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 املقدمة .1
 

باكفة أأشاكهل خاصة العنف اجلنيس ضد النساء والفتيات ويف بعض الأحيان ضد الرجال والفتيان قضية متس الصحة العاملية العنف  عدي  

نسان بشلك كبري والاس تغالل خاصة ابلنس بة للس يدات تزداد حدة خماطر العنف والإساءة و . وكرامة الفرد النفس ية واجلسدية وحقوق الإ

مبثابة مظةل تضم  النوع الإجامتعيعىل  القامئاجلنيس والعنف ي عد العنف و  1يف الزناعات أأو الكوارث الطبيعية. ثةلوالفتيات خالل الأزمات املمت 

رادة الشخص و  رغما  امت ارتاكهبحتهتا اكفة الأفعال اليت  هو و  2الإانث واذلكور.اجامتعياا ما بني ثقافياا و  الاختالفات احملددةقوم عىل اليت تعن اإ

كراه واحلرمان من احلرية سواء حدثت البدين أأو العقيل أأو اجلنيسذى نوع من الأ ي أأ يشمل ما  ىل الإ ضافة اإ ، وأأي هتديد بأأحد هذه الأفعال، اإ

بني ابنعدام املساواة  النوع الإجامتعيعىل  القامئما ترتبط أأشاكل العنف اجلنيس و العنف  هذه الأفعال يف اجملال العام أأو اخلاص.  وكثرياا 

ساءة اس تخدام القوة. و تتعدد أأشاكل العنف اجلنيس و العنف املبين عىل  القات القوة غري املتساوية و أأيضاا داخل اجملمتعات و ع اجلنسني اإ

ن اكنت الس يدات و الفتيات أأكرث  النوع الإجامتعي كم قد تؤثر عىل اكفة أأفراد اجملمتع مبا يف ذكل الس يدات و الفتيات و الرجال و الصبية. و اإ

 .النوع الإجامتعيعىل  القامئاجلنيس و العنف من الضحااي والناجني من العنف عرضة للمخاطر كم ميثلن الأغلبية العظمى 

 

ىل اس مترار ظاهرة العنف اجلنيس و العنف  ، خاصة تكل  النوع الإجامتعيعىل  القامئمن هجة أأخرى قد تؤدي بعض الترشيعات غري الاكفية اإ

ىل املزيد من الأذى   العراقيلاملزيد من  يف وضعهذه الترشيعات  تسهم مثللناجني. حيث للضحااي/ االيت تنص عىل ختفيض العقوبة أأو تؤدي اإ

عدم حاضنة لتسهم يف خلق بيئة  أأو أأو الاس تجابة لها، النوع الإجامتعيعىل  القامئالوقاية من ظاهرة العنف اجلنيس و العنف ود هجأأمام 

ىل  يف هروب الالجئني من  النوع الإجامتعيعىل  القامئقد تتسبب خماطر العنف اجلنيس و العنف  من هجة أأخرىو  .العقوبةاإخضاع اجلناة اإ

ل أأن خماطر ا لعنف بالدمه.  و يف حني قد جيد الالجئون الأمن من اخملاطر املبارشة للزناعات أأو الإضطهاد مبجرد وصوهلم اإىل دوةل اللجوء، اإ

 . القرسي قد تس متر حتت ظروف الزنوح النوع الإجامتعيعىل  القامئاجلنيس و العنف 

 القامئبشلك أأكرب خملاطر الأشاكل اخملتلفة للعنف اجلنيس و العنف قرساا وطاليب اللجوء و النازحون  يتعرض الالجئون ،من انحية أأخرىو 

هنيار أ لياتات و الزناع أأثناءجراء عدد من العوامل مبا فهيا تزايد معدلت العنف  النوع الإجامتعيعىل  ، امحلاية القامئة داخل دوهلم الأصلية اإ

ضافة اإىل حصانة اجلناة من  ازدايد خماطر العنف اجلنيس و الإساءة و الاس تغالل خالل مرحةل البحث  و أأيضاا  اتالزناع أأثناءخاصة  العقوبةاإ

و الضغوط اليت يتعرض لها الالجئون خالل مرحةل الزنوح و غريها من  النوع الإجامتعيأأدوار  اذلي قد يطرأأ عىل تغريل عن الأمن و نتيجة ل 

 3الأس باب.

ىل  ما يف اس مترار  هاماا  دوراا أأن بعض املفاهمي اجملمتعية قد تلعب ومن الأمهية مباكن الإشارة اإ النوع عىل  القامئالعنف اجلنيس و العنف اإ

عادة ما  مع العنف . فاجملمتعات اليت تؤمن املساواة يف الفرص و احلقوق للك من املرأأة و الرجل واليت ل تتسامحهلأأو يف وضع حد  الإجامتعي

ىل مهنج يعودرخاء مما  و أأمناا و تكون أأقوى و أأكرث مرونة  متعدد التخصصات و قامئ   ابلفائدة عىل اكفة أأفراد اجملمتع.  و من مث فهناك حاجة اإ

 هجود الوقاية. دلمع الناجني و أأيضاا الضحااي/ للمخاطر و الاس تجابة لحتياجات  عىل التنس يق لتأأمني امحلاية الفعاةل للفئات الأكرث تعرضاا 

                                                           
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. 
3 Action against SGBV, an updated strategy, UNHCR, 2011. 
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ىل الإحصاءات تشريو  نسان النوع الإجامتعيعىل  القامئاس مترار العنف اجلنيس و العنف  اإ ، فهيي ظاهرة متثل مشلكة عاملية متس حقوق الإ

النوع و يف حني متثل الس يدات و الفتيات الغالبية العظمى من الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل و تتأأثر هبا اكفة مناطق العامل، 

ل أأن هناك رجال و  الإجامتعي  4 .مضن الناجني أأيضا   أأولداإ

 

يمت ذكل يف  % وعادة ما70و 40بني  مس توى العاملعىل ترتاوح نس بة جرامئ قتل الس يدات اليت يمت ارتاكهبا من قبل الرشيك  •

طار  .عالقة تتسم ابلإساءة اإ

ىل أأو غري الرشيك وصلت نس بة الس يدات عىل مس توى العامل الاليت تعرضن للعنف البدين أأو اجلنيس عىل يد الرشيك  •  5%35اإ

ن اكنت بعض ادلراسات الوطنية تشري اإىل وصول نس بة الس يدات الاليت تعرضن للعنف البدين أأو اجلنيس من قبل الرشيك  واإ

ىل   %. 70اإ

ىل  120تعرضت حوايل  • من الأفعال  أأو غريه اجلنيس العنفمليون فتاة حول العامل )أأكرث من واحدة من لك عرشة فتيات( اإ

الأزواج أأو  منيف مرحةل ما من حياهتن. يف حني اكن مرتكيب العنف اجلنيس ضد الفتيات يف أأغلب الأحيان  القرسيةاجلنس ية 

 6الرشاكء أأو الأصدقاء احلاليني أأو السابقني.

. و متثل الس يدات و الفتيات حوايل مت الكشف عهنا عاملياا يمتثل الس يدات البالغات ما يقرب من نصف نس بة حضااي الإجتار اليت  •

جتار. 07 ثنني من لك ثالثة أأطفال يقعون حضااي لالإ و يف بعض الأحيان يمت الإجتار ابلس يدات  7%، يف حني متثل الفتيات نس بة اإ

أأو الاس تغالل اجلنيس. كم تتعرض الس يدات و الفتيات الاليت يمت الإجتار هبن بغرض العمل  القرسيةو الفتيات لغرض ادلعارة 

 القرسي و العبودية اإىل خماطر العنف و الإساءة و الاس تغالل اجلنيس.

حصاءات لالإ  مليون س يدة و فتاة عىل قيد احلياة يف الوقت احلايل خلتان الإانث يف ثالثني دوةل و ذكل طبقاا  200تعرضت حوايل  •

 2016.8ملنع/عدم التسامح مع ختان الإانث عام اليت نرشهتا الأمم املتحدة مبناس بة اليوم العاملي 

ىل )دون الثامنة عرش( عىل مس توى  طفالتوصلت أأعداد الس يدات الاليت تزوجن وهن  • ن س يدة. كم تعرضت مليو 700العامل اإ

ىل الزواج قبل سن اخلامسة عرش. –مليون س يدة  250أأي حوايل  –واحدة من لك ثالث  ما تكون الفتيات  عادةو   اإ

ىل الأمراض املنقوةل الصغريات أأقل قدرة عىل التفاوض حول وسائل املمرسة اجلنس ية الآمنة مما يعرضهن للحمل املبكر  ضافة اإ اإ

 9ما يف ذكل مرض فقدان املناعة. جنس يا  

يت تعرضن للأذى البدين أأو اجلنيس من قبل رشاكهئن، كم تتضاعف تزداد خماطر الإهجاض مبعدل الضعف عند الس يدات الال •

كتئاب مرتني و يف بعض املناطق تصل احامتلت تعرضهن لالإصابة مبرض فقدان املناعة  ىل مرة /احامتلت تعرضهن لالإ يدز اإ الإ

 10ونصف مقارنة ابلس يدات الاليت مل يتعرضن للعنف من قبل رشاكهئن.

 

                                                           
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. 
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. 
10 Ibid 

http://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf
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ىل  أأن حالت الزناع و ما بعد الزناع و أأيضا   ابذلكرواجلدير  ضافة اإ ىل تفامق العنف املرتكب من قبل الرشيك اإ الزنوح قد تؤدي اإ

 11أأشاكل عديدة من العنف ضد املرأأة.

 

آاثر من  والفتيات النساءبوجه خاص  وتترضر كم ميكن أأن تشمل فئة الناجني/ الضحااي من هذا العنف  اجلنيس؛ عنفال أ

 .والفتيان الرجالأأيضاا 

 

 يف املنطقة العربية النوع الإجامتعيعىل  القامئالعنف اجلنيس والعنف  قضااي

و كم س بقت  . و الصومال و السودان املنطقة العربية العديد من الأزمات الإنسانية يف لك من سوراي و العراق و المين و ليبيا تواجه

ىل  ويتأأثر  .النوع الإجامتعيمعدلت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل تزايد الإشارة فاإن حالت الزناع و الأزمات عادة ما تؤدي اإ

ىل الأشاكل اجلديدة من العنف اجلنيس  ضافة اإ لك من الس يدات و الفتيات و الرجال و الصبية بشلك خمتلف هبذه الأزمات، اإ

من جديدة أأشاكل  املنطقة يف و قد ظهرت اليت تتطلب مواهجة فورية للتصدي لها و مواهجهتا. النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل 

واس تعباد النساء ابلبرش  الزناعات و ظهور جمعات مسلحة. وتشمل هذه الأشاكل الاختطاف و الإجتارلتصاعد العنف نتيجة 

اليت تتعرض لها النساء و الفتيات  النوع الإجامتعيمن العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  والفتيات. أأما الأشاكل الأكرث ش يوعاا 

ىل العنف اجلنيس و الإساءة و املزنيلأأيضاا العنف النفيس و بصورة خاصة فهيي العنف  ضافة اإ  والزواج القرسي و زواج الأطفال اإ

 ،نهأأحد اهلموم اليت تواهج  و قد أأشارت ابلفعل الالجئات السورايت من النساء و الفتيات اإىل هذه الأشاكل بوصفها الاس تغالل.

ىل  يف  12الأمن الاقتصادي لأرسمه بوصفه أأحد أأكرب مهوهمم.الشعور ابلقلق عىل السالمة  البدنية و حني أأشار الالجئون من الرجال اإ

نتيجة  النوع الإجامتعيمن انحية أأخرى هناك مؤرشات عىل تعرض الرجال و الصبية خملاطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ىل تعرضهم أأكرث خملاطر العنف اجلنيس خاصة يف ظروف الاحتجاز و أأيضا ن القرسي للزناعات والزنوح ضافة اإ تيجة لتجنيدمه أأو ، اإ

اخلدمة الإجبارية يف القوات املسلحة وامجلاعات املسلحة و أأيضا تعرضهم خملاطر الاس تغالل اجلنيس نتيجة لظروفهم الاقتصادية و 

ىل تغريأأدت البطاةل القرس  ،من هجة أأخرىو الاجامتعية املرتدية.  دورمه التقليدي بوصفهم القامئني عىل  ية لالجئني من الرجال اإ

احتياجات الأرسة مما أأدى اإىل زايدة معدلت الإحباط و ابلتايل معدلت حدوث العنف املزنيل.  وقد يؤدي العنف املزنيل اذلي 

ىل قيام الأهمات زوجاهتميقوم به الرجال ضد  يل و العنف للأطفال. كم قد تزداد معدلت العنف املزن العنف اجلسدي ابس تخدام اإ

من قبل "الرشيك" نتيجة للعزةل الاجامتعية للأرسة و املصاعب املادية  اليت تعاين مهنا الأرسة و احلرمان من اخلصوصية خاصة يف 

ىل  ىل تزايد الضغوط اليت قد تصل اإ الإانث بدرجة  تزايد العنف املمرس من قبل رب الأرسة و أأيضاا ظروف اللجوء و هو ما يؤدي اإ

اجلنيس و % من الالجئات يف الأردن أأهنن قد هربن من سوراي خوفا من العنف مبا يف ذكل العنف 28 تأأشار  و قد 13أأقل.

ىل تعرضهن للمزيد من العنف عىل أأيدي رشاكهئن مبجرد  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل  ، كم أأشارت الغالبية  العظمى مهنن اإ

ىل الأردن.  14وصولهن اإ

بشلك اكف  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل وخاصة العنف لعدم الإبالغ عن حالت العنف  توجهو بشلك عام فهناك 

الناجني من اذلكور مما يشلك عقبة أأمام الإفصاح أأو طلب الضحااي/ بني نتيجة للومصة الاجامتعية املرتبطة به، و يزداد هذا التوجه 

ىل  العنف يف خمتلف الس ياقات  املساعدة. و يرتتب عىل ذكل حلقة مفرغة خاصة يف ظل تعرض الالجئني من الصبية و الفتيات اإ

ىل املزيقد مبا يف ذكل داخل املدارس مما  د من اخملاوف اخلاصة حبمية ينتج عنه زايدة معدلت الترسب من املدارس و هو ما يؤدي اإ

                                                           
11 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
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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الأطفال خاصة خارج املدرسة حيث يتعرضون للمزيد من خماطر الانهتأاكت اخملتلفة مثل معل الأطفال و جتنيد الأطفال و زواج 

الأطفال. وتواجه الفتيات الالجئات بشلك خاص خماطر الترسب من التعلمي و زواج الأطفال، و يه ظاهرة قد تزايدت بشلك 

 15الفتيات الالجئات  يف س ياق الأزمة السورية.خاص بني 

 

ىل تزايد معدلت زواج الأطفال يف الأردن بني الالجئني  وتشري التقارير الصادرة عن منظمة الأمم املتحدة للطفوةل )يونيسف( اإ

ىل  18السوريني من  هن بعرشة ، حيث وصلت نس بة الفتيات الاليت مت تزوجيهن لرجال يكربو2013و  2012% بني عايم 25اإ

ىل املزيد من اخملاطر الصحية و أأيضا اإىل  %.48أأعوام عىل الأقل اإىل  و تتعرض املراهقات الاليت يمت تزوجيهن عند سن مبكرة اإ

ىل اخلدمات الهامة مثل اخلدمات الصحية و التعلمي.  16العنف داخل و خارج املزنل، كم يصعب علهين الوصول اإ

 

فقدان مصادر ادلخل و انشغال الأرسة بقدرهتا عىل تأأمني أأمن و سالمة الاجامتعية يف سوراي و من هجة أأخرى، سامه اهنيار الهيألك 

  زواج الأطفال. مرسات الثقافية الضارة وازدايد أأساليب التعايش السلبية مبا يف ذكل القرسي يف تفامق املالفتيات نتيجة للزناع والزنوح 

زاء سالمة بنومن منطلق شعور الآابء  ذا ما اكن  من خالل الزواج نمس تقبل أأكرث أأماانا لهتأأمني قد حياولون ف ،اهتمابلقلق اإ خاصة اإ

ويف الواقع، فاإن زواج  للتخفيف من العبء املايل الواقع عىل عاتق الأرسة. وأأيضاتاح لبناهتن دلهيم تصور بأأن الزواج هو البديل امل  

ي دخل مجموعة من اخملاطر والأرضار اليت يتعرض لها الطفل مبا يف ذكل معدلت العنف املرتفعة واملشألك الصحية وانقطاع الأطفال 

الأطفال اليت مت اإىل وصول نس بة زجيات  2012وتشري النتاجئ الأولية من دراسة مت القيام هبا حول زواج الأطفال عام التعلمي. 

ىل تسجيلها يف الأر  جميل الزجيات يف سوراي.15)للك من الالجئني السوريني و غري الالجئني( مقارنة ب % 18دن اإ  17% من اإ

 للجهود املبذوةل لرمس صورة متاكمةل لظاهرة زواج الأطفال بني الالجئني. كبرياا  من انحية أأخرى متثل الزجيات غري املسجةل حتدايا 

ىل الإخفاق بتسجيل امل مت الإشارة أأدانه بأأكرث تفصيالا )الفقرة واليد، مما يعرضهم خملاطر مجة كم سيمفثل هذه الزجيات ميكن أأن تؤدي اإ

 .اخلاصة بزواج الأطفال(

 

العنف البدين خارج املزنل خاصة يف أأماكن التوزيع داخل اخملاميت. كم متثل املناطق التحرش اجلنيس و  واجه النساء أأيضا خماطرت  

من هجة أأخرى تتعدد املعوقات اليت حتول  18العنف البدين ضد النساء. مصادر خلطراملشرتكة مثل املطاخب و دورات املياة أأيضا 

خطر مواهجة الأعمل الانتقامية من قبل اجلناة أأو من قبل  دون الإفصاح عن حالت العنف و اليت ترتاوح بني الومصة اجملمتعية و

ىل التعرض ل الأرسة ضافة  اإ وهو ما يعين أأن الغالبية العظمى   لمواقف الاجامتعية السلبية  ومهنا توجيه اللوم للضحية.أأو اجملمتع، اإ

ل يمت الإبالغ عهنا أأو يمت الإبالغ عن قةل قليةل مهنا، يف حني ترى  النوع الإجامتعيالقامئ عىل  والعنفمن حالت العنف اجلنيس 

آخر اخليارات املتاحة. ل بوصفها أ ظاهرة  وتبقى 19معظم الس يدات أأن الأرسة والأصدقاء مه املالذ الأول ول ينظر للوحدات الصحية اإ

                                                           
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. 
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. 
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س تجابة املناس بة. كم تعكس البياانت املتاحة حول أأمام هجود توفري خدمات الا اا هام عدم الإبالغ عن العنف اجلنيس مبثابة حتدايا 

 20نس بة صغرية من احلالت احلقيقية. النوع الإجامتعيعدد من خماطر امحلاية و مهنا قضية العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 

ىل  وأأيضاا املنطقة العربية مبثابة نقطة الإنطالق ووهجة  شلكتهذا وقد  منطقة لعبور الالجئني و املهاجرين، يف حني يلجأأ الكثريون اإ

ىل تعرضهم خملاطر البيع والإجتار  ابلبرش طرق الهتريب و غريها من وسائل الانتقال اخلطرية عرب البحار. وتؤدي هذه العوامل اإ

ىل العبودية. وتتفامق هذه اخملاطر عندما تنفص ضافة اإ ل النساء والأطفال خالل هذه الرحالت والاس تغالل اجلنيس والاقتصادي، اإ

ىل منطقة اخلليجعن أأرسمه. فعىل سبيل املثال تتعرض الفتيات الالجئات الاليت  فريقي اإ  حتاولن العبور مبفردهن من منطقة القرن الإ

ىل الزواج ابلبرش خملاطر الإجتار العريب ىل تعرض الفتيات اإ القرسي والعنف  والاس تغالل خالل رحلهتن، يف حني تشري التقارير اإ

 21خالل تكل الرحةل. والاس تغالل اجلنيس من قبل الرجال الأكرب س ناا 

 

يف ظهور أأشاكل جديدة من الاس تغالل اجلنيس وأأشاكل العبودية  ع يف سوراي و العراق أأيضاا تس ببت الأوضا ،من انحية أأخرىو 

للتقرير الصادر من قبل  املرتكبة ضد النساء و الفتيات خاصة بعض الأقليات من قبل بعض امجلاعات املسلحة الناش ئة. وطبقاا 

ضد متارس  النوع الإجامتعيواحضة من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  اا فهناك أأمناط التابع للأمم املتحدة جملس حقوق الإنسان

خالل همامجهتا للقرى الزييدية يف القتل املمهنج للرجال و الصبية ممن  "بداعش"النساء الزييدايت.  حيث تورطت امجلاعة املعروفة 

ىل معامةل داعش  عرش. أأما النساء و الأطفال فقد تعرضوا لأشاكل خمتلفة الرابعةمعرمه ختطى  من الانهتأاكت. حيث تشري التقارير اإ

جراهئا مع النساء  أألقتأأرسمه بوصفهم غنامئ حرب. كم للنساء و الأطفال اذلين مت  الاليت جنحن يف  والفتياتاملقابالت اليت مت اإ

مبا يف ذكل بيع  واملمهنجةالاس تعباد املنترشة  ومعلياتعىل أأعمل القتل  الضوء 2015يناير و  2014الفرار من داعش بني نومفرب 

ىلوالعبودية اجلنس ية والنقل القرسي للنساء والأطفال  والاغتصابالنساء  ضافة اإ نسانية واملهينة. اإ  22املعامةل غري الإ

 

 والفتيات، فقد تزايدت أأعمل العنف اجلنيس ضد النساء 2015لتقرير الأمني العام للأمم املتحدة يف مارس  وطبقاا من انحية أأخرى 

. حيث مت بيع النساء بأأسعار خمتلفة طبقا لأعمرهن. عاماا  35و 8الزييدايت الاليت ترتاوح أأعمرهن بني و  يف العراق خاصة ضد الأقليات

 "داعش املعروفة ب" اعةامجلو العبودية و الاختطاف و الإجتار يف النساء اليت قامت  كم مت تسجيل أأمناط من العنف اجلنيس

ليه يف ادلراسات السابقة. فطبقا  23ابرتاكهبا يف العراق. ول خيتلف الوضع بني الالجئني الفلسطينيني بشلك كبري عم س بقت الإشارة اإ

أأرسة يف خماميت الالجئني الفلسطينيني يف  2590سة عينة من للمسح اذلي قامت به منظمة الأونروا واذلي مت من خالهل درا

ىل تعنيف وصل متوسط حالت  ،الأردن  يشلكه اذلي الوضع فاإن ذكل، اإىل وابلإضافة 24%. 44.7الزوجات خالل حياهتن اإ

  25.احلقوق انهتأاكت من وغريه النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل  اجلنيس للعنف أأكرب خطر يف والفتيات النساء يضع الاحتالل

                                                           
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. 
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. 
 :االستراتيجية اإلقليمية: حماية سالم المرأة العربية وأمنها، 2012، متاح على 25

http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/Documents/Regional٪20Strategy٪20Protection٪20of٪20Arab٪20

Women٪20Peace٪20and ٪20Security.pdf  
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حالت  خيلق البدلان، بعض يف اخملاميت يف ذكل يف مبا املنفى، يف تعيش اليت الفلسطينية للمرأأة املطول الوضع فاإن ذكل، عىل وعالوة

ضافية،واحتياجات هشاشة  كم جتدر الإشارة  .النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل  اجلنيس لعنفلتصدي ل اب يتعلق ما ذكل يفمبا  اإ

ىل املرأأة الفلسطينية اليت تقع يف بعض املناطق واليت تعرف )ابملنطقة ج( واليت ل س يطرة فلسطينية علهيا ، حيث تتعرض النساء اإ

 اية والافتقار لأدىن أأسس السالمة، خصوصاا اللوايت يعملن يف املس توطنات الإرسائيلية.لالس تغالل الاقتصادي وعدم امحل

 

 ونطاق معل الاسرتاتيجيةالهدف  .2

 
اس مترار هتديد الإرهاب حلرب القامئة يف سوراي و املتصةل ابادلول العربية العديد من الأزمات وحالت الزنوح املعقدة بعض تواجه 

 ال. الأزمات طويةل الأمد يف لك من العراق و ليبيا و فلسطني و المين و اليت يقع عبهئا بشلك غري متوازن عىل النساء و الأطفو 

مليون خشص من منازهلم و نزوهحم داخل سوراي، يف حني  6.5سوراي وحدها يف هروب ما يزيد عن  فقد تس ببت احلرب يف

ىل اللجوء يف ادلول اجملاورة. و قد بلغت نس بة النساء و الفتيات حوايل  5.5اضطر أأكرث من  جميل 51مليون خشص اإ % من اإ

ىل العنف اجلنيس والعنف  بني اجلنسنيالالجئني السوريني داخل ادلول اجملاورة، حيث يعانني من عدم املساواة  ضافة اإ و الفقر اإ

املمرسات التقليدية الضارة و  الاس تغالل اجلنيس و الإساءة، و أأيضاا مبا يف ذكل  وغريه من أأنواع العنف النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

الإجتار يف البرش يف الوقت اذلي يصعب فيه احلصول عىل اخلدمات و التعلمي و فرص العمل. و يتعرض الالجئون مبا فهيم الس يدات 

عاقة خمل . و كم النوع الإجامتعياطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل املس نات واملعيالت و النساء و الفتيات الاليت يعانني من الإ

ىل أأماكن  و هو ماالزنوح،  أأزماتالهيألك الاجامتعية خالل الزناعات العنيفة و  تهتاوى ،س بقت الإشارة ىل فرار النساء اإ يؤدي اإ

تتعرض النساء املعيالت يف املنفى اإىل حتدايت كبرية مهنا حتدي احلصول عىل دخل وتزايد  ،من هجة أأخرىو جديدة وغري مأألوفة. 

  خماطر الإساءة والاس تغالل اجلنيس.

 

 الرؤية 

تفاقية الأمم املتحدة لالجئني لعام  تلزتم الإسرتاتيجية مببدأأ الس يادة الوطنية لدلول يف حتديد طبيعة تعاملها مع الالجئني مضن أأحاكم اإ

لزتام ابملقارابت اجملمتعية ومببدأأ الوقاية ادلاخلية من قبل املؤسسات 1951 ضافة لالإ  والربوتوكول امللحق هبا وغريها من املواثيق ادلولية اإ

 طنية فامي يتعلق ابلشاكوى املقدمة من الالجئني، وخبضوع الالجئني للقوانني الوطنية املطبقة بدول اللجوء.الو 

ىل   ،2030، حبلول عام تسعى هذه الاسرتاتيجيةو هذا  طار عريب اإسرتشادي يدمع اإ هجود ادلول الأعضاء يف حمية الالجئني توفري اإ

الاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف امحلاية ومن خالل تعزيز نظم الوقاية و  الإجامتعيالنوع من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

ىل توفري  . كمالنوع الإجامتعيالقامئ عىل  آمنة تتوافر فهيا امحلاية الأمنية، والإجامتعية، والنفس ية، تسعى هذه الإسرتاتيجية اإ بيئة أ

كرامهتم يف مواهجة العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي والصحية لالجئني وخباصة النساء والفتيات، ومتكيهنم وحفظ 

 مع الترشيعات الوطنية تبين و مراجعة و تنفيذ الترشيعات والس ياسات مبا يامتىش هذا الإطار يتضمن. كم ووفقاا للمعايري ادلولية

جياد )عند الرضورة( الوقاية من خالل  كم يتضمن أأيضاا املواثيق ادلولية. و  و اليت تضع الناجني يف احملور توفري اخلدمات املتعددة و اإ

اتحهتا بشلك مقبول ثقافياا   .و متاح مادايا  اإ

 املكون الهام الآخر لالسرتاتيجية هو تعزيز هجود الوقاية اليت تقوم عىل التفاعل القوي مع اكفة أأطياف الالجئني و اجملمتعات املتأأثرة

جيابية يف القمي اجمل  و حتديد الكياانت اجملمتعية   لنساء و الفتيات يف صناعة القرارمتعية مع دمع و تشجيع مشاركة الإحداث تغريات اإ



 

8 
 

اليت قد  النوع الإجامتعيالقادرة عىل الإسهام يف تبين مهنج يمتحور حول الناجني لتناول قضااي العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

  ثار داخل هذه اجملمتعات.ت  

 

 الرساةل

ضد النساء والفتيات اجلنيس خاصة العنف اكفة أأشاكل العنف يف وضع اللجوء و للوقاية و الاس تجابة ل العربيةتضع الاسرتاتيجية 

اكفة أأشاكل الالجئني ضد  اخلطوط العريضة للأولوايت الاسرتاتيجية اليت تتبناها ادلول الأعضاء يف جامعة ادلول العربية محلاية

الوقاية من العنف واخلدمات متعددة التخصصات و . وتتضمن هذه الأولوايت تبين وتنفيذ القوانني و الس ياسات الالزمة، العنف

اليت جيب عىل احلكومات الوطنية و منظمت اجملمتع املدين توفريها. كم  تقوم هذه الاسرتاتيجية ابلبناء عىل القوانني و الس ياسات 

العنف لالجئني من  ةو تقدم توصيات أأساس ية لتعزيز نظم الاس تجابة و الوقاية لتوفري أأفضل حمية ممكن واخلدمات القامئة يف املنطقة

  مع القوانني و املعايري ادلولية.  وذكل متاش ياا 

 

 الأشاكل اخملتلفة للعنفنظرة عامة عىل  .3
 

 ؟ الإجامتعيالنوع والعنف القامئ عىل  اجلنيسالعنف الأشاكل اخملتلفة للعنف خاصة يه ما 

طار مفاهميي واحض. و قد اكن هناك اتفاق حول تعريف العنف ي   عد التفاق عىل التعريفات واملفاهمي أأحد اخلطوات الهامة لصياغة اإ

عالن امجلعية العامة للأمم املتحدة حول القضاء عىل العنف ضد  بناءا  النوع الإجامتعيالقامئ عىل  عىل املادتني الأوىل و الثانية من اإ

 :1993املرأأة عام 

رادة الشخص و تقوم عىل الفروقات  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل " هو مفهوم يغطي اكفة الأفعال الضارة اليت يمت ارتاكهبا ضد اإ

و يتضمن الأفعال اليت ينتج عهنا الأذى أأو املعاانة  ( للك من اذلكور و الإانث. النوع الإجامتعي)بناء عىل  اليت يمت اس نادها جممتعياا 

كراه و غريها من أأوجه احلرمان من احلرية. و ميكن أأن تمت هذه  البدنية أأو اجلنس ية أأو اذلهنية أأو الهتديد ابرتاكب تكل الأفعال و الإ

 26اص."الأفعال يف اجملال العام أأو اخل

والقامئ  –عدم املساواة املمهنج بني الإانث واذلكور تسبب ي لتوضيح كيف  النوع الإجامتعيوعادة ما يس تخدم مفهوم العنف القامئ عىل 

عالن الأمم املتحدة حول عر  وي   يف معظم أأشاكل العنف اليت يمت ارتاكهبا ضد النساء والفتيات.  –داخل اكفة اجملمتعات يف العامل  ف اإ

ليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه، أأو يرحج ( العنف ضد املرأأة بوصفه 1993القضاء عىل العنف ضد املرأأة ) " أأي فعل عنيف تدفع اإ

ا أأن يرتتب عليه، أأذى أأو معاانة للمرأأة ، سواء من الناحية اجلسمنية أأو اجلنس ية أأو النفس ية مبا يف ذكل الهتديد بأأفعال من هذ

مظهر لعالقات قوي غري متاكفئة بني الرجل واملرأأة عرب التارخي، أأدت اإىل  هو "." و يوحض الإعالن أأن العنف ضد املرأأة القبيل

همينة الرجل عىل املرأأة وممارس ته المتيزي ضدها واحليلوةل دون هنوضها الاكمل، وأأن العنف ضد املرأأة هو من ال ليات الاجامتعية 

 ."ا عىل املرأأة وضعية التبعية للرجلاحلامسة اليت تفرض هب

                                                           
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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ىل  النوع الإجامتعيويعد المتيزي القامئ عىل  مبثابة سبب لأشاكل عديدة من العنف ضد النساء والفتيات كم أأنه أأحد العوامل املؤدية اإ

ىل بقائه غري مريئ ويساعد عىل حصانة اجلناة من  زاءه مما يؤدي اإ الضحااي/ تردد العقاب و القبول العام ملثل هذا العنف والصمت اإ

 27الناجني يف الإفصاح وطلب املساعدة.

ىل ب   النوع الإجامتعيكم يس تخدم مفهوم العنف القامئ عىل  شارة اإ ي لبعض أأشاكل العنف املمرسة النوع الإجامتععد بشلك كبري لالإ

 الرجوةلبناء عىل مفاهمي  بني اجلنسني دف تكريس قمي المتيزي، خاصة بعض أأشاكل العنف اجلنيس املرتكبة هبالأولدضد الرجال و 

وتقوم  و الأنوثة )عىل سبيل املثال العنف اجلنيس املرتكب خالل الزناعات املسلحة و اذلي يس هتدف النيل من رجوةل العدو(. 

قبل الرجال )و . وتس تخدم من الرجوةلأأشاكل العنف املوهجة ضد اذلكور عىل أأفاكر جممتعية حول معىن الرجوةل وكيفية ممارسة قوة 

غريمه من الرجال. وكثري ما ل يمت الإبالغ عن مثل هذه الأشاكل من بالأذى  احلاق يف بعض احلالت النادرة النساء( للتسبب يف

لناجني، وترتبط يف هذه احلاةل بقمي الرجوةل.  كم يؤدي اخلوف من الأعمل اابلضحااي/ العنف نتيجة لعتبارات الومصة اليت تلصق 

ىل عدم الإبالغ عن حالت الاعتداء اجلنيس ضد اذلكور. و من الأمهية مباكن التنويه بأأن عدد من الأطر الترشيعية يف الانت قامية اإ

 النوعالعديد من البدلان ل تعرتف بشلك واحض ابلعنف اجلنيس ضد الرجال، كم متيل يف بعض الأحيان اإىل جترمي حضااي مثل هذا 

  28من العنف.

 القامئالعنف اجلنيس و العنف اكفة أأشاكل العنف ضد النساء والفتيات خاصة أأس باب وعواقب  .4

  النوع الإجامتعيعىل 

ير و لفهم أأفضل للظاهرة و تط النوع الإجامتعيالتعرف عىل الأس باب اجلذرية للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل من الأمهية مباكن 

واليت  الإجامتعي ما تؤدي النظرة اجملمتعية للنوع فكثرياا من العنف. النوع برامج فعاةل للوقاية و الاس تجابة للأشاكل العديدة لهذا 

عطاء املرأأة دوراا تشمل التوهجات واملمرسات اخلاصة ابلمتيزي ضد املرأأة  ىل اإ ومتيل جممتعات كثرية للتقليل من  ابلرجل. مقارنةا  اثنوايا  اإ

املبنية عىل النظام الأبوي  املرأأة والرجل دواريؤدي القبول اجملمتعي لأ . كم القمية الاجامتعية و الاقتصادية للمرأأة و معلها مقارنة ابلرجل

 النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل  وأأ اجلنيس مبا يف ذكل العنف وتعكس خمتلف أأشاكل العنف اإىل ظمل متعدد الأبعاد للمرأأة والفتاة. 
 أأدوارسواء قام ابرتاكهبا فرد أأو مجموعة حماوةل اجلناة للحفاظ عىل السلطة واملمزيات و الس يطرة جتاه الآخرين. أأما العوامل اليت حتدد 

ثنية وغريها. و الهوية فهيي جنس الشخص، معره/معرها، الوضوالرجل  املرأأة  تعكس ديناميكيات كمع الاقتصادي والاجامتعي، الإ

املس توايت اخملتلفة من السلطة و القوة اليت يمتتع و جناس اخملتلفة القوة داخل اجملمتع اليت حتدد العالقة بني أأفراد اجلنس الواحد أأو الأ 

لإنسان هبا الفرد و ابلتايل املزااي اليت يمتتع هبا مقارنة بغريه من أأفراد اجملمتع الأقل سلطة. كم يزيد عدم الاعتداد أأو املعرفة حبقوق ا

ويف حني أأن عدم املساواة و المتيزي بني  29ينات.والوسائل السلمية حلل املشألك من هذه التباوادلميقراطية  واملساواة بني اجلنسني

، فاإن هناك عوامل أأخرى حتدد نوع و درجة النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل هو أأحد الأس باب اجلذرية للعنف  اجلنسني

من النوع س تجابة لهذا العنف داخل لك س ياق. و من مث مفن الأمهية مباكن فهم هذه العوامل لوضع اسرتتيجيات فعاةل للمنع و الا

 30العنف. و تشمل هذه العوامل ما ييل:

                                                           
27 ibid 
28 ibid 
29 ibid 
30 ibid 
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ىل تعريض الفرد بشلك أأكرب خملاطر العنف اجلنيس والعنف  اخملاطر الفردية: • تؤدي املعايري التالية عىل املس توى الفردي اإ

عاقة البدنية أأو العقلية، غياب اخليارات للتعامل  النوع الإجامتعيالقامئ عىل  ومهنا فقدان الأمن، الاعامتد عىل الآخرين، الإ

دمان امخلر واخملدرات، الصدمة النفس ية والضغط الناجت عن الزناع،  مع التغريات يف الوضع الاجامتعي والاقتصادي، اإ

 عرفة حبقوق الفرد اليت تنص علهيا القوانني الوطنية وادلولية.الهروب والزنوح، تغري الأدوار داخل الأرسة واجملمتع، غياب امل

العنف اجلنيس الأشاكل اخملتلفة للعنف ضد النساء والفتيات مبا يف ذكل قد تساعد عىل اس مترارية  القمي اجملمتعية و الثقافة: •

ذا ما ابركت هذه القمي املعتقدات الثقافية و ا النوع الإجامتعيو العنف القامئ عىل  لتقليدية و املمرسات المتيزيية اليت متيل اإ

لقاء اللوم عىل  ىل اإ  لك يعطي رشعية للممرسات الضارة.الناجني، أأو تفسري النصوص ادلينية بشالضحااي/ اإ

الأشاكل اخملتلفة للعنف مبا يف قد تساعد عىل اس مترارية  :الأصليةيف ادلوةل املضيفة و/أأو ادلوةل  واملمرساتالأطر القانونية  •

ذا  النوع الإجامتعيالقامئ عىل  والعنفالعنف اجلنيس ذكل  ذا ما أأضفت الرشعية عىل أأو اإ ما تضمنت نصوص متيزيية أأو اإ

ذا ما عكست الفجوات الترشيعية غياب امحلاية النوع الإجامتعيقللت من شأأن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  ، أأو اإ

ذا ما مل ينص الإطار الترشيعي عىل قوانني اكفية و مناس بة ضد العنف اجلنيس و  حلقوق املرأأة والطفل. أأيضاا القانونية  اإ

ذا ما اكن هناك غياب للثقة يف سلطات تنفيذ القانون أأو يف حال تطبيق القوانني  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل  أأو اإ

من هجة أأخرى قد يؤدي غياب الوعي و محالت  المتيزي بني اجلنسني. العرفية و التقليدية و املمرسات اليت تكرس من

ىل  النوع الإجامتعيالتوعية اليت جترم و تدين العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ضافة اإ ىل اس مترارية املمرسات، اإ اإ

دارة النظام القضايئ و نظام تنفيذ القانون. مهية داخل الإطار الترشيعي هناك عامل أآخر شديد الأ  املمرسات المتيزيية يف اإ

دارة النظام القضايئ. وينتج غياب الثقة هذا عن  بالغ عن احلالت و غياب الثقة يف اإ و الس ياسات، أأل و هو ضعف الإ

لإحاةل اكفة احلالت اليت يمت الإبالغ عهنا للقضاء، أأو بسبب نقص عدد رؤية عامة للسلطة بوصفها تنقصها الإرادة الالزمة 

جميل عدد احلالت اليت يمت الإبالغ عهنا.الإداانت ا ىل اإ ىل  ليت تمت نس بة اإ و قد ينتج ضعف الإبالغ عن صعوبة الوصول اإ

النوع املدربني عىل قضااي العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  املني عىل تنفيذ القانون و القضاةالع نقصالرشطة و احملامك، 

دارية والأدوات الالزمة ابحملالقانون، غياب املوا، عدم وجود ضابطات لتنفيذ الإجامتعي امك احمللية وموظفي الأمن رد الإ

آخراا  وأأخرياا   القوانني غري الاكفية أأو املمرسات و التنفيذ غري املتسق. و ليس أ

ىل اس مترار الظاهرة نتيجة لإهنيار الهيألك الاجامتعية  :املسلحة والزناعاتاحلروب  • هنيارقد تؤدي اإ ضافة وحدة الأرسة و  واإ اإ

ىل فقدان الأمن بشلك عام  بعض الفئات  وممارسةس بل املعيشة،  وفقدان والاجامتعيةالهشاشة الاقتصادية  وزايدةاإ

ثنية  وأأيضاعىل غريها،  والس يطرةالسلطة الس ياس ية  كم تعترب  وغريها. والاقتصاديالاجامتعي  والمتيزيالاختالفات الإ

من أأبرز الظواهر  –مثل تيار داعش  –نطقة العربية، فضالا عن صعود التيارات املتشددة بزوغ ظاهرة الإرهاب يف امل 

 تفامق أأزمة اللجوء والزنوح القرسي وما نتج عنه من انهتأاكت وعنف باكفة أأشاكهل.اليت سامهت يف 

 النوع الإجامتعياإىل زايدة احامتلت التعرض خملاطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  بدورهاتؤدي  :أأزمات اللجوء •
ىل الشلك و الهيلك الاجامتعي  نتيجة لإهنيار هيألك ادلمع اجملمتعية و الأرسية، و أأيضاا  ضافة اإ طبيعة مناطق الزنوح اإ

وطبيعة قيادة متعية( و شلك اخلدمات و املرافق اخلاص ابخملاميت )زايدة الكثافة و السكن متعدد الأرس و املالجئ اجمل 

و عدم توفر املواد الغذائية و الوقود و فرص القرارات المتيزيية ضد املرأأة  اخملاميت اليت قد تكون من اذلكور، و أأيضاا 

ىل أأماكن معزوةل و غياب امحلاية الرشطي ة وادلورايت احلصول عىل دخل و هو ما قد يعرض الضحااي احملمتلني اإىل الانتقال اإ
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بل غياب التسجيل للأفراد و بطاقات الهوية، ويف بعض الأحيان  الأمنية، و أأيضاا  الساكن احملليني خاصة التوتر من ق 

ذا ما اكن هناك شعور بأأن الالجئني يمتتعون مبزااي نسبية.  31اإ

 

  الإجامتعيالنوع اجلنيس و العنف القامئ عىل ضد النساء والفتيات خاصة العنف عواقب العنف 

مشألك حصية و نفس ية  النوع الإجامتعيالعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الأشاكل اخملتلفة للعنف مبا يف ذكل ميكن أأن ينتج عن 

ىل الوفاة حىت يف غياب الإعتداء اجلسمين، كم قد ينتج عنه أأيضاا  أأعراض  و اجامتعية شديدة كم قد يؤدي يف بعض الأحيان اإ

الفاعلني  النوع الإجامتعينفس ية و جسمنية طويةل املدى. و يساعد الفهم الصحيح للعواقب احملمتةل للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

وتتنوع عواقب العنف اجلنيس و العنف القامئ  عىل وضع الاسرتاتيجيات املناس بة لالس تجابة للآاثر احملمتةل و منع املزيد من الأذى.

 كم قد متتد لتغطي خمتلف القطاعات. لنوع الإجامتعياعىل 

عىل احلياة. و تشمل العواقب املميتة القتل  من العنف قد تكون وخمية و قد متثل خطرا حممتالا  الصنفلهذا  الصحيةفالعواقب 

يدز. أأما النتاجئ غري املميتة فتتضمن  والانتحار ووفيات الأهمات و املواليد، و أأيضاا  الوفيات الناجتة عن مرض فقدان املناعة/الإ

لهتاابت الإصاابت و الصدمات سمنية احلادة مثلاجل عراض الأ  من العنف فتتضمن  الصنف. أأما النتاجئ املزمنة لهذا و الأمراض و الإ

عاقة و ال  دمان الكحول واخملدرات.  و الأمل املزمن و املشألك الهضميةشاكوى اجلسمنية الإ ضطراابت النوم و اإ ضطراابت الطعام و اإ و اإ

مبا  الإهجاض و امحلل غري املرغوب فيه و العدوى املنقوةل جنس ياا من العنف تداعيات عىل اجلهاز الإجنايب مثل  الصنفكم أأن لهذا 

يدز و اإضطراابت العادة الشهرية و تعقيدات امحلل و أأيضاا  الإضطراابت اخلاصة بأأمراض النساء  يف ذكل مرض نقص املناعة/الإ

 وغريها من الإضطراابت اجلنس ية احملمتةل.

النوع ف القامئ عىل الناجون من العنف اجلنيس و العنالضحااي/ حادة قد يعاين مهنا  نفس ية و اجامتعيةمن انحية أأخرى هناك نتاجئ 

نعدام الأمن،  الإجامتعي مثل ما يعرف بضغوط ما بعد الصدمة و الاكتئاب و القلق و اخلوف و الغضب و الإحساس ابلعار و اإ

 كراهية اذلات و لوم اذلات و الأمراض العقلية و اخلواطر أأو السلوك الانتحاري.

لقاء اللوم عىل  الاجامتعيةأأما العواقب  النايج دلوره يف اجملمتع )مثل الضحية/ الناجني وفقدان الضحااي/ للعنف فقد تشمل امليل لإ

ىل الومصة الاجامتعية والشعور ابلرفض والعزةل واملزيد من  ضافة اإ المتيزي القامئ عىل دور احلصول عىل دخل أأو رعاية الأطفال(، اإ

 .النوع الإجامتعي

 فتشمل التايل: القانونية/القضائيةأأما العواقب 

ذا ما جعزت القوانني الوطنية عن توفري الضمانت الاكفية ضد العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • ذا  النوع الإجامتعياإ أأو اإ

 ما اكنت املمرسات القضائية و الرشطية متيزيية، فقد يسامه ذكل يف اس مترار العنف دون مساءةل.

