل لعالقات القوة القائمة على النوع الإجتماعي والديناميكيات بهدف الوقاية 
وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.)11) تقوم هذه المقاربة اأي�سًا على 
العتراف بالدور المحوري لمجتمع الالجئين في كافة البرامج التي تت�سدى لهذا النوع من العنف 
الجتماعي  والتغير  الحماية  في  �سركاء  بو�سفهم  المجتمع  اأفراد  مع  التفاعل  تعزيز  ت�ستهدف  كما 
بهم، فمن  الخا�سة  القرارات  المعنية في �سناعة  المجتمعات  اإ�سراك  اأهمية  وفي �سوء  الإيجابي. 
النوع الإجتماعي وغيرها من  القائمة على  القيام بالدرا�سات لفهم عالقات القوى  الأهمية بمكان 
ديناميكيات القوة داخل المجتمع المعني. كما تقوم هذه المقاربة اأي�سًا على �سمان الم�ساركة الفعالة 
لكل من الن�ساء والرجال والفتيات والأولد في التخطيط والتنفيذ والرقابة وتقييم البرامج. فالبد 
للوقاية  تطويرها  يتم  التي  البرامج  كافة مراحل  في  المعني  المجتمع  كبير من  م�ساركة قطاع  من 
وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.)11) وتهدف هذه المقاربة �سمان 
الحماية الأف�سل لكافة الفئات المتاأثرة بالأزمة وتعزيز قدراتهم على تحديد وتطوير الحلول واأي�سا 

على ال�ستخدام الأكثر ر�سادة للموارد الإن�سانية.))1)
• الوقاية 	 اأوجه  لكافة  الت�سدي  لأي جهة  يمكن  ل  التخ�س�سات:  القائمة على تعدد  المقاربة 

متعدد  النموذج  فاإن  ثم  ومن  الإجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة 
والتي  والهيئات  المنظمات  كافة  تبذلها  التي  الجهود  بين  ال�سامل  التن�سيق  ي�ستهدف  التخ�س�سات 
ت�سعى اإلى تعزيز م�ساركة الأ�سخا�ش المعنيين والتن�سيق والتعاون بين مختلف القطاعات التي ت�سمل 
القطاعات  كافة  م�ساركة  وتعد  والأمن.))1)  العدل  وقطاعي  الجتماعي  والنف�سي  ال�سحي  القطاع 
)الخدمات المجتمعية، ال�سحة، الحماية، الأمن) محورية لنجاح البرامج التي ت�ستهدف هذا النوع 
من العنف. وعلى كافة الفاعلين )الحكومات، المنظمات غير الحكومية، المفو�سية ال�سامية لالأمم 

المتحدة ل�سوؤون الالجئين) التن�سيق والتعاون.))1)

(42)  Handbook for Coordinating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Global Protection Cluster 
GBV Prevention and Response, 2010.

(43)  Regional Approach to address Sexual and Gender based Violence in the Syria and Iraq Refugee Situations, UNHCR, 
2015.

(44)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 
Prevention and Response, UNHCR, May 2003.

(45)  Handbook for Coordinating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Global Protection Cluster 
GBV Prevention and Response, 2010.

(46)  Ibid.
(47)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, May 2003.
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األهداف االستراتيجية

1.6 الهدف األول: الالجئون من النساء والفتيات والرجال واألوالد 
للوقاية  الجودة  عالية  وطنية  بُنُظم  يتمتعون  الخلفيات  مختلف  من 
واالستجابة للعنف بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على 

النوع اإلجتماعي 
في �سوء المخاطر المتزايدة من مختلف اأ�سكال العنف خا�سة العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الإجتماعي التي يتعر�ش لها الالجئون من الن�ساء والفتيات والرجال والأولد خالل المراحل المختلفة للنزوح، 
خا�سة في ظل حرمانهم من اآليات الحماية والدعم داخل مجتمعاتهم، فمن الأهمية بمكان توفير اآليات طويلة 
المدى للحماية من خالل تعزيز النظم الوطنية للوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الإجتماعي. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن مخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي موجودة في 
المقاربة  وتت�سمن  اللجوء.  بلدان  اإلى  الو�سول  وبعد  الحدود،  وعبور  الق�سري،  النزوح  مراحل  كل مرحلة من 
ال�ساملة التي تهتم باحتياجات الحماية طويلة المدى مراجعة الت�سريعات الوطنية ل�سمان الت�سدي للفجوات 
اإلى  والمعوقات في توفير الحماية للناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، اإ�سافة 
و�سع اآليات للتن�سيق في �سوء الطبيعة متعددة القطاعات لعملية ال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي واأي�سا بناء القدرات الب�سرية والمالية وتح�سين عملية جمع المعلومات ونظم اإدارة المعلومات. 
اأي تمييز للخدمات الجيدة المتاحة والمقبولة  اأي�سًا �سمان و�سول الالجئين دون  كما تت�سمن هذه المقاربة 

وباأ�سعار متاحة.
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 تم في م�سر تعديل قانون العقوبات لتعريف 
تثبت  من  على  العقوبة  وت�سديد  الجن�سي  التحر�ش 
اإدانته بتهمة التحر�ش الجن�سي في الأماكن العامة. 
الفعال  التنفيذ  ت�سجيع  على  التركيز  الآن  ويتم 
الحكومة  قيام  الجهود  هذه  وتت�سمن  للقانون. 
مكر�ضة  �ضرطة  ووحدات  �ضاخنة  خطوط  باإن�ضاء 
النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  لحالت 
الحكومة  قامت  ذلك  اإلى  اإ�سافة  الإجتماعي. 
الم�سرية بالعمل مع ال�سركاء على و�سع ا�ستراتيجية 
وطنية للت�سدي للعنف الجن�سي والعنف القائم على 

النوع الإجتماعي.

 
كما قام الم�سرع المغربي باإ�سدار قانون رقم 
13.103 المتعلق بمحاربة العنف �سد الن�ساء والذي 

عّرف العنف �سد المراأة بمختلف اأ�سكاله كالآتي:
اأو  معنوي  اأو  مادي  فعل  »كل  المراأة:  �سد  	العنف 
امتناع اأ�سا�سه التمييز ب�سبب الجن�ش، يترتب عليه 

�سرر ج�سدي اأو جن�سي اأو اإقت�سادي للمراأة.«
من  اأو  يم�ش،  امتناع  اأو  فعل  كل  الج�سدي:  	العنف 
اأيًا  للمراأة  الج�سدية  بال�سالمة  الم�سا�ش،  �ساأنه 

كان مرتكبه اأو مكان اإرتكابه. 
من  ا�ستغالل  اأو  فعل  اأو  قول  كل  الجن�سي:  	العنف 
لأغرا�ش  المراأة  ج�سد  بحرمة  الم�سا�ش  �ساأنه 
الم�ستعملة  الو�سيلة  كانت  اأيًا  تجارية  اأو  جن�سية 

في ذلك.
اأو  اإكراه  اأو  لفظي  اإعتداء  كل  النف�سي:  	العنف 
بغر�ش  كان  �سواء  حرمان  اأو  اإهمال  اأو  تهديد 
اأو  وطماأنينتها  وحريتها  المراأة  بكرامة  الم�ّش 

بغر�ش تخويفها وترهيبها.
فعل  عن  اإمتناع  اأو  فعل  كل  الإقت�سادي:  	العنف 
ذي طبيعة اإقت�سادية اأو مالية ي�سر، اأو من �ساأنه 
الإقت�سادية  اأو  الإجتماعية  بالحقوق  ي�سر،  اأن 

للمراأة.

       

فيها  بما  الحكومات  من  العديد  قامت  وقد 
وطنية  ا�ستراتيجيات  بتبنيى  والجزائر  تون�ش 
لمكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي. وفي 
باإدراج  الجزائرية  الجمهورية  قامت  الإطار،  هذا 
القانون رقم 15-19 الموؤرخ في 30 دي�سمبر 2015، 
بكل  العنف  جّرم  والذي  العقوبات  لقانون  المعدل 
والإقت�سادي،  واللفظي  والزوجي  الجن�سي  اأنواعه؛ 
التحر�ش والم�سايقات في اأماكن العمل وفي الأماكن 

العمومية.

أفضل الُممارسات
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تم  فقد  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  اأما 
مر�سوم  بموجب  الإيذاء  من  للحماية  نظام  اإن�ساء 
هجري   1434/11/15 بتاريخ  52/م  رقم  ملكي 
بتاريخ   332 رقم  الوزراء  مجل�ش  قرار  على  بناًء 
اإعداد  1434/10/19 هجري، وقد تم النتهاء من 

والت�سدي  للوقاية  الوطنية  ال�ستراتيجية  الخطة 
للعنف المنزلي في المجتمع ال�سعودي والذي ينتظر 
المملكة  اأ�سدرت  كما  الوزراء.  مجل�ش  موافقة 
المر�سوم  بموجب  الجن�سي  التحر�ش  مكافحة  نظام 
هـ،   1439/09/16 بتاريخ  )96/م)  رقم  الملكي 
اأ�سدرت نظام حماية الطفل بالمر�سوم الملكي  كما 
والتعميم  هـ،   1439/02/03 بتاريخ  )م/14)  رقم 
13/ت/7969  العدل رقم  وزير  ال�سادر من معالي 
وماأذوني  المحاكم  لكافة  هـ   1441/04/26 بتاريخ 
الأنكحة بعدم اإجراء عقود زواج لمن ل يقل عمره عن 
18 �سنة وفقًا لما ورد في الالئحة التنفيذية لنظام 

العربية  المملكة  وفي  المملكة،  في  الطفل  حماية 
ال�سعودية، يتم تن�سيق الجهود المماثلة في توفير 

الحماية من خالل مجل�ش الأ�سرة في المملكة. 

 

بع�ش  تبني  تم  التون�سية،  الجمهورية  وفي 
الأولويات ل�سمان توافق الأطر الت�سريعية والمعايير 
المتعلق  الأ�سا�سي  القانون  م�سروع  ومنها:  الدولية، 
ُيعاقب  والذي  المراأة  �سد  العنف  على  بالق�ساء 
بال�سجن مدة عام كل من يتعمد م�سايقة امراأة في 
التمييز  يتعمد  من  لكل  مالية  عمومي/خطية  مكان 
ف�سول  بع�ش  تنقيح  على  والتن�سي�ش  الأجر؛  في 
منها  جديدة  بن�سو�ش  وتعوي�سها  الجزائية  المجلة 
الف�سل 226؛ والعقاب بال�سجن مدة عامين وخطية 
مالية قدرها 500 دينار لمرتكب التحر�ش الجن�سي؛ 
والف�سل 227 مكرر جديد ُيعاقب بال�سجن 6 اأعوام 
كل من واقع اأنثى بر�ساها، �سنها فوق 16 عامًا ودون 

18 عامًا.

  

كما �ساركت اليمن من خالل اللجنة الوطنية 
لحماية  العربية  ال�ستراتيجية  اإعداد  في  للمراأة 

الن�ساء �سد العنف 2020-2011.
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جمهورية  قامت   ،2015 �ضباط/فبراير  وفي 
مادة  باإ�سافة  الجنائي  القانون  بتعديل  ال�سودان 
تعريفًا  تت�سمن  الجن�سي  التحر�ش  عن  مخ�س�سة 
المقابلة. كما قامت  العقوبات  لهذه الجريمة وتحدد 
�سد  العنف  وحدة  باإن�ساء  اأي�سًا  ال�سودان  جمهورية 
المراأة والطفل بقرار من مجل�ش الوزراء في نوفمبر 
2005، وهي اآلية تن�سيق بين وكالت الدولة لمكافحة 

العنف �سد المراأة والطفل. وتخت�ش هاته الوحدة في 
والخطط  والإ�ستراتيجيات  العامة  ال�سيا�سات  و�سع 
العنف  الخا�سة بمكافحة  الأعمال  وبرامج  التنفيذية 
الخطط  تنفيذ  متابعة  واأي�سًا  والطفل،  المراأة  �سد 
وال�سيا�سات والبرامج المجازة على الم�ستوى القومي 
بالإ�سافة اإلى و�سع معايير وموجهات وطنية لمفهوم 
العنف �سد المراأة والطفل. هذا وتخت�ش هاته الوحدة 
في المراجعة الدورية للت�سريعات ذات ال�سلة بالعنف 
واإ�سدار  فاعليتها  يزيد من  ما  واإقتراح  المراأة،  �سد 
التو�سيات الالزمة بتعديلها. وفي هذا ال�ساأن، قامت 
جمهورية ال�سودان باإيجاز وثيقة الإجراءات القيا�سية 
النوع  على  القائم  للعنف  والإ�ستجابة  للت�سدي 
الإجراءات  وثيقة  اإيجازه  اإلى  اإ�سافًة  الجتماعي، 
اللجوء،  و�سع  في  النوعي  للعنف  للت�سدي  القيا�سية 
كما اأجازت الخطة الوطنية لإنفاذ القرار رقم 1325 
عملية  �سياق  وفي  والأمن.  وال�سالم  بالمراأة  الخا�ش 
الإ�سالح القانوني، �ساغت جمهورية ال�سودان م�سودة 
للت�ساور  الجتماعي،  النوع  القائم على  العنف  قانون 

عليها قبيل اإجازتها من وزارة العدل.

 تم في الأردن تاأ�سي�ش وحدة �سرطة 
لال�ستجابة  الأ�سرة،  حماية  اإدارة  خا�سة، 
عدد  قام  كما  المنزلي،  العنف  لحالت 
والمنظمات  الحكومية  الهيئات  من 
التنمية  وزارة  فيها  بما  الحكومية  غير 
للمراأة  الوطنية  واللجنة  الجتماعية 
الجن�سي  للعنف  �سبكة  »كاندل«  بتاأ�سي�ش 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي. 

ل�سوؤون  الوطني  المجل�ش  ويعد 
الوطني  ال�سريك  هو  الأردن  في  الأ�سرة 
و�سيا�سات  اإجراءات  و�سع  عن  الم�سوؤول 
القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  للت�سدي 
على النوع الإجتماعي بما في ذلك معايير 
اإدارة الحالة، في حين اأن الجهاز الأ�سا�سي 
اإدارة  المنوط به القيام بادارة الحالة هو 

حماية الأ�سرة.
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 (15) رقم  القانون  �سدر  فقد  قطر،  دولة  في  اأما   
الن�ساء  بالب�سر وخا�سًة  ب�ساأن مكافحة التجار   2011 ل�سنة 
الدولية  التفاقيات  لبع�ش  الدولة  ان�سمت  كما  والأطفال. 
اأ�سكال  كافة  على  الق�ساء  اإتفاقية  وت�سمل:  ال�سلة  ذات 
المتحدة  الأمم  واإتفاقية   ،1979 لعام  العن�سري  التمييز 
الوطنية،  للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة 
بالب�سر  التجار  جرائم  ومعاقبة  وقمع  منع  وبروتوكول 
خا�سة الن�ساء والأطفال، والتفاقيات الدولية ال�سادرة من 
اأ�سا�ش  اأي  على  التمييز  تحظر  التي  الدولية  العمل  منظمة 
ومنها على اأ�سا�ش الجن�ش. وعلى ال�سعيد الموؤ�س�سي، تزخر 
حقوق  �سمان  على  ت�سهر  فاعلة  موؤ�س�سية  باأطر  قطر  دولة 
والأ�سخا�ش  ال�سن  وكبار  والمراأة  )الطفل  الخا�سة  الفئات 
بمحاربة  المتعلقة  الم�سائل  يخ�ش  وفيما  الإعاقة).  ذوي 
اإطار  في  واأدوارها  المراأة  عن  النمطية  التمييزية  ال�سور 
)جن�سي،  اأ�سكاله  بكافة  العنف  وق�سايا  والمجتمع  الدولة 
لفظي، نف�سي، وغيرها)، فاإنها �سغلت حيزًا مهمًا في عمل 
الأ�سرة  �سوؤون  اإدارة  اأهمها:   من  ولعل  الأُطر  هذه  واأن�سطة 
بوزارة التنمية الإدارية والعمل وال�سوؤون الجتماعية، اللجنة 
المعنية  الوطنية  اللجنة  بالب�سر،  الإتجار  الوطنية لمكافحة 
بالمراأة والطفل والأ�سخا�ش ذوي الإعاقة وكبار ال�سن، مركز 
الحماية والتاأهيل الجتماعي التابع للموؤ�س�سة القطرية للعمل 
الجتماعي والذي يتولى من خالل دار اأمان القطرية توفير 
من  الإ�ساءة  ل�سحايا  والعالج  والتاأهيل  والرعاية  الحماية 
الأطفال والن�ساء في اإطار الأ�سرة وذلك على اختالف اأ�سكال 
الإ�ساءة )عنف ج�سدي، عنف نف�سي، اإهمال، عنف جن�سي، 

ت�سُدع اأ�سري، وحرمان من التعليم).

  
فقد  عمان،  �سلطنة  في  اأما 
بالمر�سوم  ال�سادر  الجزاء  قانون  كفل 
كافة  من  الحماية   2018/7 ال�سلطاني 
الجن�سي �سد  العنف  ومنها  العنف  اأ�سكال 

المراأة.  

م�سمى  تعديل  تم  كما 
الأحداث  ق�سايا  اإدارة  واخت�سا�سات 
اإلى اإدارة الإدعاء العام لق�سايا الأ�سرة 
التحقيق  الإدارة  والطفل. وتخت�ش هذه 
ومبا�سرتها  الدعوى  ورفع  والت�سرف 
في  الأحكام  وتنفيذ  المحاكم  اأمام 
الأ�سري  العنف  جرائم  ومنها  الجرائم 
قانون  اأي  اأو  الجزاء  قانون  في  الواردة 
اأو  ج�سدي  اإيذاء  فعل  ب�سورة  اآخر 
جن�سي اأو نف�سي اأو مالي التي ترتكب بين 
اأفراد الأ�سرة الواحدة، وجرائم الأ�سرة 

الواردة في قانون الجزاء. 
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1.1.6 القوانين الوطنية تتماشى والمعايير الدولية
اأكثر عر�سة للعنف الجن�سي  الن�ساء والفتيات  اأن  اإل  على الرغم من تعر�ش الإناث والذكور للمخاطر، 
فيما  والفتيات خا�سة  الن�ساء  لها  تتعر�ش  قد  فهناك مخاطر خا�سة  الإجتماعي.   النوع  على  القائم  والعنف 
للممار�سات  كامل  ب�سكل  تت�سدى  ل  للعدالة  نظم  الأطر  هذه  تت�سمن  فقد  الوطنية.  الت�سريعية  الأطر  يخ�ش 
وح�سانة  والطالق  والزواج  والأمان  العدالة  في  المراأة  حق  من  تقيد  اأو  المنزلي  العنف  اأو  ال�سارة  التقليدية 
الوطنية  الت�سجيل  الدولية ونظم  والمعايير  تتما�سى  التي ل  التقليدية  العدالة  واأي�سا نظم  والم�سكن.  الأطفال 
التي ل توفر الوثائق الفردية للن�ساء من طالبات اللجوء. واأي�سا النظم القانونية التي تميز �سد غير المواطنين 
الفجوات  وتت�سمن  الفتيات(48).  فيهم  بما  الجن�سية  عديمي  والأ�سخا�ش  والالجئين  اللجوء  طالبي  فيهم  بما 
الت�ضريعية، كما هو الحال في بع�ض دول المنطقة العربية، على �ضبيل المثال الن�ض على ا�ضقاط ُتهم الغت�ضاب 
والتحر�ش الجن�سي اإذا ما وافق الجاني على الزواج من ال�سحية. كما تتمثل الفجوات اأي�سا في تخفيف التهم 
لرتكاب جرائم �سد الن�ساء با�سم »ال�سرف« اأو ال�سماح بزواج الأطفال. ويعد ر�سد الفجوات الت�سريعية والتعامل 
معها للتاأكد من تما�سيها مع المعايير الدولية خطوة �سرورية لتعزيز اأطر الوقاية واأي�سًا ل�سمان الحماية والدعم 

والعدالة لل�سحايا/ الناجين.
اأكثر  اأجل �سمان الوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل  فمن 
فعلى  الدولية.  المعايير  مع  اأكبر  ب�سكل  تتما�سى  بحيث  الوطنية  الت�سريعية  الأطر  تعديل  من  لبد  ا�ستدامة، 
القائم على  والعنف  الجن�سي  بالعنف  الخا�سة  الوطنية  القوانين  الحماية داخل  لفجوات  الت�سدي  الحكومات 
طبقًا  العربية  المنطقة  داخل  تبنيها  بالفعل  تم  التي  الدولية  المعايير  تنفيذ  على  والعمل  الإجتماعي  النوع 
 للمواثيق الدولية والإقليمية. وهو ما يتطلب و�سع خريطة لالأطر الت�سريعية والخدمات القائمة للت�سدي للعنف 
الت�سريعات  داخل  لها  والت�سدي  والمعوقات  الفجوات  لتحديد  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي 

وال�سيا�سات والممار�سات.

(48) Handbook for the protection of women and girls, UNHCR, 2008.
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الدول  على  يتعين  الدولية،  والمعايير  الوطنية  الت�سريعية  الأُطر  تما�سي  �   ول�سمان 

الأع�ساء تبني الأولويات التالية:

• اأي تمييز من خالل الن�سو�ش القانونية التي توفر 	 اإتاحة الحماية للن�ساء والفتيات الالجئات دون 
الحماية �سد العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• فتح باب الحوار حول الن�سو�ش الت�سريعية التي تم اإدخالها لمكافحة العنف �سد المراأة والتي قد 	
يكون لها تداعيات �سلبية اأو عواقب غير مق�سودة عند تطبيقها )مثل الإبالغ الإلزامي).

• العمل على اأن تن�ش القوانين المعنية على تحديد ال�سن القانوني للزواج عند 18 عاما للجن�سين. 	
• وعالوة على ذلك، يلزم بذل جهود لر�سد حالة الزيجات دون ال�سن القانونية ب�سورة غير ر�سمية اأو 	

دون محاولة ت�سجيل الزواج ب�سورة قانونية، اإذ قد ت�ستمر حتى بعد اعتماد قوانين منا�سبة تحظر 
زواج الطفل.

• العمل على ت�سمين الإجراءات التنفيذية المعيارية المو�سوعة لال�ستجابة لظروف الالجئين للقوانين 	
وال�سيا�سات التي توفر الوقاية والحماية من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. 

• العمل على اإلغاء الن�ضو�ض القانونية التي تن�ض على اإ�ضقاط التهم الجنائية اأو غيرها من العقوبات 	
اإذا ما تزوج الجاني بالمغت�سبة.

• با�سم 	 ترتكب  التي  الجرائم  حالة  في  العقوبة  تخفيف  على  تن�ش  التي  القانونية  الن�سو�ش  اإلغاء 
“ال�سرف”.

• العنف 	 اأ�سكال  لكافة  تغطيته  ل�سمان  القانون  في  الجن�سي  للعنف  وا�سح  تعريف  و�سع  على  العمل 
المرتكبة وفقًا للمعايير الدولية. 

• و�سع تعريف وا�سح للعنف الجن�سي والغت�ساب يغطي كافة حالت ال�سلوك الجن�سي الق�سري.	
• في الدول التي تتعدد فيها القوانين تبعا لالنتماء الديني العمل على تدوين القوانين وطرحها اأمام 	

البرلمان ومراجعتها ل�سمان تما�سيها والمعايير الدولية.
• التاأكيد على اإتاحة كافة الخدمات القانونية، مع مراعاة الإمكانات المتاحة لدى بع�ش الدول العربية، 	

ب�سكل غير تمييزي لكل الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بما في 
ذلك الالجئات واأي�سا الناجين من التجار بالب�سر.

• و�سع خطط عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالب�سر تت�سمن ال�ستجابة لحالت العنف الجن�سي والعنف 	
القائم على النوع الإجتماعي التي تتعر�ش لها الن�ساء والفتيات الالتي تعر�سن لالإتجار.

• التاأكيد على عدم احتجاز �سحايا الإتجار بالب�سر ب�سبب الأعمال غير الم�سروعة، وذلك ح�سب درجة 	
خطورة الأعمال المرتكبة، التي تورطوا بها نتيجة لتعر�سهم لالإتجار بالب�سر، واأي�سا ر�سد ال�سحايا/ 
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الناجين  وتقديم الدعم لمن يحتاجون الحماية والم�ساعدة بدل من عقابهم.
• تبني ن�سو�ش قانونية تجرم ختان الإناث في الدول التي لم تقم بذلك بعد وو�سع برامج للوقاية لمنع 	

هذه الممار�سة ورفع الوعي بالأ�سرار الج�سمانية والنف�سية المرتبطة بالختان وغيرها من التداعيات 
ال�سلبية.

• النوع 	 على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  خا�سة  العنف  اأ�سكال  لكافة  للت�سدي  �سيا�سات  و�سع 
عديمي  والأ�سخا�ش  اللجوء  وطالبي  والنازحين  لالجئين  ذلك  في  بما  الأزمات  خالل  الإجتماعي 

الجن�سية والعائدين.

2.1.6 التنسيق والشراكة:
يتعدد الفاعلون الميدانيون خالل الأزمات ممن يحاولون الت�سدي للمخاطر الناتجة عن هذه الأزمات. 
فهناك اإ�سافة اإلى الحكومات الوطنية، هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية 

الدولية، ومجتمع الأعمال الوطني، والمنظمات غير الحكومية المحلية وغيرهم. 

� وتت�سمن الجهات الم�سوؤولة عن تنفيذ الإ�ستراتيجية الأجهزة التالية من حيث الأ�سا�ض:

• الأجهزة المعنية بالطوارئ والدفاع المدني،	
• الأجهزة المعنية بق�سايا الهجرة والجوازات وت�سجيل المواليد واإ�سدار وثائق لإثبات ال�سخ�سية،	
• الأجهزة الأمنية المخت�سة ب�سبط جرائم العنف الجن�سي والإتجار بالب�سر والجرائم الأخرى ذات 	

ال�سلة في اأماكن اإيواء الالجئين،
• هيئات اإقامة العدل )نيابة عامة وق�ساء)،	
• الأجهزة ال�سحية المخت�سة،	
• المجتمعات المحلية )مجال�ش البلدية)،	
• المراكز والموؤ�س�سات المعنية باإعادة تاأهيل �سحايا العنف الجن�سي نف�سيًا واإجتماعيًا.	

� وت�سمل الجهات ال�سريكة، ال�سركاء المحليون والإقليمون والدوليون ومنهم:

• المفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين والمنظمات الأممية الأخرى المعنية،	
• المنظمات غير الدولية المعتمدة )اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، اأطباء بال حدود وغيرها)،	
• المنظمات العربية المعنية بحقوق الإن�سان،	
• المنظمات العربية ذات التوجه الإن�ساني،	
• جمعيات الهالل الأحمر الوطنية،	
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• منظمات المجتمع الوطني )المعنية بالمراأة والطفل وكبار ال�سن وذوي الإعاقة وذوي الطابع الخيري 	
والإن�ساني)،

• و�سائل الإعالم المرئية والم�سموعة والمكتوبة والإلكترونية،	
• النخب الثقافية وقادة الراأي،	
• مجتمع الأعمال الوطني )ال�سركات)،	
• والهيئات الوطنية المعتمدة الم�سرفة على العمل التطوعي.	

ومن ثم، فمن الأهمية بمكان العمل على تعزيز اآليات التن�سيق لتجنب الإزدواجية في الجهود و�سمان التن�سيق 
بدل من المناف�سة واأي�سا لتر�سيد الموارد. وتتلخ�ش عملية التن�سيق في و�سع اآلية عمل تجمع ما بين القطاعات 
والهيئات للت�سدي للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بما يتما�سى مع الت�سريعات الوطنية والنتقال 
بهذا من العمل النظري اإلى الممار�سة. ويهدف التن�سيق اإلى توفير واإتاحة الخدمات الفورية وال�سرية والمنا�سبة 
 لل�سحايا/ الناجين طبقًا لعدد من المبادئ الإر�سادية وو�سع اآلية لمنع العنف القائم على النوع الإجتماعي.(49)

� ويجب اأن ترتكز جهود التن�سيق على المبادئ الإر�سادية التالية:(50)

• اأخذ احتياجات الالجئين والنازحين والعائدين والأ�سخا�ش عديمي الجن�سية في العتبار واإعطاءها 	
الأولوية على احتياجات العاملين في مجال الم�ساعدات الإن�سانية. 

• احترام كافة ال�سركاء في عملية التن�سيق من خالل و�سع اآلية منتظمة للتن�سيق بما في ذلك تخ�سي�ش 	
ومتاحة  واأوقات محددة  اأماكن  تحديد  التن�سيق،  عملية  لت�سهيل  الالزمة  والمالية  الب�سرية  الموارد 
ر�سيد  ب�سكل  الوقت  تنظيم  �سرورة  مع  وا�سحة  واأهداف  لالإجتماع  قواعد  وو�سع  لالإجتماعات، 

والتفاق على اأولويات عملية وقابلة للتنفيذ.
• تجنب الإزدواجية في الجهود ودعم التن�سيق وتوحيد الجهود وبذلها لتقلي�ش المناف�سة بين العاملين 	

في مجال الم�ساعدة الإن�سانية.
• البحث عن الحلفاء والتقليل من الخالفات.	
• توثيق البحث والقرارات وتوزيعها على الم�ساركين وذلك لتعزيز ال�سفافية قدر الإمكان.	
• ال�ستخدام المنا�سب والر�سيد للموارد المحلية.	
• للعنف 	 ال�ستجابة  لبرامج  بالن�سبة  خا�سة  التن�سيق  جهود  عن  الناتج  والأثر  الأداء  على  المراقبة 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• التخطيط بدقة وو�سع اإر�سادات دقيقة حول الأدوار والم�سوؤوليات.	

(49)  Handbook for Coordinating Gender based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Global Protection Cluster, 
GBV Prevention and Response, July 2010.

(50) These guiding principles were developed based on a cluster system within an IDP setting. However, they could easily 
be adapted to a refugee setting.
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فكلما كانت اآلية التن�سيق �ساملة كلما اإزدادت قوتها وفاعليتها. كما يجب اأن ت�سمل اإ�سافة اإلى الحكومات 
الوطنية، منظمات الأمم المتحدة المختلفة وممثلي القطاعات الأخرى )مثل ال�سحة والتعليم وحماية الطفل، 
اإلخ) واأي�سا الأ�سخا�ش المعنيين )الالجئين والنازحين والعائدين والأ�سخا�ش عديمي الجن�سية)، والمجتمع 
المانحة.  الجهات  من  وغيرها  الأهلية  والجمعيات  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  ذلك  في  بما  المدني 
وت�ساعد م�ساركة كل من هذه المجموعات على اإثراء اآلية التن�سيق، كما تفيد كافة الم�ساركين باأ�سكال مختلفة. 

)اأنظر الملحق الأول)
�   ومن ثم، فمن الأهمية بمكان اأخذ الأولويات التالية في العتبار ل�سمان وجود نظام تن�سيق قوي:

• و�سع وتعزيز اآليات التن�سيق الوطنية للوقاية وال�ستجابة لكافة اأ�سكال العنف �سد الن�ساء والفتيات 	
ال�ستجابة  اإدماج  على  والعمل  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  ذلك  في  بما 

لحالة الالجئين داخل هذه الآلية.
• واأي�سا 	 المحلية  المدني  المجتمع  ومنظمات  المعنية  الحكومية  الهيئات  كافة  اإ�سراك  على  العمل 

منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في اأعمال ال�ستجابة لحالت اللجوء.
• دعم المنظمات الحكومية المعنية في لعب دور فعال في تن�سيق جهود ال�ستجابة لحالت اللجوء من 	

خالل توفير برامج لبناء القدرات والأدوات الالزمة )الإجراءات التنفيذية المعيارية، الإر�سادات، 
اآليات الرقابة.. اإلخ).

• �سمان تبادل المعلومات ب�سكل ممنهج بين الآلية الوطنية للتن�سيق والآليات التي تعمل على م�ستوى 	
فرعي/محلي وتعزيز اآليات رفع التقارير من الكيانات المحلية لآلية التن�سيق الوطنية.

• تطوير نظم معلومات للتن�سيق.	
• ا�ستخدام اآليات التن�سيق لتعبئة الموارد، الدعوة وح�سد التاأييد لتغيير ال�سيا�سات، فتح باب الحوار 	

حول اأهم الق�سايا والفجوات، تطوير مواد تعليمية ومعلوماتية، التوا�سل مع الإعالم لت�سليط ال�سوء 
اإلى  اإ�سافة  البيانات والرقابة،  على غياب العدالة وتثقيف العامة، القيام بدرا�سات تقييمية، جمع 
بناء قدرات كافة ال�سركاء في مجال مناه�سة العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
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3.1.6  القدرات البشرية والمالية )األدوات والتدريب):
والعنف  الجن�سي  العنف  والحماية من  الوقاية  نظام  يتجزاأ من  والب�سرية هي جزء ل  المالية  القدرات 
القائم على النوع الإجتماعي. ومن ثم، وبالتوازي مع الأولويات الوطنية وقدر الإمكان، لبد من التطوير والتقييم 
الم�ستمر ل�سمان ح�سول ال�سحايا/ الناجين من هذا النوع من العنف على الخدمات الجيدة المنا�سبة. وفي 
النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  للوقاية  القطاعات  تعددي  منهاج  تبني  اأهمية  �سوء 
الإجتماعي، لبد واأن تركز جهود بناء القدرات الب�سرية والمالية على ال�ستجابة ال�سحية/الطبية، ال�ستجابة 
النف�سية الجتماعية وتت�سمن الدعم المعنوي واإدارة الحالة واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج الجتماعي، اإ�سافة 

اإلى بع�ش القطاعات الأخرى مثل الأمن والأمان، وال�ستجابة القانونية والق�سائية واأي�سا الحماية.
ويتطلب بناء القدرات المالية والب�سرية لتوفير وقاية وا�ستجابة اأف�سل لحالت العنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي بذل الجهود لتعزيز النظام الوطني القائم من خالل تخ�سي�ش الموارد المالية 
لمختلف الوزارات المعنية بالق�سية وبناء قدرات كافة العاملين في مختلف القطاعات التي ت�ستجيب لهذا النوع 
من العنف. كما يتطلب ذلك اأي�سا تخ�سي�ش موارد اإ�سافية لال�ستجابة لتدفقات الالجئين وا�سعة النطاق واأي�سا 
تعزيز الخدمات المتخ�س�سة والمهارات الالزمة لال�ستجابة لحالت الالجئين والتعامل مع تداعيات العنف 
والرجال  والفتيات  الن�ساء  من  الالجئون  لها  يتعر�ش  قد  التي  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي 

والأولد في حالت النزوح واللجوء.

�   وعليه، فمن الأهمية بمكان تبني الأولويات التالية عند التعامل مع ق�سية القدرات المالية والب�سرية:

فيما يخ�ش القدرات المالية:
• ا�ستخدام اآليات التن�سيق ل�سمان وجود تمويل م�ستمر وم�سمون من قبل المجتمع الدولي )الجهات 	

المانحة، المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الدولية).
• القائم 	 والعنف  الجن�سي  للعنف  بال�ستجابة  المعنية  القطاعات  لكافة  الوطنية  الموارد  تخ�سي�ش 

على النوع الإجتماعي مثل الحماية وال�سحة والخدمات النف�سية والجتماعية، والخدمات القانونية، 
والمالجئ واأمن المخيمات واأي�سا البنية الأ�سا�سية للمخيمات.

• للعنف 	 وال�ستجابة  للوقاية  الموارد  من  المزيد  تخ�سي�ش  في  الدولية  المنظمات  اإ�سهام  �سمان 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي في حالت الالجئين واأي�سا تخ�سي�ش الموارد لتمويل 

الخدمات التخ�س�سية في المناطق التي ت�سهد تدفقا لالجئين.
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� اأما بالن�سبة للقدرات الب�سرية:

• تعريف كافة مقدمي الخدمات والعاملين الميدانيين بالمبادئ الإر�سادية لرعاية الناجين و�سحايا 	
العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي مثل الحترام  وال�سرية واأمن واأمان الناجي، 
اإ�سافة اإلى عدم التمييز ومبداأ ل تت�سبب في ال�سرر واأي�سا مبداأ تقييم واإعطاء الأولوية للم�سلحة 

الف�سلى للطفل وتدريبهم على تطبيقها.
• بناء قدرات مقدمي الخدمات )الحكوميين وغير الحكوميين) على تحديد تبعات العنف الجن�سي 	

والعنف القائم على النوع الإجتماعي �سواء ال�سحية اأو العقلية اأو ال�سحة الجن�سية والإنجابية، واأي�سا 
التبعات الجتماعية لهذا النوع من العنف.

• والنف�سية/الجتماعية 	 والأمنية  ال�سحية  الحتياجات  فهم  على  الخدمات  مقدمي  قدرات  بناء 
والقانونية/الق�سائية لل�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• بناء قدرات القائمين على اإدارة الحالة على ر�سد الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على 	
النوع الإجتماعي وعلى اإدارة الحالة والإحالة اإلى الخدمات التي تتمحور حول احتياجات ال�سحايا/ 

الناجين.
• بناء قدرات العاملين في قطاع ال�سحة على الإدارة الإكلينيكية لحالت الغت�ساب.	
• بناء قدرات العاملين في قطاع ال�سحة على توثيق الإ�سابات وجمع الأدلة الخا�سة بالطب ال�سرعي 	

الرعاية  على  تدريبهم  واأي�سا  جن�سيًا  منقولة  عدوى  حدوث  من  والتحقق  الإ�سابات  مع  والتعامل 
الوقائية وتقييم مخاطر الحمل والوقاية الالزمة.

• التعامل مع ال�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي 	 اإنفاذ القانون على  بناء قدرات القائمين على 
الم�سبقة  النوع الإجتماعي ويبتعد عن الأحكام  النوع الإجتماعي ب�سكل يراعي  القائم على  والعنف 
ويقوم على مبادئ رعاية الناجين المذكورة اأعاله بما في ذلك اإيالء الأولوية لأمن و�سالمة ال�سحايا/ 

الناجين.
• التعامل مع حالت العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 	 بناء قدرات الق�ساة على 

ب�سكل يراعي النوع الإجتماعي.
• العنف 	 للتعامل مع حالت  الوطنية  الت�سريعية  الأطر  الحماية على  العاملين في مجال  بناء قدرات 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي لإحالتها ب�سكل فعال اإلى الخدمات المنا�سبة.
• تطوير اإر�سادات واإجراءات تنفيذية معيارية وطرق لالإحالة لم�ساعدة العاملين في مجال الحماية 	

لرعاية  الإر�سادية  للمبادئ  طبقا  والإحالة  الحالة  باإدارة  القيام  في  الحالة  اإدارة  على  والقائمين 
ال�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
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4.1.6  إدارة المعلومات وجمع البيانات:
اأكثر  اأجل نظام  اإدارة المعلومات وجمع البيانات عملية غاية في الأهمية بالن�سبة لأي نظام. فمن  ُتعد 
فاعلية للوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي لبد واأن يتم تغذيته ب�سكل م�ستمر 
ومنتظم بالبيانات. فالبد من القيام بالبحوث والدرا�سات كما يتعين تبادل المعلومات واأف�سل الممار�سات بين 
كافة الهيئات العاملة في الميدان. فجمع البيانات وتحليلها هو اأمر غاية في الأهمية لفعالية توفير الخدمات 
ب�سكل اأكثر ا�ستهدافًا واأي�سًا للدعوة وح�سد التاأييد ل�سمان متابعة وتقييم هذه الظواهر وذلك بهدف ت�سويب 
ال�سيا�سات والبرامج ولت�سمين المزيد من الم�ساءلة والرقابة. وقد تم القيام موؤخرًا بعدد من الدرا�سات التي 
ت�سير اإلى زيادة حدوث العنف المنزلي وزواج الأطفال واأي�سًا في بع�ش الحالت ممار�سة الجن�ش من اأجل البقاء 

بين الالجئين من ال�سوريين.))))
ومن جهة اأخرى، هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية اإدارة وجمع البيانات حول العنف الجن�سي 
اأهمها هو وجود نظام وطني لجمع البيانات واإدارتها، واأي�سا وجود  والعنف القائم على النوع الإجتماعي لعل 
ت�سنيف موحد لأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. حيث يختلف هذا الت�سنيف من 
هيئة اإلى اأخرى واأحيانا من مدير حالة اإلى اآخر. وينتج هذا التباين عن عدة عوامل تت�سمن: تباين ت�سنيف 
المختلفة،  ال�سياقات  داخل  القانونية  التعريفات  تباين  واأي�سا  الخدمات،  مقدمي  مختلف  بين  الم�سطلحات 
واأي�سًا التداخل بين التعريفات وفي بع�ش الأحيان التف�سيرات الفردية. وهو ما يترجم اإلى تحد كبير وهو عدم 
القدرة على جمع البيانات المتعلقة بالعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل ممنهج داخل 
المكاتب الميدانية اأو الهيئات المختلفة، وهو ما ينعك�ش �سلبًا على دقة بيانات العنف الجن�سي والعنف القائم 

على النوع الإجتماعي وعلى فاعلية تبادل المعلومات والتن�سيق بين الهيئات المختلفة.))))

(51) Women Alone, The Fight for Survival by Syria’s Refugee Women, UNHCR, 2014, Gender-Based Violence and Child 
Protection among Syrian Refugees in Jordan, with a Focus on Early Marriage, UN Women, 2013.

(52) GBV classification tool, at: http://www.gbvims.com/gbvims-tools/classification-tool/
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�  ومن ثم، فمن اأجل نظام اأكثر كفاءة  لإدارة المعلومات وجمع البيانات لتوفير البراهين الالزمة 

التالية في  اأخذ الأولويات  ال�سيا�سات ولإر�ساد التدخالت الإن�سانية، يتعين على الدول  ل�سانعي 

العتبار:

• تطوير وتعزيز الأدوات والنظم  الوطنية لجمع البيانات لدعم الجمع الممنهج واإدارة البيانات.	
• للبيانات 	 واأخالقية  اآمنة  اإدارة  ل�سمان  المختلفة  الهيئات  بين  المعلومات  لتبادل  بروتوكولت  و�سع 

تقوم على اأ�سا�ش ال�سرية واحترام رغبات ال�سحايا/ الناجين. 
• بناء قدرات الهيئات الم�سوؤولة عن جمع البيانات على تحليل البيانات الخا�سة بالعنف الجن�سي والعنف 	

القائم على النوع الإجتماعي واتجاهاتها واإ�سدار من�سورات لل�سيا�سات لتعريف �سانعي القرار.
• بناء ال�سراكات مع المراكز البحثية والأكاديمية لتطوير وتطبيق مناهج البحث من اأجل توثيق وتحليل 	

العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي في �سياق اللجوء والنزوح والتعريف بالق�سايا 
الجديدة الخا�سة بهذا النوع من العنف.

• العمل على اأن تت�سمن الدرا�سات الوطنية مكون عن كافة اأ�سكال العنف بما في ذلك العنف الجن�سي 	
والعنف القائم على النوع الإجتماعي في �سياق اللجوء.

• المعرفة 	 على  المبنية  والموافقة  ال�سرية  لمبادئ  البيانات  جمع  موؤ�س�سات  كافة  تطبيق  على  العمل 
واحترام رغبات ال�سحايا/ الناجين ب�ساأن كافة البيانات التي يتم جمعها من خالل درا�سات العنف 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.)1)) 
• تطوير وتعزيز اأدوات ت�سنيف العنف لإيجاد تعريفات موحدة حتى يمكن الو�سول اإلى اإح�ساءات مقارنة.	

5.1.6  الدعوة وحشد التأييد:
يعتمد تعزيز نظم الوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل كبير 
على الت�سدي للفجوات الت�سريعية وفجوات ال�سيا�سات واأي�سًا للمعوقات، وتح�سين الخدمات وتخ�سي�ش الموارد 
المالية والب�سرية و�سمان التطبيق الفعال والمت�سق لقوانين و�سيا�سات الحماية.  وتعد الدعوة وح�سد التاأييد اأحد 

اأهم الأن�سطة لت�سليط ال�سوء على الثغرات والت�سدي لها.
وبين  ال�سلوكيات،  بتغيير  المعنية  الت�سالت  وبين  التاأييد  وح�سد  الدعوة  بين  الخلط  يتم  ما  كثيرًا 
الت�سالت المبنية على المعلومات والتعليم وبين ح�سد المجتمعات.  فعلى الرغم من اأن كافة هذه الأن�سطة 
موجهة لتعزيز التغيير وتت�سمن تطوير ر�سائل موجهة لجمهور بعينه، اإل اأن الح�سد ودعم التاأييد يختلف عن 
هذه المقاربات حيث اأن الهدف الأ�سا�سي له هو تغيير ال�سيا�سات. حيث ل تكتمل عملية الدعوة وح�سد التاأييد 
(53)  Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies. 

At: http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf., WHO. 2007.
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اأن رفع وعي عامة النا�ش هو خطوة  اإل بقيام �سانع القرار باإتخاذ ال�سيا�سات التي يتم و�سفها له. وفي حين 
هامة في هذه العملية، اإل اأنها ل ت�سكل الهدف الأ�سا�سي.)1)) وهناك حاجة ما�سة للدعوة للت�سدي للفجوات 
على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  اإتاحة خدمات  ل�سمان  والممار�سات  والإجراءات  وال�سيا�سات  الت�سريعية 

النوع الإجتماعي لل�سحايا/ الناجين من الالجئين من الن�ساء والرجال والفتيات والأولد دون اأدنى تمييز.
وقد تتم الدعوة وح�سد التاأييد على م�ستوى المجتمع اأو المقاطعة اأو الم�ستوى الوطني اأو الدولي. فعلى 
الم�ستوى المجتمعي تخاطب جهود الدعوة  المجتمعات المتاأثرة مع التركيز على ق�سايا الهتمام مثل الوقاية 
المقدمة  المبا�سرة  الخدمات  بما في ذلك  الإجتماعي  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة 
المجتمعيين  القادة  اأو  الإن�سانية  المنظمات  المحليين مثل  القرار  باقناع �سانعي  وتتعلق  الناجين.  لل�سحايا/ 
بدعم جهود الوقاية وتبني مقاربة �ساملة لال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وقد 
يكون القادة المحليين من الم�سوؤولين عن اإدارة مخيمات الالجئين اأو النازحين ق�سرًا وقد يكونوا من القادة 
المجتمعيين اأو رجال الدين اأو المنظمات الدولية اأو مجموعات التن�سيق اأو من الحكومة المحلية اأو الم�سوؤولين 
المحليين عن اإنفاذ القانون اأو رجال الق�ساء اأو قادة المجتمع المدني المحليين. اأما على الم�ستوى الوطني/ 
دون الوطني فتتناول جهود الدعوة ق�سايا مثل تخ�سي�ش الموارد وتغيير الت�سورات بهدف تاأ�سي�ش اأو تعزيز 
الم�ستوى من  النوع الإجتماعي. وي�ستهدف هذا  القائم على  للعنف الجن�سي والعنف  الوقاية وال�ستجابة  نظم 
الدعوة الم�سوؤولين بالحكومة المحلية اأو الوطنية، اإ�سافة اإلى الم�سوؤولين في المجموعات الإن�سانية التن�سيقية 
ومنظمات الأمم المتحدة التي تقدم الدعم على الم�ستوى الإقليمي اأو الم�ستوى الوطني، اإ�سافة اإلى المنظمات 
ال�سيا�سات  في  للتاأثير  الدعوة  جهود  فت�سعى  الدولي  الم�ستوى  على  اأما  والمحلية.  الدولية  الحكومية  غير 
وتخ�سي�ش الموارد المالية والب�سرية لحالت الطوارئ عن طريق ا�ستهداف الجهات المانحة الدولية والكيانات 
التن�سيقية الإقليمية والتحالفات الدولية والمنظمات غير الحكومية مع ت�سليط ال�سوء على الحتياجات المبا�سرة 

للت�سدي لق�سايا العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.))))

�  ول�سمان اأن ت�ساعد جهود الدعوة على تغيير المفاهيم والتاأثير في القوانين وال�سيا�سات والممار�سات 

على الم�ستويات المحلية والوطنية والإقليمية لدعم جهود تعزيز قدرات نظم الوقاية وال�ستجابة 

لكافة اأ�سكال العنف في حالت اللجوء، يتعين على الدول تبني الأولويات التالية:

• و�سع ا�ستراتيجيات للدعوة وح�سد التاأييد ور�سائل تت�سدى للق�سايا التي يتم ت�سليط ال�سوء عليها 	
على الم�ستويات المحلية والوطنية والدولية.

• لر�سد 	 لالجئين  ال�ستجابة  مجال  في  العاملة  والمحلية  الدولية  المنظمات  مع  ال�سراكات  تاأ�سي�ش 
القانونية  الفجوات  واأي�سًا  الجديدة  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  ق�سايا 

(54) Handbook for Coordinating Gender based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Global Protection Cluster, 
GBV Prevention and Response, July 2010.

(55) Ibid.
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والممار�سات والمفاهيم ال�سلبية التي قد تعوق الوقاية وال�ستجابة الفعالة للعنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي في حالت اللجوء.

• القائم على 	 والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  للوقاية  التن�سيق  وثيق مع مجموعات  ب�سكل  العمل 
ا مع الجهات المانحة الدولية لت�سليط ال�سوء على الق�سايا التي تتطلب تعبئة  النوع الإجتماعي واأي�سً

الموارد الب�سرية والمالية على الم�ستويات الوطنية والدولية.
• الفجوات 	 على  ال�سوء  لت�سليط  منتظم  ب�سكل  البيانات  وجمع  ودرا�سات  بحوث  اإجراء  على  العمل 

والعقبات وتوفير البيانات الالزمة ل�سياغة ر�سائل الدعوة وح�سد التاأييد.
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2.6 الهدف الثاني: الالجئين من النساء والفتيات والرجال واألوالد 
العنف  مخاطر  فيها  تنخفض  ببيئة  يتمتعون  الخلفيات  مختلف  من 
بكافة أشكاله بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

اإلجتماعي
النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  المختلفة  الأ�سكال  من  خالية  حماية  بيئة  توفير  اأجل  من 
ت�سمن  التي  ال�ستراتيجيات  من  عدد  تبني  بمكان  الأهمية  من  الخلفيات،  كافة  من  لالجئين  الإجتماعي 
التخطيط  مراحل  كافة  في  المعنية  والأ�سر  المجتمعات  كافة  م�ساركة  وت�سمن  التدخالت.  كافة  ا�ستمرارية 
الرجال  م�ساركة  تعد  كما  الالجئين.   داخل مجتمعات  تبنيها  يتم  التي  البرامج  وكفاءة  ا�ستمرارية  والتنفيذ، 
والأولد وكذلك الأطفال والن�شء بمثابة ا�ستراتيجيات فعالة للت�سدي للقيم المجتمعية ال�سلبية من خالل تعزيز 
اأن  ول�سمان  الإجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  تجاه  ال�سلبية  المفاهيم  وتغيير  المعرفة 
اأن�سطة الوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ت�سل كافة القطاعات واأفراد 
المجتمع. كما تت�سمن ال�ستراتيجيات الأخرى تمكين المراأة من خالل توفير مهارات الحياة ومهارات اإدرار 

الدخل واأي�سًا رفع الوعي وتوفير المعلومات.

1.2.6  استراتيجيات الوقاية القائمة على األسرة والمجتمع:
ومن اأجل فهم اأف�سل لأهمية ا�ستراتيجيات الوقاية القائمة على المجتمع والأ�سرة لبد من التفاق على 

عدد من التعريفات. 
فمفهوم المجتمع كما هو معرف في فقرة التعريفات ي�سير اإلى مجموعة من الأ�سخا�ش لهم قيم ثقافية 
اأما المقاربة القائمة على المجتمع فهي و�سيلة للعمل بال�سراكة مع الن�ساء والرجال والأولد  ودينية م�ستركة. 
كافة  في  وثيق  ب�سكل  معهم  والتعامل  خا�سة  احتياجات  لهم  ممن  المعنيين  الأ�سخا�ش  من  وغيرهم  والبنات 
مراحل التدخل اأو البرامج. وتعترف هذه المقاربة بقدرات ومهارات وموارد الأ�سخا�ش المعنيين وتقوم بالبناء 
وتتطلب  وتحقيقها.  الأهداف  تحديد  في  المجتمع  اأفراد  ولدعم  والحلول  الحماية  لتوفير  القدرات  هذه  على 
هذه المقاربة فهم لل�سياق ال�سيا�سي والمجتمعات الم�سيفة واأدوار النوع الإجتماعي والديناميكيات المجتمعية 
واأي�سا مخاطر وم�ساكل واأولويات الحماية. وتقدم هذه المقاربة الدعم للمجتمعات في جهودها لمنع الم�ساكل 
الجتماعية والتعامل ب�سكل مبا�سر مع الم�ساكل التي قد تطراأ بدل من العتماد ب�سكل كامل على الفاعلين من 
خارج المجتمع للتدخل والقيام بهذه الم�سوؤوليات. ومن ناحية اأخرى ت�ساعد هذه المقاربة الأ�سخا�ش المعنيين 
في اإعادة تاأ�ضي�ض الأنماط الثقافية الإيجابية والحمائية وهياكل الدعم، مما ي�ضاعدهم على ا�ضتعادة كرامتهم 
واعتزازهم بذاتهم كما ت�ساعد على تمكين كافة الفاعلين على العمل �سويًا لدعم مختلف اأفراد المجتمع في 
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ممار�سة حقوق الإن�سان والتمتع بها.))))
و ت�ساعد هذه المقاربة على الو�سول اإلى نتائج اأكثر ا�ستدامة وفاعلية للتعرف على مخاطر العنف الجن�سي 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي من خالل و�سع قدرات وحقوق وكرامة الأ�سخا�ش المعنيين في المحور من 
كافة جهود وبرامج العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي وذلك عن طريق الت�ساور معهم وتعزيز 
نوع  اأي  اإحداث  لتجنب  للمجتمعات  اأف�سل  فهم  اإلى  الو�سول  بمكان  الأهمية  ومن  المحلية.  والقدرات  الموارد 
من الأذى غير المق�سود لالأ�سخا�ش والمجتمعات المعنية. كما ي�ساعد اإ�سراك المجتمعات في توفير الحماية 

لأنف�سهم على اإعدادهم للعودة اإلى ديارهم اأو لغيرها من الحلول الم�ستدامة.
من ناحية اأخرى، لبد من تنفيذ المقاربة المجتمعية عن طريق تبني ُبعد العمر والنوع الإجتماعي والتنوع 
جميع  من  والأولد  والفتيات  والرجال  الن�ساء  واإ�سراك  التمييز  وعدم  الجن�سين  بين  الم�ساواة  ل�سمان  وذلك 
كافة  اإ�سراك  والتنوع  الإجتماعي  والنوع  العمر  ُبعد  خالل  من  العمل  ويعني  الخلفيات.))))  ومختلف  الأعمار 
الأفراد ذوي الحق في الحماية )على �سبيل المثال الأ�سخا�ش الم�سنين، الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة، الأ�سخا�ش 
اأكثر  اإلى الأقليات الإثنية والدينية واللغوية وال�سكان الأ�سليين).)))) وهو ما ي�سفر عنه تحليل  الذين ينتمون 
الوقاية  لبرامج  تمثيال  اأكثر  ي�ساعد على ت�سميم  القوة، كما  الإجتماعي وديناميكيات  والنوع  للمخاطر  توازنا 
وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. من ناحية اأخرى، فاإن ُبعد التنوع الجتماعي 
من �ساأنه �سمان قيام الن�ساء الالجئات بدور قيادي ويعطيهم �سوتا في كافة القرارات التي توؤثر في حياتهن 
الن�ساء والرجال  الوفاء بكافة احتياجات  المجتمع  النوع الإجتماعي في قيادة  توازن  يوؤمن  ومجتمعاتهن. كما 
الموارد والمزايا وال�سيطرة عليها ب�سكل  اإلى  واأي�سا تمتع كل من الذكور والإناث بالو�سول  والفتيات والأولد  
متوازن. كما ي�ساعد تنظيم نقا�سات مع مجموعات عمرية ونوعية مختلفة على �سمان حرية المناق�سة وهو ما 
قد ي�سفر عنه معلومات هامة حول العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل مجتمع بعينه. 
اأما في المجتمعات التي ل ت�سمح فيها ثقافة مجتمع الالجئين بم�ساركة الن�ساء والأطفال في نف�ش الجتماعات 
مع الرجال، فمن الأهمية بمكان التاأكيد على اأخذ اآراء الن�ساء والأطفال في العتبار عند اإتخاذ القرارات من 

ِقبل الرجال.)))) 

(56) Ibid.
(57)  See http://www.unhcr.org/protection/women/4e7757449/unhcr-age-gender-diversity-policy-working-people-

communities-equality-protection.html.
(58) Understanding Community based Protection, UNHCR, 2013.
(59)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, 2003.
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اإ�سراك المجتمعات على تدخالت للوقاية وال�ستجابة  وي�ساعد تبني منهج حقوقي من خالل   �

للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل اأكثر ا�ستمرارية. وتت�سمن المقاربة القائمة 

على الم�ساركة المجتمعية م�ساركة المجتمعات في كل من عنا�سر البرامج التالية:

• تحليل مبدئي ومنتظم للو�سع الحالي.	
• التفاق على الأولويات.	
• ت�سميم وتنفيذ التدخالت اأو طرق ال�ستجابة.	
• الرقابة على التنفيذ وتعديل التدخالت عند ال�سرورة.	
• تقييم النتائج ورفع التقارير.)1))	

وترتكز المقاربة المجتمعية بو�سفها مقاربة حقوقية على مبادئ الم�ساركة وتمكين الأفراد والمجتمعات 
لتعزيز التغّير واإتاحة الفر�سة اأمام اأفراد المجتمع لممار�سة حقوقهم والوفاء بواجباتهم. وتعرف هذه المقاربة 
اأ�سحاب الحقوق )الن�ساء والفتيات والأولد والرجال المعنيين) واأي�سًا اأ�سحاب الم�سوؤولية )الدولة باأجهزتها 
اأ�سحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم واأ�سحاب الم�سوؤولية  اأ�سا�سي)، وتعمل على بناء قدرات  المختلفة ب�سكل 
اأن تكون كافة ال�سيا�سات والبرامج والأن�سطة قائمة على المعايير  للوفاء بالتزاماتهم. وتتطلب هذه المقاربة 
القانونية الدولية واأن ينظر القادة المجتمعيين اإلى اأدوراهم بو�سفهم اأ�سحاب حقوق واأي�سًا اأ�سحاب م�سوؤولية. 
ممار�سة هذه  تعوق  قد  التي  – العقبات  الفاعلين  كافة  مع  – بالم�ساركة  بتحليل  القيام  بمكان  الأهمية  ومن 

الم�سوؤوليات وكيفية  التغلب عليها.))))

� وت�ستهدف المقاربة المجتمعية:

• تعزيز قدرة الالجئين على المبادرة وال�سراكة التي ينتج عنها ال�سعور بالملكية لكافة مراحل تنفيذ 	
البرامج.

• تعزيز ال�سعور بالكرامة وتقدير الذات عند الالجئين وغيرهم من الأ�سخا�ش المعنيين.	
• تحقيق درجة اأعلى من التمكين القت�سادي والجتماعي.	
• زيادة الكفاءة القت�سادية وا�ستمرارية كافة التدخالت.))))	

(60) Understanding Community based Protection, UNHCR, 2013.

(61) A Community Based Approach in UNHCR Operations, 2008.
(62) Executive Committee, 2001, Reinforcing a Community Development Approach.
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وللعمل على تبني المقاربة المجتمعية ل�سمان تدخالت اأكثر كفاءة وا�ستمرارية للت�سدي لق�سايا العنف 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل مجتمعات الالجئين، على الدول تبني الأولويات التالية:

• المجتمع 	 ومعارف  المعنية،  المجتمعات  في  القوة  ديناميكيات  وتكوين  الحالة  بدرا�سات  القيام 
وتوجهاته وممار�ساته المرتبطة بالعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بما في ذلك 
العنف المنزلي وزواج الأطفال واأي�سا م�سادر المخاطر، واأهم الموارد المجتمعية التي يمكن تعبئتها 
النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  �سد  والأولد  والرجال  والفتيات  للن�ساء  الحماية  لتوفير 

الإجتماعي.
• النوع 	 على  القائم  والعنف  الجن�ضي  العنف  واأنماط  الإجتماعي  النوع  عالقات  وفهم  المعارف  بناء 

الإجتماعي داخل مجتمع الالجئين من خالل حمالت  رفع الوعي التي ت�ستهدف كافة اأفراد المجتمع 
�سواء كانوا من الرجال اأو الن�ساء اأو الأطفال من كافة الجماعات الإثنية والدينية.

• تجاه 	 المواقف  تغيير  في  للم�ساعدة  الوعي  ورفع  الأقران  م�سورة  مجموعات  في  الرجال  اإ�سراك 
على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  بالوقاية  تقوم  اأمن مجتمعية  نظم  وتطوير  الناجين 
اأفراد  كافة  على  �سلبا  العنف  تاأثر  كيفية  فهم  على  الرجال  من  وم�ساعدة غيرهم  الإجتماعي،  النوع 

المجتمع.)1))
• التن�سيق داخل مجتمع الالجئين ومع غيرهم من الفاعلين لدفع اأن�سطة الوقاية وال�ستجابة من خالل 	

الحفاظ على �سبكات الدعم الجتماعي القائمة وتعزيزها.
• ح�سد التاأييد لإ�سراك الالجئين في تحديد الخدمات الواجب توافرها ب�سكل يراعي الخ�سو�سيات 	

الثقافية، واأماكن تواجدها ومقدمي الخدمة واللغة  اأو اللغات المطلوبة.
• تقوم الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة بدعم جهود الالجئين والمجتمعات الم�سيفة 	

في حماية الن�ساء والفتيات والرجال والأولد من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• العنف 	 لحالت  الت�سدي  على  الحماية  مجال  في  المجتمعيين  والعاملين  المجتمعات  قدرات  تعزيز 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي وتوفير الخدمات والأطر  القانونية واأي�سا توفير اآليات 
الحماية للجماعات المعر�سة للخطر والناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• دعم دور المراأة بو�سفها �سانع للقرار وقائد مجتمعي لت�سجيع الناجين من الجن�سين على التقدم 	
وطلب الم�ساعدة.

• القائم 	 والعنف  الجن�سي  العنف  الناجين من  ال�سلبية تجاه  للمواقف  الت�سدي  المجتمع في  اإ�سراك 
على النوع الإجتماعي و�سمان اأمان الناجين واأ�سرهم وتبني توجه ل يت�سامح مع الجناة.