لقاء اللوم عىل  • غالق الكثري من  ،داخل قاعات احملامك. ومن مث الناجنيالضحااي/ عادة ما ينعكس ميل اجملمتعات لإ يمت اإ

صدار أأحاكم خمف النوع الإجامتعيقضااي العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  ة عىل اجلناة. فكم يمت يف كثري من الأحيان اإ

                                                           
31 ibid 
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، خاصة يف مو حرايهت مت توجهيها للجاين مبثابة انهتاك جديد حلقوق الناجنيوقد تكون يف بعض ادلول العقوبة اليت ي

يعاين منه النايج نتيجة للشعور  من مث يتضاعف الأذى النفيس اذليو  احلالت اليت يمت فهيا الزواج القرسي من اجلاين.

 بأأنه مل يمت جترمي اجلاين.

فتؤدي اإىل حرمان النايج من الأمان وشعوره ابلهتديد  النوع الإجامتعيللعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  الأمنيةأأما العواقب 

تعرضه خلطر املزيد من العنف مما خيلق حلقة مفرغة من العنف. أأما العاملني ابلأهجزة اليت تواجه جرامئ  واخلوف وغياب امحلاية وأأيضاا 

تقامية. كم قد يؤدي التأأخري يف توفري ادلمع و املساعدة مثل هجات تنفيذ القانون فقد يتعرضون خلطر الأعمل الان ابلبرش الإجتار 

ىل  الناجنيالضحااي/ نتيجة لعدم حساس ية الرشطة أأو العاملني يف جمال الأمن لحتياجات  للرعاية الفورية و الكرامة و الاحرتام اإ

 32د ينتج عنه صدمات.قاملزيد من الأذى و 

 اللجوءيف خمتلف مراحل  النوع الإجامتعيالعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل العنف وخاصة اكفة أأشاكل 

النوع ، كم س بقت الإشارة، أأكرث عرضة خملتلف أأشاكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل قرساا  يعد الالجئون و النازحون

نتيجة لغياب هيألك امحلاية اخلاصة ابدلوةل  للجوء. حيث ميكن أأن يتعرضوا لأي من أأشاكل العنف خالل املراحل اخملتلفة الإجامتعي

يزيد من خماطر أأشاكل العنف هذه ابلنس بة  أأو اجملمتع أأو الأرسة. كم ميثل تصاعد الزناع املسلح و انتشار امجلاعات املسلحة عامالا 

قبيل هروهبم أأو خالل رحةل لالجئني داخل دوهلم الأصلية. ومن مث قد يتعرض الالجئون خملتلف أأنواع العنف خالل الزناع أأو 

عادة الإدماج. حيث تتسبب هذه املوا وأأيضاالزنوح أأو عند وصوهلم داخل دوةل اللجوء  عادة التوطني أأو اإ قف يف ازدايد خالل اإ

ض خاصة يف ظل اهنيار الهيألك الأمنية لدلوةل حيث تزداد احامتلت التعر  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل و  خماطر العنف اجلنيس

املمرسات التقليدية الضارة و غريها( من قبل ، ابلبرش للأشاكل اخملتلفة من العنف )مثل الاس تغالل و الإساءة اجلنس ية، الإجتار

عىل عبور احلدود أأو نقاط التفتيش. كم قد تزداد هشاش هتم  ن يف مقدورمه احليلوةل دون قدرة الالجئنيمن ميلكون السلطة و م

 .النقدية أأو غريها من أأشاكل ادلمعنتيجة لحتياهجم للمساعدات العينية و  أأيضاا 

  

                                                           
32 ibid 
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 املبادئ الإرشادية .5
 

 

 33لربامجاملتعلقة اباملبادئ الإرشادية  1.5

 
لعنف اجلنيس والعنف للأشاكل اخملتلفة للعنف مبا يف ذكل اامي ييل قامئة بأأمه املبادئ الإرشادية للربامج اخلاصة ابلوقاية و الاس تجابة ف

تكريس قيام اكفة التدخالت يف هذا اجملال ب احرتام هذه املبادئ  ويضمناليت يتبناها الفاعلون يف امليدان.  النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

 ل جتنب التداعيات غري املقصودة.الأذى" من خال عدم التسبب يفعىل " احلرصو الضحااي /مهنجية تمتحور حول الناجني

 

تطوير وتنفيذ الربامج والتدخالت اليت تس هتدف تعزيز املساواة بني اجلنسني حبيث يكون للك املساواة بني اجلنسني:  •

للجنة  من النساء والرجال والفتيات والأولد احلق املتساوي يف احلصول عىل الفرص واخلدمات والمتتع حبقوقهم. و طبقاا 

ابملساواة بني اجلنسني: لبد من أأخذ املساواة بني اجلنسني يف الاعتبار عىل  بياهنا اخلاصيف للهيئات  ادلامئة املشرتكة

باكفة مراحل التدخل الإنساين اليت تبدأأ من  بدئا من التخطيط للطوارئ قبل بدء الأزمة، مروراا اكفة مس توايت الربامج 

عادة البناء و أأخرياا  ،الاس تجابة الفورية مث مرحةل التعايف وهو ما ميكننا من تلبية احتياجات وأأولوايت  قالية.املرحةل الانت مث اإ

والمتيزي يف التأأثريات اخملتلفة  لنوع الإجامتعييقوم عىل أأساس كيفية اسهام القمي اخلاصة اب الساكن بشلك أأكرث اس هتدافاا 

للأزمة عىل النساء والفتيات والأولد والرجال، والتأأكيد عىل أأخذ اكفة الفئات املتأأثرة ابلأزمة يف الاعتبار وأأخذ احتياجاهتم 

ل وأأوجه ضعفهم يف الاعتبار، كم يساعد عىل تطوير برامج أأكرث مالمئة لضمن حصول النساء والفتيات والأولد والرجا

 34عىل فرص متساوية.

الاجامتعي و غريه أأو  متبين مهنجية غري متيزيية محلاية الالجئني بغض النظر عن جنسيهتم أأو ديهنم أأو وضعه الإنصاف: •

قامهتم.  ماكن اإ

واجملمتع املدين وغريمه من الفاعلني من أأجل تعظمي  ادلولية العامةلواملنظمت  احلكوماتالعمل بشلك متاكمل مع  التاكمل: •

 املوارد.

يالء الأولوية لالس تجابة الفورية لالحتياجات العاجةل   الاس تجابة الفورية: • لناجني من العنف اجلنيس والعنف للضحااي/ ااإ

من النوع الوقاية و الاس تجابة لهذا خطوات مبا يف ذكل الاحتياجات الطبية و التأأكد من أأن  النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

ىل و  بدء الأزمة.العنف قد مت تأأسيسها منذ  يالء الأولوية لتوفري هناك حاجة أأيضاا اإ اليت من شأأهنا أأن اس تجاابت فورية اإ

ىل املساءةل والعداةل مبا يف ذكل من خالل احلفاظ عىل الأدةل وتسجيل بياانت الناجني أأو الشهود يف سحت  ن الوصول اإ

  الوقت املناسب.

عاقةاإرشاك النساء والفتيات والرجال والأولد والأشخاص ذوي  الشمولية: •  وغريمه من أأحصاب اخللفيات اخلاصة. الإ

النايج للمزيد من الأذى خاصة بشلك غري الضحية/ تبين الربامج و الإجراءات بشلك ل يعرض  ل تتسبب يف الرضر: •

 مقصود.

                                                           
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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 النوع الإجامتعيوالاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  تطوير وتنفيذ برامج وتدخالت للوقايةالامتسك الاجامتعي:  •

 بشلك يعزز من الامتسك الاجامتعي داخل جممتعات الالجئني واجملمتعات املعنية.

يف حاةل الناجني من الأطفال، لبد من أأخذ مصلحهتم الفضىل يف الاعتبار يف اكفة الأمور اليت  املصلحة الفضىل للطفل: •

 تتعلق برفاهة الطفل ومس تقبهل.

العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل مبا يف ذكل من اكفة أأشاكل العنف املبادئ الإرشادية املتعلقة برعاية الناجني  2.5

  النوع الإجامتعي

لضمن احرتام  النوع الإجامتعيللناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل بادئ التالية عند تقدمي الرعاية مراعاة امل لبد من 

 حقوقهم وحميهتم من املزيد من الأذى.

الإلزتام ابرشادات الرسية عندما يعمل اكفة الفاعلون مع الناجني من العنف و ذكل محلاية الناجني و أأرسمه  الرسية: •

والشهود و مصادر املعلومات. وهو ما يعين عدم الإفصاح سوى عن املعلومات الرضورية طبقا لرغبة النايج/الناجية 

كم جيب أأيضا تويخ احلذر عند الكشف عن هوية اجلناة  عدة.وابلتفاق معهم واعطاهئا فقط للعاملني ممن يقدمون املسا

ىل الكشف عن هوية النايج/الناجية  وعىل الرمغ من  يف حالت العنف املزنيل. عىل سبيل املثالحيث قد يؤدي هذا اإ

ل أأنه لبد من  لومات حول بذل اكفة اجلهود ملساءةل اجلناة. من انحية أأخرى ل جيب الإفصاح عن معأأمهية تويخ احلذر اإ

ذا ما تضمنت امس الشخص. كم ل يمت الإفصاح عن أأية معلومات حول الناجني  ل بعد لأ الناجني اإ ي طرف اثلث اإ

 35احلصول عىل موافقة واحضة و مكتوبة من الناجني )أأو الوادلين يف حاةل الأطفال(.

يالء الأمن والأمان:  • ومقديم اخلدمات يف اكفة  وأأرسمه والشهودالناجني الضحااي/ لأمن  الأولويةعىل اكفة الفاعلني اإ

يالءمه الأمان والأمن النفيس والإجامتعي.    36الأوقات،  والعمل عىل اإ

مع مالحظة أأن النايج/الناجية قد يشعر ابخلوف ومن مث  :الناجني وأأرسمه يف اكفة الأوقاتالضحااي/ العمل عىل أأمن  •

الناجني من املزيد من الرضر الضحااي/ يكون حباجة للتأأكيد عىل سالمته الشخصية ومن مث مفن الأمهية مباكن ضمن حمية 

ن اخملمي من قبل اجلناة أأو من قبل أأي من أأفراد اجملمتع. وهو ما قد يتطلب طلب املساعدة من بعض السلطات مثل أأم

أأو الرشطة أأو سلطات تنفيذ القانون والضباط امليدانيني وغريمه.  كم جيب أأيضا العمل عىل تأأمني العاملني عىل مساعدة 

النوع الناجني مثل الأرسة و الأصدقاء و العاملني يف جمال املساعدة اجملمتعية أأو يف جمال العنف القامئ عىل الضحااي/ 

 37يف جمال الرعاية الصحية.و أأيضا العاملني  الإجامتعي

الضحااي/ للك ابلغ أأو طفل بغض النظر عن جنسه احلق يف احلصول عىل الرعاية وادلمع. وجيب ضمن حصول  عدم المتيزي: •

أأو وضعهم الصحي،  38و جنسيهتم،ديهنم أأ الناجني من العنف عىل املعامةل العادةل وغري المتيزيية بغض النظر عن عرقهم أأو 

 لس امي املصابني مهنم بأأمراض معدية أأو متنقةل.

                                                           
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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النوع لعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الاكفة أأشاكل العنف مبا يف ذكل اخملتلفة للوقاية و الاس تجابة رابت املقا  3.5

 الإجامتعي

  النوع الإجامتعيللوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل قارابت فامي ييل أأمه امل

يالء الأولوية حلقوقهم وت حول النايج من العنف:  ةاملمتحورقاربة امل • شمل احرتام مصاحل ورغبات النايج/الناجية واإ

هذه قوم تو  39وكرامهتم ورغباهتم وخياراهتم واحتياجاهتم وأأمهنم عند وضع وتنفيذ التدخالت اخلاصة ابلوقاية والاس تجابة.

خالل تعاملهم مع  –بغض النظر عن دورمه  –ادئ واملهارات اليت مت وضعها لإرشاد العاملني عىل عدد من املباملقاربة 

ىل ه املقاربة هذ دفهت. و النوع الإجامتعيالأشخاص اذلين تعرضوا للعنف اجلنيس أأو غريه من أأشاكل العنف القامئ عىل  اإ

عىل تعزيز  أأيضاا املقاربة ه ساعد هذت خلق بيئة دامعة يمت فهيا احرتام حقوق الناجني و معاملهتم بكرامة و احرتام. كم 

ختاذ القرارات بشأأن  تعايف النايج/الناجية و قدراهتم عىل التعبري عن احتياجاهتم و رغباهتم و أأيضاا  تعزيز قدراهتم عىل اإ

 40التدخالت احملمتةل.

تعزيز املشاركة املبارشة لالجئني من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد يف القرارات اخلاصة حبميهتم   :ةاحلقوقي املقاربة •

وهو ما . النوع الإجامتعيو متتعهم حبقوقهم الإنسانية مبا يف ذكل احلق يف امحلاية من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

اتحة اخلدمات املناس   العنف قبوةل بأأسعار يف متناول اكفة الناجني من العنف اجلنيس و امل بة ثقافيا و يتطلب وجود واإ

 41.النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

التصدي للمرسات المتيزيية اليت تعوق التدخالت حتليل الأس باب اجلذرية للمشألك و  ةاحلقوقياملقاربة س هتدف وت 

 :ةاحلقوقي املقاربةالإنسانية. و 

o نسان و القانون الإنساين ادلويلقوم عىل املعايري ت  ادلولية حلقوق الإ

o مل عىل دمج هذه القمي و املعايري و املبادئ يف اخلطط و الس ياسات و اكفة خطوات التدخالت الإنسانيةتع 

o مهنج شامل و متعدد التخصصات يه 

o  عىل مشاركة العديد من الفاعلني )احلكوميني و غري احلكوميني( عمتدت 

o  الناجني وجممتعاهتم  /الضحاايس هتدف متكني لبد و أأن ت 

" ؤوليةيعترب العاملون يف جمال التدخل الإنساين و أأيضا ادلول )يف حال قدرهتا عىل العمل( مه مبثابة "أأحصاب املس

 42ومه ملزتمون بتشجيع و متكني و مساعدة "أأحصاب احلقوق" عىل املطالبة هبذه احلقوق.

عىل التعامل مع ش باكت امحلاية القامئة عىل الأرسة و اجملمتع لفهم أأفضل لعالقات القوة املقاربة  هقوم هذت :ةاجملمتعياملقاربة  •

النوع العنف القامئ عىل و ادليناميكيات هبدف الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و  النوع الإجامتعيالقامئة عىل 

                                                           
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. 
42 Handbook for Coordinating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Global 
Protection Cluster GBV Prevention and Response, 2010. 
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تتصدى لهذا  وري جملمتع الالجئني يف اكفة الربامج اليتعىل الاعرتاف ابدلور احمل أأيضاا املقاربة  هقوم هذت 43.الإجامتعي

س هتدف تعزيز التفاعل مع أأفراد اجملمتع بوصفهم رشاكء يف امحلاية و التغري الاجامتعي الإجيايب. ويف من العنف كم ت النوع 

مفن الأمهية مباكن القيام ابدلراسات لفهم عالقات  ،ات اخلاصة هبمضوء أأمهية اإرشاك اجملمتعات املعنية يف صناعة القرار 

عىل  أأيضاا ه املقاربة قوم هذتوغريها من ديناميكيات القوة داخل اجملمتع املعين. كم  النوع الإجامتعيالقوى القامئة عىل 

يمي الربامج. فالبد ضمن املشاركة الفعاةل للك من النساء والرجال والفتيات والأولد يف التخطيط والتنفيذ والرقابة وتق 

من مشاركة قطاع كبري من اجملمتع املعين يف اكفة مراحل الربامج اليت يمت تطويرها للوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس 

ضمن امحلاية الأفضل لاكفة الفئات املتأأثرة ابلأزمة وتعزيز ه املقاربة دف هذهتو  44.النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل و 

 45د وتطوير احللول وأأيضا عىل الاس تخدام الأكرث رشادة للموارد الإنسانية.قدراهتم عىل حتدي

ل ميكن لأي هجة التصدي لاكفة أأوجه الوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس  :التخصصاتعىل تعدد  ةالقامئ املقاربة •

ن المنوذج متعدد التخصصات النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل  الشامل بني اجلهود يس هتدف التنس يق . ومن مث فاإ

ىل تعزيز مشاركة الأشخاص املعنيني والتنس يق والتعاون بني خمتلف  اليت تبذلها اكفة املنظمت والهيئات واليت تسعى اإ

وتعد مشاركة اكفة القطاعات  46اليت تشمل القطاع الصحي والنفيس الاجامتعي وقطاعي العدل والأمن. اتالقطاع

من العنف. وعىل اكفة النوع )اخلدمات اجملمتعية، الصحة، امحلاية، الأمن( حمورية لنجاح الربامج اليت تس هتدف هذا 

 47ن الالجئني( التنس يق والتعاون.ؤولشللأمم املتحدة الفاعلني )احلكومات، املنظمت غري احلكومية، املفوضية السامية 

 

  

                                                           
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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 سرتاتيجيةالأهداف الا .6
 

م يمتتعون ب ن من النساء والفتيات والرجال والأولد من خمتلف اخللفيات والهدف الأول: الالجئ 1.6 وطنية عالية ن ظ 

  النوع الإجامتعياجلنيس والعنف القامئ عىل مبا يف ذكل العنف اجلودة للوقاية والاس تجابة للعنف 

اليت يتعرض لها  النوع الإجامتعيلعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل خاصة ا من خمتلف أأشاكل العنفيف ضوء اخملاطر املزتايدة 

الالجئون من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد خالل املراحل اخملتلفة للزنوح، خاصة يف ظل حرماهنم من أ ليات امحلاية وادلمع 

داخل جممتعاهتم، مفن الأمهية مباكن توفري أ ليات طويةل املدى للحمية من خالل تعزيز النظم الوطنية للوقاية والاس تجابة للعنف 

ىل أأن خماطر العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل . النوع الإجامتعيجلنيس و العنف القامئ عىل ا موجودة  النوع الإجامتعيوجتدر الإشارة اإ

ىل بدلان اللجوء. القرسي يف لك مرحةل من مراحل الزنوح مت اليت هت الشامةلاملقاربة تضمن ت و ، وعبور احلدود، وبعد الوصول اإ

يف توفري امحلاية للناجني من العنف واملعوقات ويةل املدى مراجعة الترشيعات الوطنية لضمن التصدي للفجوات ابحتياجات امحلاية ط

ضافة اإىل وضع أ ليات للتنس يق يف ضوء الطبيعة متعددة القطاعات لعملية الاس تجابة النوع الإجامتعياجلنيس والعنف القامئ عىل  ، اإ

دارة  الإجامتعيالنوع للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  و أأيضا بناء القدرات البرشية واملالية و حتسني معلية مجع املعلومات و نظم اإ

 ضمن وصول الالجئني دون أأي متيزي للخدمات اجليدة املتاحة و املقبوةل و بأأسعار متاحة. أأيضاا ه املقاربة تضمن هذت املعلومات. كم 

 ةالقوانني الوطنية تامتىش و املعايري ادلولي 1.1.6

ل أأن النساء و الفتيات أأكرث عرضة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  النوع عىل الرمغ من تعرض الإانث و اذلكور للمخاطر، اإ

.  فهناك خماطر خاصة قد تتعرض لها النساء و الفتيات خاصة فامي خيص الأطر الترشيعية الوطنية. فقد تتضمن هذه الأطر الإجامتعي

بشلك اكمل للممرسات التقليدية الضارة أأو العنف املزنيل أأو تقيد من حق املرأأة يف العداةل و الأمان والزواج نظم للعداةل ل تتصدى 

و الطالق و حضانة الأطفال و املسكن. و أأيضا نظم العداةل التقليدية اليت ل تامتىش و املعايري ادلولية و نظم التسجيل الوطنية اليت 

اء من طالبات اللجوء. وأأيضا النظم القانونية اليت متزي ضد غري املواطنني مبا فهيم طاليب اللجوء والالجئني ل توفر الواثئق الفردية للنس

عىل سبيل  ، كم هو احلال يف بعض دول املنطقة العربية،وتتضمن الفجوات الترشيعية 48والأشخاص عدميي اجلنس ية مبا فهيم الفتيات.

ذا ما وافق اجلاين عىل الزواج من الضحية. كم تمتثل الفجوات أأيضا يف املثال النص عىل اسقاط هتم الاغتصاب و  التحرش اجلنيس اإ

ويعد رصد الفجوات الترشيعية والتعامل معها  ختفيف الهتم لرتاكب جرامئ ضد النساء ابمس "الرشف" أأو السمح بزواج الأطفال.

 الوقاية وأأيضاا لضمن امحلاية وادلمع والعداةل للضحااي/ الناجني. للتأأكد من متاش هيا مع املعايري ادلولية خطوة رضورية لتعزيز أأطر

لبد من تعديل  ،بشلك أأكرث اس تدامة النوع الإجامتعيمفن أأجل ضمن الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

الأطر الترشيعية الوطنية حبيث تامتىش بشلك أأكرب مع املعايري ادلولية. فعىل احلكومات التصدي لفجوات امحلاية داخل القوانني 

 والعمل عىل تنفيذ املعايري ادلولية اليت مت ابلفعل تبنهيا داخل النوع الإجامتعيالوطنية اخلاصة ابلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

                                                           
48 Handbook for the protection of women and girls, UNHCR, 2008. 
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قلميية. وهو ما يتطلب وضع خريطة للأطر الترشيعية واخلدمات القامئة للتصدي للعنف  املنطقة العربية طبقاا  للمواثيق ادلولية و الإ

 .املمرساتالتصدي لها داخل الترشيعات والس ياسات و املعوقات و لتحديد الفجوات و  النوع الإجامتعياجلنيس والعنف القامئ عىل 

 

 
دانته بهتمة التحرش اجلنيس يف  الأماكن العامة. و يمت الآن الرتكزي عىل مت يف مرص تعديل قانون العقوابت لتعريف التحرش اجلنيس وتشديد العقوبة عىل من تثبت اإ

نشاء خطوط ساخنة ووحدات رشطة مكرسة حلالت العنف اجلنيس و العنف القتشج  امئ عىل النوع يع التنفيذ الفعال للقانون. وتتضمن هذه اجلهود قيام احلكومة ابإ

ضافة اإىل ذكل قامت احلكومة املرصية ابلعمل مع الرشاكء عىل وضع   اتيجية وطنية للتصدي للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع الإجامتعي.اسرت الإجامتعي. اإ

صدار قانون رمق   ف العنف ضد املرأأة مبختلف أأشاكهل اكلآيت:املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء واذلي عر   13.103كم قام املرشع املغريب ابإ

 ".قتصادي للمرأأةاإ  المتيزي بسبب اجلنس، يرتتب عليه رضر جسدي أأو جنيس أأوالعنف ضد املرأأة: "لك فعل مادي أأو معنوي أأو امتناع أأساسه •

رتاكبه•   .العنف اجلسدي: لك فعل أأو امتناع ميس، أأو من شأأنه املساس، ابلسالمة اجلسدية للمرأأة أأايا اكن مرتكبه أأو ماكن اإ

 .غراض جنس ية أأو جتارية أأايا اكنت الوس يةل املس تعمةل يف ذكلجسد املرأأة لأ  ةالعنف اجلنيس: لك قول أأو فعل أأو اس تغالل من شأأنه املساس حبرم•

همل أأو حرمان سواء اكن بغرض املس  • كراه أأو هتديد أأو اإ عتداء لفظي أأو اإ  بكرامة املرأأة وحريهتا وطمأأنينهتا أأو بغرض ختويفها وترهيهبا العنف النفيس: لك اإ

قتص• متناع عن فعل ذي طبيعة اإ  ادية أأو مالية يرض، أأو من شأأنه أأن يرض، ابحلقوق الإجامتعية أأو الإقتصادية للمرأأة.العنف الإقتصادي: لك فعل أأو اإ

ويف هذا الإطار، قامت امجلهورية اجلزائرية  .الإجامتعي اجلزائر بتبنىي اسرتاتيجيات وطنية ملاكحفة العنف القامئ عىل النوع و تونس وقد قامت العديد من احلكومات مبا فهيا

دراج م العنف بلك أأنواعه؛ اجلنيس والزويج واللفظي والإقتصادي، التحرش 2015ديسمرب  30املؤرخ يف  19-15القانون رمق  ابإ ، املعدل لقانون العقوابت واذلي جر 

يذاء أأما يف اململكة العربية السعودية فقد  واملضايقات يف أأماكن العمل ويف الأماكن العمومية.  نشاء نظام للحمية من الإ م بتارخي /52مبوجب مرسوم مليك رمق مت اإ

عداد اخلطة الاسرتاتيجية الوطنية للوقاية والتصدي  19/10/1434بتارخي  332رمق الوزراء جهري بناءا عىل قرار جملس  15/11/1434 جهري، وقد مت الانهتاء من اإ

م( بتارخي /96نظام ماكحفة التحرش اجلنيس مبويج املرسوم املليك رمق ) ملكةللعنف املزنيل يف اجملمتع السعودي واذلي ينتظر موافقة جملس الوزراء. كم أأصدرت امل

 7969ت//13هـ، والتعممي الصادر من معايل وزير العدل رمق  03/02/1439( بتارخي 14رمق )م/ هـ، كم أأصدرت نظام حمية الطفل ابملرسوم املليك 16/09/1439

جراء عقود زواج ملن ل يقل معره عن هـ لاكفة احملامك ومأأذوين الأ  26/04/1441بتارخي  س نة وفقاا ملا ورد يف الالحئة التنفيذية لنظام حمية الطفل يف  18نكحة بعدم اإ

  . اكفة أأشاكل العنف ومهنا العنف اجلنيس ضد املرأأة 7/2018كفل قانون اجلزاء الصادر ابملرسوم السلطاين أأما يف سلطنة عمن، فقد  اململكة.

عكم شاركت المين    .2020-2011العربية محلاية النساء ضد العنف داد الاسرتاتيجية من خالل اللجنة الوطنية للمرأأة يف اإ

ضافة مادة خمصصة عن التحرش اجلنيس تتضمن تعريفاا لهذه اجلرمية وحتدد العقوابت امل2015ويف ش باط/فرباير   قابةل.، قامت مجهورية السودان بتعديل القانون اجلنايئ ابإ

نشاء وحدة العنف ضد املرأأة والطفل بقرار من جملس الوزراء يف نومفرب أأيضاا مجهورية السودان قامت كم  ، ويه أ لية تنس يق بني واكلت ادلوةل ملاكحفة العنف 2005ابإ

مباكحفة العنف ضد املرأأة والطفل، وأأيضاا ختتص هاته الوحدة يف وضع الس ياسات العامة والإسرتاتيجيات واخلطط التنفيذية وبرامج الأعمل اخلاصة و ضد املرأأة والطفل. 

والطفل. هذا وختتص هاته  متابعة تنفيذ اخلطط والس ياسات والربامج اجملازة عىل املس توى القويم ابلإضافة اإىل وضع معايري وموهجات وطنية ملفهوم العنف ضد املرأأة

ق صدار التوصيات الالزمة بتعديلها. ويف هذا الشأأن، قامت مجهورية الوحدة يف املراجعة ادلورية للترشيعات ذات الصةل ابلعنف ضد املرأأة، واإ رتاح ما يزيد من فاعليهتا واإ

جيازه وثيقة الإجراءات ضافةا اإىل اإ جياز وثيقة الإجراءات القياس ية للتصدي والإس تجابة للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، اإ القياس ية للتصدي للعنف النوعي  السودان ابإ

نفاذ القرار رمق  يف وضع اللجوء، اخلاص ابملرأأة والسالم والأمن. ويف س ياق معلية الإصالح القانوين، صاغت مجهورية السودان  1325كم أأجازت اخلطة الوطنية لإ

جازهتا من وزارة العدل.الاجامتعي مسودة قانون العنف القامئ عىل النوع  ، للتشاور علهيا قبيل اإ

مرشوع القانون الأسايس املتعلق ابلقضاء عىل العنف ضد املرأأة الترشيعية واملعايري ادلولية، ومهنا: الأولوايت لضمن توافق الأطر  ويف امجلهورية التونس ية، مت تبين بعض

صول اجملةل يف الأجر؛ والتنصيص عىل تنقيح بعض ف زيواذلي ي عاقب ابلسجن مدة عام لك من يتعمد مضايقة امرأأة يف ماكن معويم/خطية مالية للك من يتعمد المتي

مكرر جديد  227؛ والفصل دينار ملرتكب التحرش اجلنيس 500والعقاب ابلسجن مدة عامني وخطية مالية قدرها ؛ 226يضها بنصوص جديدة مهنا الفصل اجلزائية وتعو 

 .عاماا  18ودون  عاماا  16س هنا فوق  ،أأعوام لك من واقع أأنىث برضاها 6ي عاقب ابلسجن 
SGBV prevention and response in Refugee Situations in the Middle East and North Africa, UNHCR, 2015 
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 طر الترشيعية الوطنية واملعايري ادلولية، يتعني عىل ادلول الأعضاء تبين الأولوايت التالية:متايش الأ ولضمن 

اتحة امحلاية للنساء و الفتيات الالجئات دون أأي متيزي من خالل النصوص القانونية اليت توفر امحلاية ضد العنف اجلنيس  • اإ

 .النوع الإجامتعيو العنف القامئ عىل 

دخالها ملاكحفة العنف ضد املرأأة و اليت قد يكون لها تداعيات سلبية أأو فتح ابب احل • وار حول النصوص الترشيعية اليت مت اإ

 عواقب غري مقصودة عند تطبيقها )مثل الإبالغ الإلزايم(.

 عاما للجنسني.  18العمل عىل أأن تنص القوانني املعنية عىل حتديد السن القانوين للزواج عند  •

، يلزم بذل هجود لرصد حاةل الزجيات دون السن القانونية بصورة غري رمسية أأو دون حماوةل تسجيل الزواج وعالوة عىل ذكل •

ذ قد تس متر حىت بعد اعامتد قوانني مناس بة حتظر زواج الطفل.  بصورة قانونية، اإ

لقوانني والس ياسات اليت توفر للالس تجابة لظروف الالجئني املوضوعة العمل عىل تضمني الإجراءات التنفيذية املعيارية  •

 . النوع الإجامتعيالوقاية و امحلاية من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

ذا ما تزوج اجلاين ابملغتصبة.العمل عىل  • سقاط الهتم اجلنائية أأو غريها من العقوابت اإ لغاء النصوص القانونية اليت تنص عىل اإ  اإ

لغاء النصوص القانونية اليت تنص عىل ختفي •  ف العقوبة يف حاةل اجلرامئ اليت ترتكب ابمس "الرشف".اإ

 للمعايري ادلولية.  وفقاا ه لاكفة أأشاكل العنف املرتكبة العمل عىل وضع تعريف واحض للعنف اجلنيس يف القانون لضمن تغطيت •

 .وضع تعريف واحض للعنف اجلنيس و الاغتصاب يغطي اكفة حالت السلوك اجلنيس القرسي •

تتعدد فهيا القوانني تبعا لالنامتء ادليين العمل عىل تدوين القوانني و طرهحا أأمام الربملان و مراجعهتا لضمن يف ادلول اليت  •

 متاش هيا و املعايري ادلولية.

اتحة اكفة اخلدمات القانونية • بشلك غري متيزيي للك  العربية، دلى بعض ادلولاملتاحة الإماكانت ، مع مراعاة التأأكيد عىل اإ

 .ابلبرش مبا يف ذكل الالجئات و أأيضا الناجني من الاجتار النوع الإجامتعيالعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  الناجني من

النوع  و العنف القامئ عىل وضع خطط معل وطنية ملاكحفة الإجتار ابلبرش تتضمن الاس تجابة حلالت العنف اجلنيس •

 اليت تتعرض لها النساء و الفتيات الاليت تعرضن لالإجتار. الإجامتعي

ماكحفة الاجتار ابلبرش وخاصةا النساء والأطفال. كم انضمت ادلوةل لبعض التفاقيات ادلولية ذات  بشأأن 2011( لس نة 15صدر القانون رمق )فقد  أأما يف دوةل قطر،

تفاقية القضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي العنرصي لعام  تفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول منع ومقع 1979الصةل وتشمل: اإ ، واإ

اليت حتظر المتيزي عىل أأي أأساس ومهنا عىل أأساس الصادرة من منظمة العمل ادلولية  ، والتفاقيات ادلوليةقبة جرامئ الاجتار ابلبرش خاصة النساء والأطفالومعا

عاقة(.  تسهر عىل ضمن حقوق الفئات اخلاصة )الطفل واملرأأة وكباربأأطر مؤسس ية فاعةل  تزخر دوةل قطراجلنس. وعىل الصعيد املؤسيس،  السن والأشخاص ذوي الإ

طار ادلوةل واجملمتع وقضااي العنف باكفة أأشاكهلوفامي خيص املسائل املتعلقة  هنا  مبحاربة الصور المتيزيية المنطية عن املرأأة وأأدوارها يف اإ )جنيس، لفظي، نفيس، وغريها(، فاإ

دارة  شغلت حزياا همما يف معل وأأنشطة هذه الأطر ولعل من أأمهها:  اللجنة الوطنية ملاكحفة الإجتار ، شؤون الأرسة بوزارة التمنية الإدارية والعمل والشؤون الاجامتعيةاإ

عاقة وكبار السن، ابلبرش مركز امحلاية والتأأهيل الاجامتعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجامتعي واذلي  ،اللجنة الوطنية املعنية ابملرأأة والطفل والأشخاص ذوي الإ

طار الأرسة وذكل عىل اختالف أأشاكل الإساءة  من خالل دار أأمان القطريةيتوىل  توفري امحلاية والرعاية والتأأهيل والعالج لضحااي الإساءة من الأطفال والنساء يف اإ

همل، عنف جنيس، تصد    حرمان من التعلمي(.و ع أأرسي، )عنف جسدي، عنف نفيس، اإ
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 وذكل حسب درجة خطورة الأعمل املرتكبة،، بسبب الأعمل غري املرشوعةابلبرش التأأكيد عىل عدم احتجاز حضااي الإجتار  •

جتار حيتاجون امحلاية و املساعدة الناجني  وتقدمي ادلمع ملن الضحااي/ ، و أأيضا رصد ابلبرش اليت تورطوا هبا نتيجة لتعرضهم لالإ

 بدل من عقاهبم.

تبين نصوص قانونية جترم ختان الإانث يف ادلول اليت مل تقم بذكل بعد ووضع برامج للوقاية ملنع هذه املمرسة و رفع الوعي  •

 ابلأرضار اجلسمنية و النفس ية املرتبطة ابخلتان و غريها من التداعيات السلبية.

خالل الأزمات مبا  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل أأشاكل العنف خاصة العنف  لاكفةوضع س ياسات للتصدي  •

 يف ذكل لالجئني والنازحني وطاليب اللجوء والأشخاص عدميي اجلنس ية والعائدين.

 التنس يق والرشاكة: 2.1.6

ىل احلكومات  ضافة اإ يتعدد الفاعلون امليدانيون خالل الأزمات ممن حياولون التصدي للمخاطر الناجتة عن هذه الأزمات. فهناك اإ

قلميية، و الوطنية، هيئات الأمم املتحدة،  املنظمت غري احلكومية الوطين، و جممتع الأعمل و املنظمت غري احلكومية ادلولية، واملنظمت الإ

 احمللية وغريمه. 

 :الأساسالأهجزة التالية من حيث  اجلهات املسؤوةل عن تنفيذ الإسرتاتيجيةوتتضمن 

 ،الأهجزة املعنية ابلطوارئ وادلفاع املدين •

ثبات الشخصية • صدار واثئق لإ  ،الأهجزة املعنية بقضااي الهجرة واجلوازات وتسجيل املواليد واإ

يواء الالجئني الأهجزة الأمنية •  ،اخملتصة بضبط جرامئ العنف اجلنيس والإجتار ابلبرش واجلرامئ الأخرى ذات الصةل يف أأماكن اإ

قامة العدل )نيابة عامة  •  ،وقضاء( هيئات اإ

 ،الأهجزة الصحية اخملتصة •

 ،البدلية( اجملمتعات احمللية )جمالس  •

عادة تأأهيل حضااي العنف اجلنيس • جامتعياا  املراكز واملؤسسات املعنية ابإ  .نفس ياا واإ

 ومهنم: قلميون وادلوليونالإ ليون و احمل رشاكء ، ال اجلهات الرشيكةوتشمل 

 ،واملنظمت الأممية الأخرى املعنية لأمم املتحدة لشؤون الالجئنيالسامية لفوضية امل •

 ،()اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، أأطباء بال حدود وغريهااملعمتدة املنظمت غري ادلولية  •

 ،املنظمت العربية املعنية حبقوق الإنسان •

 ،املنظمت العربية ذات التوجه الإنساين •

 ،مجعيات الهالل الأمحر الوطنية •

عاقة وذوي الطابع اخلريي والإنساين •  ،منظمت اجملمتع الوطين )املعنية ابملرأأة والطفل وكبار السن وذوي الإ

 ،رتونيةوسائل الإعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة والإلك •

 ،النخب الثقافية وقادة الرأأي •
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 ،)الرشاكت(الوطين جممتع الأعمل  •

 .املرشفة عىل العمل التطوعيالوطنية املعمتدة  الهيئاتو  •

مفن الأمهية مباكن العمل عىل تعزيز أ ليات التنس يق لتجنب الإزدواجية يف اجلهود وضمن التنس يق بدل من املنافسة  ،ومن مث

وأأيضا لرتش يد املوارد. و تتلخص معلية التنس يق يف وضع أ لية معل جتمع ما بني القطاعات و الهيئات للتصدي للعنف اجلنيس و 

ىل املمرسة. و هيدف يامتىش مع الترشيعات الوطنية  مبا النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل  والانتقال هبذا من العمل النظري اإ

اتحة اخلدمات الفورية و الرسية و املناس بة  ىل توفري و اإ لعدد من املبادئ الإرشادية ووضع أ لية  لناجني طبقاا للضحااي/ االتنس يق اإ

 49.النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل ملنع 

 50هجود التنس يق عىل املبادئ الإرشادية التالية: و جيب أأن ترتكز

عطاءها الأولوية عىل احتياجات •  أأخذ احتياجات الالجئني والنازحني والعائدين و الأشخاص عدميي اجلنس ية يف الاعتبار واإ

 العاملني يف جمال املساعدات الإنسانية. 

لتنس يق مبا يف ذكل ختصيص املوارد البرشية و املالية احرتام اكفة الرشاكء يف معلية التنس يق من خالل وضع أ لية منتظمة ل  •

الالزمة لتسهيل معلية التنس يق، حتديد أأماكن و أأوقات حمددة و متاحة لالإجامتعات، ووضع قواعد لالإجامتع و أأهداف 

 ش يد و التفاق عىل أأولوايت معلية وقابةل للتنفيذ.واحضة مع رضورة تنظمي الوقت بشلك ر 

لتقليص املنافسة بني العاملني يف جمال املساعدة  هااجلهود ودمع التنس يق وتوحيد اجلهود وبذل جتنب الإزدواجية يف  •

 الإنسانية.

 البحث عن احللفاء والتقليل من اخلالفات. •

 توثيق البحث و القرارات وتوزيعها عىل املشاركني و ذكل لتعزيز الشفافية قدر الإماكن. •

 لية.الاس تخدام املناسب و الرش يد للموارد احمل  •

املراقبة عىل الأداء و الأثر الناجت عن هجود التنس يق خاصة ابلنس بة لربامج الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ  •

 .النوع الإجامتعيعىل 

رشادات دقيقة حول الأدوار و املس •  ليات.ؤوالتخطيط بدقة ووضع اإ

زدادت قوهتا و فاعليهتا. اكنت أ لية التنس يق  فلكم ىل احلكومات الوطنية، منظمت الأمم شامةل لكم اإ ضافة اإ كم جيب أأن تشمل اإ

خل( و أأيضا الأشخاص املعنيني )الالجئني والنازحني اإ  املتحدة اخملتلفة وممثيل القطاعات الأخرى )مثل الصحة و التعلمي و حمية الطفل،

احلكومية احمللية وامجلعيات الأهلية وغريها من اجلهات  والعائدين والأشخاص عدميي اجلنس ية(، واجملمتع املدين مبا يف ذكل املنظمت غري

ثراء أ لية التنس يق، كم تف  )أأنظر امللحق  .يد اكفة املشاركني بأأشاكل خمتلفةاملاحنة. وتساعد مشاركة لك من هذه اجملموعات عىل اإ

 الأول(

 مفن الأمهية مباكن أأخذ الأولوايت التالية يف الاعتبار لضمن وجود نظام تنس يق قوي: ،ومن مث

                                                           
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. 



 

22 
 

لاكفة وضع وتعزيز أ ليات التنس يق الوطنية للوقاية و الاس تجابة  •

لعنف اجلنيس امبا يف ذكل أأشاكل العنف ضد النساء والفتيات 

دماج  النوع الإجامتعيو العنف القامئ عىل  و العمل عىل اإ

 حلاةل الالجئني داخل هذه ال لية. الاس تجابة

العمل عىل اإرشاك اكفة الهيئات احلكومية املعنية و منظمت اجملمتع  •

املدين احمللية و أأيضا منظمت الأمم املتحدة و املنظمت غري 

 احلكومية ادلولية يف أأعمل الاس تجابة حلالت اللجوء.

تنس يق دمع املنظمت احلكومية املعنية يف لعب دور فعال يف  •

هجود الاس تجابة حلالت اللجوء من خالل توفري برامج لبناء 

القدرات و الأدوات الالزمة )الإجراءات التنفيذية املعيارية، 

 خل(.اإ  الإرشادات، أ ليات الرقابة..

ضمن تبادل املعلومات بشلك ممهنج بني ال لية الوطنية للتنس يق  •

ز أ ليات رفع وال ليات اليت تعمل عىل مس توى فرعي/حميل و تعزي

 التقارير من الكياانت احمللية ل لية التنس يق الوطنية.

 .تطوير نظم معلومات للتنس يق •

اس تخدام أ ليات التنس يق لتعبئة املوارد، ادلعوة و حشد التأأييد  •

لتغيري الس ياسات، فتح ابب احلوار حول أأمه القضااي والفجوات، 

م لتسليط تطوير مواد تعلميية و معلوماتية، التواصل مع الإعال

الضوء عىل غياب العداةل و تثقيف العامة، القيام بدراسات 

ىل بناء قدرات اكفة  ضافة اإ تقيميية، مجع البياانت والرقابة، اإ

النوع الرشاكء يف جمال مناهضة العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

 .الإجامتعي

 

 القدرات البرشية واملالية )الأدوات و التدريب(:  3.1.6

. ومن النوع الإجامتعيلوقاية و امحلاية من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل االقدرات املالية و البرشية يه جزء ل يتجزأأ من نظام 

الناجني من هذا الضحااي/ لبد من التطوير و التقيمي املس متر لضمن حصول  ماكن،زي مع الأولوايت الوطنية وقدر الإ ، وابلتوامث

من العنف عىل اخلدمات اجليدة املناس بة. ويف ضوء أأمهية تبين مهناج تعددي القطاعات للوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس النوع 

، لبد وأأن تركز هجود بناء القدرات البرشية واملالية عىل الاس تجابة الصحية/الطبية، الاس تجابة النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل 

ىل بعض القطاعات النفس ية الاجامتعية و تت ضافة اإ عادة الإدماج الاجامتعي، اإ عادة التأأهيل و اإ دارة احلاةل واإ ضمن ادلمع املعنوي و اإ

 الأخرى مثل الأمن والأمان، و الاس تجابة القانونية والقضائية و أأيضا امحلاية.

 النوع الإجامتعي و العنف القامئ عىل ويتطلب بناء القدرات املالية و البرشية لتوفري وقاية و اس تجابة أأفضل حلالت العنف اجلنيس

ني بذل اجلهود لتعزيز النظام الوطين القامئ من خالل ختصيص املوارد املالية خملتلف الوزارات املعنية ابلقضية و بناء قدرات اكفة العامل

دارة حمية الأرسة،  مت يف الأردن تأأسيس وحدة رشطة خاصة، اإ

لالس تجابة حلالت العنف املزنيل، كم قام عدد من الهيئات 

احلكومية و املنظمت غري احلكومية مبا فهيا وزارة التمنية الاجامتعية 

ش بكة للعنف اجلنيس "اكندل" بتأأسيس  و اللجنة الوطنية للمرأأة

 . النوع الإجامتعيلعنف القامئ عىل وا

هو الرشيك  ردنن الأرسة يف الأ ؤوويعد اجمللس الوطين لش

عن وضع اإجراءات و س ياسات للتصدي للعنف ؤول الوطين املس

اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع الإجامتعي مبا يف ذكل معايري 

دارة احلاةل، يف حني أأن اجلهاز الأسايس املنوط به القيام ابدارة  اإ

دارة  ويف اململكة العربية السعودية، يمت  حمية الأرسة.احلاةل هو اإ

اجلهود املمثةل يف توفري امحلاية من خالل جملس الأرسة يف تنس يق 

تعديل مسمى واختصاصات  ، فقد متيف سلطنة عمن اململكة. أأما

دارة الإدعاء العام لقضااي الأرسة  دارة قضااي الأحداث اإىل اإ اإ

والطفل. وختتص هذه الإدارة التحقيق والترصف ورفع ادلعوى 

حاكم يف اجلرامئ ومهنا جرامئ العنف ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ الأ 

آخر بصورة فعل  الأرسي الواردة يف قانون اجلزاء أأو أأي قانون أ

يذاء جسدي أأو جنيس أأو نفيس أأو مايل اليت ترتكب بني أأفراد  اإ

  .الأرسة الواحدة، وجرامئ الأرسة الواردة يف قانون اجلزاء

  
Sexual and Gender Based Violence Prevention and 
Response in Refugee Situations in the Middle East and 
North Africa, UNHCR, 2015 

 

 أفضل الممارسات
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ضافية لالالنوع يف خمتلف القطاعات اليت تس تجيب لهذا  س تجابة لتدفقات من العنف. كم يتطلب ذكل أأيضا ختصيص موارد اإ

الالجئني واسعة النطاق و أأيضا تعزيز اخلدمات املتخصصة واملهارات الالزمة لالس تجابة حلالت الالجئني والتعامل مع تداعيات 

اليت قد يتعرض لها الالجئون من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد يف  النوع الإجامتعيالعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

 الزنوح واللجوء.حالت 

 مفن الأمهية مباكن تبين الأولوايت التالية عند التعامل مع قضية القدرات املالية و البرشية: ،وعليه

 فامي خيص القدرات املالية:

اس تخدام أ ليات التنس يق لضمن وجود متويل مس متر و مضمون من قبل اجملمتع ادلويل )اجلهات املاحنة، املنظمت ادلولية،  •

 غري احلكومية ادلولية(.املنظمت 

مثل  النوع الإجامتعيختصيص املوارد الوطنية لاكفة القطاعات املعنية ابلس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

امحلاية و الصحة و اخلدمات النفس ية و الاجامتعية، و اخلدمات القانونية، و املالجئ و أأمن اخملاميت و أأيضا البنية 

 للمخاميت.الأساس ية 

سهام املنظمت ادلولية يف ختصيص املزيد من املوارد للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • ضمن اإ

يف حالت الالجئني و أأيضا ختصيص املوارد لمتويل اخلدمات التخصصية يف املناطق اليت تشهد تدفقا  النوع الإجامتعي

 لالجئني.