(63)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 
Prevention and Response, UNHCR, 2003.
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2.2.6  إشراك الرجال واألوالد:
اأحد  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  للت�سدي  والأولد  الرجال  مع  العمل  اأ�سبح 
مع  للعمل  الدولية  الإلتزامات  وتيرة  ت�سارعت  وقد  العنف.  من  النوع  لهذا  للت�سدي  العالمية  ال�ستراتيجيات 
الموؤتمرات  من  �سل�سلة  خالل  من  ال�ستراتيجية  هذه  على  ال�سوء  ت�سليط  تم  كما  الما�سي  العقد  في  الرجال 

الدولية وبرامج العمل:
الموؤتمر الدولي حول ال�سكان والتنمية 1994:

اأكد هذا الموؤتمر الحاجة »لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين في كافة مناحي الحياة بما في ذلك الحياة 
الأ�سرية والمجتمعية واأي�سًا على ت�سجيع الرجال وتمكينهم من تحمل م�سوؤولية �سلوكياتهم الجن�سية والإنجابية 
اإ�سافة اإلى دورهم المجتمعي والأ�سري«. )برنامج عمل القاهرة، الجل�سة الخا�سة رقم 21 للجمعية العامة حول 

ال�سكان والتنمية).
برنامج عمل القمة العالمية للتنمية الجتماعية )1995) ومراجعته التي تم عقدها عام 2000 قام 

هو الآخر بت�سليط ال�سوء على دور الرجال وخا�سة دورهم وم�سوؤولياتهم تجاه تحمل العبء الأ�سري والمنزلي 
والوظيفي مع الن�ساء. )خطة عمل القمة العالمية للتنمية الجتماعية، الجل�سة الخا�سة رقم 24 للجمعية العامة 

حول المزيد من مبادرات التنمية الجتماعية).
لعام  المناعة )الإيدز(  العامة حول مر�ض فقدان  للجمعية  ال�ساد�سة والع�سرين  الخا�سة  الجل�سة 

2001 حيث ت�سدت لأدوار الرجال وم�سوؤولياتهم تجاه العمل على خف�ش انت�سار وتاأثير مر�ش فقدان المناعة، 
الوباء.  انت�سار  التي ت�ساعد على  الم�ساواة بين الجن�سين  اإ�سراك الرجال في تحدي عدم  اإلى  خا�سة الحاجة 
الم�ضاواة  وعدم  الإجتماعي  بالنوع  الخا�ضة  والأنماط  المواقف  تحدي  �ضرورة  على  ذاتها  الجل�ضة  اأكدت  كما 
بين الجن�سين فيما يتعلق بمر�ش فقدان المناعة وذلك من خالل الم�ساركة الفعالة للرجال والأولد )اإعالن 

بالإلتزام حول مر�ش فقدان المناعة).
منهاج عمل بكين )1995): تم من خالل المنهاج التاأكيد على مبداأ الم�سوؤولية الم�ستركة كما تم اأي�سا 

الت�سديد على اأن الم�ساكل التي تواجه الن�ساء ل يمكن مجابهتها �سوى من خالل ال�سراكة مع الرجال. كما تم 
من خالل الجل�سة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة حول حالة المراأة تبني النتائج المتفق عليها ومطالبة 
الحكومات وكيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية بت�سجيع الم�ساركة الفعالة للرجال والأولد في 
ممار�ضات  وتبني  المناعة   فقدان  ومعالجة مر�ض  والوقاية  الإجتماعي  بالنوع  المتعلقة  الأنماط  على  الق�ضاء 
جن�سية اآمنة وم�سوؤولة، ومنع العنف. كما �سجعت اللجنة اأي�سا على تعزيز التوافق بين العمل وم�سوؤوليات الأ�سرة 

واأي�سًا الإ�سراع بالو�سول اإلى الم�ساواة بين الجن�سين في التعليم.
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  : الجل�سة الثالثة والخم�سين للجنة الأمم المتحدة حول حالة المراأة والتي ُعقدت في مار�ض 2009

قامت هذه الجل�سة من خالل النتائج المتفق عليها بالعتراف بقدرات الرجال والأولد على اإحداث التغيير في 
المواقف والعالقات والو�سول اإلى الموارد و�سناعة القرار والعمل على الم�ساركة الفعالة للرجال والأولد في 
ال�سيا�سات والبرامج التي تهدف اإلى الم�ساركة المت�ساوية في الم�سوؤوليات، واأي�سًا في ت�سميم وتنفيذ البرامج 
لتعزيز الم�ضاركة الفعالة للرجال والأولد في الق�ضاء على الأنماط المرتبطة بالنوع الإجتماعي وعدم الم�ضاواة 

بين الجن�سين والعنف والإ�ساءة المبنية على النوع الإجتماعي.)1))
النوع  على  القائم  للعنف  حد  لو�سع  حيوية  ا�ستراتيجية  بو�سفها  والأولد  الرجال  م�ساركة  ظهرت  وقد 
الإجتماعي بما في ذلك في حالت اللجوء وفترات ما بعد النزاع. ين�ش قرار مجل�ش الأمن لالأمم المتحدة رقم 
2242 )ل�سنة 2015) والمتعلق بالقرار 1325 )ل�سنة 2000) ب�ساأن المراأة وال�سالم والأمن، على �سرورة اأن 
يكون الرجال والفتيان �سركاء في تعزيز م�ساركة المراأة في منع ن�سوب ال�سراعات الم�سلحة وحلها وفي بناء 
ال�سالم. وفي حين اأن اأن�سطة الوقاية وال�ستجابة اأ�سا�سية، اإل اأن هناك �سرورة لالنتقال من الت�سدي للحالت 
الفردية للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والبدء بالتركيز على النظم المجتمعية والثقافية 
والقت�سادية والدينية وال�سيا�سية التي قد توؤدي اإلى ا�ستمرار اأو ال�سماح بالعنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي. وهو ما يتطلب تغيير في المفاهيم وتغيير للنظم واأي�سًا تغيير لل�سلوكيات. وبما اأن الرجال 
والأولد يمثلون الغالبية العظمى من الجناة فالبد واأن تركز مبادرات تغيير ال�سلوكيات عليهم لإ�سراكهم  ب�سكل 

فعال في التغيير الإيجابي لالأفعال والمواقف التي قد تعر�ش الن�ساء والفتيات للخطر.))))

ومن الأهمية بمكان اأن يعترف الرجال والأولد اأن الم�ساواة بين الجن�سين والعدالة الجتماعية وق�سايا 
ورفاهة  ل�سحة  الأهمية  �سديدة  ولكنها  بالن�ساء«  »خا�سة  ق�سايا  لي�ست  الإنجابية  وال�سحة  الجن�سية  ال�سحة 
كل من الن�ساء والرجال. فعدم الم�ساواة بين الجن�سين قد يكون �سارًا بكل من الن�ساء والرجال. وثم فاإن تبني 
المقاربة الحقوقية بدًل من المقاربة القائمة على الحتياجات، هي مقاربة �سديدة الأهمية لنجاح ا�ستراتيجية 

اإ�سراك الرجال في الكفاح من اأجل الم�ساواة بين الجن�سين على المدى الطويل.))))

وقد اأدت التغيرات القت�سادية والهياكل الجتماعية واأي�سا تكوين الأ�سر اإلى ما يطلق عليه »اأزمة الرجولة« 
في العديد من مناطق العالم. حيث قد توؤدي اآثار »نزع الرجولة demasculanization«  الناتجة عن الفقر 
والتغيرات القت�سادية والجتماعية اإلى تاآكل الأدوار التقليدية للرجل بو�سفه  هو من يوفر لقمة العي�ش كما يحد 

(64)  Working with men and boys: emerging strategies from Africa to address gender-based violence and HIV/Aids, Sonke 
Gender Justice Network, Men Engage Network, 2009.

(65)  Engaging Men and Boys in Refugee Settings to address Sexual and Gender Based Violence, a report from a workshop 
held in Cape Town 2008, Sonke Gender Justice Network, UNHCR.

(66)  Working with men and boys: emerging strategies from Africa to address gender-based violence and HIV/AIDS, Sonke 
Gender Justice Network, Men Engage Network, 2009.
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
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من وجود البدائل والأدوار  المحورية للرجال داخل الأ�سر والمجتمعات. وقد يبحث الرجال عن نوع من التاأكيد 
على رجولتهم باأ�سكال اأخرى – مثل ال�سلوك الجن�سي غير الم�سوؤول اأو العنف المنزلي.  من ناحية اأخرى فاإن 
التغيرات الطارئة على اأدوار الن�ساء والتي تنعك�ش في زيادة م�ساركتهن في المجال العام والعمل المدفوع واأي�سا 
العتراف العالمي المتزايد بحقوق المراأة الإن�سانية هي كلها عوامل تتحدى التوزيع التقليدي للعمل والنموذج 
التقليدي لالأنوثة. ونظرا لإرتباط الأنوثة والرجولة وفي بع�ض الأحيان ت�ضادمهم وبع�ضهم البع�ض فاإن التغير 

في اأدوار الن�ساء قد ي�سكل تحديا للمفهوم التقليدي للرجولة.))))
وقد اأ�سارت الالجئات ال�سوريات في الأردن بالفعل اإلى زيادة معدلت الإ�ساءة البدنية والمعنوية من جهة 
الأزواج وبررن هذه ال�ضلوكيات باأنها ناتجة عن تزايد ال�ضغوط الناتجة عن الظروف المعي�ضية المتردية والأزمة 
الحالية في �سوريا.)))) اأما الالجئات العراقيات في الأردن، فقد اأ�ضرن اإلى زيادة العنف المنزلي نتيجة ل�ضغوط 
الحياة داخل الأماكن المكد�سة والخ�سارة الناتجة عن النزوح وغيره من العوامل.))))  والجدير بالمالحظة اأن 
الرجال  اإ�سراك  ا�ستراتيجيات  تبني  العتبار عند  في  اأخذها  اإيجابية لبد من  و�سلوكيات ذكورية  قيم  هناك 
والأولد في الق�ساء على العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. فعلى �سبيل المثال يجب تحديد 
وتعزيز القيم الإيجابية المرتبطة بدور النوع الإجتماعي الإيجابي للرجال ومنها الرجل بو�سفه �سانع لل�سالم 
اأو بو�سفه اأب محب، اأو الرجل بو�سفه مفاو�ش غير عنيف اأو بو�سفه زوج داعم يقوم بالت�سحية لتوفير �سبل 
العي�ش لزوجته واأطفاله. فالرجال لديهم القدرة مثلهم مثل الن�ساء على الرعاية والحياة ب�سكل ل يوؤثر �سلبًا على 

غيرهم من الرجال والن�ساء والأطفال وهناك اأمثلة يومية على ذلك في كافة اأنحاء العالم.)1))

وهناك ا�ستراتيجيات عديدة يمكن تبنيها لإ�سراك الرجال والأولد في الت�سدي للعنف الجن�سي والعنف 
التوقيت  واأي�سا  الذكور  جمهور  اهتمام  تثير  مداخل  ا�ستخدام  بين  وتتراوح  الإجتماعي  النوع  على  القائم 
ال�ستراتيجي الم�ستخدم لطرح بع�ش الق�سايا الح�سا�سة وهي ا�ستراتيجية قد تم تبنيها لمخاطبة العديد من 
المتلقين مثل القائمين على اإنفاذ القانون. اأما ال�ستراتيجية الأخرى التي ثبتت فاعليتها فكانت النتقال من 
رفع وعي المتلقين من الرجال اإلى الفعل من خالل الربط بين الجل�سات التدريبية والخدمات وت�سجيع المتلقين 

على تبني مبادرات جديدة.))))
كما ي�ساعد النموذج الإيكولوجي الذي يقوم ب�سرح الم�ستويات العديدة لتحديد اأفكار ومواقف الفرد على 
والأولد.  الرجال  لإ�سراك  ا�ستراتيجيات  تبني  التي يمكن من خاللها  المختلفة  الم�ستويات  اأفكار حول  اإيجاد 

(67) Women and Men: Hand in Hand against Violence, Strategies and Approaches to Working with Men and Boys for 
Ending Violence against Women; UN Trust Fund to End Violence against Women, Oxfam, Kafa.

(68) UNHCR, Participatory Assessment 2012.
(69) Iraqi Refugee Women and Youth in Jordan: Reproductive Health Findings, Women’s Commission for Refugee Women 

and Children, 2007.
(70) Masculinities: Male Roles and Male Involvement in the Promotion of Gender Equality, A Resource Packet,  Women’s 

Commission for Refugee Women and Children, September 2005.
(71) Partnering with Men to End Gender Based Violence, Practices that Work from Eastern Europe and Central Asia, 

UNFPA.
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والأولد  الرجال  لم�ساعدة  ال�ستراتيجيات  ت�سميم  يمكن  والمهارات)  )المعرفة  الفردي  الم�ستوى  فعلى 
تمكنهم من  وتطوير مهارات  واأ�سرهم  �سركائهم  توؤثر في  التي  الإجتماعي  والنوع  المجتمعية  القيم  على فهم 
م�ستوى الأقران والأ�سر )خلق هياكل داعمة)  الإنخراط في اأنماط �ضلوكية اأكثر اإيجابية وعدالة. اأما على 
فيمكن ت�سميم ا�ستراتيجيات لتعليم الأقران واأفراد الأ�سرة مزايا ال�سلوكيات والعالقات التي تتميز بالعدالة 
الإجتماعية وكيفية تقديم الدعم فيما بينهم لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين. اأما على الم�ستوى الجتماعي 
والموؤ�س�سي، فالبد واأن تت�سمن ال�ستراتيجيات تعريف العاملين بمجال ال�سحة والتعليم وغيرهم من مقدمي 
الخدمات باأهمية مناق�سة القيم الإجتماعية مع الرجال والأولد في الوحدات ال�سحية والمدار�ش وغيرها من 
اأماكن تقديم الخدمات ال�سحية. اأما على الم�ستوى المجتمعي، فالبد واأن ت�ستمل ال�ستراتيجيات على تعريف 
م�ستوى  على  اأما  والن�ساء.  للرجال  بالن�سبة  وعدالة  اإيجابية  الأكثر  بال�سلوكيات  والجماعات  المجتمع  اأفراد 
المنظمات، فالبد واأن تت�سمن ال�ستراتيجيات تبني �سيا�سات واإجراءات وممار�سات تنظيمية تقوم بدعم جهود 
ال�ستراتيجيات  تت�سمن  واأن  لبد  والت�سريعات،  ال�سيا�سات  م�ستوى  وعلى  واأخيرًا،  الرجال.  م�ساركة  زيادة 

و�سع قوانين و�سيا�سات تحظر عدم الم�ساواة بين الجن�سين وتعزز من الم�ساركة الإيجابية للذكور.))))
ويلعب الرجال دورًا محوريًا في دعم التحول اإلى ثقافة ل تت�سامح مع العنف �سد المراأة.)1)) وفي �سوء 
كافة الأ�سباب التي تم �سردها فيما �سبق والتي تتراوح بين مفاهيم الرجولة والأنوثة والقيم الجتماعية وعالقات 
القوة، فمن الأهمية بمكان اإ�سراك الرجال والأولد لتحدي المدارك المتاأ�سلة وتغيير القيم الجتماعية ال�سلبية 
التي تت�سامح مع العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والإ�ستراك في مبادرات تغيير ال�سلوكيات 

التي تت�سدى للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

� وعليه يتعين على الدول الأع�ساء اأخذ الأولويات التالية في العتبار:

• تقديم الدعم للبرامج التي ت�ستهدف تغيير الت�سورات القائمة حول الرجولة والأنوثة بين الالجئين 	
التي تكر�ش من عالقات القوى غير المتوازنة وتت�سامح مع العنف �سد المراأة.

• ت�ضجيع الم�ضاركة الفعالة لالجئين من الرجال والأولد في الق�ضاء على الأنماط ال�ضلبية الم�ضبقة 	
الجن�سي  العنف  على  الق�ساء  واأي�سًا  الجن�سين  بين  الم�ساواة  وعدم  الإجتماعي  النوع  على  القائمة 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل مجتمعاتهم.
• داخل 	 الجن�سين  بين  الم�ساواة  لعدم  والجتماعية  الهيكلية  للمحددات  للت�سدي  البرامج  ت�سميم 

مجتمعات الالجئين ولعل اأهمها التفاوت في الدخل والتوزيع غير المتوازن للعمل.
• الجن�سية 	 وال�سلوكيات  العدوانية  )ال�سلوكيات  والأولد  الرجال  ه�سا�سة  تظهر  التي  البرامج  ت�سجيع 

(72)  Engaging Men and Boys in Gender Equality and Health, A Global Toolkit for Action, UNFPA, Promundo, MenEngage, 
2010.

(73)  Women and Men: Hand in Hand against Violence, Strategies and approaches to working with men and boys for ending 
violence against women; UN Trust Fund to End Violence against Women, Oxfam, Kafa.
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غير الم�سوؤولة وغير الآمنة) وت�سجيعهم على الم�ساركة في تحدي القيم المجتمعية ال�سلبية.
• اإ�سراك الرجال ممن ي�سغلون المنا�سب الهامة والقادة من الذكور و�سانعي القرار بو�سفهم دعاة للم�ساواة 	

بين الجن�سين وتمكين الن�ساء والفتيات والق�ساء على العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• ح�سد التاأييد للت�سريعات التي تعزز الم�ساواة بين الجن�سين والم�ساركة الإيجابية للذكور.	

3.2.6  إشراك األطفال والنشء:
توؤثر ديناميكيات الوالدين والأ�سرة ب�سكل قوي في تنمية وحياة الأطفال والن�شء كما يمثل هوؤلء وغيرهم 
من البالغين المثال النموذجي. وتعد القيم المجتمعية بمثابة اإنعكا�ش لماهية ال�سلوكيات التي يتم الت�سامح معها 
وقبولها من قبل الأ�سرة والمجتمع. وعندما ي�سهد الأطفال والن�شء اأي نوع من العنف المنزلي، يتحول المنزل 
وهو المكان الذي يوفر ب�سكل مثالي الأمان والرعاية  اإلى مكان غير اآمن وغير م�ستقر. وقد يتعلم الأطفال تقليد 
ال�سلوكيات العدوانية والعنيفة التي ي�سهدونها في �سياقات اأخرى وينعك�ش ذلك على �سبيل المثال في �سلوكيات 
الأ�سكال  وتكر�ش  ال�سريك في مرحلة لحقة من حياتهم.  ِقبل  العنف من  �سكل  وفي  المدر�سة  »التّنمر« داخل 
المختلفة من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي لكل من الأولد والفتيات و�سع القوة الذي 
يتمتع به كل من الجن�سين. وهو ما يوؤدي بالفتيات في مرحلة لحقة اإلى قبول المتثال للعنف المنزلي. ومن ثم 
فالبد واأن ت�ستهدف التدخالت الخا�سة بالعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي الأطفال ال�سغار 
من الذكور واأي�سا الن�شء لت�سكيل فهمهم لعدم الم�ساواة بين الجن�سين وتغيير قبولهم للعنف ب�سكل اإيجابي. كما 
يجب اأن ت�سمم البرامج وتنفذ بهدف بناء قيم جديدة ومختلفة ت�سمح لكل من الأولد والبنات القيام باأدوار 

نوعية غير تقليدية والتفاعل من خالل الحوار والحترام المتبادل بدل من العنف.)1))
اإلى ما �سبق �سرده من العوامل التي قد ت�ساعد على ا�ستمرار العنف بين الأطفال والن�شء ب�سكل  اإ�سافة 
عام، يتعر�ش الأطفال والن�شء من الالجئين )�سواء الفتيات اأو الأولد) اإلى مخاطر خا�سة من العنف الجن�سي 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي. فقد يواجه الأطفال الالجئين والن�شء الذين يعي�سون في مناطق ح�سرية 
العديد من المخاطر في �سياقات متعددة مثل المنزل )و تتمثل المخاطر في المنازل الم�ستركة والمناطق غير 
الآمنة في المدن) والمدر�سة )العنف اللفظي والبدني من قبل الأقران والمدر�سين واإدارة المدر�سة) ومكان العمل 

والمخاطر المتزايدة التي قد تواجهها المراهقات.)))) ويتم تو�سيح هذه المخاطر ب�سكل اأكثر تف�سيل لحقًا.
ويجب ت�سميم ال�ستراتيجيات التي ت�ستهدف الأطفال والن�شء لمكافحة القيم الجتماعية ال�سلبية التي 
تت�سامح مع العنف القائم على النوع الإجتماعي، وتدعو اإلى الم�ساواة في مرحلة مبكرة من الحياة، وذلك قبل 

اأن تتر�ضخ الأنماط المبنية على النوع الإجتماعي في عقول الأطفال والن�ضء.))))

(74) Addressing the Intergenerational Transmission of Gender-Based Violence: Focus on Educational Settings, Care 
International, 2014.

(75) Mean Streets: Identifying and Responding to Urban Refugees’ Risks of Gender-Based Violence; Children and 
Adolescents, Women’s Refugee Commission, February 2016.

(76) Promoting gender equality to prevent violence against women, WHO, 2009.
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وت�سمل بع�ش المقاربات الدعم النف�سي لالأطفال والن�شء الذين يتعر�سون للعنف �سد الأطفال اأو العنف 
من قبل ال�سريك. كما يجب اأن تت�سمن غيرها من البرامج منع العنف في المدار�ش من خالل الو�ساطة المقدمة 
الوالدين  العمل مع  واأي�سًا من خالل  الف�سل  الطلبة داخل وخارج  المنا�سب على  والإ�سراف  الأقران  من قبل 

والقائمين على رعاية الأطفال وتدريبهم على المهارات الوالدية.))))

�   وفي �سوء المخاطر المتزايدة وم�ستويات العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 

ب�سكل خا�ض،  الالجئين  والن�ضء  ب�سكل عام والأطفال  والن�ضء  الأطفال  لها  يتعر�ض  التي قد 

يو�سي بتبني الأولويات التالية للت�سدي لهذه الق�سية:

• الالجئين 	 الأطفال  بين  للجمع  الدرا�سة  بعد  ما  فترة  وفي  المدر�سة  داخل  المقامة  البرامج  دعم 
واأطفال المجتمعات الم�سيفة لت�سجيع الإندماج والحوار ومنع ت�سرب الفتيات والأولد من المدار�ش.

• و�سع برامج للقيادة بين الن�شء لتدريب الأطفال والمراهقين على رفع وعي مجتمعاتهم حول ق�سايا 	
العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• دعم الأطفال والن�شء الالجئين الذين يعي�سون في ال�سارع في بع�ش الأماكن الح�سرية من خالل 	
البرامج التوجيهية التي تقدم مهارات الحياة والدعم النف�سي والجتماعي والأمنى.

• تقديم مناهج تتعلق بال�سحة الجن�سية والإنجابية لالأطفال والمراهقين.	
• دعم وتعزيز برامج المهارات الوالدية داخل مجتمعات الالجئين والعمل على التقليل من اله�سا�سة 	

القت�سادية والجتماعية لالأ�سر.
• ح�سد التاأييد من اأجل اأُطر ت�سريعية و�سيا�سية تقدم الحماية لالأطفال من العنف الجن�سي والعنف 	

القائم على النوع الإجتماعي.
• العمل على و�سول الأطفال والن�شء اإلى خدمات الت�سجيل وا�ست�سدار الوثائق بما في ذلك ت�سجيل المواليد.	

4.2.6  تمكين النساء والفتيات:
النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  الأحيان  بع�ش  في  والأولد  الرجال  تعر�ش  من  الرغم  على 
الإجتماعي، اإل اأن الغالبية العظمى من �سحايا هذا النتهاك لحقوق الإن�سان هم من الن�ساء والفتيات. وت�سغل 
المراأة في معظم الثقافات دورًا ثانويًا مقارنة بالرجل كما تعتمد في الكثير من الأحيان على الرجل اقت�ساديًا. 
ومن ثم، توؤدي عالقات القوة غير المتوازنة هذه اإلى تعر�ش الن�ساء لمخاطر الإ�ساءة البدنية والنف�سية. وفي حال 
تعر�سهن لمثل هذه الإ�ساءة ل تملك الن�ساء اإل خيارات قليلة للح�سول على رد لالعتبار اأو للو�سول اإلى الكتفاء 

(77)  Addressing the Intergenerational Transmission of Gender-Based Violence: Focus on Educational Settings, Care 
International, 2014.
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والعنف  الجن�سي  والعنف  التمكين  للمزيد من مخاطر عدم  الالجئات  الن�ساء  تعر�ش  ويزداد  القت�سادي.)))) 
القائم على النوع الإجتماعي. واإن كان النزوح والعودة قد يوفران تحديا وفر�سة كما يتم التو�سيح فيما يلي.

قد يمثل النزوح الق�سري تجربة توؤثر �سلبا على تمكين المراأة التي تتحمل تقليديا م�سوؤولية رعاية الأطفال 
والم�سنين والعمل المنزلي. وخالل مرحلة النزوح قد يثقل كاهل الن�ساء بكل هذه الم�سوؤوليات ومن ثم، يزداد 
اعتمادهن على اأقاربهم من الذكور لتوفير احتياجاتهن الأ�سا�سية. وقد يتم اإق�سائهن من الم�ساركة في �سناعة 
اإغفال  يتم  كما  احتياجاتهن  على  الح�سول  من  يحرمن  قد  ثم،  ومن  بحياتهن،  المتعلقة  ال�سوؤون  في  القرار 
الثقافية والجتماعية وغياب هياكل الحماية �سواء  للقيم  لها. ونتيجة  المخاطر الخا�سة الالتي قد يتعر�سن 

المجتمعية اأو الحكومية قد ل يتم الإبالغ عن حالت العنف المنزلي اأو ر�سدها.))))
و قد تزيد اله�سا�سة الجتماعية والثقافية واأي�سًا القت�سادية من �سعوبة الهروب من العالقات والبيئة 
ومن  النتقامية  الأعمال  من  خوفهن  �سوء  في  خا�سة  خا�ش،  ب�سكل  الالجئات  والفتيات  الن�ساء  على  العنيفة 
الحرمان ممن يتولى الإنفاق عليهن اأو الو�سمة الجتماعية وغيرها من  اأ�سكال الإ�ساءة في حال قيامهن بالإبالغ 
عن حالت العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي الممار�ش �سدهن.  كما يزداد تعر�ش الن�ساء 
واأي�سًا  فيها  يعي�سون  التي  بالمخاطر  المحفوفة  للظروف  نتيجة  المنزلي  العنف  لخطر  الالجئات  والفتيات 
تبعيتهن  تمنعهم  اأخرى،  ومن جهة  الأ�سرة.   داخل  المتغيرة  الإجتماعي  النوع  واأدوار  القت�سادية  الم�ساعب 

القت�سادية والجتماعية من ترك العالقات الم�سيئة اأو التعامل مع هذه العالقات.
الن�ساء  لتمكين  هامة  فر�سا  اأي�سا  يتيح  قد  الق�سري  النزوح  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  ذاته،  الوقت  وفي 
والفتيات. فتغيير الأدوار للمراأة والرجل نتيجة للنزوح قد يتيح للن�ساء تحدي الأدوار النمطية  التي قد تمنع 
قد  الفّعال،  التنظيم  خالل  فمن  فّعال.  ب�سكل  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  المجالت  في  م�ساركتهن 
في  اأو  المخيمات  في  الحياة  اأبعاد  مختلف  في  الم�ساركة  في  بحقهن  المطالبة  من  الالجئات  الن�ساء  تتمكن 
ال�سياق الح�سري واأي�سا في مجتمعاتهن عند العودة. وقد تتعاظم الفر�ش المتاحة اأمام الن�ساء الالجئات من 
خالل اإ�سراكهن في اإدارة المخيمات والحياة القت�سادية ومفاو�سات ال�سالم وعمليات العودة واإعادة الإندماج. 

وقد تمنحهن هذه الأدوار الأكبر المزيد من ال�سيطرة على حياتهن.)1))
والجدير بالمالحظة اأن التمكين لي�ش فعاًل ُت�ستهدف به الن�ساء، ولكنه عملية ت�ساركية يتم من خاللها 
اإ�سراك الن�ساء في التفكير والبحث والعمل. وي�سير مفهوم التمكين اإلى مجموعة من الأن�سطة التي تتراوح من 
اإلى المقاومة الجماعية والمعار�سة والتعبئة لتحدي عالقات القوة ال�سائدة.  ول يمكن الق�ساء  تاأكيد الذات 
على العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل مجتمعات الالجئين فقط من خالل الجهود 
والأولد  الرجال  واإ�سراك  الجتماعية  القيم  وتغيير  الخدمات  مقدمي  وعي  رفع  ت�ستهدف  التي  البرامج  اأو 

(78) Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 
Prevention and Response, UNHCR, 2003.

(79) UNHCR Handbook for the protection of women and girls, 2008.
(80) Ibid
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ومجتمعات الالجئين ب�سكل عام. فتمكين المراأة من خالل التعليم والتدريب المهني من اأجل الت�سغيل وغيرها 
من الأن�سطة المدرة للدخل هو اأمر غاية في الأهمية ل�ستكمال دائرة وقف العنف الجن�سي والعنف القائم على 

النوع الإجتماعي داخل مجتمعات الالجئين.
للن�ساء.  والجتماعية  القت�سادية  القوة  زيادة  الكريم كفاءتها في  العي�ش  �ُسبل  توفير  برامج  اأثبتت  وقد 
حيث ثبت نجاح هذه البرامج عند اإدخال جل�سات تعليمية وور�ش عمل لبناء المهارات للم�ساعدة على تغيير القيم 
المرتبطة بالنوع الإجتماعي وتح�سين مهارات الت�سال في العالقات وتمكين الن�ساء بوجه عام. كما يمكن الجمع 
بين برامج توفير �سبل العي�ش وبين جل�سات التدريب ورفع الوعي حول الوقاية من مر�ش فقدان المناعة والقيم 
العمل  مع  ال�سريك،  قبل  من  المرتكب  والعنف  والت�سالت  الثقافية  والمعتقدات  الإجتماعي  بالنوع  المرتبطة 
على ت�سجيع الم�ساركة المجتمعية بوجه عام واإ�سراك الرجال والأولد. كما ت�ستهدف برامج توفير �سبل المعي�سة 
لتح�سين فر�ش الن�ساء في العمل وزيادة قدرتهن على �سناعة القرار داخل الأ�سرة.)))) ومن ناحية اأخرى، تهدف 
اأن�سطة المهارات الحياتية والأن�سطة المدرة للدخل للتقليل من ه�سا�سة الن�ساء وتعر�سهن لال�ستغالل من خالل 
دعم التمكين القت�سادي والجتماعي. كما ت�ساهم اأي�سًا في تعزيز الإندماج النف�سي والجتماعي وت�ساعد على 

الإ�سراع في تعافي ال�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.))))

على  قدراتهن  ورفع  القت�سادي  ا�ستقاللهن  ل�سمان  والفتيات  الن�ساء  تمكين  اأهمية  �سوء  �   وفي 

اأو النجاة من العنف  تحدي التبعية الناتجة عن نوعهن الجتماعي وم�ساعدتهن على تجنب 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، فمن الأهمية بمكان اأخذ الأولويات التالية في 

العتبار:

• تخفي�ش 	 تبيح  التي  المواد  اإلى  اإ�سافة  الجن�سين  بين  تميز  التي  المواد  لإلغاء  الت�سريعات  مراجعة 
العقوبات اأو اإيجاد المبررات للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• القيام بدرا�سات ت�ساركية لعالقات النوع الإجتماعي وديناميكيات القوة داخل مجتمعات الالجئين 	
بما في ذلك اإجراء م�ساورات مع الن�ساء وت�سميم البرامج للت�سدي لعدم الم�ساواة بين الجن�سين 

وتعزيز تمكين المراأة.
• تبني برامج لتوفير �سبل العي�ش وتدريبات مهنية لالجئين مع ا�ستهداف الناجين من العنف الجن�سي 	

والعنف القائم على النوع الإجتماعي والن�ساء الالجئات لتمكينهن من البدء في اأن�سطة مدرة للدخل 
ول�سمان اإتاحة خدمات الدعم النف�سي والجتماعي لل�سحايا/ الناجين من خالل هذه البرامج.

• تعانين 	 الالتي  الالجئات  الن�ساء  ا�ستهداف  على  ال�سغيرة  القرو�ش  تقدم  التي  المنظمات  ت�سجيع 
اقت�ساديًا وتوفير التدريبات حول مهارات الريادة وتوفير القرو�ش المي�سرة والمواد الالزمة للبدء 
(81) Promoting gender equality to prevent violence against women, WHO, 2009.
(82)  Community Safety Initiative Gender-Based Violence Program ARC International GBV in Conflict-Affected Settings, ARC 

International 2005.
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في م�سروع �سغير.
• توفير تدريبات للمهارات الحياتية وجل�سات رفع الوعي بين الن�ساء الالجئات حول القيادة و�سناعة 	

القرار والتوا�سل وغيرها من المهارات ذات ال�سلة.
• الأكثر ه�سا�سة 	 للن�ساء  التدريبية  المنح  توفر فر�ش  التي  المدني  المجتمع  الدعم لمنظمات  تقديم 

ورعاية  الطعام  على  للح�سول  مالية  مبالغ  وتوفير  المهنية  التدريبات  ح�سور  بين  ما  تجمع  والتي 
اإلى الق�ساء  الطفل وغيرها من الحتياجات الأ�سا�سية، وت�سجيع الخدمات الم�سروطة التي تهدف 

على الت�سرب من المدار�ش وبالتالي على عمل الأطفال وزواج الأطفال.
• العمل على دخول الفتيات وبقائهن في المدار�ش وتوفير درو�ش تقوية للفتيات الالجئات الأكثر عر�سة 	

لمخاطر الت�سرب واأي�سا توفير الم�ساعدات العينية في �سكل اأدوات مدر�سية.
• العمل على الحد من زواج الق�سر اأو الأطفال الذي يوؤدي اإلى الت�سرب المدر�سي ويحرم الأطفال من 	

فر�ش التعليم وبالتالي يوؤثر وي�سعف فر�ش الم�ساركة القت�سادية للفتيات.
• �سمان م�ساركة الن�ساء الالجئات في �سناعة القرارت المتعلقة بحياتهن داخل مجتماعتهن.	
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5.2.6  رفع الوعي وخلق المعارف:
لعل اأحد اأهم اأبعاد اإيجاد بيئة خالية من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي لالجئين 
العنف ورفع  تت�سامح مع  التي  والثقافية  المجتمعية  للقيم  الت�سدي  والأولد هو  والرجال  والفتيات  الن�ساء  من 
المجتمعية  للقيم  المدمرة  الآثار  و�ضرح  الخاطئة  والمفاهيم  الإجتماعي  بالنوع  المتعلقة  الأنماط  الوعي حول 
العنف  يكون  قد  والتي  الفرد  �سلوكيات  ت�سكيل  في  به  ي�ستهان  ل  تاأثير  والجتماعية  الثقافية  وللقيم  ال�سلبية. 
به.  وت�سمح  معه  تت�سامح  قد  اأي�سًا  ولكنها  �سده  الحماية  توفر  ثم  ومن  العنف  تنتقد  قد  فالقيم  منها.  جزءا 
وكما تمت الإ�سارة �سابقا، فاإن الت�سامح الجتماعي مع ال�سلوك العنيف يتم تعلمه خالل مرحلة الطفولة من 
خالل ا�ستخدام و�سائل العنف الج�سدي اأو من خالل م�ساهدة الأطفال لم�ساهد العنف المنزلي واأي�سا للم�ساهد 

العنيفة من خالل و�سائل الإعالم وغيرها.

وقد ت�سفي بع�ش القيم الجتماعية والثقافية ال�سرعية على ا�ستخدام العنف وتكر�سه.  فاإذا ما اأعطت 
المعتقدات التقليدية الرجال الحق في تهذيب الن�ساء من خالل القوة البدنية، ت�سير الن�ساء اأكثر عر�سة للعنف 
من قبل ال�سريك. ومن ناحية اأخرى، فاإن انت�سار معتقد اأن العنف -  بما في ذلك العنف الجن�سي - هو اأمر 

خا�ش يمنع الناجين من الإبالغ عنه ويزيد من �سعوبة جهود التدخل والم�ساعدة.)1))
ومن ثم، فمن اأجل زيادة فاعلية البرامج التي ت�ستهدف تغيير المفاهيم تجاه العنف الجن�سي والعنف 
المعتقدات  لتحدي  والأولد  والرجال  والفتيات  للن�ساء  فر�ش  خلق  من  لبد  الإجتماعي،  النوع  على  القائم 
كفاءة  بناء  ي�ستهدف  حقوقي  منهج  على  البرامج  هذه  تقوم  اأن  ويجب  الإجتماعي.  بالنوع  الخا�سة  التقليدية 
الفئات الم�ستهدفة للعب دور فعال في الت�سدي للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي من خالل 
تمكينهم لإحداث تغيير طويل المدى. فعلى البرامج اأن تكون اأكثر �سمول عن طريق ا�ستهداف الن�ساء والفتيات 

المهم�سات مثل الفئات التي تعاني من الإعاقة والتخل�ش من المفاهيم الخاطئة.
وعلى البرامج �سمان عدم اإحداث المزيد من الأذى للفئات المعنية مثل مخاطر اإحالة حالت العنف 
الجن�سي التي تم الإبالغ عنها اإلى خدمات متوا�سعة الجودة اأو تعري�ش من يقوم بالإبالغ اإلى الو�سمة والعزلة 
من قبل الأ�سرة والمجتمع. واأخيرًا ولي�ش اآخرًا، فاإن اأية برامج تت�سدى للقيم الجتماعية ال�سلبية وتحاول رفع 
وعي الفئات المعنية لبد واأن تكون منا�سبة لل�سياق ومن ثم لبد واأن تقوم على اأ�سا�ش التحليل والفهم لمختلف 
اأبعاد ديناميكيات القوة والموارد القت�سادية وفر�ش العمل والتعليم للبناء على كافة هذه الأبعاد من اأجل تعزيز 

التغيير الإيجابي.)1))
الوعي  رفع  خالل  من  الجتماعية  التوقعات  لتغيير  حاجة  هناك  الجتماعي  التغيير  اإحداث  اأجل  ومن 
وتغيير المفاهيم وال�سلوكيات الفردية وتحدي القيم ال�سائدة التي تتقبل العنف واأي�سًا عدم الم�ساواة من خالل 

(83) Violence Prevention the evidence:  changing cultural and social norms that support violence, WHO, 2009.
(84) Shifting social norms to tackle violence against women and girls, DFID guidance notes, January 2016.
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الت�سدي للممار�سات التقليدية ال�سارة مثل زواج الأطفال وختان  الإناث وغيرها. ولبد من ا�ستكمال التغيير 
القيم  ل�سمان عدم عودة  اإيجابية  الأكثر  البدائل  وتوفير  القيم  نقا�ش عام حول  بخلق  الفردية  التوجهات  في 
القديمة. كما يتعين اأي�سًا التعريف بالتغيرات التي تطراأ على الم�ستوى المجتمعي من خالل التعامل مع رجال 
تو�سعًا من  اأكثر  ب�سكل  واأي�سًا  ال�سغار  والأولد  الفتيات  مع  العمل  واأي�سًا من خالل  الطبيعيين  والقادة  الدين 

خالل ا�ستخدام و�سائل الإعالم. واأخيرًا فمن الأهمية بمكان تعزيز ال�سلوكيات والقيم الجديدة الإيجابية.))))

الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  من  خالية  اآمنة  بيئة  خلق  اأجل  �   ومن 

الجتماعية  للقيم  للت�سدي  حاجة  فهناك  والأولد،  والرجال  والفتيات  الن�ساء  من  لالجئين 

بتبني  الأع�ساء  الدول  بقيام  يو�سى  ولذلك  و�سلوكي.  مجتمعي  تغيير  برامج  وتبني  ال�سلبية 

الأولويات التالية:

• القيام بال�سراكة مع الفاعلين الدوليين والمحليين المعنيين بدرا�سات ت�ساركية لت�سخي�ش العوامل 	
والعنف  الجن�سي  العنف  ا�ستمرار  على  ت�ساعد  التي  والهيكلية  والجتماعية  والقت�سادية  الفردية 
القائم على النوع الإجتماعي داخل مجتمعات الالجئين مع اأخذ تجارب واحتياجات الفئات اله�سة 

في العتبار.
• لديها م�سالح مرتبطة 	 الجماعات  اأي  لفهم  المعنيين  الفاعلين  تت�سمن كافة  بيانات  اإن�ساء قاعدة 

النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  بالعنف  المرتبطة  ال�سلبية  الجتماعية  القيم  على  بالحفاظ 
الإجتماعي داخل مجتمعات الالجئين، ومن هم المتاأثرين بهذه القيم ومن يعمل للتقليل من مخاطر 

تغيير هذه القيم الجتماعية.
• مجتمعات 	 داخل  للمخاطر  بتقديرات  المعنية  والدولية  المحلية  المنظمات  مع  بالتعاون  القيام 

للن�ساء  بالن�سبة  المتوقعة  والتبعات  الجتماعية  القيم  تغيير  مخاطر  لتقييم  الم�ستهدفة  الالجئين 
والفتيات واأي�سا بالن�سبة للرجال والأولد.

• الخطاب 	 حول  ر�سائل  توجيه  خالل  من  التغيير  عملية  لت�سهيل  الدين  رجال  مع  وثيق  ب�سكل  العمل 
الديني المرتبط بالقيم الجتماعية ال�سلبية ال�سائدة داخل مجتمعات الالجئين.

• توفير التدريب للمدر�سين داخل المدار�ش الم�ستقبلة لالجئين للوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي 	
التي  التفاعلية  التعليم  بالمدر�سة من خالل و�سائل  المرتبط  الإجتماعي  النوع  القائم على  والعنف 
ت�ساعد على خلق بيئة تعليمية اآمنة لكافة الطلبة دون اأي تمييز وزيادة معارف المدر�سين حول هذا 

النوع من العنف وغيرها من القيم التمييزية المرتبطة بالنوع الإجتماعي.
• ال�سراكة مع المنظمات المحلية العاملة في مجال حقوق المراأة ل�سمان ا�ستمرارية كافة تدخالت 	

تغيير المعتقدات المجتمعية ال�سلبية.
(85) Ibid.
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• التاأكيد على اأن ي�ساحب برامج تغيير المعتقدات المجتمعية ال�سلبية جهود لتقوية الخدمات القائمة 	
لال�ستجابة للتزايد المحتمل لالإبالغ عن حالت العنف داخل مجتمعات الالجئين.

• تطوير ا�ستراتيجيات لرفع الوعي ومواد توا�سل اإعالمية وتعليمية تحتوي على ر�سائل اأ�سا�سية للفئات 	
الم�ستهدفة والقيام بتدخالت لرفع الوعي ت�ستهدف اإحداث تغيير ثقافي واجتماعي اإيجابي لمنع هذا 

النوع من العنف.
• العمل ب�سكل وثيق مع �سركات الت�سالت و�سركات الت�سويق وو�سائل الإعالم لدعم الجهود الحكومية 	

للو�سول اإلى عدد اأكبر من الجمهور.
• تنظيم حمالت توعية لتعزيز ثقافة الت�سدي للعنف وعدم الت�سامح اإطالقًا مع جميع اأ�سكال الإيذاء 	

وال�ستغالل، ودعم حقوق الالجئين واإدماجهم وكرامتهم.
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3.6 الهدف الثالث: الالجئون من النساء والفتيات والرجال واألوالد 
المتعددة  الخدمات  إلى  الوصول  على  قادرين  الخلفيات  مختلف  من 

ذات الجودة العالية
ُيعّد تعزيز النظم الوطنية للوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بمثابة 
مقاربة طويلة المدى للت�سدي لحالت العنف هذه بين ال�سكان ككل وتقديم الحماية ذاتها بدون اأدنى تمييز 
الق�سير  المدى  على  الجيدة  الخدمات  تواجد  ل�سمان  كبيرة  اأهمية  هناك  ذاته،  الوقت  في  ولكن  لالجئين. 
لالجئين من الن�ساء والفتيات والرجال والأولد. ومن ثم، فاإن المقاربة الفعالة للوفاء باحتياجات الناجين من 
العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي من الالجئين هي �سمان بناء القدرة على القيام باإدارة 
الحالة وطرق الإحالة، اإ�سافة اإلى تواجد واإتاحة الخدمات المتمحورة حول الناجين والمتعددة التخ�س�سات 
اأمام كافة الالجئين ب�سكل مقبول ومتاح ماديا )مثل الخدمات النف�سية/الجتماعية، وال�سحية والأمن والأمان، 

والم�ساعدة القانونية والتعليم وخدمات توفير �ُسبل العي�ش الكريم).

1.3.6 وجود وإتاحة الخدمات  الجيدة والمقبولة اجتماعيا بأسعار 
معقولة:

اأحد  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  للناجين من  المقدمة  الخدمات  ُتعّد جودة 
والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  للوقاية  الوطني  النظام  وفعالية  كفاءة  مدى  لقيا�ش  الأ�سا�سية  المعايير 
القائم على النوع الإجتماعي. حيث ُيوؤمن تعزيز جودة هذه الخدمات و�سول كافة الالجئين من الن�ساء والفتيات 
والرجال والأولد اإلى خدمات الوقاية وال�ستجابة الالزمة لحمايتهم خالل رحلتهم وعند و�سولهم اإلى الدولة 
الم�سيفة واأي�سًا خالل بقائهم في دول اللجوء. وهناك عدد من المعايير المرتبطة ببع�سها والتي ت�سمن و�سول 
الالجئين الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي من الجن�سين اإلى هذه الخدمات 

الحيوية.
• المعيار الأول هو توفر الخدمات، وهو ما ي�سير اإلى كافة اأنواع خدمات الوقاية وال�ستجابة ومدى 	

الخدمات  اإتاحة  مفهوم  ي�سير  كما  الخدمات.  لهذه  المدني  المجتمع  منظمات  اأو  الحكومة  توفير 
متعددة القطاعات اأي�سا  اإلى ال�ستثمارات المالية والب�سرية التي يتم �سخها ل�سمان توفر الخدمات 

الجيدة من كافة القطاعات داخل البلد. 
• اإتاحة خدمات الوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي 	 الإتاحة، بمعنى مدى  الثاني فهو  اأما المعيار 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل كامل وغير تمييزي لكافة الالجئين من الن�ساء والفتيات 
الإعاقة  ذوي  والأ�سخا�ش  الأطفال  مثل  الحماية  في  الحق  ذوي  لالأفراد  واأي�سًا  والأولد  والرجال 
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اأمام  العقبات  اإزالة  اإلى  اأي�سًا  المعيار  وي�سير هذا  الأكثر ه�سا�سة.  الفئات  وغيرهم من  والم�سنين 
اإتاحة الخدمات مثل الإجراءات والو�سمة المجتمعية والعقبات القانونية واللغوية والأ�سعار المبالغ 
فيها، كما ي�سير اإلى ما اإذا كانت هناك فئات بعينها من الالجئين تواجه عقبات اإجرائية قد تمنع 

و�سولهم اإلى الخدمات القطاعية المختلفة.
• لجميع 	 منا�سبة  باأ�سعار  اأو  مجانا  الخدمات  اإتاحة  بمعنى  التكاليف  منا�سبة  هو  الثالث  المعيار 

اأي  دون  المعنية  الدول  داخل  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  من  الناجين 
تمييز. كما ي�سير اإلى مدى وجود تكاليف خفية قد تمثل عقبة اأمام و�سول بع�ش اأو الكثير من الأ�سر 
اإلى تلك الخدمات، و�سمان عدم وجود اأية تكاليف اإ�سافية يتم فر�سها على الالجئين الناجين من 

العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي للح�سول على خدمات الوقاية وال�ستجابة.
• الالجئين 	 مجتمعات  وقبول  معرفة  ودرجة  الخدمات  تلك  قبول  بمدى  فيتعلق  الرابع  المعيار  اأما 

الإجتماعي.  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  العنف  للناجين من  المقدمة  المختلفة  بالخدمات 
العوامل. حيث يتعلق بالقيم الجتماعية  ويرتبط مدى قبول الخدمات داخل المجتمعات بعدد من 
ال�سائدة وبموقف المجتمع تجاه العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ، واأمن و�سالمة 
الناجين، واأي�سًا موقف مقدمي الخدمات داخل مختلف القطاعات. كما يتعلق القبول اأي�سًا بمدى 
كفاية الجهود المبذولة ل�سمان معرفة المجتمعات بخدمات الوقاية المقدمة والقوانين وال�سيا�سات 

الهامة.
• واأخيرًا فاإن معيار منا�سبة الخدمات اأو جودتها هو اأحد المعايير الأ�سا�سية التي ت�سير اإلى مدى 	

تما�سي الخدمات القطاعية المختلفة المقدمة لالجئين الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم 
على النوع الإجتماعي مع المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ التعامل مع الالجئين مثل الحترام 
وال�سرية وعدم التمييز وغيرها. كما ت�سير الجودة اأي�سًا اإلى مدى تمتع مقدمي الخدمات بالمهارات 
لتقديم الخدمات لالجئين  والمعرفة والمهارات الالزمة  لتقديم خدمات عالية الجودة  ال�سرورية 
هذا  ي�سير  كما  الإجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  من  الناجين  ال�سحايا/ 
المعيار اأي�سًا اإلى مدى توفر فر�ش للتدريب المنتظم لكافة الفاعلين داخل القطاعات المعنية والتي 
تت�سمن ال�سحة والتعليم والخدمات القانونية واإنفاذ القانون واأي�سًا الخدمات النف�سية/الجتماعية 
وخدمات توفير �ُسبل العي�ش الكريم وغيرها. والجدير بالمالحظة اأن وجود خدمات عالية الجودة 
الخدمات  هذه  تمتع  في  الإ�سهام  �ساأنها  من  �سيكون  الناجين  ال�سحايا/  ورغبات  باحتياجات  تفي 

بالقبول وا�ستخدامها من ِقبل المجتمعات وال�سحايا/ الناجين.
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ال�سحايا/  لالجئين  الخدمات  اإتاحة  ل�سمان  ال�سابقة  بالمعايير  الوفاء  اأهمية  �سوء  �   وفي 
الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، ُيو�سى بتبني الدول الأع�ساء 

لالأولويات التالية:

• والعنف 	 الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  الوقاية  خدمات  اإتاحة  على  الوطنية  الت�سريعات  ن�ش  �سمان 
القائم على النوع الإجتماعي لالجئين دون اأي تمييز.

• العنف الجن�سي والعنف 	 القيم والمفاهيم الجتماعية تجاه  لتغيير  ا�ستراتيجيات  الوعي وتبني  رفع 
القائم على النوع الإجتماعي داخل مجتمعات الالجئين للق�ساء على الو�سمة الجتماعية المرتبطة 

بطلب الخدمات.
• في 	 الخدمات  طلب  واأهمية  اإليها  الو�سول  وكيفية  القائمة  بالخدمات  الالجئين  مجتمعات  تعريف 

الوقت المنا�سب خا�سة الخدمات ال�سحية.
• اإلى 	 للو�سول  ه�سا�سة  الأكثر  الفئات  اأو غيرهم من  الالجئين  تواجه  التي  الإجرائية  العقبات  اإزالة 

خدمات الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• بناء قدرات مقدمي الخدمات داخل القطاعات المعنية )بما في ذلك اإنفاذ القانون والق�ساء) للتعامل 	

مع حالت العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل يراعي الأبعاد الثقافية واأبعاد 
النوع الإجتماعي، مع الحترام الكامل لكافة المبادئ الإر�سادية الخا�سة برعاية ال�سحايا/ الناجين.

• تخ�سي�ش الموارد المالية والب�سرية للقطاعات المعنية ل�سمان تواجد وجودة الخدمات.	

2.3.6  إدارة الحالة واإلحالة اآلمنة والسرية للخدمات القطاعية 
المتخصصة:

ُتعد اإدارة الحالة اأهم خطوة تجاه حماية الالجئين ال�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي اأو الفئات المعر�سة للمخاطر اإ�سافة اإلى توفير الخدمات المتعددة التي يتعامل من خاللها كل من 
الباحثين الجتماعيين والناجين من هذا النوع من العنف. وت�سمل اإدارة الحالة تقييم الحالة وو�سع خطة لها وتنفيذ 
هذه الخطة مع التن�سيق الكامل مع كافة القطاعات الأخرى، والرقابة على الحالة وتقييم الموارد القائمة والخيارات 
والخدمات المتاحة للوفاء بكافة احتياجات الناجين بكفاءة. وت�ستهدف اإدارة الحالة بالن�سبة للعنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي تمكين ال�سحايا/ الناجين عن طريق تعريفهم بالخيارات المتاحة لديهم حول كيفية 
التعامل مع حالت العنف وم�ساعدتهم على الو�سول اإلى قرار مبني على المعلومات وعلى التعامل مع حالتهم. وهي 
اإلى الخدمات القطاعية المتعددة التي  اأكثر المقاربات فاعلية بالن�سبة لل�سحايا/ الناجين ممن يحتاجون الإحالة 
الجيدة  الخدمات  توفر  مدى  على  بالطبع  ذلك  ويعتمد  والقانونية.  والأمنية  والنف�سية  ال�سحية  الخدمات  تت�سمن 
المتمحورة حول ال�سحايا/ الناجين كما يقوم اأي�سا على اأ�سا�ش اآليات تن�سيقية قوية ل�سمان فاعلية طرق الإحالة.))))

(86) Inter-agency Standard Operating Procedures for SGBV prevention and response in Lebanon, 2016.
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العنف  من  الناجين  ال�سحايا/  م�ساركة  الحالة  اإدارة  ت�سمن  اأن  �سرورة  بالمالحظة  �   والجدير 

من  اأم  البالغين  من  كانوا  و�سواء  الجن�سين  من  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي 

الأ�سا�سية  المبادئ  ت�سمل  ثم،  ومن  الخدمة.  وتقديم  التخطيط  نواحي  كافة  في  الأطفال 

لالإدارة الفعالة للحالة التالي:

• العمل على اأن يكون ال�سحايا/ الناجين من العنف �سواء من البالغين اأم من الأطفال هم الفاعلين 	
الأ�سا�سيين و�سانعي القرار فيما يخ�ش اإدارة الحالة.

• تمكين ال�سحايا/الناجين والعمل على اإ�سراكهم في كافة مراحل اإدارة الحالة.	
• والعتراف 	 ال�سحايا/الناجين  وقرارات  واختيارات  واحتياجات  وكرامة  وحقوق  رغبات  احترام 

بقدراتهم.
• مع 	 الثقة  عالقات  وتوثيق  وال�ستماع  الرعاية  خالل  من  للناجي/الناجية  المعنوي  الدعم  توفير 

ال�سحايا/الناجين عن طريق تبني المواقف الإيجابية تجاههم.
• على 	 المبنية  القرارات  اأمام  المجال  لإف�ساح  للناجي/الناجية  تامة  ب�سفافية  المعلومات  توفير 

المعلومات والموافقة على الإحالة اإلى الخدمات الأخرى.
• واأ�سرته/	 الناجي/الناجية  و�سالمة  اأمن  حماية  في  دورها  اأهمية  �سوء  في  خا�سة  ال�سرية  �سمان 

اأ�سرتها.
• �سمان عدم التمييز بناء على معيار مثل العمر والجن�ش والخلفية والعرق اأو ظروف حدوث الحالة.	

ول�سمان قدرة مديري الحالة على القيام بهذه الوظائف بكفاءة، لبد من توفر المهارات التي تتوافق 
وهذه المبادئ، كما يجب اأن يتوفر لديهم فهم كامل لأدوارهم وم�سئولياتهم والقدرة على التعامل مع الحالت 

ال�سعبة واإظهار الح�سا�سية تجاه الخ�سو�سيات الثقافية.
وتتعدد خطوات اإدارة الحالة من: الر�سد، التقييم المبدئي، ال�ستجابة الأولية، التدخل )تخطيط وتنفيذ 

الحالة، المتابعة والمراجعة – الجتماع الخا�ش بالحالة – واأخيرًا اإغالقها).))))
ول�سمان تنفيذ اإدارة حالت ال�سحايا/الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 
بين الالجئين ب�سكل ممنهج، فالبد من توفير الأدوات والإر�سادات الالزمة لمديري الحالة واأهمها الإجراءات 

التنفيذية المعيارية.

(87)  Inter-Agency Emergency Standard Operating Procedures for Prevention of and Response to Gender-Based Violence 
and Child Protection in Jordan, 2013.
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3.3.6  اإلجراءات التنفيذية المعيارية وُطرق اإلحالة:
المعنيين في �سياق معين. وت�سمل  الفاعلين  اإجراءات تنفيذية معيارية هو عملية تحتاج م�ساركة  و�سع 
اأي�سًا  ت�سمل  كما  القطاعات.  كافة  من  الخدمات  مقدمي  بين  واأي�سا  المعنية   الهيئات  بين  والحوار  التعاون 
الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  الوقاية  لكيفية  الفاعلين  كافة  فهم  زيادة  على  ي�ساعد  ما  وهو  المجتمع  م�ساركة 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي. ومن الأهمية بمكان و�سع اإجراءات تنفيذية معيارية باأ�سرع وقت ممكن في 
المراحل المبكرة لالأزمة ل�سمان اإيجاد الخدمات الأ�سا�سية لرعاية ال�سحايا/الناجين ووقايتهم ب�سكل فوري. 
من  المزيد  اإن�سم  كلما  مراجعتها  يمكن  ديناميكية  عملية  بمثابة  المعيارية  التنفيذية  الإجراءات  و�سع  ويعد 
الفاعلين وكلما زادت الخدمات المتوفرة. ويف�سل اأن ي�سارك في و�سع الإجراءات التنفيذية المعيارية على الأقل 
ممثلي قطاعات ال�سحة والدعم النف�سي الجتماعي والأمن وال�سالمة والخدمات القانونية والق�سائية وخدمات 
واأي�سًا  الأهلية،  الجمعيات  والدولية،  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  المتحدة،  الأمم  )منظمات  الحماية 
القادة المجتمعيين من الن�ساء والرجال والفتيات والأولد). اإ�سافة اإلى ذلك، يف�سل م�ساركة ممثلي القطاعات 
الأخرى على الأقل في بع�ش المناق�سات حول و�سع الإجراءات. وي�سمل هوؤلء التعليم والغذاء والتغذية واإدارة 

المخيم اأو الملجاأ اأو تخطيط الموقع واأي�سا قطاعات المياه وال�سرف ال�سحي.))))
لموقف  المعيارية  التنفيذية  الإجراءات  تطويع  من  فيها  لبد  حالت  هناك  اأن  بالمالحظة  والجدير 
ال�سكان المعنيين �سواء كانوا من النازحين داخليًا اأو من الالجئين اأو العائدين الذين يعي�سون في مخيمات اأو 
الم�ستوطنات اأو في المناطق الريفية اأو الح�سرية. حيث يتطلب العمل في كل �سياق فاعلين مختلفين وخدمات 
وكذلك ديناميكيات مختلفة وهو ما يعني �سرورة م�ساركة كافة الفاعلين الأ�سا�سيين داخل كل �سياق في و�سع 

وتطوير الإجراءات التنفيذية المعيارية.
اإ�سافة  وال�ستجابة،  للوقاية  الأ�سا�سية  لالإجراءات  و�سفًا  المعيارية  الإجراءات  هذه  توفر  اأن  ويجب 
الوقاية  العاملين في مجال  للم�سوؤوليات والأدوار الخا�سة بكل فاعل/مقدم للخدمات من  اإلى تف�سيل وا�سح 
الجتماعي  النف�سي  والدعم  ال�سحة  لقطاعات  الممثلين  الأ�سا�سيين  الفاعلين  وجود  و�سمان  وال�ستجابة، 
والقطاعات القانونية والق�سائية والأمنية. وجنبًا اإلى جنب مع غيرها من الأدلة والممار�سات الُمثلى الخا�سة 
بالوقاية وال�ستجابة للعنف، فاإن الإجراءات التنفيذية المعيارية هي بمثابة اأداة مجتمعية ل�سمان وجود اقتراب 
الإجراءات  توفر  اأن  يجب  كما  الإجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  للت�سدي  ومقبول  فعال 
بين  التن�سيق  وو�سائل  عليها  الح�سول  وطرق  المتوفرة  الخدمات  حول  الأ�سا�سية  المعلومات  اأي�سًا  المعيارية 

ال�سركاء ل�سمان توفير الرعاية ال�ساملة والجيدة لل�سحايا/ الناجين من هذا النوع من العنف.))))

(88) Gender-based Violence Resource Tools Supporting Implementation of the Guidelines for GBV Interventions in 
Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies, IASC, 2005.

(89) Ibid.
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الناجين  لل�سحايا/  المقدمة  الأولية  الخدمة  بو�سفها  للحالة  ومنا�سبة  فّعالة  اإدارة  �   ول�سمان 

من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ول�سمان توفر كافة الأدوات والأدلة، 

يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية:

• بناء قدرات العاملين في الوقاية وال�ستجابة لكافة اأ�سكال العنف بما في ذلك العنف الجن�سي والعنف 	
ال�سحايا/ لرعاية  الإر�سادية  المبادئ  على  القطاعات  مختلف  في  الإجتماعي  النوع  على  القائم 

الناجين مثل الحترام والأمن وال�سالمة وال�سرية وعدم التمييز وعدم تبني اأحكام م�سبقة.
• الجن�سي 	 العنف  من  الناجين  مع  للعمل  الت�سال  مهارات  على  الحالة  اإدارة  على  القائمين  تدريب 

من  ال�سحايا  مع  بالتعامل  الخا�سة  المهارات  ذلك  في  بما  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف 
الأطفال.

• تدريب القائمين على اإدارة الحالة على القوانين الوطنية المعنية والقواعد والإجراءات المرتبطة 	
بمختلف ق�سايا العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• بناء قدرات القائمين على اإدارة الحالة الوطنيين على اإدارة حالت العنف الجن�سي والعنف القائم 	
على النوع الإجتماعي بما في ذلك الإحالة اإلى الخدمات القطاعية المختلفة.

• و�سع اآليات لالإحالة واإجراءات ومعايير موحدة من خالل تطوير اإجراءات تنفيذية معيارية تت�سمن 	
واأي�سا  المختلفة  القطاعات  وم�سئوليات  اأدوار  وتحديد  بالأولويات  وو�سع جداول  الإحالة  اإجراءات 

تو�سيح القوانين والإجراءات الوطنية المتعلقة وتدريب كافة الفاعلين المعنيين عليها.
• في 	 الالجئين  حالت  مع  لتتنا�سب  وتطويعها  فرعية  معيارية  تنفيذية  اإجراءات  و�سع  على  العمل 

المجتمعات المختلفة من خالل القيام بدرا�سات تقييمية خا�سة بالمجتمعات المعنية.