 البرشية:أأما ابلنس بة للقدرات 

تعريف اكفة مقديم اخلدمات و العاملني امليدانيني ابملبادئ الإرشادية لرعاية الناجني و حضااي العنف اجلنيس و العنف  •

ىل عدم المتيزي و مبدأأ ل تتسبب يف  النوع الإجامتعيالقامئ عىل  ضافة اإ مثل الاحرتام  و الرسية و أأمن و أأمان النايج، اإ

عطاء الأولوية للمصلحة الفضىل للطفل و تدريهبم عىل تطبيقها.الرضر وأأيضا مبدأأ تقيمي و   اإ

النوع نف اجلنيس و العنف القامئ عىل بناء قدرات مقديم اخلدمات )احلكوميني و غري احلكوميني( عىل حتديد تبعات الع  •

 من العنف.النوع سواء الصحية أأو العقلية أأو الصحة اجلنس ية و الإجنابية، و أأيضا التبعات الاجامتعية لهذا  الإجامتعي

للضحااي/ و النفس ية/الاجامتعية و القانونية/القضائية  فهم الاحتياجات الصحية و الأمنيةبناء قدرات مقديم اخلدمات عىل  •

 .النوع الإجامتعيلناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ا

دارة احلاةل عىل رصد الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • و عىل  النوع الإجامتعيبناء قدرات القامئني عىل اإ

ىل اخلدمات اليت تمتحور حول احتياجات  دارة احلاةل و الإحاةل اإ  الناجني.الضحااي/ اإ

 ينيكية حلالت الاغتصاب.بناء قدرات العاملني يف قطاع الصحة عىل الإدارة الإلك  •

بناء قدرات العاملني يف قطاع الصحة عىل توثيق الإصاابت و مجع الأدةل اخلاصة ابلطب الرشعي و التعامل مع الإصاابت  •

 وأأيضا تدريهبم عىل الرعاية الوقائية وتقيمي خماطر امحلل والوقاية الالزمة. و التحقق من حدوث عدوى منقوةل جنس ياا 

نفاذ القانون عىل التعامل مع  • النوع الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الضحااي/ بناء قدرات القامئني عىل اإ

ويبتعد عن الأحاكم املس بقة و يقوم عىل مبادئ رعاية الناجني املذكورة أأعاله مبا  عيالنوع الإجامتبشلك يراعي  الإجامتعي

يالء الأولوية لأمن وسالم  الناجني.الضحااي/ ة يف ذكل اإ



 

24 
 

النوع بشلك يراعي  النوع الإجامتعيبناء قدرات القضاة عىل التعامل مع حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

 .الإجامتعي

بناء قدرات العاملني يف جمال امحلاية عىل الأطر الترشيعية الوطنية للتعامل مع حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

ىل اخلدمات املناس بة. الإجامتعيالنوع   لإحالهتا بشلك فعال اإ

دارة احلاةل  • حاةل ملساعدة العاملني يف جمال امحلاية والقامئني عىل اإ جراءات تنفيذية معيارية و طرق لالإ رشادات و اإ تطوير اإ

دارة احلاةل والإحاةل طبقا للمبادئ الإرشادية لرعاية  نيس و العنف القامئ عىل الناجني من العنف اجل الضحااي/ يف القيام ابإ

 .النوع الإجامتعي

دارة املعلومات و مجع البياانت  4.1.6  :اإ

دارة املعلومات و مجع البياانت معلية غاية يف الأمهية ابلنس بة لأي نظام. مفن أأجل نظام أأكرث فاعلية للوقاية والاس تجابة للعنف ت   عد اإ

أأن يمت تغذيته بشلك مس متر و منتظم ابلبياانت. فالبد من القيام ابلبحوث لبد و  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل 

 وادلراسات كم يتعني تبادل املعلومات و أأفضل املمرسات بني اكفة الهيئات العامةل يف امليدان. جفمع البياانت و حتليلها هو أأمر غاية

لضمن متابعة وتقيمي هذه الظواهر وذكل هبدف  دلعوة وحشد التأأييدل و أأيضاا  يف الأمهية لفعالية توفري اخلدمات بشلك أأكرث اس هتدافاا 

بعدد من ادلراسات اليت تشري اإىل زايدة  زيد من املساءةل و الرقابة. و قد مت القيام مؤخراا لتضمني املتصويب الس ياسات والربامج و 

 51يف بعض احلالت ممارسة اجلنس من أأجل البقاء بني الالجئني من السوريني. حدوث العنف املزنيل و زواج الأطفال و أأيضاا 

دارة و مجع البياانت حول العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ،من هجة أأخرىو  النوع هناك العديد من التحدايت اليت تواجه معلية اإ

دارهتا، وأأيضا الإجامتعي وجود تصنيف موحد لأشاكل العنف اجلنيس و العنف  لعل أأمهها هو وجود نظام وطين مجلع البياانت و اإ

ىل أآخر. وينتج هذا التباين النوع الإجامتعيالقامئ عىل  ىل أأخرى و أأحياان من مدير حاةل اإ . حيث خيتلف هذا التصنيف من هيئة اإ

ونية داخل الس ياقات عن عدة عوامل تتضمن: تباين تصنيف املصطلحات بني خمتلف مقديم اخلدمات، و أأيضا تباين التعريفات القان

التداخل بني التعريفات و يف بعض الأحيان التفسريات الفردية. و هو ما يرتمج اإىل حتد كبري و هو عدم القدرة عىل  اخملتلفة، وأأيضاا 

اخملتلفة،  بشلك ممهنج داخل املاكتب امليدانية أأو الهيئات النوع الإجامتعيلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل املتعلقة اببياانت ال مجع 

وعىل فاعلية تبادل املعلومات والتنس يق  النوع الإجامتعيعىل دقة بياانت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل اا سلبو هو ما ينعكس 

 52بني الهيئات اخملتلفة.

مفن أأجل نظام أأكرث كفاءة  لإدارة املعلومات و مجع البياانت لتوفري الرباهني الالزمة لصانعي الس ياسات ولإرشاد التدخالت  ،ومن مث 

 الإنسانية، يتعني عىل ادلول أأخذ الأولوايت التالية يف الاعتبار:

دارة •  البياانت. تطوير و تعزيز الأدوات و النظم  الوطنية مجلع البياانت دلمع امجلع املمهنج و اإ

آمنة و أأخالقية للبياانت تقوم عىل أأساس الرسية  • دارة أ وضع بروتوكولت لتبادل املعلومات بني الهيئات اخملتلفة لضمن اإ

 الناجني. الضحااي/ واحرتام رغبات 

                                                           
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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النوع ةل عن مجع البياانت عىل حتليل البياانت اخلاصة ابلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ؤوبناء قدرات الهيئات املس •

 واجتاهاهتا و اإصدار منشورات للس ياسات لتعريف صانعي القرار. الإجامتعي

 بناء الرشأاكت مع املراكز البحثية و الأاكدميية لتطوير و تطبيق مناجه البحث من أأجل توثيق و حتليل العنف اجلنيس •

 من العنف.النوع يف س ياق اللجوء و الزنوح و التعريف ابلقضااي اجلديدة اخلاصة هبذا  النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل 

العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل اكفة أأشاكل العنف مبا يف ذكل العمل عىل أأن تتضمن ادلراسات الوطنية مكون عن  •

 يف س ياق اللجوء. النوع الإجامتعي

الضحااي/ عىل تطبيق اكفة مؤسسات مجع البياانت ملبادئ الرسية و املوافقة املبنية عىل املعرفة و احرتام رغبات  العمل •

  53.النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل الناجني بشأأن اكفة البياانت اليت يمت مجعها من خالل دراسات العنف اجلنيس و 

حصاءات مقارنة.تطوير و تعزيز أأدوات تصنيف العنف لإجياد  • ىل اإ  تعريفات موحدة حىت ميكن الوصول اإ

 

 :ادلعوة و حشد التأأييد  5.1.6

لفجوات لبشلك كبري عىل التصدي  النوع الإجامتعييعمتد تعزيز نظم الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ختصيص املوارد املالية و البرشية و ضمن التطبيق الفعال ، وحتسني اخلدمات و وأأيضاا للمعوقات جفوات الس ياساتو الترشيعية 

 واملتسق لقوانني وس ياسات امحلاية.  وتعد ادلعوة و حشد التأأييد أأحد أأمه الأنشطة لتسليط الضوء عىل الثغرات و التصدي لها.

ما يمت اخللط بني ادلعوة و حشد التأأييد و بني التصالت املعنية بتغيري السلوكيات، و بني التصالت املبنية عىل املعلومات  كثرياا 

و التعلمي و بني حشد اجملمتعات.  فعىل الرمغ من أأن اكفة هذه الأنشطة موهجة لتعزيز التغيري و تتضمن تطوير رسائل موهجة مجلهور 

ل أأن احل  حيث أأن الهدف الأسايس هل هو تغيري الس ياسات. حيث ل تكمتل قارابت املشد و دمع التأأييد خيتلف عن هذه بعينه، اإ

ختاذ الس ياسات اليت يمت وصفها هل. و يف حني أأن رفع وعي عامة الناس هو  ل بقيام صانع القرار ابإ معلية ادلعوة و حشد التأأييد اإ

ل أأهنا ل تشلك و هناك حاجة ماسة لدلعوة للتصدي للفجوات الترشيعية  54الهدف الأسايس. خطوة هامة يف هذه العملية، اإ

اتحة خدمات العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  للضحااي/ الناجني  النوع الإجامتعيوالس ياسات و الإجراءات و املمرسات لضمن اإ

 لالجئني من النساء و الرجال و الفتيات والأولد دون أأدىن متيزي.امن 

ختاطب هجود  املس توى اجملمتعيادلعوة و حشد التأأييد عىل مس توى اجملمتع أأو املقاطعة أأو املس توى الوطين أأو ادلويل. فعىل  وقد تمت

 النوع الإجامتعيادلعوة  اجملمتعات املتأأثرة مع الرتكزي عىل قضااي الاهامتم مثل الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

لناجني. وتتعلق ابقناع صانعي القرار احملليني مثل املنظمت الإنسانية أأو القادة للضحااي/ امبا يف ذكل اخلدمات املبارشة املقدمة 

. و قد يكون القادة النوع الإجامتعيلالس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  شامةل مقاربةاجملمتعيني بدمع هجود الوقاية و تبين 

دارة خماميت الالجئني أأو النازحني ؤو من املساحملليني وقد يكونوا من القادة اجملمتعيني أأو رجال ادلين أأو املنظمت قرساا لني عن اإ

نفاذ القانون أأو رجال القضاء أأو قادة اجملمتع املدين ؤوادلولية أأو مجموعات التنس يق أأو من احلكومة احمللية أأو املس لني احملليني عن اإ

فتتناول هجود ادلعوة قضااي مثل ختصيص املوارد و تغيري التصورات هبدف تأأسيس  دون الوطين الوطين/عىل املس توى احملليني. أأما 

                                                           
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. 
54 Handbook for Coordinating Gender based Violence Interventions in Humanitarian Settings, Global Protection 
Cluster, GBV Prevention and Response, July 2010. 
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. و يس هتدف هذا املس توى من ادلعوة النوع الإجامتعيأأو تعزيز نظم الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ضافة اإىل ؤواملس يف اجملموعات الإنسانية التنس يقية و منظمت الأمم املتحدة اليت تقدم لني ؤواملسلني ابحلكومة احمللية أأو الوطنية، اإ

ىل املنظمت غري احلكومية ادلولية و احمللية. أأما عىل  ضافة اإ قلميي أأو املس توى الوطين، اإ  املس توى ادلويلادلمع عىل املس توى الإ

للتأأثري يف الس ياسات وختصيص املوارد املالية والبرشية حلالت الطوارئ عن طريق اس هتداف اجلهات املاحنة  فتسعى هجود ادلعوة

قلميية و التحالفات ادلولية و املنظمت غري احلكومية مع تسليط الضوء عىل الاحتياجات املبارشة  ادلولية و الكياانت التنس يقية الإ

 55.النوع الإجامتعيالقامئ عىل العنف للتصدي لقضااي العنف اجلنيس و 

الوطنية ولضمن أأن تساعد هجود ادلعوة عىل تغيري املفاهمي و التأأثري يف القوانني و الس ياسات و املمرسات عىل املس توايت احمللية و 

ادلول تبين الأولوايت حالت اللجوء، يتعني عىل يف  العنف أأشاكل لاكفةس تجابة والاالإقلميية دلمع هجود تعزيز قدرات نظم الوقاية و 

 التالية:

وضع اسرتاتيجيات لدلعوة وحشد التأأييد ورسائل تتصدى للقضااي اليت يمت تسليط الضوء علهيا عىل املس توايت احمللية  •

 و الوطنية وادلولية.

العنف يس و تأأسيس الرشأاكت مع املنظمت ادلولية و احمللية العامةل يف جمال الاس تجابة لالجئني لرصد قضااي العنف اجلن •

الفجوات القانونية و املمرسات واملفاهمي السلبية اليت قد تعوق الوقاية  اجلديدة و أأيضاا  النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

 يف حالت اللجوء. النوع الإجامتعيوالاس تجابة الفعاةل للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ا وأأيضا  النوع الإجامتعيالعمل بشلك وثيق مع مجموعات التنس يق للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

مع اجلهات املاحنة ادلولية لتسليط الضوء عىل القضااي اليت تتطلب تعبئة املوارد البرشية و املالية عىل املس توايت الوطنية 

 وادلولية.

جراء حبوث • و دراسات و مجع البياانت بشلك منتظم لتسليط الضوء عىل الفجوات والعقبات وتوفري البياانت  العمل عىل اإ

 الالزمة لصياغة رسائل ادلعوة وحشد التأأييد.

 

الهدف الثاين: الالجئني من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد من خمتلف اخللفيات يمتتعون ببيئة  2.6

 النوع الإجامتعيتنخفض فهيا خماطر العنف باكفة أأشاكهل مبا يف ذكل العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

لالجئني من اكفة اخللفيات،  النوع الإجامتعينف القامئ عىل من أأجل توفري بيئة حمية خالية من الأشاكل اخملتلفة للعنف اجلنيس و الع 

من الأمهية مباكن تبين عدد من الاسرتاتيجيات اليت تضمن اس مترارية اكفة التدخالت. وتضمن مشاركة اكفة اجملمتعات والأرس املعنية 

كم تعد مشاركة الرجال   جممتعات الالجئني. اس مترارية و كفاءة الربامج اليت يمت تبنهيا داخل ،يف اكفة مراحل التخطيط و التنفيذ

 والأولد و كذكل الأطفال و النشء مبثابة اسرتاتيجيات فعاةل للتصدي للقمي اجملمتعية السلبية من خالل تعزيز املعرفة و تغيري املفاهمي

، و لضمن أأن أأنشطة الوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف النوع الإجامتعيالسلبية جتاه العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

كم تتضمن الاسرتاتيجيات الأخرى متكني املرأأة من خالل توفري  تصل اكفة القطاعات و أأفراد اجملمتع. النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

درار ادلخل و أأيضاا   رفع الوعي و توفري املعلومات. همارات احلياة و همارات اإ
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 :اسرتاتيجيات الوقاية القامئة عىل الأرسة و اجملمتع  1.2.6

 ومن أأجل فهم أأفضل لأمهية اسرتاتيجيات الوقاية القامئة عىل اجملمتع والأرسة لبد من التفاق عىل عدد من التعريفات. 

ة عىل القامئ املقاربةمففهوم اجملمتع كم هو معرف يف فقرة التعريفات يشري اإىل مجموعة من الأشخاص هلم قمي ثقافية و دينية مشرتكة. أأما 

وس يةل للعمل ابلرشاكة مع النساء و الرجال و الأولد و البنات و غريمه من الأشخاص املعنيني ممن هلم احتياجات خاصة  اجملمتع فهيي

بقدرات و همارات و موارد الأشخاص ه املقاربة عرتف هذتمل معهم بشلك وثيق يف اكفة مراحل التدخل أأو الربامج. و و التعا

 هتطلب هذت قوم ابلبناء عىل هذه القدرات لتوفري امحلاية و احللول و دلمع أأفراد اجملمتع يف حتديد الأهداف و حتقيقها. و تاملعنيني و 

و ادليناميكيات اجملمتعية و أأيضا خماطر و مشألك وأأولوايت  النوع الإجامتعيو اجملمتعات املضيفة و أأدوار  فهم للس ياق الس يايسقاربة امل

ادلمع للمجمتعات يف هجودها ملنع املشألك الاجامتعية و التعامل بشلك مبارش مع املشألك اليت قد تطرأأ ه املقاربة قدم هذتامحلاية. و 

ه املقاربة ساعد هذت من انحية أأخرى و . ؤولياتفاعلني من خارج اجملمتع للتدخل والقيام هبذه املسبدل من الاعامتد بشلك اكمل عىل ال

عادة تأأسيس الأمناط الثقافية الإجيابية و امحلائية و هيألك ادلمع، مما يساعدمه عىل اس تعادة كرامهتم واعزتازمه  الأشخاص املعنيني يف اإ

 56دلمع خمتلف أأفراد اجملمتع يف ممارسة حقوق الإنسان و المتتع هبا. عىل العمل سوايا  ساعد عىل متكني اكفة الفاعلنيت بذاهتم كم 

ىل نتاجئ أأكرث اس تدامة و فاعلية للتعرف عىل خماطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ه املقاربة ساعد هذت و  النوع عىل الوصول اإ

 يف احملور من اكفة هجود و برامج العنف اجلنيس و العنف وحقوق و كرامة الأشخاص املعنينيدرات من خالل وضع ق الإجامتعي

ىل فهم  النوع الإجامتعيالقامئ عىل  و ذكل عن طريق التشاور معهم و تعزيز املوارد و القدرات احمللية. و من الأمهية مباكن الوصول اإ

حداث أأي نوع من الأذى غري املقصود للأشخاص و اجملمتعات املع  نية. كم يساعد اإرشاك اجملمتعات يف أأفضل للمجمتعات لتجنب اإ

عدادمه للعودة اإىل دايرمه أأو لغريها من احللول املس تد  .امةتوفري امحلاية لأنفسهم عىل اإ

والتنوع و ذكل لضمن املساواة بني  النوع الإجامتعيعد العمر و عن طريق تبين ب   ةاجملمتعياملقاربة من تنفيذ  لبد ،من انحية أأخرى

و يعين العمل من  57وعدم المتيزي و اإرشاك النساء و الرجال و الفتيات و الأولد من مجيع الأعمر و خمتلف اخللفيات. اجلنسني

الأشخاص )عىل سبيل املثال الأشخاص املس نني، فراد ذوي احلق يف امحلاية والتنوع اإرشاك اكفة الأ  النوع الإجامتعيعد العمر و خالل ب  

ثنية وادلينية واللغوية والساكن الأصليني(.، الأشخاص الإعاقةوي ذ ىل الأقليات الإ و هو ما يسفر عنه حتليل أأكرث  58اذلين ينمتون اإ

و ديناميكيات القوة، كم يساعد عىل تصممي أأكرث متثيال لربامج الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس  النوع الإجامتعيتوازان للمخاطر و 

ن ب   ،. من انحية أأخرىعيالنوع الإجامتو العنف القامئ عىل  عد التنوع الاجامتعي من شأأنه ضمن قيام النساء الالجئات بدور قيادي فاإ

ي يف قيادة اجملمتع الوفاء باكفة النوع الإجامتعفة القرارات اليت تؤثر يف حياهتن و جممتعاهتن. كم يؤمن توازن و يعطهيم صوات يف اك

ىل املوارد و املزااي و الس يطرة علهيا  احتياجات النساء و الرجال و الفتيات و الأولد  و أأيضا متتع لك من اذلكور و الإانث ابلوصول اإ

قد يسفر عنه معلومات بشلك متوازن. كم يساعد تنظمي نقاشات مع مجموعات معرية و نوعية خمتلفة عىل ضمن حرية املناقشة وهو ما 

داخل جممتع بعينه. أأما يف اجملمتعات اليت ل تسمح فهيا ثقافة جممتع  النوع الإجامتعيهامة حول العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

آراء النساء و الأ  طفال يف الالجئني مبشاركة النساء و الأطفال يف نفس الاجامتعات مع الرجال، مفن الأمهية مباكن التأأكيد عىل أأخذ أ

ختاذ القرارات من ق     59بل الرجال.الاعتبار عند اإ

                                                           
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. 

http://www.unhcr.org/protection/women/4e7757449/unhcr-age-gender-diversity-policy-working-people-communities-equality-protection.html
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النوع و يساعد تبين مهنج حقويق من خالل اإرشاك اجملمتعات عىل تدخالت للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 اجملمتعات يف لك من عنارص الربامج التالية: عىل املشاركة اجملمتعية مشاركة ةالقامئاملقاربة تضمن ت بشلك أأكرث اس مترارية. و  الإجامتعي

 حتليل مبديئ و منتظم للوضع احلايل. •

 التفاق عىل الأولوايت. •

 تصممي و تنفيذ التدخالت أأو طرق الاس تجابة. •

 الرقابة عىل التنفيذ و تعديل التدخالت عند الرضورة. •

 60تقيمي النتاجئ و رفع التقارير. •

اتحة الفرصة أأمام  ةحقوقيمقاربة  ابوصفه ةاجملمتعياملقاربة رتكز و ت عىل مبادئ املشاركة و متكني الأفراد و اجملمتعات لتعزيز التغري و اإ

أأحصاب احلقوق )النساء و الفتيات و الأولد و الرجال املعنيني( ه املقاربة عرف هذتأأفراد اجملمتع ملمرسة حقوقهم و الوفاء بواجباهتم. و 

عمل عىل بناء قدرات أأحصاب احلقوق للمطالبة حبقوقهم تلية )ادلوةل بأأهجزهتا اخملتلفة بشلك أأسايس(، و ؤوأأحصاب املس و أأيضاا 

أأن تكون اكفة الس ياسات و الربامج و الأنشطة قامئة عىل املعايري القانونية ه املقاربة تطلب هذت لية للوفاء ابلزتاماهتم. و ؤوحصاب املسأأ و 

ىل أأدورامه بوصفهم أأحصاب حقوق و أأيضاا ادلولية و أأن ينظر القادة اجملمتعي لية. ومن الأمهية مباكن القيام بتحليل ؤوأأحصاب مس ني اإ

 61ليات وكيفية  التغلب علهيا.ؤوالعقبات اليت قد تعوق ممارسة هذه املس –ابملشاركة مع اكفة الفاعلني  –

 :ةاجملمتعياملقاربة س هتدف ت و 

 اليت ينتج عهنا الشعور ابمللكية لاكفة مراحل تنفيذ الربامج. تعزيز قدرة الالجئني عىل املبادرة و الرشاكة •

 تعزيز الشعور ابلكرامة و تقدير اذلات عند الالجئني وغريمه من الأشخاص املعنيني. •

 .المتكني الاقتصادي والاجامتعيحتقيق درجة أأعىل من  •

 62زايدة الكفاءة الاقتصادية واس مترارية اكفة التدخالت. •

النوع لضمن تدخالت أأكرث كفاءة و اس مترارية للتصدي لقضااي العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل املقاربة اجملمتعية وللعمل عىل تبين 

 داخل جممتعات الالجئني، عىل ادلول تبين الأولوايت التالية: الإجامتعي

ع و توهجاهته و ممارساهته املرتبطة حلاةل و تكوين ديناميكيات القوة يف اجملمتعات املعنية، ومعارف اجملمتاالقيام بدراسات  •

مبا يف ذكل العنف املزنيل و زواج الأطفال و أأيضا مصادر اخملاطر،  النوع الإجامتعيابلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

العنف و أأمه املوارد اجملمتعية اليت ميكن تعبئهتا لتوفري امحلاية للنساء و الفتيات و الرجال و الأولد ضد العنف اجلنيس و 

 .النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

داخل جممتع  النوع الإجامتعيو أأمناط العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  النوع الإجامتعيبناء املعارف وفهم عالقات  •

الالجئني من خالل محالت  رفع الوعي اليت تس هتدف اكفة أأفراد اجملمتع سواء اكنوا من الرجال أأو النساء أأو الأطفال من 

ثنية و ادلينية. اكفة  امجلاعات الإ

                                                           
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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اإرشاك الرجال يف مجموعات مشورة الأقران و رفع الوعي للمساعدة يف تغيري املواقف جتاه الناجني و تطوير نظم أأمن  •

، و مساعدة غريمه من الرجال عىل النوع الإجامتعيجممتعية تقوم ابلوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 63تأأثر العنف سلبا عىل اكفة أأفراد اجملمتع.فهم كيفية 

التنس يق داخل جممتع الالجئني و مع غريمه من الفاعلني دلفع أأنشطة الوقاية و الاس تجابة من خالل احلفاظ عىل ش باكت  •

 ادلمع الاجامتعي القامئة و تعزيزها.

صوصيات الثقافية، و أأماكن تواجدها حشد التأأييد لإرشاك الالجئني يف حتديد اخلدمات الواجب توافرها بشلك يراعي اخل •

 و مقديم اخلدمة و اللغة  أأو اللغات املطلوبة.

تقوم احلكومة و اجملمتع املدين و منظمت الأمم املتحدة بدمع هجود الالجئني و اجملمتعات املضيفة يف حمية النساء والفتيات  •

 .لإجامتعيالنوع او الرجال و الأولد من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

تعزيز قدرات اجملمتعات و العاملني اجملمتعيني يف جمال امحلاية عىل التصدي حلالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

ملعرضة للخطر و الناجني من و توفري اخلدمات و الأطر  القانونية و أأيضا توفري أ ليات امحلاية للجمعات ا النوع الإجامتعي

 .النوع الإجامتعيقامئ عىل العنف اجلنيس والعنف ال

 دمع دور املرأأة بوصفها صانع للقرار و قائد جممتعي لتشجيع الناجني من اجلنسني عىل التقدم و طلب املساعدة. •

و ضمن  النوع الإجامتعيللمواقف السلبية جتاه الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  اإرشاك اجملمتع يف التصدي •

 ل يتسامح مع اجلناة. هأأمان الناجني و أأرسمه و تبين توج

 

 :اإرشاك الرجال و الأولد  2.2.6

أأحد الاسرتاتيجيات العاملية للتصدي  النوع الإجامتعيأأصبح العمل مع الرجال و الأولد للتصدي للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

الإلزتامات ادلولية للعمل مع الرجال يف العقد املايض كم مت تسليط الضوء عىل هذه من العنف. و قد تسارعت وترية النوع لهذا 

 الاسرتاتيجية من خالل سلسةل من املؤمترات ادلولية و برامج العمل:

 

 :1994املؤمتر ادلويل حول الساكن و التمنية 

عىل تشجيع  يف اكفة منايح احلياة مبا يف ذكل احلياة الأرسية و اجملمتعية و أأيضاا  اجلنسنيأأكد هذا املؤمتر احلاجة "لتعزيز املساواة بني 

ضافة اإىل دورمه اجملمتعي و الأرسيؤوالرجال و متكيهنم من حتمل مس . )برانمج معل القاهرة، "لية سلوكياهتم اجلنس ية والإجنابية اإ

 للجمعية العامة حول الساكن والتمنية(. 21اجللسة اخلاصة رمق 

قام هو الآخر بتسليط الضوء عىل دور  2000و مراجعته اليت مت عقدها عام  (1995جامتعية )برانمج معل القمة العاملية للتمنية الا

لياهتم جتاه حتمل العبء الأرسي و املزنيل و الوظيفي مع النساء. )خطة معل القمة العاملية للتمنية ؤوالرجال و خاصة دورمه و مس

 للجمعية العامة حول املزيد من مبادرات التمنية الاجامتعية(. 24اخلاصة رمق  الاجامتعية، اجللسة

حيث تصدت لأدوار الرجال  2001اجللسة اخلاصة السادسة و العرشين للجمعية العامة حول مرض فقدان املناعة )الإيدز( لعام 

ىل اإرشاك الرجال يف حتدي عدم املساواة لياهتم جتاه العمل عىل خفض انتشار و تأأثري مرض فقدان املناعة، خاصة احلؤوومس اجة اإ

 لنوع الإجامتعياليت تساعد عىل انتشار الوابء. كم أأكدت اجللسة ذاهتا عىل رضورة حتدي املواقف و الأمناط اخلاصة اب اجلنسنيبني 

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



 

30 
 

لزتام فامي يتعلق مبرض فقدان املناعة و ذكل من خالل املشاركة الفعاةل  اجلنسنيو عدم املساواة بني  عالن ابلإ للرجال و الأولد )اإ

 حول مرض فقدان املناعة(.

لية املشرتكة كم مت أأيضا التشديد عىل أأن املشألك اليت ؤومت من خالل املهناج التأأكيد عىل مبدأأ املس (:1995مهناج معل بكني )

سة الثامنة و الأربعني للجنة الأمم املتحدة تواجه النساء ل ميكن جماهبهتا سوى من خالل الرشاكة مع الرجال. كم مت من خالل اجلل 

و مطالبة احلكومات و كياانت الأمم املتحدة و غريها من اجلهات املعنية بتشجيع املشاركة حول حاةل املرأأة تبين النتاجئ املتفق علهيا 

ة مرض فقدان املناعة  و تبين ممارسات و الوقاية و معاجل لنوع الإجامتعيالفعاةل للرجال و الأولد يف القضاء عىل الأمناط املتعلقة اب

آمنة و مس الإرساع  ليات الأرسة و أأيضاا ؤوةل، ومنع العنف. كم جشعت اللجنة أأيضا عىل تعزيز التوافق بني العمل و مسؤوجنس ية أ

ىل املساواة بني   يف التعلمي. اجلنسنيابلوصول اإ

 

قامت هذه اجللسة من خالل النتاجئ  : 2009واليت ع قدت يف مارس  املرأأةاجللسة الثالثة و امخلسني للجنة الأمم املتحدة حول حاةل 

ىل املوارد و صناعة القرار املتفق علهيا  حداث التغيري يف املواقف و العالقات و الوصول اإ ابلعرتاف بقدرات الرجال و الأولد عىل اإ

ىل املشاركة املتساوية يف املس و العمل عىل املشاركة الفعاةل للرجال و الأولد يف الس ياسات و الربامج  ليات، و أأيضاا ؤواليت هتدف اإ

و عدم املساواة  لنوع الإجامتعييف تصممي و تنفيذ الربامج لتعزيز املشاركة الفعاةل للرجال و الأولد يف القضاء عىل الأمناط املرتبطة اب

 64.النوع الإجامتعيساءة املبنية عىل والعنف والإ  اجلنسنيبني 

مبا يف ذكل يف حالت  النوع الإجامتعيوقد ظهرت مشاركة الرجال و الأولد بوصفها اسرتاتيجية حيوية لوضع حد للعنف القامئ عىل 

)لس نة  1325( واملتعلق ابلقرار 2015)لس نة  2242ينص قرار جملس الأمن للأمم املتحدة رمق و فرتات ما بعد الزناع. اللجوء 

والأمن، عىل رضورة أأن يكون الرجال والفتيان رشاكء يف تعزيز مشاركة املرأأة يف منع نشوب الرصاعات  ( بشأأن املرأأة والسالم2000

ل أأن هناك رضورة لالنتقال من التصدي يف بناء السالم. ويفحلها واملسلحة و   حني أأن أأنشطة الوقاية و الاس تجابة أأساس ية، اإ

و البدء ابلرتكزي عىل النظم اجملمتعية و الثقافية و الاقتصادية  نوع الإجامتعيال للحالت الفردية للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ىل اس مترار أأو السمح ابلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  . و هو ما يتطلب النوع الإجامتعيوادلينية و الس ياس ية اليت قد تؤدي اإ

أأن الرجال و الأولد ميثلون الغالبية العظمى من اجلناة فالبد وأأن  تغيري للسلوكيات. و مبا تغيري يف املفاهمي و تغيري للنظم و أأيضاا 

فعال واملواقف اليت قد تعرض النساء و الفتيات  تركز مبادرات تغيري السلوكيات علهيم لإرشاكهم  بشلك فعال يف التغيري الإجيايب للأ

 65للخطر.

 

و العداةل الاجامتعية و قضااي الصحة اجلنس ية و الصحة  اجلنسنيومن الأمهية مباكن أأن يعرتف الرجال و الأولد أأن املساواة بني 

 اجلنسنيالإجنابية ليست قضااي "خاصة ابلنساء" و لكهنا شديدة الأمهية لصحة و رفاهة لك من النساء و الرجال. فعدم املساواة بني 

 ةشديدمقاربة  ة عىل الاحتياجات، يهالقامئاملقاربة ن م بدلا  ةاحلقوقياملقاربة تبين  بلك من النساء و الرجال. و مث فاإن قد يكون ضاراا 

 66عىل املدى الطويل. اجلنسنيالأمهية لنجاح اسرتاتيجية اإرشاك الرجال يف الكفاح من أأجل املساواة بني 

 

                                                           
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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ىل ما يطلق عليه "أأزمة الرجوةل" يف العديد من مناطق  وقد أأدت التغريات الاقتصادية والهيألك الاجامتعية و أأيضا تكوين الأرس اإ

آاثر "نزع الرجوةل  آلك demasculanizationالعامل. حيث قد تؤدي أ ىل تأ " الناجتة عن الفقر و التغريات الاقتصادية و الاجامتعية اإ

هو من يوفر لقمة العيش كم حيد من وجود البدائل و الأدوار  احملورية للرجال داخل الأرس   رجل بوصفهالأدوار التقليدية لل

ل أأو العنف ؤومثل السلوك اجلنيس غري املس –واجملمتعات. و قد يبحث الرجال عن نوع من التأأكيد عىل رجولهتم بأأشاكل أأخرى 

ن التغريات الطارئة عىل  أأدوار النساء و اليت تنعكس يف زايدة مشاركهتن يف اجملال العام و العمل املدفوع املزنيل.  من انحية أأخرى فاإ

نوثة . و أأيضا الاعرتاف العاملي املزتايد حبقوق املرأأة الإنسانية يه لكها عوامل تتحدى التوزيع التقليدي للعمل و المنوذج التقليدي للأ

ن التغري يف أأدوار النساء قد يشلك حتداي للمفهوم و نظرا لإرتباط الأنوثة و الرجوةل و يف بعض الأحيان تصا دهمم و بعضهم البعض فاإ

 67التقليدي للرجوةل.

ىل زايدة معدلت الإساءة البدنية و املعنوية من هجة الأزواج و بررن هذه  وقد أأشارت الالجئات السورايت يف الأردن ابلفعل اإ

أأما الالجئات العراقيات  68ف املعيش ية املرتدية و الأزمة احلالية يف سوراي.السلوكيات بأأهنا انجتة عن تزايد الضغوط الناجتة عن الظرو

فقد أأرشن اإىل زايدة العنف املزنيل نتيجة لضغوط احلياة داخل الأماكن املكدسة واخلسارة الناجتة عن الزنوح وغريه من  ،يف الأردن

جيابية لبد من أأخذها يف الاعتبار عند تبين اسرتاتيجيات اإرشاك   69العوامل. واجلدير ابملالحظة أأن هناك قمي و سلوكيات ذكورية اإ

. فعىل سبيل املثال جيب حتديد وتعزيز القمي النوع الإجامتعيالرجال و الأولد يف القضاء عىل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

الإجيايب للرجال و مهنا الرجل بوصفه صانع للسالم أأو بوصفه أأب حمب، أأو الرجل بوصفه  وع الإجامتعيالنالإجيابية املرتبطة بدور 

صفه زوج دامع يقوم ابلتضحية لتوفري س بل العيش لزوجته و أأطفاهل. فالرجال دلهيم القدرة مثلهم مثل و مفاوض غري عنيف أأو ب

ريمه من الرجال و النساء و الأطفال و هناك أأمثةل يومية عىل ذكل يف اكفة عىل غ النساء عىل الرعاية و احلياة بشلك ل يؤثر سلباا 

 70أأحناء العامل.

 

 النوع الإجامتعيو هناك اسرتاتيجيات عديدة ميكن تبنهيا لإرشاك الرجال و الأولد يف التصدي للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

و ترتاوح بني اس تخدام مداخل تثري اهامتم مجهور اذلكور و أأيضا التوقيت الاسرتاتيجي املس تخدم لطرح بعض القضااي احلساسة 

نفاذ القانون. أأما الاسرتاتيجية الأخرى اليت ثبتت فاعل  يهتا ويه اسرتاتيجية قد مت تبنهيا خملاطبة العديد من املتلقني مثل القامئني عىل اإ

ىل الفعل من خالل الربط بني اجللسات التدريبية و اخلدمات و تشجيع املتلقني فاكنت الانتق ال من رفع وعي املتلقني من الرجال اإ

 71عىل تبين مبادرات جديدة.

جياد أأفاكر حول املس توايت  كم يساعد المنوذج الإيكولويج اذلي يقوم برشح املس توايت العديدة لتحديد أأفاكر و مواقف الفرد عىل اإ

)املعرفة و املهارات( ميكن تصممي  املس توى الفرديفة اليت ميكن من خاللها تبين اسرتاتيجيات لإرشاك الرجال و الأولد. فعىل اخملتل

اليت تؤثر يف رشاكهئم و أأرسمه و تطوير همارات  النوع الإجامتعيالاسرتاتيجيات ملساعدة الرجال و الأولد عىل فهم القمي اجملمتعية و 

جيابية و عداةل. أأما عىل متكهنم من الإخن )خلق هيألك دامعة( فميكن تصممي  مس توى الأقران و الأرسراط يف أأمناط سلوكية أأكرث اإ

ة و كيفية تقدمي ادلمع فامي بيهنم الإجامتعياسرتاتيجيات لتعلمي الأقران و أأفراد الأرسة مزااي السلوكيات و العالقات اليت تمتزي ابلعداةل 

، فالبد و أأن تتضمن الاسرتاتيجيات تعريف العاملني مبجال املس توى الاجامتعي و املؤسيس. أأما عىل نسنياجل لتعزيز املساواة بني 
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ة مع الرجال و الأولد يف الوحدات الصحية و املدارس الإجامتعيالصحة و التعلمي و غريمه من مقديم اخلدمات بأأمهية مناقشة القمي 

، فالبد و أأن تش متل الاسرتاتيجيات عىل تعريف أأفراد اجملمتع املس توى اجملمتعيما عىل و غريها من أأماكن تقدمي اخلدمات الصحية. أأ 

جيابية و عداةل ابلنس بة للرجال و النساء. أأما عىل  ، فالبد و أأن تتضمن مس توى املنظمتو امجلاعات ابلسلوكيات الأكرث اإ

جراءات و ممارسات تنظميية تقوم بدمع هج مس توى عىل و  ،ود زايدة مشاركة الرجال. و أأخرياا الاسرتاتيجيات تبين س ياسات و اإ

و تعزز من  اجلنسني، لبد و أأن تتضمن الاسرتاتيجيات وضع قوانني و س ياسات حتظر عدم املساواة بني الس ياسات و الترشيعات

 72املشاركة الإجيابية لذلكور.

ىل ثقافة ل تتسامح مع العنف ضد املرأأة. حمورايا  ويلعب الرجال دوراا  ويف ضوء اكفة الأس باب اليت مت رسدها فامي  73يف دمع التحول اإ

س بق و اليت ترتاوح بني مفاهمي الرجوةل و الأنوثة و القمي الاجامتعية و عالقات القوة، مفن الأمهية مباكن اإرشاك الرجال و الأولد 

والإشرتاك  النوع الإجامتعيجامتعية السلبية اليت تتسامح مع العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل لتحدي املدارك املتأأصةل وتغيري القمي الا

 .النوع الإجامتعييف مبادرات تغيري السلوكيات اليت تتصدى للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 

 وعليه يتعني عىل ادلول الأعضاء أأخذ الأولوايت التالية يف الاعتبار:

للربامج اليت تس هتدف تغيري التصورات القامئة حول الرجوةل و الأنوثة بني الالجئني اليت تكرس من عالقات تقدمي ادلمع  •

 القوى غري املتوازنة و تتسامح مع العنف ضد املرأأة.

 جامتعيالنوع الإ املس بقة القامئة عىل السلبية تشجيع املشاركة الفعاةل لالجئني من الرجال والأولد يف القضاء عىل الأمناط  •

 داخل جممتعاهتم. النوع الإجامتعيالقضاء عىل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  و أأيضاا  اجلنسنيو عدم املساواة بني 

داخل جممتعات الالجئني و لعل أأمهها  لعدم املساواة بني اجلنسنيتصممي الربامج للتصدي للمحددات الهيلكية والاجامتعية  •

 التفاوت يف ادلخل و التوزيع غري املتوازن للعمل.

ةل وغري ؤوتشجيع الربامج اليت تظهر هشاشة الرجال و الأولد )السلوكيات العدوانية و السلوكيات اجلنس ية غري املس •

 عية السلبية.الآمنة( و تشجيعهم عىل املشاركة يف حتدي القمي اجملمت 

ومتكني  اجلنسنيك الرجال ممن يشغلون املناصب الهامة و القادة من اذلكور وصانعي القرار بوصفهم دعاة للمساواة بني اإرشا •

 .النوع الإجامتعيالنساء و الفتيات و القضاء عىل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 الإجيابية لذلكور.حشد التأأييد للترشيعات اليت تعزز املساواة بني اجلنسني واملشاركة  •

 

 :اإرشاك الأطفال و النشء  3.2.6

تؤثر ديناميكيات الوادلين والأرسة بشلك قوي يف تمنية و حياة الأطفال و النشء كم ميثل هؤلء و غريمه من البالغني املثال 

نعاكس ملاهية السلوكيات اليت يمت التسامح معها و قبولها من قبل الأرسة واجملمتع. و عندما يشهد  المنوذيج. و تعد القمي اجملمتعية مبثابة اإ

النشء أأي نوع من العنف املزنيل، يتحول املزنل و هو املاكن اذلي يوفر بشلك مثايل الأمان و الرعاية  اإىل ماكن غري  الأطفال و

آمن و غري مس تقر. و قد يتعمل الأطفال تقليد السلوكيات العدوانية و العنيفة اليت يشهدوهنا يف س ياقات أأخرى وينعكس ذكل عىل  أ

بل الرشيك يف مرحةل لحقة من حياهتم.  و تكرس " داخل املدرسة و يف شلك العنف من ق  مرسبيل املثال يف سلوكيات "التن  
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للك من الأولد والفتيات وضع القوة اذلي يمتتع به لك من  النوع الإجامتعيالأشاكل اخملتلفة من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ىل قبول الامتثال للعنف املزنيل. و من مث فالبد و أأن تس هتدف التدخالت  اجلنسني. و هو ما يؤدي ابلفتيات يف مرحةل لحقة اإ

النشء لتشكيل فهمهم لعدم املساواة  الأطفال الصغار من اذلكور و أأيضا النوع الإجامتعياخلاصة ابلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

جيايب. كم جيب أأن تصمم الربامج و تنفذ هبدف بناء قمي جديدة و خمتلفة تسمح للك من  بني اجلنسني وتغيري قبوهلم للعنف بشلك اإ

 74ف.الأولد والبنات القيام بأأدوار نوعية غري تقليدية و التفاعل من خالل احلوار و الاحرتام املتبادل بدل من العن

ىل ما س بق رسده من العوامل اليت قد تساعد عىل اس مترار العنف بني الأطفال و النشء بشلك عام، يتعرض الأطفال  ضافة اإ اإ

. فقد النوع الإجامتعيوالنشء من الالجئني )سواء الفتيات أأو الأولد( اإىل خماطر خاصة من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

شء اذلين يعيشون يف مناطق حرضية العديد من اخملاطر يف س ياقات متعددة مثل املزنل )و تمتثل يواجه الأطفال الالجئني والن

دارة  اخملاطر يف املنازل املشرتكة و املناطق غري الآمنة يف املدن( و املدرسة )العنف اللفظي و البدين من قبل الأقران و املدرسني و اإ

 .و يمت توضيح هذه اخملاطر بشلك أأكرث تفصيل لحقاا  75يت قد تواهجها املراهقات.املدرسة( و ماكن العمل و اخملاطر املزتايدة ال

تسامح مع العنف القامئ عىل و جيب تصممي الاسرتاتيجيات اليت تس هتدف الأطفال و النشء ملاكحفة القمي الاجامتعية السلبية اليت ت 

ىل املساواة يف مرحةل مبكرة من احلياة، النوع الإجامتعي يف عقول  النوع الإجامتعيوذكل قبل أأن ترتخس الأمناط املبنية عىل ، و تدعو اإ

 76الأطفال والنشء.