4.3.6  الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي:
كثيرًا ما ُيعاني الناجون من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي نف�سيًا جراء ما مروا 
به من ظروف. ول تت�سابه احتياجات ال�سحايا/الناجين للدعم النف�سي والجتماعي في اأعقاب حوادث العنف 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وعلى الرغم من اأن الدعم اأو ال�ست�سارة النف�سية غير مطلوبة 
في جميع حالت الناجين من هذا النوع من العنف ، اإل اأنه من ال�سرورة بمكان �سمان اإتاحة هذه الخدمات 
الكثير  في  الناجون  ي�سطر  حيث  الثقة  على  والجتماعي  النف�سي  الدعم  ويتاأ�س�ش  ال�سحايا/الناجين.  لكافة 
من الأحيان للك�سف عن بع�ش الق�سايا الح�سا�سة وهو ما يلزم الأخ�سائيين الجتماعيين بالحفاظ على �سرية 

الحالت التي يتعاملون معها.)1))

(90) Inter-agency Standard Operating Procedures for SGBV prevention and response in Lebanon, 2016.
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

ويجب اأن يكون الدعم النف�سي الجتماعي �سامل كما يجب توفيره على عدد من الم�ستويات طبقًا ل�سدة 
الحالة. ففي بع�ش الحالت، يحتفظ الناجون ب�سحتهم العقلية والنف�سية والجتماعية ومن ثم، ل يحتاجون �سوى 
الدعم المقدم من اأ�سرتهم المبا�سرة اأو المجتمع المحيط بهم. وقد يت�سمن الدعم النف�سي الجتماعي برامج 
الدعم الوالدي وبع�ش الأن�سطة التعليمية الر�سمية وغير الر�سمية والأن�سطة المتعلقة ب�سبل المعي�سة وال�سبكات 
الجتماعية مثل مجموعات الن�ساء اأو ال�سباب اأو غيرها من مجموعة الم�ساندة القائمة على الأقران. كما قد 
يت�سمن الدعم النف�سي الجتماعي اأي�سًا بع�ش �سور الدعم غير المتخ�س�ش مثل التدخالت الفردية اأو الأ�سرية 
اأو الجماعية عن طريق اإخ�سائيين اجتماعيين مدربين، وكثيرًا ما يطلق عليها »الإ�سعافات الأولية النف�سية«. 
اأما الناجون ممن يعانون من م�ساكل خا�سة بال�سحة العقلية فقد تتطلب حالتهم الم�ساعدة المتخ�س�سة مثل 
اأن  اأو الطب النف�سي المقدم من قبل متخ�س�سين في مجال ال�سحة النف�سية.)))) كما يجب  الدعم النف�سي 
ي�ستهدف الدعم النف�سي الجتماعي المقدم للناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 
كل من الناجين واأ�سرهم ومجتمعاتهم. ومن ثم، فاإن التدخالت التي توفر الدعم النف�سي الجتماعي للناجين 

من هذا النوع من العنف تت�سمن الأن�سطة المترابطة التالية:))))
• ي�سمل الدعم النف�سي الالزم للم�ساعدة في التعافي الإ�سعافات الأولية النف�سية، اإ�سافة اإلى جل�سات 	

الم�سورة الفردية والجماعية.
• يت�سمن الدعم المقدم من اأجل اإعادة الإدماج المجتمعي لل�سحايا/ الناجين فر�ش التدريب المهني 	

المدار�ش  الإدماج داخل  واإعادة  الأمية  المراأة وف�سول محو  الترفيهية ومبادرات تمكين  والأن�سطة 
والم�ساحات ال�سديقة للطفل.

• خدمات ال�سحة العقلية: لبد من اإحالة ال�سحايا/الناجين ممن يحتاجون خدمات ال�سحة العقلية 	
المتخ�س�سة اإلى مقدمي الخدمات المتخ�س�سة المتواجدة طبقًا لكل �سياق.

و الجدير بالمالحظة �سرورة تكييف تدخالت ال�سحة النف�سية والجتماعية للوفاء باحتياجات الأطفال 
الفئات الأكثر ه�سا�سة مثل الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة، وهو ما يتطلب مهارات  ال�سحايا/الناجين وغيرهم من 

خا�سة من قبل العاملين على اإدارة الحالة ومقدمي الدعم النف�سي الجتماعي.
العنف  من  ال�سحايا/الناجين  لالجئين  الجتماعي  النف�سي  الدعم  خدمات  جودة  �   ول�سمان 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية:

• بناء قدرات مقدمي خدمات الدعم النف�سي الجتماعي على ر�سد حدة الم�ساكل النف�سية التي يعاني 	
منها الناجون من العنف واإحالتهم اإلى الخدمات المنا�سبة.

• بناء قدرات مقدمي الخدمات والأ�سر واأفراد المجتمع على تقديم الإ�سعافات الأولوية النف�سية.	
(91) Ibid.
(92) Inter-Agency Emergency Standard Operating Procedures for Prevention of and Response to Gender-Based Violence 

and Child Protection in Jordan, 2013.
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• مثل 	 تخ�س�سية  غير  خدمات  كانت  �سواء  القائمة  بالخدمات  الحالة  اإدارة  على  القائمين  تعريف 
مجموعات الدعم المجتمعية اأو خدمات ال�سحة العقلية والنف�سية المتخ�س�سة ليتمكنوا من اإحالة 

ال�سحايا/الناجين للخدمات المنا�سبة.
• تعريف الناجين من العنف بكافة الخدمات القطاعية المتواجدة وكيفية الو�سول اإليها.	
• الجن�سي 	 العنف  من  ال�سحايا/الناجين  لرعاية  الإر�سادية  المبادئ  على  الخدمات  مقدمي  تدريب 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• تدريب مقدمي الخدمات في مختلف محافل ال�سحة العامة )مثل مراكز ال�سحة العامة، والخدمات 	

العنف  من  الناجين  لل�سحايا/  الالزم  الدعم  توفير  على  والطفل)  الأم  ب�سحة  الخا�سة  ال�سحية 
والعمل على اإدماج خدمات الدعم النف�سي والجتماعي وال�سحة العقلية داخل هذه الخدمات.

• بناء قدرات العاملين بقطاع ال�سحة وغيره من القطاعات على ا�ستخدام اأدلة الإر�سادات القائمة 	
على البراهين لتقديم الدعم النف�سي والجتماعي والعقلي )على �سبيل المثال برنامج العمل الخا�ش 

بال�سحة الن�سبية – اإر�سادات التدخل الإن�ساني واإر�سادات التدخل الروتيني).
• تقديم الدعم لو�سع برامج مجتمعية لتقديم الدعم النف�سي والجتماعي داخل مجتمعات الالجئين 	

والهيئات  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات  المجتمعية  والجماعات  المجتمع  اأفراد  مع  بالتعاون 
المعنية.

• تقديم الدعم لتنفيذ البرامج الوالدية لتمكين الأ�سر من توفير الدعم لل�سحايا/ الناجين من العنف 	
ولأفراد الأ�سرة الآخرين عند ال�سرورة.

5.3.6  الخدمات الصحية:
ُتعد الخدمات ال�سحية من اأهم الخدمات التي يتعين توافرها لالجئين ال�سحايا/ الناجين من العنف 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. فكما تمت الإ�سارة �سابقًا، فاإن التبعات ال�سحية لهذا النوع من 
العنف قد تكون غاية في الخطورة كما قد تمثل تهديدًا محتماًل للحياة. وت�سمل التبعات القاتلة على �سبيل المثال 
القتل والنتحار ووفيات الأمهات والأطفال والوفيات الناتجة عن مر�ش فقدان المناعة. اأما التبعات غير القاتلة 
فتت�سمن بع�ش الأعرا�ش الج�سمانية الحادة مثل الإ�سابة وال�سدمة وبع�ش الأمرا�ش واأنواع العدوى. اأما التبعات 
الج�سمانية المزمنة فقد تت�سمن الإعاقة، ال�سكاوى المر�سية، الألم المزمن، الم�ساكل اله�سمية، اإ�سطرابات 
الطعام والنوم، واإدمان الخمور والمخدرات. هناك اأي�سًا تبعات على الجهاز الإنجابي مثل الإجها�ش والحمل 
غير المرغوب فيه والعدوى المنقولة جن�سيًا بما في ذلك مر�ش فقدان المناعة وا�سطرابات الدورة ال�سهرية 
وتعقيدات الحمل وال�سطرابات الخا�سة باأمرا�ش الن�ساء وال�سطرابات الجن�سية. ويوؤدي العنف �سد الن�ساء 
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

والفتيات على مدار حياتهن )على �سبيل المثال ختان الإناث، العنف من ِقبل ال�سريك، الهجوم بالمواد الحارقة، 
الغت�ساب، الحرمان من الموارد) اإلى م�ساكل �سحية ج�سيمة. فالن�ساء الالتي تتعر�سن للعنف تواجهن م�ساكل 
المر�ش والإ�سابة وهو ما يترجم اإلى تكاليف عالية للرعاية ال�سحية مقارنة بالن�ساء الالتي ل يتعر�سن للعنف. 
كما تقوم الناجيات بزيارة الوحدات ال�سحية ب�سكل اأكثر تكرارًا )في حالة الإتاحة) دون الك�سف عن الأ�سباب 
الجذرية لم�ساكلهن ال�سحية، على الرغم من اأن العنف الذي تتعر�سن له يلعب دورًا كبيرًا في ت�سكيل حالتهن 

ال�سحية الج�سمانية والنف�سية واأي�سًا حالتهن الجتماعية.)1))
ويجب اأن يتم توفير الرعاية ال�سحية بناًء على مبادئ احترام حقوق الإن�سان لل�سحايا/ الناجين من 

العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. 

�  وفيما يلي حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي يجب توفيرها ل�سحايا الغت�ساب وغيره من اأ�سكال العنف.

في  الحق  الجن�سية  الإ�ساءة  �سور  من  وغيره  الغت�ساب  من  للناجين  لل�سحايا/  ال�سحة:  في  الحق 
مع  للتعامل  الإنجابية  ال�سحة  خدمات  ذلك  في  بما  العالية  الجودة  ذات  ال�سحية  الخدمات  على  الح�سول 
التبعات الج�سمانية والنف�سية لالإ�ساءة، بما في ذلك الوقاية واإدارة حالت الحمل والعدوى المنقولة جن�سيا بما 
في ذلك مر�ش فقدان المناعة /الإيدز. ومن الأهمية بمكان مراعاة األ تت�سبب الخدمات ال�سحية باأي �سكل 
من الأ�سكال في تعري�ش ال�سحايا/ الناجين من الغت�ساب للمزيد من الأذى ب�سبب الو�سمة  التي تل�سق بهم 

وتوجيه اللوم لل�سحية وغيرها من المواقف ال�سلبية تجاه الناجين.
الحق في الكرامة الإن�سانية: لالأ�سخا�ش الذين تعر�سوا لالغت�ساب الحق في  الحترام والمعاملة 
الكريمة التي ي�ستحقونها. وهو ما يعني في �سياق الخدمات ال�سحية توفير واإتاحة الرعاية ال�سحية و�سمان 
اأي  خ�سو�سية و�سرية المعلومات الطبية مع �سمان توفير المعلومات للمر�سى والح�سول على موافقتهم قبل 

تدخل طبي وتوفير بيئة عالجية اآمنة.
الحق في عدم التمييز: لبد من �سمان عدم تمييز القوانين وال�سيا�سات والممار�سات الخا�سة باإتاحة 
واللون والأ�سل  العن�سر والجن�ش  اأ�سا�ش بما في ذلك  اأي  اأي �سخ�ش تعر�ش لالغت�ساب على  الخدمات �سد 

القومي اأو الجتماعي اأو غيرها.
الحق في تحديد الم�سير:  كافة القرارات الخا�سة بالح�سول على الرعاية ال�سحية والعالج )على 
�سبيل المثال موانع الحمل واإنهاء الحمل اإذا ما �سمح القانون بذلك) هي قرارات �سخ�سية ل يملك اإتخاذها 
�سوى ال�سحايا/ الناجين اأنف�سهم. ومن ثم فالبد اأن يح�سل الناجون على المعلومات الكافية التي ت�سمح لهم 
المواد  الوطنية بما في ذلك  القوانين  التعرف على  اأي�سا  المعرفة. كما يحق لهم  باإتخاذ قرارات قائمة على 
الخا�سة بالإبالغ الإجباري من قبل مقدمي الخدمات ال�سحية، حيث يمكن اأن يوؤثر ذلك على قرارهم بطلب 

(93) DFID Guidance Note: Rationale and Approach, Addressing Violence against Women and Girls in Health Programming, 
2015.



86

الخدمات ال�سحية وهي ق�سية ت�ستحق الهتمام بو�سفها تتطلب المزيد من الدعم وح�سد التاأييد. كما يحق 
للناجين اأي�سًا اإتخاذ القرار ب�ساأن من ي�ساحبهم عند ح�سولهم على المعلومات اأو عند الك�سف اأو الح�سول 

على الخدمات. ويجب اأن تحترم هذه الرغبات من قبل مقدمي الرعاية ال�سحية.
اإذا ما  الحق في المعلومات: لبد من توفير المعلومات لكل مري�ش ب�سكل فردي. فعلى �سبيل المثال 
نتج عن الغت�ساب حمل، على مقدم الخدمة ال�سحية مناق�سة كافة الخيارات المتاحة قانونًا مع الناجية )على 
�سبيل المثال الإجها�ش، الحتفاظ بالطفل، التبني/ الكفالة). ويجب تقديم كل الخيارات المتاحة بغ�ش النظر 
عن المعتقدات التي يتبناها مقدم الخدمة حتى يتمكن الناجي/الناجية من اإتخاذ القرار القائم على المعرفة 

والمتما�سي مع احتياجاتهم ورغباتهم.
الحق في الخ�سو�سية: لبد من تهيئة الظروف ل�سمان خ�سو�سية الأ�سخا�ش الذين تعر�سوا لالإ�ساءة 
الجن�سية. وبخالف الأفراد الم�ساحبين للناجية بناء على رغبتها، ل يح�سر الك�سف والعالج �سوى الأ�سخا�ش 

الأ�سا�سيون لتقديم الرعاية الطبية و/اأو ممن هم على علم بالحالة.
من  للناجين  وال�سحية  الطبية  بالحالة  الخا�سة  المعلومات  كافة  اإبقاء  من  لبد  ال�سرية:  في  الحق 
العنف �سرية وخا�سة وعدم اإبالغ حتى اأ�سرة الناجي/الناجية. ول يف�سح مقدمي الخدمة ال�سحية بمعلومات 
اأو  والعالج  الطبي  الك�سف  اإ�سراكهم في  يتعين  للناجي/الناجية �سوى لالأ�سخا�ش ممن  ال�سحية  الحالة  حول 

بالموافقة المعلنة للناجي/الناجية.)1))
الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  حالت  في  حيويًا  دورًا  ال�سحية  الرعاية  وتلعب 
ثم  ومن  العنف.  من  النوع  هذا  من  الناجون  اإليها  يلجاأ  التي  الخدمات  اأول  تمثل  الطبية  الخدمات  اأن  حيث 
الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  اأ�سكال  كافة  لر�سد  الفر�سة  ال�سحية  الخدمات  توفر 
مثل العنف المنزلي، كما توفر اأي�سًا الفر�سة لتوفير بيئة اآمنة تحترم فيها حقوق الإن�سان كما �سبق التو�سيح. 
وي�ساعد النظام ال�سحي ب�سكل اأ�سا�سي من خالل توفير خدمات الوقاية الثانوية وخدمات الوقاية من الدرجة 
الخدمات  الإجتماعي في  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  للعنف  ال�ستجابة  اإدماج  الثالثة))))، عن طريق 
داخل  المهنيين  قدرات  بناء  من  فالبد  وعليه  للناجين.  والدعم  والرعاية  الأ�سا�سي  العالج  لإتاحة  ال�سحية 
على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  المختلفة  الأ�سكال  على  للتعرف  ال�سحية  والموؤ�س�سات  ال�سحة  قطاع 

(94)  Clinical Management of Rape Survivors, Developing Protocols for use with refugees and internally displaced persons, 
WHO, UNHCR 2004.

))))  الوقاية الأولية: اأي برامج اأو تدخالت اأو ا�سرتاتيجيات ت�ستهدف وقف العنف قبل حدوثه.
الوقاية الثانوية: اأي ا�سرتاتيجية ت�ستهدف التقليل من الأذى الذي يحدث مبجرد حدوث عنف والتدخالت التي حتدث مبا�سرة بعد العنف بهدف منع التعر�ش 

للمزيد من الأذى. وت�سمل التدخالت للتقليل من مدة العنف الفردي اأو الأذى اأو الر�سد املبكر من قبل العاملني مبجال ال�سحة حلالت الإ�ساءة لالأطفال 
والتدخالت ملنع املزيد من الإ�ساءة.

الوقاية من الدرجة الثالثة هي كافة اجلهود التي ت�ستهدف عالج واإعادة تاأهيل ال�سحايا واجلناة وت�سهيل اإندماجهم يف املجتمع. وعلى العك�ش من اأن�سطة 
الوقاية الثانوية  التي عادة ما تكون على املدى الق�سري بعد حدوث العنف، فاإن اأن�سطة الوقاية من الدرجة الثالثة عادة ما تكون طويلة املدى.

تعزيز ال�سحة هي عملية متكني الأ�سخا�ش من زيادة �سيطرتهم على �سحتهم وحت�سينها. وتتخطى الرتكيز على ال�سلوك الفردي جتاه نطاق كبري من 
التدخالت الجتماعاية والبيئية.
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النوع الإجتماعي وفهمها، واأي�سا على ر�سد الناجين واإحالتهم للخدمات الأخرى وعالج الناجين والأ�سخا�ش 
المعر�سين للخطر بح�سا�سية واحترام كامل لكرامتهم ولل�سرية في جميع الأوقات.

قد ينتج عن عدم تدريب مقدمي الخدمات ال�سحية على ر�سد حالت العنف �سوء الت�سخي�ش لحالت 
الناجين وبالتالي ح�سولهم على العالج غير المنا�سب، وقد يتمثل ذلك في عدم توفير موانع الحمل الم�ستخدمة 
في حالت الطوارئ وعالج العدوى المنقولة جن�سيا اأو وقاية ما بعد حدوث العنف الجن�سي من مر�ش فقدان 
الغت�ساب  من  الناجية  ال�سحية/  تقوم  ل  عندما  ال�سلبية  التداعيات  هذه  اأي�سا  تنتج  قد  كما  المناعة.)))) 
بالإبالغ اأو طلب الم�ساعدة والح�سول على الخدمات ب�سكل مبا�سر بعد حدوث حادثة العنف. فالبد من ح�سول 
الناجيات من الغت�ساب على وقاية ما بعد التعر�ش في خالل 72 �ساعة لمنع العدوى بمر�ش فقدان المناعة، 

كما يجب الح�سول على موانع الحمل في خالل 120 �ساعة لمنع حدوث حمل غير مرغوب فيه.
وهناك العديد من التحديات التي قد تمنع توفير الخدمات الجيدة القائمة على احترام حقوق الإن�سان. 
وت�سمل هذه التحديات عدم الم�ساواة بين الجن�سين في مناحي الحياة المختلفة بما في ذلك حرمان الن�ساء 
والفتيات من القدرة على اإتخاذ القرار خا�سة فيما يتعلق بق�سايا ال�سحة الجن�سية وال�سحة الإنجابية، اإ�سافة 
اإلى غياب المعرفة بالخدمات القائمة، مما يعوق قدرتهم على الو�سول للخدمات ال�سحية الجيدة. ومن ناحية 
اأخرى، قد يوؤدي غياب التدريب لمقدمي الخدمات ال�سحية اإلى �سعف م�ستوى الخدمات واأي�سًا اإلى المواقف 

التمييزية.
اأما التحدي الآخر فهو �سعوبة الوفاء باحتياجات الجماعات المهم�سة والأكثر ه�سا�سة التي تمت الإ�سارة 
اإليها �سابقًا ممن قد يكونوا اأكثر حاجة للو�سول اإلى الخدمات ال�سحية نظرًا لتعر�سهم ب�سكل اأكبر لمخاطر 
العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وقد ت�سهم العقبات القانونية والجتماعية والقت�سادية 

في حرمانهم من الو�سول اإلى الخدمات ال�سحية المنا�سبة.

اأهمية الرعاية ال�سحية بو�سفها الخدمة الأكثر طلبًا من قبل الناجين من العنف  �   وفي �سوء 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي واأي�سًا في �سوء التحديات اأمام و�سول الالجئين 

والفئات الأكثر ه�سا�سة على وجه الخ�سو�ض، يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية:

• الجن�سي 	 للعنف  المختلفة  الأ�سكال  تجاه  ال�سلبية  المجتمعية  للمفاهيم  للت�سدي  حمالت  تنظيم 
الأ�سد  الفئات  الن�ساء من  الأكثر ه�سا�سة )مثل  الفئات  تجاه  الإجتماعي  النوع  القائم على  والعنف 

�سعفًا وخا�سة من ذوي الإعاقة، المراهقين وغيرهم).
• بناء قدرات مقدمي الخدمات ال�سحية والخدمات الطبية  التقليدية على المبادئ الأ�سا�سية لرعاية الناجين 	

وتوفير خدمات �سرية منا�سبة وغير مبنية على اأحكام م�سبقة من خالل التدريب الم�ستمر والمنتظم.
• توفير التدريب المنتظم للعاملين في قطاع ال�سحة على ر�سد حالت العنف الجن�سي والعنف القائم 	

(96) Ibid.
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على النوع الإجتماعي والوقاية من الأمرا�ش المنقولة جن�سيًا ومر�ش فقدان المناعة وحالت الحمل 
غير المرغوب فيه وعالج الإ�سابات وجمع الأدلة الخا�سة بالطب ال�سرعي.

• في 	 العنف  من  الناجين  ال�سحايا/  ت�ستهدف  التي  والمتجاوبة  الوقائية  ال�سحية  الخدمات  دمج 
من�سات الخدمات ال�سحية المنتظمة. ويمكن تعزيز ذلك عن طريق توفير الخدمات ال�سحية دون 
تمييز لالجئين وملتم�سي اللجوء، بما في ذلك التطعيمات، وال�سحة الإنجابية والفحو�سات الطبية 

المجانية في مراكز ال�سحة العامة.
• اإلى الالجئين وملتم�سي اللجوء في الأماكن النائية، بما في 	 اإن�ساء خدمات �سحية متنقلة للو�سول 

ذلك داخل مخيمات اللجوء حيثما وجدت، وكذلك في المناطق الح�سرية، و�سبه الح�سرية، والريفية 
حيث يكون الح�سول على الخدمات ال�سحية القائمة اأكثر محدودية.

• دعم جهود مقدمي الخدمات ال�سحية المجتمعيين والمتطوعين والقائمين على التوليد التقليديين 	
القيم  تغيير  في  الأهلية  والجمعيات  الحكومية  غير  المنظمات  وكذلك  التقليديين  والمعالجين 

المجتمعية ال�سلبية والأدوار ال�سلبية للنوع الإجتماعي.
• الإعاقة 	 ذوات  من  الن�ساء  مثل  المهم�سة  الفئات  اإلى  للو�سول  المجتمعيين  الفاعلين  مع  التعاون 

والم�سنين الذين يمنعهم �سنهم من الحركة للو�سول اإلى الخدمات وغيرها من الفئات.
• العمل على اإتخاذ الإجراءات المنا�سبة لإزالة العقبات اأمام و�سول الالجئين اإلى الخدمات ال�سحية 	

للناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي مثل عقبة اللغة والو�سمة الجتماعية 
المرتبطة بالمفاهيم الثقافية واأي�سًا عدم وجود الوثائق الالزمة في حوزتهم.

• الخدمات 	 حول  المعلومات  على  والأولد  والرجال  والفتيات  الن�ساء  من  الالجئين  ح�سول  �سمان 
الإجتماعي  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  والعنف  الأطفال  العنف �سد  للناجين من  المتوفرة 

واأهمية الح�سول على الخدمات ال�سحية مبا�سرة بعد حدوث العنف.
• الجن�سية 	 ال�سحة  بخدمات  والمراهقات  والمراهقين  وال�سابات  ال�سباب  من  الالجئين  تعريف 

وال�سحة الإنجابية المتواجدة.
• العمل على توفير اآليات الر�سد والدعم لالجئين الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على 	

النوع الإجتماعي داخل الوحدات ال�سحية والم�ست�سفيات التي تقدم الخدمات لالجئين.
• العمل على اإدماج خدمات ال�سحة العقلية المقدمة لالجئين الناجين من العنف الجن�سي والعنف 	

القائم على النوع الإجتماعي داخل خدمات ال�سحة العقلية الوطنية لتجنب زيادة مخاطر الحماية.
• اإعداد الوحدات ال�سحية وغيرها واإمدادها بالأدوات الالزمة والموارد والأدوية  للتعامل مع حالت 	

 post-exposure prophylaxis kit التعر�ش  بعد  ما  الوقاية  اأدوات  ذلك  في  بما  الغت�ساب 
للناجيات من الغت�ساب.
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• من 	 وغيرها  الغت�ساب  لحالت  الإكلينيكية  الإدارة  حول  ثقافيا  مقبولة  وطنية  بروتوكولت  اإعداد 
اأ�سكال العنف الجن�سي تتما�سى والبروتوكولت الدولية التي قامت منظمة ال�سحة العالمية بو�سعها 

واأي�سًا الت�سريعات الوطنية.
• اإدراج ال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل الممار�سات المهنية عن 	

طريق اإدخال و�سائل ال�ستجابة في المناهج التدريبية للعاملين بقطاع ال�سحة.
• تاأ�سي�ش ما يعرف بمراكز الخدمات المجمعة داخل وحدات ال�سحة الأ�سا�سية في مجتمعات الالجئين 	

الخدمات  من  وغيرها  ال�سحية  المن�ساآت  اإلى  الإحالة  تت�سمن  التي  المجمعة  الخدمات  لتقديم 
القطاعية الأخرى )مثل ال�سرطة والدعم النف�سي الجتماعي والدعم القانوني).

6.3.6  األمن والسالمة:
في المواقف التي ينتج عنها النزوح، قد ينهار القانون والنظام العام كما قد تنهار نظم الدعم المجتمعي 
ونظم الأمن وهو ما يعر�ش الالجئين وخا�سة الن�ساء والفتيات لمخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي. وتلتزم الدول وغيرها من العاملين في مجال الم�ساعدة الإن�سانية بمنع والتحقيق ومعاقبة 
جرائم العنف وتوفير الحماية والدعم للناجين. وفي حال �سعف نظم الحماية الر�سمية قد تلعب اآليات الحماية 
المجتمعية دورا هاما في تحقيق اأمن و�سالمة ال�سحايا والفئات المعر�سة للخطر خا�سة من الن�ساء والفتيات. 
وتقع على عاتق العاملين في مجال الأمن م�سوؤولية ر�سد المخاطر المحتملة للعنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي وه�سا�سة المجتمعات المعنية. ويت�سمن قطاع الأمن الكيانات التي تلعب دورا في تحقيق اأمن 

ال�سكان المعنيين مثل ال�سرطة والقوات الم�سلحة وقوات حفظ ال�سالم والوزارات المعنية. 
مجتمعات  داخل  وال�سالمة  الأمن  لق�سايا  الم�سوؤولة  الجهات  من  عدد  يت�سدى  واأن  لبد  عام  وب�سكل 
القانون  اإنفاذ  وقوات  المجتمعية  المراقبة  وجماعات  المخيمات  اأمن  عن  الم�سوؤولين  ذلك  في  بما  الالجئين 
الوطنية وغيرهم. ولبد من تدريب العاملين بهذا القطاع على القيام باأدوارهم وم�سوؤولياتهم وتت�سمن الوقاية 
وال�ستجابة لحالت العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والمبادئ الإر�سادية لرعاية الناجين 
واأي�سا على حقوق الإن�سان وحقوق المراأة والمدونات ال�سلوكية. كما ين�سغل اأي�سًا العاملون في القطاع القانوني 
والقطاع الق�سائي باأمن و�سالمة الالجئين من هذا النوع من العنف. وقد يكون من بينهم العاملون في مجال 
واأي�سا  المحاكم  والعاملون في  والق�ساة  النيابة  المحامون ورجال  القانونية مثل  والم�ساعدة  والدعم  الحماية 
اأو القادة المجتمعيين. ولبد من ر�سد واإ�سراك هوؤلء الفاعلين عند  قطاع العدالة التقليدية مثل كبار ال�سن 

و�سع تدخالت خا�سة بالأمن وال�سالمة وتعريفهم باأدوارهم وم�سوؤولياتهم.))))

(97) Gender-based Violence Resource Tools supporting implementation of the Guidelines for GBV Interventions in 
Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies IASC 2005.
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وجنبًا اإلى جنب مع الأمن وال�سالمة البدنية للفئات المعر�سة للخطر، يعد الأمن وال�سالمة اأي�سًا اأولوية 
عند ر�سد الحالت واإدارتها بين الالجئين في دولة ما. ويعد تقدير الأمن وال�سالمة جزءا ل يتجزاأ من اإدارة 
حالت العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. فالبد واأن يقوم القائم على اإدارة الحالة بدعم 
الخيارات  لكافة  الأمنية  المخاطر  تقدير  على  العمل  مع  واأمنًا  منا�سبة  الإجراءات  اأكثر  اختيار  في  الناجين 

المطروحة �سواء حدثت الإ�ساءة داخل الأ�سرة اأو خارجها.
 وُتعّد موافقة ال�سحايا/ الناجين المبنية على المعرفة هي اأول خطوة قبل الإحالة اإلى اأي من الخدمات. 
على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  �سحية  له  تتعر�ش  قد  الذي  الخطر  م�ستوى  تغّير  بالمالحظة  والجدير 
ر�سد  ل�سمان  حالة  كل  ورقابة  الم�ستمر  التقدير  يتطلب  مما  الوقت  بمرور  منه  الناجية  اأو  الإجتماعي  النوع 
اأحد الخدمات  ال�ضاخنة  اإدخال الخطوط  اأية تغييرات في الوقت المنا�ضب وتبني الإجراءات المنا�ضبة. ويعد 
على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  من  الناجين  ال�سحايا/  تم�ش  والتي  التهديد  عالية  الحالت  في  الهامة 
النوع الإجتماعي من الالجئين من الن�ساء والفتيات والرجال والأولد المعر�سين لخطر العنف المبا�سر. وقد 
تت�سمن هذه الحالت الزواج الق�سري، ممار�سة الجن�ش من اأجل البقاء، الإتجار بالب�سر، ال�ستغالل الجن�سي 
وغيرها. وقد تت�سمن الخدمات الإحالة اإلى المالجئ النتقالية اأو الآمنة )وهو المالذ الأخير بعد ا�ستنفاذ كافة 
الخيارات الأخرى) مع �سمان اأن هذه الخدمات قد تم اتخاذها بناًء على اإدارة دقيقة للحالة ت�سمل التخطيط 
والت�سجيل في برامج  القانونية  الخدمات  اإلى  الإحالة  واأي�سًا  الحالة  واإغالق  للخروج  والتنفيذ وخطة وا�سحة 

الدعم الأ�سا�سي وخيارات اإعادة التوطين. ))))
اأما المخاطر التي قد تتعر�ش لها الفئات المعنية وخا�سة الن�ساء والفتيات واأي�سا المخاطر المحتملة 
للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل المخيمات فت�سمل اختيار الموقع والمالجئ واأي�سًا 
ال�سالمة والخ�سو�سية داخل المخيم، وجود اأو غياب المالجئ الآمنة داخل المخيمات، وجود اأو غياب المناطق 
اأو  المدر�سة  اإلى  الطريق  في  الجن�سي  للتحر�ش  محتملة  مخاطر  وجود  والأطفال،  والمراهقين  للن�ساء  الآمنة 

اأماكن توزيع المياه اأو الوقود اأو المواد الغذائية.))))

(98) Inter-agency Standard Operating Procedures for SGBV prevention and response in Lebanon, 2016.
(99)  Gender-based Violence Resource Tools Supporting Implementation of the Guidelines for GBV Interventions in 

Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies IASC 2005.
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الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  ومخاطر  الأمنية  المخاطر  �سوء  �   وفي 

التي تواجه الالجئين من الن�ساء والفتيات والرجال والأولد خالل النزوح، يو�سى بتبني الدول 

الأع�ساء لالأولويات التالية:

الم�ساركة والقيادة:

• العمل على اأن تت�سمن هياكل قيادة المخيمات والمجتمعات لجئات من الإناث.	
• �َسّن قوانين ل�سمان �سالمة الناجيات من العنف، في �سكل دور اإ�ست�سافة اأو مالجئ اآمنة، تاأخذ في 	

العتبار اأي�سًا الختالفات المتعلقة بنوع الجن�ش للناجين.
• �سمان م�ساركة الن�ساء وغيرهن من الفئات المعر�سة للخطر في هياكل اإدارة المخيمات والقرارات 	

المجتمعية داخل مجتمعات الالجئين الريفية اأو الح�سرية.
• النوع 	 على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  من  والتقليل  الوقاية  ا�ستراتيجيات  اإدماج  على  العمل 

في  والمذكورة  قطاع  بكل  الخا�سة  المعايير  تنفيذ  طريق  عن  القطاعات  كافة  داخل  الإجتماعي 
اإر�ضادات العنف القائم على النوع الإجتماعي بالتما�ضي مع الخطوط المحددة في المبادئ التوجيهية 
 ،2015 لعام  الإجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ب�ساأن  الوكالت  بين  الم�ستركة  الدائمة  للجنة 
وبالتوازي مع ال�سيا�سات الحكومية، مثل تلك التي ُتتبع من طرف وزارات التخطيط والعمل وال�سوؤون 

الجتماعية والداخلية والتعليم وغيرها.
• المت�سررين 	 مع  والمقابالت  الم�سيفة  العمل  مجموعات  مناق�سات  ذلك  في  بما  م�ساورات  اإجراء 

والأمن  بال�سالمة  المتعلقة  �سواغلهم  ب�ساأن  والختالف)  والجن�ش  ال�سن  عامل  العتبار  في  )اخذًا 
والحلول المقترحة.

الأمن البدني داخل المواقع وحولها:

• اإعطاء الأولوية لأن�سطة التقليل من مخاطر العنف عند التخطيط للموقع وبنائه.	
• القيام بالتحليل القائم على النوع الإجتماعي وال�ستجابة داخل كافة القطاعات بما في ذلك المالجئ 	

والمياه وال�سرف ال�سحي والبنية التحتية.
• الفئات 	 من  وغيرهم  والفتيات  الن�ساء  ذلك  في  بما  المعنية  الالجئين  مجتمعات  م�ساركة  �سمان 

المعر�سة للخطر في اختيار الموقع والمالجئ.
• �سمان الخ�سو�سية عن طريق بناء �سواتر داخل المالجئ في حالة الأ�سر الممتدة اأو في حال ا�ستراك 	

اأكثر من اأ�سرة في ملجاأ واحد.
• الجن�سي 	 العنف  مخاطر  فيها  تزداد  التي  المناطق  في  خا�سة  المخيمات  داخل  الإ�ساءة  تح�سين 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
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• بناء مالجئ اآمنة لتوفير الحماية المبا�سرة للناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 	
الإجتماعي في المناطق التي تزداد فيها كثافة الالجئين.

• القيام بدرا�سات تدقيقية اأمنية بالتعاون مع المنظمات المعنية لر�سد ق�سايا العنف الجن�سي والعنف 	
القائم على النوع الإجتماعي والمناطق التي تزداد فيها هذه المخاطر.

الخدمات والأدوات والآليات:

• �سمان قيام العاملين على اإنفاذ القانون بو�سع اآليات للتقليل من مخاطر العنف )على �سبيل المثال 	
الدوريات الأمنية) وحماية الناجين من مخاطر المزيد من العنف.

• فيما 	 المثال  �سبيل  العنف )على  للتخفيف من مخاطر  الأخرى  القطاعات  مع  التن�سيق  اآليات  دعم 
من  كافية  اأعداد  بناء  المختلفة،  وم�سادره  الوقود  اإتاحة  �سمان  واأمنه،  للموقع  التخطيط  يخ�ش 
دورات المياه واأماكن ال�ستحمام للجن�سين في اأماكن منا�سبة و�سمان اأمن الطرق الموؤدية لأماكن 

المياه اإلخ).
• دعم اإقامة وحدات متخ�س�سة داخل مراكز ال�سرطة تتمتع بالخبرة الخا�سة بالوقاية وال�ستجابة 	

للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي و�سمان وجود �سابطات �سرطة.
• النوع 	 على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  من  والحماية  للوقاية  القانون  اإنفاذ  قوات  دور  دعم 

والفتيات  الن�ساء  رفاهة  لتعزيز  مالحظات  وتوجيه  للموقع  منتظمة  بزيارات  والقيام  الإجتماعي 
وغيرهم من الفئات المعر�سة للخطر.

• الدولية 	 الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  )الأمم  العاملة  المنظمات  كافة  قيام  على  العمل 
والمحلية) بفهم المدونات ال�سلوكية والتوقيع عليها والإلتزام بها فيما يخ�ش الحماية من الإ�ساءة 

وال�ستغالل الجن�سي.
• الجن�سية 	 والإ�ساءة  ال�ستغالل  تجاه  مخاوفهم  عن  لالإبالغ  لالأفراد  لل�سكاوى  �سرية  اآليات  و�سع 

الإن�سانية  الم�ساعدات  في مجال  العاملين  ذلك  في  بما  قوة  مراكز  في  قبل من هم  المحتملة من 
وغيرهم من الم�سوؤولين.

• القائم 	 والعنف  الجن�سي  العنف  �سرية حالت  ل�سمان  وبروتوكولت  المعلومات  لتبادل  و�سع معايير 
على النوع الإجتماعي واأ�سرهم والمجتمع ككل.

بناء القدرات:

• للوقاية 	 والنيابة  القانون  اإنفاذ  على  القائمين  ذلك  في  بما  الأمن  قطاع  في  العاملين  قدرات  بناء 
الإر�سادية  المبادئ  واأي�سًا على  الإجتماعي،  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة 
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الخا�سة برعاية الناجين والتعامل مع حالت العنف ب�سكل يراعي الثقافة والنوع الإجتماعي.
• المناهج 	 داخل  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  الوقاية  اإدراج 

التدريبية للعاملين بقطاع الأمن بما في ذلك اأكاديميات ال�سرطة.

اآليات الحماية المجتمعية:

• العمل مع المجتمعات لر�سد المخاطر الأمنية التي قد تزيد من ه�سا�سة ال�سكان المعنيين وتعر�سهم 	
لمخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي من خالل و�سع خرائط مجتمعية.

• اإ�سراك المجتمعات المعنية والعاملين في مجال الم�ساعدات الإن�سانية في تطوير وتنفيذ درا�سات 	
التدقيق الأمني ومتابعة التو�سيات.

• التخطيط 	 ذلك  في  بما  وقيادتها  المجتمعية  للحماية  اآليات  و�سع  في  المعنية  المجتمعات  اإ�سراك 
المجتمعي لالأمن وال�سالمة.

• قطاع 	 اإ�سالح  مراحل  في  للن�ساء  الفعالة  الم�ساركة  اأجل  من  النتقالية  الفترة  التاأييد خالل  ح�سد 
الأمن.

7.3.6  المساعدة القانونية:
الم�ساعدة القانونية هي جزء هام من ال�ستجابة متعددة القطاعات للعنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي. فهي ت�ساعد الناجين على الح�سول على حقهم  كما تتحدى القيم التي قد تكر�ش من ح�سانة 
الجناة �سد العقاب. وتوؤدي الخدمات القانونية للناجين من هذا النوع من العنف عدد من الوظائف حيث ت�ساعد 
على عقاب الجناة كما تردع غيرهم من المتورطين في العنف اأو ممن قد يتورطوا في العنف في الم�ستقبل. كما 
ي�ساعد الدعم القانوني اأي�سا على حماية واإعادة تاأهيل الناجين ويوفر الحماية لل�سحايا المحتملين اأو للفئات 
المعر�سة للخطر. وقد ت�سمل الخدمات القانونية اأي�سًا، بع�ش ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية مثل الطالق واإجراءات 

ح�سانة الأطفال على اأ�سا�ش الم�سلحة الف�سلى للطفل.
اأولها القوانين وال�سيا�سات والقانون الإداري والقانون  و تتكون النظم القانونية من عدد من المكونات 
العرفي. اأما المكون الثاني فهو كيفية تنفيذ وتطبيق القانون من قبل الموؤ�س�سات المعنية )مثل ال�سرطة والمحاكم 
والهيئات الإدارية). والمكون الثالث هو ثقافة القانون وقيمته المعيارية، بمعنى كيف يراه القائمون على اإدارة 
القانون وما هي الر�سائل التي يحملها القانون في طياته.)11)) ومن ثم، فالبد من اأخذ هذه الأبعاد في العتبار 

عند و�سع اأي تدخالت متعددة القطاعات لال�ستجابة للعنف تت�سمن مكون الم�ساعدة القانونية.

(100) Gender-Based Violence Legal Aid: A Participatory Toolkit ARC International GBV in Conflict-Affected Settings, 2005.
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واأحيانًا ما يواجه ال�سحايا/ الناجون من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي تحديات 
تتمثل في الو�سول اإلى العدالة في الظروف العادية. وت�سمل هذه التحديات غياب الثقة في النظام وعدم الدراية 
اإمكانية  اإلى  اإ�سافة  الجناة،  بها  يتمتع  قد  التي  الح�سانة  واأي�سًا  بالحقوق  المعرفة  وغياب  القائمة  بالقوانين 
اأي�سًا تحديات اقت�سادية  تعر�ش ال�سحايا/ الناجين للمزيد من الأذى من ِقبل النظام. وقد يواجه الناجون 
واجتماعية وثقافية كبيرة كما قد يواجهون ال�ضغوط الجتماعية لمنعهم من الإبالغ عن حالت العنف الجن�ضي 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي والو�سول اإلى الخدمات القانونية. وت�سمل التحديات المرتبطة بالنظام 
اأي�سا غياب الإطار الت�سريعي ال�سروري لحماية �سحايا العنف وعدم تطبيق الآليات ب�سكل فعال. وتزداد كافة 
الناجين  المتمحورة حول  للمقاربة  هامًا  مكونًا  القانونية  الخدمات  وتمثل  اللجوء.  في حالت  التحديات  هذه 
م الناجين من العنف. ويتعين توفير هذه الخدمات من قبل  واأي�سًا لمقاربة متعددة القطاعات واآمنة ول ت�سّ

اأ�سخا�ش مدربين مجانًا اأو باأ�سعار رمزية.))1))
وت�سمل الخدمات القانونية توفير ال�ست�سارات القانونية والم�ساعدة وتمثيل البالغين والأطفال في حالة 
ما اأراد الناجي توجيه التهمة للجاني اأو في الحالت المرتبطة بالأحوال ال�سخ�سية )على �سبيل المثال قوانين 
الح�سانة والطالق والنفقة ..الخ)، كما ت�سمل اأي�سًا تقديم المعلومات حول الإجراءات الالزمة لمنع المزيد من 
الأذى من قبل الجاني والعمل على حماية حقوق الناجين. ولبد من بذل الجهود لتعريف الناجين باإجراءات 
المحاكم والق�سايا المرتبطة باآليات الق�ساء الوطني بما في ذلك الجداول الزمنية المتوقعة. كما ت�سمل اأي�سا 
باأ�سكال الدعم المتوفر في حالة البدء في الإجراءات القانونية، كما تعّرف الناجين بمزايا  تعريف الناجين 
وعيوب كافة الخيارات القانونية. كما يجب اأن ت�ستهدف ال�ستجابة ت�سليط ال�سوء على عيوب الحلول الق�سائية 
التقليدية القائمة التي قد تنحرف عن المعايير الدولية، خا�سة تلك التي ل تتمحور حول الناجين والتي ل توفر 
ال�سرية اأو التي ل تقدم الجناة للم�ساءلة.))1)) ت�سمل الخطوات الرئي�سية لتعزيز م�ساءلة الجناة ما يلي: تعزيز 
التنفيذ الكامل والفعال للقوانين الحالية التي تجّرم العنف الجن�سي؛ تعزيز الأطر القانونية الوطنية التي تغطي 
جميع اأ�سكال العنف الجن�سي؛ اإزالة العقبات المحتملة اأمام الإبالغ عن حوادث العنف اأو الإيذاء اأو ال�ستغالل 

من خالل اإر�ساء نهج يرتكز على الناجين وُيعطي الأولوية لأمنهم، وقرارتهم وتغطية احتياجاتهم.

(101)  Minimum Standards for the Prevention and Response to Gender Based Violence in Emergencies, UNFPA, 2015.
(102)  Inter-Agency Emergency Standard Operating Procedures for Prevention of and Response to Gender-Based Violence 

and Child Protection in Jordan, 2013.
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�   وفي �سوء اأهمية توفير الم�ساعدة القانونية لل�سحايا/ الناجين من كافة اأ�سكال العنف خا�سة 

العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات 

التالية:

• مراجعة الت�سريعات لر�سد الفجوات في توفير الحماية لل�سحايا/ الناجين من العنف والمواد التي 	
تميز بين الجن�سين وتوؤثر على القرارات الخا�سة بالطالق والح�سانة والت�سدي لها.

• دعم تعيين �سابطات لل�سرطة ووحدات ال�سرطة المدربة لال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم 	
على النوع الإجتماعي.

• المبادئ 	 على  مدربين  موظفين  تعيين  و�سمان  المحلية  القانونية  الم�ساعدة  منظمات  تواجد  دعم 
الإر�سادية للتعامل مع الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي يمكنهم من 

العمل بكفاءة والدفاع عن حقوق الناجين.
• في 	 بالتحقيق  التزاماتهم  على  النيابة)  ووكالء  )الق�ساة  الق�سائي  النظام  في  العاملين  وعي  رفع 

البالغات والتعامل مع الناجين من العنف ب�سكل ُيراعي الثقافة والنوع الإجتماعي.
• دعم تطوير اإجراءات تنفيذية معيارية واآليات لالإحالة وبروتوكولت لال�ستجابة لحالت العنف من 	

خالل المقاربة المتمحورة حول الناجين من الالجئين.
• مراجعة ال�سيا�سات التي ل تدعم تبني مقاربة متمحورة حول الناجين اأو النموذج متعدد القطاعات 	

لرعاية الناجين )على �سبيل المثال الحالت التي يتم فيها الإبالغ الإجباري لل�سرطة قبل الإحالة اإلى 
الخدمات الأخرى).

• العمل على و�سع �سيا�سات لتوفير الخدمات القانونية للفئات الأكثر ه�سا�سة مثل الن�ساء الالجئات اأو 	
�سحايا الإتجار بالب�سر والتعرف على الخدمات المتخ�س�سة التي قد يحتاجها الناجون.

• رفع وعي المجتمعات بالأطر القانونية وال�سيا�سات التي توفر الحماية لل�سكان المعنيين من العنف 	
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي و�سمان اإتاحة الدعم القانوني لل�سحايا/الناجين.

• و�سع نظم للرقابة لتطبيق حقوق الإن�سان عند التعامل مع حالت العنف الجن�سي والعنف القائم على 	
النوع الإجتماعي داخل النظام الق�سائي.
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8.3.6  الخدمات التعليمية:
لالأطفال الالجئين من الفتيات والأولد الحق في الح�سول على التعليم. فقد يعر�ش حرمان الطفل من 
التعليم خا�سة في �سياق اللجوء الأطفال لمختلف اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 
مثل زواج الأطفال والعنف المنزلي والإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي. من جهة اأخرى، تمثل المدار�ش والمن�ساآت 
الطبية اأماكن هامة لر�سد حالت الأطفال والمراهقين الالجئين المعر�سين لمختلف اأ�سكال العنف الجن�سي 
والعنف القائم على النوع الإجتماعي واإحالتها اإلى الخدمات المنا�سبة بما في ذلك الخدمات ال�سحية للناجين 
من العنف الجن�سي وغيره من �سور العنف. وعلى الرغم من اأهمية التعليم، اإل اأن هناك العديد من التحديات 
اإلتحاق  معدلت  محدودية  اإلى  ت�سير  الدولية  فالإح�ساءات  الالجئين.  لالأطفال  الخدمات  باإتاحة  المرتبطة 

الأطفال الالجئين بالمدار�ش، خا�سة الفتيات وب�سكل خا�ش على م�ستوى التعليم الثانوي.
لت�سل  وتنخف�ش  فعلى الم�ستوى العالمي، و�سلت معدلت اللتحاق بالمدار�ش بين الالجئين اإلى 76 % 
ن�سبة  و�سلت  حيث  يختلف،  فال  ال�سوريين  لالجئين  بالن�سبة  الو�سع  اأما  الثانوية.  المدار�ش  في   % 36 اإلى 
المدر�سة  الأطفال خارج  ن�سب وجود  الأطفال الالجئين ال�سوريين خارج المدار�ش اإلى 50 % في حين و�سلت 
التوالي).)11)) وُتعد الفتيات اأكثر عر�سة لمخاطر  و39 % على  اإلى اأعلى معدلتها في لبنان والعراق )69 % 
عدم الإلتحاق بالمدار�ش. فعلى �سبيل المثال، ت�سل ن�سبة الفتيات الملتحقات بالمدار�ش في القرن الإفريقي 
اإلى ن�سف ن�سبة الأولد الملتحقين. من جهة اأخرى واإ�سافة اإلى الم�ساكل الخا�سة باللتحاق، يمكن اأن تكون 
المدار�ش بمثابة مجال ل�ستمرارية القيم الجتماعية ال�سلبية التي تت�سامح مع العنف الجن�سي والعنف القائم 
على النوع الإجتماعي وقد تمثل خطرًا على الفتيات والأولد الالجئين )خا�سة الفتيات) ب�سبب التعر�ش للعنف 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي في طريق الذهاب اإلى المدر�سة اأو في المدر�سة مما قد ي�سكل 

�سببًا هامًا للت�سرب.

�  اأما التحديات التي تواجه تاأمين بيئة تعليمية اآمنة للفتيات والأولد الالجئين فتت�سمن:

• زيادة معدلت العنف �سد الأطفال في المدار�ش وفي طريقهم من المنزل اإلى المدر�سة مما يوؤدي 	
اإلى زيادة معدلت الت�سرب.

• ال�سيا�سات التي قد ت�سمح بالعقاب البدني في المدر�سة.	
• ندرة البيانات حول العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي في المدار�ش نتيجة ل�سعف 	

الإبالغ عن بع�ش اأ�سكال العنف خا�سة من قبل الفئات المهم�سة )التي ت�سمل الالجئين).
• القيم الجتماعية التي ل ت�سجع على الإبالغ عن العنف �سد الن�ساء والفتيات والتي قد تت�سامح في 	

بع�ش الأحيان مع العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

(103) All in school, MENA out of school children initiative, Syria Crisis Education Factsheet, UNICEF.
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• قيم عدم الم�ساواة التي تميز �سد الن�ساء والفتيات في المنزل وداخل المجتمع والمدر�سة وتقيد من 	
قدراتهن على مواجهة العنف مما ينتج عنه عدم الإبالغ.

• غياب الخدمات الجتماعية وال�سحية التي تتعامل مع التبعات ق�سيرة المدى وطويلة المدى للعنف 	
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي في ظروف النزوح الق�سري.

• وال�سحية 	 الجتماعية  والخدمات  التعليم  ت�سمل  التي  المعنية  القطاعات  كافة  بين  التن�سيق  غياب 
النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  العنف  لمكافحة  القانون  اإنفاذ  اإلى قطاعات  اإ�سافة  والقانونية 

الإجتماعي في المدار�ش.
• غياب المعرفة والوعي بين الطالب والمدر�سين حول هذا النوع من العنف وكيفية الإبالغ والوقاية 	

والحماية من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

وفي �سوء التحديات المذكورة هناك اأهمية كبيرة ل�سمان اأن العملية التعليمية اآمنة وداعمة عن طريق 
تطوير ال�سيا�سات والإجراءات للوقاية وال�ستجابة للعنف في المدار�ش مع �سمان و�سع اآليات لالإبالغ  عن حالت 
العنف في المدار�ش والإحالة، وتوفير البرامج التدريبية الم�ستمرة للعاملين بالمدار�ش حول المدار�ش الآمنة 
وكيفية الوقاية وال�ستجابة للعنف وتخ�سي�ش ف�سول منا�سبة لعمر الأطفال واأي�سًا اإمداد الأطفال بالمهارات 
الحياتية حول ف�ش النزاعات وحماية الذات والبتعاد عن العنف. كما يمكن اأن يوفر التعليم اأي�سًا الحماية لفئات 
الأطفال الأكثر ه�سا�سة داخل مجتمعات الالجئين مثل الأطفال المنف�سلين عن اأ�سرهم والفتيات المعر�سات 

للخطر والأطفال ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق تكييف الخدمات التعليمية واإتاحتها طبقًا لحتياجاتهم.

�   ويو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية ل�سمان و�سول الأطفال الالجئين من الجن�سين 

القائم على  والعنف  الجن�سي  العنف  العنف خا�سة  اأ�سكال  كافة  تعليمية خالية من  بيئة  اإلى 

النوع الإجتماعي:

• على 	 التعليمي،  النظام  داخل  الجن�سين  بين  الم�ساواة  من  تعزز  التي  التعليمية  ال�سيا�سات  ت�سجيع 
للمعلمين  التدريبية  البرامج  في  والأدوات  الإجتماعي  بالنوع  الخا�سة  الروؤى  اإدراج  المثال  �سبيل 

والم�ست�سارين.
• و�سع ا�ستراتيجيات خا�سة لت�سجيع التحاق الفتيات الالجئات بالتعليم بما في ذلك تحقيق التوازن 	

بين المدر�سين من الذكور والإناث داخل المدار�ش الم�ستقبلة لالجئين.
• النوع 	 على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  للوقاية  الوطنية  النظم  بين  ال�سالت  بناء 

الخدمات  اإلى  والإحالة  العنف  حالت  على  للرقابة  اآليات  خالل  من  التعليمية  والنظم  الإجتماعي 
المنا�سبة.
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• تطوير وت�سجيع تنفيذ ال�سيا�سات المدر�سية حول كيفية الت�سدي للعنف في المدار�ش )اآليات الر�سد 	
والإحالة وال�سكوى).

• تنظيم وت�سجيع الأن�سطة والبرامج داخل المدار�ش وبعد الفترات الدرا�سية التي تجمع بين الأطفال 	
والمراهقين  الالجئين والمجتمعات الم�سيفة لدعم الإندماج.

• مكافحة الممار�سات التمييزية من قبل التالميذ مثل “التنمر” والعنف والعن�سرية من خالل تعليم 	
ال�سالم وبرامج المهارات الحياتية وتنفيذ الآليات التي ُتوؤمن م�ساءلة التالميذ والعاملين بالتعليم 

حول حالت العنف.
• لالجئين 	 الم�ستقبلة  المدار�ش  في  للتالميذ  القيادية  والبرامج  الحياتية  المهارات  برامج  تنظيم 

والعنف  الجن�سي  والعنف  الجن�سين  بين  الم�ساواة  عدم  على  ت�سجع  التي  المجتمعية  القيم  لتحدي 
القائم على النوع الإجتماعي.

• بناء قدرات المدر�سين في المدار�ش الم�ستقبلة لالجئين لتعزيز قدراتهم على التعامل مع الفتيات 	
والأولد الالجئين وتبني منهجيات تفاعلية وا�ستخدام و�سائل تعليمية تراعي النوع الإجتماعي والعمل 

على رفع الوعي بالأنماط القائمة على النوع الإجتماعي في العملية التعليمية.
• اإ�سراك الوالدين والأ�سر في البرامج المدر�سية التي تعزز اإيجاد بيئة تعليمية اآمنة وتجنب عدم وجود 	

�سلة بين البيئة المدر�سية وبين المجتمع.
• تدريب المدر�سين لتوفير بيئة اآمنة للفتيات والأولد ورقابة حالت الأطفال والمراهقين المعر�سين 	

والعنف  الجن�سي  العنف  اأ�سكال  من  وغيرها  الأطفال  وزواج  المنزلي  العنف  مخاطر  مثل  للخطر 
القائم على النوع الإجتماعي.

• التن�سيق مع �سلطات اإنفاذ القانون لتح�سين الأمن بالمدار�ش وفي الطريق من واإلى المدار�ش بما في 	
ذلك تح�سين البنية الأ�سا�سية مثل و�سائل الموا�سالت ودورات المياة المنف�سلة وتح�سين الإ�ساءة.

9.3.6  خدمات توفير ُسبل العيش الكريم:
اإدرار  الالجئين. ففي غياب فر�ش  �سلبية على  تاأثيرات  اللجوء  القت�سادية في ظروف  الفر�ش  لغياب 
الدخل وعدم كفاية الح�س�ش المخ�س�سة، قد تلجاأ الن�ساء والفتيات اإلى ا�ستراتيجيات البقاء ال�سلبية التي قد 
تت�سمن ممار�سة الجن�ش في مقابل الموارد اأو الحماية. وقد تت�سمن هذه ال�سترتيجيات النتقال اإلى اأماكن غير 
اآمنة للو�سول لالأ�سواق غير الر�سمية.)11)) كما قد ينتج عن بطالة الذكور الإحباط والغ�ضب وهو ما قد يوؤدي 

اإ�سافة اإلى القبول الثقافي ل�ستخدام الرجال للعنف اإلى تزايد معدلت العنف المنزلي.

(104)  Examining the link between Gender Based Violence and Livelihood in Displacement Settings, Women’s Refugee 
Commission, School of International and Public Affairs, Columbia University, 2011.
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الثقافية  الخ�سو�سيات  ياأخذ  متوازن  اقتراب  على  القت�سادية  الفر�ش  توفير  جهود  تقوم  اأن  ويجب 
في العتبار حيث قد يوؤدي توفير الفر�ش القت�سادية اإلى زيادة مخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على 
الأ�سرة.  داخل  القوة  وديناميكيات  والمراأة  الرجل  اأدوار  لتغير  نتيجة  الأ�سرة  وخارج  داخل  الإجتماعي  النوع 
فقد ت�سطر الن�ساء والفتيات الالتي تح�سلن على فر�ش للعمل خارج المنزل اإلى العمل في اأماكن ل توجد بها 
خدمات الحماية اإما ب�سبب عدم تمتع الالجئين بو�سع اجتماعي داخل الدول الم�سيفة اأو ب�سبب غياب الخدمات 
الق�سائية. ومن ثم، لبد واأن تقوم جهود توفير الفر�ش القت�سادية على التمكين القت�سادي وهو ل ي�سمل فقط 
اإتاحة الموارد ولكن القدرة على ال�سيطرة على هذه الموارد. فالتوتر داخل الأ�سرة ب�سبب اإتاحة الموارد )على 
توزيع  ب�ساأن  القرار  )اإتخاذ  الموارد  على  وال�سيطرة  الدخل)  لإدرار  فر�ش  على  الن�ساء  المثال ح�سول  �سبيل 
الدخل) قد يوؤدي اإلى العنف المنزلي. وكثيرًا ما يوؤدي و�سع اللجوء اإلى توفير فر�ش اأكثر لالإناث مما يوؤدي اإلى 
اأدوار الرجال بو�سفهم الم�سوؤولين على الأ�سرة ماديًا والن�ساء بو�سفهن الم�سوؤولت عن رعاية الأ�سرة.  تغيير 
ومن ثم، فقد ت�ساهم البرامج التي ت�ستهدف الن�ساء فقط اإلى زيادة العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الإجتماعي داخل الأ�سر التي ل يكون للرجال فيها فر�ش توفير الدخل.))1)) والجدير بالمالحظة اأن م�سوؤولية 
رعاية الأ�سرة والبيت )الدور الإنجابي) تقع على عاتق المراأة، اإ�سافة اإلى م�ساركتها في الأن�سطة المجتمعية 
)دورها المجتمعي) ودورها الإ�سافي في الح�سول على دخل )الدور الإنتاجي). ومن ثم، فمن الأهمية بمكان 
اأن تاأخذ برامج توفير �سبل العي�ش للن�ساء الالجئات هذا الدور الثالثي في العتبار. كما يجب اأن ي�سلط مكون 
الن�ساء  العبء عن  لتخفيف  والأطفال  المنزل  الذكور في رعاية  اأهمية م�ساركة  ال�سوء على  ال�سلوكيات  تغيير 

والفتيات الالجئات.
اإ�سراك  طريق  عن  العتبار  في  الإجتماعي  النوع  المعي�سة  �سبل  توفير  برامج  تاأخذ  اأن  فيجب  وعليه، 
الرجال والن�ساء والمراهقين من الإناث والذكور للوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الإجتماعي. وقد يوؤدي غياب الفر�ش القت�سادية للرجال والمراهقين من الذكور لي�ش فقط اإلى زيادة العنف 
المنزلي ولكنه قد يرغم الرجال والأولد على اختيار ا�ستراتيجيات البقاء ال�سلبية والو�سمة الجتماعية الناتجة 
عن ذلك. وفي حالت الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي من الذكور قد يوؤدي 
الأذى الج�سماني والنف�سي والو�سمة الجتماعية اإلى حرمانهم من فر�ش العمل ورعاية اأ�سرهم ماديًا. ومن ثم 

فعلى برامج توفير �سبل المعي�سة دعم الناجين من الذكور في الح�سول على دخل.))1))

(105) Ibid.
(106) Minimum Standards for the Prevention of and Response to Gender Based Violence in Emergencies, UNFPA, 2015.
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�   ولكي ل تت�سبب برامج توفير �سبل العي�ض الكريم في المزيد من الأذى للم�ستفيدين، لبد واأن 

والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  الوقاية  في  دورًا  لتلعب  المقاربات  من  عدد  على  تقوم 

القائم على النوع الإجتماعي:

• دعم الم�ساركة المجتمعية: تزداد اأهمية الم�ساركة الكاملة للمجتمعات المعنية وغيرهم من 	
الفئات المعنية خا�سة في ظروف اللجوء حيث تغيب موؤ�س�سات وخدمات الدولة. وت�ساعد الم�ساركة 
الناتجة عن  التقليل من ال�ضغوط  اأفراد المجتمع على الم�ضاعدة في  الكاملة للرجال وغيرهم من 
على  �سغيرة)  باأدوار  )حتى  الأ�سرة  اأفراد  كافة  م�ساركة  ت�ساعد  حين  في  الموارد،  على  ال�سيطرة 
التقليل من التوتر داخل الأ�سرة. كما يجب اأن ت�ستهدف التدخالت اأي�سًا اأفراد المجتمعات الم�سيفة 
التدخالت  اأن  بالمالحظة  والجدير  الم�سيفة.  والمجتمعات  الالجئين  بين  التوتر  لتقليل  وذلك 
الخا�سة ل يجب اأن ت�ستهدف فقط الناجين من العنف لتجنب الو�سمة  الجتماعية وعدم تعري�سهم 

للمزيد من العزلة.
• اإلى 	 التقارب الحقوقي  حماية وتعزيز حقوق الإن�سان والم�ساواة بين الجن�سين: يترجم 

الأ�سخا�ش بكامل حقوقهم بموجب  تمتع كافة  والم�سوؤولية بهدف �سمان  الإن�سانية  الكرامة  مبادئ 
كافة  وتعريف   الخدمات  تقديم  في  ال�سفافية  وتعد  تمييز.  اأي  دون  والدولية  المحلية  القوانين 
الالجئين بما فيهم الن�ساء والرجال والأولد والفتيات بكيفية الو�سول اإلى الفر�ش القت�سادية جزءا 
محوريا من هذه المقاربة. كما اأنه يمكن لتطوير القوانين وال�سيا�سات والمبادرات التي تتيح لالجئين 
اأن ي�سهم في الوقاية من العنف الجن�سي والعتداء  اآمن وقانوني ولئق  فر�سة الح�سول على عمل 

وال�ستغالل المرتبطين بالفقر والياأ�ش والتدهور القت�سادي.
• اإلى 	 الحترام  يترجم هذا  والتمييز:  التنميط  المحلية والبتعاد عن  الثقافات  احترام 

اأخذ عالقات القوة القائمة داخل المجتمع في العتبار عند تحديد الأن�سطة. وهو ما ي�سمن عدم 
على  الطارئة  للتغيرات  نتيجة  العنف  لمخاطر  المجتمعات  هذه  داخل  الم�ستهدفة  الفئات  تعري�ش 
بين  الم�ساواة  عدم  تكري�ش  اإلى  التدخالت  توؤدي  األ  �سرورة  بالمالحظة  والجدير  القوة.  عالقات 
الجن�سين بل تحاول تحدي القيم الثقافية التي تحد من الفر�ش المتاحة لالأفراد اأو الجماعات الأقل 

�سطوة داخل هذه المجتمعات بما فيهم الن�ساء والفتيات.
• فهم ال�سياق المحلي والبناء على قوة اأفراد المجتمع: يعد ال�سياق الذي تتم فيه التدخالت 	

وت�سبح  المختلفة.  العي�ش  ل�ستراتيجيات  الأ�سخا�ش  تبني  �سوء  في  خا�سة  الأهمية  �سديد  عامال 
التدخالت اأكثر فاعلية اإذا ما تنا�سبت مع ال�سياق الخا�ش وا�ستهدف البناء على الجهود المحلية. 
الأهمية  اأمر غاية في  الكريم داخل مجتمع هو  العي�ش  فاإن تقدير وفهم ديناميكيات �سبل  ومن ثم 

لنجاح اأي تدخل.))1))
(107) Guidance Note, Gender-Based Violence and Livelihood Interventions: Focus on populations of humanitarian concern 

in the context of HIV, FAO, Project Dimitra.
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�  ومن اأجل �سمان تدخالت توفير �سبل العي�ض الكريم دون اإحداث المزيد من ال�سرر للم�ستفيدين 

داخل مجتمعات الالجئين، يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية:

• القيام بدرا�سات لل�سياق الخا�ش داخل مجتمعات الالجئين لفهم عالقات القوة وديناميكيات اإتاحة 	
الموارد وال�سيطرة عليها، واأي�سا الدور الثالثي للمراأة )الدور الإنجابي والقت�سادي ورعاية الأ�سرة) 
والقيم الجتماعية ال�سائدة والمفاهيم الخا�سة بالنوع الإجتماعي ل�سياغة برامج توفير �سبل معي�سة 

تاأخذ النوع الإجتماعي في العتبار.
• و�سع برامج توفير �سبل المعي�سة بالم�ساركة الكاملة لالجئين واأي�سا المجتمعات الم�سيفة ل�سمان 	

النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  والعنف  التوترات  زيادة  اإلى  لتوؤدي  وم�ستدامة  فعالة  تدخالت 
الإجتماعي.