 

ادلمع النفيس للأطفال والنشء اذلين يتعرضون للعنف ضد الأطفال أأو العنف من قبل الرشيك. كم جيب  املقارابتوتشمل بعض 

أأن تتضمن غريها من الربامج منع العنف يف املدارس من خالل الوساطة املقدمة من قبل الأقران و الإرشاف املناسب عىل الطلبة 

 77ين و القامئني عىل رعاية الأطفال و تدريهبم عىل املهارات الوادلية.من خالل العمل مع الوادل داخل و خارج الفصل و أأيضاا 

 

اليت قد يتعرض لها الأطفال و النشء  النوع الإجامتعياملزتايدة و مس توايت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  اخملاطرويف ضوء 

 ية للتصدي لهذه القضية:بشلك عام والأطفال و النشء الالجئني بشلك خاص، يويص بتبين الأولوايت التال 

دمع الربامج املقامة داخل املدرسة ويف فرتة ما بعد ادلراسة للجمع بني الأطفال الالجئني و أأطفال اجملمتعات املضيفة  •

ندماج و احلوار و منع ترسب الفتيات و الأولد من املدارس.  لتشجيع الإ

وضع برامج للقيادة بني النشء لتدريب الأطفال و املراهقني عىل رفع وعي جممتعاهتم حول قضااي العنف اجلنيس و العنف  •

 .النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

دمع الأطفال و النشء الالجئني اذلين يعيشون يف الشارع يف بعض الأماكن احلرضية من خالل الربامج التوجهيية اليت  •

 ياة و ادلمع النفيس و الاجامتعي و الأمىن.تقدم همارات احل 

 تقدمي مناجه تتعلق ابلصحة اجلنس ية والإجنابية للأطفال و املراهقني. •
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دمع و تعزيز برامج املهارات الوادلية داخل جممتعات الالجئني و العمل عىل التقليل من الهشاشة الاقتصادية و الاجامتعية  •

 للأرس.

النوع ية و س ياس ية تقدم امحلاية للأطفال من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل طر ترشيع حشد التأأييد من أأجل أأ  •

 .الإجامتعي

 العمل عىل وصول الأطفال و النشء اإىل خدمات التسجيل و اس تصدار الواثئق مبا يف ذكل تسجيل املواليد. •

 

 

 :متكني النساء و الفتيات  4.2.6

ل أأن الغالبية العظمى النوع الإجامتعيعىل الرمغ من تعرض الرجال و الأولد يف بعض الأحيان للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ، اإ

مقارنة ابلرجل كم  اثنوايا  من حضااي هذا الانهتاك حلقوق الإنسان مه من النساء و الفتيات. و تشغل املرأأة يف معظم الثقافات دوراا 

ىل تعرض النساء خملاطر الإساءة  ،. و من مثكثري من الأحيان عىل الرجل اقتصادايا تعمتد يف ال  تؤدي عالقات القوة غري املتوازنة هذه اإ

ل خيارات قليةل للحصول عىل رد لالعتبار أأو للوصول  البدنية و النفس ية. و يف حال تعرضهن ملثل هذه الإساءة ل متكل النساء اإ

يزداد تعرض النساء الالجئات للمزيد من خماطر عدم المتكني و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  و 78اإىل الاكتفاء الاقتصادي.

ن اكن الزنوح و العودة قد يوفران حتداي و فرصة كم يمت التوضيح فامي ييل.النوع الإجامتعي  . و اإ

لية رعاية الأطفال و املس نني و العمل املزنيل. ؤومسجتربة تؤثر سلبا عىل متكني املرأأة اليت تتحمل تقليداي القرسي قد ميثل الزنوح 

من اذلكور لتوفري احتياجاهتن  ميزداد اعامتدهن عىل أأقارهب ،ليات ومن مثؤوو خالل مرحةل الزنوح قد يثقل اكهل النساء بلك هذه املس

قصاهئن من املشاركة يف صناعة القرار يف الش قد حيرمن من احلصول عىل  ،ن مثوم ،ن املتعلقة حبياهتنؤوالأساس ية. و قد يمت اإ

غفال اخملاطر اخلاصة الاليت قد يتعرضن لها. و نتيجة للقمي الثقافية والاجامتعية و غياب هيألك امحلاية سواء  احتياجاهتن كم يمت اإ

 79اجملمتعية أأو احلكومية قد ل يمت الإبالغ عن حالت العنف املزنيل أأو رصدها.

الاقتصادية من صعوبة الهروب من العالقات و البيئة العنيفة عىل النساء والفتيات  الثقافية و أأيضاا  و قد تزيد الهشاشة الاجامتعية و

نفاق علهين أأو الومصة الاجامتعية  الالجئات بشلك خاص، خاصة يف ضوء خوفهن من الأعمل الانتقامية ومن احلرمان ممن يتوىل الإ

بال .  املمرس ضدهن النوع الإجامتعيغ عن حالت العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل و غريها من  أأشاكل الإساءة يف حال قياهمن ابلإ

املصاعب  كم يزداد تعرض النساء و الفتيات الالجئات خلطر العنف املزنيل نتيجة للظروف احملفوفة ابخملاطر اليت يعيشون فهيا وأأيضاا 

متنعهم تبعيهتن الاقتصادية والاجامتعية من ترك  ،من هجة أأخرىو املتغرية داخل الأرسة.   النوع الإجامتعيالاقتصادية و أأدوار 

 العالقات املسيئة أأو التعامل مع هذه العالقات.

ىل أأن الزنوح القرسي قد يتيح أأيضا فرصا هامة لمتكني النساء و الفتيات. فتغيري الأدوار  ،يف الوقت ذاتهو للمرأأة جتدر الإشارة اإ

للنساء حتدي الأدوار المنطية  اليت قد متنع مشاركهتن يف اجملالت الس ياس ية و الاقتصادية والاجامتعية نتيجة للزنوح قد يتيح  والرجل

قد تمتكن النساء الالجئات من املطالبة حبقهن يف املشاركة يف خمتلف أأبعاد احلياة يف اخملاميت  ،بشلك فعال. مفن خالل التنظمي الفعال

عاهتن عند العودة. و قد تتعاظم الفرص املتاحة أأمام النساء الالجئات من خالل اإرشاكهن يف أأو يف الس ياق احلرضي و أأيضا يف جممت
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عادة الإندماج. و قد متنحهن هذه الأدوار الأكرب املزيد من  دارة اخملاميت و احلياة الاقتصادية ومفاوضات السالم ومعليات العودة و اإ اإ

 80الس يطرة عىل حياهتن.

ولكنه معلية تشاركية يمت من خاللها اإرشاك النساء يف التفكري والبحث  ،س هتدف به النساءت   ني ليس فعالا واجلدير ابملالحظة أأن المتك

ىل املقاومة امجلعية واملعارضة والتعبئة لتحدي  و العمل. و يشري مفهوم المتكني اإىل مجموعة من الأنشطة اليت ترتاوح من تأأكيد اذلات اإ

داخل جممتعات الالجئني فقط  النوع الإجامتعيلقضاء عىل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل عالقات القوة السائدة.  و ل ميكن ا

من خالل اجلهود أأو الربامج اليت تس هتدف رفع وعي مقديم اخلدمات و تغيري القمي الاجامتعية و اإرشاك الرجال و الأولد وجممتعات 

تدريب املهين من أأجل التشغيل و غريها من الأنشطة املدرة لدلخل هو الالجئني بشلك عام. فمتكني املرأأة من خالل التعلمي و ال 

 داخل جممتعات الالجئني. النوع الإجامتعيأأمر غاية يف الأمهية لس تكمل دائرة وقف العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

الاجامتعية للنساء. حيث ثبت جناح هذه الربامج كفاءهتا يف زايدة القوة الاقتصادية و العيش الكرمي بل وقد أأثبتت برامج توفري س   

دخال جلسات تعلميية وورش معل لبناء املهارات للمساعدة عىل تغيري القمي املرتبطة اب وحتسني همارات التصال  لنوع الإجامتعيعند اإ

لتدريب ورفع الوعي حول يف العالقات و متكني النساء بوجه عام. كم ميكن امجلع بني برامج توفري س بل العيش و بني جلسات ا

ت و العنف املرتكب من قبل و املعتقدات الثقافية و التصال لنوع الإجامتعيالوقاية من مرض فقدان املناعة والقمي املرتبطة اب

، مع العمل عىل تشجيع املشاركة اجملمتعية بوجه عام و اإرشاك الرجال والأولد. كم تس هتدف برامج توفري س بل املعيشة الرشيك

هتدف أأنشطة املهارات  ،من انحية أأخرىو  81تحسني فرص النساء يف العمل و زايدة قدرهتن عىل صناعة القرار داخل الأرسة.ل 

. المتكني الاقتصادي والاجامتعياحلياتية و الأنشطة املدرة لدلخل للتقليل من هشاشة النساء و تعرضهن لالس تغالل من خالل دمع 

ندم كم تسامه أأيضاا  الناجني من العنف اجلنيس والعنف الضحااي/ اج النفيس و الاجامتعي و تساعد عىل الإرساع يف تعايف يف تعزيز الإ

 82.النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

 

ويف ضوء أأمهية متكني النساء و الفتيات لضمن اس تقاللهن الاقتصادي و رفع قدراهتن عىل حتدي التبعية الناجتة عن نوعهن الاجامتعي 

، مفن الأمهية مباكن أأخذ الأولوايت التالية النوع الإجامتعيو مساعدهتن عىل جتنب أأو النجاة من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 يف الاعتبار:

لغاء املواد اليت متزي بني  • جياد  اجلنسنيمراجعة الترشيعات لإ ىل املواد اليت تبيح ختفيض العقوابت أأو اإ ضافة اإ  املربراتاإ

 .النوع الإجامتعيللعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

جراء مشاو  النوع الإجامتعيالقيام بدراسات تشاركية لعالقات  • ات روديناميكيات القوة داخل جممتعات الالجئني مبا يف ذكل اإ

 وتعزيز متكني املرأأة. اجلنسنيللتصدي لعدم املساواة بني مع النساء وتصممي الربامج 

تبين برامج لتوفري س بل العيش وتدريبات همنية لالجئني مع اس هتداف الناجني من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

اتحة خدمات ادلمع النفيس  لإجامتعيالنوع ا و النساء الالجئات لمتكيهنن من البدء يف أأنشطة مدرة لدلخل ولضمن اإ

 لناجني من خالل هذه الربامج.للضحااي/ ا والاجامتعي

وتوفري التدريبات  تشجيع املنظمت اليت تقدم القروض الصغرية عىل اس هتداف النساء الالجئات الاليت تعانني اقتصادايا  •

 حول همارات الرايدة و توفري القروض امليرسة واملواد الالزمة للبدء يف مرشوع صغري.

                                                           
80 Ibid 
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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توفري تدريبات للمهارات احلياتية وجلسات رفع الوعي بني النساء الالجئات حول القيادة وصناعة القرار والتواصل وغريها  •

 من املهارات ذات الصةل.

ع املدين اليت توفر فرص املنح التدريبية للنساء الأكرث الهشاشة واليت جتمع ما بني حضور تقدمي ادلمع ملنظمت اجملمت •

و غريها من الاحتياجات الأساس ية، وتشجيع  التدريبات املهنية و توفري مبالغ مالية للحصول عىل الطعام و رعاية الطفل

ىل القضاء عىل الترسب من املدارس واب  لتايل عىل معل الأطفال وزواج الأطفال.اخلدمات املرشوطة اليت هتدف اإ

العمل عىل دخول الفتيات و بقاهئن يف املدارس و توفري دروس تقوية للفتيات الالجئات الأكرث عرضة خملاطر الترسب  •

 و أأيضا توفري املساعدات العينية يف شلك أأدوات مدرس ية.

ىل الترسب  • املدريس وحيرم الأطفال من فرص التعلمي وابلتايل العمل عىل احلد من زواج القرص أأو الأطفال اذلي يؤدي اإ

 يؤثر ويضعف فرص املشاركة الاقتصادية للفتيات.

 ضمن مشاركة النساء الالجئات يف صناعة القرارت املتعلقة حبياهتن داخل جمامتعهتن. •

 

 :رفع الوعي وخلق املعارف  5.2.6

جياد بيئة خالية من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  لالجئني من النساء و الفتيات و الرجال  النوع الإجامتعيلعل أأحد أأمه أأبعاد اإ

و املفاهمي  لنوع الإجامتعيو الأولد هو التصدي للقمي اجملمتعية و الثقافية اليت تتسامح مع العنف و رفع الوعي حول الأمناط املتعلقة اب

طئة و رشح الآاثر املدمرة للقمي اجملمتعية السلبية. و للقمي الثقافية و الاجامتعية تأأثري ل يس هتان به يف تشكيل سلوكيات الفرد اخلا

قد تتسامح معه و تسمح به. و كم  واليت قد يكون العنف جزءا مهنا. فالقمي قد تنتقد العنف ومن مث توفر امحلاية ضده و لكهنا أأيضاا 

ن التسامح الاجامتعي مع السلوك العنيف يمت تعلمه خالل مرحةل الطفوةل من خالل اس تخدام وسائل متت الإشارة  العنف سابقا، فاإ

 أأو من خالل مشاهدة الأطفال ملشاهد العنف املزنيل و أأيضا للمشاهد العنيفة من خالل وسائل الإعالم وغريها. اجلسدي

 

ذا ما أأعطت املعتقدات التقليدية الرجال  وقد تضفي بعض القمي الاجامتعية و الثقافية الرشعية عىل اس تخدام العنف وتكرسه.  فاإ

ن انتشار  ،من انحية أأخرىو احلق يف هتذيب النساء من خالل القوة البدنية، تصري النساء أأكرث عرضة للعنف من قبل الرشيك.  فاإ

هو أأمر خاص مينع الناجني من الإبالغ عنه و يزيد من صعوبة هجود التدخل  -كل العنف اجلنيس مبا يف ذ  -معتقد أأن العنف 

 83واملساعدة.

،  النوع الإجامتعيمفن أأجل زايدة فاعلية الربامج اليت تس هتدف تغيري املفاهمي جتاه العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ،و من مث

. و جيب أأن تقوم لنوع الإجامتعيلبد من خلق فرص للنساء و الفتيات و الرجال و الأولد لتحدي املعتقدات التقليدية اخلاصة اب

هذه الربامج عىل مهنج حقويق يس هتدف بناء كفاءة الفئات املس هتدفة للعب دور فعال يف التصدي للعنف اجلنيس و العنف القامئ 

خالل متكيهنم لإحداث تغيري طويل املدى. فعىل الربامج أأن تكون أأكرث مشول عن طريق اس هتداف النساء  من النوع الإجامتعيعىل 

عاقة و التخلص من املفاهمي اخلاطئة.  و الفتيات املهمشات مثل الفئات اليت تعاين من الإ

حاةل حال حداث املزيد من الأذى للفئات املعنية مثل خماطر اإ ىل و عىل الربامج ضمن عدم اإ ت العنف اجلنيس اليت مت الإبالغ عهنا اإ

ىل الومصة و العزةل من قبل الأرسة و اجملمتع. و أأخرياا  آخراا  خدمات متواضعة اجلودة أأو تعريض من يقوم ابلإبالغ اإ ن أأية  ،و ليس أ فاإ

اق و من مث لبد و أأن تقوم برامج تتصدى للقمي الاجامتعية السلبية و حتاول رفع وعي الفئات املعنية لبد و أأن تكون مناس بة للس ي

                                                           
83 Violence Prevention the evidence:  changing cultural and social norms that support violence, WHO, 2009. 
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 عىل أأساس التحليل و الفهم خملتلف أأبعاد ديناميكيات القوة و املوارد الاقتصادية و فرص العمل و التعلمي للبناء عىل اكفة هذه الأبعاد

 84من أأجل تعزيز التغيري الإجيايب.

حداث التغيري الاجامتعي هناك حاجة لتغيري التوقعات الاجامتعية من خالل رفع الوعي و تغيري املفاهمي و السلوكيات  و من أأجل اإ

عدم املساواة من خالل التصدي للممرسات التقليدية الضارة مثل زواج  الفردية و حتدي القمي السائدة اليت تتقبل العنف و أأيضاا 

ل القمي وتوفري البدائل الأكرث الأطفال و ختان  الإانث و غريها. ولبد من اس تكمل التغيري يف التوهجات الفردية خبلق نقاش عام حو 

جيابية لضمن عدم عودة القمي القدمية. كم يتعني أأيضاا  التعريف ابلتغريات اليت تطرأأ عىل املس توى اجملمتعي من خالل التعامل مع رجال  اإ

ن خالل اس تخدام وسائل م بشلك أأكرث توسعاا  من خالل العمل مع الفتيات والأولد الصغار و أأيضاا  ادلين و القادة الطبيعيني وأأيضاا 

 85مفن الأمهية مباكن تعزيز السلوكيات و القمي اجلديدة الإجيابية. الإعالم. و أأخرياا 

 

آمنة خالية من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  لالجئني من النساء و الفتيات و الرجال  النوع الإجامتعيومن أأجل خلق بيئة أ

والأولد، فهناك حاجة للتصدي للقمي الاجامتعية السلبية و تبين برامج تغيري جممتعي و سلويك. و ذلكل يوىص بقيام ادلول الأعضاء 

 بتبين الأولوايت التالية:

لتشخيص العوامل الفردية و الاقتصادية القيام ابلرشاكة مع الفاعلني ادلوليني و احملليني املعنيني بدراسات تشاركية  •

داخل جممتعات  النوع الإجامتعيجامتعية و الهيلكية اليت تساعد عىل اس مترار العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل والا

 الالجئني مع أأخذ جتارب و احتياجات الفئات الهشة يف الاعتبار.

نشاء قاعدة بياانت • ي امجلاعات دلهيا مصاحل مرتبطة ابحلفاظ عىل القمي الاجامتعية اكفة الفاعلني املعنيني لفهم أأ تتضمن  اإ

داخل جممتعات الالجئني، و من مه املتأأثرين هبذه  النوع الإجامتعيالسلبية املرتبطة ابلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 القمي و من يعمل للتقليل من خماطر تغيري هذه القمي الاجامتعية.

مت احمللية و ادلولية املعنية بتقديرات للمخاطر داخل جممتعات الالجئني املس هتدفة لتقيمي خماطر القيام ابلتعاون مع املنظ •

 تغيري القمي الاجامتعية و التبعات املتوقعة ابلنس بة للنساء و الفتيات و أأيضا ابلنس بة للرجال و الأولد.

رسائل حول اخلطاب ادليين املرتبط ابلقمي  العمل بشلك وثيق مع رجال ادلين لتسهيل معلية التغيري من خالل توجيه •

 الاجامتعية السلبية السائدة داخل جممتعات الالجئني.

النوع توفري التدريب للمدرسني داخل املدارس املس تقبةل لالجئني للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

آمنة لاكفة الطلبة دون املرتبط ابملدرسة من خالل وسائل التعلمي التفاع  الإجامتعي لية اليت تساعد عىل خلق بيئة تعلميية أ

 .لنوع الإجامتعيمن العنف و غريها من القمي المتيزيية املرتبطة ابالنوع أأي متيزي وزايدة معارف املدرسني حول هذا 

 .اجملمتعية السلبية املعتقداتالرشاكة مع املنظمت احمللية العامةل يف جمال حقوق املرأأة لضمن اس مترارية اكفة تدخالت تغيري  •

هجود لتقوية اخلدمات القامئة لالس تجابة للزتايد احملمتل املعتقدات اجملمتعية السلبية التأأكيد عىل أأن يصاحب برامج تغيري  •

بالغ عن حالت العنف داخل جممتعات الالجئني.  لالإ

عالمية و تعلميية حتتوي  • عىل رسائل أأساس ية للفئات املس هتدفة و القيام تطوير اسرتاتيجيات لرفع الوعي و مواد تواصل اإ

جيايب ملنع هذا بتد حداث تغيري ثقايف و اجامتعي اإ  من العنف.النوع خالت لرفع الوعي تس هتدف اإ

                                                           
84 Shifting social norms to tackle violence against women and girls, DFID guidance notes, January 2016. 
85 ibid 
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ىل عدد  • العمل بشلك وثيق مع رشاكت التصالت ورشاكت التسويق ووسائل الإعالم دلمع اجلهود احلكومية للوصول اإ

 أأكرب من امجلهور.

يذاء والاس تغالل، ودمع عدم ال و التصدي للعنف ت توعية لتعزيز ثقافة تنظمي محال • طالقاا مع مجيع أأشاكل الإ تسامح اإ

دماهجم وكرامهتم.  حقوق الالجئني واإ

 

 

قادرين عىل من النساء و الفتيات والرجال و الأولد من خمتلف اخللفيات  ون: الالجئالثالثالهدف  3.6

 اجلودة العاليةاخلدمات املتعددة ذات الوصول اإىل 

املدى للتصدي  طويةل مقاربةمبثابة  النوع الإجامتعييعد تعزيز النظم الوطنية للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 هناك أأمهية كبرية ،حلالت العنف هذه بني الساكن كلك و تقدمي امحلاية ذاهتا بدون أأدىن متيزي لالجئني. و لكن يف الوقت ذاته

 الفعاةلاملقاربة فاإن  ،لضمن تواجد اخلدمات اجليدة عىل املدى القصري لالجئني من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد. و من مث

ضمن بناء القدرة عىل القيام  من الالجئني يه النوع الإجامتعيقامئ عىل للوفاء ابحتياجات الناجني من العنف اجلنيس و العنف ال

اتحة اخلدمات املمتحورة حول الناجني و املتعددة التخصصات أأمام اكفة الالجئني  ىل تواجد و اإ ضافة اإ دارة احلاةل و طرق الإحاةل، اإ ابإ

علمي و خدمات بشلك مقبول و متاح ماداي )مثل اخلدمات النفس ية/الاجامتعية، والصحية والأمن والأمان، واملساعدة القانونية والت

 (.العيش الكرميبل توفري س   

 :وجود و اإاتحة اخلدمات  اجليدة و املقبوةل اجامتعيا بأأسعار معقوةل 1.3.6

أأحد املعايري الأساس ية لقياس مدى  النوع الإجامتعيعد جودة اخلدمات املقدمة للناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ت  

. حيث يؤمن تعزيز جودة النوع الإجامتعيكفاءة و فعالية النظام الوطين للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

مة محلايهتم هذه اخلدمات وصول اكفة الالجئني من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد اإىل خدمات الوقاية و الاس تجابة الالز 

ىل ادلوةل املضيفة و أأيضاا هتم خالل رحل خالل بقاهئم يف دول اللجوء. و هناك عدد من املعايري املرتبطة ببعضها و اليت  وعند وصوهلم اإ

 من اجلنسني اإىل هذه اخلدمات احليوية. النوع الإجامتعيتضمن وصول الالجئني الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ىل اكفة أأنواع خدمات الوقاية و الاس تجابة و مدى توفري احلكومة أأو توفر اخلدمات ر الأول هواملعيا • ، و هو ما يشري اإ

اتحة اخلدمات متعدد منظمت اجملمتع املدين لهذه اخلدمات. كم يشري مفهوم ىلأأيضا  القطاعات  ةاإ املالية الاستامثرات  اإ

 اجليدة من اكفة القطاعات داخل البدل.  دماتاخلتوفر  والبرشية اليت يمت خضها لضمن

اتحة خدمات الإاتحةأأما املعيار الثاين فهو  • النوع الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ، مبعىن مدى اإ

يف  فراد ذوي احلقللأ  بشلك اكمل وغري متيزيي لاكفة الالجئني من النساء والفتيات والرجال والأولد وأأيضاا  الإجامتعي

عاقة ذوي الأشخاص مثل الأطفال و امحلاية  ىل  واملس نني وغريمه من الفئات الأكرث هشاشة. و يشري هذا املعيار أأيضاا الإ اإ

زاةل العقبات اتحة اخلدمات مثل الإجراءات  اإ والومصة اجملمتعية والعقبات القانونية واللغوية والأسعار املبالغ فهيا، كم أأمام اإ

ذا اكنت  ىل ما اإ ىل اخلدمات القطاعية يشري اإ جرائية قد متنع وصوهلم اإ هناك فئات بعيهنا من الالجئني تواجه عقبات اإ

 اخملتلفة.

اتحة اخلدمات جماان أأو بأأسعار مناس بة مجليع  مناس بة التاكليفاملعيار الثالث هو  • الناجني من العنف اجلنيس والعنف مبعىن اإ

ىل مدىد داخل ادلول املعنية النوع الإجامتعيالقامئ عىل   موجود تاكليف خفية قد متثل عقبة أأما ون أأي متيزي. كم يشري اإ
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ضافية يمت فرضها عىل الالجئنيالكثري من الأرس  بعض أأووصول   اإىل تكل اخلدمات، و ضمن عدم وجود أأية تاكليف اإ

 .الاس تجابةالوقاية و للحصول عىل خدمات  النوع الإجامتعيالناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

تكل اخلدمات ودرجة معرفة وقبول جممتعات الالجئني ابخلدمات اخملتلفة املقدمة  قبولأأما املعيار الرابع فيتعلق مبدى  •

. و يرتبط مدى قبول اخلدمات داخل اجملمتعات بعدد من النوع الإجامتعيللناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 النوع الإجامتعيالعوامل. حيث يتعلق ابلقمي الاجامتعية السائدة و مبوقف اجملمتع جتاه العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

مبدى كفاية  ضاا موقف مقديم اخلدمات داخل خمتلف القطاعات. كم يتعلق القبول أأي ، و أأمن و سالمة الناجني، و أأيضاا 

 اجلهود املبذوةل لضمن معرفة اجملمتعات خبدمات الوقاية املقدمة و القوانني والس ياسات الهامة.

هو أأحد املعايري الأساس ية اليت تشري اإىل مدى متايش اخلدمات القطاعية  مناس بة اخلدمات أأو جودهتافاإن معيار  و أأخرياا  •

مع املعايري ادلولية مبا يف ذكل  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل  اخملتلفة املقدمة لالجئني الناجني من العنف

اإىل مدى متتع مقديم  مبادئ التعامل مع الالجئني مثل الاحرتام و الرسية و عدم المتيزي و غريها. كم تشري اجلودة أأيضاا 

ااي/ حالضرات الالزمة لتقدمي اخلدمات لالجئني اخلدمات ابملهارات الرضورية لتقدمي خدمات عالية اجلودة و املعرفة و املها

اإىل مدى توفر فرص للتدريب  . كم يشري هذا املعيار أأيضاا النوع الإجامتعيالناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

نفاذ القانون و أأيضاا   املنتظم لاكفة الفاعلني داخل القطاعات املعنية واليت تتضمن الصحة والتعلمي و اخلدمات القانونية و اإ

و غريها. و اجلدير ابملالحظة أأن وجود خدمات الكرمي بل العيش اخلدمات النفس ية/الاجامتعية و خدمات توفري س   

الناجني س يكون من شأأهنا الإسهام يف متتع هذه اخلدمات ابلقبول الضحااي/ تفي ابحتياجات ورغبات عالية اجلودة 

 الناجني.الضحااي/ بل اجملمتعات و واس تخداهما من ق  

النوع اجلنيس و العنف القامئ عىل الناجني من العنف الضحااي/ يف ضوء أأمهية الوفاء ابملعايري السابقة لضمن اإاتحة اخلدمات لالجئني و

 وىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية:، ي  الإجامتعي

اتحة خدمات الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس • النوع و العنف القامئ عىل  ضمن نص الترشيعات الوطنية عىل اإ

 لالجئني دون أأي متيزي. الإجامتعي

 النوع الإجامتعيرفع الوعي وتبين اسرتاتيجيات لتغيري القمي واملفاهمي الاجامتعية جتاه العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

 داخل جممتعات الالجئني للقضاء عىل الومصة الاجامتعية املرتبطة بطلب اخلدمات.

لهيا و أأمهية • طلب اخلدمات يف الوقت املناسب خاصة  تعريف جممتعات الالجئني ابخلدمات القامئة و كيفية الوصول اإ

 اخلدمات الصحية.

زاةل العقبات الإجرائية اليت تواجه الالجئني أأو غريمه من الفئات الأكرث هشاشة للوصول اإىل خدمات الناجني من العنف  • اإ

 .النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل 

نفاذ القانون والقضاء( للتعامل مع حالت العنف بناء قدرات مقديم اخلدمات داخل القطاعات املعنية )مبا  • يف ذكل اإ

، مع الاحرتام الاكمل النوع الإجامتعي أأبعادبشلك يراعي الأبعاد الثقافية و  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل 

 الناجني.الضحااي/ لاكفة املبادئ الإرشادية اخلاصة برعاية 

 جودة اخلدمات.قطاعات املعنية لضمن تواجد و لل ختصيص املوارد املالية و البرشية •

 

دارة احلاةل و الإحاةل الآمنة والرسية للخدمات القطاعية املتخصصة  2.3.6  :اإ
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دارة احلاةل أأمه خطوة جتاه حمية الالجئني ت   أأو الفئات  النوع الإجامتعيالناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الضحااي/ عد اإ

ىل توفري اخلدمات املتعددة اليت يتعامل من خاللها لك من الباحثني الاجامتعيني و الناجني من هذا  ضافة اإ النوع املعرضة للمخاطر اإ

دارة احلاةل تقيمي احلاةل ووضع خطة لها و تنفيذ هذه اخلطة مع التنس يق الاكمل مع اكفة القطاعات الأخرى،  من العنف. وتشمل اإ

دارة  والرقابة عىل احلاةل و تقيمي املوارد القامئة و اخليارات و اخلدمات املتاحة للوفاء باكفة احتياجات الناجني بكفاءة. و تس هتدف اإ

تاحة دلهيم الناجني عن طريق تعريفهم ابخليارات امل الضحااي/ متكني  النوع الإجامتعياحلاةل ابلنس بة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ىل قرار مبين عىل املعلومات وعىل التعامل مع حالهتم. و يه تعامل مع حالتحول كيفية ال  أأكرث  العنف ومساعدهتم عىل الوصول اإ

ىل اخلدمات القطاعية املتعددللضحااي/ افاعلية ابلنس بة املقارابت  اليت تتضمن اخلدمات الصحية  ةلناجني ممن حيتاجون الإحاةل اإ

الناجني كم يقوم أأيضا الضحااي/ د ذكل ابلطبع عىل مدى توفر اخلدمات اجليدة املمتحورة حول والنفس ية والأمنية والقانونية. ويعمت

 86عىل أأساس أ ليات تنس يقية قوية لضمن فاعلية طرق الإحاةل.

دارة احلاةل مشاركة   الإجامتعيالنوع الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الضحااي/ واجلدير ابملالحظة رضورة أأن تضمن اإ

تشمل املبادئ الأساس ية  ،من اجلنسني و سواء اكنوا من البالغني أأم من الأطفال يف اكفة نوايح التخطيط و تقدمي اخلدمة. و من مث

دارة الفعاةل للحاةل التايل:  لالإ

وصانعي  الناجني من العنف سواء من البالغني أأم من الأطفال مه الفاعلني الأساس ينيالضحااي/ العمل عىل أأن يكون  •

دارة احلاةل.  القرار فامي خيص اإ

دارة احلاةل.الضحااي/متكني  •  الناجني و العمل عىل اإرشاكهم يف اكفة مراحل اإ

 الناجني و الاعرتاف بقدراهتم.الضحااي/احرتام رغبات وحقوق وكرامة واحتياجات و اختيارات و قرارات  •

الناجني عن طريق الضحااي/س امتع و توثيق عالقات الثقة مع توفري ادلمع املعنوي للنايج/الناجية من خالل الرعاية والا •

 تبين املواقف الإجيابية جتاههم.

ىل  • توفري املعلومات بشفافية اتمة للنايج/الناجية لإفساح اجملال أأمام القرارات املبنية عىل املعلومات واملوافقة عىل الإحاةل اإ

 اخلدمات الأخرى.

 يف حمية أأمن و سالمة النايج/الناجية و أأرسته/أأرسهتا. ضمن الرسية خاصة يف ضوء أأمهية دورها •

 ضمن عدم المتيزي بناء عىل معيار مثل العمر و اجلنس و اخللفية و العرق أأو ظروف حدوث احلاةل. •

أأن  لبد من توفر املهارات اليت تتوافق و هذه املبادئ، كم جيب ،و لضمن قدرة مديري احلاةل عىل القيام هبذه الوظائف بكفاءة

ظهار احلساس ية جتاه اخلصوصيات  يتوفر دلهيم فهم اكمل لأدوارمه و مس ئولياهتم و القدرة عىل التعامل مع احلالت الصعبة و اإ

 الثقافية.

دارة احلاةل من: الرصد، التقيمي املبديئ، الاس تجابة الأولية، التدخل )ختطيط و تنفيذ احلاةل، املتابعة و املراجعة  وتتعدد خطوات اإ

غالقها و أأخرياا  –الاجامتع اخلاص ابحلاةل  –  87.(اإ

                                                           
86 Inter-agency Standard Operating Procedures for SGBV prevention and response in Lebanon, 2016. 
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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دارة حالت   ،بني الالجئني بشلك ممهنج النوع الإجامتعيالناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الضحااي/ولضمن تنفيذ اإ

 فالبد من توفري الأدوات و الإرشادات الالزمة ملديري احلاةل و أأمهها الإجراءات التنفيذية املعيارية.

 

 :رق الإحاةلالإجراءات التنفيذية املعيارية و ط    3.3.6

جراءات تنفيذية معيارية هو معلية حتتاج مشاركة الفاعلني املعنيني يف س ياق معني. و تشمل التعاون  بني الهيئات  و احلواروضع اإ

مشاركة اجملمتع و هو ما يساعد عىل زايدة فهم اكفة الفاعلني  املعنية  و أأيضا بني مقديم اخلدمات من اكفة القطاعات. كم تشمل أأيضاا 

جراءات تنفيذية معيارية النوع الإجامتعيلكيفية الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  . ومن الأمهية مباكن وضع اإ

جياد اخلدمات الأساس ية لرعاية  الناجني و وقايهتم بشلك فوري. و يعد الضحااي/بأأرسع وقت ممكن يف املراحل املبكرة للأزمة لضمن اإ

نضم املزيد  من الفاعلني و لكم زادت اخلدمات املتوفرة. وضع الإجراءات التنفيذية املعيارية مبثابة معلية ديناميكية ميكن مراجعهتا لكم اإ

أأن يشارك يف وضع الإجراءات التنفيذية املعيارية عىل الأقل ممثيل قطاعات الصحة وادلمع النفيس الاجامتعي والأمن والسالمة  ويفضل

نية وادلولية، امجلعيات الأهلية، واخلدمات القانونية والقضائية وخدمات امحلاية )منظمت الأمم املتحدة، املنظمت غري احلكومية الوط 

ضافة اإىل ذكل وأأيضاا  يفضل مشاركة ممثيل القطاعات الأخرى عىل الأقل  ،القادة اجملمتعيني من النساء والرجال والفتيات والأولد(. اإ

دارة اخملمي أأو امللجأأ أأو خت  طيط املوقع و أأيضا يف بعض املناقشات حول وضع الإجراءات. ويشمل هؤلء التعلمي والغذاء والتغذية و اإ

 88والرصف الصحي. قطاعات املياه

 واجلدير ابملالحظة أأن هناك حالت لبد فهيا من تطويع الإجراءات التنفيذية املعيارية ملوقف الساكن املعنيني سواء اكنوا من النازحني

أأو من الالجئني أأو العائدين اذلين يعيشون يف خماميت أأو املس توطنات أأو يف املناطق الريفية أأو احلرضية. حيث يتطلب  داخلياا 

العمل يف لك س ياق فاعلني خمتلفني وخدمات وكذكل ديناميكيات خمتلفة وهو ما يعين رضورة مشاركة اكفة الفاعلني الأساس يني 

 ات التنفيذية املعيارية.داخل لك س ياق يف وضع و تطوير الإجراء

ىل تفصيل واحض  وجيب أأن توفر هذه الإجراءات املعيارية وصفاا  ضافة اإ جراءات الأساس ية للوقاية و الاس تجابة، اإ  لياتؤوللمسلالإ

ني و الأدوار اخلاصة بلك فاعل/مقدم للخدمات من العاملني يف جمال الوقاية و الاس تجابة، و ضمن وجود الفاعلني الأساس يني املمثل

اإىل جنب مع غريها من الأدةل واملمرسات  لقطاعات الصحة وادلمع النفيس الاجامتعي والقطاعات القانونية و القضائية و الأمنية. و جنباا 

ن الإجراءات التنفيذية املعيارية يه مبثابة أأداة جممتعية لضمن وجود اقرتاب فعال  ثىلامل   اخلاصة ابلوقاية و الاس تجابة للعنف، فاإ

املعلومات الأساس ية  . كم جيب أأن توفر الإجراءات املعيارية أأيضاا النوع الإجامتعيول للتصدي للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ومقب

لناجني لضحااي/ الحول اخلدمات املتوفرة و طرق احلصول علهيا و وسائل التنس يق بني الرشاكء لضمن توفري الرعاية الشامةل واجليدة 

 89العنف. منالنوع من هذا 

دارة فعاةل ومناس بة للحاةل بوصفها اخلدمة الأولية املقدمة  النوع لناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل للضحااي/ اولضمن اإ

 ولضمن توفر اكفة الأدوات و الأدةل، يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية: الإجامتعي

                                                           
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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النوع لعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل لاكفة أأشاكل العنف مبا يف ذكل ابناء قدرات العاملني يف الوقاية و الاس تجابة  •

الناجني مثل الاحرتام و الأمن و السالمة و الرسية الضحااي/يف خمتلف القطاعات عىل املبادئ الإرشادية لرعاية  الإجامتعي

 قة.و عدم المتيزي وعدم تبين أأحاكم مس ب

دارة احلاةل عىل همارات التصال للعمل مع الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • النوع تدريب القامئني عىل اإ

 مبا يف ذكل املهارات اخلاصة ابلتعامل مع الضحااي من الأطفال. الإجامتعي

دارة احلاةل عىل القوانني الوطنية املعنية و القواعد و ا • لإجراءات املرتبطة مبختلف قضااي العنف اجلنيس تدريب القامئني عىل اإ

 .النوع الإجامتعيو العنف القامئ عىل 

دارة حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • دارة احلاةل الوطنيني عىل اإ مبا  النوع الإجامتعيبناء قدرات القامئني عىل اإ

ىل اخلدمات القطاعية اخملتلفة.  يف ذكل الإحاةل اإ

جراءات الإحاةل وضع أ ليات  • جراءات تنفيذية معيارية تتضمن اإ جراءات و معايري موحدة من خالل تطوير اإ حاةل و اإ لالإ

ووضع جداول ابلأولوايت و حتديد أأدوار و مس ئوليات القطاعات اخملتلفة و أأيضا توضيح القوانني والإجراءات الوطنية 

 املتعلقة و تدريب اكفة الفاعلني املعنيني علهيا.

جراءات تنفيذية معيارية فرعية و تطويعها لتتناسب مع حالت الالجئني يف اجملمتعات اخملتلفة من خالل العمل عىل  • وضع اإ

 القيام بدراسات تقيميية خاصة ابجملمتعات املعنية.

 :الاجامتعي النفيسصحة النفس ية وادلمع ال  4.3.6

جراء ما مروا به من ظروف. و ل تتشابه  نفس ياا  النوع الإجامتعيالناجون من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل عاين ما ي   كثرياا 

. النوع الإجامتعيالناجني لدلمع النفيس و الاجامتعي يف أأعقاب حوادث العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الضحااي/احتياجات 

ل أأنه من الرضورة النوع ا وعىل الرمغ من أأن ادلمع أأو الاستشارة النفس ية غري مطلوبة يف مجيع حالت الناجني من هذ من العنف ، اإ

اتحة هذه اخلدمات لاكفة  الناجني. و يتأأسس ادلمع النفيس و الاجامتعي عىل الثقة حيث يضطر الناجون يف الضحااي/مباكن ضمن اإ

الت اليت بعض القضااي احلساسة و هو ما يلزم الأخصائيني الاجامتعيني ابحلفاظ عىل رسية احلالكثري من الأحيان للكشف عن 

 90يتعاملون معها.

 ،لشدة احلاةل. ففي بعض احلالت وجيب أأن يكون ادلمع النفيس الاجامتعي شامل كم جيب توفريه عىل عدد من املس توايت طبقاا 

ل حيتاجون سوى ادلمع املقدم من أأرسهتم املبارشة أأو اجملمتع  ،حيتفظ الناجون بصحهتم العقلية و النفس ية و الاجامتعية و من مث

احمليط هبم. و قد يتضمن ادلمع النفيس الاجامتعي برامج ادلمع الوادلي و بعض الأنشطة التعلميية الرمسية و غري الرمسية و الأنشطة 

غريها من مجموعة املساندة القامئة عىل الأقران. املتعلقة بس بل املعيشة و الش باكت الاجامتعية مثل مجموعات النساء أأو الش باب أأو 

بعض صور ادلمع غري املتخصص مثل التدخالت الفردية أأو الأرسية أأو امجلاعية عن  كم قد يتضمن ادلمع النفيس الاجامتعي أأيضاا 

خصائيني اجامتعيني مدربني، و كثرياا  ممن يعانون من مشألك  ما يطلق علهيا "الإسعافات الأولية النفس ية". أأما الناجون طريق اإ

خاصة ابلصحة العقلية فقد تتطلب حالهتم املساعدة املتخصصة مثل ادلمع النفيس أأو الطب النفيس املقدم من قبل متخصصني يف 

النوع كم جيب أأن يس هتدف ادلمع النفيس الاجامتعي املقدم للناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  91جمال الصحة النفس ية.

                                                           
90 Inter-agency Standard Operating Procedures for SGBV prevention and response in Lebanon, 2016. 
91 ibid 
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ن التدخالت اليت توفر ادلمع النفيس الاجامتعي للناجني من هذا  ،لك من الناجني و أأرسمه و جممتعاهتم. و من مث عيالإجامت النوع فاإ

 92من العنف تتضمن الأنشطة املرتابطة التالية:

ىل جلسات املشورة ا • ضافة اإ  لفردية وامجلاعية.يشمل ادلمع النفيس الالزم للمساعدة يف التعايف الإسعافات الأولية النفس ية، اإ

دماج اجملمتعي  • عادة الإ لناجني فرص التدريب املهين و الأنشطة الرتفهيية و مبادرات للضحااي/ ايتضمن ادلمع املقدم من أأجل اإ

دماج داخل املدارس واملساحات الصديقة للطفل. عادة الإ  متكني املرأأة و فصول حمو الأمية و اإ

حاةل  • ىل مقديم الضحااي/خدمات الصحة العقلية: لبد من اإ الناجني ممن حيتاجون خدمات الصحة العقلية املتخصصة اإ

 للك س ياق. اخلدمات املتخصصة املتواجدة طبقاا 

الناجني و غريمه من الضحااي/و اجلدير ابملالحظة رضورة تكييف تدخالت الصحة النفس ية والاجامتعية للوفاء ابحتياجات الأطفال 

عاقةالفئات الأكرث هشاشة مثل الأشخاص ذوي  دارة احلاةل و  ،الإ مقديم ادلمع وهو ما يتطلب همارات خاصة من قبل العاملني عىل اإ

 النفيس الاجامتعي.

، وع الإجامتعيالنالناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل /الضحاايولضمن جودة خدمات ادلمع النفيس الاجامتعي لالجئني 

 يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية:

بناء قدرات مقديم خدمات ادلمع النفيس الاجامتعي عىل رصد حدة املشألك النفس ية اليت يعاين مهنا الناجون من العنف  •

ىل اخلدمات املناس بة. حالهتم اإ  و اإ

 الإسعافات الأولوية النفس ية.بناء قدرات مقديم اخلدمات و الأرس و أأفراد اجملمتع عىل تقدمي  •

دارة احلاةل ابخلدمات القامئة سواء اكنت خدمات غري ختصصية مثل مجموعات ادلمع اجملمتعية أأو خدمات  • تعريف القامئني عىل اإ

حاةل   الناجني للخدمات املناس بة.الضحااي/الصحة العقلية و النفس ية املتخصصة ليمتكنوا من اإ

لهيا.تعريف الناجني من العنف باكفة ا •  خلدمات القطاعية املتواجدة و كيفية الوصول اإ

النوع الناجني من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل الضحااي/تدريب مقديم اخلدمات عىل املبادئ الإرشادية لرعاية  •

 .الإجامتعي

اصة بصحة تدريب مقديم اخلدمات يف خمتلف حمافل الصحة العامة )مثل مراكز الصحة العامة، واخلدمات الصحية اخل •

دماج خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي  الأم والطفل( عىل توفري ادلمع الالزم للضحااي/ الناجني من العنف والعمل عىل اإ

 والصحة العقلية داخل هذه اخلدمات.

ادلمع بناء قدرات العاملني بقطاع الصحة وغريه من القطاعات عىل اس تخدام أأدةل الإرشادات القامئة عىل الرباهني لتقدمي  •

رشادات التدخل الإنساين  –النفيس والاجامتعي والعقيل )عىل سبيل املثال برانمج العمل اخلاص ابلصحة النسبية  اإ

رشادات التدخل الروتيين(.  واإ

تقدمي ادلمع لوضع برامج جممتعية لتقدمي ادلمع النفيس و الاجامتعي داخل جممتعات الالجئني ابلتعاون مع أأفراد اجملمتع  •

 اجملمتعية و املنظمت غري احلكومية احمللية و الهيئات املعنية. وامجلاعات

                                                           
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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راد الأرسة الآخرين لناجني من العنف و لأفللضحااي/ اتقدمي ادلمع لتنفيذ الربامج الوادلية لمتكني الأرس من توفري ادلمع  •

 عند الرضورة.