• دعم الفاعلين المحليين في و�سع برامج لتوفير �سبل المعي�سة ت�سمل كل من الرجال والن�ساء وو�سع 	
مكونات حول تغيير القيم الجتماعية ال�سلبية تجاه الم�ساواة بين الجن�سين والعنف الجن�سي والعنف 
الأن�سطة  في  الذكور  م�ساركة  تجاه  ال�سلبية  الجتماعية  القيم  واأي�سًا  الإجتماعي  النوع  القائم على 

الخا�سة برعاية الأ�سرة والمنزل.
• رفع وعي الالجئين والمجتمعات الم�سيفة حول الم�ساواة بين الجن�سين ومزايا اإعطاء كل من الرجال 	

والن�ساء فر�سًا مت�ساوية، واأي�سًا حول الأدوار الخا�سة بالنوع الإجتماعي وحقوق الإن�سان والعوامل 
والأ�سباب الموؤدية اإلى العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• �سمان تطبيق المعايير الدنيا لإدراج الوقاية وال�ستجابة لكافة اأ�سكال العنف خا�سة العنف الجن�سي 	
والعنف القائم على النوع الإجتماعي في قطاع توفير �سبل العي�ش الكريم كما هو مو�سح في الإر�سادات 

الواردة في اللجنة الم�ستركة الدائمة حول العنف القائم على النوع الإجتماعي.
• بناء قدرات الفاعلين حول توفير الخدمات دون اأحكام م�سبقة ب�سكل يحترم حقوق الإن�سان والم�ساواة 	

بين الجن�سين.
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القضايا الهامة
والالجئين من ذوي اإلعاقة
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

القضايا الهامة والالجئين
 من ذوي اإلعاقة

المذكورة  العنف  المختلفة من  لالأ�سكال  وال�ستجابة  الوقاية  ا�ستراتيجيات  تنفيذ  بمكان  ال�سرورة  من 
�سابقا للت�سدي لالأ�سباب والعوامل التي ت�ساهم في المخاطر التي يتعر�ش لها الالجئون من الن�ساء والفتيات 
تواجه  التي  المخاطر  اأكثر  بو�سفها  الهامة  الق�سايا  بع�ش  وتظهر  اللجوء.  رحلة  خالل  والأولد  والرجال 
الالجئين في المنطقة �سيوعًا. وتت�سمن العنف المنزلي وزواج الأطفال وممار�سة الجن�ش من اأجل البقاء كاأحد 
ا�ستراتيجيات التكيف ال�سلبية، واأي�سًا الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي والإتجار بالب�سر والعنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي تحت الحتجاز واأي�سا المخاطر التي تواجه الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة وال�سحايا/ 

الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي من الذكور واأي�سا الأطفال الالجئين.

1.7 العنف المنزلي:
طبقًا للدرا�سة التي قامت بها اللجنة الدولية لالجئين حول الو�سع في �سوريا والمعنونة »هل نن�ست؟«  
تواجهها  التي  العنف  من  اأ�سكال  ثالثة  اأكثر  اأحد  المنزلي  العنف  يعد   2014 “?Are we listening”عام 
وزواج  الجن�سي  العنف  اإلى  اإ�سافة  المنطقة،  في  الالجئين  الأطفال  على  مبا�سر  غير  ب�سكل  ويوؤثر  الالجئات 
الأطفال. ويتم تعريف العنف المنزلي باأي فعل اأو تهديد بفعل يت�سبب في الأذى البدني اأو الجن�سي اأو المعنوي 
اأو القت�سادي في اإطار عالقة حميمة.  وقد يت�سمن العنف البدني ال�سرب وال�سفع والحرق والخنق في حين 
يت�سمن العنف الجن�سي ممار�سة الجن�ش الق�سري ورف�ش ممار�سة الجن�ش الآمن اأو اإجبار �سخ�ش على القيام 
باأفعال جن�سية �سد اإرادته. من جهة اأخرى يت�سمن العنف المعنوي التهديد والتخويف وال�سراخ والعزلة واأي�سًا 
المعاملة المذلة. وي�سير العنف القت�سادي اإلى منع �سخ�ش من العمل وال�ستيالء على دخله وال�سيطرة الكاملة 
بين  المنزلي  العنف  ويحدث  الدخل.  حول  القرار  اإتخاذ  في  الم�ساركة  من  ومنعها  الأ�سرة  موارد  كافة  على 
اأ�سخا�ش تجمعهم عالقة حميمة.  كما يقوم على اأ�سا�ش عدم الم�ساواة بين الجن�سين والدور الثانوي الذي تلعبه 
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المراأة في عالقتها.))1)) وعادة ما يحدث العنف المنزلي نتيجة للمفاهيم المتر�سخة باأن للرجال منزلة اأعلى 
وتلعب  الم�ساكل.  اإرادتهم وحل  العنف لفر�ش  ا�ستخدام  الرجال  باأن من حق  اإلى العتقاد  واأي�سا  الن�ساء  من 
للرجال �سلطة على  باأن  المفاهيم  �سيادة  الجن�سين دورًا في  بين  الم�ساواة  المرتبطة بعدم  القيم الجتماعية 
زوجاتهم. وعادة ما ي�سعر الرجال باأن لهم حق ا�ستخدام العنف البدني والنف�سي تجاه زوجاتهم اأو �سريكاتهم. 
ويعد العنف المنزلي اأحد اأكثر اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي انت�سارًا. وهو يهدد 
�سحة الن�ساء والفتيات وكذلك رفاهتهن وحياتهن في جميع اأنحاء العالم. وتبلغ ن�سبة الن�ساء الالتي تعانين من 
العنف خالل حياتهن ما يقرب من الثلث، وكثيرا ما يكون ذلك على يد �سريك. وقد يت�ساعد العنف المنزلي 
لي�سبح مميتًا في بع�ش الحالت مما ي�سل اإلى درجة القتل اإذا ما لم يتم رقابته وو�سع حد له. وللعنف المنزلي 

تاأثيرًا �سلبيًا على الأطفال اأي�سًا.))1))
الإ�سارة،  تمت  وكما  المنزلي.  العنف  معدلت  زيادة  من  للتقارير  المنطقة طبقًا  في  الالجئات  وُتعاني 
يرتكبها  التي  الن�ساء  قتل  جرائم  ن�سبة  تتراوح  الالجئين،  ل�سوؤون  المتحدة  لالأمم  ال�سامية  للمفو�سية  وطبقًا 
اأن  اإلى  التقديرات  ت�سير  عالقة م�سيئة.)1))) كما  اإطار  في  ذلك  يتم  ما  وعادة  40 و70 %   بين  ال�سريك 
من الن�ساء في جميع اأنحاء العالم قد تعر�سن اإما للعنف البدني اأو الجن�سي من قبل ال�سريك اأو  حوالي 35 % 
للعنف الجن�سي من قبل �سخ�ش غير ال�سريك في مرحلة ما من حياتهن. ومن جهة اأخرى ت�سير بع�ش الدرا�سات 
في  ال�سريك  قبل  من  الجن�سي  و/اأو  البدني  العنف  اإلى  الن�ساء  من  الوطنية اإلى تعر�ش ما يقرب من 70 % 
مرحلة ما في حياتهن.))))) وتزداد احتمالت تعر�ش الن�ساء الالتي تعر�سن لالإ�ساءة البدنية والجن�سية من 
قبل �سركائهن لالإجها�ش اإلى ال�سعف، كما تت�ساعف احتمالية تعر�سهن لالكتئاب وفي بع�ش المناطق تزداد 
احتمالت تعر�سهن لمر�ش فقدان المناعة بمقدار مرة ون�سف، مقارنة بالن�ساء الالتي لم تتعر�سن للعنف من 

قبل ال�سريك.)))))
الأمم  لوكالة  فطبقًا  الأ�سباب.  من  لعدد  نتيجة  اأكثر  والفتيات  الن�ساء  من  الالجئات  معاناة  وتزداد 
المتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئين الفل�سطينيين)الأونروا) اأظهرت درا�سة م�سحية لالأ�سرة تم القيام بها على 
عينة من 2590 اأ�سرة تعي�ش في مخيمات الالجئين الفل�سطينيين في المملكة الأردنية الها�سمية اأن متو�سط 
حدوث حالت �سرب الزوجات خالل حياتهن ت�سل اإلى 44.7 %.)1))) وطبقًا لدرا�سة قامت بها منظمة الأمم 
المتحدة المعنية بالم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المراأة حول و�سع الالجئين ال�سوريين في منطقة كرد�ستان 
اأدت  اإلى كرد�ستان. وقد  الو�سول  المنزلي قبل  العنف  اإلى  ال�سوريات  الالجئات  الكثير من  تعر�ست  بالعراق، 
(108)  Rethinking Domestic Violence, A Training Process for Community Activists, Raising voices 2004, Dipak Naker & Lori 

Michau.
(109)  Are we listening, IRC, 2004.
(110)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, May 2003.
(111)  World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, South African Medical Research Council (2013). Global and regional estimates of violence against women: 
prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

(112)  Ibid.
(113)  Working with Gender Based Violence Survivors, Reference Training Manual for Frontline Staff, UNRWA, 2012.
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ال�ضغوط التي تواجه الالجئين والمتمثلة في عدم و�ضوح الروؤية نتيجة لهروبهم والتوتر نتيجة لظروف ال�ضكن 
الحياة  والتوتر داخل  ال�ضغوط  اإلى تفاقم  التحديات  الغذائية وغيرها من  الموارد  الأمن وعدم كفاية  وغياب 

المنزلية مما يوؤدي اإلى تزايد العنف داخل المنزل.)1)))
و في �سوء ما �سبق، يمكن اإرجاع تزايد م�ستويات العنف المنزلي بين الالجئين في المنطقة اإلى زيادة 
معدلت التوتر نتيجة للظروف المعي�سية المتردية والبطالة التي يعاني منها الذكور وتغير اأدوار النوع الإجتماعي، 
الالجئين  مجتمعات  من  كل  في  والمنت�سرة  الن�ساء  �سد  العنف  تمنع  ل  التي  الجتماعية  القيم  اإلى  اإ�سافة 
العديد  اإلى تبني  الم�ساواة بين الجن�سين ب�سكل عام. وهناك حاجة  اإلى عدم  اإ�سافة  والمجتمعات الم�سيفة، 
من التدخالت على الم�ستوى الفردي والمجتمعي والجتماعي للت�سدي لظاهرة العنف المنزلي المتزايدة بين 

الالجئين في المنطقة.

� ولمواجهة معدلت العنف المنزلي المتزايدة، يو�سى بتبني الدول لالأولويات التالية:

• الإجراءات 	 وتبني  الجن�سين  بين  الم�ساواة  عدم  مع  تت�سامح  التي  وال�سيا�سات  الت�سريعات  مراجعة 
لتجريم العنف المنزلي تجاه الالجئات والنازحات وم�ساءلة المذنبين.

• العنف 	 من  للناجين  الأخرى  القطاعية  الخدمات  اإلى  والإحالة  الحالة  اإدارة  وجود خدمات  �سمان 
المنزلي والأطفال الذين ي�سهدون العنف المنزلي.

• والنف�سية/	 ال�سحية  الخدمات  ذلك  في  بما  بينها  والتن�سيق  المختلفة  القطاعية  الخدمات  تعزيز 
الجتماعية وخدمات توفير �سبل العي�ش الكريم والأمن وال�سالمة والملجاأ والخدمات القانونية على 

الم�ستوى الوطني والإقليمي.
• تنظيم حمالت رفع الوعي لتوعية مجتمعات الالجئين بالم�ساواة بين الجن�سين والتداعيات ال�سلبية 	

للعنف المنزلي )ال�سحية والنف�سية والمعنوية) والت�سدي للو�سمة الجتماعية �سد الن�ساء الالتي 
تقمن بالإبالغ عن العنف المنزلي.

• اإ�سراك القادة المجتمعيين )بما في ذلك رجال الدين) في تغيير القيم الجتماعية ال�سلبية حول 	
التمييز بين الجن�سين وا�ستخدام العنف �سد الن�ساء.

• التدريب 	 تقدم  التي  المراأة  تمكين  برامج  لتبني  والمحلية  الدولية  الحكومية   المنظمات غير  دعم 
المهني والمهارات الحياتية وتت�سدى للمفاهيم الجتماعية ال�سلبية.

• دعم برامج توفير �سبل المعي�سة التي ت�ستهدف الالجئين من الن�ساء والرجال والتي تت�سدى لتغيير 	
القيم الجتماعية المرتبطة بالعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

(114)  We just keep silent, Gender based Violence among Syrian Refugees in the Kurdistan Region of Iraq, UN Women, 
2014.
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2.7 زواج األطفال:
ُيعّد زواج الأطفال اأحد اأ�سكال العنف القائم على النوع الإجتماعي. ويتعر�ش الكثير من الأطفال وخا�سة 
الفتيات في المنطقة العربية لهذه الظاهرة مما يوؤدي اإلى زيادة مخاطر الت�سرب من المدر�سة والعنف المنزلي 
اأو الوفاة خالل فترة  اأكثر عر�سة للم�ساعفات ال�سحية  ومحدودية الفر�ش والفقر المدقع. وتعد المراهقات 
الحمل والولدة مقارنة بالفتيات في الع�سرينيات من العمر. ويزداد خطر الموت عند الولدة عند الفتيات الالتي 
ل يتخطى عمرهن 15 عامًا خم�سة اأ�سعاف هذه الن�سبة بالن�سبة للن�ساء البالغات.))))) ومن جهة اأخرى، تزداد 
فر�ش التمتع بحياة �سحية وبالأمن القت�سادي لدى الفتيات الالتي بقين في المدر�سة بدًل من الزواج قبل بلوغ 
�سن الثامنة ع�سر. كما تزداد احتمالية اإعطاء الأولوية لتعليم اأطفالهن مما ي�ساعد على اإنهاء الحلقة المفرغة 
من العنف والفقر. ومن ناحية اأخرى، تزداد احتمالت ت�سرب الفتيات الالتي تتزوجن قبل بلوغ الثامنة ع�سر من 

المدار�ش وتزداد احتمالت تعر�سهن للعنف المنزلي.)))))
وُيعّد زواج الأطفال اأحد الظواهر التي تواجه الالجئين في المنطقة العربية. وقد ازدادت الظاهرة ب�سكل 
ملحوظ في �سياق اأزمة الالجئين ال�سوريين بو�سفها اإحدى اآليات التكيف ال�سلبية نتيجة للم�ساعب المرتبطة 
زواج  على  للموافقة  المراهقات  تلجاأ  ما  وكثيرا  الجن�سي.  العنف  من  الخوف  واأي�سًا  والفقر  والنزوح  بالنزاع 
الأطفال نتيجة لتزايد العنف المنزلي، كما تمت الإ�سارة �سابقًا، في محاولة للهروب من البيئة المنزلية الم�سيئة.

� وتزداد معدلت زواج الأطفال خالل الأزمات ل�سببين اأ�سا�سيين:

• الفتيات في �سن 	 اأي�سًا لزواج  اإلى زيادة معدلت زواج الأطفال ولكن  لي�ش فقط  الفقر  توؤدي زيادة 
اأ�سغر نتيجة ل�سراع الأ�سر من اأجل البقاء.

• التهديدات المت�سورة “ل�سرف” الفتاة حيث ترى بع�ش المجتمعات زواج الأطفال كو�سيلة لحماية 	
الفتيات خالل النزاعات؛ ومن ثم، فهو رّد فعل للتزايد  المت�سور لمخاطر العنف الجن�سي.))))) وتوؤثر 

هذه الممار�سة ب�سكل كبير في الفتيات كما ترجع جذورها اإلى عدم الم�ساواة بين الجن�سين.)))))
وطبقًا لمنظمة الأمم المتحدة للمراأة، و�سلت معدلت زواج الأطفال بين الالجئين ال�سوريين في الأردن 
بين الذكور وهو ما ي�سل بمتو�سط الذين تزوجوا قبل بلوغ الثامنة ع�سر اإلى  و13 %  الإناث  بين  اإلى 51.3 % 
33.2 %.))))) والجدير بالمالحظة اأن ظاهرة زواج الأطفال تمار�ش في بع�ش المجتمعات الم�سيفة. وطبقا 
والع�سرين  والرابعة  الع�سرين  �سن  بين  ال�سيدات  ن�سبة  و�سلت  )يوني�سيف)،  للطفولة  المتحدة  الأمم  لمنظمة 
في   % 5 اإلى  الن�سبة  و�سلت  حين  في  الجزائر،  في   % 2.5 اإلى  الثامنة ع�ســر  بلوغ  قبل  تزوجـــن  الالتي 

(115)  Interagency Guidance Note, Prevention of and Response to Child Marriage in Kurdistan Region of Iraq, 2016.
(116) Protection of Refugee Children in the Middle East and North Africa, UNHCR, 2014.
(117) To protect her Honour, Child Marriage in Emergencies, 2015, Care International.
(118) UN General Assembly Resolution on Child, Early and Forced Marriage, 2016.
(119)  Gender-Based Violence and Child Protection among Syrian Refugees in Jordan with a focus on Child marriage, Inter-

agency Assessment, UN Women, 2013.
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في   % 13 ال�سودان،  في   % 32.9 المغرب،  في   % 16 لبنان،  في   % 6 م�سر،  في  جيبوتي، و16.6 % 
في اليمن.)1))) �سوريا، 43.6 % 

من جهة اأخرى اأ�سارت يوني�سف اإلى اأن ن�سبة زواج الأطفال بين الالجئين ال�سوريين عام 2012 قد بلغت 
مطلع  في   % 32 لتبلغ  وازدادت  2013 فقد و�سلت اإلى 25 %  عام  في  اأما  الزيجات.  اإجمالي  من   % 18
من  وقد اأ�سار حوالي 24.06 %  2014، في حين بلغت معدلت زواج الأطفال في �سوريا قبل الأزمة 13 %. 
اأكثر  اأحد  اأن زواج الأطفال هو  اإلى  القيام به في بع�ش المناطق الكردية بالعراق  الم�ستجيبين ل�ستطالع تم 

اأ�سكال العنف المبني على النوع الإجتماعي �سيوعا.)))))
تراوحت  والالتي  الم�سح  �سملهن  ممن  الفتيات  بين  وفي لبنان و�سلت ن�سبة  زواج الأطفال اإلى 18 % 
اأعمارهن بين 15 و18 عاما، اأما في الأردن فقد ارتفعت ن�سبة الزيجات الم�سجلة لالأطفال ال�سوريين من 18 
2012 و2013.  كما و�سلت ن�سبة الفتيات ال�سوريات الالتي تزوجن من اأزواج يكبرهن  عامي  بين  اإلى 25 % 

بع�سرة اأعوام واأكثر اإلى 48 %.)))))
وطبقًا لتعليق لجنة حقوق الطفل على بع�ش التقارير الدورية التي تعدها الدول الأع�ساء، فكثيرًا ما يفتقر 
الإطار الت�سريعي اإلى الن�سو�ش التي توفر الحماية لالأطفال والفتيات على وجه الخ�سو�ش من هذه الظاهرة. 
حيث يجب اأن تقوم القوانين المعنية بتحديد �سن الزواج عند 18 عاما للجن�سين. ول يتم العتراف القانوني 
اأن الزواج قد تم بالتفاق بين  اإل في ظروف ا�ستثنائية وبعد القيام بالتحقق من  بالزيجات تحت هذه ال�سن 
الطرفين واأنه يخدم الم�سلحة الف�سلى للطفل اأو الطفلين المعنيين. كما يجب اأن تن�ش الت�سريعات على و�سع 

حّد اأدنى لل�سن التي ل ي�سمح بالعتراف باأي زيجات تحتها بغ�ش النظر عن الظروف.
وفي الحالت التي يتم فيها التقييم المنا�سب والتاأكد من اأن هذا الزواج يخدم الم�سلحة الف�سلى للطفل 
اأو الأطفال المعنيين والعتراف القانوني بالزواج، لبد من العمل على ت�سجيل وتوثيق تلك الزيجات، حيث قد 
يوؤدي اإغفال هذه النقطة اإلى حرمان الفتاة واأطفالها من حقوقهم الأ�سا�سية ومن الحماية)1))) بما في ذلك 
خدمات الحماية والنفقة والميراث والممتلكات والزواج مرة اأخرى قانونيًا والحق في ت�سجيل ميالد الأطفال 

والحتفاظ بح�سانة الطفل.
ومن ثم، فهناك حاجة لتبني الدول الم�سيفة لمقاربة �ساملة تجمع ما بين رفع وعي الأ�سر والمجتمعات 
الحماية  وتعزيز نظم  الحمائية وتطبيقها  الت�سريعية  الأطر  تعزيز  وبين  الأطفال  وبدائل زواج  ال�سلبية  بالآثار 

الوطنية للوقاية وال�ستجابة لحتياجات الأطفال المعر�سين لخطر الزواج ولالأطفال المتزوجين بالفعل.

(120) http://www.childinfo.org/statistical_tables.html. 
(121) Interagency Child Protection Assessment, Erbil, Suleymaneyah and Duhok governorates, 2014.
(122) Protection of Refugee Children in the Middle East and North Africa, UNHCR, 2014.
(123) Too Young to Wed, the Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan, 2014.
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� ومن ثم، يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية للت�سدي لظاهرة زواج الأطفال:

• مراجعة الت�سريعات الوطنية حول زواج الأطفال ل�سمان توافقها مع المعايير الدولية ورفع �سن الزواج 	
اإلى 18 عاما.

• دعم قدرة نظم حماية الطفل الوطنية على الت�سدي لق�سية زواج الأطفال من خالل تطبيق الأُطر 	
الت�سريعية الحالية التي ت�سع حدًا لزواج الأطفال.

• تعزيز ال�سمانات الإجرائية وتوفير الإر�سادات للنظام الق�سائي للتطبيق الأف�سل لمبداأ الم�سلحة 	
الف�سلى للطفل عند مراجعة الطلبات الخا�سة بزواج الأطفال في الدول التي ت�سمح  اأطرها الت�سريعية 

الوطنية بذلك.
• م�ساءلة الم�سوؤولين عن تزويج الأطفال خارج الأطر القانونية بما في ذلك الزيجات التي يتم عقدها 	

ب�سكل غير ر�سمي اأو الزيجات التي تتم بهدف ال�ستغالل الجن�سي اأو القت�سادي.
• ت�سجيع الفتيات الالجئات على اللتحاق بالمدار�ش والبقاء بها، حيث يعد التعليم اأحد اأهم العوامل 	

التي توؤدي اإلى تاأخر �سن الزواج.
• والبرامج 	 الر�سمي  وغير  الر�سمي  التعليم  برامج  لتوفير  المدني  المجتمع  منظمات  مع  التعاون 

احتمالت  من  والتقليل  التعليم  من  ت�سربن  الالتي  الفتيات  لم�ساعدة  والقت�سادية   الجتماعية 
تعر�سهن للزواج المبكر.

• توفير فر�ش لإدرار الدخل وبرامج الم�ساعدات المالية لأ�سر الفتيات الأكثر ه�سا�سة للحيلولة دون 	
لجوئهم لتزويج بناتهم كو�سيلة للتعامل مع الظروف القت�سادية المتردية.

• لهن 	 البدائل  اإيجاد  بهدف  المدر�سة  من  تخرجهن  بمجرد  للفتيات  القت�سادية  الفر�ش  توفير 
وتمكينهن اقت�ساديًا واجتماعيًا والح�سول على فر�ش اأف�سل للدخل.

• النف�سي 	 والدعم  الحالة  اإدارة  خدمات  بتقديم  المبكر  الزواج  �سحايا  لالأطفال  الدعم  تقديم 
القانونية  والم�ساعدات  الإنجابية  وال�سحة  )التعليم  المنا�سبة  الخدمات  وتقديم  والجتماعي 

وغيرها).
• والأطر 	 الأطفال  زواج  ببدائل  الم�سيفة  والمجتمعات  الالجئين  مجتمعات  وعي  رفع  على  العمل 

القادة  خالل  من  ذلك  ويتم  الأطفال.  لزواج  ال�سارة  والآثار  الأطفال  بزواج  الخا�سة  الت�سريعية 
المجتمعيين ورجال الدين والفتيات وال�سبية والآباء والأمهات ودعم الالجئين الذين يقومون بح�سد 

التاأييد �سد زواج الأطفال.



111

االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

3.7 أشكال أخرى من استراتيجيات التكيف السلبية:
كثيرًا ما يواجه الالجئون الذين ي�سلون اإلى الدول الم�سيفة ويعي�سون داخل المخيمات اأو في الأماكن 
ا�ستراتيجيات  من  العديد  اإلى  اللجوء  الالجئين  اأ�سر  وتحاول  عي�سهم.  تهدد  تحديات  الح�سرية  اأو  الريفية 
التكيف للح�سول على دخل اأثناء اللجوء. وطبقًا لدرا�سة حول ا�ستراتيجيات التكيف التي يلجاأ اإليها ال�سوريون 
العمل  اعتبار  ويمكن  عمل.  عن  البحث  هي  اأولها  العي�ش  ا�ستراتيجيات  من  عدد  الالجئون  يتبنى  لبنان،  في 
ا�ستراتيجية تكيف اإيجابية ت�سمح لالجئ بالح�سول على دخل.  ولكن في الكثير من الحالت، ي�سطر الالجئون 
اأما البحث عن الم�ساعدات،  اأجور زهيدة ول يتمتعون �سوى بقدر قليل من الأمن الوظيفي.  اإلى العمل مقابل 
فهي تعد ا�ستراتيجية اأخرى، حيث اأظهرت الدرا�سة اأن الأ�سر التي تعولها اإمراأة عادة ما تكون اأكثر اعتمادا على 
الم�ساعدات واأكثر ميال لإر�سال اأطفالها اإلى العمل. كما يعد القترا�ش اأو �سراء الب�سائع بالآجل ا�ستراتيجيات 
تكيف اأخرى لمجابهة عدم كفاية الدخل، مما قد يعر�ض الالجئون ل�ضروط اإقرا�ض مغالى فيها. من جهة اأخرى، 
قد يت�سارك الالجئون في الموارد مع اأ�سرتهم الممتدة اأو مع غيرهم من الالجئين كما قد ت�سلهم تحويالت من 

الأ�سرة اأو من الأ�سدقاء في الخارج كاأحد اأ�سكال ا�ستراتيجيات التكيف الأخرى.)1)))
وقد اأ�سار بع�ش من �سملتهم الدرا�سة اإلى لجوء بع�ش الن�ساء اإلى الجن�ش من اأجل البقاء كو�سيلة للح�سول 

على دخل مما يعر�سهن لال�ستغالل وغيرها من اأ�سكال العنف وانتهاك الحقوق.
وقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات التي تم اإجرائها حول �سبل العي�ش الخا�سة بالالجئين اإلى العديد من 
ا�ستراتيجيات التكيف ال�سلبية. ويزداد اللجوء اإلى مثل هذه ال�ستراتيجيات عندما تقل الخيارات الأخرى. فيلجاأ 
الغذائية  والمالب�ش وجزء من ح�س�سهم  المنزلية  الأغرا�ش  الهامة مثل  الممتلكات  بع�ش  بيع  اإلى  الالجئون 
ا�ستراتيجيات  اإلى  اللجوء  اأو  الغذائية  ح�س�سهم  وبيع  الغذاء  من  التقليل  اإلى  الآخر  البع�ش  ويلجاأ  وغيرها. 
للتكيف عالية المخاطر. وقد تت�سمن ا�ستراتيجيات التكيف اأي�سًا بيع الخدمات الجن�سية للح�سول على دخل. 
كما يقوم الالجئون بتبني هذه ال�ستراتيجيات كو�سيلتهم الوحيدة للبقاء في الأزمات طويلة الأمد اإما عن طريق 
البغاء اأو من خالل مواقف يقوم اأثنائها الالجئ بالح�سول على ب�سائع وهدايا من قبل �سريك جن�سي واحد. 
وقد اأ�سار الالجئون اإلى هذه ال�ستراتيجيات بو�سفها ناتجة عن الفقر وغياب الخيارات البديلة ل�ستراتيجيات 

اإدرار الدخل.)))))
وقد اأ�سارت بع�ش الدرا�سات التي قامت بها المفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين حول 
تمار�سن  الالتي  الالجئات  زبائن  كون  حول  »اأقاويل«  وجود  اإلى  العالم  من  اأخرى  مناطق  في  اللجوء  ظروف 
البغاء من العاملين بالمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات مما ي�سكل اإ�ساءة غير مقبولة ل�ستخدام 

(124)  Self- Protection and Coping Strategies of Refugees from Syria and Host Communities in Lebanon, a study conducted 
by Merits Partnership in collaboration with Oxfam, July 2015.

(125) Refugee livelihood a review of the evidence, UNHCR, 2006.
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ال�سلطة. وقد تم اإرجاع ذلك اإلى الفقر وغياب ا�ستراتيجيات العي�ش الأكثر قبوًل.)))))

على  للق�ساء  التالية  الأولويات  بتبني  يو�سى  والأدلة،  البيانات  ندرة  من  الرغم  �   وعلى 

ا�ستراتيجيات التكيف ال�سلبية بين الالجئين:

• و�سع اآليات مجتمعية لر�سد الفئات المعر�سة لخطر الجن�ش من اأجل البقاء مثل الالجئات الالتي 	
ت�سلن بمفردهن والأطفال ممن يعولون اأ�سر وال�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم 
خا�سة  والمراهقين  الم�سحوبين  وغير  المنف�سلين  والأطفال  الذكور  من  الإجتماعي  النوع  على 

الفتيات وتقديم الدعم لهم من خالل برامج توفير �سبل العي�ش.
• مالئمة 	 عمل  فر�ش  اإيجاد  ل�سمان  والإناث  الذكور  من  لالجئين  العي�ش  �سبل  توفير  برامج  دعم 

اإلى التحر�ش  الن�ساء والفتيات  اأثناء العمل مما قد يعر�ش الالجئات من  لحمايتهم من ال�ستغالل 
الجن�سي والإ�ستغالل.

• كافة 	 اأخذ  ل�سمان  الكريم  العي�ش  �سبل  توفير  برامج  وتنفيذ  و�سع  في  الالجئات  م�ساركة  ت�سجيع 
احتياجاتهن في العتبار.

• للتعيين 	 �سارمة  اإجراءات  تتبنى  الالجئين  مع  العاملة  الإن�سانية  المنظمات  كافة  اأن  من  التاأكد 
ومدونات �سلوكية ل�سمان التدقيق في اختيار كافة العاملين بناء على معايير اأخالقية و�سجل وظيفي 

خاٍل من ال�سوابق العدلية.
• التاأكد من اإتاحة المعلومات والوعي المتعلق بالوقاية وال�ستغالل والإ�ساءة الجن�سية وكذلك اإمكانية 	

الو�سول اإلى اآليات ال�سكاوى الآمنة وال�سرية من ِقبل الالجئين.
• العمل على و�سول الفتيات الالجئات من المراهقات اإلى الفر�ش التعليمية الر�سمية وغير الر�سمية 	

وغير النظامية.
• بذل الجهود لرفع وعي الالجئين المعر�سين للخطر اأو من يمار�سون بالفعل الجن�ش من اأجل البقاء 	

وي�سمل ذلك  المنقولة جن�سيًا  الأمرا�ش  بما في ذلك  الجن�ش  النوع من  لهذا  ال�سلبية  النتائج  حول 
والخدمات  الحالة  اإدارة  بخدمات  وتعريفهم  فيه  المرغوب  غير  والحمل  المناعة  فقدان  مر�ش 

المتخ�س�سة واإتاحة هذه الخدمات لهم.
• تبني البرامج وح�سد التاأييد لمنع حالت عمل الأطفال التي قد تزيد من مخاطر تعر�ش الأطفال اإلى 	

الإ�ستغالل الجن�سي.

(126)  A beneficiary-based evaluation of UNHCR’s programme in Guinea, West Africa, UNHCR 2001; Refugee livelihood, a 
case of the Gambia, UNHCR 2004.
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4.7 اإلساءة واالستغالل الجنسي:
اأي  اإلى  »ي�سير  الجن�سي  ال�ستغالل  فاإن مفهوم  المتحدة  لالأمم  العام  بالأمين  الخا�سة  للمجلة  طبقًا 
ا�ستغالل اأو محاولة ل�ستغالل ه�سا�سة �سخ�ش اأو التفاوت في ال�سلطة اأو الثقة من اأجل اأغرا�ش جن�سية بما في 
ذلك التك�سب المادي اأو الجتماعي اأو ال�سيا�سي من ال�ستغالل الجن�سي ل�سخ�ش اآخر«. اأما الإ�ساءة الجن�سية 
فيق�سد بها اأي نوع من التطفل البدني ذي الطبيعة الجن�سية اأو التهديد به �سواء عن طريق القوة اأو تحت ظروف 
التفاوت في القوة اأو بالإكراه.))))) وتعد ق�سية الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي ق�سية غاية في الأهمية عند تناول 
التفاوت في  اأ�سا�ش  يقوم على  الجن�سي  الإ�ساءة وال�ستغالل  اأن  واقع  المنطقة. ففي �سوء  و�سع الالجئين في 
مواقف القوة واأن الالجئين عادة ما يكونون في موقف �سعف اإزاء العديد من الفاعلين تزداد مخاطر تعر�سهم 

لال�ستغالل الجن�سي المحتمل والإ�ساءة ب�سكل حاد اأثناء الأزمات. 
وطبقًا لالإر�سادات التي اأ�سدرتها اللجنة الدائمة الم�ستركة حول العنف القائم على النوع الإجتماعي، 
تتعر�ش الن�ساء والفتيات خالل الأزمات اإلى كافة اأ�سكال العنف الجن�سي بما في ذلك الإ�ستغالل الجن�سي من 
قبل كل من يملك ال�سلطة بما في ذلك العاملين بالمنظمات الإن�سانية اأو قوات حفظ ال�سالم. ويت�سمن الق�ساء 
على العنف الجن�ضي و�ضع حد لالإ�ضاءة وال�ضتغالل الجن�ضي الذي قد يتورط به العاملين بالهيئات الإن�ضانية 
وقوات حفظ ال�سالم.))))) وي�سير اإطار الم�ساءلة الذي و�سعته اللجنة الدائمة عام 2011 اإلى اأن الق�ساء على 
الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي هو جزء ل يتجزاأ من كافة العمليات واأن اأحد الأهداف الأ�سا�سية هو »التوا�سل 
ب�سكل ممنهج مع ال�سكان المتاأثرين بالأزمة عن طريق ا�ستخدام اآليات التوا�سل ورد الفعل« خالل كافة مراحل 

دورة البرامج.)))))
وفي �سوء التداعيات الخطيرة لإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة من قبل العاملين في مجال الإغاثة الإن�سانية، 
وال�ستغالل  لالإ�ساءة   للت�سدي  الخا�سة  الإجراءات  حول  مجلة  با�سدار  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  قام 
الجن�سي. وتطرح المجلة عددًا من المعايير لحماية الفئات الأكثر ه�سا�سة خا�سة الن�ساء والأطفال. وتوؤكد هذه 

المعايير على الإلتزامات العامة الواردة بالقواعد الخا�سة بالعاملين بالأمم المتحدة:)11))
اأ)  الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي تمثل مخالفة خطيرة لآداب المهنة وت�ستدعي اإجراءات تاأديبية بما في 

ذلك الإقالة الفورية،
ب)  يمنع منعًا باتًا ممار�سة اأي اأفعال جن�سية مع الأطفال )الأ�سخا�ش تحت �سن 18) بغ�ش النظر عن 

�سن الر�سد اأو �سن الموافقة المحلي؛ وليعتد بعدم الدراية بعمر الطفل،
ذلك  في  بما  الجن�ش  مقابل  الخدمات  اأو  الب�سائع  اأو  التوظيف  اأو  المال  اإعطاء  باتًا  منعًا  ج)  يمنع 
(127)  Secretary-General’s Bulletin, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 2003.
(128)  Guidelines for Gender based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Focusing on Prevention of and 

Response to Sexual Violence in Emergencies, IASC, 2005.
(129)  Protection against Sexual Exploitation and Abuse, Inter-agency Cooperation in community-based complaint 

mechanisms, Global Standard Operating Procedures, May 2016.
(130)  Secretary-General’s Bulletin, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 2003.
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الخدمات الجن�سية اأو غيرها من اأ�سكال ال�سلوكيات المذلة اأو المهينة اأو ال�ستغاللية. وي�سمل ذلك 
تبادل الم�ساعدات التي ت�ستهدف الفئات الم�ستفيدة من الم�ساعدات،

الم�ساعدات - وهي  والم�ستفيدين من  المتحدة  بالأمم  العاملين  بين  الجن�سية  العالقات  تقوي�ش  هـ)  
عالقات قائمة اأ�سا�سًا على اأ�سا�ش ديناميكيات قوة غير متكافئة - من م�سداقية ونزاهة عمل الأمم 

المتحدة ول ين�سح بها على الإطالق،
و)  في الحالت التي ي�سعر فيها اأحد العاملين بالأمم المتحدة ب�سكوك حول اإرتكاب اأحد زمالئه لالإ�ساءة 
وال�ستغالل الجن�سي �سواء كان يعمل بنف�ش المنظمة اأم ل و�سواء كان داخل نظام الأمم المتحدة اأو 

خارجه، يتعين عليه الإبالغ عن �سكوكه من خالل اآليات الإبالغ المتعارف عليها،
كافة  وعلى  الجن�سي.  وال�ستغالل  الإ�ساءة  تمنع  بيئة  بخلق  المتحدة  بالأمم  العاملين  كافة  ز)  يلتزم 
العاملين بكافة م�ستويات الإدارة م�سوؤولية و�سع وتطوير النظم التي ت�ساعد على الحفاظ على هذه 

البيئة.

ونظرًا لأن الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي عادة ما تكون على يد من يملكون القوة وال�سلطة اإزاء الالجئين 
من الن�ضاء والفتيات والرجال والأولد، فهناك حاجة ما�ضة ل�ضمان ردع من هم في مواقع القوة من التورط 
في مثل هذه ال�سلوكيات وذلك من خالل �سيا�سات  فعالة للتوظيف، وو�سع اآليات فعالة لل�سكوى بهدف �سمان 
الم�ساءلة وتنفير الأ�سخا�ش الذين قد يتورطوا في مثل هذه ال�سلوكيات من الإلتحاق بهذه المنظمات. وت�سمل 
هذه المنظمات هيئات الإغاثة الإن�سانية ومنظمات الأمم المتحدة وقوات اإنفاذ القانون والجي�ش وغيرهم ممن 

يملكون ال�سلطة اإزاء الالجئين.
وعلى المنظمات العاملة في الظروف الإن�ضانية، تبني �ضمانات اأ�ضا�ضية للتاأكيد على عدم تورط العاملين 
بها في عالقات جن�سية ا�ستغاللية اأو م�سيئة تجاه الالجئين خا�سة الن�ساء والفتيات والأطفال بوجه عام. وت�سمل 
هذه ال�سمانات تعيين وتدريب اأ�سخا�ش م�سوؤولين عن توظيف العاملين والم�ست�سارين. ولبد من القيام بالتدقيق 
في �سجالت المتقدمين للوظائف للتاأكد من عدم وجود �سجل جنائي ومن عدم تورطهم في اأي اإ�ساءة اأو ا�ستغالل 
الإجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  ذلك  في  بما  العنف  اأ�سكال  كافة  من  غيره  اأو  جن�سي 
كما يجب على المنظمات و�سع نظام لتبادل المعلومات حول العاملين الذين تمت اإقالتهم ب�سبب تورطهم في 
الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي. كما يجب على كافة المنظمات العمل على تعيين الن�ساء في كافة الم�ستويات بما 

في ذلك م�ستويات القيادة كما يتعين عليهم الت�سدي للعقبات التي تحول دون توظيف الن�ساء.))1))

(131)  Guidelines for Gender based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Focusing on Prevention of and 
Response to Sexual Violence in Emergencies, IASC, 2005.
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العاملة في مجال م�ساعدة الالجئين في دولة ما ملتزمة بميثاق  المنظمات  اأن كافة  �   ول�سمان 

اأخالقي واأن العاملين بها ل يتورطون في الإ�ساءة اأو ال�ستغالل الجن�سي، يو�سى بتبني الدول 

الأع�ساء لالأولويات التالية:

• التاأكد من وجود ميثاق اأخالقي خا�ش بالإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي بكافة المنظمات الإن�سانية واأن 	
جميع العاملين على علم بهذا الميثاق وبتبعات خرقه ويقومون بالتوقيع عليه.

• و�سع اآلية تن�سيقية بين كافة المنظمات )مثل مجموعة اأو فريق عمل) على الم�ستوى الوطني والمحلي 	
بم�سوؤوليات وا�سحة واإجراءات تنفيذية معيارية وم�سوؤولي ات�سال.

• اإدراج ق�سية الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي في خطوات اإدارة الحالة وو�سائل الإحالة واأي�سا الخدمات 	
المتعددة القطاعات لتجنب التمييز والو�سمة الجتماعية �سد الناجين واحترام ال�سرية.

• العمل على و�سع اآليات مجتمعية لل�سكوى توفر الأمان وال�سفافية وال�سرية واإتاحتها لالجئين لحماية 	
ال�سحايا المحتملين من الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي من قبل العاملين في مجال الإغاثة الإن�سانية 

وقوات حفظ ال�سالم واإنفاذ القانون واأي�سا العاملين بالقوات الم�سلحة.
• رفع وعي اأع�ساء المجتمع وتعريفهم باآليات ال�سكوى المجتمعية  �سد الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي 	

والخدمات القائمة.
• التدقيق في ملفات 	 ل�سيا�سات توظيفية �سارمة تت�سمن  الإن�سانية  المنظمات  تبني كافة  التاأكد من 

المر�سحين وتبادل المعلومات بين المنظمات المختلفة حول الموظفين الذين تمت اإقالتهم ب�سبب 
تورطهم في الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي وغيرها من اأ�سكال العنف.

• دعم البرامج التدريبية لم�سوؤولي ملف الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي والإدارة العليا حول منع الإ�ساءة 	
وال�ستغالل الجن�سي وتدريب العاملين باإدارات الموارد الب�سرية على �سيا�سات التوظيف الآمنة.

• دعم �سيا�سات التوظيف داخل المنظمات الإن�سانية واإدارات ال�سرطة التي تهدف اإلى اإيجاد توازن 	
بين الجن�سين في التوظيف اأي�سًا في المواقع القيادية.

• القادة 	 وتعريف  الن�ساء  بتوظيف  الخا�سة  الجتماعية  القيم  لتغيير  الوعي  لرفع  حمالت  تنظيم 
المجتمعيين  باأهمية توظيف الن�ساء.

• دعم مبادرات تاأ�سي�ش ح�سانات لالأمهات العامالت.	
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5.7  اإلتجار بالبشر:
ُيعّد الإتجار بالب�سر اأحد المخاطر التي تواجه الالجئين اأثناء بحثهم عن الأمان. وتتعر�ش الفئات الأكثر 
ه�سا�سة مثل الالجئين من الن�ساء والأطفال وخا�سة الأطفال المنف�سلين وغير الم�سحوبين للمزيد من مخاطر 
الإتجار بالب�سر بهدف الإكراه على البغاء اأو ال�ستغالل الجن�سي نتيجة لعدد من الأ�سباب اأولها �سعفهم اإزاء 
الأ�سخا�ش والمجموعات التي توفر لهم العبور الآمن اإلى الدول الأخرى. وُيعّد اإلحاق الن�ساء والأطفال بالقوة اأو 

الإكراه اأو ال�ستغالل اأو الخداع اأحد اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
وقد �سلط الإطار القانوني الدولي ال�سوء على المحنة التي يمر بها �سحايا الإتجار بالب�سر. حيث اأ�سدرت 
الجمعية العامة لالأمم المتحدة بروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار في الأ�سخا�ش خا�سة الن�ساء والأطفال، 
»باليرمو« ويهدف  ببروتوكول  والمعروف  الوطنية  المنظمة عبر  الجريمة  المتحدة �سد  الأمم  لإتفاقية  مكماًل 

اإلى:
اأ)  منع ومكافحة التجار بالب�سر، مع اإيالء اهتمام خا�ش للن�ساء والأطفال؛

ب)  حماية �سحايا ذلك التجار بالب�سر وم�ساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإن�سانية؛
ج)  تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.))1))

� وُيعّرف بروتوكول “باليرمو” الإتجار بالب�سر عن طريق ثالثة عنا�سر هامة ومترابطة:

• الفعل: التجنيد اأو النقل اأو التنقيل اأو الإيواء اأو ال�ستقبال.	

• الو�سيلة: عن طريق التهديد با�ستخدام القوة اأو غيرها من �سور الإكراه والخطف اأو الحتيال اأو 	
الخداع اأو اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة اأو ا�ستغالل و�سع �سعف اأو تقديم اأو الح�سول على مبالغ اأو مزايا 

للح�سول على موافقة �سخ�ش يكون له �سلطة على ال�سحية.
• �سور 	 من  غيرها  اأو  الآخرين  بغاء  ا�ستغالل  الأقل  على  ذلك  وي�سمل  ال�سحية  ا�ستغالل  الغر�ض: 

ونقل  والقنانة  بالعبودية  ال�سبيهة  والممار�سات  والعبودية  الق�سري  والعمل  الجن�سي  ال�ستغالل 
الأع�ساء.)11))

بموافقة  التعريفات ليعتد  المذكورة في  الحالت  اأنه في  »باليرمو« على  بروتوكول  3 من  المادة  تن�ش 
�سحية ال�ستغالل. اأما في حالة ما اإذا كان ال�سحية طفاًل، فال اأهمية على الإطالق لموافقته حيث تعتبر اأي 
محاولة للتجنيد اأو النقل اأو التنقيل اأو الإيواء اأو ا�ستقبال الأطفال بغر�ش ال�ستغالل هو �سورة من �سور الإتجار 

بغ�ش النظر عن الو�سيلة الم�ستخدمة.

(132) http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html 
(133)  Guidelines on International Protection: The application of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol 

relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked.
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و ينطبق بروتوكول »باليرمو« اأي�سًا على الالجئين خا�سة المادة رقم 14 التي تن�ض على ما يلي:

»لي�ش في هذا البروتوكول ما يم�ش بحقوق والتزامات وم�سوؤوليات الدول والأفراد بمقت�سى القانون الدولي، 
بما في ذلك القانون الإن�ساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإن�سان، وخ�سو�سًا اإتفاقية عام 1951وبروتوكول 

عام 1967الخا�سين بو�سع الالجئين، حيثما انطبقا، ومبداأ عدم الإعادة ق�سرًا الوارد فيهما.«)11))
وقد يتعر�ش �سحايا الإتجار بالب�سر اإلى الإ�سطهاد خالل محنتهم كما قد يواجهون مخاطر الإ�سطهاد 
عند عودتهم اإلى دولتهم الأ�سلية. وقد ي�ستهدف الالجئين من قبل الع�سابات عبر الوطنية اأو الوطنية والتي 
ت�ستهدف الن�ساء والأطفال الذين هربوا بمفردهم وتم تجنيدهم بالإكراه اأو بالتحايل من اأجل البغاء وال�ستغالل 
الجن�سي، وقد ينتهي الحال بالبع�ش اإلى العبودية الجن�سية. اإ�سافة اإلى ذلك قد يتعر�ش ال�سحايا اإلى النتقام 
اأو اإعادة الإتجار بالب�سر بمجرد عودتهم اإلى المنطقة التي هربوا منها. وعند تعاون ال�سحية مع �سلطات دولة 
اللجوء اأو دولته الأ�سلية، قد يتعر�ش لالأذى من قبل ع�سابات الإتجار بالب�سر خا�سة ما اإذا كانت تتكون من 
�سبكات دولية لالإتجار. كما قد تواجه ال�سحية العزلة من قبل الأ�سرة اأو المجتمع المحلي اأو من قبل ال�سلطات 
الذين  الأ�سخا�ش  حالت  في  ال�سحية  عزل  اإلى  المجتمعات  تلجاأ  ما  وعادة  الأ�سلية.  الدولة  اإلى  العودة  عند 

تعر�سوا لالإتجار بهدف ال�ستغالل في البغاء.))1))
ومن الأهمية بمكان تو�سيح العالقة بين الإتجار بالب�سر وحاجة الالجئين اإلى الحماية الدولية. فزيادة 
مخاطر الحماية عند العودة قد توؤهل �سحية الإتجار بالب�سر للح�سول على و�سعية اللجوء كما تعرفها اإتفاقية 
عام 1951 ب�ساأن الالجئين.))1)) ومن ثم، فالبد من و�سع اآليات لر�سد �سحايا الإتجار بالب�سر المحتملين بما 
في ذلك الأفراد الذين ي�سلون في اإطار التحركات المختلطة والهجرة غير ال�سرعية و�سمان التحديد الكامل 

والمنا�سب لحتياجات الحماية الدولية لالجئين بالن�سبة لالأ�سخا�ش المعر�سين لالإتجار بالب�سر.
ومن جهة اأخرى، قد يتعر�ش الالجئين وطالبي اللجوء لمخاطر الإتجار بالب�سر، خا�سة في الحالت التي 

يحاولون فيها النتقال ب�سكل غير �سرعي اأو اللجوء لعمليات التهريب اأثناء بحثهم عن الأمان.
وليمكن الت�سدي لمخاطر الإتجار بالب�سر بين الالجئين وطالبي اللجوء وتوفير الحماية للن�ساء والأطفال 
على وجه الخ�سو�ش اإل عن طريق تبني مقاربة �ساملة تجمع ما بين مراجعة الت�سريعات واآليات التطبيق والوقاية 
عن طريق رفع وعي مجتمعات الالجئين بالأ�سكال المختلفة لالإتجار بالب�سر والمخاطر المرتبطة به. كما يجب 
اأن تكون ال�ستجابة لالإتجار اأي�سًا جزء من مقاربة �ساملة ت�سمل اإيجاد اآليات لر�سد الفئات المعر�سة للخطر 
وتوفير الحماية والم�ساعدة ل�سحايا الإتجار بالب�سر وبناء قدرات القائمين على اإنفاذ القانون وال�سلطات التي 

تمنح اللجوء.))1))

(134)  Ibid.
(135)  Ibid.
(136)  UNHCR, Refugee Protection and Human Trafficking. Selected Legal Reference Materials, December 2008, available 

at: http://www.refworld.org/docid/498705862.html 
(137)  Human trafficking and refugee protection UNHCR’ Perspective, 2009.
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�   ومن اأجل توفير الوقاية وال�ستجابة لمخاطر التجار بين الالجئين خا�سة الن�ساء والأطفال، 

يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية:

• العمل على التوقيع على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالب�سر خا�سة الن�ساء 	
والأطفال، مكماًل لإتفاقية الأمم المتحدة �سد الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

• الحماية 	 بتوفير  بالب�سر  الإتجار  بمكافحة  الخا�سة  وال�سيا�سات  الت�سريعي  الإطار  قيام  على  التاأكيد 
والم�ساعدة لل�سحايا ومعاقبة الجناة وو�سع خطط عمل وطنية وتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية.

• و�سع اآليات للتن�سيق بين الهيئات المختلفة على الم�ستوى الوطني والمحلي باأدوار وم�سئوليات وا�سحة 	
وكذلك اإجراءات تنفيذية معيارية وو�سع نظم موحدة لجمع واإدارة البيانات ل�سمان ا�ستجابة موحدة 

للوقاية وال�ستجابة لالإتجاربالب�سر.
• الإتجار 	 اأو �سحايا  بالب�سر  الإتجار  لخطر  المعر�سين  الالجئين  لر�سد  واأدوات  للرقابة  اآليات  و�سع 

بالب�سر بالفعل كاأحد خطوات الت�سجيل وتحديد و�سعية اللجوء بمراكز ال�ستقبال والحتجاز.
• و�سع �سمانات لحماية الأولد والفتيات من �سحايا الإتجار بالب�سر مثل: اآليات ر�سمية لتحديد الم�سلحة 	

الف�سلى للطفل، تبني اإجراءات حماية خا�سة بالأطفال مثل تعيين و�سي خا�ش وتدابير للرعاية البديلة 
وجمع المعلومات حول احتمالت تورط الوالدين في الإتجار في الأطفال، والبحث عن الأ�ضر واإعادة 
توحيدها وتبني �سمانات خا�سة في حالت اإعادة الأطفال المنف�سلين اأو غير الم�سحوبين اإلى اأوطانهم.

• و�سع برامج تدريبية لل�سلطات الوطنية والمنظمات التي تعمل مع �سحايا الإتجار بالب�سر حول معايير 	
العتراف بو�سعية اللجوء بالن�سبة ل�سحايا الإتجار وحول تف�سير الالجئ ب�سكل ياأخذ ال�سن والنوع 

الإجتماعي في العتبار.
• اإدراج مكون حول قانون الالجئين الدولي في برامج التدريب الوطنية حول الإتجار بالب�سر المقدمة 	

الحماية  احتياجات  على  التعرف  ل�سمان  والق�ساة  النيابة  ووكالء  ال�سرطة  مثل  المعنية  لل�سلطات 
الدولية والوفاء بها.

• �سلطات 	 مع  )بالم�ساركة  الإتجار  ب�سحايا  الخا�سة  الحماية  لحتياجات  ت�ساركية  بتقديرات  القيام 
اللجوء الوطنية) ل�سمان تبني اإجراءات الحماية المنا�سبة وو�سع اآليات لالإحالة.

• التن�سيق مع الدول الم�ستقبلة ل�سمان زيادة الأماكن المتاحة لإعادة توطين �سحايا الإتجار بالب�سر. 	
• تنظيم حمالت لرفع الوعي لتعريف مجتمعات الالجئين بالأ�سكال المختلفة لالإتجار بالب�سر والمخاطر 	

المرتبطة بها.
• دعم برامج توفير �سبل العي�ش الكريم التي ت�ستهدف الالجئين المعر�سين لخطر الإتجار بالب�سر.	
• الخدمة 	 مقدمي  قبل  من  القطاعات  متعددة  والخدمات  الحالت  اإدارة  خدمات  توفير  على  العمل 

الحكوميين وغير الحكوميين بما في ذلك الخدمات ال�سحية والنف�سية/الجتماعية وتوفير المالجئ 
وفر�ش توفير الدخل والخدمات القانونية وغيرها.
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6.7  العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي داخل 
ظروف االحتجاز:

يواجهون  والالجئين  اللجوء  اأن طالبي  اإل  قانوني،  غير  يعتبر عمل  ل  اللجوء  اأن طلب  من  الرغم  على 
بالفعل خطر الحتجاز في بع�ش الدول التي ُتعاني من ال�سراعات الم�سلحة اأو تحت ظروف الحتالل. ول يعني 
الحتجاز فقط الحرمان من الحرية ولكنه قد يعر�ش المحتجز اإلى النتهاك المحتمل لحقوقه الإن�سانية. وتلجاأ 
الدول اإلى الحتجاز ب�سبب الهجرة بو�سفه و�سيلة للرقابة على حركة الدخول اإلى اأرا�سيها وردع طالبي اللجوء 
المحتملين. وتواجه الدول ب�سكل متزايد موجات من التحركات المختلطة قد ت�سمل التهريب والإتجار بالب�سر. 
والجدير بالمالحظة اأنه على الرغم من اأن الالجئين وطالبي اللجوء ل ي�سكلون �سوى ن�سبة �سغيرة من الحركة 
الدولية لالأ�سخا�ش، اإل اأنهم يتحركون ب�سكل اأكبر من دولة اإلى اأخرى ومن قارة اإلى اأخرى جنبًا اإلى جنب مع 
اأ�سخا�ش قد تختلف اأ�سبابهم وقد ل يحتاجون اإلى الحماية. وكثيرًا ما تكون هذه الحركة غير نظامية، بمعنى 
اأنهم يفتقرون اإلى الوثائق الالزمة وقد يتورط فيها ع�ضابات الإتجار بالب�ضر وكثيرًا ما يعر�ض هوؤلء الأ�ضخا�ض 
حياتهم للخطر، كما قد ي�سطرون لل�سفر تحت ظروف غير اآدمية مما قد يعر�سهم لال�ستغالل والإ�ساءة وهو 
لترحيل  الحتجاز في محاولة  اإلى  اأي�سًا  الدول  تلجاأ  قد  للدول. كما  قلق  ي�سكل م�سدر  اأن  الطبيعي  و�سع من 
الأ�سخا�ش ب�سكل �سريع اإذا ما ثبت عدم وجود �سبب لبقائهم. وفي �سوء هذه المخاطر، لبد من تبني خطوات 
الحلول  وتوفير  الدولية  الحماية  اإلى  يحتاجون  الجدد ممن  القادمين  ر�سد  قادر على  للدخول  نظام  لتاأ�سي�ش 
للمجموعات  بالن�سبة  اإليها  التو�سل  يتعين  التي  الأخرى  الحلول  مع  اإلى جنب  لهم، جنبًا  والمختلفة  المنا�سبة 
التمييز  عن  الأحيان  بع�ش  في  الحكومات  تعجز  وقد  المختلطة.  التحركات  موجة  �سمن  ت�سل  التي  الأخرى 
بع�ش  يتم في  ثم،  ال�سرعيين. ومن  والمهاجرين غير  الدولية  الحماية  الأ�سخا�ش ممن يحتاجون  بين حالت 
�سة للمجرمين مما يعر�سهم لظروف قا�سية في مخالفة  الأحيان احتجاز طالبي اللجوء في ال�سجون المخ�سّ
للمعايير الدولية. وفي �سوء توثيق الدرا�سات للتداعيات ال�سلبية والج�سمانية والنف�سية ال�سديدة نتيجة لحتجاز 

الالجئين، ين�سح بالبتعاد عن �سيا�سات احتجاز الالجئين ب�سبب اللجوء والهجرة.))1))
تحت  اأو  الم�سلحة  ال�سراعات  من  ُتعاني  التي  الدول  بع�ش  في  اللجوء  وطالبو  الالجئون  يتعر�ش  وقد 
داخل  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  اإلى  و�سعهم،  ه�سا�سة  ب�سبب  الحتالل،  ظروف 
اأماكن الحتجاز اإما من قبل ال�سجناء الآخرين خا�سة اإذا ما تم احتجازهم في ال�سجون المخ�س�سة للمجرمين 
اأو في حال عدم ف�سلهم عن الم�ساجين المحتجزين ب�سبب جرائم، اأو في حال عدم ف�سل الن�ساء والأطفال 
عن الذكور والبالغين. وقد اأ�سدرت المفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين اإر�سادات الحتجاز 
للت�سدي لهذه المخاطر وتو�سح من خاللها الإجراءات الواجب على الحكومات تبنيها ل�سمان حماية الالجئين 
وطالبي اللجوء داخل الحتجاز. وفيما يخ�ش ق�سية العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل 

(138)  Detention under scrutiny, Alice Edwards, Detention, Alternatives to Detention and Deportation, September 2013.
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من�ساآت الحتجاز، يعر�ش التوجيه رقم 8 المعايير التالية:))1))

اللجوء لبد من  بالآدمية والكرامة، وعند احتجاز طالبي  واأن تت�سم ظروف الحتجاز  �    لبد 

توفير الحد الأدنى من ال�شروط التالية:

• ل يكون الحتجاز �سوى في الأماكن المعترف بها  كاأماكن ر�سمية لالحتجاز وذلك كّل وفقًا ل�سياقاته 	
الوطنية.

• لبد من معاملة طالبي اللجوء بكرامة وطبقًا للمعايير الدولية.	
• ل ياأخذ احتجاز طالبي اللجوء لأغرا�ش تتعلق باللجوء والهجرة »طابعًا عقابيًا«.	