 

 :اخلدمات الصحية  5.3.6

النوع الناجني من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل الضحااي/ عد اخلدمات الصحية من أأمه اخلدمات اليت يتعني توافرها لالجئني ت  

ن التبعات الصحية لهذا  ،. فكم متت الإشارة سابقاا الإجامتعي  حممتالا  من العنف قد تكون غاية يف اخلطورة كم قد متثل هتديداا النوع فاإ

للحياة. و تشمل التبعات القاتةل عىل سبيل املثال القتل والانتحار ووفيات الأهمات و الأطفال و الوفيات الناجتة عن مرض فقدان 

اجلسمنية احلادة مثل الإصابة و الصدمة و بعض الأمراض و أأنواع العدوى. املناعة. أأما التبعات غري القاتةل فتتضمن بعض الأعراض 

عاقة، الشاكوى املرضية، الأمل املزمن، املشألك الهضمية، اإضطراابت الطعام و النوم، أأما التبعات اجلس منية املزمنة فقد تتضمن الإ

دمان امخلور و اخملدرات. هناك أأيضاا   تبعات عىل اجلهاز الإجنايب مثل الإهجاض و امحلل غري املرغوب فيه و العدوى املنقوةل جنس ياا  واإ

عة و اضطراابت ادلورة الشهرية و تعقيدات امحلل و الاضطراابت اخلاصة بأأمراض النساء والاضطراابت مبا يف ذكل مرض فقدان املنا

بل الرشيك، الهجوم اجلنس ية. ويؤدي العنف ضد النساء و الفتيات عىل مدار حياهتن )عىل سبيل املثال ختان الإانث، العنف من ق  

 مشألك حصية جس مية. فالنساء الاليت تتعرضن للعنف تواهجن مشألك املرض ابملواد احلارقة، الاغتصاب، احلرمان من املوارد( اإىل

ىل تاكليف عالية للرعاية الصحية مقارنة ابلنساء الاليت ل يتعرضن للعنف. كم تقوم الناجيات بزايرة  و الإصابة و هو ما يرتمج اإ

اب اجلذرية ملشألكهن الصحية، عىل الرمغ من أأن )يف حاةل الإاتحة( دون الكشف عن الأس ب الوحدات الصحية بشلك أأكرث تكراراا 

 93حالهتن الاجامتعية. يف تشكيل حالهتن الصحية اجلسمنية و النفس ية و أأيضاا  كبرياا  العنف اذلي تتعرضن هل يلعب دوراا 

نسان  و جيب أأن يمت توفري الرعاية الصحية بناءا  لناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ اللضحااي/ عىل مبادئ احرتام حقوق الإ

 . النوع الإجامتعيعىل 

 من أأشاكل العنف.و فامي ييل حقوق الإنسان الأساس ية اليت جيب توفريها لضحااي الاغتصاب و غريه 

لناجني من الاغتصاب و غريه من صور الإساءة اجلنس ية احلق يف احلصول عىل اخلدمات الصحية ذات ل ضحااي/ لل احلق يف الصحة:

دارة  ساءة، مبا يف ذكل الوقاية و اإ اجلودة العالية مبا يف ذكل خدمات الصحة الإجنابية للتعامل مع التبعات اجلسمنية و النفس ية لالإ

يدز. ومن الأمهية مباكن مراعاة أأل تتسبب اخلدمات العدوى املنقوةل جنس يا مبا يف ذكل و حالت امحلل  مرض فقدان املناعة /الإ

الناجني من الاغتصاب للمزيد من الأذى بسبب الومصة  اليت تلصق هبم الضحااي/ الصحية بأأي شلك من الأشاكل يف تعريض 

 وتوجيه اللوم للضحية و غريها من املواقف السلبية جتاه الناجني.

للأشخاص اذلين تعرضوا لالغتصاب احلق يف  الاحرتام و املعامةل الكرمية اليت يس تحقوهنا. و هو ما  نسانية:احلق يف الكرامة الإ 

اتحة الرعاية الصحية وضمن خصوصية و رسية املعلومات الطبية مع ضمن توفري املعلومات  يعين يف س ياق اخلدمات الصحية توفري و اإ

آمنة.للمرىض و احلصول عىل موافقهتم قبل أأي تد  خل طيب و توفري بيئة عالجية أ

اتحة اخلدمات ضد أأي خشص تعرض احلق يف عدم المتيزي:  لبد من ضمن عدم متيزي القوانني و الس ياسات و املمرسات اخلاصة ابإ

 لالغتصاب عىل أأي أأساس مبا يف ذكل العنرص و اجلنس و اللون و الأصل القويم أأو الاجامتعي أأو غريها.

                                                           
93 DFID Guidance Note: Rationale and Approach, Addressing Violence against Women and Girls in Health 
Programming, 2015. 
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هناء امحلل   صري:احلق يف حتديد امل اكفة القرارات اخلاصة ابحلصول عىل الرعاية الصحية والعالج )عىل سبيل املثال موانع امحلل و اإ

ختاذها سوى  ذا ما مسح القانون بذكل( يه قرارات خشصية ل ميكل اإ الناجني أأنفسهم. و من مث فالبد أأن حيصل الناجون الضحااي/ اإ

ختاذ قرارات قامئة عىل املعرفة. كم حيق  عىل املعلومات الاكفية اليت تسمح هلم التعرف عىل القوانني الوطنية مبا يف ذكل أأيضا  هلمابإ

املواد اخلاصة ابلإبالغ الإجباري من قبل مقديم اخلدمات الصحية، حيث ميكن أأن يؤثر ذكل عىل قرارمه بطلب اخلدمات الصحية 

ختاذ القرار بشأأن من يصاحهبم كم حيق للناجني أأيضاا بوصفها تتطلب املزيد من ادلمع وحشد التأأييد. ويه قضية تس تحق الاهامتم  اإ

عند حصوهلم عىل املعلومات أأو عند الكشف أأو احلصول عىل اخلدمات. و جيب أأن حترتم هذه الرغبات من قبل مقديم الرعاية 

 الصحية.

ذا ما نتج عن الاغتصاب محل، عىل لبد من توفري املعلومات للك احلق يف املعلومات:  مريض بشلك فردي. فعىل سبيل املثال اإ

 التبين/ مع الناجية )عىل سبيل املثال الإهجاض، الاحتفاظ ابلطفل، مقدم اخلدمة الصحية مناقشة اكفة اخليارات املتاحة قانوانا 

بناها مقدم اخلدمة حىت يمتكن النايج/الناجية من (. وجيب تقدمي لك اخليارات املتاحة بغض النظر عن املعتقدات اليت يت الكفاةل

ختاذ القرار القامئ عىل املعرفة و املامتيش مع احتياجاهت  .مو رغباهت ماإ

ساءة اجلنس ية. وخبالف الأفراد املصاحبني احلق يف اخلصوصية:  لبد من هتيئة الظروف لضمن خصوصية الأشخاص اذلين تعرضوا لالإ

 أأو ممن مه عىل عمل ابحلاةل./حيرض الكشف والعالج سوى الأشخاص الأساس يون لتقدمي الرعاية الطبية و للناجية بناء عىل رغبهتا، ل

بالغ حىت احلق يف الرسية:  بقاء اكفة املعلومات اخلاصة ابحلاةل الطبية و الصحية للناجني من العنف رسية و خاصة و عدم اإ لبد من اإ

ة الصحية مبعلومات حول احلاةل الصحية للنايج/الناجية سوى للأشخاص ممن يتعني أأرسة النايج/الناجية. و ل يفصح مقديم اخلدم

 94اإرشاكهم يف الكشف الطيب و العالج أأو ابملوافقة املعلنة للنايج/الناجية.

متثل حيث أأن اخلدمات الطبية  النوع الإجامتعييف حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  حيوايا  وتلعب الرعاية الصحية دوراا 

لهيا الناجون من هذا  من العنف. و من مث توفر اخلدمات الصحية الفرصة لرصد اكفة أأشاكل العنف النوع أأول اخلدمات اليت يلجأأ اإ

نسان كم  مثل العنف املزنيل، كم توفر أأيضاا  النوع الإجامتعياجلنيس والعنف القامئ عىل  آمنة حترتم فهيا حقوق الإ الفرصة لتوفري بيئة أ

س بق التوضيح. و يساعد النظام الصحي بشلك أأسايس من خالل توفري خدمات الوقاية الثانوية و خدمات الوقاية من ادلرجة 

دماج الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف الق95الثالثة صحية لإاتحة العالج يف اخلدمات ال  النوع الإجامتعيامئ عىل ، عن طريق اإ

الأسايس والرعاية و ادلمع للناجني. وعليه فالبد من بناء قدرات املهنيني داخل قطاع الصحة و املؤسسات الصحية للتعرف عىل 

حالهتم للخدمات الأخرى  النوع الإجامتعيالأشاكل اخملتلفة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  وفهمها، و أأيضا عىل رصد الناجني و اإ

 عالج الناجني والأشخاص املعرضني للخطر حبساس ية و احرتام اكمل لكرامهتم و للرسية يف مجيع الأوقات.و 

                                                           
94 Clinical Management of Rape Survivors, Developing Protocols for use with refugees and internally displaced 
persons, WHO, UNHCR 2004. 
 الوقاية األولية: أي برامج أو تدخالت أو استراتيجيات تستهدف وقف العنف قبل حدوثه. 95

الوقاية الثانوية: أي استراتيجية تستهدف التقليل من األذى الذي يحدث بمجرد حدوث عنف و التدخالت التي تحدث مباشرة بعد العنف بهدف 
مدة العنف الفردي أو األذى أو الرصد المبكر من قبل العاملين بمجال الصحة  منع التعرض للمزيد من األذى. و تشمل التدخالت للتقليل من

 لحاالت اإلساءة لألطفال و التدخالت لمنع المزيد من اإلساءة.
الوقاية من الدرجة الثالثة هي كافة الجهود التي تستهدف عالج و إعادة تأهيل الضحايا و الجناة و تسهيل إندماجهم في المجتمع. و على 

كس من أنشطة الوقاية الثانوية  التي عادة ما تكون على المدى القصير بعد حدوث العنف، فإن أنشطة الوقاية من الدرجة الثالثة عادة ما الع
 تكون طويلة المدى.

طاق تعزيز الصحة هي عملية تمكين األشخاص من زيادة سيطرتهم على صحتهم و تحسينها. و تتخطى التركيز على السلوك الفردي تجاه ن
 كبير من التدخالت االجتماعاية و البيئية.
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قد ينتج عن عدم تدريب مقديم اخلدمات الصحية عىل رصد حالت العنف سوء التشخيص حلالت الناجني و ابلتايل حصوهلم 

ع امحلل املس تخدمة يف حالت الطوارئ و عالج العدوى املنقوةل عىل العالج غري املناسب، و قد يمتثل ذكل يف عدم توفري موان

 قومتكم قد تنتج أأيضا هذه التداعيات السلبية عندما ل  96جنس يا أأو وقاية ما بعد حدوث العنف اجلنيس من مرض فقدان املناعة.

رش بعد حدوث حادثة العنف. ن الاغتصاب ابلإبالغ أأو طلب املساعدة و احلصول عىل اخلدمات بشلك مباالضحية/ الناجية م

ساعة ملنع العدوى مبرض فقدان املناعة، كم  72فالبد من حصول الناجيات من الاغتصاب عىل وقاية ما بعد التعرض يف خالل 

 ساعة ملنع حدوث محل غري مرغوب فيه. 120جيب احلصول عىل موانع امحلل يف خالل 

دمات اجليدة القامئة عىل احرتام حقوق الإنسان. وتشمل هذه التحدايت عدم وهناك العديد من التحدايت اليت قد متنع توفري اخل

ختاذ القرار خاصة فامي يتعلق  اجلنسنياملساواة بني  يف منايح احلياة اخملتلفة مبا يف ذكل حرمان النساء والفتيات من القدرة عىل اإ

ىل غياب املعرفة ابخل ضافة اإ دمات القامئة، مما يعوق قدرهتم عىل الوصول للخدمات الصحية بقضااي الصحة اجلنس ية والصحة الإجنابية، اإ

ىل املواقف  قد يؤدي غياب التدريب ملقديم اخلدمات الصحية اإىل ضعف مس توى اخلدمات و أأيضاا  ،من انحية أأخرىو اجليدة.  اإ

 المتيزيية.

لهيا سابقاا أأما التحدي الآخر فهو صعوبة الوفاء ابحتياجات امجلاعات املهمشة والأكرث هشاشة اليت  ممن قد يكونوا أأكرث  متت الإشارة اإ

ىل اخلدمات الصحية نظراا  . و قد النوع الإجامتعيلتعرضهم بشلك أأكرب خملاطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  حاجة للوصول اإ

ىل اخلدمات الصحية املناس بة.  تسهم العقبات القانونية والاجامتعية والاقتصادية يف حرماهنم من الوصول اإ

 النوع الإجامتعيمن قبل الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ويف ضوء أأمهية الرعاية الصحية بوصفها اخلدمة الأكرث طلباا 

يف ضوء التحدايت أأمام وصول الالجئني والفئات الأكرث هشاشة عىل وجه اخلصوص، يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت  و أأيضاا 

 التالية:

 النوع الإجامتعيتنظمي محالت للتصدي للمفاهمي اجملمتعية السلبية جتاه الأشاكل اخملتلفة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

عاقة اصةالفئات الأشد ضعفاا وخكرث هشاشة )مثل النساء من جتاه الفئات الأ   وغريمه(.، املراهقني من ذوي الإ

الطبية  التقليدية عىل املبادئ الأساس ية لرعاية الناجني و توفري خدمات  بناء قدرات مقديم اخلدمات الصحية و اخلدمات •

 رسية مناس بة و غري مبنية عىل أأحاكم مس بقة من خالل التدريب املس متر و املنتظم.

 النوع الإجامتعيتوفري التدريب املنتظم للعاملني يف قطاع الصحة عىل رصد حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

و مرض فقدان املناعة وحالت امحلل غري املرغوب فيه وعالج الإصاابت ومجع  قاية من الأمراض املنقوةل جنس ياا و الو 

 الأدةل اخلاصة ابلطب الرشعي.

الناجني من العنف يف منصات اخلدمات الصحية الضحااي/ دمج اخلدمات الصحية الوقائية واملتجاوبة اليت تس هتدف  •

عن طريق توفري اخلدمات الصحية دون متيزي لالجئني وملمتيس اللجوء، مبا يف ذكل التطعاميت، ميكن تعزيز ذكل و املنتظمة. 

 والصحة الإجنابية والفحوصات الطبية اجملانية يف مراكز الصحة العامة.

ىل الالجئني وملمتيس اللجوء يف الأماكن النائية، مبا يف ذكل داخل خماميت الل • نشاء خدمات حصية متنقةل للوصول اإ جوء اإ

احلصول عىل اخلدمات الصحية القامئة حيامث وجدت، وكذكل يف املناطق احلرضية، وش به احلرضية، والريفية حيث يكون 

 أأكرث حمدودية.

                                                           
96 ibid 
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دمع هجود مقديم اخلدمات الصحية اجملمتعيني واملتطوعني و القامئني عىل التوليد التقليديني و املعاجلني التقليديني و كذكل  •

 .لنوع الإجامتعيالسلبية ل  الأدوارو  السلبية مية و امجلعيات الأهلية يف تغيري القمي اجملمتعيةاملنظمت غري احلكو 

ىل الفئات املهمشة مثل النساء من ذوات  • عاقةالتعاون مع الفاعلني اجملمتعيني للوصول اإ واملس نني اذلين مينعهم س هنم من  الإ

ىل اخلدمات وغريها من الفئات.  احلركة للوصول اإ

ىل اخلدمات الصحية للناجني من العنف  • ختاذ الإجراءات املناس بة لإزاةل العقبات أأمام وصول الالجئني اإ العمل عىل اإ

عدم  مثل عقبة اللغة والومصة الاجامتعية املرتبطة ابملفاهمي الثقافية و أأيضاا  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل اجلنيس و 

 وجود الواثئق الالزمة يف حوزهتم.

ن حصول الالجئني من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد عىل املعلومات حول اخلدمات املتوفرة للناجني من ضم •

وأأمهية احلصول عىل اخلدمات الصحية مبارشة  النوع الإجامتعيالعنف ضد الأطفال و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 بعد حدوث العنف.

 ت و املراهقني و املراهقات خبدمات الصحة اجلنس ية و الصحة الإجنابية املتواجدة.تعريف الالجئني من الش باب و الشااب •

داخل  النوع الإجامتعيالعمل عىل توفري أ ليات الرصد و ادلمع لالجئني الناجني من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

 الوحدات الصحية و املستشفيات اليت تقدم اخلدمات لالجئني.

دماج خ •  النوع الإجامتعيدمات الصحة العقلية املقدمة لالجئني الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل العمل عىل اإ

 داخل خدمات الصحة العقلية الوطنية لتجنب زايدة خماطر امحلاية.

مدادها ابلأدوات الالزمة و املوارد و الأدوية  للتعامل مع حالت الاغتصاب مبا يف  • عداد الوحدات الصحية و غريها و اإ اإ

 .للناجيات من الاغتصاب post-exposure prophylaxis kitذكل أأدوات الوقاية ما بعد التعرض 

عداد بروتوكولت وطنية مقبوةل ثقافيا حول الإدارة الإلكينيكية حل • العنف اجلنيس  أأشاكل الت الاغتصاب و غريها مناإ

 .الترشيعات الوطنية ية بوضعها و أأيضاا مل تامتىش و الربوتوكولت ادلولية اليت قامت منظمة الصحة العا

دراج الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • دخال وسائل  النوع الإجامتعياإ داخل املمرسات املهنية عن طريق اإ

 الاس تجابة يف املناجه التدريبية للعاملني بقطاع الصحة.

ة تأأسيس ما يعرف مبراكز اخلدمات اجملمعة داخل وحدات الصحة الأساس ية يف جممتعات الالجئني لتقدمي اخلدمات اجملمع •

آت ىل املنشأ مات القطاعية الأخرى )مثل الرشطة و ادلمع النفيس الاجامتعي الصحية و غريها من اخلد اليت تتضمن الإحاةل اإ

 و ادلمع القانوين(.

 

 الأمن والسالمة:  6.3.6

يف املواقف اليت ينتج عهنا الزنوح، قد يهنار القانون و النظام العام كم قد تهنار نظم ادلمع اجملمتعي و نظم الأمن و هو ما يعرض 

. و تلزتم ادلول و غريها من العاملني النوع الإجامتعيالالجئني و خاصة النساء و الفتيات خملاطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

نسانية مبنع و التحقيق و معاقبة جرامئ العنف و توفري امحلاية و ادلمع للناجني. و يف حال ضعف نظم امحلاية يف جمال امل  ساعدة الإ

الرمسية قد تلعب أ ليات امحلاية اجملمتعية دورا هاما يف حتقيق أأمن و سالمة الضحااي و الفئات املعرضة للخطر خاصة من النساء 

 النوع الإجامتعيلية رصد اخملاطر احملمتةل للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ؤوملني يف جمال الأمن مسوالفتيات. وتقع عىل عاتق العا
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و هشاشة اجملمتعات املعنية. و يتضمن قطاع الأمن الكياانت اليت تلعب دورا يف حتقيق أأمن الساكن املعنيني مثل الرشطة و القوات 

 نية. املسلحة و قوات حفظ السالم و الوزارات املع 

لني ؤوةل لقضااي الأمن و السالمة داخل جممتعات الالجئني مبا يف ذكل املسؤوو بشلك عام لبد و أأن يتصدى عدد من اجلهات املس

نفاذ القانون الوطنية و غريمه. و لبد من تدريب العاملني هبذا القطاع عىل  عن أأمن اخملاميت و جمعات املراقبة اجملمتعية و قوات اإ

و املبادئ  النوع الإجامتعيلياهتم و تتضمن الوقاية و الاس تجابة حلالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل ؤوارمه و مسالقيام بأأدو 

العاملون يف القطاع  الإرشادية لرعاية الناجني و أأيضا عىل حقوق الإنسان و حقوق املرأأة و املدوانت السلوكية. كم ينشغل أأيضاا 

من العنف. و قد يكون من بيهنم العاملون يف جمال امحلاية و ادلمع النوع القانوين والقطاع القضايئ بأأمن و سالمة الالجئني من هذا 

كبار السن أأو و املساعدة القانونية مثل احملامون و رجال النيابة و القضاة و العاملون يف احملامك و أأيضا قطاع العداةل التقليدية مثل 

القادة اجملمتعيني. و لبد من رصد و اإرشاك هؤلء الفاعلني عند وضع تدخالت خاصة ابلأمن و السالمة و تعريفهم بأأدوارمه 

 97لياهتم.ؤوومس

د اإىل جنب مع الأمن و السالمة البدنية للفئات املعرضة للخطر، يعد الأمن و السالمة أأيضاا  وجنباا  ارهتا أأولوية عند رصد احلالت و اإ

دارة حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  النوع بني الالجئني يف دوةل ما. و يعد تقدير الأمن و السالمة جزءا ل يتجزأأ من اإ

دارة احلاةل بدمع الناجني يف اختيار أأكرث الإجراءات مناس بة و أأمناا الإجامتعي مع العمل عىل تقدير  . فالبد و أأن يقوم القامئ عىل اإ

 الأمنية لاكفة اخليارات املطروحة سواء حدثت الإساءة داخل الأرسة أأو خارهجا. اخملاطر

ىل أأي من اخلدمات. و اجلدير ابملالحظة تغري الضحااي/ عد موافقة وت    الناجني املبنية عىل املعرفة يه أأول خطوة قبل الإحاةل اإ

أأو الناجية منه مبرور الوقت مما  النوع الإجامتعي مس توى اخلطر اذلي قد تتعرض هل حضية العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل

دخال  يتطلب التقدير املس متر و رقابة لك حاةل لضمن رصد أأية تغيريات يف الوقت املناسب و تبين الإجراءات املناس بة. و يعد اإ

الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ الضحااي/ اخلطوط الساخنة أأحد اخلدمات الهامة يف احلالت عالية الهتديد و اليت متس 

من الالجئني من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد املعرضني خلطر العنف املبارش. و قد تتضمن هذه  النوع الإجامتعيعىل 

ن اخلدمات ، الاس تغالل اجلنيس و غريها. و قد تتضمابلبرش احلالت الزواج القرسي، ممارسة اجلنس من أأجل البقاء، الإجتار

ىل املالجئ الانتقالية أأو الآمنة )وهو املالذ الأخري بعد استنفاذ اكفة اخليارات الأخرى(  مع ضمن أأن هذه اخلدمات قد مت الإحاةل اإ

غالق احلاةل  دارة دقيقة للحاةل تشمل التخطيط والتنفيذ وخطة واحضة للخروج واإ ىل اخلدمات  وأأيضاا اختاذها بناءا عىل اإ الإحاةل اإ

عادة التوطني. القان  98ونية والتسجيل يف برامج ادلمع الأسايس وخيارات اإ

أأما اخملاطر اليت قد تتعرض لها الفئات املعنية وخاصة النساء و الفتيات و أأيضا اخملاطر احملمتةل للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

المة واخلصوصية داخل اخملمي، وجود أأو غياب املالجئ الس داخل اخملاميت فتشمل اختيار املوقع واملالجئ و أأيضاا  النوع الإجامتعي

الآمنة داخل اخملاميت، وجود أأو غياب املناطق الآمنة للنساء و املراهقني و الأطفال، وجود خماطر حممتةل للتحرش اجلنيس يف الطريق 

ىل املدرسة أأو أأماكن توزيع امليا  99أأو الوقود أأو املواد الغذائية. هاإ

 

                                                           
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. 
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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اليت تواجه الالجئني من النساء و الفتيات  النوع الإجامتعييف ضوء اخملاطر الأمنية وخماطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل و

 والرجال والأولد خالل الزنوح، يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية:

 املشاركة و القيادة:

 متعات لجئات من الإانث.العمل عىل أأن تتضمن هيألك قيادة اخملاميت واجمل  •

س تضافة  شلك يف العنف، من الناجيات سالمة لضمن قوانني سن • آمنة مالجئ أأودور اإ  أأيضاا  الاعتبار يف تأأخذ ،أ

 .للناجني اجلنس بنوع املتعلقة الاختالفات

دارة اخملاميت و القرارات  • اجملمتعية داخل جممتعات ضمن مشاركة النساء و غريهن من الفئات املعرضة للخطر يف هيألك اإ

 .الالجئني الريفية أأو احلرضية

دماج اسرتاتيجيات الوقاية والتقليل من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • داخل اكفة  النوع الإجامتعيالعمل عىل اإ

رشادات العنف القامئ عىل  ابلامتيش  الإجامتعيالنوع القطاعات عن طريق تنفيذ املعايري اخلاصة بلك قطاع واملذكورة يف اإ

 عامل النوع الإجامتعي عىل القامئ العنف بشأأنالواكلت  بني املشرتكة ادلامئة للجنة التوجهيية املبادئ يف احملددة اخلطوطمع 

 والشؤون والعمل التخطيط وزاراتتكل اليت ت تبع من طرف  مثل احلكومية،الس ياسات  وابلتوازي مع ،2015

 .وغريها والتعلمي وادلاخليةالاجامتعية 

جراء • لسن عامل االاعتبار يف خذاا ا) املترضرينمع  واملقابالتة فمجموعات العمل املضي مناقشات ذكل يف مبا مشاورات اإ

 .املقرتحة واحللول والأمن ابلسالمة املتعلقة شواغلهم بشأأن( الاختالفو واجلنس

 :احولهالأمن البدين داخل املواقع و 

عطاء الأولوية لأنشطة  •  التقليل من خماطر العنف عند التخطيط للموقع وبنائه.اإ

والاس تجابة داخل اكفة القطاعات مبا يف ذكل املالجئ و املياه والرصف الصحي  النوع الإجامتعيتحليل القامئ عىل القيام ابل  •

 و البنية التحتية.

الفئات املعرضة للخطر يف اختيار املوقع ضمن مشاركة جممتعات الالجئني املعنية مبا يف ذكل النساء والفتيات وغريمه من  •

 و املالجئ.

ضمن اخلصوصية عن طريق بناء سواتر داخل املالجئ يف حاةل الأرس املمتدة أأو يف حال اشرتاك أأكرث من أأرسة يف ملجأأ  •

 واحد.

 .النوع الإجامتعي العنف القامئ عىلو حتسني الإضاءة داخل اخملاميت خاصة يف املناطق اليت تزداد فهيا خماطر العنف اجلنيس  •

آمنة لتوفري امحلاية املبارشة للناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • يف املناطق اليت  النوع الإجامتعيبناء مالجئ أ

 تزداد فهيا كثافة الالجئني.

 النوع الإجامتعي عىل القيام بدراسات تدقيقية أأمنية ابلتعاون مع املنظمت املعنية لرصد قضااي العنف اجلنيس و العنف القامئ •

 واملناطق اليت تزداد فهيا هذه اخملاطر.

 



 

50 
 

 اخلدمات والأدوات وال ليات:

نفاذ القانون بوضع أ ليات للتقليل من خماطر العنف )عىل سبيل املثال ادلورايت الأمنية( وحمية  • ضمن قيام العاملني عىل اإ

 الناجني من خماطر املزيد من العنف.

دمع أ ليات التنس يق مع القطاعات الأخرى للتخفيف من خماطر العنف )عىل سبيل املثال فامي خيص التخطيط للموقع  •

اتحة الوقود و مصادره اخملتلفة، بناء أأعداد اكفية من دورات املياه وأأماكن الاس تحمم للجنسني يف أأماكن وأأمنه ، ضمن اإ

 خل(.اإ مناس بة وضمن أأمن الطرق املؤدية لأماكن املياه 

قامة وحدات متخصصة داخل مراكز الرشطة تمتتع ابخلربة اخلاصة ابلوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس والع  • نف القامئ دمع اإ

 وضمن وجود ضابطات رشطة. النوع الإجامتعيعىل 

نفاذ القانون للوقاية و امحلاية من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • والقيام بزايرات  النوع الإجامتعيدمع دور قوات اإ

 غريمه من الفئات املعرضة للخطر.و الفتيات منتظمة للموقع و توجيه مالحظات لتعزيز رفاهة النساء و 

العمل عىل قيام اكفة املنظمت العامةل )الأمم املتحدة واملنظمت غري احلكومية ادلولية و احمللية( بفهم املدوانت السلوكية  •

 والتوقيع علهيا و الإلزتام هبا فامي خيص امحلاية من الإساءة والاس تغالل اجلنيس.

بالغ عن خماوفهم جتاه الاس تغ • الل و الإساءة اجلنس ية احملمتةل من قبل من مه يف وضع أ ليات رسية للشاكوى للأفراد لالإ

 لني.ؤومراكز قوة مبا يف ذكل العاملني يف جمال املساعدات الإنسانية و غريمه من املس

 النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل وضع معايري لتبادل املعلومات و بروتوكولت لضمن رسية حالت العنف اجلنيس و  •

 وأأرسمه واجملمتع كلك.

 بناء القدرات:

نفاذ القانون و النيابة للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس  • بناء قدرات العاملني يف قطاع الأمن مبا يف ذكل القامئني عىل اإ

عىل املبادئ الإرشادية اخلاصة برعاية الناجني و التعامل مع حالت العنف  ، وأأيضاا النوع الإجامتعيو العنف القامئ عىل 

 .النوع الإجامتعيبشلك يراعي الثقافة و 

دراج الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و  • داخل املناجه التدريبية للعاملني بقطاع  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل اإ

 الأمن مبا يف ذكل أأاكدمييات الرشطة.

 

 أ ليات امحلاية اجملمتعية:

العمل مع اجملمتعات لرصد اخملاطر الأمنية اليت قد تزيد من هشاشة الساكن املعنيني و تعرضهم خملاطر العنف اجلنيس و  •

 من خالل وضع خرائط جممتعية. النوع الإجامتعيعىل  العنف القامئ

يف تطوير و تنفيذ دراسات التدقيق الأمين و متابعة  اإرشاك اجملمتعات املعنية و العاملني يف جمال املساعدات الإنسانية •

 التوصيات.

 اإرشاك اجملمتعات املعنية يف وضع أ ليات للحمية اجملمتعية و قيادهتا مبا يف ذكل التخطيط اجملمتعي للأمن و السالمة. •



 

51 
 

 لأمن.حشد التأأييد خالل الفرتة الانتقالية من أأجل املشاركة الفعاةل للنساء يف مراحل اإصالح قطاع ا •

 املساعدة القانونية:  7.3.6

. فهيي تساعد النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل املساعدة القانونية يه جزء هام من الاس تجابة متعددة القطاعات للعنف اجلنيس و 

الناجني عىل احلصول عىل حقهم  كم تتحدى القمي اليت قد تكرس من حصانة اجلناة ضد العقاب. و تؤدي اخلدمات القانونية للناجني 

من العنف عدد من الوظائف حيث تساعد عىل عقاب اجلناة كم تردع غريمه من املتورطني يف العنف أأو ممن قد النوع من هذا 

عادة تأأهيل الناجني و يوفر امحلاية للضحااي احملمتلني أأو  يتورطوا يف العنف يف املس تقبل. كم يساعد ادلمع القانوين أأيضا عىل حمية و اإ

جراءات حضانة الأطفال  للفئات املعرضة للخطر. وقد تشمل اخلدمات القانونية أأيضاا، بعض قضااي الأحوال الشخصية مثل الطالق واإ

 ل.عىل أأساس املصلحة الفضىل للطف

و تتكون النظم القانونية من عدد من املكوانت أأولها القوانني و الس ياسات و القانون الإداري و القانون العريف. أأما املكون الثاين 

فهو كيفية تنفيذ و تطبيق القانون من قبل املؤسسات املعنية )مثل الرشطة و احملامك و الهيئات الإدارية(. و املكون الثالث هو ثقافة 

دارة القانون وما يه الرسائل اليت حيملها القانون يف طياته.القانو فالبد  ،و من مث 100ن وقميته املعيارية، مبعىن كيف يراه القامئون عىل اإ

 من أأخذ هذه الأبعاد يف الاعتبار عند وضع أأي تدخالت متعددة القطاعات لالس تجابة للعنف تتضمن مكون املساعدة القانونية.

ىل العداةل  النوع الإجامتعيالناجون من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الضحااي/ ما يواجه  وأأحياانا  حتدايت تمتثل يف الوصول اإ

 يف الظروف العادية. و تشمل هذه التحدايت غياب الثقة يف النظام و عدم ادلراية ابلقوانني القامئة و غياب املعرفة ابحلقوق و أأيضاا 

ماكنية تعرض احلصانة اليت قد يمتتع هبا اجلن ىل اإ ضافة اإ بل النظام. وقد يواجه الناجون الناجني للمزيد من الأذى من ق  الضحااي/ اة، اإ

حتدايت اقتصادية واجامتعية و ثقافية كبرية كم قد يواهجون الضغوط الاجامتعية ملنعهم من الإبالغ عن حالت العنف اجلنيس  أأيضاا 

ىل اخلدمات القانونية. و تشمل التحدايت املرتبطة ابلنظام أأيضا غياب الإطار الترشيعي  النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل  والوصول اإ

الرضوري محلاية حضااي العنف و عدم تطبيق ال ليات بشلك فعال. وتزداد اكفة هذه التحدايت يف حالت اللجوء. و متثل اخلدمات 

آمن ةمتعددملقاربة  جني و أأيضاا حول النا ةاملمتحورمقاربة لل هاماا  القانونية مكوانا  م الناجني من العنف. ويتعني ص  تول  ةالقطاعات و أ

 101أأو بأأسعار رمزية. توفري هذه اخلدمات من قبل أأشخاص مدربني جماانا 

الهتمة وتشمل اخلدمات القانونية توفري الاستشارات القانونية واملساعدة ومتثيل البالغني والأطفال يف حاةل ما أأراد النايج توجيه 

 للجاين أأو يف احلالت املرتبطة ابلأحوال الشخصية )عىل سبيل املثال قوانني احلضانة و الطالق و النفقة ..اخل(، كم تشمل أأيضاا 

تقدمي املعلومات حول الإجراءات الالزمة ملنع املزيد من الأذى من قبل اجلاين و العمل عىل حمية حقوق الناجني. و لبد من بذل 

جراءات احملامك و القضااي املرتبطة بأ ليات القضاء الوطين مبا يف ذكل اجلداول الزمنية املتوقعة. كم تشمل اجلهود لتع ريف الناجني ابإ

ف الناجني مبزااي و عيوب اكفة اخليارات أأيضا تعريف الناجني بأأشاكل ادلمع املتوفر يف حاةل البدء يف الإجراءات القانونية، كم تعر  

ب أأن تس هتدف الاس تجابة تسليط الضوء عىل عيوب احللول القضائية التقليدية القامئة اليت قد تنحرف عن املعايري القانونية. كم جي

تشمل اخلطوات الرئيس ية  102ادلولية، خاصة تكل اليت ل تمتحور حول الناجني واليت ل توفر الرسية أأو اليت ل تقدم اجلناة للمساءةل.

                                                           
100 Gender-Based Violence Legal Aid: A Participatory Toolkit ARC International GBV in Conflict-Affected 

Settings, 2005. 
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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تعزيز الأطر القانونية الوطنية ؛ ف اجلنيسم العنجتر   زيز التنفيذ الاكمل والفعال للقوانني احلالية اليتلتعزيز مساءةل اجلناة ما ييل: تع

زاةل العقبات احملمتةل أأمااليت تغطي مجيع أأشاكل العنف اجلنيس؛  يذاء أأو الاس تغالل من خالل  ماإ الإبالغ عن حوادث العنف أأو الإ

رساء هنج يرتكز عىل الناجني وي    ارهتم وتغطية احتياجاهتم.قر مهنم، و الأولوية لأ عطي اإ

النوع العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل اكفة أأشاكل العنف خاصة لناجني من للضحااي/ ايف ضوء أأمهية توفري املساعدة القانونية و

 ، يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية:الإجامتعي

املواد اليت متزي بني اجلنسني وتؤثر عىل العنف و من  لناجنيللضحااي/ امراجعة الترشيعات لرصد الفجوات يف توفري امحلاية  •

 القرارات اخلاصة ابلطالق واحلضانة والتصدي لها.

 .امتعيالنوع الإجدمع تعيني ضابطات للرشطة ووحدات الرشطة املدربة لالس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

دمع تواجد منظمت املساعدة القانونية احمللية وضمن تعيني موظفني مدربني عىل املبادئ الإرشادية للتعامل مع الناجني من  •

 ميكهنم من العمل بكفاءة و ادلفاع عن حقوق الناجني. النوع الإجامتعيالعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

قضاة و والكء النيابة( عىل الزتاماهتم ابلتحقيق يف البالغات والتعامل مع الناجني رفع وعي العاملني يف النظام القضايئ )ال •

 .النوع الإجامتعيراعي الثقافة و من العنف بشلك ي  

حاةل وبروتوكولت لالس تجابة حلالت العنف من خالل  • جراءات تنفيذية معيارية وأ ليات لالإ  ةاملمتحور املقاربةدمع تطوير اإ

 .الالجئنيالناجني من حول 

حول الناجني أأو المنوذج متعدد القطاعات لرعاية الناجني )عىل  ةممتحورمقاربة دمع تبين مراجعة الس ياسات اليت ل ت   •

ىل اخلدمات الأخرى(.  سبيل املثال احلالت اليت يمت فهيا الإبالغ الإجباري للرشطة قبل الإحاةل اإ

 ابلبرش للفئات الأكرث هشاشة مثل النساء الالجئات أأو حضااي الإجتارالعمل عىل وضع س ياسات لتوفري اخلدمات القانونية  •

 والتعرف عىل اخلدمات املتخصصة اليت قد حيتاهجا الناجون.

رفع وعي اجملمتعات ابلأطر القانونية والس ياسات اليت توفر امحلاية للساكن املعنيني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

اتحة ادلمع القانوين لل النوع الإجامتعي  ناجني.ضحااي/ال وضمن اإ

نسان عند التعامل مع حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •  النوع الإجامتعيوضع نظم للرقابة لتطبيق حقوق الإ

 داخل النظام القضايئ.

 
 

 
 :ةالتعلميياخلدمات   8.3.6

للأطفال الالجئني من الفتيات و الأولد احلق يف احلصول عىل التعلمي. فقد يعرض حرمان الطفل من التعلمي خاصة يف س ياق 

مثل زواج الأطفال و العنف املزنيل و الإساءة  النوع الإجامتعيالأطفال خملتلف أأشاكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  اللجوء

آت الطبية أأماكن هامة لرصد حالت الأطفال واملراهقني الالجئني  ،أأخرى و الاس تغالل اجلنيس. من هجة متثل املدارس واملنشأ

ىل اخلدمات املناس بة مبا يف ذكل اخلدمات  النوع الإجامتعياملعرضني خملتلف أأشاكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  حالهتا اإ واإ

ل أأن هناك العديد من التحدايت  الصحية للناجني من العنف اجلنيس و غريه من صور العنف. و عىل الرمغ من أأمهية التعلمي، اإ

اتحة اخلدمات للأطفال الالجئني. فالإ  لتحاق الأطفال الالجئني ابملدارس، اإ حصاءات ادلولية تشري اإىل حمدودية معدلت املرتبطة ابإ

 خاصة الفتيات وبشلك خاص عىل مس توى التعلمي الثانوي.
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ىل  ،فعىل املس توى العاملي ىل 76وصلت معدلت الالتحاق ابملدارس بني الالجئني اإ % يف املدارس 36% وتنخفض لتصل اإ

ىل  الثانوية. أأما الوضع ابلنس بة لالجئني السوريني فال خيتلف، حيث وصلت نس بة الأطفال الالجئني السوريني خارج املدارس اإ

ىل أأعىل معدل50  103% عىل التوايل(.39% و 69هتا يف لبنان و العراق )% يف حني وصلت نسب وجود الأطفال خارج املدرسة اإ

لتحاق ابملدارسوت   تصل نس بة الفتيات امللتحقات ابملدارس يف القرن  ،فعىل سبيل املثال .عد الفتيات أأكرث عرضة خملاطر عدم الإ

ىل املشألك اخلاصة ابللتحاق،  ضافة اإ ىل نصف نس بة الأولد امللتحقني. من هجة أأخرى و اإ ميكن أأن تكون املدارس مبثابة الإفريقي اإ

عىل  وقد متثل خطراا  النوع الإجامتعيجمال لس مترارية القمي الاجامتعية السلبية اليت تتسامح مع العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

يف طريق اذلهاب  النوع الإجامتعيالفتيات والأولد الالجئني )خاصة الفتيات( بسبب التعرض للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ىل املدرسة أأو يف املدرسة مما قد يشلك سبباا   للترسب. هاماا  اإ

 

 

آمنة للفتيات والأولد الالجئني فتتضمن:  أأما التحدايت اليت تواجه تأأمني بيئة تعلميية أ

ىل املدرسة مما يؤدي اإىل زايدة معدل •  ت الترسب.زايدة معدلت العنف ضد الأطفال يف املدارس و يف طريقهم من املزنل اإ

 الس ياسات اليت قد تسمح ابلعقاب البدين يف املدرسة. •

يف املدارس نتيجة لضعف الإبالغ عن بعض  النوع الإجامتعيندرة البياانت حول العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

 أأشاكل العنف خاصة من قبل الفئات املهمشة )اليت تشمل الالجئني(.

 الإبالغ عن العنف ضد النساء و الفتيات و اليت قد تتسامح يف بعض الأحيان مع القمي الاجامتعية اليت ل تشجع عىل •

 .النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل العنف اجلنيس و 

قمي عدم املساواة اليت متزي ضد النساء و الفتيات يف املزنل و داخل اجملمتع و املدرسة و تقيد من قدراهتن عىل مواهجة  •

 الإبالغ. العنف مما ينتج عنه عدم

القامئ غياب اخلدمات الاجامتعية والصحية اليت تتعامل مع التبعات قصرية املدى و طويةل املدى للعنف اجلنيس و العنف  •

 .يف ظروف الزنوح القرسي النوع الإجامتعيعىل 

ىل  • ضافة اإ غياب التنس يق بني اكفة القطاعات املعنية اليت تشمل التعلمي و اخلدمات الاجامتعية والصحية والقانونية اإ

نفاذ القانون ملاكحفة العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل   يف املدارس. النوع الإجامتعيقطاعات اإ

العنف و كيفية الإبالغ و الوقاية و امحلاية من العنف من النوع غياب املعرفة و الوعي بني الطالب و املدرسني حول هذا  •

 .النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل 

 

آمنة ودامعة عن طريق تطوير الس ياسات والإجراءات و يف ضوء التحدايت املذكورة هناك أأمهية كبرية لضمن أأن العملية التعلميية أ

بالغ  عن حالت العنف يف املدارس و الإحاةل، و توفري الربامج للوقاية و الاس تجابة للعنف يف املدارس مع ضمن  وضع أ ليات لالإ

التدريبية املس مترة للعاملني ابملدارس حول املدارس الآمنة و كيفية الوقاية والاس تجابة للعنف وختصيص فصول مناس بة لعمر الأطفال 

مداد الأطفال ابملهارات احلياتية حول فض الزناعات و حمي و أأيضاا   عن العنف. كم ميكن أأن يوفر التعلمي أأيضاا ة اذلات و الابتعاد اإ

كرث هشاشة داخل جممتعات الالجئني مثل الأطفال املنفصلني عن أأرسمه و الفتيات املعرضات للخطر امحلاية لفئات الأطفال الأ 

عاقةوالأطفال ذوي  اتحهتا طبقاا الإ  هتم.تياجالح  ، وذكل عن طريق تكييف اخلدمات التعلميية و اإ

                                                           
103 All in school, MENA out of school children initiative, Syria Crisis Education Factsheet, UNICEF. 
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اكفة أأشاكل ويوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية لضمن وصول الأطفال الالجئني من اجلنسني اإىل بيئة تعلميية خالية من 

 :النوع الإجامتعيالعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل العنف خاصة 

دراج الرؤى  اجلنسنيتشجيع الس ياسات التعلميية اليت تعزز من املساواة بني  • داخل النظام التعلميي، عىل سبيل املثال اإ

 والأدوات يف الربامج التدريبية للمعلمني و املستشارين. لنوع الإجامتعياخلاصة اب

وضع اسرتاتيجيات خاصة لتشجيع التحاق الفتيات الالجئات ابلتعلمي مبا يف ذكل حتقيق التوازن بني املدرسني من اذلكور  •

 املدارس املس تقبةل لالجئني.و الإانث داخل 

والنظم التعلميية  النوع الإجامتعيبناء الصالت بني النظم الوطنية للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

ىل اخلدمات املناس بة.  من خالل أ ليات للرقابة عىل حالت العنف والإحاةل اإ

 ة التصدي للعنف يف املدارس )أ ليات الرصد و الإحاةل و الشكوى(.تطوير و تشجيع تنفيذ الس ياسات املدرس ية حول كيفي •

تنظمي و تشجيع الأنشطة و الربامج داخل املدارس و بعد الفرتات ادلراس ية اليت جتمع بني الأطفال و املراهقني  الالجئني  •

ندماج.  و اجملمتعات املضيفة دلمع الإ

"التمنر" و العنف و العنرصية من خالل تعلمي السالم و برامج املهارات ماكحفة املمرسات المتيزيية من قبل التالميذ مثل  •

 احلياتية و تنفيذ ال ليات اليت تؤمن مساءةل التالميذ و العاملني ابلتعلمي حول حالت العنف.

متعية اليت تشجع تنظمي برامج املهارات احلياتية و الربامج القيادية للتالميذ يف املدارس املس تقبةل لالجئني لتحدي القمي اجمل  •

 .النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل والعنف اجلنيس و  اجلنسنيعىل عدم املساواة بني 

بناء قدرات املدرسني يف املدارس املس تقبةل لالجئني لتعزيز قدراهتم عىل التعامل مع الفتيات والأولد الالجئني و تبين  •

النوع والعمل عىل رفع الوعي ابلأمناط القامئة عىل  وع الإجامتعيالنمهنجيات تفاعلية واس تخدام وسائل تعلميية تراعي 

 يف العملية التعلميية. الإجامتعي

آمنة و جتنب عدم وجود صةل بني البيئة املدرس ية  • جياد بيئة تعلميية أ اإرشاك الوادلين والأرس يف الربامج املدرس ية اليت تعزز اإ

 وبني اجملمتع.