من جهة اأخرى، ي�سلط التوجيه رقم 9 ال�سوء على الفئات الأكثر ه�سا�سة من طالبي اللجوء مثل �سحايا 
ال�سدمة اأو التعذيب والأطفال والن�ساء. وت�سير الإر�سادات المرتبطة بالمعاملة الخا�سة للن�ساء اإلى الإجراءات 
الخا�سة الواجب تبنيها في حال تعر�ش المحتجزات اإلى العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 

في الحتجاز.
»كقاعدة عامة، ل يجب احتجاز الن�ساء الحوامل والمر�سعات ممن لهن احتياجات خا�سة. ولبد اأن تاأخذ 
التدابير البديلة في العتبار الحتياجات الخا�سة للن�ساء بما في ذلك ال�سمانات �سد العنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي وال�ستغالل. كما يتعين تبني بدائل الحتجاز في حال عدم وجود من�ساآت منف�سلة 
للن�ساء اأو لالأ�سر. اأما في حال عدم وجود بديل لحتجاز طالبات اللجوء، فالبد من اإيجاد من�ساآت ومواد للوفاء 
باحتياجات النظافة الخا�سة بالن�ساء. كما يتعين ت�سجيع توظيف الن�ساء في حرا�سة ال�سجون. ويجب تدريب 
وعلى  الإجتماعي  بالنوع  الخا�سة  الحتياجات  على  الن�ساء  داخلها  تحتجز  التي  المن�ساآت  في  العاملين  كافة 
حقوق الإن�سان الخا�سة بالن�ساء. وفي الحالت التي تقوم فيها ال�سيدات المحتجزات بالإبالغ عن الإ�ساءة لبد 
من توفير الحماية والدعم والم�سورة الفورية، كما يتعين التحقيق في بالغاتهن من قبل ال�سلطات المخت�سة 
الم�ستقلة مع توفير كامل الحترام لمبادئ ال�سرية، بما في ذلك الحالت التي تحتجز فيها الن�ساء مع اأزواجهن/

العتبار.  في  النتقامية  الأعمال  مخاطر  الحماية  تدابير  تاأخذ  اأن  ويجب  الأقارب.  من  غيرهم  �سركائهن/ 
اللجوء في ظروف الحتجاز والالتي تعر�سن لالإ�ساءة  ال�سحية لطالبات  والم�سورة  الرعاية  توفير  كما يجب 
الجن�سية، بما في ذلك الحالت التي يحدث فيها حمل، وتوفير الرعاية ال�سحية الج�سمانية والنف�سية والدعم 

والم�ساعدة القانونية.«
و قد اأو�سحت الأمم المتحدة اأن احتجاز الأطفال ب�سبب الهجرة اأو طلبهم اللجوء ل يخدم اأبدًا الم�سلحة 

(139)  Detention Guidelines, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers 
and Alternatives to Detention, 2012.
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الف�سلى للطفل.)11)) ومن جهة اأخرى، ليف�سل القانون الدولي احتجاز الأطفال حيث ت�سير اتفاقية حقوق الطفل 
في المادة رقم 37 اأن »األ يحرم اأي طفل من حريته ب�سورة غير قانونية اأو تع�سفية. ويجب اأن يجرى اعتقال 

الطفل اأو احتجازه اأو �سجنه وفقًا للقانون ول يجوز ممار�سته اإل كملجاأ اأخير ولأق�سر فترة زمنية منا�سبة«.

�   وت�سير اإر�سادات الحتجاز الخا�سة بالمفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين اإلى 

اإمكانية تبني بدائل لالحتجاز خا�سة في حالت الن�ساء والأطفال وهو ما يوفر �سمانات �سد 

الإ�ساءة المحتملة داخل من�ساآت الإحتجاز. وت�سمل بدائل الحتجاز الإجراءات التالية:

• الإفراج مع الإلتزام بت�سجيل مقر الإقامة مع ال�سلطات المعنية واإخطار ال�سلطات اأو الح�سول على 	
موافقتها قبل تغيير العنوان،

• الإفراج بعد ت�سليم جواز ال�سفر اأو غيره من الوثائق،	
• الت�سجيل ببطاقات الهوية اأو بدونها )اأحيانا ب�سكل اإلكتروني) اأو غيرها من الوثائق،	
• الإفراج مع تخ�سي�ش اأخ�سائي اجتماعي اأو الإحالة لخدمات قانونية واإطار دعم )مع تبني بع�ش 	

من الإجراءات التالية)
• الإفراج عن الأطفال المنف�سلين تحت اإ�سراف الخدمات الجتماعية المحلية،	
• دينية مع مختلف 	 اأو  اأهلية  3) جمعية  الأ�سرة،  اأفراد  اأحد   (2 1) �سخ�ش،  اإ�سراف  الإفراج تحت 

درجات الإ�سراف التي يتم التفاق عليها مع ال�سلطات،
• الإفراج بكفالة اأو بعد دفع تاأمين )وعادة ما يندرج �سمن البند ح)،	
• اإجراءات لها تاأثير تقييد حركة طالب اللجوء )التقييد العملي) على �سبيل المثال من خالل اإجراءات 	

مثل الح�سول على الحتياجات الأ�سا�سية اأو ت�سريح العمل،
• وتتم 	 كتابة  اأو  الهاتف  طريق  عن  اأو  �سخ�سيًا  اإما  مختلفة  فترات  على  الم�سوؤول  لمقابلة  الح�سور 

يندرج  ما  )وعادة  معها  الإتفاق  يتم  3) جهة  الهجرة،  �سلطات   (2 ال�سرطة،   (1 مع  اإما  المقابلة 
�سمن البند ح)،

• تحديد الإقامة في 1) مقر تحت اإ�سراف الدولة، 2) مقر خا�ش يتم التعاقد عليه، 3) مراكز مفتوحة 	
اأو �سبه مفتوحة اأو مخيمات لالجئين،

• محل اإقامة خا�ش بالمقاطعة اأو الإدارة المعنية اأو  منع التواجد في اأماكن بعينها.))1))	
(140)  Committee on the Right of the Child (CRC), Report of the 2012 Day of General Discussion: The Rights of All Children 

in the Context of International Migration, 2012, at para. 32, available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/
discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf. See also Children and families should 
never be in immigration detention – UN experts, 18 December 2016: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=21026&LangID=E#sthash.3ufwlOh1.dpuf 

(141)  Legal and protection policy research series, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, UNHCR, 
2006.
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العنف الجن�سي  اللجوء لمخاطر  الدول الأع�ساء عدم تعر�ض الالجئين وطالبي  �   ولكي ت�سمن 

بتبنى  يو�سى  احتجازهم  فيها  يتعين  التي  الحالت  في  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف 

الأولويات التالية:

• التاأكيد على اأن يتم الحتجاز والحرمان من الحرية طبقًا للقوانين الوطنية وعدم ال�سماح بالحتجاز 	
الع�سوائي.

• اأو 	 ال�سرعي  غير  الدخول  ب�سبب  بالحتجاز  وال�سيا�سات  الت�سريعي  الإطار  ي�سمح  األ  على  التاأكيد 
لحقوق  العالمي  الإعالن  خالل  من  به  العتراف  تم  اإن�ساني  حق  وهو  اللجوء  طالبي  لردع  كو�سيلة 

الإن�سان وغيره من المواثيق الدولية.
• تجنب احتجاز الأطفال من الالجئين وطالبي اللجوء ب�سكل عام، وفي حال احتجازهم التاأكيد على 	

اأن الحتجاز هو المالذ الأخير ولأق�سر الفترات الممكنة والتاأكيد على األ يتم احتجاز الأطفال مع 
البالغين.

• مراجعة الإطار الت�سريعي ليت�سمن بدائل الحتجاز لالجئين وطالبي اللجوء وو�سع اآليات للتطبيق.	
• و�سع اآليات �سارمة لتحديد الم�سلحة الف�سلى لالأطفال الالجئين تحت الحتجاز.	
• مراجعة �سيا�سات الحتجاز لل�سماح بمن�ساآت احتجاز عائلية.	
• و�سع اآليات جادة لف�سل الأطفال عن البالغين والالجئات عن الالجئين في اأماكن الحتجاز.	
• من 	 وغيرهم  ال�سجون  حرا�ش  تعيين  في  نوعي  توازن  اإيجاد  ل�سمان  التوظيف  �سيا�سات  مراجعة 

الموظفين.
• بناء قدرات حرا�ش ال�سجون من الإناث على التعامل مع المحتجزين من الن�ساء والأطفال ممن قد 	

يعانون من ال�سدمة اأو من �سحايا العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• المحتملين 	 لل�سحايا  الحتجاز  بمن�ساآت  وال�سفافية  بال�سرية  تتمتع  �سكوى  اآليات  و�سع  التاأكيد على 

للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل المن�ساآت.
• على 	 القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  من  الناجين  لإحالة  وو�سع طرق  الحتجاز  �سيا�سات  مراجعة 

النوع الإجتماعي اإلى الخدمات القطاعية المتعددة.
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7.7  الالجئين من ذوي اإلعاقة
توجد بين مختلف مجتمعات الالجئين في المنطقة فئات اأكثر عر�سة لمخاطر العنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي، وهم ي�سكلون قطاع غير مرئي داخل مجتمعات الالجئين قد ل تنتبه اإليه الحكومات 
والمنظمات الإن�سانية؛ وعليه، قد يحرم هوؤلء من خدمات الوقاية وال�ستجابة ال�سرورية. وت�سمل هذه الفئات 

الالجئين من ذوي الإعاقة، وخا�سة الن�ساء الم�سنات.

حيث  الالجئين.  ومجتمعات  مخيمات  داخل  مرئيين  غير  الإعاقة  ذوي  من  الالجئين  يكون  ما  كثيرًا 
تنحو الأ�سر اإلى عزلة اأقاربهم ممن يعانون من الإعاقة بهدف اإما تجنب الو�سمة اأو حمايتهم. وفي معزل عن 
المجتمع يمكن اأن تتعر�ش اإمراأة تعاني من الإعاقة  الج�سمانية لمخاطر الغت�ساب والعنف من قبل ال�سريك. 
ونتيجة لعزلتها الجتماعية والج�سمانية ل يعرف اأحد بمحنتها ومن ثم ليمكنها الو�سول اإلى الخدمات والدعم 
الالزمين. من جهة اأخرى تتعر�ش الن�ساء والفتيات وفي بع�ش الأحيان الرجال والأولد ذوي الإعاقات الذهنية 
لمخاطر العنف الجن�سي والإ�ساءة وال�ستغالل. كما قد يتعر�ش اأي�سا الأ�سخا�ش الذين يعانون من اإعاقات ذات 
الجناة  قبل  الإجتماعي من  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  العنف  والتخاطب من مخاطر  بالحديث  �سلة 
الذين يعتمدون على عدم قدرة هوؤلء على الإبالغ عن العنف والإ�ساءة التي تعر�سوا لها. ونظرًا ل�ستبعادهم 
من التوعية ب�سوؤون ال�سحة الجن�سية والإنجابية وفي غياب �سبكات حماية الأقران داخل مجتمعاتهم، ل يعرف 

هوؤلء بالمخاطر التي قد تهددهم وكيفية حماية اأنف�سهم.))1))
وعليه، فاإن المخاطر الج�سيمة التي يتعر�ش لها الالجئون من ذوي الإعاقة وعدم اإتاحة الخدمات هو 
نتائج   اأ�سارت  فقد  لالجئين.  مجتمع  اأي  داخل  ملحوظة  ن�سبة  ي�سكلون  اأنهم  من  الرغم  على  يواجهونه  واقعًا 
الإعاقة  الالجئين من ذوي  الالجئين حول  ل�سوؤون  المتحدة  لالأمم  ال�سامية  المفو�سية  اأجرتها  التي  الدرا�سة 
داخل منطقة كرد�ستان بالعراق، اإلى اأن ن�سبة الأ�سر التي يعي�ش بها �سخ�ش من ذوي الإعاقة داخل عدد من 
حين  في  الذكور،  من  هم  هوؤلء  من   % 62 اأن  اإلى  الدرا�سة  اأ�سارت  حيث  المخيمات قد و�سلت اإلى 9 %. 
اإجمالى الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة. اأما اأكثر اأنواع الإعاقة �سيوعًا  و�سلت ن�سبة الأطفال تحت �سن 18 اإلى 41 % من 
الب�سريـة )10 %)، ثم  الإعاقات  ثم  تلتها الإعاقات الذهنيـة )30 %)،  فهي الإعاقات الج�سمانية )50 %)، 
وو�سلت ن�سبة  الإعاقات المرتبطة بالقدرة على الحديث اإلى 30 %. وقد اأ�سارت  الإعاقات ال�سمعية )7 %) 
والحاجة  75 % من الأ�سر اإلى الرعاية ال�سحية بو�سفها اأهم احتياجاتهم، تلتها الحاجة اإلى الدواء )14 %) 
�سملهم  ممن   % 93 اإ�سارة  فكانت  الملحوظة  النتيجة  اأما   .(% 3( المعينة  والأدوات  اإلى المال )8 %) 

ال�ستطالع اإلى عدم ح�سول الأ�سخا�ش من ذوي الإعاقة على اأي م�ساعدة من اأية منظمة.)11))

(142)  Refugees with Disabilities at Highest Risk of Gender-based Violence, Sarah Costa, December 2015, https://www.
womensrefugeecommission.org/blog/2350-gender-disability-and-displacement-raising -the-risk-of-sexual-violence-
and-exploitation.

(143)  Kurdistan Region of Iraq Assessment Report; Syrian Refugees with Disabilities Living in Camps in Northern Iraq, 
UNHCR, Reach Initiative, 2014.
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وقد اأدت اأهمية الت�سدي لحتياجات الأ�سخا�ش ذوي العاقة في ظروف اللجوء اإلى اإ�سدار المالحظة 
الختامية رقم 110 من قبل اللجنة التنفيذية للمفو�سية حول الالجئين من ذوي الإعاقة، حيث اعترفت باأهمية 
اإدراج اقتراب ال�سن والنوع الإجتماعي والتنوع عند ر�سد وال�ستجابة لحتياجات الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة. كما 
اعترفت باأن احتياجاتهم لم يتم اأخذها في العتبار كما اأ�سارت اإلى عدم اإتاحة الخدمات لهم �سواء في ظروف 
اأو عند العودة. وقد طالبت الملحوظة الختامية الدول باإتخاذ الإجراءات المنا�سبة لحماية وم�ساعدة  اللجوء 
الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة وحمايتهم �سد التمييز واأخذ احتياجاتهم في العتبار. وقد طالبت الملحوظة الختامية 
لتعزيز  الإعاقة  بق�سايا  الوعي  ورفع  وت�سجيلهم  الإعاقة  ذوي  من  لالجئين  والممنهج  ال�سريع  بالر�سد  الدول 

احترام حقوقهم وكرامتهم.)11))
وعلى الدول والمنظمات الإن�سانية العاملة في مجتمعات الالجئين فهم مخاطر واحتياجات الالجئين 
وغيرهم من الأ�سخا�ش من ذوي الإعاقة والوفاء باحتياجاتهم من خالل مقاربة �ساملة لوقاية الالجئين ذوي 
الإعاقة من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ولتعزيز ال�ستجابة لحالت العنف الموجهة 
�سد هذه الفئة و�سمان و�سولهم اإلى الخدمات المنا�سبة. ولبد من ت�سجيع كافة الدول للت�سديق على اإتفاقية 
حماية حقوق الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة. اأما الدول الأطراف في الإتفاقية، فعليهم اإتخاذ خطوات اإ�سافية ل�سمان 
الإلتزام بن�سو�ش الحماية الخا�سة المن�سو�ش عليها في هذه الإتفاقية الهامة. اإ�سافة اإلى ذلك، هناك حزمة 

من المبادئ الإر�سادية لكافة الجهات التي تتعامل مع الالجئين والنازحين من ذوي الإعاقة:
• المقاربة المبنية على الحقوق: لبد واأن تقوم كافة الجهود الإن�سانية التي ت�ستهدف الأ�سخا�ش 	

ذوي الإعاقة على مبادئ حقوق الإن�سان المن�سو�ش عليها في التفاقية الخا�سة بحقوق الأ�سخا�ش 
الجن�سين  بين  والم�ساواة  ال�سخ�ش  وا�ستقاللية  كرامة  واحترام  التمييز  عدم  ومنها  الإعاقة  ذوي 

واحترام التنوع وحقوق الن�ساء والأطفال.

• المقاربة ال�سمولية: على الدول والعاملين بالمنظمات الإن�سانية تعزيز الم�ساركة الكاملة وت�سمين 	
النازحين من ذوي الإعاقة في كافة الأن�سطة المجتمعية واإزالة كافة  العقبات التي تعوق م�ساركتهم 

في �سناعة القرار.

• الإتاحة: على الدول والعاملين بالمنظمات الإن�سانية العمل على تهيئة البيئة المكانية بما في ذلك 	
المن�ساآت والخدمات وتكييفها لت�سبح متاحة لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

• الحياة ب�سكل م�ستقل: لبد من اأخذ خطوات لتهيئة الظروف لكي يعي�ش الالجئون ذوي الإعاقة 	
ب�سكل م�ستقل قدر الإمكان وم�ساركتهم في كافة نواحي الحياة.

• الوعي ب�ساأن العمر والنوع الإجتماعي والتنوع: لبد من تبني اإجراءات ل�سمان حقوق الن�ساء 	

(144)  Conclusion on refugees with disabilities and other persons with disabilities protected and assisted by UNHCR No. 
110 (LXI) – 2010; Executive Commitee 61st session. Contained in United Nations General Assembly Document A/
AC.96/1095.
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اإعاقتهم  ب�سبب  للتمييز  يتعر�سوا  قد  والذين  الإعاقة  ذوي  من  والم�سنين  والأطفال  الالجئات 
واأي�سًا ب�سبب عمرهم ونوعهم الجتماعي وخلفيتهم، و�سمان م�ساركتهم الكاملة في عملية �سناعة 

القرار.))1))

وفي �سوء المخاطر المتزايدة التي تواجه الالجئين من ذوي الإعاقة من الن�ساء والأطفال والم�سنين، 
والتي تمت الإ�سارة اإليها �سابقًا والتحديات التي يواجهونها �سواء في الر�سد واإتاحة الخدمات، يو�سى 
بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية لوقاية وحماية الالجئين ذوي الإعاقة من العنف 

الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي:

�  بناء القدرات:

• التي تهدد 	 اأو غير حكوميين حول المخاطر  التدريب لم�سوؤلي الحماية �سواء كانوا حكوميين  توفير 
الإت�سال  و�سائل  وعلى  والم�سنين  الذهنية  الإعاقات  ذوي  ذلك  في  بما  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش 

المالئمة )لغة الإ�سارة ولغة برايل).
• حقوق 	 باحترام  حكوميين)  غير  اأو  حكوميين  كانوا  )�سواء  الحماية  بمجال  العاملين  كافة  تعريف 

الإن�سان لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة والعمل على و�سع مدونات �سلوكية.
• توفير التدريب ورفع الوعي باتفاقية الأمم المتحدة الخا�سة بحقوق الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة وكيفية 	

المجتمعيين  وللقادة  واأ�سرهم  الخا�سة  الحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�ش  النزوح  ظروف  في  تطبيقها 
الم�ساعدات  والعاملين في مجال  ال�سحية  الرعاية  والعاملين بمجال  والمدر�سين  المجتمع  واأفراد 

الإن�سانية وم�سوؤولي الحكومة المحليين.
• بناء قدرات مقدمي الخدمات بما في ذلك م�سوؤولي اإنفاذ القانون والق�ساة، على حقوق الأ�سخا�ش 	

والنازحين  بالالجئين  وعالقتها  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  بحقوق  الخا�سة  والإتفاقية  الإعاقة  ذوي 
ق�سرًا ل�سمان تبني هوؤلء لمفاهيم وممار�سات اإيجابية تجاه الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

• بناء قدرات مقدمي الخدمات القانونية على تمثيل الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة في المحاكم والتمثيل 	
لالأ�سخا�ش الذين يعانون من اإعاقات بدنية وعقلية.

(145)  Disabilities among Refugees and Conflict-affected Populations: Resource Kit for Fieldworkers, Women’s Commission 
for Refugee Women and Children, June 2008.
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� البنية التحتية:

• العمل على توفير الخ�سو�سية للن�ساء ذوات الإعاقة في المجال العام والخا�ش بما في ذلك دورات 	
المياه واأماكن ال�ستحمام والمراكز ال�سحية وغيرها لحماية كرامتهن واأمنهن.

• العمل على تكييف كافة الخدمات المقدمة داخل مناطق الالجئين )الخدمات ال�سحية والتعليمية 	
والملجاأ والمراكز المجتمعية، اإلخ) لت�سبح متاحة لالجئين من ذوي الإعاقة.

� رفع الوعي:

• تنظيم حمالت لرفع الوعي حول مخاطر الحماية التي يواجهها الالجئين ذوي الإعاقة بما في ذلك 	
الن�ساء ذوات الإعاقة الذهنية ووالدات الأطفال ذوي الإعاقة ومخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم 

على النوع الإجتماعي التي قد يتعر�سوا لها.

� الآليات المجتمعية:

• دعم المبادرات المجتمعية لإ�سراك الن�ساء والأطفال وغيرهم من الالجئين ذوي الإعاقة في كافة 	
اآليات الحماية المجتمعية لر�سد ومنع  العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بما في 
ذلك العنف المنزلي والإ�ساءة  الج�سمانية والإتجار بالب�سر والإهمال والتمييز وو�سم الالجئين ذوي 

الإعاقة.
• القيام بمبادرات م�ستركة مع كافة العاملين في مجال الم�ساعدات الإن�سانية لتقييم القدرات المحلية 	

على ال�ستجابة لمخاطر الحماية التي تواجه الالجئين ذوي الإعاقة.
• فيها 	 يمكن  والريفية  الح�سرية  المجتمعات  وداخل  الالجئين  مخيمات  داخل  اآمنة  اأماكن  توفير 

لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة الجتماع وتبادل المعلومات، كما يتاح فيها لالأطفال اللعب و�سمان اإتاحة 
الأماكن الآمنة التي يتم تاأ�سي�سها في المخيمات لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

• دعم المبادرات المجتمعية لتاأ�سي�ش لجان لحماية الطفل واإ�سراك الأطفال وال�سباب لر�سد حالت 	
عند  والتدخل  المخاطر  ومراقبة  الإعاقة  ذوي  الأطفال  ذلك  في  بما  للخطر  المعر�سين  الأطفال 

الإمكان واإحالة الحالت اإلى م�سوؤولي الحماية اأو ال�سلطات عند ال�سرورة.
• ت�سجيع اإ�سراك الأطفال وال�سباب ذوي الإعاقة في مجموعات الأطفال وال�سباب داخل المجتمع.	
• وتاأ�سي�ش 	 الإعاقة،  ذوي  الأطفال  اأ�سر  واأفراد  للوالدين  الأقران  دعم  مجموعات  تاأ�سي�ش  ت�سجيع 

مجموعات تجمع بين الأمهات والأطفال اأو مجموعات دعم والدية يمكن من خاللها اأن تلتقي الأ�سر 
ويتاح فيها لالأطفال اللعب.
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� الخدمات والآليات:

• الحماية 	 مخاطر  عن  لالإبالغ  وجيرانهم  واأ�سرهم  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ش  لالإبالغ  اآليات  و�سع 
والم�ساكل الخا�سة بالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة وو�سع نظم م�ستركة لال�ستجابة.

• التو�سع في خدمات البحث عن الأ�سرة لت�سمل الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة واإعادة جمع هوؤلء الأ�سخا�ش 	
مع اأ�سرهم اأو مع الأ�سر الممتدة والأ�سر البديلة عند ا�ستحالة جمعهم مع اأ�سرهم.

• �سمان اإتاحة الخدمات القطاعية المتعددة والمتمحورة حول الناجين ب�سكل كامل ودون اأي تمييز 	
لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة بما في ذلك الخدمات الخا�سة بالعدالة والتمثيل القانوني.
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8.7 حماية األطفال من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
اإلجتماعي:

يواجه الأطفال الالجئون اأ�سكال خا�سة من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وت�سمل 
هذه الأ�سكال الممار�سات التقليدية ال�سارة مثل زواج الأطفال والزواج الق�سري ون�سب عالية من قتل المواليد 
وختان الإناث والإتجار بالب�سر بهدف ال�ستغالل الجن�سي وبغاء الأطفال والعنف الجن�سي داخل الأ�سرة. كما 
يمكن اأن يتعر�ش الأطفال الالجئين اأي�سا لالإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي واأي�سا العنف المرتكب من قبل اأ�سخا�ش 
معروفين للطفل اأو اأ�سخا�ش يمكنهم الو�سول لالأطفال الالجئين مثل المدر�سين ومعلمي الدين والعاملين في 
ال�سلطة. ويواجه الأطفال الالجئين ب�سكل خا�ش مخاطر  اأ�سحاب  مجال الم�ساعدات الإن�سانية وغيرهم من 
العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي نظرًا لعتمادهم على الآخرين ومحدودية قدراتهم على 
واإكراههم  الأطفال  ا�ستغالل  ي�سهل  الحياتية،  للخبرات  لفتقارهم  ونظرًا  قوتهم.  ومحدودية  اأنف�سهم  حماية 

مقارنة بالبالغين.))1))
والعنف  الجن�سي  العنف  اأ�سكال  من  للعديد  عر�سة  اأكثر  الالجئين  الأطفال  بين  خا�سة  فئات  وهناك 
القائم على النوع الإجتماعي. واأحد هذه الفئات هم الأطفال المنف�سلين وغير الم�سحوبين. حيث ي�سل هوؤلء 
الأطفال اإلى وجهتهم دون �سحبة والديهم اأو رعاية اأحد اأفراد اأ�سرتهم الممتدة اأو اأحد الجيران ومن ثم يزداد 

تعر�سهم لمخاطر ال�ستغالل الجن�سي والإ�ساءة والتجنيد والإتجار بالب�سر والحتجاز.
الأكثر تعر�سا للخطر فهي  الفئة الأخرى  اأما  التي يعولها طفل.  الأ�سر  الفئة من الأطفال  و ت�سمل هذه 
عن  ف�سلهم  يتم  لم  ما  اإذا  خا�سة  الجن�سية  الإ�ساءة  مخاطر  هوؤلء  يواجه  حيث  الحتجاز،  تحت  الأطفال 

البالغين. ويتعر�ش الأطفال المنف�سلين وغير الم�سحوبين واأي�سا الأطفال المجندين لمخاطر التجنيد من 
توؤثر على  والفتيات خالل فترة تجنيدهم وقد  الجن�سية لالأولد  الإ�ساءة  اأو غيرها. وتتكرر حالت  الدول  قبل 

جهود توحيد الأ�سرة. ويتم في بع�ش الأحيان اإغفال الفتيات عند البدء في الإجراءات الر�سمية للت�سريح.
يتعر�ش المراهقين وخا�سة الفتيات لمخاطر الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي والزواج المبكر حيث ينظر 
اإليهم الجناة بو�سفهم خاليين من الأمرا�ش المنقولة جن�سيا مما يعر�سهم لخطر العدوى بمر�ش فقدان المناعة 
وغيره من الأمرا�ش المنقولة جن�سيا اإلى جانب العديد من الأمرا�ش الأخرى. كما يمكن اأن تتعر�ش الفتيات 
الإنجابية  وال�سحة  الجن�سية  ال�سحة  حول  برامج  ت�سميم  ويتم  لالإغت�ساب.  نتيجة  فيه  مرغوب  غير  لحمل 
ل�ستهداف هذه الفئة. ومن جهة اأخرى، يتعر�ش الأطفال ذوي الإعاقة اأي�سا لمخاطر العنف الجن�سي والعنف 
القائم على النوع الإجتماعي. ونظرا لقيام اأ�سرهم بحجبهم ت�سير هذه الفئة غير مرئية ول يمكنهم بالتالي 
والأطفال  المنازل  في  تعملن  الالتي  الفتيات  وخا�سة  العاملين  الأطفال  اأما  القائمة.  الخدمات  اإلى  الو�سول 
الذين يعي�سون اأو يعملون في ال�سارع فيواجهون مخاطر الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي نظرا ل�سعف موقفهم اإزاء 
مروؤ�سيهم وغيرهم من البالغين خا�سة في غياب الإ�سراف. من ناحية اأخرى تتعر�ش الفتيات الأمهات للحرمان 
(146)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, May 2003.



129

االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

القت�سادي ومن ثم تزداد ه�سا�ستهم لال�ستغالل الجن�سي. كما قد يتعر�سن للعزلة الجتماعية والتمييز وقد ل 
يمكنهن الو�سول اإلى الخدمات الأ�سا�سية. كما تحرم هذه الفئة اأي�سا من التعليم وغيره من البرامج القت�سادية 

والجتماعية مما يعر�سهن لكافة اأ�سكال العنف.
الأحيان  بع�ش  في  يتم  حيث  الغت�ساب  من  ل�سحايا/الناجيات  المولودين  الأطفال  اأي�سًا  هناك 
الناجين من  الأولد  اأما  وال�ستغالل.  الإ�ساءة  يتعر�سون لمخاطر  ثم  اإ�ساءة معاملتهم ومن  اأو  التخلي عنهم 
العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي فال يتم ر�سدهم اأو الإبالغ عن حالتهم نتيجة للو�سمة 

الجتماعية )وهو ما �ضيتم نقا�ضه بمزيد من التفا�ضيل لحقًا(. وتتعر�ض هذه الفئة للمزيد من ال�ضغوط لعدم 
الإبالغ اأو الو�سول اإلى الخدمات المخ�س�سة للناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. 
واأخيرًا، قد يتعر�ش الأطفال المتورطين في جرائم العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي اأنف�سهم 
لهذا النوع  من العنف، ومن ثم، فالبد من م�ساعدتهم وتقديم الدعم لإعادة تاأهيلهم والتاأكد من عدم عودتهم 

مرة ثانية لهذا النوع من الإجرام.))1))

هناك العديد من ال�ستراتيجيات للت�سدي لمخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 
التي يتعر�ش لها الأطفال الالجئين. وتتراوح هذه ال�ستراتيجيات من رفع الوعي من خالل حمالت المعلومات 
والتعليم والإت�سال حول ق�سية العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي وحمالت ال�سحة العامة 
ال�سارة من خالل  التقليدية  للممار�سات  تت�سدى  التي  الحمالت  واأي�سًا  المنقولة جن�سيًا  بالأمرا�ش  الخا�سة 

التركيز على اأبعاد ال�سحة ونمو الأطفال.

وُتعد م�ساركة الأطفال والن�شء غاية في الأهمية لمجابهة مخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي مع التركيز على م�ساركة الأطفال الناجين من العنف. وهناك اأي�سا اأهمية للعمل مع الأولد 
)كما تمت الإ�سارة �سابقًا) لرفع وعيهم بالحقوق المت�ساوية للفتيات وت�سجيع المفاهيم الإيجابية تجاه الن�ساء 
لمخاطر  الالجئين  الأطفال  لتعر�ش  تت�سدى  التي  ال�ستراتيجيات  وتت�سمن  ال�سياقات.  في مختلف  والفتيات 
برامج  وتبني  بالتعليم  الالجئين  الأطفال  اإلحاق  اأي�سًا  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف 
اأكثر مرونة ل�ستهداف الفتيات المت�سربات من التعليم للتقليل من مخاطر هذا النوع من العنف. كما ت�سمل 
ال�ستراتيجيات اأي�سًا ُنُظم الرقابة لتقييم الأ�سخا�ش المتعاملين مع الأطفال الالجئين وت�سجيل وتوثيق كافة 
الأطفال  احتياجات  على  التركيز  مع  الخدمات  اإلى  الأطفال  و�سول  اأمام  العقبات  واإزالة  الالجئين  الأطفال 
المنف�سلين وغير الم�سحوبين، واأي�سًا البحث عن الأ�سر واإعادة جمعها والأن�سطة الت�ساركية للتخطيط وت�سميم 

التدخالت وتنفيذها.

(147) Ibid.
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�  ول�سمان حماية الأطفال الالجئين – والتركيز على اأكثر الفئات تعر�سًا لمخاطر العنف الجن�سي 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي - يو�سى بتبني الدول الأع�ساء لالأولويات التالية:

• مراجعة الت�سريعات ل�سمان تما�سيها مع المعايير الدولية بما في ذلك تحديد عمر الطفل عند 18 	
عامًا، وتحديد ال�سن الأدنى للزواج عند 18 لكل من الذكور والإناث وتحديد �سن الم�سوؤولية الجنائية 
اأخير  كمالذ  فقط  لالحتجاز  واللجوء  الالجئين  الأطفال  احتجاز  وتجُنب  الدولية  للمعايير  طبقًا 

ولأق�سر فترة ممكنة.
• المعنيين 	 الفاعلين  قدرات  وبناء  للطفل  الف�سلى  الم�سلحة  لتحديد  ومحددة  وا�سحة  اآليات  و�سع 

بزواج  ت�سمح  التي  الدول  في  خا�سة  الآليات  تنفيذ  على  والق�ساة)  الجتماعيين  )الإخ�سائيين 
الأطفال بقرار من القا�سي.

• اإيالء الأولوية لت�سجيل الأطفال المنف�سلين وغير الم�سحوبين وو�سع اآليات جادة للر�سد والبحث عن 	
الأ�سر واإعادة توحيدها، اإ�سافًة اإلى الآليات المجتمعية لر�سد ودعم الحالت الأقل تعر�سًا للخطر.

• التاأكد من ت�سجيل كافة الأطفال الالجئين من خالل اآليات مرنة ومنا�سبة التكاليف ل�سمان ت�سجيلهم 	
ر�سميًا لحمايتهم من مخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• و�سع اإجراءات تنفيذية معيارية م�ستركة لر�سد حالت الأطفال المعر�سين لمخاطر العنف الجن�سي 	
والعنف القائم على النوع الإجتماعي وطرق الإحالة.

• غير 	 من  اأو  الحكوميين  من  )�سواء  الحماية  بمجال  للعاملين  والممنهج  الدوري  التدريب  توفير 
الحكوميين) على التعامل مع الأطفال المعر�سين لخطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الإجتماعي، بما في ذلك ر�سد حالت الأطفال ال�سحايا/ الناجين من العنف والمعر�سين للخطر 

واإحالتهم اإلى الخدمات المنا�سبة التي تراعي خ�سو�سية الأطفال.
• دعم المبادرات المجتمعية لو�سع اآليات لحماية الطفل التي ت�سمل الر�سد والإحالة.	
• النوع 	 القائم على  العنف الجن�سي والعنف  الناجين من  اإ�سراك الأطفال والمراهقين بما في ذلك 

الإجتماعي في ت�سميم وتنفيذ مبادرات الحماية المجتمعية.
• اإ�سراك الرجال والأولد في برامج الوقاية من العنف الجن�سي �سد الأطفال.	
• التاأكد من تبني المدار�ش والوحدات ال�سحية الم�ستقبلة لالأطفال لممار�سات توظيف �سارمة تت�سمن 	

التدقيق في كافة العاملين للتاأكد من عدم تورطهم في جرائم العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي.

• تدريب المدر�سين والعاملين بالخدمات ال�سحية داخل مجتمعات الالجئين على التعامل مع الأطفال 	
الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي واإحالة حالتهم للخدمات المنا�سبة.

• المنظمة 	 وغير  الر�سمي  غير  التعليم  خيارات  وتوفير  بالمدار�ش  الإلتحاق  على  الفتيات  ت�سجيع 
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لالأطفال الالجئين من فتيات واأولد لمنع الممار�سات الخا�سة بزواج الأطفال وعمل الأطفال )وهي 
مواقف قد يتعر�ش فيها الأطفال لمخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي).

• دعم برامج ال�سحة الجن�سية والإنجابية الموجهة للمراهقين من الإناث والذكور وزيادة وعيهم حول 	
ق�سايا ال�سحة الإنجابية والأمرا�ش المنقولة جن�سيًا.

• ت�سجيع اإيجاد روابط قوية بين برامج الحماية والتعليم والعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 	
الإجتماعي من اأجل حماية وا�ستجابة اأكثر فاعلية لهذا النوع من العنف �سد الأطفال.
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التوصيات العامة
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8
التوصيات العامة
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التوصيات العامة

العمل من خالل التعديالت التشريعية على: 1.8
• الت�سديق على الإتفاقيات الدولية التي من �ساأنها اأن ت�سمن الوقاية والحماية من العنف �سد الن�ساء 	

والفتيات في حالت اللجوء.
• اأي تمييز من خالل الن�سو�ش القانونية التي توفر 	 اإتاحة الحماية للن�ساء والفتيات الالجئات دون 

الحماية �سد كافة اأ�سكال العنف بما في ذلك العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• دعم الم�ساواة بين الجن�سين في كافة الت�سريعات الوطنية لتتما�سى والمعايير الإقليمية والدولية بما 	

في ذلك اإتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال العنف �سد المراأة )ال�سيداو) للت�سدي لالأ�سباب الجذرية 
للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• و�سع تعريف وا�سح للعنف الجن�سي والغت�ساب والعنف المنزلي في القانون ل�سمان تغطيته لكافة 	
اأ�سكال العنف المرتكب من قبل ال�سريك.

• تعديل الت�سريعات الوطنية لتتما�سى والمعايير والإلتزامات الإقليمية والدولية المعنية بتجريم كافة 	
اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي وتبني اآليات منا�سبة ومت�سقة للم�ساءلة 

بما في ذلك الأحكام الجنائية على الجناة.
• 	 18 في ظل م�سكلة زواج الأطفال، لبد واأن تحدد القوانين المعنية الحد الأدنى ل�سن الزواج عند 

عامًا للجن�سين.
• و�سع �سيا�سات للت�سدي للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي خالل الأزمات بما في 	

ذلك الالجئين والنازحين ق�سرًا وطالبي اللجوء والأ�سخا�ش عديمي الجن�سية.
• الأمم 	 اتفاقيات  مثل  بفعالية  الأع�ساء  الدول  تتبناها  التي  القائمة  والآليات  بالإجراءات  وعماًل 

التطبيق  �سمان  اأجل  من  العمل  با�ستمرار  يو�سي  ال�ساملة،  الدورية  المراجعة  وعمليات  المتحدة 
الفّعال لالتفاقيات الدولية بما في ذلك درا�سة �سحب التحفظات ذات ال�سلة.
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العمل من خالل تنمية وتعزيز القدرات البشرية والمالية على: 2.8
• القائم 	 والعنف  الجن�سي  للعنف  بال�ستجابة  المعنية  القطاعات  لكافة  الوطنية  الموارد  تخ�سي�ش 

على النوع الإجتماعي مثل الحماية وال�سحة والخدمات النف�سية والجتماعية، والخدمات القانونية، 
والمالجئ واأمن المخيمات واأي�سًا البنية الأ�سا�سية للمخيمات.

• النوع 	 القائم على  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  للوقاية  المخ�س�ش  للتمويل  الأولوية  اإعطاء 
الإجتماعي في ظروف اللجوء وتخ�سي�ش الموارد لتمويل الخدمات المتخ�س�سة في الأماكن التي 

تزداد فيها اأعداد الالجئين.
• الوقاية وال�ستجابة 	 لبرامج  المانحة  الجهات  الموارد من  لتعبئة  الوطنية  التن�سيق  اآليات  ا�ستخدام 

للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• زيادة رقعة التدريب حول العنف المبني على النوع الجتماعي في حالت الطوارئ الإن�سانية.	
• بناء قدرات نظم الحماية الوطنية والموؤ�س�سات والقائمين على اإدارة الحالة على ر�سد الناجين من 	

العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي وعلى اإدارة الحالة والإحالة اإلى الخدمات التي 
تتمحور حول احتياجات الناجين.

• اإدماج 	 ودعم  الغت�ساب  لحالت  الإكلينيكية  الإدارة  على  ال�سحة  قطاع  في  العاملين  قدرات  بناء 
الوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل القطاع ال�سحي.

• بناء قدرات العاملين في قطاع ال�سحة على توثيق الإ�سابات وجمع الأدلة الخا�سة بالطب ال�سرعي 	
الرعاية  على  تدريبهم  واأي�سًا  جن�سيًا  منقولة  عدوى  حدوث  من  والتحقق  الإ�سابات  مع  والتعامل 

الوقائية وتقييم مخاطر الحمل والوقاية الالزمة.
• تطوير اإر�سادات واإجراءات تنفيذية معيارية وطرق لالإحالة لم�ساعدة العاملين في مجال الحماية 	

لرعاية  الإر�سادية  للمبادئ  طبقًا  والإحالة  الحالة  باإدارة  القيام  في  الحالة  اإدارة  على  والقائمين 
الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• عند الإمكان، اإدراج فقرات خا�سة بعدم الت�سبب في الأذى وتجنب التداعيات غير المق�سودة خا�سة 	
الوطنية  المعيارية  التنفيذية  الإجراءات  في  المخاطر  من  للمزيد  الناجين  ُتعر�ش  قد  التي  تلك 

الخا�سة بالوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
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العمل من خالل آليات التنسيق على: 3.8
• و�سع وتعزيز اآليات التن�سيق الوطنية للوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 	

الإجتماعي والعمل على اإدماج ال�ستجابة لحالة الالجئين داخل هذه الآلية.
• دعم الآليات الوطنية في الدول الأع�ساء التي بها لجوء وبناء قدراتها في مجالت التقييم والمتابعة 	

ونظم اإدارة المعلومات ومراكز التاأهيل النف�سي وتاأ�سي�ش �سبكات مجتمعية على الم�ستوى القاعدي 
والمحلي لحماية المراأة في مناطق اللجوء.

• �سمان تبادل المعلومات ب�سكل ممنهج بين الآلية الوطنية للتن�سيق والآليات التي تعمل على م�ستوى 	
اآليات رفع التقارير من الكيانات المحلية لآلية التن�سيق الوطنية مع الإلتزام  فرعي/محلي وتعزيز 

بمبادئ ومعايير ال�سرية.
• ا�ستخدام اآليات التن�سيق لتعبئة الموارد، الدعوة وح�سد التاأييد لتغيير ال�سيا�سات، فتح باب الحوار 	

حول اأهم الق�سايا والفجوات، تطوير مواد تعليمية ومعلوماتية، التوا�سل مع الإعالم لت�سليط ال�سوء 
اإلى  اإ�سافًة  والرقابة،  البيانات  تقييمية، جمع  بدرا�سات  القيام  العامة،  وتثقيف  الق�سايا  تلك  على 
بناء قدرات كافة ال�سركاء في مجال مناه�سة العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

4.8 العمل على إنشاء استراتيجيات الوقاية، وذلك عبر:
• المجتمع 	 ومعارف  المعنية،  المجتمعات  في  القوة  ديناميكيات  وتكوين  الحالة  بدرا�سات  القيام 

وتوجهاته وممار�ساته المرتبطة بالعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بما في ذلك 
العنف المنزلي وزواج الأطفال على وجه الخ�سو�ش.

• تعزيز قواعد الم�ساركة المجتمعية الإيجابية عن طريق ر�سد م�سادر الخطر واأهم الموارد المجتمعية 	
التي يمكن تعبئتها لتوفير الحماية للن�ساء والفتيات والأولد والرجال �سد العنف.

• النوع 	 على  القائم  والعنف  الجن�ضي  العنف  واأنماط  الإجتماعي  النوع  عالقات  وفهم  المعارف  بناء 
الإجتماعي داخل مجتمع الالجئين من خالل حمالت رفع الوعي التي ت�ستهدف كافة اأفراد المجتمع 

�سواء كانوا من الرجال اأو الن�ساء اأو الأطفال من كافة الجماعات الإثنية والدينية.
• التن�سيق داخل مجتمع الالجئين ومع غيرهم من الفاعلين لدفع اأن�سطة الوقاية وال�ستجابة من خالل 	

الحفاظ على �سبكات الدعم الجتماعي القائمة وتعزيزها.
• القائم 	 والعنف  الجن�سي  العنف  الناجين من  ال�سلبية تجاه  للمواقف  الت�سدي  المجتمع في  اإ�سراك 
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على النوع الإجتماعي و�سمان اأمان الناجين واأ�سرهم وتبني توجه ل يت�سامح مع الجناة.
• تقديم الدعم للبرامج التي ت�ستهدف تغيير الت�سورات القائمة حول الرجولة والأنوثة بين الالجئين 	

مع  وتت�سامح  المتوازنة  غير  القوى  عالقات  من  تكر�ش  التي  والأولد)  والفتيات  والن�ساء  )الرجال 
العنف �سد المراأة وفي الوقت ذاته دعم الآراء الأكثر اإيجابية وعدالة لالأدوار والإ�سهامات الخا�سة 
وال�ستقالل  الم�ساواة  في  بحقوقهم  العتراف  في  والمتاأ�سلة  والرجال  والأولد  والفتيات  بالن�ساء 

والأمن والكرامة.
• اإ�سراك الرجال ممن ي�سغلون المنا�سب الهامة والقادة من الذكور و�سانعي القرار بو�سفهم دعاة 	

للم�ساواة بين الجن�سين وتمكين الن�ساء والفتيات والق�ساء على العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي.

• دمج ق�سايا النوع الجتماعي في مناهج التعليم العالي لتكون جزء من التعليم المدني والم�سوؤولية 	
الجتماعية لطلبة الجامعات خا�سة فيما يلي – مكافحة العنف �سد المراأة.

• بذل الجهود لت�سهيل الإلتحاق بالمدار�ش بو�سفها بيئة اآمنة لالأولد والفتيات الالجئين مع مالحظة 	
الرتباط بين اللتحاق والبقاء في المدر�ضة وبين مخرجات الحماية لالأطفال والن�ضء بما في ذلك 
الأطفال  زواج  مخاطر  وتراجع  والجتماعي  القت�سادي  والتمكين  التعليم  من  الأعلى  الم�ستويات 

وعمالة الأطفال.
• العمل على دخول الفتيات وبقائهن في المدار�ش وتوفير درو�ش تقوية للفتيات الالجئات الأكثر عر�سة 	

لمخاطر الت�سرب.
• الالجئين 	 الأطفال  بين  للجمع  الدرا�سة  بعد  ما  فترة  وفي  المدر�سة  داخل  المقامة  البرامج  دعم 

واأطفال المجتمعات الم�سيفة لت�سجيع الإندماج والحوار ومنع ت�سرب الفتيات والأولد من المدار�ش.
• تقديم مناهج تتعلق بال�سحة الجن�سية والإنجابية لالأطفال والمراهقين.	
• دعم وتعزيز برامج المهارات الوالدية داخل مجتمعات الالجئين والعمل على التقليل من اله�سا�سة 	

القت�سادية والجتماعية لالأ�سر.
• من 	 الناجين  ال�سحايا/  ا�ستهداف  مع  لالجئين  مهنية  وتدريبات  العي�ش  �سبل  لتوفير  برامج  تبني 

اأن�سطة مدرة للدخل  العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي لتمكينهم من البدء في 
البرامج  هذه  خالل  من  الناجين  لل�سحايا/  والجتماعي  النف�سي  الدعم  خدمات  اإتاحة  ول�سمان 

ب�سكل اآمن ومي�سر.
• تطوير ا�ستراتيجيات لرفع الوعي ومواد توا�سل اإعالمية وتعليمية تحتوي على ر�سائل اأ�سا�سية للفئات 	

الم�ستهدفة والقيام بتدخالت لرفع الوعي ت�ستهدف اإحداث تغيير ثقافي واجتماعي اإيجابي لمنع هذا 
النوع من العنف.
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العمل على إتاحة الخدمات المتخصصة من خالل: 5.8
• والعنف 	 الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  الوقاية  خدمات  اإتاحة  على  الوطنية  الت�سريعات  ن�ش  �سمان 

القائم على النوع الإجتماعي لالجئين دون اأي تمييز.
• العنف الجن�سي والعنف 	 القيم والمفاهيم الجتماعية تجاه  لتغيير  ا�ستراتيجيات  الوعي وتبني  رفع 

القائم على النوع الإجتماعي داخل مجتمعات الالجئين للق�ساء على الو�سمة الجتماعية المرتبطة 
بطلب الخدمات.

• اإلى 	 للو�سول  ه�سا�سة  الأكثر  الفئات  اأو غيرهم من  الالجئين  تواجه  التي  الإجرائية  العقبات  اإزالة 
خدمات ال�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

• والق�ساء) 	 القانون  اإنفاذ  ذلك  في  )بما  المعنية  القطاعات  داخل  الخدمات  مقدمي  قدرات  بناء 
للتعامل مع حالت العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل يراعي الأبعاد الثقافية 
واأبعاد النوع الإجتماعي، مع الحترام الكامل لكافة المبادئ الإر�سادية الخا�سة برعاية ال�سحايا/ 

الناجين.
• بناء قدرات العاملين في الوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي في 	

مختلف القطاعات على المبادئ الإر�سادية لرعاية الناجين مثل الحترام والأمن وال�سالمة وال�سرية 
وعدم التمييز والمقاربة المتمحورة حول الناجين ومبداأ عدم الت�سبب في الأذى.

• بناء قدرات مقدمي الخدمات والأ�سر واأفراد المجتمع على تقديم الإ�سعافات الأولية النف�سية.	
• تقديم الدعم لو�سع برامج مجتمعية لتقديم الدعم النف�سي والجتماعي داخل مجتمعات الالجئين 	

والهيئات  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات  المجتمعية  والجماعات  المجتمع  اأفراد  مع  بالتعاون 
المعنية.

• توفير التدريب المنتظم للعاملين في قطاع ال�سحة على ر�سد حالت العنف الجن�سي والعنف القائم 	
على النوع الإجتماعي والوقاية من الأمرا�ش المنقولة جن�سيًا ومر�ش فقدان المناعة وحالت الحمل 

غير المرغوب فيه وعالج الإ�سابات وجمع الأدلة الخا�سة بالطب ال�سرعي.
• دعم جهود مقدمي الخدمات ال�سحية المجتمعيين والمتطوعين والقائمين على التوليد التقليديين 	

القيم  تغيير  في  الأهلية  والجمعيات  الحكومية  غير  المنظمات  وكذلك  التقليديين  والمعالجين 
المجتمعية ال�سلبية والأبعاد ال�سلبية للنوع الإجتماعي.

• اإعداد الوحدات ال�سحية وغيرها واإمدادها بالأدوات الالزمة والموارد والأدوية  للتعامل مع حالت 	
 post-exposure prophylaxis kit التعر�ش  بعد  ما  الوقاية  اأدوات  ذلك  في  بما  الغت�ساب 

للناجيات من الغت�ساب.
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• اإعطاء الأولوية لأن�سطة التقليل من مخاطر العنف عند التخطيط للموقع وبنائه.	
• �سمان قيام العاملين على اإنفاذ القانون بو�سع اآليات للتقليل من مخاطر العنف وحماية ال�سحايا/ 	

الناجين من مخاطر المزيد من العنف.
• دعم اإقامة وحدات متخ�س�سة داخل مراكز ال�سرطة تتمتع بالخبرة الخا�سة بالوقاية وال�ستجابة 	

للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي و�سمان وجود �سابطات �سرطة.
• المبادئ 	 على  مدربين  موظفين  تعيين  و�سمان  المحلية  القانونية  الم�ساعدة  منظمات  تواجد  دعم 

الإر�سادية للتعامل مع ال�سحايا/ الناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 
يمكنهم من العمل بكفاءة والدفاع عن حقوق ال�سحايا/ الناجين.

• في 	 بالتحقيق  بالتزاماتهم  النيابة)   ووكالء  )الق�ساة  الق�سائي  النظام  في  العاملين  وعي  رفع 
البالغات والتعامل مع ال�سحايا/ الناجين من العنف ب�سكل يراعي النوع الإجتماعي ويعطي اأولوية 

لحقوقهم و�سالمتهم ورفاهتهم والقرارات التي يتخذونها.
• على 	 التعليمي،  النظام  داخل  الجن�سين  بين  الم�ساواة  من  تعزز  التي  التعليمية  ال�سيا�سات  ت�سجيع 

للمعلمين  التدريبية  البرامج  في  والأدوات  الإجتماعي  بالنوع  ة  الخا�سّ الروؤى  اإدراج  المثال  �سبيل 
والم�ست�سارين.

• ة لت�سجيع التحاق الفتيات الالجئات بالتعليم بما في ذلك تحقيق التوازن 	 و�سع ا�ستراتيجيات خا�سّ
بين المدر�سين من الذكور والإناث داخل المدار�ش الم�ستقبلة لالجئين.

• النوع 	 على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  وال�ستجابة  للوقاية  الوطنية  النظم  بين  ال�سالت  بناء 
الإجتماعي والنظم التعليمية من خالل اآليات للرقابة ور�سد حالت العنف والإحالة اإلى الخدمات 

المنا�سبة.
• و�سع برامج توفير �سبل المعي�سة بالم�ساركة الكاملة لالجئين من الن�ساء والفتيات والأولد والرجال 	

واأي�سا المجتمعات الم�سيفة ل�سمان تدخالت فعالة وم�ستدامة ل توؤدي اإلى زيادة التوترات وت�ساعد 
معدلت العنف.
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العمل على إيالء أهمية قصوى للقضايا الخاصة من خالل: 6.8
• بيئة 	 وتوفير  والن�ساء  الإ�ستجابة لالأطفال  لتح�سين م�ستوى  بها مع�سكرات لجئين  التي  الدول  دعم 

منا�سبة لهم وحمايتهم.
• مراجعة ال�سيا�سات والن�سو�ش الت�سريعية التي تكر�ش التمييز على اأ�سا�ش النوع الإجتماعي واتخاذ 	

التدابير الكفيلة للحد من العنف الأ�سري.
• تنظيم حمالت رفع الوعي لتوعية مجتمعات الالجئين بق�سايا العنف الجن�سي والعنف القائم على 	

النوع الإجتماعي والم�ساواة بين الجن�سين والتداعيات ال�سلبية للعنف المنزلي على الأفراد والأ�سر 
الالتي  الن�ساء  �سد  الجتماعية  للو�سمة  والت�سدي  والمعنوية)  والنف�سية  )ال�سحية  والمجتمعات 

تقمن بالإبالغ عن العنف المنزلي.
• مراجعة الت�سريعات الوطنية حول زواج الأطفال ل�سمان توافقها مع المعايير الدولية ورفع �سن الزواج 	

اإلى 18 عاما.
• دعم قدرة نظم حماية الطفل الوطنية على الت�سدي لق�سية زواج الأطفال من خالل تطبيق الأطر 	

الت�سريعية الحالية التي ت�سع حدًا لزواج الأطفال واأي�سًا من خالل تعزيز واإ�سالح النظم القانونية 
الوطنية عند ال�سرورة.

• الالتي 	 الالجئات  مثل  الجن�سي  ال�ستغالل  لخطر  المعر�سة  الفئات  لر�سد  مجتمعية  اآليات  و�سع 
ت�سلن بمفردهن والأطفال ممن يعولون اأ�سر والناجين من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع 
الإجتماعي من الذكور والأطفال المنف�سلين وغير الم�سحوبين والمراهقين خا�سة الفتيات وتقديم 

الدعم لهم من خالل برامج توفير �ُسبل العي�ش الكريم.
• مالئمة 	 عمل  فر�ش  اإيجاد  ل�سمان  والإناث  الذكور  من  لالجئين  العي�ش  �سبل  توفير  برامج  دعم 

اإلى التحر�ش  الن�ساء والفتيات  اأثناء العمل مما قد يعر�ش الالجئات من  لحمايتهم من ال�ستغالل 
الجن�سي والإ�ستغالل.

• التاأكد من وجود ميثاق اأخالقي ملزم  خا�ش بالإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي بكافة المنظمات الإن�سانية 	
واأن  جميع العاملين على علم بهذا الميثاق وبتبعات خرقه ويقومون بالتوقيع عليه.  

• العمل على و�سع اآليات مجتمعية لل�سكوى توفر الأمان وال�سفافية وال�سرية واإتاحتها لالجئين لحماية 	
ال�سحايا المحتملين من الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي من قبل العاملين في مجال الإغاثة الإن�سانية 

وقوات حفظ ال�سالم واإنفاذ القانون واأي�سًا العاملين بالقوات الم�سلحة.
• التدقيق في ملفات 	 ل�سيا�سات توظيفية �سارمة تت�سمن  الإن�سانية  المنظمات  تبني كافة  التاأكد من 

المر�سحين وتبادل المعلومات بين المنظمات المختلفة حول الموظفين الذين تمت اإقالتهم ب�سبب 
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تورطهم في الإ�ساءة وال�ستغالل الجن�سي وغيرها من اأ�سكال العنف.
• وبالحماية 	 بالب�سر  الإتجار  بمكافحة  الخا�سة  وال�سيا�سات  الت�سريعي  الإطار  توفير  على  التاأكيد 

والم�ساعدة لل�سحايا ومعاقبة الجناة وو�سع خطط عمل وطنية وتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية.
• الر�سد 	 خالل  من  بالب�سر  لالإتجار  للت�سدي  الناجين  حول  متمحورة  ومقاربات  �سيا�سات  تطوير 

وال�ستجابة للناجين من الإتجار بو�سفهم اأفراد في حاجة اإلى الحماية والم�ساعدة والتاأكد من عدم 
اأو تواجدهم  اأو ب�سبب دخولهم  مواجهتهم لالحتجاز والإدانة والم�سوؤولية ب�سبب تعر�سهم لالإتجار 

ب�سكل غير �سرعي داخل الدولة.
• اأو �سحايا الإتجار بالب�سر 	 اآليات للرقابة واأدوات لر�سد الالجئين المعر�سين لخطر الإتجار  و�سع 

بالفعل كاأحد خطوات الت�سجيل وتحديد و�سعية اللجوء بمراكز ال�ستقبال ال�ساحلية ومراكز الحتجاز.
• التاأكيد على اأن يتم الحتجاز والحرمان من الحرية طبقًا للقوانين الوطنية وعدم ال�سماح بالحتجاز 	

الع�سوائي.
• اأو 	 ال�سرعي  غير  الدخول  ب�سبب  بالحتجاز  وال�سيا�سات  الت�سريعي  الإطار  ي�سمح  األ  على  التاأكيد 

كو�سيلة لردع طالبي اللجوء.
• مراجعة الإطار الت�سريعي ليت�سمن بدائل الحتجاز لالجئين وطالبي اللجوء وو�سع اآليات للتطبيق.	
• تبني بدائل الحتجاز لالأطفال ب�سكل عام حيث َيحرم الحتجاز ب�سكل اأ�سا�سي الأطفال من التمتع 	

بحقوقهم المن�سو�ش عليها في القانون الدولي واإتفاقية حقوق الطفل. وعلى وجه الخ�سو�ش، تجنب 
احتجاز الأطفال ب�سبب اللجوء والهجرة؛ حيث اأ�سارت لجنة حقوق الطفل اأن الحتجاز ل يمكن اأن 
ي�سب في الم�سلحة الف�سلى للطفل. اأما في حالت احتجاز الأطفال، فيتم التاأكيد على اأن احتجازهم 

يكون لأق�سر مدة ممكنة واأل يتم الحتجاز في اأماكن الحتجاز الخا�سة بالبالغين.
• بناء قدرات حرا�ش ال�سجون من الإناث على التعامل مع المحتجزين من الن�ساء والأطفال ممن قد 	

يعانون من ال�سدمة اأو من �سحايا العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي؛ علمًا اأن 
احتجاز الأطفال ينبغي األ يحدث اإل في حالت ال�سرورة المطلقة وكحل اأخير.

• توفير التدريب لم�سوؤولي الحماية �سواء كانوا حكوميين اأو غير حكوميين حول المخاطر التي تهدد 	
الإت�سال  و�سائل  وعلى  والم�سنين  الذهنية  الإعاقات  ذوي  ذلك  في  بما  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش 

المالئمة )لغة الإ�سارة ولغة برايل).
• العمل على تكييف كافة الخدمات المقدمة داخل مناطق الالجئين )الخدمات ال�سحية والتعليمية 	

والملجاأ والمراكز المجتمعية، اإلخ) لت�سبح متاحة لالجئين من ذوي الإعاقة.
• تنظيم حمالت لرفع الوعي حول مخاطر الحماية التي يواجهها الالجئين ذوي الإعاقة بما في ذلك 	

والعنف  الجن�سي  العنف  الإعاقة ومخاطر  الأطفال ذوي  ووالدات  الذهنية  الإعاقة  الأ�سخا�ش ذوي 
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القائم على النوع الإجتماعي التي قد يتعر�سوا لها.
• دعم المبادرات المجتمعية لإ�سراك الن�ساء والأطفال وغيرهم من الالجئين ذوي الإعاقة في كافة 	

اآليات الحماية المجتمعية لر�سد ومنع  العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي بما في 
ذلك العنف المنزلي والإ�ساءة الج�سمانية والإتجار بالب�سر والإهمال والتمييز وو�سم الالجئين ذوي 

الإعاقة.
• مراجعة الت�سريعات الوطنية لت�سمين كافة اأ�سكال الت�سال الجن�سي بالإكراه والغت�ساب وتجريمه 	

ب�سكل منا�سب.
• اأفراد المجتمع والأ�سر في مبادرات تغيير القيم المجتمعية وتغيير القوالب النمطية للنوع 	 اإ�سراك 

الجن�سي  العنف  من  الذكور  للناجين  داعمة  بيئة  لخلق  بالرجولة  المرتبطة  الثقافية  والمعتقدات 
للحديث عن تجاربهم وطلب الخدمات.

• المعنيين 	 الفاعلين  قدرات  وبناء  للطفل  الف�سلى  الم�سلحة  لتحديد  ومحددة  وا�سحة  اآليات  و�سع 
بزواج  ت�سمح  التي  الدول  في  ة  خا�سّ الآليات  تنفيذ  على  والق�ساة)  الجتماعيين  )الإخ�سائيين 

الأطفال بقرار من القا�سي.
• اإيالء الأولوية لت�سجيل الأطفال المنف�سلين وغير الم�سحوبين وو�سع اآليات جادة للر�سد والبحث 	

عن الأ�سر واإعادة توحيدها.
• التاأكد من ت�سجيل كافة الأطفال الالجئين من خالل اآليات مرنة ومنا�سبة التكاليف ل�سمان ت�سجيلهم 	

ر�سميًا لحمايتهم من مخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.
• �سمان الحماية لالأطفال المولودين خارج اإطار الزواج بما في ذلك الأطفال المولودين نتيجة للعنف 	

لحماية  الجهود  بذل  مع  الميالد،  عند  وت�سجيلهم  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجن�سي 
الأمهات العازبات والن�ساء الالتي حملن باأطفالهن نتيجة للعنف الجن�سي وال�ستغالل.