آمنة ل  • لفتيات والأولد و رقابة حالت الأطفال واملراهقني املعرضني للخطر مثل خماطر العنف تدريب املدرسني لتوفري بيئة أ

 .النوع الإجامتعياملزنيل و زواج الأطفال و غريها من أأشاكل العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

ىل املدارس مبا يف • نفاذ القانون لتحسني الأمن ابملدارس و يف الطريق من و اإ ذكل حتسني البنية  التنس يق مع سلطات اإ

 الأساس ية مثل وسائل املواصالت و دورات املياة املنفصةل و حتسني الإضاءة.

 

 :بل العيش الكرميخدمات توفري س     9.3.6

 

درار ادلخل و عدم كفاية احلصص  لغياب الفرص الاقتصادية يف ظروف اللجوء تأأثريات سلبية عىل الالجئني. ففي غياب فرص اإ

ىل اسرتاتيجيات البقاء السلبية اليت قد تتضمن ممارسة اجلنس يف مقابل املوارد أأو امحلاية. و قد  اخملصصة، قد تلجأأ النساء والفتيات اإ
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آمنة للوصول للأسواق غري الرمسية. تتضمن هذه الاسرتتيجيات ىل أأماكن غري أ كم قد ينتج عن بطاةل اذلكور الإحباط  104الانتقال اإ

ىل تزايد معدلت العنف املزنيل. ىل القبول الثقايف لس تخدام الرجال للعنف اإ ضافة اإ  و الغضب و هو ما قد يؤدي اإ

يأأخذ اخلصوصيات الثقافية يف الاعتبار حيث قد يؤدي توفري  و جيب أأن تقوم هجود توفري الفرص الاقتصادية عىل اقرتاب متوازن

داخل و خارج الأرسة نتيجة لتغري أأدوار  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل  الفرص الاقتصادية اإىل زايدة خماطر العنف اجلنيس و

ىل العمل وديناميكيات القوة داخل الأرسة. فقد تضطر النساء والفتيات الاليت حتصلن الرجل واملرأأة  عىل فرص للعمل خارج املزنل اإ

ما بسبب عدم متتع الالجئ  اخلدمات بوضع اجامتعي داخل ادلول املضيفة أأو بسبب غياب نييف أأماكن ل توجد هبا خدمات امحلاية اإ

اتح ،القضائية. و من مث ة املوارد ولكن لبد و أأن تقوم هجود توفري الفرص الاقتصادية عىل المتكني الاقتصادي و هو ل يشمل فقط اإ

اتحة املوارد )عىل سبيل املثال حصول النساء عىل فرص لإدرار  القدرة عىل الس يطرة عىل هذه املوارد. فالتوتر داخل الأرسة بسبب اإ

ىل العنف املزنيل. وكثرياا  ختاذ القرار بشأأن توزيع ادلخل( قد يؤدي اإ ىل  ادلخل( و الس يطرة عىل املوارد )اإ ما يؤدي وضع اللجوء اإ

ىل تغيري توف لت عن ؤوو النساء بوصفهن املس لني عىل الأرسة مادايا ؤولرجال بوصفهم املسأأدوار اري فرص أأكرث لالإانث مما يؤدي اإ

 النوع الإجامتعيفقد تسامه الربامج اليت تس هتدف النساء فقط اإىل زايدة العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ،رعاية الأرسة. و من مث

لية رعاية الأرسة والبيت )ادلور ؤوو اجلدير ابملالحظة أأن مس 105داخل الأرس اليت ل يكون للرجال فهيا فرص توفري ادلخل.

ضافة اإىل مشاركهتا يف الأنشطة اجملمتعية )دورها اجملمتعي( و دورها الإضايف يف احلصول عىل دخل  الإجنايب( تقع عىل عاتق املرأأة، اإ

نتايج(. و من مفن الأمهية مباكن أأن تأأخذ برامج توفري س بل العيش للنساء الالجئات هذا ادلور الثاليث يف الاعتبار.  ،مث )ادلور الإ

كم جيب أأن يسلط مكون تغيري السلوكيات الضوء عىل أأمهية مشاركة اذلكور يف رعاية املزنل والأطفال لتخفيف العبء عن النساء 

 و الفتيات الالجئات.

يف الاعتبار عن طريق اإرشاك الرجال و النساء و املراهقني من  النوع الإجامتعيفيجب أأن تأأخذ برامج توفري س بل املعيشة  ،و عليه

. و قد يؤدي غياب الفرص الاقتصادية النوع الإجامتعيالإانث و اذلكور للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

ليس فقط اإىل زايدة العنف املزنيل و لكنه قد يرمغ الرجال و الأولد عىل اختيار اسرتاتيجيات البقاء للرجال و املراهقني من اذلكور 

من  النوع الإجامتعيالسلبية و الومصة الاجامتعية الناجتة عن ذكل. و يف حالت الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

. و من مث فعىل ة الاجامتعية اإىل حرماهنم من فرص العمل و رعاية أأرسمه مادايا اذلكور قد يؤدي الأذى اجلسمين والنفيس و الومص

 106برامج توفري س بل املعيشة دمع الناجني من اذلكور يف احلصول عىل دخل.

 

لتلعب املقارابت لبد و أأن تقوم عىل عدد من  ،يف املزيد من الأذى للمس تفيدينالعيش الكرمي وليك ل تتسبب برامج توفري س بل 

 :النوع الإجامتعييف الوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  دوراا 

تزداد أأمهية املشاركة الاكمةل للمجمتعات املعنية و غريمه من الفئات املعنية خاصة يف ظروف اللجوء  دمع املشاركة اجملمتعية: •

حيث تغيب مؤسسات و خدمات ادلوةل. و تساعد املشاركة الاكمةل للرجال و غريمه من أأفراد اجملمتع عىل املساعدة يف 

تساعد مشاركة اكفة أأفراد الأرسة )حىت بأأدوار صغرية( التقليل من الضغوط الناجتة عن الس يطرة عىل املوارد، يف حني 

أأفراد اجملمتعات املضيفة و ذكل لتقليل التوتر  عىل التقليل من التوتر داخل الأرسة. كم جيب أأن تس هتدف التدخالت أأيضاا 

ناجني من بني الالجئني واجملمتعات املضيفة. و اجلدير ابملالحظة أأن التدخالت اخلاصة ل جيب أأن تس هتدف فقط ال 

 العنف لتجنب الومصة  الاجامتعية وعدم تعريضهم للمزيد من العزةل.

                                                           
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. 
105 Ibid. 
106 Minimum Standards for the Prevention of and Response to Gender Based Violence in Emergencies, UNFPA, 
2015. 
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نسانية و املس :اجلنسنيحمية و تعزيز حقوق الإنسان و املساواة بني  • ىل مبادئ الكرامة الإ لية ؤويرتمج التقارب احلقويق اإ

دون أأي متيزي. و تعد الشفافية يف تقدمي  هبدف ضمن متتع اكفة الأشخاص باكمل حقوقهم مبوجب القوانني احمللية وادلولية

ادية اخلدمات و تعريف  اكفة الالجئني مبا فهيم النساء و الرجال و الأولد و الفتيات بكيفية الوصول اإىل الفرص الاقتص

ول احلصفرصة القوانني والس ياسات واملبادرات اليت تتيح لالجئني كم أأنه ميكن لتطوير  .جزءا حموراي من هذه املقاربة

آمن وقانوين ولئق   العنف اجلنيس والاعتداء والاس تغالل املرتبطني ابلفقر واليأأسأأن يسهم يف الوقاية من عىل معل أ

 الاقتصادي. والتدهور

ىل أأخذ عالقات القوة القامئة داخل اجملمتع يف احرتام الثقافات احمللية والابتعاد عن التمنيط والمتيزي:  • يرتمج هذا الاحرتام اإ

الاعتبار عند حتديد الأنشطة. و هو ما يضمن عدم تعريض الفئات املس هتدفة داخل هذه اجملمتعات خملاطر العنف نتيجة 

ىل تكري س عدم املساواة بني للتغريات الطارئة عىل عالقات القوة. و اجلدير ابملالحظة رضورة أأل تؤدي التدخالت اإ

فراد أأو امجلاعات الأقل سطوة داخل هذه اجملمتعات  اجلنسني بل حتاول حتدي القمي الثقافية اليت حتد من الفرص املتاحة للأ

 مبا فهيم النساء و الفتيات.

يعد الس ياق اذلي تمت فيه التدخالت عامال شديد الأمهية خاصة يف ضوء  فهم الس ياق احمليل و البناء عىل قوة أأفراد اجملمتع: •

ذا ما تناسبت مع الس ياق اخلاص و  تبين الأشخاص لسرتاتيجيات العيش اخملتلفة. و تصبح التدخالت أأكرث فاعلية اإ

ن تقدير و فهم ديناميكيات س بل العيش  جممتع هو أأمر غاية  داخلالكرمي اس هتدف البناء عىل اجلهود احمللية. ومن مث فاإ

 107يف الأمهية لنجاح أأي تدخل.

 

دون اإحداث املزيد من الرضر للمس تفيدين داخل جممتعات الالجئني، يوىص العيش الكرمي و من أأجل ضمن تدخالت توفري س بل 

 بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية:

اتحة املوارد و الس يطرة  القيام بدراسات للس ياق اخلاص داخل جممتعات الالجئني لفهم عالقات • القوة و ديناميكيات اإ

والقمي الاجامتعية السائدة واملفاهمي اخلاصة )ادلور الإجنايب والاقتصادي ورعاية الأرسة( علهيا، و أأيضا ادلور الثاليث للمرأأة 

 يف الاعتبار. النوع الإجامتعي س بل معيشة تأأخذ لصياغة برامج توفري لنوع الإجامتعياب

وضع برامج توفري س بل املعيشة ابملشاركة الاكمةل لالجئني و أأيضا اجملمتعات املضيفة لضمن تدخالت فعاةل و مس تدامة  •

 .النوع الإجامتعيلتؤدي اإىل زايدة التوترات و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

والنساء و وضع مكوانت حول تغيري  دمع الفاعلني احملليني يف وضع برامج لتوفري س بل املعيشة تشمل لك من الرجال •

القمي  وأأيضاا  النوع الإجامتعيو العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  اجلنسنيلسلبية جتاه املساواة بني القمي الاجامتعية ا

 الاجامتعية السلبية جتاه مشاركة اذلكور يف الأنشطة اخلاصة برعاية الأرسة واملزنل.

عطاء لك من الرجال و النساء فرصاا  اجلنسنية حول املساواة بني ضيفرفع وعي الالجئني و اجملمتعات امل  • متساوية،  و مزااي اإ

ىل العنف اجلنيس والعنف  لنوع الإجامتعيحول الأدوار اخلاصة اب و أأيضاا  و حقوق الإنسان و العوامل و الأس باب املؤدية اإ

 .النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

                                                           
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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لعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل لاكفة أأشاكل العنف خاصة اضمن تطبيق املعايري ادلنيا لإدراج الوقاية و الاس تجابة  •

كم هو موحض يف الإرشادات الواردة يف اللجنة املشرتكة ادلامئة حول الكرمي يف قطاع توفري س بل العيش  النوع الإجامتعي

 .النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل 

 .اجلنسنيبناء قدرات الفاعلني حول توفري اخلدمات دون أأحاكم مس بقة بشلك حيرتم حقوق الإنسان واملساواة بني  •

 

 الإعاقةالقضااي الهامة والالجئني من ذوي  .7
 

و العوامل املذكورة سابقا للتصدي للأس باب للأشاكل اخملتلفة من العنف من الرضورة مباكن تنفيذ اسرتاتيجيات الوقاية والاس تجابة 

اليت تسامه يف اخملاطر اليت يتعرض لها الالجئون من النساء و الفتيات و الرجال و الأولد خالل رحةل اللجوء. وتظهر بعض القضااي 

. وتتضمن العنف املزنيل و زواج الأطفال وممارسة اجلنس من الهامة بوصفها أأكرث اخملاطر اليت تواجه الالجئني يف املنطقة ش يوعاا 

والعنف اجلنيس و العنف ابلبرش الإساءة و الاس تغالل اجلنيس والإجتار  بقاء كأحد اسرتاتيجيات التكيف السلبية، وأأيضاا أأجل ال 

عاقة حتت الاحتجاز و أأيضا اخملاطر اليت تواجه الأشخاص ذوي  النوع الإجامتعيالقامئ عىل  الناجني من العنف اجلنيس  الضحااي/و الإ

 من اذلكور و أأيضا الأطفال الالجئني. الإجامتعيالنوع و العنف القامئ عىل 

 :العنف املزنيل 1.7

عام ”Are we listening“لدلراسة اليت قامت هبا اللجنة ادلولية لالجئني حول الوضع يف سوراي و املعنونة "هل ننصت؟"   طبقاا 

يؤثر بشلك غري مبارش عىل الأطفال الالجئني يعد العنف املزنيل أأحد أأكرث ثالثة أأشاكل من العنف اليت تواهجها الالجئات و  2014

ىل العنف اجلنيس و زواج الأطفال. و يمت تعريف العنف املزنيل بأأي فعل أأو هتديد بفعل يتسبب يف الأذى  ضافة اإ يف املنطقة، اإ

طار عالقة محمية. و احلرق و اخلنق و قد يتضمن العنف البدين الرضب و الصفع   البدين أأو اجلنيس أأو املعنوي أأو الاقتصادي يف اإ

جبار خشص عىل القيام بأأفعال جنس ية  يف حني يتضمن العنف اجلنيس ممارسة اجلنس القرسي و رفض ممارسة اجلنس الآمن أأو اإ

رادته. من هجة أأخرى يتضمن العنف املعنوي الهتديد و التخويف و الرصاخ والعزةل وأأيضاا  املعامةل املذةل. ويشري العنف  ضد اإ

ىل منع  خشص من العمل والاستيالء عىل دخهل و الس يطرة الاكمةل عىل اكفة موارد الأرسة و منعها من املشاركة يف الاقتصادي اإ

ختاذ القرار حول ادلخل. و حيدث العنف املزنيل بني أأشخاص جتمعهم عالقة محمية.  كم يقوم عىل أأساس عدم املساواة بني   اجلنسنياإ

و عادة ما حيدث العنف املزنيل نتيجة للمفاهمي املرتخسة بأأن للرجال مزنةل أأعىل من  108هتا.و ادلور الثانوي اذلي تلعبه املرأأة يف عالق

رادهتم و حل املشألك. و تلعب القمي الاجامتعية املرتبطة  النساء و أأيضا اإىل الاعتقاد بأأن من حق الرجال اس تخدام العنف لفرض اإ

للرجال سلطة عىل زوجاهتم. و عادة ما يشعر الرجال بأأن هلم حق اس تخدام يف س يادة املفاهمي بأأن  دوراا  اجلنسنيبعدم املساواة بني 

النوع العنف البدين و النفيس جتاه زوجاهتم أأو رشياكهتم. و يعد العنف املزنيل أأحد أأكرث أأشاكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ياهتن يف مجيع أأحناء العامل. و تبلغ نس بة النساء الاليت . و هو هيدد حصة النساء و الفتيات و كذكل رفاههتن و ح انتشاراا  الإجامتعي

                                                           
108 Rethinking Domestic Violence, A Training Process for Community Activists, Raising voices 2004, Dipak 
Naker & Lori Michau. 
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 تعانني من العنف خالل حياهتن ما يقرب من الثلث، و كثريا ما يكون ذكل عىل يد رشيك. وقد يتصاعد العنف املزنيل ليصبح مميتاا 

ذا ما مل يمت رقابته ووضع حد هل. و للعنف املزنيل  109.عىل الأطفال أأيضاا  سلبياا   تأأثرياا يف بعض احلالت مما يصل اإىل درجة القتل اإ

ممللمفوضية السامية  و طبقاا  ،للتقارير من زايدة معدلت العنف املزنيل. و كم متت الإشارة عاين الالجئات يف املنطقة طبقاا وت    للأ

طار %  و عادة 70و  40ون الالجئني، ترتاوح نس بة جرامئ قتل النساء اليت يرتكهبا الرشيك بني ؤ لشاملتحدة  ما يمت ذكل يف اإ

ىل أأن حوايل  110عالقة مسيئة. ما للعنف البدين أأو اجلنيس % من النساء يف مج 35كم تشري التقديرات اإ يع أأحناء العامل قد تعرضن اإ

من قبل الرشيك أأو للعنف اجلنيس من قبل خشص غري الرشيك يف مرحةل ما من حياهتن. ومن هجة أأخرى تشري بعض ادلراسات 

ىل تع ىل العنف البدين و/أأو اجلنيس من قبل الرشيك يف مرحةل ما يف حياهتن.70رض ما يقرب من الوطنية اإ  111% من النساء اإ

ساءة البدنية و اجلنس ية من قبل رشاكهئن  ىل  لالإهجاضوتزداد احامتلت تعرض النساء الاليت تعرضن لالإ الضعف، كم تتضاعف اإ

حامتلت تعرضهن ملرض فقدان املناعة مبقدار مرة ونصف، مقارنة ابلنساء احامتلية تعرضهن لالكتئاب و يف بعض املناطق تزداد ا

 112الاليت مل تتعرضن للعنف من قبل الرشيك.

غاثة و تشغيل الالجئني  وتزداد معاانة الالجئات من النساء و الفتيات أأكرث نتيجة لعدد من الأس باب. فطبقاا  لواكةل الأمم املتحدة لإ

ني الفلسطينيني يف اململكة أأرسة تعيش يف خماميت الالجئ 2590)الأونروا( أأظهرت دراسة مسحية للأرسة مت القيام هبا عىل عينة من 

سة قامت هبا دلرا و طبقاا  113%. 44.7الهامشية الأردنية أأن متوسط حدوث حالت رضب الزوجات خالل حياهتن تصل اإىل 

و متكني املرأأة حول وضع الالجئني السوريني يف منطقة كردس تان ابلعراق، تعرضت  بني اجلنسنيمنظمة الأمم املتحدة املعنية ابملساواة 

ىل كردس تان. وقد أأدت الضغوط اليت تواجه الالجئني و املمتثةل  ىل العنف املزنيل قبل الوصول اإ الكثري من الالجئات السورايت اإ

م وضوح الرؤية نتيجة لهروهبم و التوتر نتيجة لظروف السكن وغياب الأمن وعدم كفاية املوارد الغذائية وغريها من التحدايت يف عد

ىل تزايد العنف داخل املزنل. ىل تفامق الضغوط و التوتر داخل احلياة املزنلية مما يؤدي اإ  114اإ

رجاع تزايد مس توايت العنف املزنيل  ،و يف ضوء ما س بق بني الالجئني يف املنطقة اإىل زايدة معدلت التوتر نتيجة للظروف ميكن اإ

ىل القمي الاجامتعية اليت ل متنع العنف ضد النوع الإجامتعياملعيش ية املرتدية و البطاةل اليت يعاين مهنا اذلكور و تغري أأدوار  ضافة اإ ، اإ

ىل عدم املساواة النساء واملنترشة يف لك من جممتعات الالجئني و اجملمتعات املضيفة، اإ  بشلك عام. و هناك حاجة  بني اجلنسنيضافة اإ

ىل تبين العديد من التدخالت عىل املس توى الفردي واجملمتعي و الاجامتعي للتصدي لظاهرة العنف املزنيل املزتايدة بني الالجئني  اإ

 يف املنطقة.

                                                           
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. 
114 We just keep silent, Gender based Violence among Syrian Refugees in the Kurdistan Region of Iraq, UN 
Women, 2014. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
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 التالية:وملواهجة معدلت العنف املزنيل املزتايدة، يوىص بتبين ادلول للأولوايت 

مراجعة الترشيعات و الس ياسات اليت تتسامح مع عدم املساواة بني اجلنسني و تبين الإجراءات لتجرمي العنف املزنيل  •

 ومساءةل املذنبني.جتاه الالجئات والنازحات 

ىل اخلدمات القطاعية الأخرى للناجني من العنف املزنيل و الأطف • دارة احلاةل و الإحاةل اإ ال اذلين ضمن وجود خدمات اإ

 يشهدون العنف املزنيل.

تعزيز اخلدمات القطاعية اخملتلفة و التنس يق بيهنا مبا يف ذكل اخلدمات الصحية و النفس ية/الاجامتعية و خدمات توفري  •

قلميي. العيش الكرميس بل   و الأمن والسالمة و امللجأأ و اخلدمات القانونية عىل املس توى الوطين و الإ

لتوعية جممتعات الالجئني ابملساواة بني اجلنسني و التداعيات السلبية للعنف املزنيل )الصحية تنظمي محالت رفع الوعي  •

 و النفس ية و املعنوية( و التصدي للومصة الاجامتعية ضد النساء الاليت تقمن ابلإبالغ عن العنف املزنيل.

عية السلبية حول المتيزي بني اجلنسني و اس تخدام اإرشاك القادة اجملمتعيني )مبا يف ذكل رجال ادلين( يف تغيري القمي الاجامت •

 العنف ضد النساء.

دمع املنظمت غري احلكومية  ادلولية و احمللية لتبين برامج متكني املرأأة اليت تقدم التدريب املهين واملهارات احلياتية وتتصدى  •

 للمفاهمي الاجامتعية السلبية.

الالجئني من النساء و الرجال و اليت تتصدى لتغيري القمي الاجامتعية دمع برامج توفري س بل املعيشة اليت تس هتدف  •

 .النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل املرتبطة ابلعنف اجلنيس و 

 :زواج الأطفال 2.7

العربية . ويتعرض الكثري من الأطفال و خاصة الفتيات يف املنطقة النوع الإجامتعييعد زواج الأطفال أأحد أأشاكل العنف القامئ عىل 

لهذه الظاهرة مما يؤدي اإىل زايدة خماطر الترسب من املدرسة والعنف املزنيل و حمدودية الفرص و الفقر املدقع. و تعد املراهقات 

أأكرث عرضة للمضاعفات الصحية أأو الوفاة خالل فرتة امحلل و الولدة مقارنة ابلفتيات يف العرشينيات من العمر. و يزداد خطر املوت 

من هجة و  115مخسة أأضعاف هذه النس بة ابلنس بة للنساء البالغات. عاماا  15دة عند الفتيات الاليت ل يتخطى معرهن عند الول

من الزواج قبل بلوغ سن  تزداد فرص المتتع حبياة حصية وابلأمن الاقتصادي دلى الفتيات الاليت بقني يف املدرسة بدلا  ،أأخرى

عطاء  هناء احللقة املفرغة من العنف و الفقر. الثامنة عرش. كم تزداد احامتلية اإ من انحية و الأولوية لتعلمي أأطفالهن مما يساعد عىل اإ

تزداد احامتلت ترسب الفتيات الاليت تزتوجن قبل بلوغ الثامنة عرش من املدارس وتزداد احامتلت تعرضهن للعنف  ،أأخرى

 116املزنيل.

عد زواج الأطفال أأحد الظواهر اليت تواجه الالجئني يف املنطقة العربية. وقد ازدادت الظاهرة بشلك ملحوظ يف س ياق أأزمة وي  

اخلوف من  حدى أ ليات التكيف السلبية نتيجة للمصاعب املرتبطة ابلزناع والزنوح و الفقر و أأيضاا اإ الالجئني السوريني بوصفها 

                                                           
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. 
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، يف حماوةل ملراهقات للموافقة عىل زواج الأطفال نتيجة لزتايد العنف املزنيل، كم متت الإشارة سابقاا العنف اجلنيس. وكثريا ما تلجأأ ا

 للهروب من البيئة املزنلية املسيئة.

 وتزداد معدلت زواج الأطفال خالل الأزمات لس ببني أأساس يني:

زواج الفتيات يف سن أأصغر نتيجة لرصاع ل تؤدي زايدة الفقر ليس فقط اإىل زايدة معدلت زواج الأطفال و لكن أأيضاا  •

 الأرس من أأجل البقاء.

 ؛الهتديدات املتصورة "لرشف" الفتاة حيث ترى بعض اجملمتعات زواج الأطفال كوس يةل محلاية الفتيات خالل الزناعات •

تيات كم ترجع و تؤثر هذه املمرسة بشلك كبري يف الف  117فهو رد فعل للزتايد  املتصور خملاطر العنف اجلنيس. ،ومن مث

ىل عدم املساواة بني اجلنسني.  118جذورها اإ

ىل  ،ملنظمة الأمم املتحدة للمرأأة وطبقاا  % بني الإانث 51.3وصلت معدلت زواج الأطفال بني الالجئني السوريني يف الأردن اإ

ابملالحظة أأن ظاهرة و اجلدير  119%.33.2% بني اذلكور و هو ما يصل مبتوسط اذلين تزوجوا قبل بلوغ الثامنة عرش اإىل 13و

ف(، وصلت نس بة الس يدات بني يزواج الأطفال متارس يف بعض اجملمتعات املضيفة. و طبقا ملنظمة الأمم املتحدة للطفوةل )يونيس  

% 5% يف اجلزائر، يف حني وصلت النس بة اإىل 2.5سن العرشين و الرابعة و العرشين الاليت تزوجن قبل بلوغ الثامنة عرش اإىل 

% يف 43.6% يف سوراي ، 13% يف السودان، 32.9% يف املغرب، 16% يف لبنان، 6% يف مرص، 16.6و يف جيبويت، 

 120المين.

ىل أأن نس بة زواج الأطفال بني الالجئني السوريني عام  جميل 18قد بلغت  2012من هجة أأخرى أأشارت يونيسف اإ % من اإ

ىل  2013الزجيات. أأما يف عام  ، يف حني بلغت معدلت زواج الأطفال 2014% يف مطلع 32% و ازدادت لتبلغ 25فقد وصلت اإ

% من املس تجيبني لس تطالع مت القيام به يف بعض املناطق الكردية 24.06%.  و قد أأشار حوايل 13يف سوراي قبل الأزمة 

ىل أأن زواج الأطفال هو أأحد أأكرث أأشاكل العنف املبين عىل   121ش يوعا. النوع الإجامتعيابلعراق اإ

عاما،  18و  15% بني الفتيات ممن مشلهن املسح والاليت تراوحت أأعمرهن بني 18لت نس بة  زواج الأطفال اإىل و يف لبنان وص

ىل  18أأما يف الأردن فقد ارتفعت نس بة الزجيات املسجةل للأطفال السوريني من  .  كم وصلت 2013و  2012% بني عايم 25اإ

ىل نس بة الفتيات السورايت الاليت تزوجن من أأزواج يكرب   122%.48هن بعرشة أأعوام و أأكرث اإ

ىل  لتعليق جلنة حقوق الطفل عىل بعض التقارير ادلورية اليت تعدها ادلول الأعضاء، فكثرياا  وطبقاا  ما يفتقر الإطار الترشيعي اإ

النصوص اليت توفر امحلاية للأطفال و الفتيات عىل وجه اخلصوص من هذه الظاهرة. حيث جيب أأن تقوم القوانني املعنية بتحديد 

ل يف ظروف اس تثنائية و بعد القي 18سن الزواج عند  ام عاما للجنسني. و ل يمت الاعرتاف القانوين ابلزجيات حتت هذه السن اإ

                                                           
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. 
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. 

http://www.childinfo.org/statistical_tables.html
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ابلتحقق من أأن الزواج قد مت ابلتفاق بني الطرفني و أأنه خيدم املصلحة الفضىل للطفل أأو الطفلني املعنيني. كم جيب أأن تنص 

 ح ابلعرتاف بأأي زجيات حتهتا بغض النظر عن الظروف.مسعىل وضع حد أأدىن للسن اليت ل ي  الترشيعات

لتأأكد من أأن هذا الزواج خيدم املصلحة الفضىل للطفل أأو الأطفال املعنيني و الاعرتاف و يف احلالت اليت يمت فهيا التقيمي املناسب و ا

غفال هذه النقطة اإىل حرمان الفتاة وأأطفالها  القانوين ابلزواج، لبد من العمل عىل تسجيل و توثيق تكل الزجيات، حيث قد يؤدي اإ

واحلق يف  والنفقة واملرياث واملمتلاكت والزواج مرة أأخرى قانونياا مبا يف ذكل خدمات امحلاية  123من حقوقهم الأساس ية و من امحلاية

 تسجيل ميالد الأطفال والاحتفاظ حبضانة الطفل.

مع ما بني رفع وعي الأرس واجملمتعات ابلآاثر السلبية وبدائل زواج جت شامةلملقاربة فهناك حاجة لتبين ادلول املضيفة  ،و من مث

الترشيعية امحلائية و تطبيقها و تعزيز نظم امحلاية الوطنية للوقاية والاس تجابة لحتياجات الأطفال الأطفال و بني تعزيز الأطر 

 املعرضني خلطر الزواج و للأطفال املزتوجني ابلفعل.

 يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية للتصدي لظاهرة زواج الأطفال: ،ومن مث

ىل مراجعة الترشيعات الوطنية حول زواج  •  عاما. 18الأطفال لضمن توافقها مع املعايري ادلولية و رفع سن الزواج اإ

طر الترشيعية احلالية اليت دمع قدرة نظم حمية الطفل الوطنية عىل التصدي لقضية زواج الأطفال من خالل تطبيق الأ  •

 لزواج الأطفال. تضع حداا 

ايئ للتطبيق الأفضل ملبدأأ املصلحة الفضىل للطفل عند مراجعة تعزيز الضمانت الإجرائية و توفري الإرشادات للنظام القض •

 الطلبات اخلاصة بزواج الأطفال يف ادلول اليت تسمح  أأطرها الترشيعية الوطنية بذكل.

لني عن تزوجي الأطفال خارج الأطر القانونية مبا يف ذكل الزجيات اليت يمت عقدها بشلك غري رمسي أأو ؤومساءةل املس •

 مت هبدف الاس تغالل اجلنيس أأو الاقتصادي.الزجيات اليت ت

ىل تأأخر  • تشجيع الفتيات الالجئات عىل الالتحاق ابملدارس و البقاء هبا، حيث يعد التعلمي أأحد أأمه العوامل اليت تؤدي اإ

 سن الزواج.

الاقتصادية  ملساعدة  التعاون مع منظمت اجملمتع املدين لتوفري برامج التعلمي الرمسي و غري الرمسي و الربامج الاجامتعية و •

 الفتيات الاليت ترسبن من التعلمي و التقليل من احامتلت تعرضهن للزواج املبكر.

توفري فرص لإدرار ادلخل و برامج املساعدات املالية لأرس الفتيات الأكرث هشاشة للحيلوةل دون جلوهئم لزتوجي بناهتم  •

 كوس يةل للتعامل مع الظروف الاقتصادية املرتدية.

جياد البدائل لهن و توفري • متكيهنن اقتصادايا واجامتعياا  الفرص الاقتصادية للفتيات مبجرد خترهجن من املدرسة هبدف اإ

 واحلصول عىل فرص أأفضل لدلخل.

دارة احلاةل و ادلمع النفيس والاجامتعي وتقدمي اخلدمات املناس بة  • تقدمي ادلمع للأطفال حضااي الزواج املبكر بتقدمي خدمات اإ

 والصحة الإجنابية و املساعدات القانونية و غريها(. )التعلمي

                                                           
123 Too Young to Wed, the Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan, 2014. 
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العمل عىل رفع وعي جممتعات الالجئني و اجملمتعات املضيفة ببدائل زواج الأطفال والأطر الترشيعية اخلاصة بزواج الأطفال  •

لصبية و الآابء والأهمات و الآاثر الضارة لزواج الأطفال. و يمت ذكل من خالل القادة اجملمتعيني و رجال ادلين و الفتيات و ا

 ودمع الالجئني اذلين يقومون حبشد التأأييد ضد زواج الأطفال.

 :أأشاكل أأخرى من اسرتاتيجيات التكيف السلبية 3.7

ىل ادلول املضيفة ويعيشون داخل اخملاميت أأو يف الأماكن الريفية أأو احلرضية حتدايت هتدد  كثرياا  ما يواجه الالجئون اذلين يصلون اإ

ىل العديد من اسرتاتيجيات التكيف للحصول عىل دخل أأثناء اللجوء. وطبقاا  دلراسة حول  عيشهم. وحتاول أأرس الالجئني اللجوء اإ

لهيا السوريون يف لبنان، يتبىن الالجئون عدد من اسرتاتيجيات العيش أأولها يه البحث عن معل. اسرتاتيجيات التكيف اليت يل جأأ اإ

جيابية تسمح لالجئ ابحلصول عىل دخل.  و لكن يف الكثري من احلالت يضطر الالجئون  ،و ميكن اعتبار العمل اسرتاتيجية تكيف اإ

ىل العمل مقابل أأجور زهيدة و ل يمتتعون سوى بقدر ق  اسرتاتيجية تعد  فهيي ،ليل من الأمن الوظيفي. أأما البحث عن املساعداتاإ

مرأأة عادة ما تكون أأكرث اعامتدا عىل املساعدات و أأكرث ميال لإرسال أأطفالها  ،أأخرى حيث أأظهرت ادلراسة أأن الأرس اليت تعولها اإ

ىل العمل. كم يعد الاقرتاض أأو رشاء البضائع ابلآجل اسرتاتيجيات تكيف أأخرى  جملاهبة عدم كفاية ادلخل، مما قد يعرض الالجئون اإ

قراض مغاىل فهيا. من هجة أأخرى قد يتشارك الالجئون يف املوارد مع أأرسهتم املمتدة أأو مع غريمه من الالجئني كم قد  ،لرشوط اإ

 124تصلهم حتويالت من الأرسة أأو من الأصدقاء يف اخلارج كأحد أأشاكل اسرتاتيجيات التكيف الأخرى.

ىل اجلنس من أأجل البقاء كوس يةل للحصول عىل دخل مما يعرضهن و قد  أأشار بعض من مشلهتم ادلراسة اإىل جلوء بعض النساء اإ

 لالس تغالل و غريها من أأشاكل العنف وانهتاك احلقوق.

ىل العديد من اسرتاتيجيات  جراهئا حول س بل العيش اخلاصة ابلالجئني اإ التكيف و قد أأشارت العديد من ادلراسات اليت مت اإ

ىل بيع بعض املمتلاكت الهامة  ىل مثل هذه الاسرتاتيجيات عندما تقل اخليارات الأخرى. فيلجأأ الالجئون اإ السلبية. و يزداد اللجوء اإ

ىل التقليل من الغذاء و بيع حصصهم  مثل الأغراض املزنلية و املالبس و جزء من حصصهم الغذائية و غريها. و يلجأأ البعض الآخر اإ

ىل اسرتاتيجيات للتكيف عالية اخملاطر. وقد تتضمن اسرتاتيجيات التكيف أأيضاا  الغذائية أأو بيع اخلدمات اجلنس ية للحصول  اللجوء اإ

ما عن طريق البغاء  عىل دخل. حيث يقوم الالجئون بتبين هذه الاسرتاتيجيات كوس يلهتم الوحيدة للبقاء يف الأزمات طويةل الأمد اإ

لالجئ ابحلصول عىل بضائع و هدااي من قبل رشيك جنيس واحد. و قد أأشار الالجئون اإىل هذه أأو من خالل مواقف يقوم أأثناهئا ا

درار   125خل.ادلالاسرتاتيجيات بوصفها انجتة عن الفقر و غياب اخليارات البديةل لسرتاتيجيات اإ

ظروف اللجوء يف مناطق أأخرى ون الالجئني حول ؤ لشللأمم املتحدة وقد أأشارت بعض ادلراسات اليت قامت هبا املفوضية السامية 

من العامل اإىل وجود "أأقاويل" حول كون زابئن الالجئات الاليت متارسن البغاء من العاملني ابملنظمت غري احلكومية و غريها من 

ىل الفقر و غياب اسرتاتيجيات العيش الأكرث ق  رجاع ذكل اإ ساءة غري مقبوةل لس تخدام السلطة. وقد مت اإ  126.بولا املنظمت مما يشلك اإ

 السلبية بني الالجئني:التكيف وعىل الرمغ من ندرة البياانت و الأدةل، يوىص بتبين الأولوايت التالية للقضاء عىل اسرتاتيجيات 

                                                           
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. 
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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وضع أ ليات جممتعية لرصد الفئات املعرضة خلطر اجلنس من أأجل البقاء مثل الالجئات الاليت تصلن مبفردهن والأطفال  •

من اذلكور و الأطفال  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل الناجني من العنف اجلنيس و  الضحااي/ممن يعولون أأرس و 

 املنفصلني و غري املصحوبني و املراهقني خاصة الفتيات و تقدمي ادلمع هلم من خالل برامج توفري س بل العيش.

جياد فرص معل مال • مئة محلايهتم من الاس تغالل أأثناء دمع برامج توفري س بل العيش لالجئني من اذلكور و الإانث لضمن اإ

ىل التحرش اجلنيس و الإس تغالل.  العمل مما قد يعرض الالجئات من النساء و الفتيات اإ

 لضمن أأخذ اكفة احتياجاهتن يف الاعتبار.الكرمي تشجيع مشاركة الالجئات يف وضع و تنفيذ برامج توفري س بل العيش  •

جراءات صارمة للتعيني و مدوانت سلوكية لضمن التأأكد من أأن اكفة املنظمت الإنسانية العا • مةل مع الالجئني تتبىن اإ

 .العدلية السوابقخاٍل من التدقيق يف اختيار اكفة العاملني بناء عىل معايري أأخالقية وجسل وظيفي 

اتحة املعلومات والوعي املتعلق • ماكنية الوصول والاس تغالل والإساءة اجلنس ية ابلوقاية التأأكد من اإ ىل أ ليات وكذكل اإ  اإ

بل الالجئني. من الآمنة والرسية الشاكوى  ق 

ىل الفرص التعلميية الرمسية و غري الرمسية وغري النظامية. •  العمل عىل وصول الفتيات الالجئات من املراهقات اإ

بذل اجلهود لرفع وعي الالجئني املعرضني للخطر أأو من ميارسون ابلفعل اجلنس من أأجل البقاء حول النتاجئ السلبية لهذا  •

ويشمل ذكل مرض فقدان املناعة و امحلل غري املرغوب فيه وتعريفهم  من اجلنس مبا يف ذكل الأمراض املنقوةل جنس ياا النوع 

اتحة هذه اخلدمات هلم. دارة احلاةل واخلدمات املتخصصة و اإ  خبدمات اإ

ىل الإس تغالل اجلنيس. •  تبين الربامج وحشد التأأييد ملنع حالت معل الأطفال اليت قد تزيد من خماطر تعرض الأطفال اإ

 :نيسالإساءة والاس تغالل اجل  4.7

ن مفهوم  طبقاا  مم املتحدة فاإ ىل أأي اس تغالل أأو حماوةل لس تغالل هشاشة  الاس تغالل اجلنيسللمجةل اخلاصة ابلأمني العام للأ "يشري اإ

خشص أأو التفاوت يف السلطة أأو الثقة من أأجل أأغراض جنس ية مبا يف ذكل التكسب املادي أأو الاجامتعي أأو الس يايس من 

فيقصد هبا أأي نوع من التطفل البدين ذي الطبيعة اجلنس ية أأو الهتديد به  الإساءة اجلنس يةر. أأما الاس تغالل اجلنيس لشخص أآخ

كراه. و تعد قضية الإساءة و الاس تغالل اجلنيس قضية غاية يف  127سواء عن طريق القوة أأو حتت ظروف التفاوت يف القوة أأو ابلإ

قع أأن الإساءة و الاس تغالل اجلنيس يقوم عىل أأساس التفاوت يف مواقف الأمهية عند تناول وضع الالجئني يف املنطقة. ففي ضوء وا

زاء العديد من الفاعلني تزداد خماطر تعرضهم لالس تغالل اجلنيس احملمتل  القوة و أأن الالجئني عادة ما يكونون يف موقف ضعف اإ

 والإساءة بشلك حاد أأثناء الأزمات. 

تتعرض النساء و الفتيات خالل  ،النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل لالإرشادات اليت أأصدرهتا اللجنة ادلامئة املشرتكة حول  طبقاا و 

ىل اكفة أأشاكل العنف اجلنيس مبا يف ذكل الإس تغالل اجلنيس من قبل لك من ميكل السلطة مبا يف ذكل العاملني ابملنظمت  الأزمات اإ

ساءة و الاس تغالل اجلنيس اذلي قد يتورط الإنسانية أأو قوات حفظ ا لسالم. و يتضمن القضاء عىل العنف اجلنيس وضع حد لالإ

طار املساءةل اذلي وضعته اللجنة ادلامئة عام  128به العاملني ابلهيئات الإنسانية و قوات حفظ السالم. ىل أأن  2011و يشري اإ اإ

                                                           
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. 
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ن اكفة العمليات و أأن أأحد الأهداف الأساس ية هو "التواصل بشلك القضاء عىل الإساءة و الاس تغالل اجلنيس هو جزء ل يتجزأأ م

 129ممهنج مع الساكن املتأأثرين ابلأزمة عن طريق اس تخدام أ ليات التواصل و رد الفعل" خالل اكفة مراحل دورة الربامج.

نسانية، غاثة الإ مم املتحدة  ويف ضوء التداعيات اخلطرية لإساءة اس تخدام السلطة من قبل العاملني يف جمال الإ قام الأمني العام للأ

ساءة  والاس تغالل اجلنيس. وتطرح اجملةل عدداا  من املعايري محلاية الفئات الأكرث  ابصدار جمةل حول الإجراءات اخلاصة للتصدي لالإ

لزتامات العامة الواردة ابلقواعد اخلاصة ابلعاملني   130ابلأمم املتحدة:هشاشة خاصة النساء والأطفال. و تؤكد هذه املعايري عىل الإ

قاةل الفورية،غالل اجلنيس متثل خمالفة خطرية لآ أأ( الإساءة و الاس ت جراءات تأأديبية مبا يف ذكل الإ  داب املهنة و تس تدعي اإ

سن الرشد أأو سن املوافقة  ( بغض النظر عن18ممارسة أأي أأفعال جنس ية مع الأطفال )الأشخاص حتت سن  اباتا  ب( مينع منعاا 
 وليعتد بعدم ادلراية بعمر الطفل، احمليل؛

عطاء املال أأو التوظيف أأو البضائع أأو اخلدمات مقابل اجلنس مبا يف ذكل اخلدمات اجلنس ية أأو غريها من أأشاكل  اباتا  ج( مينع منعاا  اإ
 من املساعدات،السلوكيات املذةل أأو املهينة أأو الاس تغاللية. و يشمل ذكل تبادل املساعدات اليت تس هتدف الفئات املس تفيدة 

مم املتحدة و املس تفيدين من املساعدات يه( تقو  عىل أأساس  و يه عالقات قامئة أأساساا  -ض العالقات اجلنس ية بني العاملني ابلأ
مم املتحدة ول ينصح هبا عىل الإطالق، -ديناميكيات قوة غري متاكفئة   من مصداقية و نزاهة معل الأ

رتاكب أأحد زمالئه لالإساءة و الاس تغالل اجلنيس سواء و( يف احلالت اليت يشعر فهيا أأحد ا مم املتحدة بشكوك حول اإ لعاملني ابلأ
مم املتحدة أأو خارجه، يتعني عليه الإبالغ عن شكوكه من خالل أ ليات  اكن يعمل بنفس املنظمة أأم ل وسواء اكن داخل نظام الأ

 الإبالغ املتعارف علهيا،

املتحدة خبلق بيئة متنع الإساءة و الاس تغالل اجلنيس. و عىل اكفة العاملني باكفة مس توايت الإدارة ز( يلزتم اكفة العاملني ابلأمم 
 لية وضع و تطوير النظم اليت تساعد عىل احلفاظ عىل هذه البيئة."ؤومس

زاء الالجئني من النساء و الفتيات   لأنونظراا  الإساءة و الاس تغالل اجلنيس عادة ما تكون عىل يد من ميلكون القوة و السلطة اإ

والرجال و الأولد، فهناك حاجة ماسة لضمن ردع من مه يف مواقع القوة من التورط يف مثل هذه السلوكيات وذكل من خالل 

للشكوى هبدف ضمن املساءةل و تنفري الأشخاص اذلين قد يتورطوا يف مثل هذه  س ياسات  فعاةل للتوظيف، ووضع أ ليات فعاةل

نفاذ  غاثة الإنسانية و منظمت الأمم املتحدة و قوات اإ لتحاق هبذه املنظمت. و تشمل هذه املنظمت هيئات الإ السلوكيات من الإ

زاء الالجئني.  القانون و اجليش و غريمه ممن ميلكون السلطة اإ

تبين ضمانت أأساس ية للتأأكيد عىل عدم تورط العاملني هبا يف عالقات جنس ية  ،ت العامةل يف الظروف الإنسانيةوعىل املنظم

اس تغاللية أأو مسيئة جتاه الالجئني خاصة النساء و الفتيات و الأطفال بوجه عام. و تشمل هذه الضمانت تعيني و تدريب أأشخاص 

لبد من القيام ابلتدقيق يف جسالت املتقدمني للوظائف للتأأكد من عدم وجود جسل  لني عن توظيف العاملني واملستشارين. وؤومس

ساءة أأو اس تغالل جنيس أأو غريه من  اجلنيس و العنف مبا يف ذكل العنف أأشاكل العنف اكفة جنايئ و من عدم تورطهم يف أأي اإ

قالهتم بسبب تورطهم يف . كم جيب عىل املنظمت وضع نظام لتبادل املعلو النوع الإجامتعيالقامئ عىل  مات حول العاملني اذلين متت اإ

                                                           
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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الإساءة و الاس تغالل اجلنيس. كم جيب عىل اكفة املنظمت العمل عىل تعيني النساء يف اكفة املس توايت مبا يف ذكل مس توايت 

 131القيادة كم يتعني علهيم التصدي للعقبات اليت حتول دون توظيف النساء.

العامةل يف جمال مساعدة الالجئني يف دوةل ما ملزتمة مبيثاق أأخاليق و أأن العاملني هبا ل يتورطون يف ولضمن أأن اكفة املنظمت 

 بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية: لإساءة أأو الاس تغالل اجلنيس، يوىصا

أأن مجيع العاملني عىل التأأكد من وجود ميثاق أأخاليق خاص ابلإساءة و الاس تغالل اجلنيس باكفة املنظمت الإنسانية و  •

 ت خرقه ويقومون ابلتوقيع عليه.عمل هبذا امليثاق و بتبعا

ليات واحضة ؤووضع أ لية تنس يقية بني اكفة املنظمت )مثل مجموعة أأو فريق معل( عىل املس توى الوطين و احمليل مبس •

جراءات تنفيذية معيارية و مس  يل اتصال.ؤوواإ

دراج قضية الإساءة و الاس تغالل اجلنيس • دارة احلاةل و وسائل الإحاةل و أأيضا اخلدمات املتعددة القطاعات اإ  يف خطوات اإ

 لتجنب المتيزي و الومصة الاجامتعية ضد الناجني و احرتام الرسية.

اتحهتا لالجئني محلاية الضحااي احملمتلني من  • العمل عىل وضع أ ليات جممتعية للشكوى توفر الأمان و الشفافية و الرسية و اإ

نفاذ القانون و أأيضا الإساءة  غاثة الإنسانية و قوات حفظ السالم و اإ و الاس تغالل اجلنيس من قبل العاملني يف جمال الإ

 العاملني ابلقوات املسلحة.

 رفع وعي أأعضاء اجملمتع و تعريفهم بأ ليات الشكوى اجملمتعية  ضد الإساءة و الاس تغالل اجلنيس و اخلدمات القامئة. •

نظمت الإنسانية لس ياسات توظيفية صارمة تتضمن التدقيق يف ملفات املرحشني و تبادل املعلومات التأأكد من تبين اكفة امل  •

قالهتم بسبب تورطهم يف الإساءة و الاس تغالل اجلنيس وغريها من  بني املنظمت اخملتلفة حول املوظفني اذلين متت اإ

 .العنفأأشاكل 

الاس تغالل اجلنيس و الإدارة العليا حول منع الإساءة و الاس تغالل يل ملف الإساءة و ؤودمع الربامج التدريبية ملس •

دارات املوارد البرشية عىل س ياسات التوظيف الآمنة.  اجلنيس و تدريب العاملني ابإ

جياد توازن بني  • ىل اإ دارات الرشطة اليت هتدف اإ يف  اجلنسنيدمع س ياسات التوظيف داخل املنظمت الإنسانية و اإ

 واقع القيادية.يف امل التوظيف أأيضاا 

 تنظمي محالت لرفع الوعي لتغيري القمي الاجامتعية اخلاصة بتوظيف النساء و تعريف القادة اجملمتعيني  بأأمهية توظيف النساء. •

 دمع مبادرات تأأسيس حضاانت للأهمات العامالت. •

 :ابلبرشالإجتار   5.7

أأحد اخملاطر اليت تواجه الالجئني أأثناء حبهثم عن الأمان. و تتعرض الفئات الأكرث هشاشة مثل الالجئني من  ابلبرشيعد الإجتار 

كراه عىل البغاء أأو  ابلبرش النساء و الأطفال و خاصة الأطفال املنفصلني و غري املصحوبني للمزيد من خماطر الإجتار هبدف الإ

ىل ادلول الاس تغالل اجلنيس نتيجة لعدد من الأس باب أأ  زاء الأشخاص و اجملموعات اليت توفر هلم العبور الآمن اإ ولها ضعفهم اإ

كراه أأو الاس تغالل أأو اخلداع أأحد أأشاكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل الأخرى. و يعد  حلاق النساء و الأطفال ابلقوة أأو الإ اإ

 .النوع الإجامتعي

                                                           
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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. حيث أأصدرت امجلعية العامة للأمم املتحدة ابلبرش ة اليت مير هبا حضااي الإجتاروقد سلط الإطار القانوين ادلويل الضوء عىل احملن

تفاقية الأمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عرب  بروتوكول ملنع و مقع و معاقبة الإجتار يف الأشخاص خاصة النساء والأطفال، ممكالا  لإ

ىل "ابلريمو"الوطنية و املعروف بربوتوكول   :و هيدف اإ

يالء اهامتم خاص للنساء والأطفال؛برشوماكحفة الاجتار ابل منع  (أ  ، مع اإ

 ومساعدهتم، مع احرتام اكمل حلقوقهم الإنسانية؛ ابلبرش حمية حضااي ذكل الاجتار ب(

 .132تعزيز التعاون بني ادلول الأطراف عىل حتقيق تكل الأهداف (ج

 عنارص هامة و مرتابطة:عن طريق ثالثة ابلبرش الإجتار  "ابلريمو"ف بروتوكول عر  و ي  

يواء أأو الاس تقبال الفعل:  التجنيد أأو النقل أأو التنقيل أأو الإ

ساءة اس تخدام السلطة  الوس يةل: كراه و اخلطف أأو الاحتيال أأو اخلداع أأو اإ عن طريق الهتديد ابس تخدام القوة أأو غريها من صور الإ

 للحصول عىل موافقة خشص يكون هل سلطة عىل الضحية.أأو اس تغالل وضع ضعف أأو تقدمي أأو احلصول عىل مبالغ أأو مزااي 

اس تغالل الضحية و يشمل ذكل عىل الأقل اس تغالل بغاء الآخرين أأو غريها من صور الاس تغالل اجلنيس و العمل  الغرض:

 133القرسي و العبودية و املمرسات الشبهية ابلعبودية و القنانة و نقل الأعضاء.

عىل أأنه يف احلالت املذكورة يف التعريفات ليعتد مبوافقة حضية الاس تغالل. أأما يف حاةل ما  "ابلريمو"من بروتوكول  3تنص املادة 

ذا اكن الضحية طفالا  يواء أأو اس تقبال  ،اإ فال أأمهية عىل الإطالق ملوافقته حيث تعترب أأي حماوةل للتجنيد أأو النقل أأو التنقيل أأو الإ

 الإجتار بغض النظر عن الوس يةل املس تخدمة. الأطفال بغرض الاس تغالل هو صورة من صور

 اليت تنص عىل ما ييل: 14عىل الالجئني خاصة املادة رمق  أأيضاا  "ابلريمو"و ينطبق بروتوكول 

فراد مبقتىض القانون ادلويل، مبا يف ذكل القانون الإنساين  "ليس يف هذا الربوتوكول ما ميس حبقوق والزتامات ومسؤوليات ادلول والأ
اخلاصني بوضع الالجئني، حيامث (2) 1967وبروتوكول عام (1) 1951تفاقية عام اإ  والقانون ادلويل حلقوق الإنسان، وخصوصاا ادلويل 

 134".الوارد فهيم انطبقا، ومبدأأ عدم الإعادة قرساا 

ىل الإضطهاد خالل حمنهتم كم قد يواهجو ابلبرش وقد يتعرض حضااي الإجتار ىل دولهتم الأصليةضطهاد عند عودهتم خماطر الإ  ناإ . اإ

وقد يس هتدف الالجئني من قبل العصاابت عرب الوطنية أأو الوطنية واليت تس هتدف النساء و الأطفال اذلين هربوا مبفردمه و مت 

ىل  ضافة اإ ىل العبودية اجلنس ية. اإ كراه أأو ابلتحايل من أأجل البغاء و الاس تغالل اجلنيس، و قد ينهتيي احلال ابلبعض اإ جتنيدمه ابلإ

عادة الإجتار ذكل ىل املنطقة اليت هربوا مهنا. و عند تعاون الضحية مع ابلبرش قد يتعرض الضحااي اإىل الانتقام أأو اإ  مبجرد عودهتم اإ

ذا اكنت تتكون من ش باكت  ابلبرش قد يتعرض للأذى من قبل عصاابت الإجتار سلطات دوةل اللجوء أأو دولته الأصلية، خاصة ما اإ

جتار. كم قد توا ىل ادلوةل الأصليةجه الضحية العزةل من قبل الأرسة أأو اجملمتع احمليل أأو من قبل ال دولية لالإ . سلطات عند العودة اإ

 135تلجأأ اجملمتعات اإىل عزل الضحية يف حالت الأشخاص اذلين تعرضوا لالإجتار هبدف الاس تغالل يف البغاء.وعادة ما 

                                                           
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. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html
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ىل امحلاية ادلولية. فزايدة خماطر امحلاية عند العودة قد تؤهل لبرش ابو من الأمهية مباكن توضيح العالقة بني الإجتار  وحاجة الالجئني اإ

تفاقية عام  ابلبرش حضية الإجتار فالبد من وضع أ ليات  ،ومن مث 136بشأأن الالجئني. 1951للحصول عىل وضعية اللجوء كم تعرفها اإ

طار احملمتلني مبا يف ذكل الأفراد اذلين يصلو ابلبرش لرصد حضااي الإجتار اخملتلطة و الهجرة غري الرشعية و ضمن التحراكت ن يف اإ

جتار  .ابلبرش التحديد الاكمل و املناسب لحتياجات امحلاية ادلولية لالجئني ابلنس بة للأشخاص املعرضني لالإ

هيا الانتقال بشلك قد يتعرض الالجئني و طاليب اللجوء خملاطر الإجتار ابلبرش، خاصة يف احلالت اليت حياولون ف ،من هجة أأخرىو 

 غري رشعي أأو اللجوء لعمليات الهتريب أأثناء حبهثم عن الأمان.

ل عن  ابلبرش و لميكن التصدي خملاطر الإجتار بني الالجئني و طاليب اللجوء و توفري امحلاية للنساء و الأطفال عىل وجه اخلصوص اإ

التطبيق و الوقاية عن طريق رفع وعي جممتعات الالجئني ابلأشاكل  مع ما بني مراجعة الترشيعات و أ لياتجت شامةل مقاربةطريق تبين 

جتار أأيضاا  جياد أ ليات ت  شامةلمقاربة جزء من  اخملتلفة لالإجتار يف البرش واخملاطر املرتبطة به. كم جيب أأن تكون الاس تجابة لالإ شمل اإ

نفاذ القانون والسلطات  رشابلب  لرصد الفئات املعرضة للخطر وتوفري امحلاية واملساعدة لضحااي الإجتار و بناء قدرات القامئني عىل اإ

 137اليت متنح اللجوء.

ومن أأجل توفري الوقاية والاس تجابة خملاطر الاجتار بني الالجئني خاصة النساء و الأطفال، يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت 

 التالية:

تفاقية  خاصة النساء و الأطفال، ممكالا  ابلبرشبروتوكول الأمم املتحدة ملنع و مقع و معاقبة الإجتار التوقيع عىل العمل عىل  • لإ

 الأمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 

ومعاقبة امحلاية و املساعدة للضحااي بتوفري ابلبرش  الإطار الترشيعي و الس ياسات اخلاصة مباكحفة الإجتارالتأأكيد عىل قيام  •

 للمعايري ادلولية. اجلناة ووضع خطط معل وطنية و تنفيذها وفقاا 

جراءات  • وضع أ ليات للتنس يق بني الهيئات اخملتلفة عىل املس توى الوطين و احمليل بأأدوار و مس ئوليات واحضة و كذكل اإ

دارة البياانت لضمن اس تجابة موحدة للوقاية و جتار تنفيذية معيارية ووضع نظم موحدة مجلع و اإ  .ابلبرشالاس تجابة لالإ

ابلفعل كأحد خطوات  ابلبرش أأو حضااي الإجتار ابلبرش وضع أ ليات للرقابة و أأدوات لرصد الالجئني املعرضني خلطر الإجتار •

 التسجيل وحتديد وضعية اللجوء مبراكز الاس تقبال والاحتجاز.

مثل: أ ليات رمسية لتحديد املصلحة الفضىل للطفل، تبين  ابلبرش وضع ضمانت محلاية الأولد و الفتيات من حضااي الإجتار •

جراءات حمية خاصة ابلأطفال مثل تعيني ويص  خاص و تدابري للرعاية البديةل و مجع املعلومات حول احامتلت تورط اإ

عادة  عادة توحيدها و تبين ضمانت خاصة يف حالت اإ الأطفال الوادلين يف الإجتار يف الأطفال، و البحث عن الأرس و اإ

ىل أأوطاهنم.  املنفصلني أأو غري املصحوبني اإ

حول معايري الاعرتاف بوضعية ابلبرش وضع برامج تدريبية للسلطات الوطنية و املنظمت اليت تعمل مع حضااي الإجتار  •

 يف الاعتبار. النوع الإجامتعيبشلك يأأخذ السن و اللجوء ابلنس بة لضحااي الإجتار و حول تفسري الالجئ 

دراج • لبرش املقدمة للسلطات املعنية مثل ابيف برامج التدريب الوطنية حول الإجتار  مكون حول قانون الالجئني ادلويل اإ

 الرشطة ووالكء النيابة و القضاة لضمن التعرف عىل احتياجات امحلاية ادلولية و الوفاء هبا.

                                                           
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. 

http://www.refworld.org/docid/498705862.html
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ابملشاركة مع سلطات اللجوء الوطنية( لضمن تبين القيام بتقديرات تشاركية لحتياجات امحلاية اخلاصة بضحااي الإجتار ) •

حاةل. جراءات امحلاية املناس بة ووضع أ ليات لالإ  اإ

 . ابلبرش التنس يق مع ادلول املس تقبةل لضمن زايدة الأماكن املتاحة لإعادة توطني حضااي الإجتار •

جتار •  واخملاطر املرتبطة هبا. ابلبرش تنظمي محالت لرفع الوعي لتعريف جممتعات الالجئني ابلأشاكل اخملتلفة لالإ

 .ابلبرش اليت تس هتدف الالجئني املعرضني خلطر الإجتار العيش الكرميدمع برامج توفري س بل  •

دارة احلالت و اخلدمات متعدد • القطاعات من قبل مقديم اخلدمة احلكوميني و غري احلكوميني  ةالعمل عىل توفري خدمات اإ

 القانونية و غريها.توفري املالجئ وفرص توفري ادلخل واخلدمات الاجامتعية و /يةمبا يف ذكل اخلدمات الصحية و النفس  

 

 

 

 :داخل ظروف الاحتجاز النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل العنف اجلنيس و   6.7

ل أأن طاليب اللجوء و الالجئني يواهجون ابلفعل خطر  يف  الاحتجازعىل الرمغ من أأن طلب اللجوء ل يعترب معل غري قانوين، اإ

. ول يعين الاحتجاز فقط احلرمان من احلرية و لكنه قد املسلحة أأو حتت ظروف الاحتالل رصاعاتمن الل اليت ت عاين ادلو بعض 

يعرض احملتجز اإىل الانهتاك احملمتل حلقوقه الإنسانية. و تلجأأ ادلول اإىل الاحتجاز بسبب الهجرة بوصفه وس يةل للرقابة عىل حركة 

ىل أأراضهيا وردع طاليب اللجوء احملمتلني.  اخملتلطة قد تشمل الهتريب و  حراكتالتتواجه ادلول بشلك مزتايد موجات من و ادلخول اإ

واجلدير ابملالحظة أأنه عىل الرمغ من أأن الالجئني وطاليب اللجوء ل يشلكون سوى نس بة صغرية من احلركة ادلولية  .ابلبرش الإجتار

ىل أأخرى جنباا اإىل جنب مع أأشخاص قد ختتلف  ىل أأخرى ومن قارة اإ ل أأهنم يتحركون بشلك أأكرب من دوةل اإ أأس باهبم للأشخاص، اإ

ىل امحلاية. وكثرياا ما تكون هذه احلركة غري  ىل الواثئق الالزمة وقد يتورط فهيا نظاميةوقد ل حيتاجون اإ ، مبعىن أأهنم يفتقرون اإ

آدمية مما قد  عصاابت الإجتار ابلبرش وكثرياا ما يعرض هؤلء الأشخاص حياهتم للخطر، كم قد يضطرون للسفر حتت ظروف غري أ

ىل الاحتجاز يف حماوةل  كم قد تلجأأ ادلول أأيضاا  لالس تغالل والإساءة وهو وضع من الطبيعي أأن يشلك مصدر قلق لدلول.يعرضهم  اإ

ذا ما ثبت عدم وجود سبب لبقاهئم.  ويف ضوء هذه اخملاطر، لبد من تبين خطوات لتأأسيس نظام لرتحيل الأشخاص بشلك رسيع اإ

ىل امحلاية ادلولية وتوفري احللول املناس بة واخملتلفة هلم، جنباا اإىل جنب مع لدلخول قادر عىل رصد القادمني اجلدد مم ن حيتاجون اإ

لهيا ابلنس بة للمجموعات الأخرى اليت تصل مضن موج قد تعجز احلكومات و  اخملتلطة.التحراكت  ةاحللول الأخرى اليت يتعني التوصل اإ

يمت يف بعض  ،حيتاجون امحلاية ادلولية و املهاجرين غري الرشعيني. و من مثص ممن ايف بعض الأحيان عن المتيزي بني حالت الأشخ

 ويف ضوءالأحيان احتجاز طاليب اللجوء يف السجون اخملصصة للمجرمني مما يعرضهم لظروف قاس ية يف خمالفة للمعايري ادلولية. 

احتجاز ينصح ابلبتعاد عن س ياسات جاز الالجئني، السلبية و اجلسمنية والنفس ية الشديدة نتيجة لحتادلراسات للتداعيات توثيق 

 138الهجرة.اللجوء و بسبب الالجئني 

بسبب  ،املسلحة أأو حتت ظروف الاحتالل رصاعاتمن الاليت ت عاين  يف بعض ادلولو قد يتعرض الالجئون و طالبو اللجوء 

ىل العنف اجل  ،هشاشة وضعهم ما من قبل السجناء الآخرين خاصة  النوع الإجامتعينيس والعنف القامئ عىل اإ داخل أأماكن الاحتجاز اإ

ذا ما مت احتجازمه يف السجون اخملصصة للمجرمني أأو يف حال عدم فصلهم عن املساجني احملتجزين بسبب جرامئ، أأو يف حال عدم  اإ

                                                           
138 Detention under scrutiny, Alice Edwards, Detention, Alternatives to Detention and Deportation, September 

2013. 
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رشادات الاحتجاز ون ؤ لشللأمم املتحدة فصل النساء و الأطفال عن اذلكور والبالغني. و قد أأصدرت املفوضية السامية  الالجئني اإ

للتصدي لهذه اخملاطر و توحض من خاللها الإجراءات الواجب عىل احلكومات تبنهيا لضمن حمية الالجئني و طاليب اللجوء داخل 

آت الاحتجاز، يعرض التوجيه رمق  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل الاحتجاز. و فامي خيص قضية العنف اجلنيس و   8داخل منشأ

 139عايري التالية:امل

" لبد و أأن تتسم ظروف الاحتجاز ابلآدمية و الكرامة، وعند احتجاز طاليب اللجوء لبد من توفري احلد الأدىن من الرشوط 

 التالية:

ماكن املعرتف هبا  كأماكن رمسية لل يكون الاحتجاز سوى يف ا •  .الوطنية اتهلس ياق وفقاا  وذكل لك   الحتجازلأ

 للمعايري ادلولية. طاليب اللجوء بكرامة و طبقاا لبد من معامةل  •

 ."عقابياا  طابعاا  الهجرةو  ابللجوء ل يأأخذ احتجاز طاليب اللجوء لأغراض تتعلق •

الضوء عىل الفئات الأكرث هشاشة من طاليب اللجوء مثل حضااي الصدمة أأو التعذيب والأطفال  9يسلط التوجيه رمق  ،من هجة أأخرى

ىل  ىل الإجراءات اخلاصة الواجب تبنهيا يف حال تعرض احملتجزات اإ و النساء. و تشري الإرشادات املرتبطة ابملعامةل اخلاصة للنساء اإ

 يف الاحتجاز. النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل العنف اجلنيس و 

ل جيب احتجاز النساء احلوامل و املرضعات ممن لهن احتياجات خاصة. و لبد أأن تأأخذ التدابري البديةل يف الاعتبار  ،"كقاعدة عامة
ل. كم يتعني و الاس تغال النوع الإجامتعيالاحتياجات اخلاصة للنساء مبا يف ذكل الضمانت ضد العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

تبين بدائل الاحتجاز يف حال عدم وجود منشأآت منفصةل للنساء أأو للأرس. أأما يف حال عدم وجود بديل لحتجاز طالبات اللجوء، 

جياد منشأآت ومواد للوفاء ابحتياجات النظافة اخلاصة ابلنساء. كم يتعني تشجيع توظيف النساء يف حراسة السجون.  فالبد من اإ
وعىل حقوق الإنسان  لنوع الإجامتعيالعاملني يف املنشأآت اليت حتتجز داخلها النساء عىل الاحتياجات اخلاصة اب وجيب تدريب اكفة

بالغ عن الإساءة لبد من توفري امحلاية و ادلمع و املشورة  اخلاصة ابلنساء. و يف احلالت اليت تقوم فهيا الس يدات احملتجزات ابلإ
الغاهتن من قبل السلطات اخملتصة املس تقةل مع توفري اكمل الاحرتام ملبادئ الرسية، مبا يف ذكل الفورية، كم يتعني التحقيق يف ب

قارب. و جيب أأن تأأخذ تدابري امحلاية خماطر الأعمل الانتقامية  احلالت اليت حتتجز فهيا النساء مع أأزواهجن/رشاكهئن/ غريمه من الأ
الصحية لطالبات اللجوء يف ظروف الاحتجاز والاليت تعرضن لالإساءة اجلنس ية، مبا  يف الاعتبار. كم جيب توفري الرعاية و املشورة

 يف ذكل احلالت اليت حيدث فهيا محل، وتوفري الرعاية الصحية اجلسمنية والنفس ية وادلمع واملساعدة القانونية."

من هجة و  140املصلحة الفضىل للطفل. خيدم أأبداا و قد أأوحضت الأمم املتحدة أأن احتجاز الأطفال بسبب الهجرة أأو طلهبم اللجوء ل 

 من طفل أأي حيرم أأل"أأن  37ليفضل القانون ادلويل احتجاز الأطفال حيث تشري اتفاقية حقوق الطفل يف املادة رمق  ،أأخرى

                                                           
139 Detention Guidelines, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of 
Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012. 
140 Committee on the Right of the Child (CRC), Report of the 2012 Day of General Discussion: The Rights of a 

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.3uf

wlOh1.dpuf  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21026&LangID=E#sthash.3ufwlOh1.dpuf
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21026&LangID=E#sthash.3ufwlOh1.dpuf
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ل ممارس ته جيوز ول للقانون وفقاا  جسنه أأو احتجازه أأو الطفل اعتقال جيرى أأن جيبة. و تعسفي أأو قانونية غري بصورة حريته  لجأأ مك اإ
 ".مناس بة زمنية فرتة ولأقرص أأخري
 

رشادات الاحتجاز اخلاصة ابملفوضية السامية  ماكنية تبين بدائل لالحتجاز خاصة يف ؤ لشللأمم املتحدة وتشري اإ ىل اإ ون الالجئني اإ

آت الإ  جراءات تشمل بدائل الاحتجاز الإ حتجاز. و حالت النساء و الأطفال و هو ما يوفر ضمانت ضد الإساءة احملمتةل داخل منشأ

 التالية:

خطار السلطات أأو احلصول عىل موافقهتا قبل تغيري  (أأ  قامة مع السلطات املعنية و اإ الإفراج مع الإلزتام بتسجيل مقر الإ

 العنوان،

 الإفراج بعد تسلمي جواز السفر أأو غريه من الواثئق، (ب

لكرتوين( أأو غريها من الواثئق،التسجيل ببطاقات الهوية أأو بدوهنا )أأحياان بشلك  (ت  اإ

طار دمع )مع تبين بعض من الإجراءات التالية(الإفراج مع ختصيص أأ  (ث  خصايئ اجامتعي أأو الإحاةل خلدمات قانونية و اإ

 الإفراج عن الأطفال املنفصلني حتت اإرشاف اخلدمات الاجامتعية احمللية، (ج

ة أأهلية أأو دينية مع خمتلف درجات الإرشاف اليت يمت ( مجعي3( أأحد أأفراد الأرسة، 2( خشص، 1الإفراج حتت اإرشاف  (ح

 التفاق علهيا مع السلطات،

 ،(عادة ما يندرج مضن البند حالإفراج بكفاةل أأو بعد دفع تأأمني )و  (خ

جراءات مثل احلصول عىل  (د جراءات لها تأأثري تقييد حركة طالب اللجوء )التقييد العميل( عىل سبيل املثال من خالل اإ اإ

 ساس ية أأو ترصحي العمل،الاحتياجات الأ 

ما خشصياا ؤواحلضور ملقابةل املس (ذ ما مع  ل عىل فرتات خمتلفة اإ ( الرشطة، 1أأو عن طريق الهاتف أأو كتابة و تمت املقابةل اإ

تفاق معها3( سلطات الهجرة، 2  )وعادة ما يندرج مضن البند ح(، ( هجة يمت الإ

قامة يف  (ر ( مراكز مفتوحة أأو ش به مفتوحة أأو 3يمت التعاقد عليه،  ( مقر خاص2( مقر حتت اإرشاف ادلوةل، 1حتديد الإ

 خماميت لالجئني،

قامة خاص ابملقاطعة أأو الإدارة املعنية أأو  منع التواجد يف أأماكن بعيهنا (ز  141.حمل اإ

 

يف  يالنوع الإجامتعوليك تضمن ادلول الأعضاء عدم تعرض الالجئني و طاليب اللجوء خملاطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 احلالت اليت يتعني فهيا احتجازمه يوىص بتبىن الأولوايت التالية:
 

 للقوانني الوطنية وعدم السمح ابلحتجاز العشوايئ. التأأكيد عىل أأن يمت الاحتجاز و احلرمان من احلرية طبقاا  •

كوس يةل لردع طاليب التأأكيد عىل أأل يسمح الإطار الترشيعي و الس ياسات ابلحتجاز بسبب ادلخول غري الرشعي أأو  •

نساين مت الاعرتاف به من خالل الإعالن العاملي حلقوق الإنسان و غريه من املواثيق ادلولية.  اللجوء و هو حق اإ

جتنب احتجاز الأطفال من الالجئني و طاليب اللجوء بشلك عام، و يف حال احتجازمه التأأكيد عىل أأن الاحتجاز هو  •

 املمكنة و التأأكيد عىل أأل يمت احتجاز الأطفال مع البالغني.و لأقرص الفرتات  املالذ الأخري

 مراجعة الإطار الترشيعي ليتضمن بدائل الاحتجاز لالجئني و طاليب اللجوء ووضع أ ليات للتطبيق. •

 وضع أ ليات صارمة لتحديد املصلحة الفضىل للأطفال الالجئني حتت الاحتجاز. •

                                                           
141 Legal and protection policy research series, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, 
UNHCR, 2006. 
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آت احتج •  از عائلية.مراجعة س ياسات الاحتجاز للسمح مبنشأ

 وضع أ ليات جادة لفصل الأطفال عن البالغني والالجئات عن الالجئني يف أأماكن الاحتجاز. •

جياد توازن نوعي يف تعيني حراس السجون و غريمه من املوظفني. •  مراجعة س ياسات التوظيف لضمن اإ

ممن قد يعانون من الصدمة أأو  بناء قدرات حراس السجون من الإانث عىل التعامل مع احملتجزين من النساء و الأطفال •

 .النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل من حضااي العنف اجلنيس و 

آت الاحتجاز للضحااي احملمتلني للعنف اجلن • يس و العنف التأأكيد عىل وضع أ ليات شكوى تمتتع ابلرسية و الشفافية مبنشأ

آت. النوع الإجامتعيالقامئ عىل   داخل املنشأ

ىل  النوع الإجامتعيمراجعة س ياسات الاحتجاز ووضع طرق لإحاةل الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • اإ

 اخلدمات القطاعية املتعددة.

 

 

 الإعاقةذوي الالجئني من   7.7

 ومه، النوع الإجامتعييس و العنف القامئ عىل توجد بني خمتلف جممتعات الالجئني يف املنطقة فئات أأكرث عرضة خملاطر العنف اجلن

ليه قطاع غري مريئ داخل جممتعات الالجئني يشلكون  ن عليه، قد حيرم هؤلء مو  ؛احلكومات و املنظمت الإنسانيةقد ل تنتبه اإ

عاقة. وتشمل هذه الفئات الالجئني من ذوي الرضوريةخدمات الوقاية و الاس تجابة   املس نات.خاصة النساء ، و الإ

 

عاقة ما يكون الالجئني من ذوي  كثرياا  غري مرئيني داخل خماميت وجممتعات الالجئني. حيث تنحو الأرس اإىل عزةل أأقارهبم ممن الإ

عاقة  اجلسمنية  مرأأة تعاين من الإ ما جتنب الومصة أأو حميهتم. و يف معزل عن اجملمتع ميكن أأن تتعرض اإ عاقة هبدف اإ يعانون من الإ

غتصاب و العنف من قبل الرشيك. و نتيجة لعزلهتا الاجامتعية و اجلسمنية ل يعرف أأحد مبحنهتا و من مث لميكهنا الوصول خملاطر الا

ىل اخلدمات و ادلمع الالزمني. من هجة أأخرى تتعرض النساء و الفتيات و يف بعض الأحيان الرجال و الأولد ذوي الإعاقات  اإ

عاقات ذات صةل اذلهنية خملاطر العنف اجلنيس و ا لإساءة و الاس تغالل. كم قد يتعرض أأيضا الأشخاص اذلين يعانون من اإ

من قبل اجلناة اذلين يعمتدون عىل عدم قدرة  النوع الإجامتعيابحلديث و التخاطب من خماطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ن الصحة اجلنس ية و الإجنابية و يف ؤولستبعادمه من التوعية بش هؤلء عىل الإبالغ عن العنف و الإساءة اليت تعرضوا لها. و نظراا 

 142ددمه و كيفية حمية أأنفسهم.هتغياب ش باكت حمية الأقران داخل جممتعاهتم، ل يعرف هؤلء ابخملاطر اليت قد 

ن اخملاطر اجلس مية اليت يتعرض لها الالجئون من ذوي  ،و عليه عاقةفاإ اتحة اخلدمات هو واقعاا  الإ يواهجونه عىل الرمغ من  وعدم اإ

 ؤونلشللأمم املتحدة أأهنم يشلكون نس بة ملحوظة داخل أأي جممتع لالجئني. فقد أأشارت نتاجئ  ادلراسة اليت أأجرهتا املفوضية السامية 

عاقة الالجئني حول الالجئني من ذوي  ىل أأن نس بة الأرس اليت يعيش هبا خشص من ذوي الإ داخل منطقة كردس تان ابلعراق، اإ

ىل عاقة الإ  ىل أأن 9داخل عدد من اخملاميت قد وصلت اإ % من هؤلء مه من اذلكور، يف حني وصلت 62%. حيث أأشارت ادلراسة اإ

ىل  18نس بة الأطفال حتت سن  جميل الأشخاص ذوي 41اإ عاقة% من اإ عاقة ش يوعاا الإ الإعاقات اجلسمنية  ييفه  . أأما أأكرث أأنواع الإ

عاقات البرصية )%(30%(، تلهتا الإعاقات اذلهنية )50) عاقات السمعية )10، مث الإ %( ووصلت نس بة  الإعاقات 7%(، مث الإ

ىل الرعاية الصحية بوصفها أأمه احتياجاهتم، تلهتا احلاجة اإىل 75%. وقد أأشارت 30املرتبطة ابلقدرة عىل احلديث اإىل  % من الأرس اإ

                                                           
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. 

https://www.womensrefugeecommission.org/blog/2350-gender-disability-and-displacement-raising
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ىل املال )14ادلواء ) شارة %(. أأ 3%( و الأدوات املعينة )8%( و احلاجة اإ % ممن مشلهم 93ما النتيجة امللحوظة فاكنت اإ

ىل عدم حصول الأشخاص من ذوي   143عىل أأي مساعدة من أأية منظمة. الإعاقةالاس تطالع اإ

صدار املالحظة اخلتامية رمق اإ يف ظروف اللجوء اإىل  الاحتياجات اخلاصةوقد أأدت أأمهية التصدي لحتياجات الأشخاص ذوي 

عاقة من ذوي للمفوضية حول الالجئني من قبل اللجنة التنفيذية 110 دراج اقرتاب السن و الإ النوع ، حيث اعرتفت بأأمهية اإ

عاقةوالتنوع عند رصد و الاس تجابة لحتياجات الأشخاص ذوي  الإجامتعي . كم اعرتفت بأأن احتياجاهتم مل يمت أأخذها يف الاعتبار الإ

ختاذ  اتحة اخلدمات هلم سواء يف ظروف اللجوء أأو عند العودة. و قد طالبت امللحوظة اخلتامية ادلول ابإ ىل عدم اإ كم أأشارت اإ

عاقةالإجراءات املناس بة محلاية ومساعدة الأشخاص ذوي  يف الاعتبار. وقد طالبت وحميهتم ضد المتيزي وأأخذ احتياجاهتم  الإ

عاقةامللحوظة اخلتامية ادلول ابلرصد الرسيع و املمهنج لالجئني من ذوي  عاقة لتعزيز احرتام  الإ وتسجيلهم ورفع الوعي بقضااي الإ

 144حقوقهم و كرامهتم.

نسانية العامةل يف جممتعات الالجئني فهم خماطر و احتياجات الالجئني و غ ريمه من الأشخاص من ذوي و عىل ادلول و املنظمت الإ

عاقةلوقاية الالجئني ذوي  شامةل مقاربةوالوفاء ابحتياجاهتم من خالل الإعاقة  النوع من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  الإ

ىل اخلدمات املناس بة. ولبد من تشجيع اكفة  الإجامتعي ولتعزيز الاس تجابة حلالت العنف املوهجة ضد هذه الفئة و ضمن وصوهلم اإ

تفاقية حمية حقوق الأشخاص ذوي  عاقةادلول للتصديق عىل اإ ضاف  ،تفاقية. أأما ادلول الأطراف يف الإ الإ ختاذ خطوات اإ ة يفعلهيم اإ

ضافة اإىل ذكللضمن الإلزتام بنصوص امحلاية اخل تفاقية الهامة. اإ هناك حزمة من املبادئ الإرشادية  ،اصة املنصوص علهيا يف هذه الإ

عاقةلاكفة اجلهات اليت تتعامل مع الالجئني و النازحني من ذوي   :الإ

 

عاقة: لبد وأأن تقوم اكفة اجلهود الإنسانية اليت تس هتدف الأشخاص ذوي املقاربة املبنية عىل احلقوق • عىل مبادئ حقوق  الإ

عاقةالإنسان املنصوص علهيا يف التفاقية اخلاصة حبقوق الأشخاص ذوي  ومهنا عدم المتيزي و احرتام كرامة و اس تقاللية  الإ

 الشخص و املساواة بني اجلنسني و احرتام التنوع و حقوق النساء والأطفال.

عاقة تضمني النازحني من ذويتعزيز املشاركة الاكمةل و  : عىل ادلول و العاملني ابملنظمت الإنسانيةةالشمولياملقاربة  •  الإ

زاةل اكفة  العقبات اليت تعوق مشاركهتم يف صناعة القرار.  يف اكفة الأنشطة اجملمتعية و اإ

آت واخلدمات وتكييف  • ها الإاتحة: عىل ادلول و العاملني ابملنظمت الإنسانية العمل عىل هتيئة البيئة املاكنية مبا يف ذكل املنشأ

عاقةلتصبح متاحة للأشخاص ذوي   .الإ

عاقةاحلياة بشلك مس تقل: لبد من أأخذ خطوات لهتيئة الظروف ليك يعيش الالجئون ذوي  • بشلك مس تقل قدر  الإ

 الإماكن ومشاركهتم يف اكفة نوايح احلياة.

جراءات لضمن حقوق النساء الالجئات والأطفال واملس نني  النوع الإجامتعيالوعي بشأأن العمر و  • والتنوع: لبد من تبين اإ

عاقةمن ذوي  عاقهتم و أأيضاا  الإ بسبب معرمه و نوعهم الاجامتعي وخلفيهتم، وضمن  واذلين قد يتعرضوا للمتيزي بسبب اإ

 145مشاركهتم الاكمةل يف معلية صناعة القرار.

 

                                                           
143 Kurdistan Region of Iraq Assessment Report; Syrian Refugees with Disabilities Living in Camps in Northern 
Iraq, UNHCR, Reach Initiative, 2014. 
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. 
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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عاقةذوي من تواجه الالجئني يف ضوء اخملاطر املزتايدة اليت و لهيا سابقاا  ،من النساء و الأطفال واملس نني الإ  واليت متت الإشارة اإ

اتحة اخلدمات،  يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية لوقاية وحمية الالجئني والتحدايت اليت يواهجوهنا سواء يف الرصد و اإ

 :النوع الإجامتعيمن العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  الإعاقةذوي 

 

 بناء القدرات:

عاقة توفري التدريب ملس ئويل امحلاية سواء اكنوا حكوميني أأو غري حكوميني حول اخملاطر اليت هتدد الأشخاص ذوي  • الإ

 و لغة برايل(. يف ذكل ذوي الإعاقات اذلهنية و املس نني و عىل وسائل الإتصال املالمئة )لغة الإشارةمبا 

تعريف اكفة العاملني مبجال امحلاية )سواء اكنوا حكوميني أأو غري حكوميني( ابحرتام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي  •

عاقة  والعمل عىل وضع مدوانت سلوكية. الإ

عاقة توفري التدريب و رفع الوعي ابتفاقية الأمم املتحدة اخلاصة حبقوق الأشخاص ذوي  • وكيفية تطبيقها يف ظروف الزنوح الإ

و أأرسمه و للقادة اجملمتعيني و أأفراد اجملمتع و املدرسني و العاملني مبجال الرعاية  الاحتياجات اخلاصةللأشخاص ذوي 

 يل احلكومة احملليني.ؤوة و مسالصحية و العاملني يف جمال املساعدات الإنساني

نفاذ القانون والقضايل ؤوبناء قدرات مقديم اخلدمات مبا يف ذكل مس • تفاقية الإ و  الإعاقةعىل حقوق الأشخاص ذوي  ة،اإ

عاقةاخلاصة حبقوق الأشخاص ذوي  جيابية قرساا وعالقهتا ابلالجئني والنازحني  الإ لضمن تبين هؤلء ملفاهمي و ممارسات اإ

 .الإعاقةجتاه الأشخاص ذوي 

عاقةبناء قدرات مقديم اخلدمات القانونية عىل متثيل الأشخاص ذوي  • يف احملامك والمتثيل للأشخاص اذلين يعانون من  الإ

عاقات بدنية وعقلية.  اإ

 البنية التحتية:

عاقةالعمل عىل توفري اخلصوصية للنساء ذوات  • و أأماكن الاس تحمم  و اخلاص مبا يف ذكل دورات املياه يف اجملال العام الإ

 واملراكز الصحية و غريها محلاية كرامهتن و أأمهنن.

العمل عىل تكييف اكفة اخلدمات املقدمة داخل مناطق الالجئني )اخلدمات الصحية و التعلميية و امللجأأ واملراكز اجملمتعية،  •

 .الإعاقةخل( لتصبح متاحة لالجئني من ذوي اإ 

 رفع الوعي:

عاقة اذلهنية  الإعاقةحول خماطر امحلاية اليت يواهجها الالجئني ذوي تنظمي محالت لرفع الوعي  • مبا يف ذكل النساء ذوات الإ

عاقةووادلات الأطفال ذوي   اليت قد يتعرضوا لها. النوع الإجامتعيوخماطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  الإ

 ال ليات اجملمتعية:

يف اكفة أ ليات امحلاية اجملمتعية لرصد  الإعاقةدمع املبادرات اجملمتعية لإرشاك النساء والأطفال و غريمه من الالجئني ذوي  •

 ابلبرش مبا يف ذكل العنف املزنيل و الإساءة  اجلسمنية و الإجتار النوع الإجامتعيومنع  العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

عاقةالالجئني ذوي  والإهمل و المتيزي وومص  .الإ

نسانية لتقيمي القدرات احمللية عىل الاس تجابة خملاطر امحلاية  • القيام مببادرات مشرتكة مع اكفة العاملني يف جمال املساعدات الإ

عاقةاليت تواجه الالجئني ذوي   .الإ

آمنة داخل خماميت الالجئني و داخل اجملمتعات احلرضية و الريفية ميكن فهي • عاقةا للأشخاص ذوي توفري أأماكن أ الاجامتع  الإ

اتحة الأماكن الآمنة اليت يمت تأأسيسها يف اخملاميت للأشخاص  وتبادل املعلومات، كم يتاح فهيا للأطفال اللعب وضمن اإ

 .الإعاقةذوي 
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رشاك الأطفال و الش باب لرصد حالت الأطفال املعرضني للخطر  • دمع املبادرات اجملمتعية لتأأسيس جلان محلاية الطفل واإ

عاقةمبا يف ذكل الأطفال ذوي  حاةل احلالت اإىل مس الإ  امحلاية أأو السلطات ؤويلومراقبة اخملاطر والتدخل عند الإماكن و اإ

 عند الرضورة.

عاقةلش باب ذوي تشجيع اإرشاك الأطفال و ا •  يف مجموعات الأطفال و الش باب داخل اجملمتع. الإ

عاقةتشجيع تأأسيس مجموعات دمع الأقران للوادلين و أأفراد أأرس الأطفال ذوي  • ، و تأأسيس مجموعات جتمع بني الأهمات الإ

 و الأطفال أأو مجموعات دمع وادلية ميكن من خاللها أأن تلتقي الأرس و يتاح فهيا للأطفال اللعب.

 اخلدمات وال ليات:

بالغ للأشخاص ذوي  • بالغ عن خماطر امحلاية و املشألك اخلاصة ابلأشخاص  الإعاقةوضع أ ليات لالإ وأأرسمه و جرياهنم لالإ

 ووضع نظم مشرتكة لالس تجابة. الإعاقةذوي 

عاقةالتوسع يف خدمات البحث عن الأرسة لتشمل الأشخاص ذوي  • عادة مجع هؤلء الأشخاص مع أأرسمه  الإ أأو مع واإ

 الأرس املمتدة و الأرس البديةل عند اس تحاةل مجعهم مع أأرسمه.

اتحة اخلدمات القطاعية املتعددة و املمتحورة حول الناجني بشلك اكمل ودون أأي متيزي للأشخاص ذوي  •  الإعاقةضمن اإ

 مبا يف ذكل اخلدمات اخلاصة ابلعداةل و المتثيل القانوين.

 

 :النوع الإجامتعي يس و العنف القامئ عىلحمية الأطفال من العنف اجلن 8.7

. و تشمل هذه الأشاكل املمرسات النوع الإجامتعييواجه الأطفال الالجئون أأشاكل خاصة من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

هبدف  ابلبرش ختان الإانث و الإجتاراملواليد و  لنسب عالية من قتالتقليدية الضارة مثل زواج الأطفال والزواج القرسي و 

ساءة  الاس تغالل اجلنيس و بغاء الأطفال و العنف اجلنيس داخل الأرسة. كم ميكن أأن يتعرض الأطفال الالجئني أأيضا لالإ

والاس تغالل اجلنيس و أأيضا العنف املرتكب من قبل أأشخاص معروفني للطفل أأو أأشخاص ميكهنم الوصول للأطفال الالجئني 

أأحصاب السلطة. و يواجه الأطفال الالجئني العاملني يف جمال املساعدات الإنسانية و غريمه من مثل املدرسني و معلمي ادلين و 

حمية لعامتدمه عىل الآخرين و حمدودية قدراهتم عىل  نظراا  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل بشلك خاص خماطر العنف اجلنيس و 

كراههم مقارنة ابلبالغني. نظراا أأنفسهم و حمدودية قوهتم. و   146لفتقارمه للخربات احلياتية، يسهل اس تغالل الأطفال و اإ

 . وأأحدالنوع الإجامتعيالقامئ عىل  وهناك فئات خاصة بني الأطفال الالجئني أأكرث عرضة للعديد من أأشاكل العنف اجلنيس و العنف

هؤلء الأطفال اإىل وهجهتم دون حصبة وادلهيم أأو رعاية أأحد أأفراد . حيث يصل الأطفال املنفصلني و غري املصحوبنيهذه الفئات مه 

 و الاحتجاز. ابلبرش أأرسهتم املمتدة أأو أأحد اجلريان و من مث يزداد تعرضهم خملاطر الاس تغالل اجلنيس و الإساءة و التجنيد و الإجتار

، الأطفال حتت الاحتجازو تشمل هذه الفئة من الأطفال الأرس اليت يعولها طفل. أأما الفئة الأخرى الأكرث تعرضا للخطر فهيي 

ذا ما مل يمت فصلهم عن البالغني. و يتعرض الأطفال املنفصلني و غري املصحوبني  حيث يواجه هؤلء خماطر الإساءة اجلنس ية خاصة اإ

اطر التجنيد من قبل ادلول أأو غريها. و تتكرر حالت الإساءة اجلنس ية للأولد و الفتيات خالل فرتة خمل الأطفال اجملندينو أأيضا 

غفال الفتيات عند البدء يف الإجراءات الرمسية للترسحي. جتنيدمه و قد تؤثر عىل هجود توحيد الأرسة. و يمت يف بعض  الأحيان اإ

لهيم اجلناة بوصفهم خاليني من والزواج املبكر و الاس تغالل اجلنيس و خاصة الفتيات خملاطر الإساءة  املراهقنييتعرض حيث ينظر اإ

ىل جانب العديد من  الأمراض املنقوةل جنس يا مما يعرضهم خلطر العدوى مبرض فقدان املناعة و غريه من الأمراض املنقوةل جنس يا اإ

غتصاب. و يمت تصممي برامج حول الصحة اجلنس ية  الأمراض الأخرى. كم ميكن أأن تتعرض الفتيات محلل غري مرغوب فيه نتيجة لالإ

عاقةالأطفال ذوي يتعرض  ،من هجة أأخرىو والصحة الإجنابية لس هتداف هذه الفئة.  أأيضا خملاطر العنف اجلنيس والعنف القامئ  الإ

                                                           
146 Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines 
for Prevention and Response, UNHCR, May 2003. 
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ىل اخلدمات القامئة. أأما النوع الإجامتعيعىل  . ونظرا لقيام أأرسمه حبجهبم تصري هذه الفئة غري مرئية و ل ميكهنم ابلتايل الوصول اإ

و خاصة الفتيات الاليت تعملن يف املنازل والأطفال اذلين يعيشون أأو يعملون يف الشارع فيواهجون خماطر الإساءة  الأطفال العاملني

زاء مرؤس هيم و غريمه من البالغني خاصة يف غياب الإرشاف. من انحية أأخرى تتعرض و الاس تغالل اجلنيس نظرا لضعف مو  قفهم اإ

ن للعزةل الاجامتعية و المتيزي وقد لالس تغالل اجلنيس. كم قد يتعرض للحرمان الاقتصادي و من مث تزداد هشاش هتمالفتيات الأهمات 

ىل اخلدمات الأساس ية. كم حترم هذه الفئ ة أأيضا من التعلمي و غريه من الربامج الاقتصادية و الاجامتعية مما ل ميكهنن الوصول اإ

 .أأشاكل العنفلاكفة يعرضهن 

ساءة معاملهتم و من مث  الأطفال املولودين لضحااي/الناجيات من الاغتصاب هناك أأيضاا  حيث يمت يف بعض الأحيان التخيل عهنم أأو اإ

فال يمت رصدمه  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل و الأولد الناجني من العنف اجلنيس يتعرضون خملاطر الإساءة و الاس تغالل. أأما 

(. وتتعرض هذه الفئة للمزيد من أأو الإبالغ عن حالهتم نتيجة للومصة الاجامتعية )وهو ما سيمت نقاشه مبزيد من التفاصيل لحقاا 

ىل اخلدمات اخملصصة للناجني   ،. وأأخرياا النوع الإجامتعيلقامئ عىل من العنف اجلنيس والعنف االضغوط لعدم الإبالغ أأو الوصول اإ

و من  ،من العنف النوع أأنفسهم لهذا  النوع الإجامتعيالأطفال املتورطني يف جرامئ العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل قد يتعرض 

عادة تأأهيلهم والتأأكد من عدم عودهتم مرة اثنية لهذا  ،مث  147من الإجرام.النوع فالبد من مساعدهتم و تقدمي ادلمع لإ

 

اليت يتعرض لها الأطفال  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل هناك العديد من الاسرتاتيجيات للتصدي خملاطر العنف اجلنيس و 

تصال حول قضية العنف اجلنيس  الالجئني. وترتاوح هذه الاسرتاتيجيات من رفع الوعي من خالل محالت املعلومات و التعلمي والإ

رسات امحلالت اليت تتصدى للمم و أأيضاا  ومحالت الصحة العامة اخلاصة ابلأمراض املنقوةل جنس ياا  النوع الإجامتعيو العنف القامئ عىل 

 التقليدية الضارة من خالل الرتكزي عىل أأبعاد الصحة و منو الأطفال.