• تنظيم منتدى دوري لمتابعة اإنفاذ الإ�ستراتيجية ولتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأع�ساء.	
• اإعداد تقرير موحد لمتابعة اإنفاذ الإ�ستراتيجية.	
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الملحق األول
تعريف أهم المفاهيم والمصطلحات

التي  الق�سايا  الإجتماعي على عدد كبير من  النوع  القائم على  والعنف  الجن�سي  العنف  ي�ستمل مفهوم 
تتخطى العتداء الجن�سي والغت�ساب. ومن اأجل فهم اأف�سل لالأ�سباب الجذرية والتبعات الناتجة عن هذا النوع 
من العنف هناك حاجة ما�سة للتعريف والتمييز بين مفهومي النوع الإجتماعي والجن�ش. وتقوم هذه التعريفات 
على معايير دولية متفق عليها. وقد تختلف الت�سريعات الوطنية عن هذه المعايير كما قد تتردد اأو تحجم عن 
الخ�سائ�ش  اإلى  الجن�ش  مفهوم  ي�سير  الإجتماعي.  النوع  على  قائم  عنف  بو�سفها  العنف  اأ�سكال  بع�ش  قبول 
البيولوجية للذكور والإناث. وهي خ�سائ�ش وراثية وتنح�سر الختالفات في الوظائف الفيزيولوجية والإنجابية.  
اأما النوع الإجتماعي فهو لفظ ي�سير اإلى الخ�سائ�ش الجتماعية التي يتم ا�سنادها اإلى الرجال والن�ساء.  ويتم 
تحديد هذه الخ�سائ�ش الجتماعية بناء على عوامل مختلفة مثل العمر، والديانة، والأ�سل القومي، والعرقي، 
والجتماعي.  كما تختلف اأي�سًا طبقًا للثقافة ويتم على اأ�سا�سها تعريف الهوية والو�سع والأدوار والم�سوؤوليات 
وعالقات القوة بين اأفراد اأي مجتمع اأو ثقافة. ويتم تعلم النوع الإجتماعي من خالل التن�سئة الجتماعية. وهو 
مفهوم غير ثابت اأو فطري ولكنه يتطور لي�ستجيب للتغيرات في البيئة الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية. ومن 

ثم، فاإن مفهوم النوع الإجتماعي هو مفهوم يتم تعلمه وعليه فهو مفهوم متغير.))1))
اأما مفهوم العنف القائم على النوع الإجتماعي فيميز بين العنف ب�سكل عام واأ�سكال العنف التي 
ت�ستهدف الأفراد اأو مجموعات من الأفراد بناء على نوعهم. وقد تم تعريف العنف القائم على النوع الإجتماعي 
الجن�ش.  اأو  الإجتماعي  النوع  بناء على  �سخ�ش  توجيهه �سد  يتم  الذي  العنف  بو�سفه  ال�سيداو  لجنة  قبل  من 
ويت�سمن اأي فعل عنيف يترتب عليه اأذى اأو معاناة للمراأة  اأو الفتاة �سواء من الناحية الج�سمانية اأو الجن�سية اأو 

(148)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 
Prevention and Response, UNHCR, May 2003.
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النف�سية بما في ذلك التهديد باأفعال من هذا القبيل اأو الق�سر اأو الحرمان التع�سفي من الحرية.))1))
اأما مفهوم العنف �سد المراأة في�سير اإلى اأي فعل يمثل عنف قائم على النوع الإجتماعي يترتب عليه 
اأذى بدني اأو جن�سي اأو نف�سي للمراأة والفتاة �سواء في المجال الخا�ش اأو العام. ويعد العنف �سد المراأة نوع من 

اأنواع العنف القائم على النوع الإجتماعي ويت�سمن العنف الجن�سي.)1)))
اأو تهديد ذو  اأو محاولة  اأي فعل  اإلى  والإ�ساءة  الإ�ستغالل  العنف الجن�سي بما في ذلك  ي�سير مفهوم 
طبيعة جن�سية ينتج عنه اأو قد ينتج عنه اأذى بدني اأو نف�سي اأو معنوي. والعنف الجن�سي هو اأحد اأنواع العنف 

القائم على النوع الإجتماعي.
العنف  مفهوم  وهو  �سمولية  اأكثر  مفهوم  الالجئين  ل�سوؤون  المتحدة  لالأمم  ال�سامية  المفو�سية  وتتبنى 
الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي وهو مفهوم يعترف باأنه على الرغم من اأن الغالبية العظمى من 
ال�سحايا/الناجين هم من الن�ساء والأطفال، اإل اأن الرجال والأولد قد يتعر�سون اأي�سا للعنف الجن�سي والعنف 

القائم على النوع الإجتماعي.)))))
العنف هو نوع من ال�سيطرة وال�سطهاد الذي قد يت�سمن القوة اأو الإكراه اأو ال�سغط اإ�سافة اإلى الأذى 
البدني. وقد يكون العنف وا�سحًا في �سكل اعتداء بدني اأو تهديد �سخ�ش ب�سالح، كما قد ياأخذ �سكاًل خفيًا مثل 
التخويف والتهديد والإ�سطهاد. ومن ثم، يتم اإجبار ال�سخ�ش الذي يتعر�ش لهذا النوع من العنف على الت�سرف 

بال�سكل المتوقع منه اأو الت�سرف ب�سكل �سد اإرادته نتيجة للخوف.
�سحيته عن طريق  على  ال�سيطرة  من  الجاني  يتمكن من خالله  لل�سلطة  ا�ستخدام  �سوء  هو  الإ�ساءة 
اإحداث اأذى بدني اأو نف�سي اأو اإخافة ال�سحية من هذا الأذى. وتمنع الإ�ساءة الأفراد من اتخاذ قرارات حرة كما 

تجبرهم على القيام بت�سرفات خارجة عن اإرادتهم. 
الإكراه هو اإجبار اأو محاولة اإجبار �سخ�ش اآخر على الت�سرف �سد اإرادته عن طريق التهديد اأو الإ�سرار 

اللفظي اأو المناورة والتاأثير اأو الخداع اأو التوقعات الثقافية اأو القوة القت�سادية.
يمار�ش  وحين  ال�سلطة.   بممار�سة  العالقات  كافة  وتتاأثر  القرارات.  اتخاذ  على  القدرة  هي  ال�سلطة 
واحترامه  قبوله  التاأكيد على  نوع من  بمثابة  ال�سلطة  تتعلق بحياته، ت�سبح  لإتخاذ قرارات  ال�سلطة  ال�سخ�ش 
لنف�سه مما يكر�ش احترام وقبول الآخرين له بو�سفه م�ساو لهم.  اأما حين يتم ا�ستخدام ال�سلطة للهيمنة وفر�ش 
التزامات على الآخرين ومنع الآخرين وتقييدهم واتخاذ قرارات ب�ساأن حياتهم فيمكن اأن ينتج عن ذلك انتهاك 
لحقوق الآخرين. ومن ثم، فالبد من تحليل عالقات القوة بين الرجال والن�ساء وبين الن�ساء وبع�سهن واأي�سا 
بين الرجال وبع�سهم وبين البالغين والأطفال وبين الأطفال واأندادهم لتكري�ش القدرة على الوقاية وال�ستجابة 

للعنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سكل فعال.
(149)  Ibid.
(150)  General Assembly, the Declaration of Ending Violence against Women, http://www.un.org/documents/ga/res/48/

a48r104.htm.
(151)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, May 2003.
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وم�ساعدة  حماية  على  الإن�سانية  الأزمات  خالل  المتاأثرة  الفئات  تعتمد   : والإ�ساءة  الإ�ستغالل 
الموؤ�س�سات،  وعادة ما يكون العاملون في مجال الم�ساعدات الإن�سانية والحكومة والأمن في موقف قوة حيث 
يتمتعون بال�سلطة لإتخاذ قرارات قد توؤثر على رفاهة وحياة الأ�سخا�ش ممن يتلقون الم�ساعدة. وتحدث الإ�ساءة 
وال�ستغالل  عندما يتم اإ�ساءة ا�ستخدام هذا التباين في ال�سلطة لإيذاء الأ�سخا�ش غير القادرين على التفاو�ش 
اأو اإتخاذ قرارات ب�سكل مماثل. وقد ياأخذ ال�ستغالل والإ�ساءة �سكل القوة البدنية والنف�سية وغيره من و�سائل 
اأو غيرها في مقابل  الح�سول على خدمات جن�سية  الإبتزاز)  بهدف  اأو  الخداع  التحفيز،  الإكراه )التهديد، 

الخدمات والم�ساعدات والمال وغيرها من اأ�سكال المعونات.
الموافقة بناءًا على المعرفة تتم عندما يتخذ �سخ�ش قرارًا بالموافقة ب�سكل طوعي على القيام 
ب�سيء ما بعد تعريفه بكافة المعلومات الالزمة.  ومن ثم فاإن العبارة »�سد اإرادتها« ُت�ستخدم لالإ�سارة اإلى غياب 
الموافقة بناء على المعرفة.  فال يمكن الحديث عن موافقة اإذا ما تم الح�سول على موافقة �سخ�ش ما عن 
طريق التهديد اأو القوة اأو غيرها من �سور الإكراه اأو الختطاف اأو الن�سب اأو الخداع اأو �سوء التعريف. من جهة 
اأخرى ل يكون هناك موافقة بناء على التعريف اإل اإذا ما بذلت الجهود الكافية ل�سمان اأن ال�سخ�ش المعني 
على علم تام وذلك من خالل توفير المعلومات الالزمة بلغة ال�سخ�ش المعني وتعريفه بالق�سايا والمحاذير 
والخيارات المتاحة ومن ثم فتقع الم�سوؤولية على عاتق من يحاول الح�سول على الموافقة لتقديم المعلومات 
ب�سكل م�سبق لل�سخ�ش المعني والتاأكد من اأن المعلومات المقدمة �ساملة ووا�سحة باللغة المنا�سبة ومفهومة. 
ونظرا للتباين الطبيعي في عالقات وديناميكيات القوة بين الالجئين والعاملين في مجال الم�ساعدة الإن�سانية 
وغيرهم من الم�سوؤولين الذين يعتمد عليهم الالجئون من اأجل البقاء، فاإن اأية عالقات جن�سية بين الالجئين 
والعاملين في هذه الموؤ�س�سات ل يمكن و�سفها باأنها عالقات قائمة على موافقة الطرفين، بل لبد من اعتبارها 

عالقات اإكراهية. كما ل يمكن لالأطفال تحت �سن التمييز اأو الإدراك الموافقة على اأية عالقات جن�سية.
والموافقة  بتاأييد  اأو  بالإيذاء  ب�سكل مبا�سر  تقوم  موؤ�س�سة  اأو  اأ�سخا�ش  اأو مجموعة  الجاني هو �سخ�ش 
في  الجناة  يكون  ما  وعادة  الأ�سخا�ش.  من  مجموعة  اأو  �سخ�ش  �سد  الإ�ساءة  �سور  من  غيره  اأو  العنف  على 
اأو ال�سلطة ومن ثم تكون لديهم  القدرة على  اأ�سحاب القرار  ُمّت�سّور، كما يكونون من  اأو  مو�سع قوة حقيقي 
ممار�سة ال�سيطرة على �سحاياهم.  ول �سحة لما يقال حول اأن مرتكبي العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي عادة ما يكونون من الأغراب، فالواقع اأن معظم حالت العنف الجن�سي والعنف القائم على 
اأنثى  ال�سحية/الناجية  تكون  ما  وعادة  لل�سحية.  معروفين  اأ�سخا�ش  قبل  من  ارتكابها  يتم  الإجتماعي  النوع 
في حين يكون الجاني من الذكور في معظم الحالت. كما يرتكب الرجال اأي�سا معظم حالت العنف الجن�سي 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي التي يكون �سحاياها من الرجال وال�سبية. 
ال�سريك )الزوج اأو الخاطب اأو ال�سديق): تقبل معظم المجتمعات اأن يلعب ال�سريك دورا يعطيه �سلطة 
اتخاذ القرار وال�سيطرة على �سريكة حياته وغيرها من اأفراد الأ�سرة من الإناث. وكثيرا ما يتم ممار�سة هذه 

ال�سلطة والتاأثير من خالل التمييز والعنف والإ�ساءة. 
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الجن�سي  العنف  من  اأكبر  ب�سكل  الفتيات  تعاني  ما  عادة  والأ�سدقاء:  والأقارب  الأ�سرة  اأفراد 
زنا  اإلى  الإهمال  من  النتهاكات  هذه  وتتراوح  الخا�ش.  المجال  داخل  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف 
المحارم وعادة ما يحجم المعنيون عن الإبالغ خا�سة ما اإذا كان الأب اأو زوج الأم اأو الجد اأو الإخوة اأو الأعمام 
متورطين في هذه الأعمال. من ناحية اأخرى تتم الممار�سات التقليدية ال�سارة بمعرفة واأحيانا م�ساركة اأفراد 

الأ�سرة والأقارب والأ�سدقاء.
اأ�سحاب النفوذ في المجتمع )المدر�سين والقادة ورجال ال�سيا�سة(: قد ي�سئ القادة وغيرهم 
من اأ�سحاب المنا�سب داخل المجتمع ا�ستخدام ال�سلطة من خالل ممار�سة العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي. وعادة ما تكون ال�سحية في هذه الأحوال اأكثر ترددًا في الإبالغ عن العنف نظرًا لما يتمتع به 

�ساحب المن�سب من الثقة وال�سلطة داخل المجتمع. 
قوات الأمن والجنود بما فيهم قوات حفظ ال�سالم: عادة ما تترّكز القوة وال�سلطة الر�سمية في 
اأيدي الجنود حيث يكون هوؤلء بطبيعة الحال م�سلحون ويرتدون الزي الر�سمي كما اأن لهم �سالحية حفظ الأمن 
داخل المجتمعات. وفي بع�ش الأحيان يمكن للجنود القيام باحتجاز اأو اعتقال الأ�سخا�ش كما اأنهم قد يمتلكون 
القدرة على منح الحقوق والمزايا لالجئين اأو منعها عنهم. ومن ثم فاإن عملية عبور الحدود وطلب الخدمات اأو 
المزايا من القوات الم�سلحة قد تعر�ش الالجئين لمخاطر العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 

وتزداد هذه المخاطر بالن�سبة لالجئات.
العاملين في مجال الم�ساعدات الإن�سانية: يتمتع العاملون في مجال الم�ساعدات الإن�سانية �سواء 
المتحدة  الأمم  وهيئات  الحكومية  غير  بالمنظمات  العاملين  اأو  المحليين،  اأو  الدوليين  الموظفين  من  كانوا 
واأي�سًا الوزارات المعنية بالحكومات الم�سيفة بو�سع يمنحهم �سلطات وا�سعة  في مجتمعات الالجئين. وقد ثبت 
مع الأ�ضف وجود حالت اإ�ضاءة ا�ضتخدام لل�ضلطة من قبل العاملين والتورط في عنف جن�ضي اأو عنف قائم على 
النوع الإجتماعي وهو ما ي�سكل انتهاكًا للواجبات التي يلتزم بها كافة العاملون بالأمم المتحدة واأي�سًا بالهيئات 
ال�سريكة التي تدعمها الأمم المتحدة وذلك بموجب مجلة الأمين العام حول الحماية من العنف وال�ستغالل 
الجن�سي. ومن ثم فالبد من توفير التدريب الالزم لكافة العاملين في مجال الم�ساعدات الإن�سانية وتعريفهم 
بمفاهيم العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي واأي�سًا م�ساءلتهم ب�ساأن اأي �سلوك غير لئق.)))))

المجتمع: هو مجموعة من الأ�سخا�ش - كما يرون اأنف�سهم اأو يراهم الآخرون- يت�ساركون في ال�سمات 
اأهداف م�ستركة. ولكن في  الثقافية والدينية والجتماعية والخلفية والهتمامات وي�سكلون هوية جمعية ذات 
بع�ش الأحيان يكون هذا المجتمع كما يراه الآخرون هو كيان يتكون من العديد من الجماعات الفرعية التي 
تنق�سم طبقًا للعرق اأو الطبقة اأو اللغة اأو الديانة. وقد يقوم هذا المجتمع باحتواء كافة الجماعات داخله ويوفر 
لهم الحماية، كما قد يميز �سد بع�ش الجماعات الفرعية خا�سة الأقليات والجماعات المهم�سة، في�سعب عليهم 
التعبير عن اآرائهم والح�سول على حقوقهم. وياأتي الالجئون والنازحون الذين يعي�سون في مجتمعات موؤقتة من 
(152)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 

Prevention and Response, UNHCR, May 2003.
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مختلف الأ�سول القومية اأو الدينية ومن ثم قد ل يرون اأنف�سهم كجزء من اأي مجتمع. )1)))
الرجولة: غالًبا ما ترتبط الرجولة، على �سبيل المثال، ياإظهار القيادة، رعاية الأ�سرة ماديَا وتوفير 
الدخل الأعلى لها؛ اأن تكون »ب�سكل طبيعي« جيًدا في الوظائف ذات الو�سع الجتماعي المرموق )على �سبيل 
المثال، المنا�سب القيادية في المنظمات)؛ اأن تكون جيدًا »ب�سكل طبيعي« في بع�ش المهام؛ اأن تكون �سارًما 
والقلق...  والخوف،  )الحزن،  بال�سعف  المرتبطة  العواطف  اإخفاء  في  جيدًا  تكون  اأن  فيه؛  ترغب  ما  وتاأخذ 
اإلخ) واأن تظهر اهتمامًا بالن�ساء، واأن تكون رجوليًا، واأن تكون جانًيا ولكن لي�ش �سحية للعنف. وعادة ما ترتبط 

من الهيمنة والعدوانية المت�سلة بالعنف. )1))) الرجولة ببع�ش المفاهيم الخاطئة التي تت�سّ

أنواع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي)155)
اأنواع العنف/ التعريف والو�سف

كما تمت الإ�سارة �سابقًا، فاإن مفهوم العنف القائم على النوع الإجتماعي هو مظلة ت�ستمل 
على اأ�سكال كثيرة من العنف كما يلي:

• الإ�ساءة الجن�سية اإلى الأطفال هو مفهوم يتم ا�ضتخدامه لالإ�ضارة اإلى اأي ن�ضاط جن�ضي بين 	
ينتمي  اأكبر �سنا ل  اآخر  اأو بين طفل وطفل  اأو بين طفل وبالغ  المحارم)  الأقارب )زنا  واأحد  طفل 
لالأ�سرة. كما يرتبط المفهوم بال�ستخدام الوا�سح اأو ال�سمني للقوة اأو الإكراه. واأي�سا في الحالت 
التي ل يتم فيها ا�ستخدام القوة اأو التلويح بها، فاإن كافة الأفعال الجن�سية التي ي�سترك فيها اأطفال 
ممن لم يبلغوا �سن التمييز اأو الموافقة  اأو حين يكون هناك تباينا وا�سحا في القوة  هي من قبيل 

الإ�ساءة.
• العنف الجن�سي المرتبط بالنزاعات  ي�سير مفهوم العنف الجن�سي المرتبط بالنزاعات اإلى 	

الحوادث اأو اأنماط العنف الجن�ضي التي تت�ضمن الغت�ضاب والعبودية الجن�ضية والدعارة الق�ضرية 
المماثلة  الخطورة  ذات  الجن�سي  العنف  اأ�سكال  من  وغيرها  الإجباري  والتعقيم  الإجباري  والحمل 
والتي يتم ارتكابها �سد الن�ساء والرجال والفتيات والفتيان خالل النزاعات اأو في الفترات التالية 
وبين  الأفعال  هذه  بين  العالقة  وتظهر  ال�سيا�سية).  )النزاعات  الحالت  من  غيرها  اأو  للنزاعات 
العقاب  الح�سانة من  ال�سحايا، مناخ  �سمات  ودوافعهم،  الجناة  �سمات  وا�سحة عن طريق  النزاع 
و�سعف قدرات الدولة، البعد عبر الحدودي للجريمة واأي�سا عند انتهاك هذه الأفعال لتفاق وقف 

(153) A Community Based Approach in UNHCR Operations, 2008.
(154)  Women and Men: Hand in Hand against Violence, Strategies and approaches to working with men and boys for 

ending violence against women; UN Trust Fund to End Violence against Women, Oxfam, Kafa.
(155)  Guidelines for integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action, reducing risk, promoting 

resilience and aiding recovery, Inter-agency Standing Committee, 2015, Annex III; Sexual and Gender Based Violence 
against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for Prevention and Response, UNHCR, 
May 2003.
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اإطالق النار.))))) 
• الموارد 	 من  كالحرمان  القت�سادي  العنف  يعد  والخدمات  والفر�ض  الموارد  من  الحرمان 

القت�سادية اأو فر�ش الح�سول على دخل، اأو الحرمان من التعليم والخدمات ال�سحية وغيرها من 
الخدمات الجتماعية اأحد �سور العنف. وهناك اأمثلة كثيرة لهذا النوع من العنف مثل حرمان الأرملة 
من الح�سول على ميراثها، اأو ا�ستيالء ال�سريك اأو اأحد اأفراد الأ�سرة على الدخل اأو الأجر، اأو منع 
المواد   من  الحرمان  اأو  بالمدر�سة  اللتحاق  من  الفتاة  منع  اأو  الحمل،  موانع  ا�ستخدام  من  المراأة 
الغذائية وغيرها من الحتياجات الأ�سا�سية. ويمكن اإدراج الإ�ساءة القت�سادية تحت هذا النوع.  كما 

يمكن اأي�سًا اإدراج بع�ش اأ�سكال الحتجاز تحت هذا ال�سكل من اأ�سكال العنف.
• العنف المنزلي والعنف المرتكب من ال�سريك يتم في بع�ش الأحيان الخلط بين المفهومين 	

بالرغم من اأوجه الختالف العديدة. ففي حين ي�ستخدم مفهوم العنف المنزلي لو�سف العنف الذي 
يحدث داخل المنزل اأو الأ�سرة بين ال�سركاء واأي�سا بين غيرهم من اأفراد الأ�سرة، ي�ستخدم مفهوم 
ال�سديق  )الزوج،  ال�سركاء  بين  الذي يحدث  العنف  اإلى  لي�سير  ال�سريك  قبل  المرتكب من  العنف 
اأو ال�سديقة، وغيرها من العالقات الحميمة) وتعرفه منظمة ال�سحة العالمية باأنه ال�سلوك الذي 
يرتكبه ال�سريك الحالي اأو ال�سابق والذين ينتج عنه اأذى بدني اأو جن�سي اأو نف�سي بما في ذلك العنف 
البدني والإكراه الجن�سي والإ�ساءة وال�سيطرة.))))) وقد يت�سمن هذا ال�سكل من اأ�سكال العنف اأي�سًا 

الحرمان من الموارد والفر�ش والخدمات.
• الإ�ساءة القت�سادية هي اأحد اأبعاد الإ�ساءة حيث ي�سيطر ال�سخ�ش مرتكب الإ�ساءة على اأموال 	

ال�سحية وذلك للحيلولة دون ا�ستقاللها/ا�ستقالله المالي من خالل منعهم من الو�سول اإلى الموارد 
اأو العمل اأو الحتفاظ بال�سيطرة على الدخل.)))))

• الإ�ساءة النف�سية اأو الوجدانية هو اإلحاق الأذى اأو الألم المعنوي اأو النف�سي من خالل التهديد 	
با�ستخدام العنف البدني اأو الجن�سي، اأو التخويف اأو الإذلل اأو العزلة الق�سرية اأو ال�ستبعاد الجتماعي 
اأو المطاردة اأو التحر�ش اللفظي اأو الهتمام غير المرغوب فيه اأو الإيماءات اأو التعليقات اأو الكلمات 
ويندرج  ال�سحية.  على  العزيزة  الأ�سياء  تدمير  اأو  التهديدية  اأو  الجن�سية  الطبيعة  ذات  المكتوبة 

التحر�ش الجن�سي تحت هذا النوع من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.)))))
• ب�سحة 	 �سارة  والدينية  والمجتمعية  الثقافية  العادات  تكون  قد  ال�سارة  التقليدية  الممار�سات 

والمعتقدات  التقليدية  الممار�سات  العالم  في  اجتماعية  فئة  ولكل  البدنية.  اأو  العقلية  ال�سخ�ش 

(156)  UN Action against Sexual Violence in Conflict. 2011. ‘Analytical and Conceptual Framing of Conflict-Related Sexual 
Violence’, <www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1321456915.pdf.

(157)  World Health Organization (WHO). 2014 (updated). ‘Fact Sheet No. 239: Violence against Women’, www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs239/en, referenced in IASC guidelines, 2015.

(158)  National Coalition against Domestic Violence, referenced in http://www.uncfsp. org/projects/userfiles/File/DCE-STOP_
NOW/ NCADV_Economic_Abuse_Fact_Sheet.pdf, referenced in IASC guidelines, 2015.

(159) GBVIMS User Guide. 2010. http://www. gbvims.com, referenced in IASC guidelines, 2015.
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

بمجموعة  الآخر �سارًا  البع�ش  يكون  الأفراد في حين  لكافة  نافعًا  بع�سها  يكون  وقد  بها،  الخا�سة 
بعينها مثل الن�ساء. وت�سمل الممار�سات التقليدية ال�سارة ختان الإناث، التغذية الق�سرية للن�ساء، زواج 
الأطفال وغيرها من الممنوعات. اأما الممار�سات التي تمنع الن�ساء من ال�سيطرة على خ�سوبتهم اأو 
الطفلة،  الأولد وعواقبها على و�سعية  للولدة وتف�سيل  التقليدية  والممار�سات  الغذائية  المحرمات 

اإ�سافة اإلى قتل المواليد من الإناث والحمل المبكر وقيمة المهر وغيرها من الأ�سكال.)1)))
• اأما زواج 	 ال�سخ�ش.  يتم �سد رغبة  الق�سري هو زواج  الزواج  الزواج الق�سري وزواج الأطفال 

الأطفال فهو الزواج الر�سمي اأو غير الر�سمي الذي يتم قبل بلوغ �سن الثامنة ع�سر. ولبد من بذل 
الجهود لرفع ال�سن القانونية للزواج اإلى 18 عامًا. اأما في الأحوال التي يتم فيها ال�سماح بالزواج 
قبل بلوغ �سن الثامنة ع�سر فالبد من و�سع حد اأدنى ل�سن الزواج كما يتعين تبني اإجراءات وا�سحة 
الأطفال  اأو  للطفل  الف�سلى  الم�سلحة  الثامنة ع�سر ل�سمان  تتم قبل  التي  الزيجات  لمراجعة كافة 

المعنيين وعدم العتراف بهذه الزيجات قانونيًا اإل اإذا ثبت اأنها في م�سلحة الطفل.
• العتداء البدني هو نوع من العنف البدني غير الجن�سي، مثل ال�سرب والخنق والجرح باآلة حادة 	

والدفع والحرق واإطالق النار اأو ا�ستخدام اأي نوع من الأ�سلحة واأي�سا الهجوم بالأحما�ش اأو اأية اأفعال 
اأخرى قد ينتج عنها الألم اأو عدم الراحة اأو الجرح.)))))

• الغت�ساب/محاولة 	 التالية:  الأ�سكال  ذلك  في  بما  الأ�سكال  من  العديد  ياأخذ  الجن�سي:  العنف 
جن�سي  فعل  اأي  باأنه  الجن�سي  العنف  ويعرف  الجن�سي.  وال�ستغالل  الجن�سية  الإ�ساءة  الغت�ساب، 
الإتجار  اأو محاولة  تعليقات جن�سية  اأو  اقتراب  بمحاولت  القيام  اأو  بعمل جن�سي  للقيام  اأو محاولة 
اأي  قبل  من  البدنية  القوة  اأو  بالأذى  التهديد  اأو  الإكراه  با�ستخدام  جن�سيا  ل�ستغالله  ما  ب�سخ�ش 
�سخ�ش بغ�ش النظر عن عالقته بال�سحية وتحت اأي ظرف بما في ذلك في المنزل والعمل.))))) 
وي�سمل العنف الجن�سي عددًا من الأ�سكال بما فيها الغت�ساب والعبودية الجن�سية والإتجار والحمل 

الإجباري والتحر�ش الجن�سي وال�ستغالل والإ�ساءة الجن�سية والإجها�ش الق�سري.
الغت�ساب  هو اأي عملية اإيالج ق�سرية اأو باأي من اأ�سكال الإكراه – حتى واإن كانت ب�سيطة  «

– داخل المهبل اأو فتحة ال�سرج با�ستخدام الع�سو الذكري اأو اأي جزء اآخر من الج�سم.)1))) 
وتت�سمن اأي�سا اأي نوع من الإيالج الق�سري للمهبل اأو فتحة ال�سرج با�ستخدام اأداة. اأما محاولة 

القيام بهذا الفعل فيطلق عليها محاولة اغت�ساب.
ختان الإناث هو كافة الجراحات التي تزيل الأع�ساء التنا�سلية لالإناث ب�سكل جزئي اأو كلي  «

(160)  OHCHR. 1995. ‘Fact Sheet No. 23: Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children’, “www.
ohchr.org/documents/publications/factsheet23en.pdf”, referenced in IASC guidelines, 2015.

(161) GBVIMS User Guide. 2010. http://www.gbvims.com, referenced in IASC guidelines, 2015.
(162)  WHO. 2002. World Report on Violence and Health. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en, 

referenced in IASC guidelines, 2015.
(163)  WHO. 2002. World Report on Violence and Health.
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اأو غيرها من الجروح التي يتم اإحداثها لالأع�ساء التنا�سلية لالإناث لأ�سباب غير طبية.)1))) 
الحمل من  « اأو خالل فترة  الحمل  التاأكد من  المولود قبل  يبداأ اختيار جن�ش  قتل الإناث قد 

خالل التعرف على جن�ش المولود قبل الولدة والإجها�ش الختياري، اأو بعد الميالد من خالل 
لإيجاد  الأحيان  بع�ش  في  المولود  جن�ش  اختيار  ي�ستخدم  وقد  الطفل.  اإهمال  اأو  المولود  قتل 
الممنهج  للتف�سيل  اإنعكا�ش  الحالت  من  العظمى  الغالبية  في  كان  واإن  الأ�سرة  داخل  توازن 

لل�سبية.)))))
عن  « �سواء  جن�سية  طبيعة  ذو  ج�سدي  انتهاك  لو�سف  ي�ستخدم  لفظ  هو  الجن�سية  الإ�ساءة 

طريق القوة اأو با�ستغالل الظروف غير المت�ساوية اأو الق�سرية.)))))
العتداء الجن�سي هو اأي نوع من الت�سال الجن�سي غير التوافقي ل ينتج عنه اإيالج وت�سمل  «

الأمثلة محاولة الغت�ساب، القبالت غير المرغوب بها، المداعبة اأو لم�ش الأع�ساء التنا�سلية 
اأو الأرداف.)))))

اأو �سعف موقفه  « اأو محاولة ا�ستغالل ه�سا�سة �سخ�ش  اأي ا�ستغالل  ال�ستغالل الجن�سي هو 
اأو ثقته لأغرا�ش جن�سية بما في ذلك التك�سب المالي اأو الجتماعي اأو ال�سيا�سي من ال�ستغالل 

الجن�سي ل�سخ�ش اآخر. وت�سمل هذه الفئة الدعارة الق�سرية.)))))
ال�ستغالل والإ�ساءة الجن�سية هو مفهوم متفق عليه بين العاملين في مجال الم�ساعدة  «

المتحدة  بالأمم  العاملين  قبل  من  ارتكابه  يتم  الذين  الجن�سي  ال�ستغالل  لو�سف  الإن�سانية 
ال�سكان  �سد  والم�سوؤولين  الدولة  وموظفي  الدولية  والمنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات 

المعنيين.)))))
للخدمات  « فيه، طلب  المرغوب  الجن�سي غير  التقارب  اأ�سكال  كل  ي�سمل  الجن�سي  التحر�ض 

الجن�سية وغيرها من ال�سلوكيات اللفظية اأو الج�سدية ذات الطبيعة الجن�سية.)1)))

• ما يطلق عليه »جرائم ال�سرف« وت�سمل ت�سويه وقتل المراأة والفتاة عقابًا لها على ما ينظر اإليه 	

(164)  WHO. 2014 (updated). ‘Fact Sheet No. 241: Female Genital Mutilation’, <www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/
en>. See also GBVIMS User Guide. 2010. http://www.gbvims.com, referenced in IASC guidelines, 2015.

(165)  OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO. 2011. Preventing Gender-Based Sex Selection: An inter-agency 
statement, http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501460_eng.pdf, referenced in IASC guidelines, 2015.

(166)  United Nations Secretariat. 2003. ‘Secretary-General’s Bulletin on Special Measures for Protection for Sexual 
Exploitation and Abuse’. ST/SGB/2003/13, www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf, referenced in IASC 
guidelines, 2015.

(167) GBVIMS User Guide. 2010. http://www.gbvims.com, referenced in IASC guidelines, 2015.
(168)  United Nations Secretariat. 2003. ‘Secretary-General’s Bulletin on Special Measures for Protection for Sexual 

Exploitation and Abuse’. ST/SGB/2003/13, www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf, referenced in IASC 
guidelines, 2015.

(169) http://www.pseataskforce.org/en/overview, referenced in IASC guidelines, 2015.
(170)  US Department of State. n.d. Sexual Harassment Policy, www.state.gov/s/ocr/c14800.htm, referenced in IASC 

guidelines, 2015.
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

على اأنه اأفعال �سائنة يعتقد اأنها تجلب العار على الأ�سرة اأو المجتمع )ومنها رمي الحم�ش على وجه 
المراأة ال�سابة عقابا لها على جلب العار على اأ�سرتها اأو على محاولة الزواج ب�سخ�ش لم يقع اختيار 
كعذر  المجتمعات  بع�ش  داخل  »ال�سرف«  ق�سية  ا�ستخدام  يتم  الأحيان  بع�ش  وفي  عليه).   الأ�سرة 
وفي  العائلة.)))))  اإناث  اإحدى  �سد  الذكور  من  الأ�سرة  اأفراد  اأحد  يرتكبها  التي  العقوبة  لتخفيف 
حين يقوم الجناة بتبرير هذا النوع من العنف بو�سفه �سروريًا للحفاظ على »�سرف« العائلة، اإل اأنه 
في واقع الأمر نوع من النتقام من المراأة لممار�سة حقها الإن�ساني الأ�سا�سي في اإتخاذ قرار ب�ساأن 
حياتها مثل القرار بالزواج بكامل اإرادتها من �سخ�ش تقوم هي باختياره وهي حقوق تم العتراف بها 

في المادة رقم 16 من اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال العنف �سد المراأة )ال�سيداو).

(171)  Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines for 
Prevention and Response, UNHCR, May 2003.
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

الملحق الثاني
االتفاقات الدولية واإلقليمية

التي تعترف بحق كافة الأفراد في الحماية من كافة  الدولية والإقليمية  المواثيق  هناك عدد كبير من 
اأ�سكال العنف وال�ستغالل والإ�ساءة بما في ذلك العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. اإ�سافة 
الأمم  هيئات  قامت  ُملزمة  غير  وتو�سيات  اإر�سادات  هناك  الدولية،  التفاقيات  مثل  الملزمة  التفاقات  اإلى 
المتحدة وكياناتها المختلفة باإ�سدارها بو�سفها معايير متخ�س�سة حول الوقاية وال�ستجابة للعنف الجن�سي 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي. 
وتنطبق هذه القوانين والإر�سادات اأي�سًا على الالجئين والنازحين ق�سرًا والأ�سخا�ش عديمي الجن�سية، 
كما ت�سير ب�سكل خا�ش في بع�ش الأحيان اإلى العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي في �سياق 

النزاعات اأو الأزمات الإن�سانية.
ويوفر هذا الإطار الت�سريعي لالأ�سخا�ش الحماية من العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 
والحق في الدعم والم�ساعدة الالزمة ا�ستجابة لحوادث العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي.  
بناء على  بالتمييز  تقوم  التي  والممار�سات  القيم  والق�ساء على  وال�سيا�سات  القوانين  لإلغاء  اأي�سًا  يدعو   كما 
الجن�ش اأو النوع الإجتماعي. ومن اأجل تنفيذ فعال لهذه الأدوات القانونية الدولية، على الدول العمل على تعديل 
اأطرها الت�سريعية القانونية للتما�سى والمعايير الدولية التي جاءت في تلك المواثيق واأي�سًا و�سع اآليات منا�سبة 

ل�سمان تنفيذ هذه المعايير ب�سكل فعال.
القانونية. فهناك ما يطلق عليه »القانون  التمييز بين الأ�سكال المختلفة لالأدوات  ومن الأهمية بمكان 
الدول  قامت  التي  الإن�سان  حقوق  اتفاقيات  مثل  للدول  الملزمة  القانونية  الأدوات  اإلى  ي�سير  والذي  ال�سلب« 
بالت�سديق عليها  والقانون الإن�ساني الدولي الذي يحكم ت�سرفات اأطراف النزاعات الم�سلحة واأي�سا قرارات 

.»jus cogens« مجل�ش الأمن والقانون الدولي العرفي وما يطلق عليه القواعد الآمرة
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من جهة اأخرى هناك اأدوات قانونية اأخرى يمكن اعتبارها بمثابة “القانون الرخو” وهي الأدوات غير 
الملزمة التي تحمل في طياتها نوع من الإلتزام المعنوي داخل المجتمع الدولي كما توفر الإر�سادات التخ�س�سية 
الدولية، الإعالنات،  الموؤتمرات  وثائق  المثال  الدولية على �سبيل  الإر�سادات  الق�سايا. وت�سمل هذه  اأهم  حول 
المتحدة  الأمم  هيئات  عن  ال�سادرة  الختامية  والمالحظات  العامة  التعليقات  اإلى  بالإ�سافة  العمل،  برامج 

المن�ساأة بموجب التفاقات واأي�سا المبعوثين الخا�سين والمقررين وغيرهم من الخبراء.))))) 
و فيما يلي بع�ش من اأهم الأدوات الدولية المتعلقة بالوقاية وال�ستجابة لحالت العنف الجن�سي والعنف 

القائم على النوع الإجتماعي في اأوقات النزاعات.

اأهداف التنمية الم�ستدامة:

في الأول من يناير 2016 دخلت اأهداف التنمية الم�ستدامة ال�سبعة ع�سر التابعة لالأجندة 2030 للتنمية 
الم�ستدامة اإلى حيز التنفيذ ب�سكل ر�سمي.  ومن ثم، تقوم الدول على مدار الخم�سة ع�سر عاما المقبلة من خالل 
اأ�سكال  للق�ساء على كافة  الجهود  ببذل كافة  الدول،  تنطبق على كافة  التي  الجديدة  الأهداف  بهذه  الإلتزام 
الفقر ومكافحة عدم الم�ساواة والت�سدي للتغير المناخي مع الحر�ش التام على األ ت�ستثنى اأي فئات من هذه 
الجهود. وقد تم التفاق على هدف مخ�س�ش للم�ساواة بين الجن�سين مما يعك�ش التوافق الدولي حول اأهمية 
تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين ومكافحة كافة اأ�سكال التمييز. وين�ش هدف التنمية الم�ستدامة الخام�ش على 
تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين الن�ساء والفتيات. والجدير بالمالحظة اأن هناك ثالثة اأهداف فرعية 
تحت هذا الهدف تتعلق بالتمييز والعنف �سد الن�ساء والفتيات، اإ�سافة اإلى الممار�سات ال�سارة وكلها من اأ�سكال 

العنف القائم على النوع الإجتماعي. 
يدعو الهدف الفرعي رقم 5.1 للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء والفتيات في جميع اأنحاء 
العالم، في حين يدعو الهدف الفرعي رقم 5.2 للق�ساء على كافة اأ�سكال العنف �سد الن�ساء والفتيات في المجال 
اأ�سكال ال�ستغالل. يدعو الهدف  العام والخا�ش بما في ذلك الإتجار بالب�سر وال�ستغالل الجن�سي وغيره من 
الفرعي 5.3 للق�ساء على كافة الممار�سات ال�سارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج الق�سري واأي�سًا 
ختان الإناث.)1))) ويوفر اإطار اأهداف التنمية  الم�ستدامة وخا�سة الهدف رقم 5 فر�سة هامة لإعادة اإحياء 
الجهود داخل المجتمعات والدول لتحديد والق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز بين الجن�سين داخل الت�سريعات 

الوطنية وال�سيا�سات والممار�سات.

(172)  Handbook for Coordinating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings, GBV Area of 
Responsibility Working Group, Global Protection Cluster, July 2010.

(173)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5 
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االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات

اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد المراأة )ال�سيداو(

كثيرا ما يتم و�سف اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد المراأة والتي تم تبنيها عام 1979 من 
قبل الجمعية العامة لالأمم المتحدة على اأنها بمثابة ميثاق حقوقي للمراأة. وتتكون التفاقية من مقدمة وثالثين 
التمييز.  هذا  على  للق�ساء  الدولي  للعمل  اأجندة  وت�سع  المراأة  �سد  التمييز  ماهية  على  ال�سوء  ت�سلط  مادة، 
وطبقا للمادة 1 من التفاقية يعرف التمييز �سد المراأة باأنه » اأي تفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييد يتم على اأ�سا�ش 
الجن�ض ويكون من اآثاره اأو اأغرا�ضه، توهين اأو اإحباط العتراف للمراأة بحقوق الإن�ضان، بغ�ض النظر عن و�ضعها 
الجتماعي، وتمتعها بالحريات الأ�سا�سية في الميادين ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والمدنية 
اأو في اأي ميدان اآخر”. وتوفر لجنة الق�ساء على التمييز �سد المراأة )لجنة ال�سيداو) الإر�سادات المتخ�س�سة 
حول تف�سير وتنفيذ التفاقية. وقد و�سحت اللجنة اأن تعريف “التمييز” بالمادة 1 من التفاقية ي�سمل اأي�سا 
“العنف القائم على النوع الإجتماعي، وهو العنف الذي يوجه �سد المراأة لكونها اإمراأة والذي يوؤثر ب�سكل غير 
متوازن في الن�ساء”.  ومن ثم فاإن “التمييز” كما تعرفه المادة )ذ) “ي�سمل الأفعال التي ت�سبب اأذى اأو معاناة 
من الناحية الج�سمانية اأو الذهنية اأو الجن�سية اأو التهديد بمثل هذه الأفعال اأو الإكراه وغيرها من �سور الحرمان 
من الحرية.” اإ�سافة اإلى ذلك فاإن العنف القائم على النوع الإجتماعي يمثل خرقًا لبع�ش ن�سو�ش التفاقية، 

بغ�ش النظر عما اإذا كانت هذه الن�سو�ش ت�سير اإلى العنف ب�سكل وا�سح.)1)))
وبالت�سديق على الإتفاقية، تلزم الدول نف�سها باإتخاذ كافة الإجراءات للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز 
�سد المراأة بما في ذلك اإدراج مبداأ الم�ساواة بين الرجال والن�ساء داخل نظمها القانونية، اإلغاء كافة الت�سريعات 
العامة  والموؤ�س�سات  المحاكم  تاأ�سي�ش  واأي�سًا  المراأة  التمييز �سد  لمنع  المنا�سبة  الت�سريعات  وتبني  التمييزية 
قبل  المراأة من  التمييز �سد  اأ�سكال  كافة  على  الق�ساء  و�سمان  التمييز  للن�ساء �سد  الفعالة  الحماية  ل�سمان 

الأ�سخا�ش والمنظمات وال�سركات.)))))
وطبقا لل�سيداو، فالدول الأطراف م�سوؤلة عن تبني الت�سريعات المنا�سبة وغيرها من الإجراءات للق�ساء 
على التمييز �سد المراأة وتعزيز الحماية القانونية والحقوق المت�ساوية للمراأة، واأي�سا م�سوؤلة عن �سمان الحماية 
الفعالة للمراأة �سد التمييز من خالل المحاكم الوطنية المخت�سة وغيرها من الموؤ�س�سات العامة، والبتعاد عن 
تبني اأي ممار�سات تمييزية �سد المراأة واإتخاذ كافة الإجراءات للق�ساء على التمييز �سد المراأة من قبل اأي 
�سخ�ش اأو منظمة اأو �سركة، واإلغاء كافة الن�سو�ش القانونية الوطنية التي ت�سكل تمييزا �سد المراأة )المادة 2). 
كما يتعين على الدول الأطراف اإتخاذ الإجراءات للق�ضاء على كافة اأنواع الأحكام الم�ضبقة واأي اأنماط لأدوار 
الرجال والن�ساء )المادة رقم 5)، واإتخاذ الإجراءات المنا�سبة بما فيها الت�سريعات للق�ساء على كافة اأ�سكال 

الإتجار في الن�ساء وال�ستغالل في الدعارة )المادة 6).)))))

(174)  UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 
19: Violence against women, 1992, available at: http://www.refworld.org/docid/52d920c54.html

(175) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm 
(176)  Virtual Knowledge Centre to end Violence against Women and Girls, UN Women, http://www.endvawnow.org/en/

articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html. 
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التو�سية رقم 19 من قبل لجنة الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد المراأة )1992) : 
»العنف �سد المراأة«

تتناول هذه التو�سية التي اأ�سدرتها لجنة الق�ساء على التمييز �سد المراأة العديد من الق�سايا المتعلقة 
بمفهوم العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، اأهمها هو تو�سيح العالقة بين العنف القائم على 
النوع الإجتماعي و»التمييز« القائم على النوع الإجتماعي طبقا للمادة رقم 1 من التفاقية )الفقرة 7)، واأي�سًا 
تتناول اأن التفاقية تنطبق على العنف الذين ترتكبه ال�سلطات العامة وهو ما يمثل انتهاك الدولة لإلتزاماتها 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإن�سان وغيرها من التفاقات )الفقرة 8)، كما ت�سير اأي�سا اإلى م�سوؤلية الدول 
عن الأفعال الفردية في حال عجزها عن اإتخاذ الإجراءات ال�سرورية لمنع انتهاكات الحقوق اأو اإجراء التحقيق 
ومعاقبة هذه الأفعال )الفقرة 9). كما ت�سير التو�سية اأي�سًا اإلى اأن الإجراءات المتخذة للق�ساء على كافة اأ�سكال 
الإتجار بالب�سر تت�سمن حماية الفئات الأكثر ه�سا�سة مثل الن�ساء المنخرطات في البغاء، واأي�سا للق�ساء على 
الغت�ساب وغيره من اأ�سكال العنف، كما تطالب باإجراءات حمائية وعقابية خا�سة خالل الحروب والنزاعات 

الم�سلحة واحتالل الأرا�سي )الفقرة 15 و16).
اأهمية توفير تدريبات حول النوع الإجتماعي للق�ساة والعاملين على  اإلى  اأي�سا  و ت�سير التو�سية العامة 
اأهمية   اإلى  اأي�سا  التو�سية  ت�سير  24ب). كما  الفعال لالتفاقية )الفقرة  التنفيذ  القانون وذلك ل�سمان  تنفيذ 
الن�ساء  و�سول  و�سمان  الجن�سي )24ز)  وال�ستغالل  الإتجار  لمكافحة  وعقابية خا�سة  وقائية  اإجراءات  تبني 
اأي�سا  التو�سية  وت�سير  24 �ش).  العنف )الفقرة  الخا�سة ب�سحايا  المعزولة للخدمات  الريفيات والمجتمعات 
المنا�سبة )24 ف1)  العقابية  الإجراءات  الجن�سية من خالل  والإ�ساءة  المنزلي  للعنف  الت�سدي  اأهمية  اإلى 
و�سرورة قيام الدول برفع التقارير عن كافة اأ�سكال العنف القائم على النوع الإجتماعي )الفقرة 24 �ش) من 
خالل الإجراءات القانونية والوقائية والحمائية التي يتم تبنيها للتغلب على العنف �سد المراأة واأي�سا عن مدى 

فاعلية هذه الإجراءات )الفقرة 24 �ش ت).)))))

التو�سية العامة رقم 32 ب�ساأن الأبعاد المتعلقة بالنوع الإجتماعي لو�سع الالجئ واللجوء 
والجن�سية وانعدام الجن�سية للمراأة

اإن الهدف من هذه التو�سية العامة هو اإر�ساد الدول الأطراف ب�ساأن كيفية معالجة جميع جوانب التزاماتها 
واإعمال  باحترام وحماية  بالتزاماتها  والوفاء  المراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  بموجب 
حقوق الالجئين وطالبي اللجوء والن�ساء عديمي الجن�سية والمو�سوعية في الم�ساواة وعدم التمييز، في فترات 

ال�سلم وفي حالت النزاعات الم�سلحة الدولية وغير الدولية وفي حالت الحتالل.
اللواتي  الن�ساء  تعر�ش  عدم  �سمان  عن  الرئي�سية  الم�سوؤولية  الأطراف  الدول  تتحمل  للتو�سية،  ووفقًا 
تحت  اأو  اأرا�سيها  داخل  الجن�سية  عديمي  والن�ساء  للجن�سية  المتقدمات  والن�ساء  والالجئات  اللجوء  يلتم�سن 

(177) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html/ 
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�سيطرتها الفعلية اأو تحت الولية الق�سائية، واإن كن خارج اأرا�سيها لأي انتهاك لحقوقهن بموجب التفاقية، بما 
في ذلك النتهاكات التي قد يقوم بها الأفراد اأو الفاعلين من غير الدول.

اإعالن الأمم المتحدة حول الق�ساء على العنف �سد المراأة، 1993

ُيعد اإعالن الأمم المتحدة حول الق�ساء على العنف �سد المراأة ا�ستكمال للتو�سية العامة ال�سادرة عن 
لجنة الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد المراأة )ال�سيداو) ال�سادرة عام 1992، حول العنف �سد المراأة. 
الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الإجتماعي  النوع  على  القائم  التمييز  بين  الروابط  بتحليل  يقوم  حيث 
�ساأنه  لل�سيداو من  الفعال  التنفيذ  اأن  ال�سوء على  الإعالن  وي�سلط  والفتيات.  بالن�ساء  الخا�سة  المراأة  وحقوق 
الإ�سهام ب�سكل فعال في الق�ساء على العنف �سد المراأة، في حين يعرب الإعالن عن القلق من اأن »العنف �سد 

المراأة هو عائق اأمام تحقيق الم�ساواة والتطور وال�سالم«.
اإ�سافة اإلى ذلك يعرب الإعالن عن القلق ب�سبب تعر�ش الفئات التالية لخطر العنف مثل الأقليات واأي�سا 
الن�ساء الالجئات. حيث تعرب الجمعية العامة عن قلقها من اأن بع�ش المجموعات من الن�ساء مثل الالتي ينتمين 
اإلى الأقليات وال�سكان الأ�سليين والالجئات والن�ساء المهاجرات والن�ساء ممن يع�سن في المناطق الريفية اأو 
المناطق النائية، اأو الن�ساء الالتي تعانين الفقر اأو الن�ساء الالتي يع�سن في موؤ�س�سات اأو تحت الحتجاز واأي�سا 

الفتيات والن�ساء الالتي تعانين من الإعاقة وال�سيدات الم�سنات والن�ساء في ظروف النزاع.)))))
يقدم الإعالن في مادتيه 1 و2 تعريف للعنف المبني على النوع الإجتماعي وهو التعريف الذي تم تبنيه 

من قبل العديد من الفاعلين الدوليين:
يعرف هذا الإعالن  العنف �سد المراأة باأنه اأي �سكل من اأ�سكال العنف القائم على النوع الإجتماعي قد 
ينتج عنه الأذى اأو المعاناة البدنية اأو الجن�سية اأو الذهنية اأو التهديد بارتكاب تلك الأفعال والإكراه وغيرها من 

اأوجه الحرمان من الحرية. ويمكن اأن تتم هذه الأفعال في المجال العام اأو الخا�ش. )المادة 1).  

يفهم بالعنف �سد المراأة انه ي�سمل على �سبيل المثال ل على �سبيل الح�سر، ما يلي:

اأ-  العنف البدني والجن�سي والنف�سي الذي يحدث في اإطار الأ�سرة بما في ذلك ال�سرب والتعدي الجن�سي 
من  وغيره  الإناث  وختان  الزوجة،  واغت�ساب  بالمهر،  المت�سل  والعنف  الإناث،  الأ�سرة  اأطفال  على 

الممار�سات التقليدية الموؤذية للمراأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بال�ستغالل؛
الغت�ساب  ذلك  في  بما  العام  المجتمع  اإطار  في  يحدث  الذي  والنف�سي  والجن�سي  البدني  ب-  العنف 
واأي  التعليمية  الموؤ�س�سات  وفي  العمل  مكان  في  والتخويف  الجن�سية  والم�سايقة  الجن�سي  والتعدي 

مكان اآخر، والتجار بالن�ساء واإجبارهن على البغاء؛

(178) http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 
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ج-  العنف المدني والجن�سي والنف�سي الذي ترتكبه الدولة اأو تتغا�سى عنه، اأينما وقع. )المادة 2).)))))
كما تو�سح المادة الرابعة كافة الإجراءات التي يتعين على الدول تبنيها للت�سدي للعنف �سد المراأة بما 
فيها الإجراءات القانونية والإدارية واأي�سًا و�سع خطط عمل وطنية وتنمية القدرات الب�سرية وتخ�سي�ش الموارد 

المالية قدر الإمكان.)1)))

اإتفاقية حقوق الطفل

ُتعّد اإتفاقية حقوق الطفل بمثابة التفاقية الدولية الرئي�سية التي تتبنى اقتراب متكامل لحقوق الإن�سان 
الخا�سة بالأطفال بما في ذلك حقوقهم المدنية والثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية. كما تغطي 
بع�ش نواحي القانون الإن�ساني الدولي والقانون الدولي الخا�ش بالالجئين، خا�سة فيما يتعلق بالمادة 22 التي 
ت�سير اإلى حق كافة الأطفال الالجئين وطالبي اللجوء في الح�سول على الحماية والم�ساعدة من الدول الأطراف 
التي يعي�سون على اأرا�سيها. كما يمكن تق�سيم مواد التفاقية اإلى اأربعة اأنواع من الحقوق، اإ�سافة اإلى مجموعة 
من المبادئ الحاكمة. وترجع اأهمية اتفاقية حقوق الطفل اإلى قيام تقريبا كافة الدول الأع�ساء بالأمم المتحدة 
الخا�سة  والمعايير  المبادئ  التاأييد حول  وح�سد  للتعبئة  فعالة  اأداة  التفاقية  يجعل من  عليها مما  بالت�سديق 

بحقوق الطفل والتي تعك�ش ِاجماعا دوليا.
اأما المبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها التفاقية فت�سمل: مبداأ عدم التمييز، مبداأ الم�سلحة الف�سلى 
للطفل، حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وحق الطفل في الم�ساركة، وتعد هذه المبادئ بمثابة حجر اأ�سا�ش 

ل�سمان تمتع الأطفال بكافة الحقوق المن�سو�ش عليها بالتفاقية.

وا�ستغالل  الأطفال  بيع  ب�ساأن  الطفل  حقوق  باتفاقية  الملحق  الختياري  البروتوكول 
الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية:

هذا  ويركز  الطفل.  حقوق  باتفاقية  الملحقين  الختياريين  البروتوكولين  ثاني  هو  البروتوكول  هذا 
البروتوكول على فئة معينة من المخاطر التي قد يواجهها الأطفال ب�سكل عام وتواجهها الفئات الأكثر ه�سا�سة 
ب�سكل خا�ش. وين�ش البروتوكول في مادته الأولى على اأن تقوم الدول بحظر بيع الأطفال وا�ستغاللهم في البغاء 
وفي المواد الإباحية، ويعرف البروتوكول في مادته الثانية المق�سود بهذه الم�سطلحات الثالث حيث يعرف 
بيع الطفل باأنه اأي فعل اأو تعامل يتم بمقت�ساه نقل طفل من جانب اأي �سخ�ش اأو مجموعة من الأ�سخا�ش اإلى 
�سخ�ش اآخر لقاء مكافاأة اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال العو�ش، كما يق�سد با�ستغالل الأطفال في البغاء ا�ستخدام 
اأ�سكال العو�ش، ويق�سد با�ستغالل الأطفال في  اأو اأي �سكل اآخر من  اأن�سطة جن�سية لقاء مكافاأة  طفل لغر�ش 
المواد الإباحية ت�سوير اأي طفل باأي و�سيلة كانت يمار�ش اأن�سطة جن�سية اأو اأي ت�سوير لالأع�ساء الجن�سية للطفل 

(179) http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 
(180) Ibid.
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لإ�سباع الرغبة الجن�سية.
من ناحية اأخرى تن�ش المادة الثالثة على �سرورة اأن تكفل كل دولة طرف اأن تغطي من خالل ت�سريعاتها 
كحد اأدنى الأفعال والأن�سطة الخا�سة ببيع الطفل وال�ستغالل الجن�سي للطفل ونقل اأع�ساء الطفل توخيا للربح 
وت�سخير الطفل لعمل ق�سري واأي�سا القيام كو�سيط بالحفز غير الالئق على اإقرار تبني طفل على نحو يخالف 
القانون، اأو عر�ش اأو تدبير اأو تقديم طفل لغر�ش ا�ستغالله في البغاء اأو اإنتاج وتوزيع ون�سر وا�ستيراد وت�سدير 

وعر�ش وبيع وحيازة مواد اإباحية متعلقة بالطفل على النحو الذي تم تعريفه بالبروتوكول.

اإعالن ومنهاج عمل بيجين )1995) :

في المكون الخا�ش بالن�ساء والنزاعات الم�سلحة، ي�سير منهاج العمل في )الفقرة رقم 136) اإلى ه�سا�سة 
الالجئين من الن�ساء والأطفال خالل المراحل المختلفة من رحلتهم. حيث ين�ش على :

ت�سكل الن�ساء والأطفال قرابة 80  في المائة من ماليين الالجئين وغيرهم من النازحين ق�سرًا في العالم، 
بمن فيهم النازحين الداخليين. وهم مهددون بالحرمان من ممتلكاتهم، ومن ال�سلع والخدمات، وحرمانهم من 
اإيالء اهتمام خا�ش  من. وينبغي  الأ بالعنف وانعدام  الأ�سلية، ومهددون كذلك  اإلى ديارهم  العودة  حقهم في 
اإرهاب  في حمالت  لال�سطهاد  كاأ�سلوب  والم�ستخدم  المبعدات  والبنات  الن�ساء  �سد  الموجه  الجن�سي  للعنف 
وتخويف منظمة واإرغام اأفراد مجموعة عرقية اأو ثقافية اأو دينية معينة على الفرار من منازلهم. وقد ت�سطر 
�سباب مذكورة في اتفاقية عام 1951   المتعلقة  الن�ساء اأي�سًا اإلى الفرار ب�سبب خوف له ما يبرره من ال�سطهاد لأ
بو�سع الالجئين وبروتوكول عام 1967  ، بما في ذلك ال�سطهاد من خالل العنف الجن�سي اأو الأ�سكال الأخرى 
من ال�سطهاد القائم على النتماء الجن�سي، وَيظلن معر�سات للعنف وال�ستغالل وهن في حالة فرار، في بلدان 

عادة اإلى الوطن وبعدها.)))))  الملجاأ وبلدان اإعادة التوطين، وفي اأثناء عملية الإ
التعليم  توفير  اأهمية  التالية:  للق�سايا  العمل  منهاج  فيت�سدى  المراأة  �سد  بالعنف  الخا�ش  المكون  اأما 
الخا�ض بالنوع الإجتماعي وحقوق الإن�ضان لكل من ال�ضرطة والجي�ض و�ضباط ال�ضجون .... بما في ذلك من 
بطبيعة  العاملين  وعي  رفع  ذلك  في  بما  الالجئين،  تواجد  مناطق  اأو  الم�سلحة  النزاعات  مناطق  في  يعملون 
العنف والتهديد القائم على النوع الإجتماعي وذلك ل�سمان المعاملة العادلة لل�سحايا من الن�ساء، اإ�سافة اإلى 
ت�سجيع ودعم وتنفيذ اإجراءات وبرامج لزيادة المعرفة حول الأ�سباب والعواقب واآليات العنف �سد المراأة عند 
المتكرر  ا�ضتراتيجيات ل�ضمان عدم العتداء  واأي�ضا و�ضع  وال�ضرطة،  القانون  تنفيذ  الم�ضوؤولين عن  ال�ضباط 
على الن�ساء من �سحايا العنف نتيجة للت�سريعات التي ل تراعي بعد النوع الإجتماعي اأو الممار�سات الق�سائية 
الخا�سة  المعلومات  اإدراج  �سرورة  اأي�سا  المكون  هذا  يتناول  المراأة).  �سد  العنف  د،  )المكون  ال�سرطية  اأو 
الخا�سة  التعليم  مناهج  داخل  واأي�سا  للعامة  الموجهة  المعلومات  في  والمعايير  والقليمية  الدولية  بالمواثيق 
بحقوق الإن�سان وتعليم الكبار والبرامج التدريبية الموجهة للجي�ش وال�سرطة وغيرهم من القائمين على تنفيذ 

(181) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html 
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القانون ل�سمان حماية حقوق الإن�سان. 
ي�سير المنهاج اأي�سا اإلى �سرورة تبني الت�سريعات التي تعاقب ال�سرطة وقوات الأمن وغيرهم من موظفي 
اإجراءات  واإتخاذ  بوظائفهم  قيامهم  المراأة خالل  العنف �سد  اأعمال  في  يتورطون  الذين  الدولية  المنظمات 
الن�ساء والفتيات من الإبالغ عن  الموؤ�س�سية لتمكين  اإلى تعزيز الآليات  اإ�سافة  التحقيق والعقوبات المنا�سبة، 
حالت العنف الموجهة �سدهن في بيئة اآمنة ل يخ�سين فيها من العقوبات اأو الأعمال النتقامية اأو التهم. العمل 
على �سمان للمراأة نف�ش الحقوق المتاحة للرجال لالإن�سمام اإلى �سلك الق�ساء والعمل في المحاماة وغيرها من 

الأعمال داخل المحاكم، كذلك العمل ك�سابطات �سرطة و�سابطات �سجون وغيرها من الوظائف.)))))

اللجنة الخا�سة بو�سعية المراأة

بين  الم�ضاواة  تعزيز  به  المنوط  الأ�ضا�ضي  الدولي  الكيان  بمثابة  المراأة  بو�ضعية  الخا�ضة  اللجنة  تعد 
الجن�سين وتمكين المراأة. وقد تم ت�سكيله بموجب قرار المجل�ش القت�سادي الجتماعي رقم 11 لعام 1946. 
وتلعب اللجنة دورا محوريا في تعزيز حقوق المراأة وتوثيق حالة الن�ساء في جميع اأنحاء العالم وت�سكيل القيم 
العالمية حول الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المراأة. وقد قام المجل�ش عام 1996 في قراره رقم 6 لعام 1996 
الرقابة على ومراجعة  قياديا في  دورا  اللجنة  لعب  ب�سرورة  القرار  اإتخذ  وثم  اللجنة  بالتو�سع في �سالحيات 
اأن�سطة  النوع الإجتماعي في كافة  اإدراج  اإعالن ومنهاج عمل بكين، وفي  التي تواجه تنفيذ  التقدم والم�ساكل 
اأي�سًا في متابعة  2015، �ساهمت اللجنة  2030 للتنمية الم�ستدامة عام  الأمم المتحدة. وبعد تبني الأجندة 
القت�سادي  )المجل�ش  المراأة.  وتمكين  الجن�سين  بين  الم�ساواة  تحقيق  في  لالإ�سراع  وذلك   2030 الأجندة 

الجتماعي، القرار رقم 6 لعام 2015).

قرار مجل�ض الأمن رقم 1325 ب�ساأن المراأة وال�سالم والأمن )اأكتوبر 2000)

يوؤكد القرار على اأهمية دور المراأة في منع وت�سوية النزاعات ومفاو�سات ال�سالم وبناء ال�سالم وحفظ 
ال�سالم والتدخل الإن�ساني واأي�سًا في عملية اإعادة البناء في اأعقاب النزاعات، كما يوؤكد على �سرورة م�ساركة 
الن�ساء في كافة الجهود المبذولة من اأجل الحفاظ على الأمن وال�سالم. يدعو القرار رقم 1325 كافة الفاعلين 
اإلى زيادة م�ساركة الن�ساء واإدراج روؤية النوع الإجتماعي في كافة جهود الأمم المتحدة لالأمن وال�سالم. كما يدعو 
كافة اأطراف النزاع لتبني اإجراءات خا�سة لحماية الن�ساء والفتيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي 
خا�سة الغت�ساب وغيره من �سور الإ�ساءة الجن�سية خالل النزاعات الم�سلحة. كما ين�ش القرار  على عدد 
من ال�سالحيات التنفيذية ذات التداعيات على الدول الأطراف وكيانات الأمم المتحدة. )1))) وي�سلط القرار 
ال�سوء على اأهمية الم�ساركة الكاملة للن�ساء في كافة الجهود للحفاظ على ال�سالم والأمن، ويطالب الأمين العام 

(182)  http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html 
(183)  http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/ 
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الحماية  التدريب الالزم على  ال�سالم على  لعمليات حفظ  التابعين  المدنيين  الموظفي  بالتاأكيد على ح�سول 
والحقوق والحتياجات الخا�سة للن�ساء )المادة 6)، ويطالب كافة الفاعلين الأطراف في اتفاقات ال�سالم بتبني 
الإجراءات ل�سمان حماية واحترام حقوق الإن�سان الخا�سة بالن�ساء والفتيات خا�سة قوات ال�سرطة )المادة 8 
ج)، ويوؤكد على م�سوؤلية الدول عن و�سع حد للح�سانة من العقاب وتقديم كافة الم�سوؤولين عن جرائم الحرب 

اإلى العدالة بما في ذلك المتورطين في اأعمال العنف الجن�سي �سد الن�ساء والفتيات )المادة 11).)1)))
الجن�سي  العنف  وقف  اأجل  من  للم�ساءلة  نظامًا  لو�سع   2010 ل�سنة   1960 قرار  الأمن  مجل�ش  اعتمد 
المرتبط بالنزاع. وتطلب القرار قوائم باأ�سماء الجناة وتقارير �سنوية عن الأطراف الم�ستبه في ارتكابها للعنف 
ا�ستراتيجية وممنهجة و�سريعة  المعلومات بطريقة  القرار على جمع  الم�سوؤولية عن ذلك. وين�ش  اأو  الجن�سي 
واإحاطة مجل�ش الأمن ب�ساأن العنف الجن�سي المت�سل بالنزاعات في الوقت المنا�سب؛ كما يدعو القرار البلدان 

اإلى و�سع التزامات محددة زمنيًا لمعالجة هذه الم�ساألة.

قرار مجل�ض الأمن رقم 2122 لعام 2013 في اجتماعه الـ 7044 في اأكتوبر 2013

ي�سلط هذا القرار ال�سوء على ه�سا�سة و�سع الن�ساء خالل النزاعات الم�سلحة وما بعد النزاع خا�سة في 
حالت النزوح الق�سري وما يرتبط به من حقوق المواطنة غير المتوازنة والتطبيق المنحاز للنوع في قوانين 
اللجوء. كما يعرب اأي�سًا عن القلق ب�ساأن التهديدات وانتهاكات حقوق الإن�سان التي تمار�ش �سد الن�ساء خالل 
اإجراءات  تناول  العمل على  اإلى  الدول  ويدعو  العنف،  تزايد مخاطر  وتتمثل في  النزاعات  بعد  وما  النزاعات 
الأطراف  الدول  اأي�سا  القرار  يدعو  كما  والفتيات.  الن�ساء  �سد  المرتكبة  النتهاكات  لكافة  النتقالية  العدالة 
الإن�سانية والتمويل للخدمات القطاعية المختلفة  الم�ساعدات  توؤمن  اأن  اأن تعمل على  المتحدة  وهيئات الأمم 
بما في ذلك الخدمات الطبية والقانونية والنف�سية والجتماعية وخدمات توفير �سبل العي�ش للن�ساء المتاأثرات 
بالنزاع، اإ�سافة اإلى خدمات ال�سحة الجن�سية والإنجابية بما فيها ال�ستجابة لحالت الحمل غير المرغوب فيه. 
كما يندد القرار بانتهاكات القانون الدولي المرتكبة �سد المدنيين بما فيهم الن�ساء والفتيات والتي تت�سمن 
الغت�ساب وغيره من اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ويوؤكد على م�سوؤلية الدول 

عن توفير الحماية.

(184)  http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html 
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العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية)))))

ين�ش العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية على �سرورة ح�سول كل من الرجال والن�ساء على الحقوق 
المت�ساوية كما ين�ش عليها العهد )المادة 3). كما يوؤكد على حق الجميع في الحماية من التعذيب والمعاملة 
القا�سية وغير الإن�سانية  والمهينة والعقاب )المادة 7)، والتي قد تت�سمن العنف الجن�سي والعنف القائم على 
النوع الإجتماعي. ويوؤكد العهد اأي�سًا على الحق المت�ساوي للجميع في الحرية والأمن ال�سخ�سي وهو ما يت�سمن 
الحماية من العتقال اأو الحتجاز الع�سوائي )المادة 9). واأخيرًا ولي�ش اآخرًا، يعترف العهد بحق كل طفل دون 
اأي تمييز بناء على العرق واللون والجن�ش واللغة والدين والأ�سل القومي والجتماعي والممتلكات والميالد في 

الحماية التي ي�ستحقها بناء على و�سعه كقا�سر )المادة 24).

العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية – التعليق العام للجنة حقوق الإن�سان رقم 35، 
المادة 9 )الحرية والأمن ال�سخ�سي()))))

يقوم هذا التعليق العام ب�سرح المق�سود بحرية الأ�سخا�ش والأمن ال�سخ�سي، حيث ي�سير اإلى اأن المادة 
التا�سعة توؤمن هذه الحقوق لكافة الأ�سخا�ش بما فيهم الفتيات والأولد. وي�سير التعليق في الفقرة التا�سعة اأن 
الحق في الأمن ال�سخ�سي يوفر الحماية لالأفراد �سد اإلحاق الأذى البدني اأو الذهني �سواء داخل الحتجاز اأو 
خارجه. كما يو�سح �سرورة قيام الدول الأطراف باإتخاذ الإجراءات الالزمة لمنع الأذى الم�ستقبلي و�سرورة 
ال�ستجابة ب�سكل منا�سب لكافة اأ�سكال العنف �سد بع�ش الفئات بما فيها الن�ساء خا�سة الالتي تعر�سن للعنف 

المنزلي.

العام  التعليق  للعهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية،  التابعة  لجنة حقوق الإن�سان 
رقم 28 المادة الثالثة )الم�ساواة في الحقوق بين الرجال والن�ساء( 29 مار�ض 2000 )))))

ت�سير  ب�سكل مت�ساو. حيث  العهد  المن�سو�ش عليها في  الحقوق  اإتاحة كافة  التعليق �سرورة  ي�سرح هذا 
المادة الثالثة اإلى التالي: »تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ت�ساوى الرجال والن�ساء في حق التمتع 
اإذا ما تم  المادة  العهد«. وتعطل ن�سو�ش هذه  بجميع الحقوق المدنية وال�سيا�سية المن�سو�ش عليها في هذا 
حرمان �سخ�ش من التمتع ب�سكل كامل ومت�ساو من اأي من الحقوق. ومن ثم، فعلى الدول �سمان تمتع الرجال 

والن�ساء ب�سكل مت�ساو بكافة الحقوق المن�سو�ش عليها في العهد«.
المن�سو�ش  الحقوق  ب�سمان  الأطراف  الدول  التزام   28 رقم  العام  التعليق  من  الثالثة  الفقرة  وت�سلط 
عليها في العهد لكافة الأفراد، كما ن�ست عليه المادتان 2 و3 من العهد واإتخاذ الخطوات الالزمة ل�سمان رفع 

(185) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
(186) http://www.refworld.org/docid/553e0f984.html;
(187) http://www.refworld.org/docid/45139c9b4.html
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وعي ال�سكان والعاملين بالدولة بحقوق الإن�سان وتعديل الت�سريعات المحلية ل�سمان نفاذ الحقوق المن�سو�ش 
عليها في هذا العهد. وُت�سلط هذه الفقرة �سرورة قيام الدول الأطراف بتبني الإجراءات الإيجابية في كافة 
المجالت لتمكين المراأة ب�سكل فعال بما في ذلك توفير المعلومات المتعلقة بالدور الفعلي للمراأة في المجتمع 
حتى تتحقق اللجنة من قيام الدول الأطراف – اإ�سافة اإلى التعديالت الت�سريعية – باإتخاذ الإجراءات ل�سمان 
تم  التي  والخطوات  مواجهتها  تمت  التي  وال�سعوبات  اإحرازه،  تم  الذي  التقدم  الإلتزامات، مقدار  نفاذ هذه 
تبنيها للتغلب على هذه ال�سعوبات. اأما الفقرة الرابعة فت�سلط ال�سوء على م�سئولية الدول الأطراف عن اتخاذ 
كافة  الخطوات بما في ذلك منع التمييز بناء على الجن�ش، لو�سع حد لكافة الممار�سات التمييزية �سواء في 
القطاع العام اأو الخا�ش، والتي يكون من �ساأنها الحيلولة دون التمتع بالحقوق على قدم الم�ساواة. وت�سير الفقرة 
اإلى الدور الذي تلعبه بع�ش الممار�سات التقليدية ال�سارة والتوجهات في ا�ستمرارية الدور الثانوي  الخام�سة 
للمراأة وم�سوؤلية الدول الأطراف في �سمان عدم ا�ستخدام المواقف والتوجهات التقليدية والتاريخية والدينية 
والثقافية في تبرير انتهاكات حقوق المراأة في الم�ساواة اأمام القانون وتمتعها بكافة الحقوق المن�سو�ش عليها 

في العهد.
والحماية خالل  المت�ساوية  بالحقوق  الن�ساء  تمتع  �سمان  �سرورة  على  ال�سوء  ال�سابعة   الفقرة  وت�سلط 
حالت الطوارئ )المادة 4)، في حين ت�سير الفقرة الثامنة اإلى ه�سا�سة و�سع الن�ساء اأثناء النزاعات الداخلية 
اأو الدولية، وتوؤكد على التزام الدول الأطراف باإتخاذ كافة الإجراءات خالل هذه الفترات لحماية الن�ساء من 

مخاطر الغت�ساب والخطف وغيرها من �سور العنف القائم على النوع الإجتماعي.

 ،2000 الن�ساء والأطفال  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالأ�سخا�ض، وبخا�سة 
بروتوكول   – الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  لإتفاقية  المكمل 

باليرمو:

والبروتوكول  الوطنية  المنظمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  الأ�سا�سية لتفاقية  الوظيفة  ُتعد 
المكمل لها ب�ساأن منع وقمع ومعاقبة التجار بالأ�سخا�ش هو مكافحة الجريمة. حيث ت�سعى التفاقية والبروتوكول 
لتعريف الأعمال الإجرامية واإر�ساد الدول لكيفية مكافحتهم. وتوفر الوثيقتان اإر�سادات مفيدة حول بع�ش اأوجه 
حماية ال�سحايا ومن ثم فيمثالن نقطة البداية لأي تحليل لحتياجات الحماية الدولية الناتجة عن الإتجار.)))))

بالن�ساء  ب�سكل خا�ش  الهتمام  مع  بالب�سر  الإتجار  ومكافحة  منع  اأ)  هو  البروتوكول  والغر�ش من هذا 
والأطفال، ب) حماية وم�ساعدة �سحايا الإتجار مع توفير كامل الحترام لحقوقهم الإن�سانية، ج) دعم التعاون 
بين الدول الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.))))) ويت�سدى البروتوكول لحقوق �سحايا الإتجار مع اأخذ ال�سن 

(188)  GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/
or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked, 
UNHCR, 2006.

(189) http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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الخا�سة  الحتياجات  ذلك  في  بما  العتبار  في  الإتجار  ب�سحايا  الخا�سة  والحتياجات  الإجتماعي  والنوع 
بال�سحايا من الأطفال )المادة 6)، و�سع �سحية الإتجار داخل الدول الم�ستقبلة )المادة 7)، اإ�سافة اإلى اإعادة 
توطين �سحايا الإتجار )المادة 8).  اأما المادة  العا�سرة  فت�سير اإلى : »توفر الدول الأطراف اأو تعّزز تدريب 
موظفي اإنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المخت�سين على منع التجار بالب�سر. وينبغي اأن 
ين�سب التدريب على الأ�ساليب الم�ستخدمة في منع ذلك التجار ومالحقة المتاجرين وحماية حقوق ال�سحايا، 
بما في ذلك حماية ال�سحايا من المتاجرين. وينبغي اأن ُيراعي هذا التدريب الحاجة اإلى مراعاة حقوق الإن�سان 

والح�سا�سية تجاه الأطفال والنوع الإجتماعي«.)1)))

نظام  روما الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية:

المادة  وتعد  الأ�سا�سـي.  رومــا  نظـــام  من   1 رقم  للمادة  الدوليــة طبقا  الجنائيــة  المحكمة  تاأ�سي�ش  تم 
7 (ز) اأحد اأهم المواد المتعلقة بق�سية العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي حيث ت�سير اإلى 
�سكل  اأي  اأو  الق�سري  التعقيم  اأو  الق�سري  الحمل  اأو  البغاء  الإكراه على  اأو  الجن�سي  ال�ستعباد  اأو  » الغت�ساب 
اآخر من اأ�سكال العنف الجن�سي على مثل هذه الدرجة من الخطورة« بو�سفها جرائم �سد الإن�سانية، كما توفر 
التعريفات لكافة الجرائم. من ناحية اأخرى ت�سير المادة الثامنة حول جرائم الحرب في الفقرة رقم 22 التي 
تت�سمن الجرائم التالية �سمن اأ�سكال جرائم الحرب العديدة: »الغت�ساب اأو ال�ستعباد الجن�سي اأو الإكراه على 
البغاء اأو الحمل الق�سري على النحو المعرف في الفقرة 2)و) من المادة 7 اأو التعقيم الق�سري، اأو اأي �سكل اآخر 

من اأ�سكال العنف الجن�سي ي�سكل اأي�سا انتهاكا خطيرا لتفاقيات جنيف.«)))))
الغت�ساب  اعتبار  اإمكانية  »برواندا«  الخا�سة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  ُي�سير  كما 
بو�سفه جريمة �سد الإن�سانية )المادة 3)، كما يعتبر اأي�سا انتهاكات الكرامة الإن�سانية وخا�سة المعاملة المهينة 
والمذلة والغت�ساب والبغاء الق�سري بو�سفها انتهاكات للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف والبروتوكول الإ�سافي 
رقم 2.))))) كما ي�سير النظام الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية  الخا�سة بيوغو�سالفيا ال�سابقة)1))) اإلى 
الغت�ساب بو�سفه اأحد الجرائم �سد الإن�سانية )المادة 5). وي�سير النظامان الأ�سا�سيان اإلى اأن الغت�ساب 
يتفق وتعريف »الجرائم �سد الإن�سانية« اإذا ما تم اإرتكابه ب�سكل ممنهج �سد المدنيين اأو اإذا ما تم ارتكابه خالل 

النزاعات الم�سلحة �سد ال�سكان المدنيين.

(190) Ibid.
(191) https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 
(192)  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatuteInternationalCriminalTribunalForRwanda.aspx 
(193) http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
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قرار مجل�ض الأمن رقم 2008/1820:)1)))

يتناول هذا القرار في المادة رقم 3 الإجراءات الخا�سة التي يتم اإتخاذها لحماية الن�ساء والفتيات من 
العنف الجن�سي خالل النزاعات الم�سلحة من خالل تبني اإجراءات ع�سكرية  تاأديبية مالئمة وتدريب القوات 
العنف الجن�سي  انت�سار  ت�ساعد على  التي  الأ�ساطير  المدنيين والك�سف عن  العنف �سد  اأ�سكال  على منع كافة 
اأو غيره من  بالغت�ساب  �سابقة  خا�سة  اأية  لك�سف  والأمنية  الم�سلحة  للقوات  المن�سمين  التدقيق في  واأي�سا 
العنف الجن�سي، واأي�سا اإخالء الن�ساء والأطفال المعر�سين لخطر العنف الجن�سي اإلى اأماكن اآمنة. فيما تن�ش 
المادة 4  على اإنهاء الح�سانة من العقوبة لمرتكبي العنف الجن�سي والعمل على حماية كافة ال�سحايا ب�سكل 
مت�ساو بموجب القانون. تن�ش المادة 6 على �سرورة تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لقوات حفظ ال�سالم التابعة 
للعنف  وال�ستجابة  والتعرف  المنع  على  للم�ساعدة  الإن�سانية  الم�ساعدة  مجال  في  وللعاملين  المتحدة  لالأمم 
7 الأمين العام بتكثيف  اأ�سكال العنف �سد المدنيين. من جهة اأخرى تطالب المادة رقم  الجن�سي وغيره من 
الجهود لتنفيذ �سيا�سة »ل ت�سامح« مع ال�ستغالل والإ�ساءة الجن�سية داخل عمليات الأمم المتحدة لحفظ ال�سالم 
وتطالب الدول التي ت�ساهم في قوات حفظ ال�سالم باإتخاذ اإجراءات وقائية �سد ال�ستغالل والإ�ساءة الجن�سية. 
ذلك  في  بما  المدنيين  لحماية  وا�ستراتيجيات  ال�سالم  لحفظ  اإر�سادات  بتطوير  فتطالب  التا�سعة  المادة  اأما 
اآليات فعالة  10 بو�سع  اأ�سكال العنف الجن�سي. واأخيرًا ولي�ش اآخرًا، تطالب المادة  الن�ساء والفتيات من كافة 
لتوفير الحماية من العنف الجن�سي للن�ساء والفتيات داخل وحول مخيمات الالجئين  والنازحين التي تديرها 

المفو�سية ال�سامية وكذلك في كافة اإجراءات نزع ال�سالح والت�سريح واإعادة الإدماج.)))))

قرار مجل�ض الأمن رقم 2009/1888: )))))

لحماية  الالزمة  الإجراءات  بتبني  الم�سلحة  النزاعات  اأطراف  كافة  القرار  هذا  من   3 المادة  تطالب 
المدنيين بما في ذلك الن�ساء والأطفال من كافة اأ�سكال العنف الجن�سي، بما في ذلك ... التدقيق في المر�سحين 
لاللتحاق بالجيو�ش الوطنية وقوات الأمن ل�سمان ا�ستبعاد كل من يثبت تورطه ... في العنف الجن�سي. اأما المادة 
6 فتطالب الدول بتبني اإ�سالحات قانونية وق�سائية �ساملة ل�سمان و�سول الناجين من العنف للعدالة و�سمان 
معاملتهم ب�سكل يحفظ كرامتهم خالل كافة مراحل العملية الق�سائية وحمايتهم وتعوي�سهم عن معاناتهم. اأما 
اأطراف النزاع ب�سرورة التحقيق ب�سكل دقيق في كافة البالغات حول حالت العنف  7  فتطالب كافة  المادة 
التاأكيد على  واأي�ضًا  للعدالة،  الجناة  والعمل على تقديم  الجي�ض  اأفراد  اأو  المدنيون  يتورط فيها  التي  الجن�ضي 
قيام الم�سرفين من المدنيين والقادة الع�سكريين با�ستخدام �سلطاتهم لمنع العنف الجن�سي والت�سدي لق�سية 
الح�سانة من العقاب. وت�سجع المادة 9 الدول على بناء قدرات القائمين على اإنفاذ القانون فيما يتعلق بالعنف 

(194) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820%282008%29 
(195)  http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html 
(196) http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/17thsession/SC_res1888_2009.pdf 
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الجن�سي في النزاعات الم�سلحة، فيما تطالب المادة رقم 17 الأطراف باإدراج ق�سايا العنف الجن�سي منذ بداية 
عملية ال�سالم واأي�سًا خالل القيام باإ�سالحات قطاعية وعند التدقيق في تعيين اأفراد القوات الم�سلحة وقوات 
20 بتوفير الدعم الفني للدول التي ت�ساهم بقوات الجي�ش وال�سرطة وذلك بهدف  الأمن. كما تطالب المادة 
تقديم اإر�سادات لأفراد الجي�ش وال�سرطة حول الت�سدي لق�سايا العنف الجن�سي قبل الإنت�سار وتقديم تدريبات 
تعريفية. واأخيرًا تت�سدى المادة 21 لمطالب تعزيز الجهود لتنفيذ �سيا�سة الأمم المتحدة بعدم الت�سامح مع 
ال�ستغالل والإ�ساءة  الجن�سية ومطالبة الدول الم�ساهمة بالقوات باإتخاذ الخطوات الالزمة لتقديم تدريبات 

خالل مرحلة ما قبل النت�سار ورفع الوعي داخل غرفة العمليات.)))))

قرار مجل�ض الأمن رقم 2009/1889:

وتدين الفقرة الثالثة من ن�ش قرار مجل�ش الأمن كافة اأ�سكال انتهاكات لجنة القانون الدولي المنطبقة 
اأطراف  وتطالب جميع  ال�سراع،  انتهاء  بعد  ما  الم�سلحة وحالت  النزاعات  والفتيات في حالت  الن�ساء  �سد 
ال�سراع بالمتناع الفوري عن هذه الممار�سات، كما يوؤكد على م�سوؤولية الدول الأطراف في و�سع حد لإفالت 
الن�ساء والفتيات  اأنواع العنف المرتكبة �سد  الم�سوؤولين من العقاب وتقديم كل من تثبت م�سوؤوليته عن كافة 

خالل النزاعات الم�سلحة للعدالة، بما في ذلك جرائم الغت�ساب وغيرها من اأ�سكال العنف الجن�سي.

اإتفاقية حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة:)))))

تعرف المادة 1 الغر�ش من هذه التفاقية وهو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة تمتعًا 
احترام كرامتهم  وتعزيز  الأ�سا�سية،  والحريات  الإن�سان  الآخرين بجميع حقوق  الم�ساواة مع  كاماًل على قدم 
المتاأ�سلة. طبقًا لالإتفاقية ي�سمل م�سطلح »الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة« كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل 
بدنية اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�ّسَية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من الم�ساركة ب�سورة كاملة 

وفعالة في المجتمع على قدم الم�ساواة مع الآخرين.
الدول  وتطالب  الإعاقة  ذوي  والأطفال من  الن�ساء  اإلى حقوق  فت�سير  الإتفاقية  من  و7   6 المادتين  اأما 
بكفالة حقهم في الم�ساركة والتطور والتمكين. وتت�سدى المادة 11 لحالت الخطر والأزمات الإن�سانية ومن ثم 
فهي اأي�سا ت�سير اإلى المخاطر التي قد يتعر�ش لها الالجئون من ذوي الإعاقات. وطبقًا لهذه  المادة  “تتعهد 
وكذلك  الدولي  الإن�ساني  القانون  فيها  بما  الدولي،  القانون  في  الواردة  لم�سوؤولياتها  وفقا  الأطراف  الدول 
القانون الدولي لحقوق الإن�سان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة ل�سمان حماية و�سالمة الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة 
الذين يوجدون في حالت تت�سم بالخطورة، بما في ذلك حالت النـزاع الم�سلح والطوارئ الإن�سانية والكوارث 
الطبيعية”. واأخيرا تت�سدى المادة 16 للحرية من ال�ستغالل والعنف والإ�ساءة وت�سمل كافة اأنواع العنف القائم 

(197) http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/17thsession/SC_res1888_2009.pdf 
(198) http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#1 
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على النوع الإجتماعي. وطبقا لهذه المادة:
من . ) وغيرها  والتعليمية  والجتماعية  والإدارية  الت�سريعية  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

التدابير المنا�سبة لحماية الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على ال�سواء، من جميع 
اأ�سكال ال�ستغالل والعنف والعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجن�ش.

 تتخذ الدول الأطراف اأي�سا جميع التدابير المنا�سبة لمنع جميع اأ�سكال ال�ستغالل والعنف والعتداء . )
واأ�سرهم  الإعاقة  لالأ�سخا�ش ذوي  والدعم  الم�ساعدة  منا�سبة من  اأ�سكال  توفير  منها  اأمور  بكفالة 
ومقدمي الرعاية لهم تراعي جن�ش الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة و�سنهم، بما في ذلك عن طريق توفير 
المعلومات والتثقيف ب�ساأن كيفية تجنب حالت ال�ستغالل والعنف والعتداء والتعرف عليها والإبالغ 
عنها. وتكفل الدول الأطراف اأن يراعى في توفير خدمات الحماية �سن الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة ونوع 

جن�سهم واإعاقتهم.
 تكفل الدول الأطراف قيام �سلطات م�ستقلة بر�سد جميع المرافق والبرامج المعّدة لخدمة الأ�سخا�ش . 1

ذوي الإعاقة ر�سدًا فعاًل للحيلولة دون حدوث جميع اأ�سكال ال�ستغالل والعنف والعتداء.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المنا�سبة لت�سجيع ا�ستعادة الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة عافيتهم . 1

البدنية والإدراكية والنف�سية، واإعادة تاأهيلهم، واإعادة اإدماجهم في المجتمع عندما يتعر�سون لأي 
اأو العتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية  اأو العنف  اأ�سكال ال�ستغالل  �سكل من 
لهم. وتتحقق ا�ستعادة العافية واإعادة الإدماج في بيئة تعزز �سحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنف�سه 

وكرامته وا�ستقالله الذاتي وتراعي الحتياجات الخا�سة بكل من نوع الجن�ش وال�سن.
ت�سع الدول الأطراف ت�سريعات و�سيا�سات فعالة، من �سمنها ت�سريعات و�سيا�سات تركز على الن�ساء . )

والأطفال، لكفالة التعرف على حالت ال�ستغالل والعنف والعتداء التي يتعر�ش لها الأ�سخا�ش ذوو 
الإعاقة والتحقيق فيها، وعند القت�ساء، المقا�ساة عليها.

اإتفاقية مناه�سة التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 
اأو المهينة:

ت�سير هذه التفاقية اإلى م�سئولية الدول الأطراف عن اإتخاذ كل دولة طرف اجراءات ت�سريعية اأو ادارية 
اأية اإجراءات اأخرى لمنع اأعمال التعذيب في اأي اقليم يخ�سع لخت�سا�سها الق�سائي ول  اأو  اأو ق�سائية فعالة 
يجوز التذرع باأية ظروف ا�ستثنائية اأيًا كانت، �سواء اأكانت هذه الظروف حالة حرب اأو تهديدا بالحرب اأو عدم 

ا�ستقرار �سيا�سي داخلي اأو اية حالة من حالت الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. )المادة 2). 
كما توؤكد التفاقية على م�سوؤلية الدول الأطراف  باأن تمنع في اأي اقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية حدوث اأي 
اأعمال اأخرى من اأعمال المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة التي ل ت�سل اإلى حد التعذيب كما 
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حددته التفاقية )المادة 16). كما اأ�سارت لجنة الأمم المتحدة لمناه�سة التعذيب اإلى اأن الغت�ساب قد يكون 
اأحد اأ�سكال التعذيب طبقا لن�ش المادة 1 من التفاقية.))))) كما اأو�سح المقرر الخا�ش بالأمم المتحدة ب�ساأن 
التعذيب اأن الغت�ساب هو اأحد اأنواع التعذيب عندما يتم بتحري�ش من اأو بموافقة و�سمت ال�سلطات العامة.)11))

الأطفال  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  حظر  ب�ساأن   (182 )رقم  الدولية  العمل  منظمة  اإتفاقية 
والإجراءت الفورية للق�ساء عليها، 1999:

اإلى  1999. وتدعو التفاقية  اأ�سكال عمل الأطفال عام  اأ�سواأ  ب�ساأن حظر   182 تم تبني التفاقية رقم 
حظر والق�ساء على اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال باأ�سرع وقت ممكن. وت�سير التفاقية اإلى اأربعة اأنواع من اأ�سواأ 
بالرق كبيع  ال�سبيهة  الممار�سات  اأو  الرق  اأ�سكال  التفاقية كافة  وتت�سمن لأغرا�ش هذه  الأطفال  اأ�سكال عمل 
الأطفال والتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل الق�سري اأو الإجباري لالأطفال ل�ستخدامهم في �سراعات 
اأعمال  انتاج  اأو  الأطفال  بما في ذلك دعارة  لالأطفال  الجن�سي  ال�ستغالل  اأ�سكال  كافة  تت�سمن  م�سلحة، كما 
اإباحية اأو اأداء عرو�ش اإباحية، وتعد كلها من بع�ش اأ�سكال العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي 

التي قد يتعر�ش لها الأطفال الالجئين.

البروتوكول التابع للميثاق الإفريقي حول حقوق الإن�سان وال�سعوب حول حقوق الن�ساء 
في اإفريقيا 2003:

تدعو بع�ش مواد هذا البروتوكول لتوفير اإجراءات الحماية للن�ساء �سد العنف الجن�سي واحترام الم�ساواة 
بين الجن�سين. وتدعو المادة 3 لتبني وتنفيذ الإجراءات المنا�سبة ل�سمان حماية حقوق كل اإمراأة في الحترام 
لكرامتها وحماية الن�ساء من كافة اأ�سكال العنف خا�سة العنف الجن�سي  واللفظي. وتدعو الفقرة 4 الدول لو�سع 
وتنفيذ القوانين للق�ساء على كافة اأ�سكال العنف �سد المراأة بما في ذلك ممار�سة الجن�ش بالإكراه �سواء في 
تاأهيل  باإعادة  الخا�سة  البرامج  وتنفيذ  المراأة  العنف �سد  الم�سوؤولين عن  وعقاب  العام،  اأو  الخا�ش  المجال 
الناجين وو�سع اآليات وخدمات لتوفير المعلومات واإعادة التاأهيل وتعوي�ش ال�سحايا. اأما المادة 8 فتدعو اإلى 
تبني الإجراءات المنا�سبة ل�سمان اأن كافة جهات اإنفاذ القانون مجهزة لتف�سير وتطبيق حقوق الم�ساواة بين 

الجن�سين ول�سمان تمثيل الن�ساء ب�سكل مت�ساوي داخل كافة جهات اإنفاذ القانون.))1))

(199)  See C.T. and K.M v. Sweden, Communication No. 279/2005, 17 November 2006, UN Doc. CAT/C/37/D/279/2005 
(2007).

(200)  Special Rapporteur on Torture report before the Human Rights Council, 15 January 2008, A/HRC/7/3, para 36.
(201) http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf 
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الميثاق العربي لحقوق الإن�سان

قامت جامعة الدول العربية باإ�سدار هذا الميثاق في اآيار/ مايو 2004، حيث ان�سمت اإليه اأغلبية الدول 
الأع�ساء. ويتناول حزمة متكاملة من حقوق الإن�سان داخل العالم العربي. ويوجد بالميثاق عددًا من المواد التي 
قد تنطبق على الالجئين ب�سكل عام اأو على الأطفال الالجئين ب�سكل خا�ش. فعلى �سبيل المثال، تن�ش المادة 
3 على اأن يتمتع كل فرد داخل اأرا�سي الدول الأع�ساء بالحقوق والحريات المعمول بها داخل هذا الميثاق، دون 
تمييز على اأ�سا�ش العرق اأو اللون اأو الجن�ش اأو اللغة اأو المعتقد الديني، اأو الراأي ال�سيا�سي، اأو الأ�سول القومية 

اأو الجتماعية، اأو الم�ستوى القت�سادي، اأو الميالد، ودون التمييز بين الجن�سين.
الروابط الأ�سرية  الدولة والمجتمع �سمان حماية الأ�سرة وتوثيق  اأنه على  اإلى   2-33 المادة  كما ت�سير 
كما  والأطفال.  الن�ساء  �سد  وخا�سة  الأ�سرة  داخل  الإ�ساءة  اأو  العنف  اأ�سكال  جميع  وحظر  اأفرادها  وحماية 
الم�سنين  والأ�سخا�ش  والأطفال  لالأمهات  الالزمة  والرعاية  الحماية  توفير  على  اأي�سًا  والمجتمع  الدولة  تعمل 

والأ�سخا�ش ذوي الحتياجات الخا�سة، وتوفير اأف�سل الفر�ش للن�شء وال�سباب للنمو البدني والعقلي.

التنمية  اأعمال  جدول   - ال�ستراتيجية  العمل  خطة   - العربية  للمراأة  القاهرة  اإعالن 
للمراأة في المنطقة العربية 2030 

التي  التو�سيات  من  جملة   2014 فبراير  في  ال�سادر  القاهرة  اإعالن  خالل  من  العربية  الدول  تبنت 
ت�سمنت التفاق على و�سع هدف قائم بذاته معني بالم�ساواة بين الجن�سين، ف�ساًل عن اعتماد �سيا�سات العدالة 
اعتماد  اإلى  اأي�سًا  الإعالن  ودعا  المراأة.  ال�سيا�سات على  تلك  لتاأثير  الفقر نظرًا  وتقلي�ش حالت  الجتماعية 
والإن�ساف  والحماية  الوقاية  اآليات  تعزيز  للمراأة، ف�ساًل عن  ال�سيا�سية  الم�ساركة  وتعزيز  اإيجابية،  اإجراءات 
اإلى العمل مع الرجال والفتيان ك�سركاء وحلفاء  للت�سدي للعنف القائم على النوع الإجتماعي. ودعا الإعالن 

ا�ستراتيجيين في الق�ساء على جميع اأ�سكال العنف �سد الن�ساء والفتيات.
واأ�سار الإعالن اأي�سًا اإلى اأهمية اعتماد ا�ستراتيجيات وخطط عمل وطنية لمكافحة العنف �سد المراأة، 
واعتماد تدابير وقائية �ساملة للت�سدي للعنف �سد المراأة، واإحالة جميع الحالت اإلى نظام العدالة الر�سمي، مع 
كفالة توفير خدمات الحماية للمراأة من جميع اأ�سكال العنف. واأبرز الإعالن اأي�سًا اأهمية معالجة حالة الن�ساء 
والفتيات في ظل الحتالل وكذلك الالجئات وحمايتهن من جميع اأ�سكال العنف وال�ستغالل خالل فترات عدم 

ال�ستقرار والنزاعات الم�سلحة والحروب وكذلك اأثناء اللجوء والنزوح الداخلي.
وبناًء على ذلك، اعتمدت خطة عمل ا�ستراتيجية لتنمية المراأة العربية في اإطار اأجندة التنمية للفترة 
2015-2030 تراوحت اأهدافها ال�ستراتيجية ما بين الم�ساركة ال�سيا�سية، والم�ساركة القت�سادية، والتغيير 
الجتماعي، ف�ساًل عن الق�ساء على العنف �سد الن�ساء والفتيات وحماية الن�ساء والفتيات من ال�سراع والإرهاب. 
وغطى الهدف ال�ستراتيجي لمكافحة العنف �سد الن�ساء والفتيات تعزيز الإطار الت�سريعي وال�سيا�سي، واعتماد 
وتعزيز  وقائية  اآليات  اعتماد  اإلى  بالإ�سافة  المراأة،  �سد  العنف  لمناه�سة  وطنية  ا�ستراتيجيات وخطط عمل 
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الخدمات  لتقديم  القطاعات  متعدد  وطني  نظام  وتفعيل  العدالة  مراحل  كافة  اإلى  ال�سحايا  و�سول  اإمكانية 
ل�سحايا العنف.

وركز الهدف ال�ستراتيجي الذي يتناول م�ساألة المراأة وال�سالم والأمن على اأهمية تعزيز الأطر الت�سريعية 
الق�سري  النزوح  وفترات  الم�سلحة  النزاعات  اأثناء  العنف  اأ�سكال  من جميع  والفتيات  للن�ساء  الحماية  لتوفير 

واإ�سراك الن�ساء في جميع مراحل الوقاية والحماية وت�سوية النزاعات، وخالل فترة ما بعد النزاعات.

الإ�ستراتيجية الإقليمية: حماية المراأة العربية الأمن وال�سالم 2015

في  الن�ساء  تواجه  التي  الهائلة  التحديات  وهي  الأهمية،  في  غاية  ق�سية  العربية  الدول  جامعة  اأولت 
في  ي�ساهم  عربي  ا�ستراتيجي  اإطار  و�سع  خالل  من  والنزاعات  الحتالل  ظروف  ظل  في  العربية  المنطقة 
وال�سالم.  الأمن  بناء  جهود  في  الن�ساء  من  مزيد  اإ�سراك  على  والإقليمية  الدولية  والمنظمات  الدول  ت�سجيع 
اأجل وقاية  المتحدة من  الأمم  التي و�سعتها  المعاهدات والمواثيق  ا�ستعرا�ش  تناولت هذه ال�ستراتيجية  وقد 
الن�ساء والفتيات وحمايتهن وتمكينهن من لعب دورًا فاعاًل في مجال ال�سالم؛ كما تناولت المرجعيات الإقليمية 
وا�ستراتيجية  الإن�سان،  لحقوق  العربي  والميثاق  العربية،  الدول  كميثاق جامعة  وال�سالم  بالأمن  العالقة  ذات 
النهو�ش بالمراأة العربية. كما تطرقت ال�ستراتيجية اإلى درا�سة مفهوم الأمن الإن�ساني للمراأة والذي يتج�سد 
في �سون كرامة المراأة وتلبية اإحتياجاتها المادية والمعنوية وهي احتياجات ُتعبر عن نف�سها �سمن اإطار التنمية 
بمفهومها ال�سامل؛ هذا وقد اأ�سارت ال�ستراتيجية اإلى العنف �سد الفتيات والن�ساء خالل النزاعات الم�سلحة، 
اأ�سكاله واأ�سبابه، واآثار الحروب والنزاعات الم�سلحة على الن�ساء واآليات تعزيز الحماية للمراأة. وفي الأخير، 
تناولت ال�ستراتيجية الروؤى ال�سامنة لحق المراأة العربية في الحماية من كافة اأ�سكال العنف القائم على النوع 
الجتماعي في اأوقات الحرب وال�سلم، وتاأمين حقوقها كاملًة دون تمييز وتعزيز دورها في مجتمع ت�سوده العدالة 

والم�ساواة.
هذا وقد تم اعتماد هذا ال�ستراتيجية وخطة العمل الملحقة بها من ِقبل مجل�ش الجامعة على الم�ستوى 

الوزاري في دورته الـ144 في �سبتمبر 2015. 
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المواثيق الدولية
حالة التصديق عليها داخل المنطقة العربية 

)الدول األعضاء في جامعة الدول العربية)

اأ�سكال  كافة  على  الق�ساء  اتفاقية 
التمييز �سد املراأة )ال�سيداو(

الكويت،  الأردن،  العراق،  م�سر،  جيبوتي،  البحرين،  اجلزائر، 
ال�سعودية،  قطر،  عمان،  املغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان، 

فل�سطني، �سوريا، تون�ش، الإمارات العربية املتحدة، اليمن.

ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 
الن�ساء  وبخا�سة  بالأ�سخا�ض،  الجتار 
لتفاقية  املكمل   -  2000 والأطفال 
اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم 
بروتوكول   – الوطنية  عرب  املنظمة 

بالريمو

الكويت،  الأردن،  العراق،  م�سر،  جيبوتي،  البحرين،  اجلزائر، 
ال�سعودية،  قطر،  عمان،  املغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان، 

ال�سودان، �سوريا، تون�ش، الإمارات العربية املتحدة.

ذوي  الأ�سخا�ض  حقوق  اتفاقية 
الإعاقة

اجلزائر، البحرين، جيبوتي، الأردن، موريتانيا، املغرب، عمان، 
الإمارات  تون�ش،  �سوريا،  ال�سودان،  فل�سطني،  ال�سعودية،  قطر، 

العربية املتحدة، واليمن.

اتفاقية  منظمة العمل الدولية )رقم 
عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  حظر  ب�ساأن   )182
للق�ساء  الفورية  والإجراءت  الأطفال 

عليها

كافة الدول الأع�ساء يف جامعة الدول العربية

من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية 
اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب 

الالاإن�سانية اأو املهينة

الكويت،  الأردن،  العراق،  م�سر،  جيبوتي،  البحرين،  اجلزائر، 
ال�سومال،  ال�سعودية،  قطر،  املغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان، 

�سوريا، تون�ش، الإمارات العربية املتحدة، واليمن.
الإفريقي  للميثاق  التابع  الربوتوكول 
حول  وال�سعوب  الإن�سان  حقوق  حول 

حقوق الن�ساء يف اإفريقيا 2003

املغربية،  اململكة  ليبيا،  م�سر،  جيبوتي،  القمر،  جزر  اجلزائر، 
موريتانيا، ال�سودان، وتون�ش.

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 
ICCPR وال�سيا�سية

الكويت،  الأردن،  العراق،  م�سر،  جيبوتي،  البحرين،  اجلزائر، 
�سوريا،  ال�سودان،  ال�سومال،  املغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان، 

تون�ش، واليمن.
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية 

الدولية
م�سر،  البحرين،  اجلزائر،  ت�سدق:  ومل  وقعت  التي  الدول 
�سوريا،  عمان،  املغرب،  الكويت،  املتحدة،  العربية  الإمارات 

ال�سودان، واليمن.

الدول التي �سدقت: جيبوتي، فل�سطني، الأردن، وتون�ش.
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 خطة العمل
الُملحقة باالستراتيجية العربية 

للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال
 العنف  في سياق اللجوء في المنطقة العربية



خطة العمل اإلقليمية
 لتنفيذ االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال 

العنف  في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

تهدف خطة العمل الإقليمية تحديد الخطوات الالزم تنفيذها على الم�ستوى الإقليمي لتفعيل 
ال�ستراتيجية العربية للوقاية وال�ستجابة لمناه�سة كافة اأ�سكال العنف في و�سع اللجوء وخا�سة 
العنف الجن�سي �سد الن�ساء والفتيات. وتقترح خطة العمل الإقليمية اأهم الأن�سطة في المجالت 
اأ�سكال العنف. كما تعترف  الأ�سا�سية التي ي�ستلزم فيها تبني مبادرات للوقاية وال�ستجابة لكافة 
الخطة بوجود مبادرات في الكثير من الدول للت�سدي لق�سايا العنف في و�سع اللجوء، وتتما�سى مع 

الأهداف التي يتم تف�سيلها فيما يلي.

وفي حالة وجود ا�ستراتيجيات وطنية للت�سدي لق�سايا العنف في و�سع اللجوء بو�سفها مبادرات م�ستقلة 
اأو مكونات ل�ستراتيجيات اأكثر �سموَل للتعامل مع ق�سايا الالجئين، يرجى اأن يوظف الإطار التالي بو�سفه اأداة 
للتخطيط لتعزيز جهود ال�ستجابة الحالية. اأما في الحالت التي ترى فيها الدول �سرورة و�سع ا�ستراتيجيات 
بو�سفه  الإطار  هذا  يوظف  اأن  فيمكن  اللجوء،  و�سع  في  العنف  اأ�سكال  لكافة  ال�ستجابة  و  للوقاية  مخ�س�سة 
نقطة بداية لو�سع ا�ستراتيجيات وطنية. وتعرب المفو�سية ال�سامية عن ا�ستعدادها لتقديم الدعم الفني للدول 
و غيرهم من ال�سركاء في حالة طلب ذلك.  وتعد بع�ض الأن�سطة الأ�سا�سية المقترحة بمثابة مبادرات طويلة 
المدى يمكن اأن ُتنفذ على مدار ثالثة اإلى خم�سة اأعوام، في حين يمكن تنفيذ بع�ض الأن�سطة الأخرى على المدى 
المتو�سط اأو الق�سير )من عام اإلى عامين(.  والجدير بالإ�سارة اإلى اأن المعايير المقترحة للم�ساعدة في قيا�ض 
تقدم الأن�سطة لي�ست اأهداف اإجبارية، بل يتم طرحها بو�سفها اأدوات للتخطيط لم�ساعدة الدول و غيرها من 

ال�سركاء في التخطيط لأهداف قابلة للقيا�ض و القيام بتقديرات جادة للتقدم الذي تم اإحرازه.
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال
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ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

ني من الن�ساء 
جئ

ال
ال

جال 
ت والر

والفتيا
ف 

خمتل
لد من 

لأو
وا

ظم 
ت  يتمتعون بن

خللفيا
ا

جلودة 
طنية عالية ا

و
جابة 

ل�ست
للوقاية وا

ف.
لكافة اأ�سكال العن

القوانني الوطنية 
تتما�سى واملعايري 

الدولية.

•	
مراجعة الت�سريعات لو�سع تعريف للطفل و�سن الزواج يتما�سى  

جلن�سني. )طويل املدى(
	•واملعايري الدولية واإلغاء املواد التي متيز بني ا

العمل على اأن توؤ�س�ض الأطر الت�سريعية الوطنية لأ�سكال منا�سبة من 
جلنائية املفرو�سة على جرائم العنف 

يف ذلك العقوبات ا
امل�ساءلة مبا 

جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي دون ا�ستثناءات. )طويل 
ا

	•املدى(
يل 

العمل على اأن تن�ض الت�سريعات على تعريف وا�سح للعنف املنز
ل�سمان تغطيتها لكافة اأ�سكال العنف من قبل ال�سريك وكذلك تعريف 
يف ذلك كافة اأ�سكال الت�سال 

مبا 
جلن�سي والغت�ساب 

دقيق للعنف ا
جلن�سي الق�سري. )طويل املدى(

	•ا
جلن�سي 

تطوير اأدلة تنفيذية معيارية للوقاية وال�ستجابة للعنف ا
والعنف القائم على النوع الجتماعي ت�سمل كافة الناجني والأ�سخا�ض 
متييزي. 

يف ذلك الالجئني على اأ�سا�ض غري 
مبا 

املعر�سني للخطر 
	•)طويل املدى(

تعزيز جودة و اإتاحة خدمات امل�ساعدة القانونية لكافة الناجني من 
يف ذلك 

مبا 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي 

العنف ا
جتار.

الناجني من الإ

•	
املعنية 

الت�سريعات 
عدد 

مبكافحة كافة اأ�سكال العنف 
	•املتما�سية و املعايري الدولية.

عدد الت�سريعات وال�سيا�سات 
املعدلة التي توفر تعريفات 
والعنف 

يل 
املنز

للعنف 
جلن�سي و الغت�ساب.

	•ا
التنفيذية 

الأدلة 
عدد 

املعيارية التي تعك�ض القوانني 
وال�سيا�سات الوطنية للوقاية 
حلماية من العنف بكافة 

وا
يف ذلك العنف 

مبا 
اأ�سكاله 

جلن�سي والعنف القائم على 
ا

	•النوع الجتماعي.
املعنية 

املوؤ�س�سات 
عدد 

ين 
القانو

الدعم 
بتقدمي 

مت 
عدد الق�سايا التي 

اأو 
م�ساعدة ال�سحايا فيها.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين. 
�سركاء من املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

فعالة للتن�سيق 
اآليات 

املرتبطة 
وال�سراكة 

بكافة اأ�سكال العنف مبا 
جلن�سي 

يف ذلك العنف ا
على 

القائم 
والعنف 

النوع الجتماعي. 

•	
و�سع و تعزيز اآليات التن�سيق الوطنية للوقاية و ال�ستجابة للعنف 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي و�سمان اإدراج ال�ستجابة 

ا
	•حلالت اللجوء داخل هذه الآليات )ق�سري املدى(.

ين املحلية 
حلكومية ومنظمات املجتمع املد

�سمان م�ساركة املنظمات ا
يف 

حلكومية الدولية 
املعنية و هيئات الأمم املتحدة و املنظمات غري ا

حلالت اللجوء )ق�سري املدى(.
	•ال�ستجابة 

توفري اأدوات لبناء القدرات )الأدلة التنفيذية املعيارية، الإر�سادات، 
حلكومية املعنية بلعب دور فعال 

جلهات ا
اآليات الرقابة وغريها( لدعم ا

حلالت اللجوء )ق�سري املدى(.
	•يف تن�سيق ال�ستجابة 

اإ�سراك الن�ساء والفتيات يف ت�سكيالت فرق ال�سالم.

•	
% الق�سايا املتعلقة بالعنف 
القائم 

والعنف 
جلن�سي 

ا
�سد 

على النوع الجتماعي 
الالجئني التي تت�سدى لها 
الوطنية 

التن�سيق 
اآليات 

	•املعنية بهذا النوع من العنف.
ال�ستجابة 

مبادرات 
 %

اأ�سكال 
لكافة 

امل�سرتكة 
يف ذلك العنف 

مبا 
العنف 

جلن�سي والعنف القائم على 
ا

يف �سياق 
النوع الجتماعي 

اللجوء التي تتبناها كيانات 
	•التن�سيق الوطنية.

التنفيذية 
الأدلة 

عدد 
املعيارية وغريها من الأدوات 
لدعم 

تطويرها 
يتم 

التي 
حلالت 

ال�ستجابة 
تن�سيق 
اللجوء.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين.
�سركاء من املجتمع املد



179

ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

تعزيز القدرات املالية 
والب�سرية لتوفري 

جلودة 
خدمات عالية ا

حلماية من 
للوقاية وا

كافة اأ�سكال العنف 
مبا يف ذلك العنف 

جلن�سي والعنف 
ا

القائم على النوع 
الجتماعي يف و�سع 

اللجوء.

•	
تخ�سي�ض املوارد الوطنية لكافة القطاعات املعنية بال�ستجابة لكافة اأ�سكال 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي مثل 

العنف وخا�سة العنف ا
خلدمات 

خلدمات النف�سية الجتماعية و ا
حلماية وال�سحة وا

قطاعات ا
خلدمات املتاحة داخل 

يف ذلك ا
مبا 

القانونية واملاأوى والبنية التحتية 
خميمات الالجئني )متو�سط اإلى طويل املدى(.

•	
التاأكد من تخ�سي�ض الدول للموارد الإ�سافية للوقاية  وال�ستجابة 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي يف حالت اللجوء 

للعنف ا
خلدمات املتخ�س�سة يف املناطق التي تزداد 

وتخ�سي�ض موارد لتمويل ا
	•فيها اأعداد الالجئني )متو�سط املدى(.

حلماية الوطنيني و القائمني على اإدارة 
جمال ا

يف 
بناء قدرات العاملني 

حلالة 
حلالة على ر�سد حالت الناجني من كافة اأ�سكال العنف واإدارة ا

ا
خلدمات املتمحورة حول الناجني )ق�سري اإلى متو�سط املدى(.

	•والإحالة اإلى ا
بناء قدرات العاملني يف قطاع ال�سحة على الإدارة الإكلينيكية لالغت�ساب 
وتوثيق الإ�سابات وجمع الأدلة املتعلقة بالطب ال�سرعي و عالج الإ�سابات 
وت�سخي�ض الأمرا�ض املنقولة جن�سيا و على الرعاية الوقائية وت�سخي�ض 

	•خماطر التعر�ض للحمل و�سبل الوقاية )متو�سط املدى(.
بناء قدرات القائمني على اإنفاذ القانون على التعامل مع الناجني من 
كافة اأ�سكال العنف ب�سكل يراعي احتياجات الناجني و رغباتهم وياأخذ 
يف العتبار وب�سكل خال من الأحكام 

خ�سو�سيات النوع الجتماعي 
امل�سبقة و بناء على مبادئ رعاية الناجني واملبادئ الإر�سادية املذكورة 
	•يف التفاقية مبا يف ذلك �سمان اأمن و�سالمة الناجني )متو�سط املدى(.
جلن�سي 

بناء قدرات الق�ساة واملحاكم على التعامل مع حالت العنف ا
والعنف القائم على النوع الجتماعي ب�سكل يراعي احتياجات الناجني 
يف العتبار وي�سدد 

خ�سو�سيات النوع الجتماعي 
ورغباتهم وياأخذ 

جلناة )متو�سط املدى(.
م�ساءلة ا

•	
العامة 

املالية 
املوارد 

 %
التي يتم تخ�سي�سها للوقاية 
اأ�سكال 

لكافة 
وال�ستجابة 

يف ذلك العنف 
مبا 

العنف 
جلن�سي والعنف القائم على 

ا
حالت 

يف 
النوع الجتماعي 

	•اللجوء.
على اإدارة 

عدد القائمني 
حلالة القادرين على اإدارة 

ا
الناجني 

واإحالة 
حلالة 

ا
	•للخدمات.

عدد العاملني بقطاع ال�سحة 
مع 

التعامل 
على 

القادرين 
حالت الناجني من كافة اأ�سكال 
ذلك العنف 

يف 
مبا 

العنف 
جلن�سي والعنف القائم على 

ا
النوع الجتماعي على مبادئ 

	•الرعاية للناجني من العنف.
على اإنفاذ 

عدد القائمني 
القانون والق�ساة القادرين 
مع الناجني 

على التعامل 
بكافة اأ�سكاله 

من العنف 
ب�سكل ياأخذ خ�سو�سية النوع 

الجتماعي يف العتبار.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين.
�سركاء من املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

نظم البيانات الوطنية 
حتليل 

قادرة على جمع و
حول الوقاية 

البيانات 
كافة 

من 
حلماية 

وا
يف 

مبا 
اأ�سكال العنف 

جلن�سي 
ذلك العنف ا

على 
القائم 

والعنف 
يف 

الجتماعي 
النوع 

و�سع اللجوء.

•	
جلمع املمنهج 

جمع البيانات الوطنية لدعم ا
تعزيز اأدوات و نظم 

جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي مع 
حتليل بيانات العنف ا

و
تطبيق مبادئ ال�سرية واملوافقة املبنية على املعرفة و الحرتام )ق�سري 

	•املدى(.
حتليل 

بناء قدرات العاملني بالهيئات املعنية بجمع البيانات على 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي 

خلا�سة بالعنف ا
البيانات ا

واإ�سدار ملخ�سات لل�سيا�سات لتعريف القائمني على اإتخاذ القرارات 
	•)متو�سط املدى(.

بناء ال�سراكات مع املراكز البحثية و الأكادميية لتطوير و تطبيق 
يف ذلك 

حتليل كافة اأ�سكال العنف مبا 
مناهج البحث من اأجل توثيق و

يف �سياق اللجوء 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي 

العنف ا
خلا�سة بهذا النوع من العنف.)ق�سري 

جلديدة ا
والتعريف بالق�سايا ا

	•املدى(.
جلن�سي 

العمل على اأن تت�سمن الدرا�سات الوطنية مكون عن العنف ا
يف �سياق اللجوء وبالتما�سي مع 

والعنف القائم على النوع الجتماعي 
)ق�سري  املعايري الدولية مبا يف ذلك الإر�سادات املذكورة يف الأ�سفل. 1

. املدى(2

•	
والربامج 

املوؤ�س�سات 
عدد 

جلمع 
املعتمدة 

الوطنية 
	•البيانات.

جمع 
عدد العاملني بجهات 

ممن لديهم 
البيانات الوطنية 

على تغطية ق�سايا 
القدرة 

والعنف 
جلن�سي 

ا
العنف 

القائم على النوع الجتماعي 
	•بني الالجئني.

الوطنية 
الدرا�سات 

 %
جلن�سي 

ا
بالعنف 

املعنية 
على النوع 

والعنف القائم 
حمددة 

يف فرتة 
الجتماعي 

جيدة 
حتليالت 

ت�ستمل على 
يف 

ملختلف اأ�سكال العنف 
حالت اللجوء.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين.
�سركاء من املجتمع املد
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ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

جهود ح�سد التاأييد 
تبذل للت�سدي 

للفجوات الت�سريعية 
خلدمية.

وال�سيا�سية وا

•	
جمال 

يف 
بناء ال�سراكات مع املنظمات الدولية و املحلية العاملة 

جلن�سي والعنف القائم 
ال�ستجابة لالجئني لر�سد ق�سايا العنف ا

جلديدة واأي�سا الفجوات القانونية واملمار�سات 
على النوع الجتماعي ا

واملفاهيم ال�سلبية التي قد تعوق الوقاية وال�ستجابة الفعالة لهذا النوع 
	•من العنف يف حالت اللجوء )ق�سري املدى(.

جمموعات التن�سيق للوقاية وال�ستجابة للعنف 
العمل ب�سكل وثيق مع 

جلهات 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي واأي�سا مع ا

ا
املانحة الدولية لت�سليط ال�سوء على الق�سايا التي تتطلب تعبئة املوارد 

	•الب�سرية واملالية على امل�ستويات الوطنية والدولية. )ق�سري املدى(.
العمل على اإجراء بحوث ودرا�سات وجمع البيانات ب�سكل منتظم 
لت�سليط ال�سوء على الفجوات والعقبات و توفري البيانات الالزمة 

	•ل�سياغة ر�سائل الدعوة وح�سد التاأييد. )ق�سري املدى(.
عن الفجوات 

حمالت اإعالمية مكثفة للك�سف 
على تنظيم 

العمل 
حلماية.

الت�سريعية واأثرها على تنامي العنف �سد الن�ساء وغياب ا

•	
عدد الدرا�سات امل�سرتكة التي 
جلن�سي 

تر�سد ق�سايا العنف ا
النوع 

على 
القائم 

والعنف 
الجتماعي والفجوات القانونية 
	•واملمار�سات واملفاهيم ال�سلبية. 
خلا�سة 

ا
امللخ�سات 

عدد 
تعدها 

التي 
بال�سيا�سات 

والتي 
التن�سيق 

كيانات 
ت�سلط ال�سوء على الفجوات 
خلدمات التي 

الت�سريعية وا
املوارد 

تخ�سي�ض 
تتطلب 

	•الب�سرية واملالية.
عدد الن�ساطات الإعالمية 
املتعلقة بالفجوات الت�سريعية 
على تنامي العنف 

واأثرها 
مبختلف اأ�سكاله.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، يوني�ســـف 
وغريها من املنظمات الدولية 
والإقليمية املعنية، �سركاء من 

ين.
املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

ني من الن�ساء 
جئ

ال
ال

جال 
ت والر

والفتيا
ف 

خمتل
لد من 

لأو
وا

يف بيئة 
ت يعي�سون 

خللفيا
ا

طر 
خما

خف�س فيها 
تن

ف بكافة اأ�سكاله 
العن

و�سع وتنفيذ 
ا�سرتاتيجيات للوقاية 

القائمة على الأ�سرة 
واملجتمع.

•	
يف املجتمعات 

حلالة و تكوين ديناميكيات القوة 
القيام بدرا�سات ا

ممار�ساته املرتبطة بكافة 
ف املجتمع و توجهاتهه و 

املعنية، و معار
جلن�سي والعنف القائم على 

يف ذلك العنف ا
مبا 

اأ�سكال العنف 
يل وزواج الأطفال واأي�سا م�سادر 

النوع الجتماعي والعنف املنز
ميكن تعبئتها لتوفري 

املخاطر، واأهم املوارد املجتمعية التي 
حلماية للن�ساء والفتيات والرجال و الأولد �سد العنف. )ق�سري 

ا
	•املدى(.

ف وفهم عالقات النوع 
حمالت رفع الوعي لبناء املعار

تنظيم 
)ق�صري 

جمتمع الالجئني 
االجتماعي واأمناط العنف داخل 

	•املدى(.
حلماية 

جمال ا
تعزيز قدرات املجتمعات و العاملني املجتمعيني يف 

يف ذلك العنف 
مبا 

حلالت العنف بكافة اأ�سكاله 
على الت�سدي 

خلدمات 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي وتوفري ا

ا
حلماية للجماعات املعر�سة 

والأطر القانونية واأي�سا توفري اآليات ا
	•للخطر و الناجني من العنف. )متو�سط املدى(.

خلدمات الواجب 
حتديد ا

يف 
جلهود لإ�سراك الالجئني 

دعم ا
خل�سو�سيات الثقافية، واأماكن تواجدها 

توافرها ب�سكل يراعي ا
خلدمة و اللغة  اأو اللغات املطلوبة )ق�سري املدى(.

ومقدمي ا

•	
ف 

عدد الدرا�سات املعنية باملعار
التي 

واملمار�سات 
واملفاهيم 

جمتمعات 
يتم اإجرائها داخل 

حول ق�سايا العنف 
الالجئني 

	•بكافة اأ�سكاله.
حول 

حمالت رفع الوعي 
عدد 

يف ذلك 
كافة اأ�سكال العنف مبا 

جلن�سي والعنف القائم 
العنف ا

التي 
الجتماعي 

النوع 
على 

جمتمعات 
يتم تنظيمها داخل 

الالجئني.

ل�سئوون 
ال�سامية 

املفو�سية 
منظمة 

الالجئني، يوني�سف، 
الأمم املتحدة للمراأة وغريها 
الدولية 

املنظمات 
من 

والإقليمية املعنية، �سركاء من 
ين.

املجتمع املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

و�سع ا�سرتاتيجيات 
لإ�سراك الرجال 

والأولد.

•	
ف تغيري الت�سورات القائمة 

تقدمي الدعم للربامج التي ت�ستهد
حول الرجولة و الأنوثة بني الالجئني )الرجال و الن�ساء والفتيات 
والأولد( التي تكر�ض من عالقات القوى غري املتوازنة و تت�سامح 

	•مع العنف �سد املراأة. )متو�سط اإلى طويل املدى(.
ت�سجيع امل�ساركة الفعالة لالجئني من الرجال و الأولد يف الق�ساء 
على االأمناط امل�صبقة القائمة على النوع االجتماعي وعدم امل�صاواة 
جلن�سي والعنف القائم 

جلن�سني واأي�سَا الق�ساء على العنف ا
بني ا

جمتمعاتهم. )ق�سري اإلى متو�سط 
على النوع الجتماعي داخل 

	•املدى(.
ممن ي�سغلون املنا�سب الهامة والقادة من الذكور 

اإ�سراك الرجال 
جلن�سني ومتكني 

و�سانعي القرار بو�سفهم دعاة للم�ساواة بني ا
جلن�سي والعنف القائم 

الن�ساء و الفتيات والق�ساء على العنف ا
على النوع الجتماعي. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(.

•	
ف 

عدد الربامج التي ت�ستهد
حول الرجولة 

تغيري املفاهيم 
	•والأنوثة بني الالجئني.

الرجال 
من 

الالجئني 
 %

يف 
والأولد الذين ي�سرتكون 

ف الق�ساء 
الربامج التي ت�ستهد

بالنوع 
املعنية 

االأمناط 
على 

الجتماعي.

والأ�سرة 
املراأة 

 
اإدارة 

الدول 
بجامعة 

والطفولة 
املعنية 

ال�سلطات 
العربية، 

بالدول الأع�ساء، املفو�سية 
الالجئني، 

ل�سوؤون 
ال�سامية 

منظمة الأمم املتحدة للمراأة، 
�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان 
وغريها من املنظمات الدولية 
والإقليمية املعنية، �سركاء من 

ين.
املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

و�سع ا�سرتاتيجيات 
لإ�سراك الأطفال 

والن�ضء.

•	
يف فرتة ما بعد الدرا�سة 

دعم الربامج املقامة داخل املدر�سة و 
للجمع بني الأطفال الالجئني واأطفال املجتمعات امل�سيفة لت�سجيع 
حلوار ومنع ت�سرب الفتيات والأولد من املدار�ض. 

الإندماج وا
	•)ق�سري اإلى متو�سط املدى(.

و�سع برامج للقيادة بني الن�ضء لتدريب الأطفال واملراهقني 
مبا 

جمتمعاتهم حول ق�سايا العنف بكافة اأ�سكاله 
على رفع وعي 

جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي. 
يف ذلك العنف ا

	•)ق�سري اإلى متو�سط املدى(.
جنابية لالأطفال 

جلن�سية والإ
مناهج تتعلق بال�سحة ا

تقدمي 
	•واملراهقني. )متو�سط املدى(.

خلدمات متعددة القطاعات املقدمة للناجني 
التاأكيد على مراعاة ا

من العنف بكافة اأ�سكاله لحتياجات الأطفال ومن اأخذها م�سلحة 
	•الطفل الف�سلى يف العتبار )ق�سري املدى(.

يف حالت 
اإدماج مفاهيم نبذ العنف املوجه �سد املراأة وبخا�سة 

اللجوء يف املناهج الدرا�سية.

•	
داخل 

عدد الربامج املقامة 
بعد 

ما 
فرتة 

ويف 
املدر�سة 

اإدماج 
تدعم 

التي 
الدرا�سة 

ومكافحة 
حلوار 

وا
الالجئني 
	•الت�سرب.

عدد برامج القيادة املخ�س�سة 
	•للن�ضء.

عدد ال�سيا�سات املدر�سية التي 
جلن�سية 

ا
ال�سحة 

تت�سمن 
داخل 

جنابية 
الإ

وال�سحة 
	•املناهج.

عدد املناهج الدرا�سية التي 
متت مراجعتها.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، يوني�سف، 
�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان 
وغريها من املنظمات الدولية 
والإقليمية املعنية، �سركاء من 

ين.
املجتمع املد
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ستجابة 
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ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

و�سع ا�سرتاتيجيات 
لتمكني الن�ساء 

الالجئات.

•	
تبني برامج لتوفري �سبل العي�ض و تدريبات مهنية لالجئني مع 
جلن�سي والعنف القائم على النوع 

ف الناجني من العنف ا
ا�ستهدا

يف اأن�سطة 
الجتماعي والن�ساء الالجئات لتمكينهن من البدء 

مدرة للدخل و ل�سمان اإتاحة خدمات الدعم النف�سي والجتماعي 
	•للناجني من خالل هذه الربامج )ق�سري املدى(.

ف 
ت�سجيع املنظمات التي تقدم القرو�ض ال�سغرية على ا�ستهدا

الن�ساء الالجئات الالتي تعانني اقت�ساديَا و توفري التدريبات حول 
مهارات الريادة و توفري القرو�ض املي�سرة واملواد الالزمة للبدء يف 

	•م�سروع �سغري )ق�سري املدى(.
حلياتية وجل�سات رفع الوعي بني الن�ساء 

توفري تدريبات للمهارات ا
الالجئات حول القيادة و�سناعة القرار والتوا�سل و غريها من 

	•املهارات ذات ال�سلة )ق�سري املدى(.
يف املدار�ض و توفري درو�ض 

العمل على دخول الفتيات و بقائهن 
تقوية للفتيات الالجئات الأكرث عر�سة ملخاطر الت�سرب واأي�سا 
	•توفري امل�ساعدات العينية يف �سكل اأدوات مدر�سية )ق�سري املدى(.

هياكل القيادة والإدارة 
يف 

�سمان م�ساركة الن�ساء الالجئات 
يل يف �سناعة القرارات املتعلقة بحياتهن 

جمتمعاتهن و بالتا
داخل 

)ق�سري املدى(.

•	
عدد الالجئات الالتي ا�ستفدن 
من برامج توفري �سبل املعي�سة 

	•والتدريبات املهنية.
% الالجئات الالتي ا�ستفدن 

	•من القرو�ض املي�سرة.
امل�ساركات 

الالجئات 
عدد 

والإدارة 
القيادة 

هياكل 
يف 

	•مبجتمعاتهن.
اإنخفا�ض ن�سبة ت�سرب الفتيات 

من الالجئات. 

والأ�سرة 
املراأة 

 
اإدارة 

الدول 
بجامعة 

والطفولة 
املعنية 

ال�سلطات 
العربية، 

بالدول الأع�ساء، املفو�سية 
الالجئني، 

ل�سوؤون 
ال�سامية 

منظمة الأمم املتحدة للمراأة، 
�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان 
وغريها من  املنظمات الدولية 
و الإقليمية املعنية، �سركاء من 

ين.
املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

مببادرات لرفع 
القيام 

املعرفة 
وخلق 

الوعي 
العنف 

ق�سايا 
حول 

جلن�سي والعنف القائم 
ا

على النوع الجتماعي.

•	
القيام بال�سراكة مع الفاعلني الدوليني واملحليني املعنيني بدرا�سات 
ت�ساركية لت�سخي�ض العوامل الفردية و القت�سادية والجتماعية 
والهيكلية التي ت�ساعد على ا�ستمرار العنف بكافة اأ�سكاله داخل 
جتارب واحتياجات الفئات اله�سة يف 

جمتمعات الالجئني مع اأخذ 
	•العتبار )ق�سري املدى(.

العمل ب�سكل وثيق مع رجال الدين لت�سهيل عملية التغيري من خالل 
جمتمعات الالجئني )ق�سري املدى(.

	•توجيه ر�سائل اإيجابية داخل 
توفري التدريب للمدر�سني داخل املدار�ض امل�ستقبلة لالجئني 
جلن�سي والعنف القائم على النوع 

للوقاية و ال�ستجابة للعنف ا
ف املدر�سني حول هذا 

الجتماعي املرتبط باملدر�سة وزيادة معار
النوع من العنف و غريها من القيم التمييزية املرتبطة بالنوع 

	•الجتماعي )ق�سري اإلى متو�سط املدى(.
حقوق املراأة 

جمال 
يف 

ال�سراكة مع املنظمات املحلية العاملة 
ل�سمان ا�ستمرارية كافة تدخالت تغيري القيم الجتماعية )ق�سري 

	•املدى(.
تطوير ا�سرتاتيجيات لرفع الوعي و مواد توا�سل اإعالمية وتعليمية 
حتتوي على ر�سائل اأ�سا�سية للفئات امل�ستهدفة والقيام بتدخالت 
ف اإحداث تغيري ثقايف و اجتماعي اإيجابي ملنع 

لرفع الوعي ت�ستهد
	•هذا النوع من العنف )ق�سري اإلى متو�سط املدى(.

جلانب الإعالمي املرئي وامل�سموع واملقروء لإبراز ظاهرة 
تفعيل ا

جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي �سد املراأة 
العنف ا

يف و�سع اللجوء والوقاية منه والت�سدي له.

•	
الت�ساركية 

الدرا�سات 
عدد 

لت�سخي�ض العوامل التي ت�ساعد 
جلن�سي 

على ا�ستمرار العنف ا
النوع 

على 
القائم 

والعنف 
جمتمعات 

داخل 
الجتماعي 

	•الالجئني.
خلطب الدينية حول تغيري 

عدد ا
	•القيم املجتمعية ال�سلبية.

على 
عدد املعلمني القادرين 

للعنف 
وال�ستجابة 

الوقاية 
على 

جلن�سي والعنف القائم 
ا

املرتبط 
الجتماعي 

النوع 
	•باملدر�سة.

حول 
حمالت رفع الوعي 

عدد 
الإيجابية 

الجتماعية 
القيم 

واملمار�سات 
املفاهيم 

وتغيري 
جلن�سي 

ا
بالعنف 

املرتبطة 
النوع 

على 
القائم 

والعنف 
	•الجتماعي.

خلا�سة 
عدد املواد الإعالمية ا

بالعنف 
املعنية 

بالتوعية 
على 

جلن�سي والعنف القائم 
ا

و�سع 
يف 

الجتماعي 
النوع 

اللجوء.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، يوني�سف، 
منظمة الأمم املتحدة للمراأة، 
املتحدة 

الأمم 
�سندوق 

الأمم 
برنامج 

لل�سكان، 
املتحدة االإمنائي وغريها من  
املنظمات الدولية والإقليمية 
من املجتمع 

املعنية، �سركاء 
ين.

املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

ني من الن�ساء 
جئ

ال
ال

جال 
ت والر

والفتيا
ف 

خمتل
لد من 

لأو
وا

حل�سول 
ميكنهم ا

ت 
خللفيا

ا
ت 

ت املتعددة ذا
خلدما

على ا
جلودة العالية

ا

وجود و اإتاحة 
جليدة 

خلدمات  ا
ا

واملقبولة اجتماعيا 
باأ�سعار معقولة.

•	
خدمات الوقاية 

على اإتاحة 
�سمان ن�ض الت�سريعات الوطنية 

متييز. )طويل 
وال�ستجابة لكافة اأ�سكال العنف لالجئني دون اأي 

	•املدى(
رفع الوعي و تبني ا�سرتاتيجيات لتغيري القيم و املفاهيم الجتماعية 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي داخل 

جتاه العنف ا
جمتمعات الالجئني للق�ساء على الو�سمة الجتماعية املرتبطة 

خلدمات. )طويل املدى(
	•بطلب ا

خلدمات القائمة وكيفية الو�سول 
جمتمعات الالجئني با

تعريف 
خلدمات 

خلدمات يف الوقت املنا�سب خا�سة ا
اإليها و اأهمية طلب ا

	•ال�سحية. )ق�سري املدى(
يف 

خلدمات داخل القطاعات املعنية )مبا 
بناء قدرات مقدمي ا

جلن�سي 
ذلك اإنفاذ القانون والق�ساء( للتعامل مع حالت العنف ا

والعنف القائم على النوع الجتماعي ب�سكل يراعي الأبعاد الثقافية 
خلا�سة 

والنوعية، مع الحرتام الكامل لكافة املبادئ الإر�سادية ا
برعاية الناجني. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

•	
وال�سيا�سات 

عدد الت�سريعات 
العقبات 

باإزالة 
تقوم 

التي 
وتتيح لالجئني خدمات العنف 
على 

جلن�سي والعنف القائم 
ا

	•النوع الجتماعي.
عدد حمالت رفع الوعي و تغيري 
املفاهيم املجتمعية و املبادرات 
داخل 

بها 
يتم القيام 

التي 
جمتمعات الالجئني.

•	
والكتيبات 

املن�سورات 
عدد 

جمتمعات 
ف 

والأدلة التي ُتعر
خلدمات القائمة.

	•الالجئني با
داخل 

خلدمات 
مقدمي ا

 %
ممن لديهم 

خمتلف القطاعات 
القدرة على التعامل مع حالت 
العنف ب�سكل يراعي اعتبارات 

النوع الجتماعي والثقافة.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين. 
�سركاء من املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

الإدارة الفّعالة للحالة 
والإحالة الآمنة 

وال�سرية للخدمات 
القطاعية املتخ�س�سة.

•	
جلن�سي 

يف الوقاية و ال�ستجابة للعنف ا
بناء قدرات العاملني 

خمتلف القطاعات 
يف 

على النوع الجتماعي 
والعنف القائم 

على املبادئ الإر�سادية لرعاية الناجني مثل الحرتام و الأمن 
وال�سالمة وال�سرية وعدم التمييز و عدم تبني اأحكام م�سبقة. 

	•)متو�سط املدى(
حلالة على مهارات الت�سال للعمل مع 

تدريب القائمني على اإدارة ا
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي 

الناجني من العنف ا
خلا�سة بالتعامل مع ال�سحايا من الأطفال. 

مبا يف ذلك املهارات ا
	•)ق�سري و متو�سط املدى(

حلالة على القوانني الوطنية املعنية 
تدريب القائمني على اإدارة ا

جلن�سي 
و القواعد و الإجراءات املرتبطة مبختلف ق�سايا العنف ا

	•والعنف القائم على النوع الجتماعي. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(
و�سع اآليات لالإحالة و اإجراءات ومعايري موحدة من خالل تطوير 
معيارية تت�سمن اإجراءات الإحالة وو�سع 

اإجراءات تنفيذية 
حتديد اأدوار وم�سوؤليات القطاعات املختلفة 

جداول بالأولويات و
واأي�سا تو�سيح القوانني والإجراءات الوطنية املتعلقة وتدريب كافة 

	•الفاعلني املعنيني عليها. )ق�سري املدى(
خلدمات على الإجراءات املعيارية التنفيذية 

بناء قدرات مقدمي ا
ف والدعم واآليات املتابعة.

مع توفري الإ�سرا

•	
حلالة 

ا
على 

القائمني 
 %

حلالة 
على اإدراة ا

القادرين 
على 

بناء 
حلالت 

ا
واإحالة 

خلا�سة 
ا

الإر�سادية 
املبادئ 

	•برعاية الناجني.
حلالة 

عدد القائمني على اإدارة ا
ممن لديهم املعرفة بالت�سريعات 
خلا�سة 

الوطنية  والإجراءات ا
بكافة اأ�سكال العنف مبا يف ذلك 
جلن�سي والعنف القائم 

العنف ا
	•على النوع الجتماعي

عدد الأدلة التنفيذية املعيارية 
مل�ساعدة 

اإعدادها 
يتم 

التي 
يف 

حلالة 
القائمني على اإدارة ا

ممنهج.
القيام بعملهم ب�سكل 

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين.
�سركاء من املجتمع املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

خلدمات 
اإتاحة ا

النف�سية والجتماعية 
وخدمات ال�سحة 

جلودة 
العقلية ذات ا

العالية.

•	
خدمات الدعم النف�سي الجتماعي على 

بناء قدرات مقدمي 
ين منها الناجون من العنف 

ر�سد حدة امل�ساكل النف�سية التي يعا
خلدمات املنا�سبة. )متو�سط املدى(

	•واإحالتهم اإلى ا
خلدمات و الأ�سر و اأفراد املجتمع على تقدمي 

بناء قدرات مقدمي ا
	•الإ�سعافات الأولية النف�سية. )متو�سط املدى(

جمتمعية لتقدمي الدعم النف�سي 
تقدمي الدعم لو�سع برامج 

جمتمعات الالجئني بالتعاون مع اأفراد املجتمع 
والجتماعي داخل 

حلكومية املحلية والهيئات 
جلماعات املجتمعية و املنظمات غري ا

وا
	•املعنية. )متو�سط املدى(

تقدمي الدعم لتنفيذ الربامج الوالدية لتمكني الأ�سر من توفري 
الدعم للناجني من العنف ولأفراد الأ�سرة الآخرين عند ال�سرورة.  

)متو�سط املدى(

•	
خلدمات النف�سية 

% مقدمي ا
على 

القادرين 
الجتماعية 

حدة امل�ساكل النف�سية 
ر�سد 

ين منها الناجون من 
التي يعا

خلدمات 
العنف و اإحالتهم اإلى ا

	•املنا�سبة.
املجتمعيني 

الفاعلني 
 %

القادرين على تقدمي الإ�سعافات 
	•الأولية النف�سية و الجتماعية.

% اأ�سر الالجئني امل�ستفيدة 
برامج الرتبية الوالدية 

من 
للتعامل مع الناجني من العنف 
على 

جلن�سي والعنف القائم 
ا

النوع الجتماعي.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
منظمة 

الالجئني، 
ل�سوؤون 

ال�سحة العاملية وغريها من 
املنظمات الدولية والإقليمية 
من املجتمع 

املعنية، �سركاء 
ين.

املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

خلدمات  
اإتاحة ا

جلودة 
ال�سحية ذات ا

العالية.

•	
جتاه 

حمالت للت�سدي للمفاهيم املجتمعية ال�سلبية 
تنظيم 

على النوع 
جلن�سي والعنف القائم 

الأ�سكال املختلفة للعنف ا
جتاه الفئات الأكرث ه�سا�سة )مثل الن�ساء من ذوات 

الجتماعي 
جلن�سي 

الإعاقة، املراهقني، الن�ساء الالتي تتعر�سن لال�ستغالل ا
	•و غريهن(. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

خلدمات الطبية  
خلدمات ال�سحية وا

مقدمي ا
بناء قدرات 

	•التقليدية على املبادئ الأ�سا�سية لرعاية الناجني. )ق�سري املدى(
توفري التدريب املنتظم للعاملني يف قطاع ال�سحة على ر�سد حالت 
جلن�سي والعنف القائم 

يف ذلك العنف ا
العنف بكافة اأ�سكاله مبا 

جن�سيا 
على النوع الجتماعي والوقاية من الأمرا�ض املنقولة 

حلمل وعالج الإ�سابات وجمع 
ومر�ض فقدان املناعة وحالت ا

خلا�سة بالطب ال�سرعي. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(
	•الأدلة ا

خلدمات ال�سحية املجتمعيني واملتطوعني 
جهود مقدمي ا

دعم 
جلني التقليديني وكذلك 

والقائمني على التوليد التقليديني واملعا
يف تغيري املعتقدات 

جلمعيات الأهلية 
حلكومية و ا

املنظمات غري ا
	•املجتمعية والنوعية ال�سلبية. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

�سمان ح�سول الالجئني من الن�ساء و الفتيات والرجال و الأولد 
خلدمات املتوفرة للناجني من كافة اأ�سكال 

على املعلومات حول ا
خلدمات ال�سحية مبا�سرة بعد 

حل�سول على ا
العنف واأهمية ا

	•حدوث العنف. )ق�سري املدى(
اإعداد الوحدات ال�سحية و غريها و اإمدادها بالأدوات الالزمة 
واملوارد والأدوية  للتعامل مع حالت الغت�ساب مبا يف ذلك اأدوات 
 post-exposure prophylaxis kit الوقاية ما بعد التعر�ض

للناجيات من الغت�ساب. )متو�سط املدى(

•	
حول 

حمالت رفع الوعي 
عدد 

ال�سلبية 
املجتمعية 

املعتقدات 
جلن�سي 

ا
بالعنف 

املتعلقة 
النوع 

على 
القائم 

والعنف 
	•الجتماعي.

خلدمات 
ا

مقدمي 
 %

ممن هم على دراية 
ال�سحية 

لرعاية 
الأ�سا�سية 

باملبادئ 
حالت العنف 

الناجني ور�سد 
على 

جلن�سي والعنف القائم 
ا

والوقاية 
الجتماعي 

النوع 
جن�سيا 

من الأمرا�ض املنقولة 
حلمل.

	•وا
خلا�سة بالتغيري 

عدد املبادرات ا
بالعنف 

واملعنية 
الإجتماعي 

على 
جلن�سي والعنف القائم 

ا
	•النوع الجتماعي.

واملن�سورات 
الكتيبات 

عدد 
لتعريف 

املتواجدة 
والأدلة 

خلدمات ال�سحية 
الالجئني با

	•القائمة.
% الوحدات ال�سحية داخل 
جمتمعات الالجئني املجهزة 

للتعامل مع حالت الغت�ساب.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
منظمة 

الالجئني، 
ل�سوؤون 

ال�سحة العاملية وغريها من  
املنظمات الدولية والإقليمية 
من املجتمع 

املعنية، �سركاء 
ين.

املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

خدمات  الأمن 
اإتاحة 

جلودة العالية.
ذات ا

•	
يف �سناعة القرارات املتعلقة 

�سمان م�ساركة الن�ساء الالجئات 
حل�سرية. )ق�سري اإلى 

جمتمعاتهن الريفية اأو ا
بحياتهن داخل 
	•متو�سط املدى(

خل�سو�سية عن طريق بناء �سواتر داخل املالجئ يف حالة 
�سمان ا

يف ملجاأ واحد. 
يف حال ا�سرتاك اأكرث من اأ�سرة 

الأ�سر املمتدة اأو 
	•)ق�سري اإلى متو�سط املدى(

القيام بدرا�سات تدقيقية اأمنية بالتعاون مع املنظمات املعنية 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي 

لر�سد ق�سايا العنف ا
	•و املناطق التي تزداد فيها هذه املخاطر. )ق�سري املدى(

�سمان قيام العاملني على اإنفاذ القانون بو�سع اآليات للتقليل من 
خماطر املزيد من العنف. 

خماطر العنف وحماية الناجني من 
	•)ق�سري اإلى متو�سط املدى(

دعم اإقامة وحدات متخ�س�سة داخل مراكز ال�سرطة تتمتع 
جلن�سي والعنف 

خلا�سة بالوقاية وال�ستجابة للعنف ا
خلربة ا

با
القائم على النوع الجتماعي و�سمان وجود �سابطات �سرطة. 

	•)متو�سط اإلى طويل املدى(
يف ذلك القائمني على 

مبا 
يف قطاع الأمن 

بناء قدرات العاملني 
جلن�سي والعنف 

اإنفاذ القانون والنيابة للوقاية وال�ستجابة للعنف ا
القائم على النوع الجتماعي، واأي�سا على املبادئ الإر�سادية 
خلا�سة برعاية الناجني و التعامل مع حالت العنف ب�سكل يراعي 

ا
	•الثقافة والنوع الجتماعي. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

العمل مع املجتمعات لر�سد املخاطر الأمنية التي قد تزيد من 
جلن�سي 

ه�سا�سة ال�سكان املعنيني وتعر�سهم ملخاطر العنف ا
خرائط 

خالل و�سع 
والعنف القائم على النوع الجتماعي من 

جمتمعية. )ق�سري املدى(

•	
يف 

امل�ساركات 
الن�ساء 

 %
لإدارة 

املجتمعية 
الهياكل 

	•املخيمات.
خميمات الالجئني التي 

 %
تفي باملعايري الأمنية املتفق 

	•عليها.
الأمنية 

الدرا�سات 
عدد 

التدقيقية التي يتم القيام بها 
	•لتحديد الأماكن الأكرث خطورة.

ال�سراكة 
وحدات 

عدد 
خلربة 

ا
ذات 

املتخ�س�سة 
جلن�سي 

ا
بالعنف 

املتعلقة 
النوع 

على 
القائم 

والعنف 
	•الجتماعي.

�سابطات ال�سرطة داخل 
 %

داخل اأو 
الوحدات املتواجدة 

	•بجوار مناطق الالجئني.
جمال 

يف 
العاملني 

 %
على الوقاية 

الأمن القادرين 
جلن�سي 

ا
للعنف 

وال�ستجابة 
النوع 

على 
القائم 

والعنف 
الجتماعي.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين.
�سركاء من املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

خلدمات  
اإتاحة ا

جلودة 
القانونية ذات ا

العالية.

•	
حلماية للناجني/

يف توفري ا
مراجعة الت�سريعات لر�سد الفجوات 

	•�سحايا العنف والت�سدي لها. )طويل املدى(
دعم تواجد منظمات امل�ساعدة القانونية املحلية و�سمان تعيني 
موظفني مدربني على املبادئ الإر�سادية للتعامل مع الناجني من 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي ميكنهم من 

العنف ا
	•العمل بكفاءة و الدفاع عن حقوق الناجني. )متو�سط املدى(

يف النظام الق�سائي )الق�ساة ووكالء النيابة( 
رفع وعي العاملني 

يف البالغات و التعامل مع الناجني من 
بالتزاماتهم بالتحقيق 

العنف ب�سكل يراعي الثقافة والنوع الجتماعي. )ق�سري اإلى 
	•متو�سط املدى(

لالإحالة 
واآليات 

معيارية 
تنفيذية 

اإجراءات 
تطوير 

دعم 
خالل املقاربة 

من 
حلالت العنف 

وبروتوكولت لال�ستجابة 
	•املتمحورة حول الالجئني. )ق�سري املدى(

رفع وعي املجتمعات بالأطر القانونية وال�سيا�سات التي توفر 
جلن�سي والعنف القائم 

حلماية لل�سكان املعنيني من العنف ا
ا

ين للناجني. 
على النوع الجتماعي و�سمان اإتاحة الدعم القانو

)متو�سط املدى(

•	
وال�سيا�سات 

عدد الت�سريعات 
للفجوات 

تت�سدى 
التي 

خدمات 
والعقبات اأمام اإتاحة 

للعنف 
وال�ستجابة 

الوقاية 
على 

جلن�سي والعنف القائم 
ا

	•النوع الجتماعي.
ين 

% منظمات الدعم القانو
املحلية ذات القدرات الب�سرية 
على التعامل مع الناجني من 
جلن�سي والعنف القائم 

العنف ا
	•على النوع الجتماعي.

النيابة 
ووكالء 

الق�ساة 
 %

ذوي املعرفة بكيفية التعامل 
مع حالت العنف ب�سكل يراعي 

	•خ�سو�سيات النوع الجتماعي.
عدد الأدلة التنفيذية املعيارية 
لال�ستجابة 

املتاحة 
والأدوات 

جلن�سي والعنف 
حلالت العنف ا

	•القائم على النوع الجتماعي.
عدد اأدوات رفع الوعي املتواجدة 

حلالية.
خلدمات ا

حول ا

والأ�سرة  
املراأة 

 
اإدارة 

الدول 
بجامعة 

والطفولة 
املعنية 

ال�سلطات 
العربية، 

بالدول الأع�ساء، املفو�سية 
الالجئني،  

ل�سوؤون 
ال�سامية 

مكتب الأمم املتحدة املعني 
جلرمية وغريها 

باملخدرات وا
الدولية 

املنظمات 
من 

والإقليمية املعنية، �سركاء من 
ين.

املجتمع املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

ف 
الهد

جي
رتاتي

ل�س
ا

النتائـــج
لأ�سا�سيــــة

طــــة ا
لأن�س

ا
ري التي ت�ساعد على 

املعاي
طة

لأن�س
قيا�س ا

اأهــم الفاعليـــن

الالجئني  من الأطفال 
والن�ضء يتمتعون ببيئة 
من 

خالية 
تعليمية 

جلن�سي والعنف 
العنف ا

النوع 
على 

القائم 
الجتماعي. 

•	
جلن�سني داخل النظام التعليمي، 

ت�سجيع ال�سيا�سات التعليمية التي تعزز من امل�ساواة بني ا
خلا�سة بالنوع الجتماعي والأدوات يف الربامج التدريبية 

على �سبيل املثال اإدراج الروؤى ا
	•للمعلمني وامل�ست�سارين.  )متو�سط اإلى طويل املدى(

حتقيق 
و�سع ا�سرتاتيجيات خا�سة لت�سجيع اإلتحاق الفتيات الالجئات بالتعليم مبا يف ذلك 

	•التوازن بني املدر�سني من الذكور والإناث داخل املدار�ض امل�ستقبلة لالجئني. )طويل املدى(
جلن�سي والعنف القائم 

بناء ال�سالت بني النظم الوطنية للوقاية وال�ستجابة للعنف ا
على النوع الجتماعي والنظم التعليمية من خالل اآليات للرقابة على حالت العنف 

خلدمات املنا�سبة. )متو�سط املدى(
	•والإحالة اإلى ا

جتمع بني 
تنظيم و ت�سجيع الأن�سطة و الربامج داخل املدار�ض وبعد الفرتات الدرا�سية التي 

	•الأطفال واملراهقني الالجئني واملجتمعات امل�سيفة لدعم الإندماج. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(
يف املدار�ض وتنفيذ اآليات 

حلياتية 
دعم برامج  توفري الأمن وعدم التمييز واملهارات ا

	•للوقاية وال�ستجابة للعنف بكافة اأ�سكاله يف املدار�ض. )متو�سط اإلى طويل املدى(
يف املدار�ض امل�ستقبلة 

حلياتية والربامج القيادية للتالميذ 
تنظيم برامج املهارات ا

جلن�سني 
لالجئني لتحدي املعتقدات املجتمعية التي ت�سجع على عدم امل�ساواة بني ا

جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي. )متو�سط اإلى طويل املدى(
	•والعنف ا

يف املدار�ض امل�ستقبلة لالجئني لتعزيز قدراتهم على التعامل مع 
بناء قدرات املدر�سني 

الفتيات والأولد الالجئني وتبني منهجيات تفاعلية وا�ستخدام و�سائل تعليمية تراعي 
يف 

النوع االجتماعي والعمل على رفع الوعي باالأمناط القائمة على النوع االجتماعي 
	•العملية التعليمية. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

تدريب املدر�سني لتوفري بيئة اآمنة للفتيات والأولد ورقابة حالت الأطفال واملراهقني 
يل وزواج الأطفال و غريها من اأ�سكال العنف 

خماطر العنف املنز
املعر�سني للخطر مثل 

جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي. )متو�سط اإلى طويل املدى(
	•ا

التن�سيق مع �سلطات اإنفاذ القانون لتح�سني الأمن باملدار�ض ويف الطريق من واإلى 
حت�سني البنية الأ�سا�سية مثل و�سائل املوا�سالت ودورات املياه 

يف ذلك 
مبا 

املدار�ض 
حت�سني الإ�ساءة. )متو�سط اإلى طويل املدى(

املنف�سلة و

•	
تدعم 

عدد ال�سيا�سات التي 
داخل 

جلن�سني 
امل�ساواة بني ا

	•النظام التعليمي.
% املعلمات من الإناث داخل 

	•املدار�ض امل�ستقبلة لالجئني.
عدد اآليات ر�سد و اإحالة حالت 
جلن�سي والعنف القائم 

العنف ا
	•على النوع الجتماعي. 

عدد الربامج املدر�سية وبعد 
الفرتات املدر�سية لدعم اإندماج 

	•الالجئني.
% الطلبة الذين يتخلون عن 

	•املمار�سات التمييزية.
% الطلبة الذين يح�سرون 
واملهارات 

القيادة 
برامج 

تت�سدى 
التي 

حلياتية 
ا

	•للمعتقدات الجتماعية ال�سلبية.
على 

القادرين 
املعلمني 

 %
ر�سد حالت الأطفال املعر�سني 
جلن�سي والعنف 

خلطر العنف ا
	•القائم على النوع الجتماعي.

عدد املدار�ض التي تقوم باإدخال 
حم�سنة.

حتتية 
	•بنية 

عدد دوريات ال�سرطة بالقرب 
من املدار�ض امل�ستقبلة لالجئني.

اإدارة  املراأة والأ�سرة 
بجامعة 

والطفولة 
العربية، 

الدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، 

بالدول 
ال�سامية 

املفو�سية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
جئني،يوني�سف 

الال
من  

وغريها 
الدولية 

املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
من املجتمع 

�سركاء 
ين.

املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

خدمات  توفري 
اإتاحة 

ذات 
املعي�سة 

�سبل 
جلودة العالية.

ا

•	
جمتمعات الالجئني 

خلا�ض داخل 
القيام بدرا�سات لل�سياق ا

لفهم عالقات القوة وديناميكيات اإتاحة املوارد وال�سيطرة عليها، 
واأي�سا الدور الثالثي للمراأة والقيم الجتماعية ال�سائدة واملفاهيم 
خلا�سة بالنوع الجتماعي ل�سياغة برامج توفري �سبل معي�سة 

ا
	•تاأخذ النوع الجتماعي يف العتبار. )ق�سري املدى(

و�سع برامج توفري �سبل املعي�سة بامل�ساركة الكاملة لالجئني واأي�سا 
املجتمعات امل�سيفة ل�سمان تدخالت فعالة وم�ستدامة لتوؤدي 
جلن�سي والعنف القائم على النوع 

اإلى زيادة التوترات والعنف ا
	•الجتماعي. )ق�سري املدى(

دعم الفاعلني املحليني يف و�سع برامج لتوفري �سبل املعي�سة ت�سمل 
حول تغيري املعتقدات 

كل من الرجال والن�ساء وو�سع مكونات 
جلن�سي 

جلن�سني والعنف ا
جتاه امل�ساواة بني ا

الجتماعية ال�سلبية 
	•والعنف القائم على النوع الجتماعي. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(
حول 

حمالت لرفع وعي الالجئني واملجتمعات امل�سيفة 
تنظيم 

جلن�سني ومزايا اإعطاء كل من الرجال والن�ساء 
امل�ساواة بني ا

فر�سا مت�ساوية، و اأي�سا حول اأدوار الرجل واملراأة وحقوق الإن�سان 
جلن�سي والعنف القائم 

والعوامل و الأ�سباب املوؤدية اإلى العنف ا
	•على النوع الجتماعي. )طويل املدى(

خلدمات دون اأحكام م�سبقة 
بناء قدرات الفاعلني حول توفري ا

جلن�سني. )متو�سط 
ب�سكل يحرتم حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني ا

املدى(

•	
التقديرية 

الدرا�سات 
عدد 

مبجتمعات 
الت�ساركية املعنية 

املعرفة 
لتوفري 

الالجئني 
برامج 

ل�سياغة 
الالزمة 

توفري �سبل املعي�سة التي تاأخذ 
يف 

اعتبارات النوع الجتماعي 
	•العتبار.

عدد الربامج املحلية املوفرة 
	•ل�سبل املعي�سة.

عدد حمالت رفع الوعي داخل 
جمتمعات الالجئني واملجتمعات 
بني 

امل�ساواة 
حول 

امل�سيفة 
املت�ساوية 

والفر�ض 
جلن�سني 

ا
	•وغريها.

�سبل 
خدمات 

مقدمي 
 %

على تقدمي 
املعي�سة القادرين 

خدمات ب�سكل يراعي بعد النوع 
الجتماعي ول يتبنى اأحكام 

م�سبقة.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
منظمة 

الالجئني، 
ل�سوؤون 

من 
العمل الدولية وغريها 

املنظمات الدولية والإقليمية 
من املجتمع 

املعنية، �سركاء 
ين.

املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

ت 
ذا

للق�سايا 
ي 

الت�سد
وق�سايا 

خلا�سة 
لأهمية ا

ا
لإعاقة  

ي ا
ني ذو

جئ
ال

ال

اآليات فّعالة للوقاية 
حلماية للت�سدي 

وا
يل.

للعنف املنز

•	
مراجعة الت�سريعات و ال�سيا�سات التي تت�سامح مع عدم امل�ساواة 
يل وم�ساءلة 

جلن�سني و تبني الإجراءات لتجرمي العنف املنز
بني ا

	•املذنبني. )طويل املدى(
خلدمات القطاعية الأخرى 

�سمان وجود اآليات الإحالة اإلى ا
يل والأطفال الذين ي�سهدون العنف 

للناجني من العنف املنز
خلدمات ال�سحية والنف�سية/الجتماعية 

يف ذلك ا
مبا 

يل 
املنز

خلدمات القانونية عند ال�سرورة. 
وتوفري �سبل املعي�سة واملاأوى وا

	•)متو�سط املدى(
جمتمعات الالجئني بامل�ساواة 

تنظيم حمالت رفع الوعي لتوعية 
)ال�سحية 

يل 
جلن�سني والتداعيات ال�سلبية للعنف املنز

بني ا
والنف�سية و املعنوية( والت�سدي للو�سمة الجتماعية �سد الن�ساء 

يل. )طويل املدى(
	•الالتي تقمن بالإبالغ عن العنف املنز

ف الالجئني من 
دعم برامج توفري �سبل املعي�سة التي ت�ستهد

الن�ساء والرجال والتي تت�سدى لتغيري املعتقدات الجتماعية 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي. 

املرتبطة بالعنف ا
)متو�سط املدى(

•	
وال�سيا�سات 

عدد الت�سريعات 
الوطنية التي تت�سدى للعنف 

يل.
	•املنز

يل الذين 
% �سحايا العنف املنز

خلدمات 
ا

اإلى 
اإحالتهم 

تتم 
	•القطاعية.

جمتمعات الالجئني 
% اأفراد 

مبفاهيم 
معرفة 

الذين لديهم 
جلن�سني والتداعيات 

امل�ساواة بني ا
يل.

	•ال�سلبية للعنف املنز
عدد برامج توفري �سبل املعي�سة 
من 

ف الالجئني 
التي ت�ستهد

ال�سيدات والرجال.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، يوني�سف، 
منظمة الأمم املتحدة للمراأة 
وغريها من  املنظمات الدولية 
والإقليمية املعنية، �سركاء من 

ين.
املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

اآليات فعالة للوقاية 
حلماية للت�سدي 

وا
لزواج الأطفال.

•	
حتديد �سن 

حتت �سن الثامنة ع�سر 
يف حال ال�سماح قانونا بالزواج 

حتته.
	•اأدنى ل ميكن ال�سماح بالزواج 

حتت �سن الثامنة 
و�سع اآليات وا�سحة ملراجعة كافة الزيجات 

ع�سر لتحديد ما اإذا كانت يف امل�سلحة الف�سلى للطفل اأو الأطفال 
	•املعنيني. )طويل املدى(

عند 
دعم الق�ساة ل�سمان تنفيذ امل�سلحة الف�سلى للطفل 

يف بع�ض الدول 
خلا�سة بزواج الأطفال 

ممار�ساتهم ل�سلطاتهم ا
	•التي ي�سمح فيها بذلك. )متو�سط املدى(

جمتمعات الالجئني واملجتمعات امل�سيفة 
العمل على رفع وعي 

خلا�سة بزواج الأطفال 
ببدائل زواج الأطفال والأطر الت�سريعية ا

	•والآثار ال�سارة لزواج الأطفال. )طويل املدى(
طويلة املدى للوقاية وال�ستجابة للت�سدي 

تبني برامج قطاعية 
	•لزواج الأطفال بني الالجئني. )طويل املدى(

تبني برامج لإدرار الدخل لأ�سر الفتيات الالجئات. )متو�سط 
	•املدى(

ت�سجيع الفتيات الالجئات على اللتحاق باملدار�ض والبقاء بها 
حتى يف حالت زواج الأطفال. )متو�سط املدى(

•	
حتدد 

وجود تعديالت ت�سريعية 
	•�سن الزواج عند 18 عاما.

حتدد 
عدد دول املنطقة التي 

�سن الزواج عند 18 عاما دون 
	•ا�ستثناءات. )موؤ�سر اإقليمي(

تراجع ن�سب الفتيات الالجئات 
الالتي يتم تزويجهن قبل بلوغ 

	•الثامنة ع�سر.
ممن تتاح 

% اأ�سر الالجئني 
	•لهم فر�ض مدرة للدخل.

الالجئات 
الفتيات 

ن�سبة 
امللتحقات باملدار�ض.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، يوني�سف، 
منظمة الأمم املتحدة للمراأة 
وغريها من  املنظمات الدولية 
والإقليمية املعنية، �سركاء من 

ين، رجال الدين.
املجتمع املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

اآليات فعالة للوقاية 
حلماية للت�سدي 

وا
لق�سية ا�سرتاتيجيات 

التكيف ال�سلبية.

•	
جلن�ض من 

خلطر ا
جمتمعية لر�سد الفئات املعر�سة 

و�سع اآليات 
ممن 

اأجل البقاء مثل الالجئات الالتي ت�سلن مبفردهن والأطفال 
جلن�سي 

يعولون اأ�سر والأطفال العاملني و الناجني من العنف ا
والعنف القائم على النوع الجتماعي والأطفال املنف�سلني وغري 
امل�سحوبني واملراهقني خا�سة الفتيات و تقدمي الدعم لهم من 

	•خالل برامج توفري �سبل العي�ض.  )ق�سري املدى(
يف و�سع و تنفيذ برامج توفري �سبل 

ت�سجيع م�ساركة الالجئات 
العي�ض ل�سمان اأخذ كافة احتياجاتهن يف العتبار. )ق�سري املدى(

•	
عدد الآليات املجتمعية لر�سد 

	•الفئات املعر�سة للخطر.
% برامج توفري �سبل املعي�سة 
ف كل من الذكور 

التي ت�ستهد
	•والإناث من الالجئني.

% برامج توفري �سبل املعي�سة 
الت�ساركية.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين.
�سركاء من املجتمع املد

اآليات فعالة للوقاية 
حلماية للت�سدي 

وا
لالإ�ساءة وال�ستغالل 

جلن�سي.
ا

•	
التاأكد من وجود ميثاق اأخالقي  خا�ض بالإ�ساءة و ال�ستغالل 
جلن�سي بكافة املنظمات الإن�سانية واأن  جميع العاملني على علم 

ا
بهذا امليثاق و بتبعات خرقه ويقومون بالتوقيع عليه.  )ق�سري 

	•املدى(
العمل على و�سع اآليات لل�سكوى توفر الأمان و ال�سفافية و ال�سرية 
من الإ�ساءة 

حلماية ال�سحايا املحتملني 
واإتاحتها لالجئني 

جمال الإغاثة الإن�سانية 
جلن�سي من قبل العاملني يف 

وال�ستغالل ا
وقوات حفظ ال�سالم و اإنفاذ القانون و اأي�سا العاملني بالقوات 

	•امل�سلحة. )ق�سري املدى(
دعم �سيا�سات التوظيف داخل املنظمات الإن�سانية واإدارات 
يف التوظيف 

جلن�سني 
ف اإلى اإيجاد توازن بني ا

ال�سرطة التي تهد
	•اأي�سا يف املواقع القيادية. )ق�سري املدى(

خلا�سة 
تنظيم حمالت لرفع الوعي لتغيري املعتقدات الجتماعية ا

بتوظيف الن�ساء. )ق�سري املدى(

•	
الإن�سانية 

املنظمات 
عدد 

التي تعلن عن ميثاق اأخالقي 
	•و�سيا�سات توظيف �سارمة.

الآمنة 
ال�سكوى 

اآليات 
عدد 

التي 
املنظمات 

يف 
وال�سرية 

	•تتعامل مع الالجئني.
املنا�سب 

يف 
العامالت 

 %
املنظمات 

داخل 
القيادية 

جلهات امل�سوؤلة عن 
الإن�سانية وا

	•اإنفاذ القانون.
حمالت رفع الوعي التي 

عدد 
تغيري 

حول 
بها 

يتم القيام 
حول 

املجتمعية 
املعتقدات 

توظيف الن�ساء.

اإدارة  املراأة والأ�سرة والطفولة 
العربية، 

الدول 
بجامعة 

بالدول 
املعنية 

ال�سلطات 
الأع�ساء، املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، املنظمات 
املعنية، 

والإقليمية 
الدولية 

ين.
�سركاء من املجتمع املد
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جي
رتاتي

ل�س
ف ا

الهد
النتائـــج

لأ�سا�سيــــة
طــــة ا

لأن�س
ا

ري التي ت�ساعد على 
املعاي

طة
لأن�س

قيا�س ا
اأهــم الفاعليـــن

اآليات فعالة للوقاية 
حلماية للت�سدي 

وا
جتار بالأ�سخا�ض.

لالإ

•	
جتار 

خلا�سة مبكافحة الإ
مراجعة الإطار الت�سريعي و ال�سيا�سات ا

جلناة وو�سع خطط 
حلماية وامل�ساعدة لل�سحايا ومعاقبة ا

ل�سمان ا
	•عمل وطنية وتنفيذها وفقا للمعايري الدولية. )طويل املدى(

جتار 
و�سع اآليات للرقابة داخل مراكز الحتجاز لر�سد �سحايا الإ

	•بني املحتجزين. )ق�سري املدى(
جتار مثل: 

حلماية الأولد و الفتيات من �سحايا الإ
و�سع �سمانات 

اآليات لتحديد امل�سلحة الف�سلى، تبني اإجراءات حماية خا�سة 
بالأطفال، تقفي اأثر الأ�سر واإعادة توحيدها واإدخال �سمانات 
يف حالت اإعادة الأطفال املنف�سلني غري امل�سحوبني اإلى 

خا�سة 
	•اأوطانهم. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

تنفيذ برامج تدريبية ل�سلطات اللجوء الوطنية واملنظمات العاملة 
ف بو�سعية اللجوء بالن�سبة 

جتار حول معايري العرتا
مع �سحايا الإ

جتار. )ق�سري املدى(
	•ل�سحايا الإ

التن�سيق مع الدول امل�ستقبلة ل�سمان زيادة الأماكن املتاحة لإعادة 
جتار. )متو�سط املدى(

	•التوطني ل�سحايا الإ
جمتمعات الالجئني بالأ�سكال 

القيام بحمالت لرفع الوعي لتعريف 
جتار واملخاطر املرتبطة بها. )طويل املدى(

املختلفة لالإ

•	
عدد الن�سو�ض الت�سريعية التي 
جتار.

حلماية ل�سحايا الإ
	•توفر ا

% مراكز الحتجاز التي لديها 
�سحايا 

اآليات للرقابة لر�سد 
جتار.

	•الإ
حلماية 

عدد ال�سمانات املتاحة 
الأطفال الالجئني من �سحايا 

جتار.
	•الإ

يل اللجوء الوطنيني 
م�سوؤ

 %
ف بو�سعية 

املدربني على العرتا
جتار.

	•اللجوء ل�سحايا الإ
التوطني 

اإعادة 
اأماكن 

 %
التي يتم توفريها لالجئني من 

جتار بالب�سر.
	•�سحايا الإ

جمتمعات الالجئني 
% اأفراد 

ممن يعرفون الأ�سكال املختلفة 
جتار بالب�سر.

لالإ

والأ�سرة 
املراأة 

 
اإدارة 

الدول 
بجامعة 

والطفولة 
املعنية 

ال�سلطات 
العربية، 

بالدول الأع�ساء، املفو�سية 
الالجئني، 

ل�سوؤون 
ال�سامية 

مكتب الأمم املتحدة املعني 
جلرمية وغريها 

باملخدرات وا
الدولية 

املنظمات 
من 

والإقليمية املعنية، �سركاء من 
ين.

املجتمع املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

ف 
الهد

جي
رتاتي

ل�س
ا

النتائـــج
لأ�سا�سيــــة

طــــة ا
لأن�س

ا
ري التي ت�ساعد على 

املعاي
طة

لأن�س
قيا�س ا

اأهــم الفاعليـــن

للوقاية 
فعالة 

اآليات 
للت�سدي 

حلماية 
وا

جلن�سي 
لق�سية العنف ا

على 
القائم 

والعنف 
يف 

الجتماعي 
النوع 

ف الحتجاز.
ظرو

•	
حلرية طبقا للقوانني الوطنية 

حلرمان من ا
التاأكيد على اأن يتم الحتجاز و ا

	•وعدم ال�سماح بالحتجاز الع�سوائي. )متو�سط املدى(
يل 

متا�سيا مع القانون الدو
حل�سول عليه 

يف طلب اللجوء و ا
حلق 

ف با
العرتا

حلقوق الإن�سان.3
	•لالجئني مبا يف ذلك املادة 14 من الإعالن العاملي 

طالبي اللجوء و الأطفال الالجئني ب�سكل عام. وعند احتجاز 
جتنب احتجاز 

خمالفتهم للقانون )ولي�ض ب�سبب هجرتهم( و�سمان اأن يكون 
الأطفال ب�سبب 

ممكنة مع �سمان األ يتم احتجاز الأطفال 
الحتجاز هو املالذ الأخري و لأق�سر مدة 

مع البالغني من غري اأفراد اأ�سرتهم. و �سمان األ تن�ض الت�سريعات على الحتجاز 
	•بو�سفه عقوبة الدخول غري امل�سروع اأو كرادع لطالبي اللجوء. )طويل املدى(

مراجعة الإطار الت�سريعي ليت�سمن بدائل الحتجاز لالجئني وطالبي اللجوء 
	•وو�سع اآليات للتطبيق. )طويل املدى(

حتت الحتجاز. 
و�سع اآليات �سارمة لتحديد امل�سلحة الف�سلى لالأطفال الالجئني 

	•)متو�سط املدى(
ف ا�ستثنائية، 

يف حال احتجاز الأطفال والن�ساء من طالبي اللجوء ب�سبب ظرو
العمل على و�سع اآليات �سارمة لف�سل الأطفال الالجئني عن البالغني وف�سل 

	•الالجئات عن املحتجزين من الذكور. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(
مراجعة �سيا�سات التوظيف ل�سمان اإيجاد توازن نوعي يف تعيني حرا�ض ال�سجون 

	•وغريهم من املوظفني. )متو�سط املدى(
بناء قدرات حرا�ض ال�سجون من الإناث على التعامل مع املحتجزين من الن�ساء 
جلن�سي والعنف 

ممن قد يعانون من ال�سدمة اأو من �سحايا العنف ا
و الأطفال 

	•القائم على النوع الجتماعي. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(
مبن�ساآت الحتجاز 

التاأكيد على و�سع اآليات �سكوى تتمتع بال�سرية وال�سفافية 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي داخل 

لل�سحايا املحتملني للعنف ا
املن�ساآت. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

•	
وال�سيا�سات 

عدد الت�سريعات 
التي توؤكد على عدم ع�سوائية 
ومتنع 

الالجئني 
احتجاز 

	•الحتجاز ب�سبب اللجوء.
عدد الت�سريعات التي تن�ض 
على بدائل لالحتجاز بالن�سبة 

	•لالجئني.
لبدائل 

التنفيذ 
اآليات 

عدد 
	•الحتجاز.

عدد الدول التي قامت بو�سع 
اآليات وا�سحة لتحديد امل�سلحة 

	•الف�سلى. )موؤ�سر اإقليمي(
توؤمن 

التي 
ال�سمانات 

عدد 
ف�سل املحتجزين من الأطفال 
عن 

والإناث 
البالغني 

عن 
	•الذكور.

من 
ال�سجون 

حار�سات 
 %

لديهن القدرة 
ممن 

الإناث 
على التعامل مع املحتجزين من 

الن�ساء و الأطفال.

والأ�سرة 
اإدارة  املراأة 

والطفولة بجامعة الدول 
ال�سلطــــات 

العربيـــــة، 
املعنية بالدول الأع�ساء، 
املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون 
مكتب الأمم 

الالجئني، 
املتحدة املعني باملخدرات 
وغريهـــا 

جلرميـــة 
وا

الدولية 
املنظمات 

من 
والإقليمية املعنية، �سركاء 

ين.
من املجتمع املد

يف املادة رقم 31 من اإتفاقية عام 1951 املعنية ب�سوؤون الالجئني.
متا�سيا مع املبداأ املذكور 

3 -  طبقا لهذا املبداأ، البتعاد عن توقيع العقوبة على اأو احتجاز الأ�سخا�ض ب�سبب الدخول اأو التواجد غري امل�سروع املرتبط بطلبهم للحماية الدولية، 
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ف 
الهد

جي
رتاتي

ل�س
ا

النتائـــج
لأ�سا�سيــــة

طــــة ا
لأن�س

ا
ري التي ت�ساعد على 

املعاي
طة

لأن�س
قيا�س ا

اأهــم الفاعليـــن

اآليات فّعالة للوقاية 
ف 

حلماية ت�ستهد
وا

الالجئني ذوي الإعاقة.

•	
حلماية �سواء كانوا حكوميني اأو غري حكوميني حول 

يل ا
توفري التدريب مل�سوؤ

املخاطر التي تهدد الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة مبا يف ذلك ذوي الإعاقات الذهنية 
و امل�سنني و على و�سائل الإت�سال املالئمة )لغة الإ�سارة و لغة برايل(. )ق�سري 

	•املدى(
خلا�سة بحقوق الأ�سخا�ض 

توفري التدريب ورفع الوعي باتفاقية الأمم املتحدة ا
ف اللجوء لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 

ظرو
يف 

ذوي الإعاقة وكيفية تطبيقها 
مبجال 

واأ�سرهم وللقادة املجتمعيني واأفراد املجتمع واملدر�سني والعاملني 
حلكومة 

يل ا
جمال امل�ساعدات الإن�سانية وم�سوؤ

يف 
الرعاية ال�سحية والعاملني 

	•املحليني.  )ق�سري املدى(
خلدمات 

خلدمات املقدمة داخل مناطق الالجئني )ا
العمل على تكييف كافة ا

ال�سحية والتعليمية و امللجاأ واملراكز املجتمعية، الخ( لت�سبح متاحة لالجئني 
	•من ذوي الإعاقة. )ق�سري املدى(

حلماية التي يواجهها الالجئني 
خماطر ا

حول 
حمالت لرفع الوعي 

تنظيم 
ذوي الإعاقة مبا يف ذلك الن�ساء ذوات الإعاقة الذهنية ووالدات الأطفال ذوي 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي التي قد 

خماطر العنف ا
الإعاقة و 

	•يتعر�سوا لها. )متو�سط اإلى طويل املدى(
دعم املبادرات املجتمعية لإ�سراك الن�ساء والأطفال وغريهم من الالجئني ذوي 
حلماية املجتمعية لر�سد ومنع  العنف بكافة اأ�سكاله مبا 

الإعاقة يف كافة اآليات ا
جتار والإهمال والتمييز وو�سم 

جل�سمانية والإ
يل والإ�ساءة ا

يف ذلك العنف املنز
	•الالجئني ذوي الإعاقة. )ق�سري املدى(

و�سع اآليات لالإبالغ لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة واأ�سرهم وجريانهم لالإبالغ 
خلا�سة بالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة وو�سع نظم 

حلماية وامل�ساكل ا
خماطر ا

عن 
	•م�سرتكة لال�ستجابة. )ق�سري املدى(

جلن�سي 
حالت العنف ا

جترمي كافة 
مراجعة الت�سريعات الوطنية ل�سمان 

والتعامل معها ب�سكل منا�سب. )طويل املدى(

•	
ممن 

حلماية 
ا

يل 
م�سوؤ

 %
حول املخاطر 

لديهم املعرفة 
التي يتعر�ض لها الأ�سخا�ض 

	•ذوي الإعاقة.
حلماية والأ�سخا�ض 

يل ا
% م�سوؤ

ذوي الإعاقة واأفراد املجتمع 
خلدمات 

ا
ومقدمي 

والقادة 
الذين لديهم معرفة بالتفاقية  

خلا�سة بحقوق ذوي الإعاقة.
	•ا

مناطق 
داخل 

خلدمات 
% ا

الالجئني ذات البنية املنا�سبة 
	•لالجئني من ذوي الإعاقة.

ممن لديهم 
% اأفراد املجتمع 

حلماية التي 
مبخاطر ا

وعي 
	•تواجه الالجئني ذوي الإعاقة.

حلماية املجتمعية 
% اآليات ا

	•التي ت�سمل كافة الفئات.
عدد ال�سكاوى التي يتقدم بها 
	•الالجئون ذوي الإعاقة واأ�سرهم.
عدد الدول التي تتبنى �سيا�سات 
جترم وتت�سدى لكافة اأ�سكال 
كافة 

�سد 
جلن�سي 

ا
العنف 

متييزي. 
الأ�سخا�ض ب�سكل غري 

)موؤ�سر اإقليمي(

والأ�سرة 
املراأة 

اإدارة  
والطفولة بجامعة الدول 
ال�سلـطــــات 

العـربيـــــة، 
املعنية بالدول الأع�ساء، 
املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون 
الالجئيـــــن، املنظمـــــات 
الدولية والإقليمية املعنية، 
مــن املجتمـــع 

�سركـــــاء 
ين.

املد
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ستجابة 
ستراتيجية العربية للوقاية واال

فيذ اال
مية لتن

ل اإلقلي
م

طة الع
خ

ت
جلن�سي �سد الن�ساء والفتيا

ف ا
خا�سة العن

جوء و
يف و�سع الل

ف 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العن

ف 
الهد

جي
رتاتي

ل�س
ا

النتائـــج
لأ�سا�سيــــة

طــــة ا
لأن�س

ا
ري التي ت�ساعد على 

املعاي
طة

لأن�س
قيا�س ا

اأهــم الفاعليـــن

اآليات فعالة للوقاية 
حلماية  لتوفري 

وا
حلماية لالأطفال 

ا
الالجئني من العنف 

جلن�سي والعنف 
ا

القائم على النوع 
الجتماعي.

•	
حتديد 

يف ذلك 
مبا 

متا�سيها مع املعايري الدولية 
مراجعة الت�سريعات ل�سمان 

حتديد ال�سن الأدنى للزواج عند 18 لكل من 
عمر الطفل عند 18 عاما، و

جلنائية طبقا للمعايري الدولية و�سمان 
حتديد �سن امل�سوؤلية ا

الذكور و الإناث و
	•عدم احتجاز الالجئني ب�سبب الهجرة اأو طلب اللجوء. )طويل املدى(

حمددة لتحديد امل�سلحة الف�سلى للطفل وبناء قدرات الفاعلني 
و�سع اآليات وا�سحة و

املعنيني )الإخ�سائيني الجتماعيني والق�ساة( على تنفيذ الآليات خا�سة يف الدول 
	•التي ت�سمح بزواج الأطفال بقرار من القا�سي.  )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

اإيالء الأولوية لت�سجيل الأطفال املنف�سلني وغري امل�سحوبني وو�سع اآليات جادة 
	•للر�سد والبحث عن الأ�سر واإعادة توحيدها. )ق�سري املدى(

التاأكد من ت�سجيل كافة الأطفال الالجئني من خالل اآليات مرنة ومنا�سبة 
جلن�سي 

خماطر العنف ا
حلمايتهم من 

التكاليف ل�سمان ت�سجيلهم ر�سميا 
	•والعنف القائم على النوع الجتماعي. )ق�سري املدى(

حالت الأطفال املعر�سني 
و�سع اإجراءات تنفيذية معيارية م�سرتكة لر�سد 

جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي وطرق الإحالة. 
ملخاطر العنف ا
	•)ق�سري املدى(

من 
)�سواء 

حلماية 
مبجال ا

توفري التدريب الدوري و املمنهج للعاملني 
خلطر 

حلكوميني( على التعامل مع الأطفال املعر�سني 
حلكوميني اأو من غري ا

ا
يف ذلك ر�سد 

مبا 
جلن�سي والعنف القائم على النوع الجتماعي، 

العنف ا
خلدمات 

حالت الأطفال الناجني من العنف واملعر�سني للخطر واإحالتهم اإلى ا
	•املنا�سبة التي تراعي خ�سو�سية الأطفال. )ق�سري املدى(

حلماية الطفل التي ت�سمل الر�سد 
دعم املبادرات املجتمعية لو�سع اآليات 

	•والإحالة. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(
جنابية املوجهة للمراهقني من الإناث 

جلن�سية والإ
دعم برامج ال�سحة ا

جنابية والأمرا�ض املنقولة 
حول ق�سايا ال�سحة الإ

والذكور وزيادة وعيهم 
جن�سيًا. )ق�سري اإلى متو�سط املدى(

•	
بحماية 

املعنية 
الت�سريعات 

عدد 
	•الطفل التي تتما�سى واملعايري الدولية.
عدد الدول التي تتبنى اآليات 
امل�سلحــــة 

لتحديـــد 
وا�سحـــة 

	•الف�سلى. )موؤ�سر اإقليمي(.
وغري 

املنف�سلني 
الأطفال 

 %
امل�سحوبني الذين يح�سلون على 

	•اأولوية الت�سجيل.
ممن 

الالجئني 
الأطفال 

 %
	•لديهم �سهادات ميالد.

املعيارية 
التنفيذية 

الأدلة 
عدد 

والأدوات الالزمة لر�سد الأطفال 
جلن�سي 

خلطر العنف ا
املعر�سني 

	•والعنف القائم على النوع الجتماعي.
ممن لديهم 

حلماية 
يل ا

% م�سوؤ
حالت 

على التعامل مع 
القدرة 

خلطر العنف 
الأطفال املعر�سني 

جلن�سي والعنف القائم على النوع 
ا

	•الجتماعي.
عدد اآليات حماية الطفل املجتمعية 

جمتمعات الالجئني.
	•داخل 

ممن 
% املراهقني واملراهقات 

جلن�سية 
لديهم وعي بال�سحة ا

جنابية.
والإ

والأ�سرة 
املراأة 

اإدارة  
والطفولة بجامعة الدول 
ال�سلطـــــات 

العربيــــــة، 
املعنية بالدول الأع�ساء، 
املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون 
يوني�ســـف 

الالجئيـــن، 
املنظمات 

من 
وغريها 

الدولية والإقليمية املعنية، 
املجتمع 

من 
�سركاء 
ين.

املد



202

قرارات االستراتيجية
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االإ�ضرتاتيجية العربية حول الوقاية واال�ضتجابة ملناه�ضة
 كافة اأ�ضكال العنف  وخا�ضة العنف اجلن�ضي �ضد الن�ضاء والفتيات

 يف حاالت اللجوء والنزوح
اإن جمل�س اجلامعة على امل�ستوى الوزاري،

- بعد اإطالعه:	
- على مذكرة الأمانة العامة،	
- وعلى تو�سية جلنة املراأة الدورة ال�ساد�سة والثالثني،	
- وعلى تو�سية جلنة املراأة الدورة ال�سابعة والثالثني، 	
- وعلى جدول مالحظات الدول الأع�ساء،	
- وعلى “الإ�سرتاتيجية العربية حول الوقاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف 	

وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات يف حالت اللجوء والنزوح”،
- وعلى تو�سية جلنة ال�سوؤون الجتماعية والثقافية،	

- ويف �سوء مداولت املجل�ض يف هذا ال�ساأن،
ُيقرر:

حول الوقاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف  العربية  “ال�سرتاتيجية  بـ  علمًا  -  الأخذ   1
وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات يف حالت اللجوء والنزوح”.

-  الطلب من الدول الأع�ساء التي مل تواف الأمانة العامة مبالحظاتها على ال�سرتاتيجية، �سرعة   2
موافاتها بها متهيدًا لعر�سها على جمل�ض اجلامعة يف دورته املقبلة. 

                                                                                                        )ق: رقم 8313 – د.ع )150( – ج 3 – 2018/9/11(
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م�ضروع اال�ضرتاتيجية العربية للوقاية واال�ضتجابة ملناه�ضة
 كافة اأ�ضكال العنف يف و�ضع اللجوء وخا�ضة العنف اجلن�ضي �ضد الن�ضاء والفتيات

اإن جمل�س اجلامعة على امل�ستوى الوزاري، 

بعد اطالعه:

- على مذكرة الأمانة العامة،	
- وعلى تقرير االأمني العام عن ن�صاط االأمانة العامة فيما بني الدورتني،	
- وعلى التو�سيات ال�سادرة عن جلنة املراأة للدورات: اخلام�سة والثالثني، وال�ساد�سة 	

والثالثني، وال�سابعة والثالثني، والتا�سعة والثالثني،
- وعلى قرار جمل�ض اجلامعة على امل�ستوى الوزاري رقم 8323 د.ع )150( بتاريخ 	

،2018/9/11
- وعلى جدول مالحظات الدول الأع�ساء،	
- وعلى م�سروع ال�سرتاتيجية العربية للوقاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال 	

العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات،
-	-ويف �سوء نتائج اجتماع املجل�ض على م�ستوى املندوبني الدائمني بتاريخ 2020/9/7،

ُيقرر:
دعوة الدول الأع�ساء التي مل تواف الأمانة العامة مبالحظاتها حول م�سروع “ال�سرتاتيجية   
العربية للوقاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد 
اإلى القيام بذلك يف اأقرب فر�سة متهيدًا لعر�ض ال�سرتاتيجية على جلنة املراأة  الن�ساء والفتيات” 
العربية يف دورتها املقبلة )40( )2021( لإقرارها، ومن ثم عر�سها على جمل�ض جامعة الدول العربية 

على امل�ستوى الوزاري يف الدورة املقبلة )155( )مار�ض/اآذار 2021(. 

                                                                                                            )ق: رقم 8565 – د.ع )154( – ج 2 – 2020/9/9(
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اال�ضرتاتيجية العربية للوقاية واال�ضتجابة ملناه�ضة 
كافة اأ�ضكال العنف يف و�ضع اللجوء وخا�ضة العنف اجلن�ضي �ضد الن�ضاء والفتيات

اإن جمل�س اجلامعة على امل�ستوى الوزاري،

بعد اطالعه:

- على مذكرة الأمانة العامة،	
- وعلى تقرير االأمني العام عن ن�صاط االأمانة العامة فيما بني الدورتني، 	
- وعلى تو�سيات جلنة املراأة الدورة الأربعني والتي ن�ست على اإقرار ال�سرتاتيجية 	

العربية للوقاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة 
العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات، 

- وعلى تو�سيات جلنة املراأة الدورة اخلام�سة والثالثني، وال�ساد�سة والثالثني، 	
وال�سابعة والثالثني، والتا�سعة والثالثني،

- وعلى قرار جمل�ض اجلامعة على امل�ستوى الوزاري رقم 8313 د.ع )150( بتاريخ 	
،2018/9/11

- وعلى قرار جمل�ض اجلامعة على امل�ستوى الوزاري رقم 8565 د.ع )154( بتاريخ 	
 ،2020/9/9

- وعلى جدول مالحظات الدول الأع�ساء،	
- وعلى ال�سرتاتيجية العربية للوقاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع 	

اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات،
- وعلى خطة العمل الإقليمية لتنفيذ ال�سرتاتيجية العربية للوقاية وال�ستجابة ملناه�سة 	

كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات،
- - ويف �سوء نتائج اجتماع املجل�ض على م�ستوى املندوبني الدائمني بتاريخ 2021/3/1،	

ُيقرر:
اعتماد “ال�سرتاتيجية العربية للوقاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف   

يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء والفتيات”، وخطة العمل،
 بامل�ستند رقم )م06/)2020(/01 – د)022(( كوثيقة ا�سرت�سادية.
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