 

مع الرتكزي عىل  النوع الإجامتعيعد مشاركة الأطفال والنشء غاية يف الأمهية جملاهبة خماطر العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل وت  

( لرفع وعهيم ابحلقوق املتساوية د )كم متت الإشارة سابقاا مشاركة الأطفال الناجني من العنف. و هناك أأيضا أأمهية للعمل مع الأول

للفتيات وتشجيع املفاهمي الإجيابية جتاه النساء والفتيات يف خمتلف الس ياقات. وتتضمن الاسرتاتيجيات اليت تتصدى لتعرض الأطفال 

حلاق الأطفال الالجئني ابلتعلمي وتبين برامج أأكرث مرونة  أأيضاا  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل الالجئني خملاطر العنف اجلنيس و  اإ

م الرقابة ظ  ن   من العنف. كم تشمل الاسرتاتيجيات أأيضاا النوع لس هتداف الفتيات املترسابت من التعلمي للتقليل من خماطر هذا 

زاةل العقبات أأمام وصول الأطفال اإىل لتقيمي الأشخاص املتعاملني مع الأطفال الالجئني وتسجيل وتوثيق اكفة الأطفال الالجئني  واإ

عادة مجعها والأنشطة التشاركية  اخلدمات مع الرتكزي عىل احتياجات الأطفال املنفصلني وغري املصحوبني، وأأيضاا  البحث عن الأرس و اإ

 .يط وتصممي التدخالت وتنفيذهالتخط ل 

 

 - النوع الإجامتعيخملاطر العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  والرتكزي عىل أأكرث الفئات تعرضاا  –و لضمن حمية الأطفال الالجئني 

 يوىص بتبين ادلول الأعضاء للأولوايت التالية:

 

، و حتديد السن الأدىن عاماا  18مراجعة الترشيعات لضمن متاش هيا مع املعايري ادلولية مبا يف ذكل حتديد معر الطفل عند  •

ب احتجاز الأطفال للمعايري ادلولية وجتن   لية اجلنائية طبقاا ؤوديد سن املسللك من اذلكور و الإانث و حت 18للزواج عند 

 الالجئني واللجوء لالحتجاز فقط مكالذ أأخري ولأقرص فرتة ممكنة.

                                                           
147 Ibid. 
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وضع أ ليات واحضة وحمددة لتحديد املصلحة الفضىل للطفل و بناء قدرات الفاعلني املعنيني )الإخصائيني الاجامتعيني  •

 ال ليات خاصة يف ادلول اليت تسمح بزواج الأطفال بقرار من القايض.القضاة( عىل تنفيذ و 

يالء الأولوية لتسجيل الأطفال املنفصلني و غري املصحوبني ووضع أ ليات جادة للرصد والبحث عن الأرس  • عادة و اإ اإ

ىل ال ليات اجملمتعية لرصد ودمع احلالت  ضافةا اإ  الأقل تعرضاا للخطر.توحيدها، اإ

محلايهتم من  مناس بة التاكليف لضمن تسجيلهم رمسياا اكفة الأطفال الالجئني من خالل أ ليات مرنة و التأأكد من تسجيل  •

 .النوع الإجامتعيخماطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

جراءات تنفيذية معيارية مشرتكة لرصد حالت الأطفال املعرضني خملاطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • النوع وضع اإ

 وطرق الإحاةل. الإجامتعي

توفري التدريب ادلوري و املمهنج للعاملني مبجال امحلاية )سواء من احلكوميني أأو من غري احلكوميني( عىل التعامل مع  •

الضحااي/ ، مبا يف ذكل رصد حالت الأطفال النوع الإجامتعيالأطفال املعرضني خلطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

ىل اخلدمات املناس بة اليت تراعي خصوصية الأطفال.اإ الناجني من العنف و املعرضني للخطر و   حالهتم اإ

 دمع املبادرات اجملمتعية لوضع أ ليات محلاية الطفل اليت تشمل الرصد و الإحاةل. •

يف تصممي وتنفيذ  جامتعيالنوع الإ اإرشاك الأطفال و املراهقني مبا يف ذكل الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

 مبادرات امحلاية اجملمتعية.

 اإرشاك الرجال والأولد يف برامج الوقاية من العنف اجلنيس ضد الأطفال. •

التأأكد من تبين املدارس والوحدات الصحية املس تقبةل للأطفال ملمرسات توظيف صارمة تتضمن التدقيق يف اكفة العاملني  •

 .النوع الإجامتعيالعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل للتأأكد من عدم تورطهم يف جرامئ 

تدريب املدرسني و العاملني ابخلدمات الصحية داخل جممتعات الالجئني عىل التعامل مع الأطفال الناجني من العنف  •

حاةل حالهتم للخدمات املناس بة. النوع الإجامتعيلعنف القامئ عىل اجلنيس و ا  واإ

لتحاق اب • ملدارس و توفري خيارات التعلمي غري الرمسي و غري املنظمة للأطفال الالجئني من فتيات تشجيع الفتيات عىل الإ

وأأولد ملنع املمرسات اخلاصة بزواج الأطفال ومعل الأطفال )و يه مواقف قد يتعرض فهيا الأطفال خملاطر العنف اجلنيس 

 (.النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل و 

والإجنابية املوهجة للمراهقني من الإانث و اذلكور و زايدة وعهيم حول قضااي الصحة الإجنابية دمع برامج الصحة اجلنس ية  •

 .و الأمراض املنقوةل جنس ياا 

جياد روابط قوية بني برامج امحلاية و التعلمي و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • من أأجل حمية  النوع الإجامتعيتشجيع اإ

 من العنف ضد الأطفال.النوع واس تجابة أأكرث فاعلية لهذا 
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 التوصيات العامة .8

 العمل من خالل التعديالت الترشيعية عىل: 1.8

تفاقيات ادلولية اليت من شأأهنا أأن تضمن الوقاية وامحلاية من العنف ضد النساء والفتيات يف حالت التصديق عىل الإ  •

 اللجوء.

اتحة امحلاية للنساء و الفتيات الالجئات دون أأي متيزي من خالل النصوص القانونية اليت توفر امحلاية ضد  • اكفة أأشاكل اإ

 .النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل العنف اجلنيس و العنف مبا يف ذكل 

قلميية و الوطنية لتامتىش واملعايري يعات دمع املساواة بني اجلنسني يف اكفة الترش  • تفاقية القضاء عىل الإ ادلولية مبا يف ذكل اإ

 .النوع الإجامتعياكفة أأشاكل العنف ضد املرأأة )الس يداو( للتصدي للأس باب اجلذرية للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

وضع تعريف واحض للعنف اجلنيس و الاغتصاب و العنف املزنيل يف القانون لضمن تغطيته لاكفة أأشاكل العنف املرتكب  •

 قبل الرشيك.من 

قلميية و تعديل الترشيعات الوطنية لتامتىش و املعايري و الإلزتامات  • ادلولية املعنية بتجرمي اكفة أأشاكل العنف اجلنيس الإ

 و تبين أ ليات مناس بة و متسقة للمساءةل مبا يف ذكل الأحاكم اجلنائية عىل اجلناة. النوع الإجامتعيوالعنف القامئ عىل 

 .للجنسني عاماا  18زواج الأطفال، لبد و أأن حتدد القوانني املعنية احلد الأدىن لسن الزواج عند  ةيف ظل مشلك •

جئني اللخالل الأزمات مبا يف ذكل ا النوع الإجامتعي وضع س ياسات للتصدي للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل •

 .وطاليب اللجوء و الأشخاص عدميي اجلنس يةقرساا والنازحني 

 ةادلوريالأمم املتحدة ومعليات املراجعة اتفاقيات مثل لية عابف ادلول الأعضاءتتبناها وال ليات القامئة اليت ومعالا ابلإجراءات  •

دراسة حسب التحفظات ال لالتفاقيات ادلولية مبا يف ذكل ع  فمن أأجل ضمن التطبيق ال العمليويص ابس مترار ، الشامةل

 ذات الصةل.

 :عىل القدرات البرشية واملاليةالعمل من خالل تمنية وتعزيز   2.8

مثل  النوع الإجامتعيختصيص املوارد الوطنية لاكفة القطاعات املعنية ابلس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

البنية الأساس ية  و أأيضاا  امحلاية و الصحة و اخلدمات النفس ية و الاجامتعية، واخلدمات القانونية، واملالجئ و أأمن اخملاميت

 للمخاميت.

عطاء الأولوية للمتويل اخملصص للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  • يف ظروف  النوع الإجامتعياإ

 اللجوء وختصيص املوارد لمتويل اخلدمات املتخصصة يف الأماكن اليت تزداد فهيا أأعداد الالجئني.

اس تخدام أ ليات التنس يق الوطنية لتعبئة املوارد من اجلهات املاحنة لربامج الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف  •

 .النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

 الإنسانية. الطوارئحالت العنف املبين عىل النوع الاجامتعي يف  حولايدة رقعة التدريب ز •
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دارة احلاةل عىل رصد الناجني من العنف اجلنيس و العنف  • بناء قدرات نظم امحلاية الوطنية و املؤسسات و القامئني عىل اإ

ىل اخلدمات اليت تمتحور حول احتياجات الناجني. النوع الإجامتعيالقامئ عىل  دارة احلاةل و الإحاةل اإ  و عىل اإ

دار  • دماج الوقاية و الاس تجابة بناء قدرات العاملني يف قطاع الصحة عىل الإ ة الإلكينيكية حلالت الاغتصاب و دمع اإ

 داخل القطاع الصحي. النوع الإجامتعيللعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

بناء قدرات العاملني يف قطاع الصحة عىل توثيق الإصاابت ومجع الأدةل اخلاصة ابلطب الرشعي والتعامل مع الإصاابت  •

 تدريهبم عىل الرعاية الوقائية و تقيمي خماطر امحلل والوقاية الالزمة. و أأيضاا  منقوةل جنس ياا و التحقق من حدوث عدوى 

دارة احلاةل يف  • حاةل ملساعدة العاملني يف جمال امحلاية والقامئني عىل اإ جراءات تنفيذية معيارية وطرق لالإ رشادات واإ تطوير اإ

دارة احلاةل والإحاةل طبقاا   .النوع الإجامتعيللمبادئ الإرشادية لرعاية الناجني من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  القيام ابإ

دراج فقرات خاصة بعدم التسبب يف الأذى و جتنب التداعيات غري املقصودة خاصة تكل اليت قد تعرض ، لإماكنند اع  • اإ

العنف خلاصة ابلوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و د من اخملاطر يف الإجراءات التنفيذية املعيارية الوطنية االناجني للمزي

 .النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

 :عىل التنس يقمن خالل أ ليات العمل   3.8

والعمل عىل  النوع الإجامتعيوضع وتعزيز أ ليات التنس يق الوطنية للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  •

دماج الاس تجابة حلاةل الالجئني داخل هذه ال لية.  اإ

دارة املعلومات ومراكز  • دمع ال ليات الوطنية يف ادلول الأعضاء اليت هبا جلوء وبناء قدراهتا يف جمالت التقيمي واملتابعة ونظم اإ

 .أأة يف مناطق اللجوءالتأأهيل النفيس وتأأسيس ش باكت جممتعية عىل املس توى القاعدي واحمليل محلاية املر 

ضمن تبادل املعلومات بشلك ممهنج بني ال لية الوطنية للتنس يق و ال ليات اليت تعمل عىل مس توى فرعي/حميل و تعزيز  •

 أ ليات رفع التقارير من الكياانت احمللية ل لية التنس يق الوطنية مع الإلزتام مببادئ و معايري الرسية.

وارد، ادلعوة و حشد التأأييد لتغيري الس ياسات، فتح ابب احلوار حول أأمه القضااي اس تخدام أ ليات التنس يق لتعبئة امل •

و تثقيف العامة، القيام  تكل القضاايوالفجوات، تطوير مواد تعلميية ومعلوماتية، التواصل مع الإعالم لتسليط الضوء عىل 

ضافةا  ىل بناء قدرات اكفة ال  بدراسات تقيميية، مجع البياانت والرقابة، اإ العنف و رشاكء يف جمال مناهضة العنف اجلنيس اإ

 .النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

نشاء   4.8  :، وذكل عرباسرتاتيجيات الوقايةالعمل عىل اإ

حلاةل و تكوين و ديناميكيات القوة يف اجملمتعات املعنية، ومعارف اجملمتع و توهجاهته و ممارساته االقيام بدراسات  •

مبا يف ذكل العنف املزنيل وزواج الأطفال عىل وجه  النوع الإجامتعياملرتبطة ابلعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 اخلصوص.

د مصادر اخلطر وأأمه املوارد اجملمتعية اليت ميكن تعبئهتا لتوفري تعزيز قواعد املشاركة اجملمتعية الإجيابية عن طريق رص •

 امحلاية للنساء و الفتيات و الأولد و الرجال ضد العنف.
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داخل جممتع  النوع الإجامتعيوأأمناط العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  النوع الإجامتعيارف و فهم عالقات بناء املع •

الالجئني من خالل محالت رفع الوعي اليت تس هتدف اكفة أأفراد اجملمتع سواء اكنوا من الرجال أأو النساء أأو الأطفال 

ثنية وادلينية.  من اكفة امجلاعات الإ

التنس يق داخل جممتع الالجئني ومع غريمه من الفاعلني دلفع أأنشطة الوقاية والاس تجابة من خالل احلفاظ عىل  •

 ت ادلمع الاجامتعي القامئة وتعزيزها.ش باك

 النوع الإجامتعيللمواقف السلبية جتاه الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  اإرشاك اجملمتع يف التصدي •

 وضمن أأمان الناجني و أأرسمه وتبين توجه ل يتسامح مع اجلناة.

ل الرجوةل و الأنوثة بني الالجئني )الرجال و النساء تقدمي ادلمع للربامج اليت تس هتدف تغيري التصورات القامئة حو  •

و الفتيات و الأولد( اليت تكرس من عالقات القوى غري املتوازنة و تتسامح مع العنف ضد املرأأة و يف الوقت ذاته 

جيابية و عداةل للأدوار و الإسهامات اخلاصة ابلنساء و الفتيات و الأولد و الرجال و ا ملتأأصةل يف دمع الآراء الأكرث اإ

 الاعرتاف حبقوقهم يف املساواة و الاس تقالل والأمن والكرامة.

 بوصفهم دعاة للمساواة بني اجلنسنياإرشاك الرجال ممن يشغلون املناصب الهامة و القادة من اذلكور و صانعي القرار  •

 .الإجامتعيالنوع و متكني النساء و الفتيات و القضاء عىل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

مج قضااي النوع الاجامتعي يف مناجه التعلمي العايل لتكون جزء من التعلمي املدين واملسؤولية الاجامتعية لطلبة د •

 .ماكحفة العنف ضد املرأأة –اجلامعات خاصة فامي ييل 

آمنة للأولد و الفتيات الالجئني مع مالحظة  • لتحاق ابملدارس بوصفها بيئة أ الارتباط بني بذل اجلهود لتسهيل الإ

الالتحاق و البقاء يف املدرسة وبني خمرجات امحلاية للأطفال و النشء مبا يف ذكل املس توايت الأعىل من التعلمي 

 الأطفال.ةل والمتكني الاقتصادي و الاجامتعي و تراجع خماطر زواج الأطفال وعم

تقوية للفتيات الالجئات الأكرث عرضة خملاطر  العمل عىل دخول الفتيات وبقاهئن يف املدارس و توفري دروس •

 الترسب.

دمع الربامج املقامة داخل املدرسة و يف فرتة ما بعد ادلراسة للجمع بني الأطفال الالجئني و أأطفال اجملمتعات املضيفة  •

ندماج و احلوار و منع ترسب الفتيات و الأولد من املدارس.  لتشجيع الإ

 نس ية و الإجنابية للأطفال و املراهقني.تقدمي مناجه تتعلق ابلصحة اجل  •

دمع وتعزيز برامج املهارات الوادلية داخل جممتعات الالجئني والعمل عىل التقليل من الهشاشة الاقتصادية  •

 والاجامتعية للأرس.

الناجني من العنف اجلنيس الضحااي/ تبين برامج لتوفري س بل العيش و تدريبات همنية لالجئني مع اس هتداف  •

اتحة خدمات ادلمع النفيس  النوع الإجامتعيف القامئ عىل والعن لمتكيهنم من البدء يف أأنشطة مدرة لدلخل و لضمن اإ

آمن و اللضحااي/  و الاجامتعي  يرس.م لناجني من خالل هذه الربامج بشلك أ

عالمية وتعلميية حتتوي عىل رسائل أأساس ية للفئات ا • ملس هتدفة تطوير اسرتاتيجيات لرفع الوعي و مواد تواصل اإ

جيايب ملنع هذا  حداث تغيري ثقايف و اجامتعي اإ  من العنف.النوع والقيام بتدخالت لرفع الوعي تس هتدف اإ
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اتحة   5.8  :من خالل اخلدمات املتخصصةالعمل عىل اإ

اتحة خدمات الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  • النوع ضمن نص الترشيعات الوطنية عىل اإ

 لالجئني دون أأي متيزي. الإجامتعي

 النوع الإجامتعيرفع الوعي و تبين اسرتاتيجيات لتغيري القمي و املفاهمي الاجامتعية جتاه العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

 داخل جممتعات الالجئني للقضاء عىل الومصة الاجامتعية املرتبطة بطلب اخلدمات.

زاةل العقبات الإجرائية اليت تواج • الناجني الضحااي/ ه الالجئني أأو غريمه من الفئات الأكرث هشاشة للوصول اإىل خدمات اإ

 .النوع الإجامتعيمن العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

نفاذ القانون و القضاء( للتعامل مع حالت العنف  • بناء قدرات مقديم اخلدمات داخل القطاعات املعنية )مبا يف ذكل اإ

، مع الاحرتام الاكمل النوع الإجامتعيأأبعاد بشلك يراعي الأبعاد الثقافية و  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل 

 الناجني.الضحااي/ ة لاكفة املبادئ الإرشادية اخلاصة برعاي

يف خمتلف القطاعات  النوع الإجامتعيبناء قدرات العاملني يف الوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

حول  ةاملتحمور املقاربةعىل املبادئ الإرشادية لرعاية الناجني مثل الاحرتام و الأمن و السالمة و الرسية و عدم المتيزي و 

 دأأ عدم التسبب يف الأذى.الناجني ومب

 بناء قدرات مقديم اخلدمات و الأرس و أأفراد اجملمتع عىل تقدمي الإسعافات الأولية النفس ية. •

تقدمي ادلمع لوضع برامج جممتعية لتقدمي ادلمع النفيس والاجامتعي داخل جممتعات الالجئني ابلتعاون مع أأفراد اجملمتع وامجلاعات  •

 حلكومية احمللية و الهيئات املعنية.اجملمتعية و املنظمت غري ا

 النوع الإجامتعيتوفري التدريب املنتظم للعاملني يف قطاع الصحة عىل رصد حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

و مرض فقدان املناعة و حالت امحلل غري املرغوب فيه و عالج الإصاابت و مجع  والوقاية من الأمراض املنقوةل جنس ياا 

 الأدةل اخلاصة ابلطب الرشعي.

دمع هجود مقديم اخلدمات الصحية اجملمتعيني واملتطوعني و القامئني عىل التوليد التقليديني و املعاجلني التقليديني و كذكل  •

 .لنوع الإجامتعيالأبعاد السلبية ل و  السلبية ة يف تغيري القمي اجملمتعيةاملنظمت غري احلكومية و امجلعيات الأهلي

مدادها ابلأدوات الالزمة و املوارد و الأدوية  للتعامل مع حالت الاغتصاب مبا يف  • عداد الوحدات الصحية و غريها و اإ اإ

 .غتصابللناجيات من الا post-exposure prophylaxis kitذكل أأدوات الوقاية ما بعد التعرض 

عطاء الأولوية لأنشطة التقليل من خماطر العنف عند التخطيط للموقع و بنائه. •  اإ

نفاذ القانون بوضع أ ليات للتقليل من خماطر العنف وحمية  • الناجني من خماطر املزيد الضحااي/ ضمن قيام العاملني عىل اإ

 من العنف.

قامة وحدات متخصصة داخل مراكز الرشطة تمتتع ابخلربة اخلاصة ابلوقاية والاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف  • دمع اإ

 وضمن وجود ضابطات رشطة. النوع الإجامتعيالقامئ عىل 

الضحااي/ ع دمع تواجد منظمت املساعدة القانونية احمللية و ضمن تعيني موظفني مدربني عىل املبادئ الإرشادية للتعامل م •

الضحااي/ ميكهنم من العمل بكفاءة و ادلفاع عن حقوق  النوع الإجامتعيالناجني من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

 الناجني.
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الضحااي/ رفع وعي العاملني يف النظام القضايئ )القضاة ووالكء النيابة(  ابلزتاماهتم ابلتحقيق يف البالغات و التعامل مع  •

 و يعطي أأولوية حلقوقهم و سالمهتم و رفاههتم و القرارات اليت يتخذوهنا. النوع الإجامتعينف بشلك يراعي الناجني من الع 

دراج الرؤى  ليت تعزز من املساواة بني اجلنسنيتشجيع الس ياسات التعلميية ا • داخل النظام التعلميي، عىل سبيل املثال اإ

 يبية للمعلمني و املستشارين.والأدوات يف الربامج التدر  لنوع الإجامتعياخلاصة اب

وضع اسرتاتيجيات خاصة لتشجيع التحاق الفتيات الالجئات ابلتعلمي مبا يف ذكل حتقيق التوازن بني املدرسني من اذلكور  •

 و الإانث داخل املدارس املس تقبةل لالجئني.

والنظم التعلميية  النوع الإجامتعيعىل بناء الصالت بني النظم الوطنية للوقاية و الاس تجابة للعنف اجلنيس و العنف القامئ  •

ىل اخلدمات املناس بة.  من خالل أ ليات للرقابة ورصد حالت العنف والإحاةل اإ

وضع برامج توفري س بل املعيشة ابملشاركة الاكمةل لالجئني من النساء و الفتيات و الأولد و الرجال و أأيضا اجملمتعات  •

 العنف.تصاعد معدلت تؤدي اإىل زايدة التوترات و  املضيفة لضمن تدخالت فعاةل و مس تدامة ل

 

يالء أأمهية قصوى ل  6.8  :خاللمن لقضااي اخلاصة العمل عىل اإ

 .هتمدمع ادلول اليت هبا معسكرات لجئني لتحسني مس توى الإس تجابة للأطفال والنساء وتوفري بيئة مناس بة هلم وحمي •

واختاذ التدابري الكفيةل للحد من  النوع الإجامتعيوالنصوص الترشيعية اليت تكرس المتيزي عىل أأساس مراجعة الس ياسات  •

 العنف الأرسي.

واملساواة  النوع الإجامتعيتنظمي محالت رفع الوعي لتوعية جممتعات الالجئني بقضااي العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  •

)الصحية و النفس ية و املعنوية(  يل عىل الأفراد و الأرس و اجملمتعاتاملزنبني اجلنسني و التداعيات السلبية للعنف 

 والتصدي للومصة الاجامتعية ضد النساء الاليت تقمن ابلإبالغ عن العنف املزنيل.

ىل  •  عاما. 18مراجعة الترشيعات الوطنية حول زواج الأطفال لضمن توافقها مع املعايري ادلولية و رفع سن الزواج اإ

قدرة نظم حمية الطفل الوطنية عىل التصدي لقضية زواج الأطفال من خالل تطبيق الأطر الترشيعية احلالية اليت دمع  •

 من خالل تعزيز و اإصالح النظم القانونية الوطنية عند الرضورة. لزواج الأطفال و أأيضاا  تضع حداا 

الالجئات الاليت تصلن مبفردهن والأطفال ممن وضع أ ليات جممتعية لرصد الفئات املعرضة خلطر الاس تغالل اجلنيس مثل  •

من اذلكور و الأطفال املنفصلني و غري  النوع الإجامتعييعولون أأرس و الناجني من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 .الكرمي بل العيشاملصحوبني و املراهقني خاصة الفتيات و تقدمي ادلمع هلم من خالل برامج توفري س   

جياد فرص معل مالمئة محلايهتم من الاس تغالل أأثناء دمع برامج توفري •  س بل العيش لالجئني من اذلكور و الإانث لضمن اإ

ىل التحرش اجلنيس و الإس تغالل.  العمل مما قد يعرض الالجئات من النساء و الفتيات اإ

التأأكد من وجود ميثاق أأخاليق ملزم  خاص ابلإساءة و الاس تغالل اجلنيس باكفة املنظمت الإنسانية و أأن  مجيع العاملني  •

 عىل عمل هبذا امليثاق و بتبعات خرقه و يقومون ابلتوقيع عليه.  

اتحهتا لالجئني • محلاية الضحااي احملمتلني من  العمل عىل وضع أ ليات جممتعية للشكوى توفر الأمان و الشفافية و الرسية و اإ

نفاذ القانون وأأيضاا  غاثة الإنسانية و قوات حفظ السالم واإ  الإساءة و الاس تغالل اجلنيس من قبل العاملني يف جمال الإ

 العاملني ابلقوات املسلحة.
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و تبادل املعلومات  التأأكد من تبين اكفة املنظمت الإنسانية لس ياسات توظيفية صارمة تتضمن التدقيق يف ملفات املرحشني •

قالهتم بسبب تورطهم يف الإساءة والاس تغالل اجلنيس  غريها من أأشاكل و بني املنظمت اخملتلفة حول املوظفني اذلين متت اإ

 العنف.

محلاية و املساعدة للضحااي ومعاقبة اجلناة واب ابلبرش التأأكيد عىل توفري الإطار الترشيعي والس ياسات اخلاصة مباكحفة الإجتار •

 للمعايري ادلولية. ووضع خطط معل وطنية وتنفيذها وفقاا 

ممتحورة حول الناجني للتصدي لالإجتار يف البرش من خالل الرصد و الاس تجابة للناجني مقارابت تطوير س ياسات و  •

دانة واملس ىل امحلاية و املساعدة و التأأكد من عدم مواهجهتم لالحتجاز و الإ لية ؤومن الإجتار بوصفهم أأفراد يف حاجة اإ

جتار أأو بسبب دخوهلم أأو تواجدمه بشلك غري رشعي داخل ادلوةل.  بسبب تعرضهم لالإ

ابلفعل كأحد خطوات  ابلبرش وضع أ ليات للرقابة وأأدوات لرصد الالجئني املعرضني خلطر الإجتار أأو حضااي الإجتار •

 التسجيل وحتديد وضعية اللجوء مبراكز الاس تقبال الساحلية و مراكز الاحتجاز.

 للقوانني الوطنية وعدم السمح ابلحتجاز العشوايئ. يمت الاحتجاز واحلرمان من احلرية طبقاا أأن التأأكيد عىل  •

مح الإطار الترشيعي والس ياسات ابلحتجاز بسبب ادلخول غري الرشعي أأو كوس يةل لردع طاليب سالتأأكيد عىل أأل ي  •

 اللجوء.

 لالجئني و طاليب اللجوء ووضع أ ليات للتطبيق.مراجعة الإطار الترشيعي ليتضمن بدائل الاحتجاز  •

تبين بدائل الاحتجاز للأطفال بشلك عام حيث حيرم الاحتجاز بشلك أأسايس الأطفال من المتتع حبقوقهم املنصوص  •

تفاقية حقوق الطفل. و عىل وجه اخلصوص  ؛الهجرةاللجوء و جتنب احتجاز الأطفال بسبب  ،علهيا يف القانون ادلويل و اإ

حيث أأشارت جلنة حقوق الطفل أأن الاحتجاز ل ميكن أأن يصب يف املصلحة الفضىل للطفل. أأما يف حالت احتجاز 

 لأقرص مدة ممكنة و أأل يمت الاحتجاز يف أأماكن الاحتجاز اخلاصة ابلبالغني.فيمت التأأكيد عىل أأن احتجازمه يكون  ،الأطفال

ل مع احملتجزين من النساء و الأطفال ممن قد يعانون من الصدمة أأو بناء قدرات حراس السجون من الإانث عىل التعام •

ل حيدث أأل ينبغي احتجاز الأطفال؛ علما أأن النوع الإجامتعيمن حضااي العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  يف حالت  اإ

 .أأخري وكحل الرضورة املطلقة

 الإعاقةيل امحلاية سواء اكنوا حكوميني أأو غري حكوميني حول اخملاطر اليت هتدد الأشخاص ذوي ؤوتوفري التدريب ملس •

 مبا يف ذكل ذوي الإعاقات اذلهنية و املس نني و عىل وسائل الإتصال املالمئة )لغة الإشارة و لغة برايل(.

ة و التعلميية و امللجأأ و املراكز العمل عىل تكييف اكفة اخلدمات املقدمة داخل مناطق الالجئني )اخلدمات الصحي •

 .الإعاقةخل( لتصبح متاحة لالجئني من ذوي اإ اجملمتعية، 

عاقةتنظمي محالت لرفع الوعي حول خماطر امحلاية اليت يواهجها الالجئني ذوي  • عاقةمبا يف ذكل الأشخاص ذوي  الإ  الإ

عاقةاذلهنية ووادلات الأطفال ذوي   اليت قد يتعرضوا لها. النوع الإجامتعيوخماطر العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل  الإ

يف اكفة أ ليات امحلاية اجملمتعية لرصد  الإعاقةدمع املبادرات اجملمتعية لإرشاك النساء والأطفال وغريمه من الالجئني ذوي  •

ابلبرش  لعنف املزنيل والإساءة اجلسمنية والإجتارمبا يف ذكل ا النوع الإجامتعيومنع  العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

عاقةوالإهمل والمتيزي وومص الالجئني ذوي   .الإ

كراه والاغتصاب وجترميه بشلك مناسب. •  مراجعة الترشيعات الوطنية لتضمني اكفة أأشاكل التصال اجلنيس ابلإ

تغيري القوالب المنطية للنوع واملعتقدات الثقافية املرتبطة اإرشاك أأفراد اجملمتع و الأرس يف مبادرات تغيري القمي اجملمتعية و  •

 ابلرجوةل خللق بيئة دامعة للناجني اذلكور من العنف اجلنيس للحديث عن جتارهبم و طلب اخلدمات.
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وضع أ ليات واحضة و حمددة لتحديد املصلحة الفضىل للطفل و بناء قدرات الفاعلني املعنيني )الإخصائيني الاجامتعيني  •

 والقضاة( عىل تنفيذ ال ليات خاصة يف ادلول اليت تسمح بزواج الأطفال بقرار من القايض.

عادة  • يالء الأولوية لتسجيل الأطفال املنفصلني و غري املصحوبني ووضع أ ليات جادة للرصد و البحث عن الأرس و اإ اإ

 توحيدها.

محلايهتم من  س بة التاكليف لضمن تسجيلهم رمسياا خالل أ ليات مرنة و منا التأأكد من تسجيل اكفة الأطفال الالجئني من •

 .النوع الإجامتعيخماطر العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

طار ضمن  • العنف القامئ مبا يف ذكل الأطفال املولودين نتيجة للعنف اجلنيس و  الزواجامحلاية للأطفال املولودين خارج اإ

وتسجيلهم عند امليالد، مع بذل اجلهود محلاية الأهمات العازابت والنساء الاليت محلن بأأطفالهن نتيجة  الإجامتعيالنوع عىل 

 للعنف اجلنيس و الاس تغالل.

نفاذ الإسرتاتيجية ولتبادل التجارب واخلربات بني ادلول الأعضاء •  .تنظمي منتدى دوري ملتابعة اإ

نفاذ الإسرتاتيجية • عداد تقرير موحد ملتابعة اإ  .اإ
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 امللحق الأول

 املصطلحاتتعريف أأمه املفاهمي و 

عىل عدد كبري من القضااي اليت تتخطى الاعتداء اجلنيس و  النوع الإجامتعييش متل مفهوم العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

من العنف هناك حاجة ماسة للتعريف و النوع الاغتصاب. ومن أأجل فهم أأفضل للأس باب اجلذرية و التبعات الناجتة عن هذا 

. و تقوم هذه التعريفات عىل معايري دولية متفق علهيا. و قد ختتلف الترشيعات الوطنية واجلنس النوع الإجامتعيالمتيزي بني مفهويم 

. يشري مفهوم اجلنس النوع الإجامتعيعن هذه املعايري كم قد ترتدد أأو حتجم عن قبول بعض أأشاكل العنف بوصفها عنف قامئ عىل 

ىل  لذلكور و الإانث. ويه خصائص وراثية و تنحرص الاختالفات يف الوظائف الفزييولوجية و الإجنابية.  أأما  اخلصائص البيولوجيةاإ

ىل  النوع الإجامتعي ىل الرجال و النساء.  و يمت حتديد هذه اخلصائص  اخلصائص الاجامتعيةفهو لفظ يشري اإ اليت يمت اس نادها اإ

امتعية بناء عىل عوامل خمتلفة مثل العمر، و ادلاينة، و الأصل القويم، و العريق، و الاجامتعي.  كم ختتلف أأيضاا طبقاا للثقافة الاج

النوع ليات و عالقات القوة بني أأفراد أأي جممتع أأو ثقافة. ويمت تعمل ؤوو يمت عىل أأساسها تعريف الهوية و الوضع و الأدوار واملس

أأو فطري و لكنه يتطور ليس تجيب للتغريات يف البيئة الاجامتعية التنش ئة الاجامتعية. و هو مفهوم غري اثبت  لمن خال الإجامتعي

ن مفهوم   148هو مفهوم يمت تعلمه و عليه فهو مفهوم متغري. النوع الإجامتعيو الس ياس ية و الثقافية. و من مث، فاإ

فميزي بني العنف بشلك عام و أأشاكل العنف اليت تس هتدف الأفراد أأو مجموعات من  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل أأما مفهوم 

من قبل جلنة الس يداو بوصفه العنف اذلي يمت توجهيه ضد  النوع الإجامتعيالأفراد بناء عىل نوعهم. وقد مت تعريف العنف القامئ عىل 

تب عليه أأذى أأو معاانة للمرأأة  أأو الفتاة سواء من الناحية أأو اجلنس. و يتضمن أأي فعل عنيف يرت  النوع الإجامتعيخشص بناء عىل 

 149اجلسمنية أأو اجلنس ية أأو النفس ية مبا يف ذكل الهتديد بأأفعال من هذا القبيل أأو القرس أأو احلرمان التعسفي من احلرية.

ىل أأي فعل ميثل عنف قامئ عىل  العنف ضد املرأأةأأما مفهوم  أأذى بدين أأو جنيس أأو نفيس للمرأأة يرتتب عليه  النوع الإجامتعيفيشري اإ

و يتضمن العنف  النوع الإجامتعيو الفتاة سواء يف اجملال اخلاص أأو العام. و يعد العنف ضد املرأأة نوع من أأنواع العنف القامئ عىل 

 150اجلنيس.

ىل أأي فعل أأو حماوةل أأو هتديد ذو طبيعة الإس تغالل و الإساءةيف ذكل  مبا العنف اجلنيسيشري مفهوم  جنس ية ينتج عنه أأو قد  اإ

 .النوع الإجامتعيينتج عنه أأذى بدين أأو نفيس أأو معنوي. و العنف اجلنيس هو أأحد أأنواع العنف القامئ عىل 

                                                           
148 Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, Guidelines 
for Prevention and Response, UNHCR, May 2003. 
149 Ibid. 
150General Assembly, the Declaration of Ending Violence against Women, 
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm. 
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النوع العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل وتتبىن املفوضية السامية للأمم املتحدة لشؤون الالجئني مفهوم أأكرث مشولية و هو مفهوم 

ل أأن الرجال و هو م  الإجامتعي فهوم يعرتف بأأنه عىل الرمغ من أأن الغالبية العظمى من الضحااي/الناجني مه من النساء و الأطفال، اإ

 151.النوع الإجامتعيو الأولد قد يتعرضون أأيضا للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

كراه أأو الضغط  العنف ىل الأذى البدين. و قد يكون العنف هو نوع من الس يطرة و الاضطهاد اذلي قد يتضمن القوة أأو الإ ضافة اإ اإ

واحضاا يف شلك اعتداء بدين أأو هتديد خشص بسالح، كم قد يأأخذ شالكا خفياا مثل التخويف و الهتديد و الإضطهاد. و من مث، 

جبار الشخص اذلي يتعرض لهذا  رادته النوع يمت اإ نتيجة من العنف عىل الترصف ابلشلك املتوقع منه أأو الترصف بشلك ضد اإ

 للخوف.

حداث أأذى بدين أأو نفيس أأو الإساءة  هو سوء اس تخدام للسلطة يمتكن من خالهل اجلاين من الس يطرة عىل حضيته عن طريق اإ

رادهتم.  خافة الضحية من هذا الأذى. و متنع الإساءة الأفراد من اختاذ قرارات حرة كم جتربمه عىل القيام بترصفات خارجة عن اإ  اإ

جبار  الإكراه رادته عن طريق الهتديد أأو الإرصار اللفظي أأو املناورة و التأأثري هو اإ جبار خشص أآخر عىل الترصف ضد اإ أأو حماوةل اإ

 أأو اخلداع أأو التوقعات الثقافية أأو القوة الاقتصادية.

ختاذ قرارات يه القدرة عىل اختاذ القرارات. و تتأأثر اكفة العالقات مبمرسة السلطة.  و حني ميارس الشخص السلطة لإ  السلطة

تتعلق حبياته، تصبح السلطة مبثابة نوع من التأأكيد عىل قبوهل و احرتامه لنفسه مما يكرس احرتام و قبول الآخرين هل بوصفه مساو 

هلم.  أأما حني يمت اس تخدام السلطة للهمينة وفرض الزتامات عىل الآخرين و منع الآخرين و تقييدمه و اختاذ قرارات بشأأن حياهتم 

ن ينتج عن ذكل انهتاك حلقوق الآخرين. و من مث، فالبد من حتليل عالقات القوة بني الرجال و النساء وبني النساء وبعضهن فميكن أأ 

و أأيضا بني الرجال و بعضهم و بني البالغني و الأطفال و بني الأطفال و أأندادمه لتكريس القدرة عىل الوقاية و الاس تجابة للعنف 

 بشلك فعال. النوع الإجامتعي اجلنيس و العنف القامئ عىل

: تعمتد الفئات املتأأثرة خالل الأزمات الإنسانية عىل حمية و مساعدة املؤسسات،  و عادة ما يكون العاملون  الإس تغالل و الإساءة

نسانية و احلكومة و الأمن يف موقف قوة حيث يمتتعون ابلسلطة لإختاذ قرارات قد تؤثر عىل رفا هة و حياة يف جمال املساعدات الإ

يذاء  ساءة اس تخدام هذا التباين يف السلطة لإ الأشخاص ممن يتلقون املساعدة. و حتدث الإساءة و الاس تغالل  عندما يمت اإ

ختاذ قرارات بشلك مماثل. و قد يأأخذ الاس تغالل و الإساءة شلك القوة البدنية و النفس ية  الأشخاص غري القادرين عىل التفاوض أأو اإ

كراه )الهتديد، التحفزي، اخلداع أأو الإبزتاز(  هبدف احلصول عىل خدمات جنس ية أأو غريها يف مقابل اخلدمات وغريه من وسائل الإ 

 و املساعدات و املال و غريها من أأشاكل املعوانت.

املعلومات الالزمة.   تمت عندما يتخذ خشص قراراا ابملوافقة بشلك طوعي عىل القيام بيشء ما بعد تعريفه باكفة عىل املعرفةاا املوافقة بناء

ن العبارة  رادهتا"ومن مث فاإ ذا ما مت "ضد اإ ىل غياب املوافقة بناء عىل املعرفة.  فال ميكن احلديث عن موافقة اإ شارة اإ تس تخدم لالإ

كراه أأو الاختطاف أأو النصب أأو اخلداع أأو سوء  احلصول عىل موافقة خشص ما عن طريق الهتديد أأو القوة أأو غريها من صور الإ

ذا ما بذلت اجلهود الاكفية لضمن أأن الشخص املعين عىل عمل التع ل اإ ريف. من هجة أأخرى ل يكون هناك موافقة بناء عىل التعريف اإ

اتم و ذكل من خالل توفري املعلومات الالزمة بلغة الشخص املعين و تعريفه ابلقضااي و احملاذير و اخليارات املتاحة و من مث فتقع 
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ن حياول احلصول عىل املوافقة لتقدمي املعلومات بشلك مس بق للشخص املعين و التأأكد من أأن املعلومات لية عىل عاتق مؤواملس

املقدمة شامةل وواحضة ابللغة املناس بة و مفهومة. و نظرا للتباين الطبيعي يف عالقات و ديناميكيات القوة بني الالجئني و العاملني 

ن أأية عالقات جنس ية بني ؤوسيف جمال املساعدة الإنسانية و غريمه من امل  لني اذلين يعمتد علهيم الالجئون من أأجل البقاء، فاإ

الالجئني و العاملني يف هذه املؤسسات ل ميكن وصفها بأأهنا عالقات قامئة عىل موافقة الطرفني، بل لبد من اعتبارها عالقات 

كراهية. كم ل ميكن للأطفال حتت سن المتيزي أأو الإدراك املوافقة ع  ىل أأية عالقات جنس ية.اإ

هو خشص أأو مجموعة أأشخاص أأو مؤسسة تقوم بشلك مبارش ابلإيذاء أأو بتأأييد و املوافقة عىل العنف أأو غريه من صور  اجلاين

ر، كم يكونون من أأحصاب  ت صو  الإساءة ضد خشص أأو مجموعة من الأشخاص. و عادة ما يكون اجلناة يف موضع قوة حقيقي أأو م 

ة و من مث تكون دلهيم  القدرة عىل ممارسة الس يطرة عىل حضاايمه.  و ل حصة ملا يقال حول أأن مرتكيب العنف القرار أأو السلط

عادة ما يكونون من الأغراب، فالواقع أأن معظم حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل 

يمت ارتاكهبا من قبل أأشخاص معروفني للضحية. و عادة ما تكون الضحية/الناجية أأنىث يف حني يكون اجلاين  النوع الإجامتعيعىل 

اليت يكون  النوع الإجامتعيمن اذلكور يف معظم احلالت. كم يرتكب الرجال أأيضا معظم حالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 حضاايها من الرجال والصبية. 

الصديق(: تقبل معظم اجملمتعات أأن يلعب الرشيك دورا يعطيه سلطة اختاذ القرار و الس يطرة عىل أأو  اطباخلأأو  )الزوجالرشيك 

  رشيكة حياته و غريها من أأفراد الأرسة من الإانث. و كثريا ما يمت ممارسة هذه السلطة و التأأثري من خالل المتيزي و العنف و الإساءة.

 النوع الإجامتعيعادة ما تعاين الفتيات بشلك أأكرب من العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  دقاء:أأفراد الأرسة و الأقارب و الأص

ذا اكن  داخل اجملال اخلاص. و ترتاوح هذه الانهتأاكت من الإهمل اإىل زان احملارم و عادة ما حيجم املعنيون عن الإبالغ خاصة ما اإ

متورطني يف هذه الأعمل. من انحية أأخرى تمت املمرسات التقليدية الضارة مبعرفة و الأب أأو زوج الأم أأو اجلد أأو الإخوة أأو الأعمم 

 أأحياان مشاركة أأفراد الأرسة و الأقارب و الأصدقاء.

)املدرسني والقادة ورجال الس ياسة(: قد يسئ القادة و غريمه من أأحصاب املناصب داخل اجملمتع اس تخدام أأحصاب النفوذ يف اجملمتع 

. و عادة ما تكون الضحية يف هذه الأحوال أأكرث تردداا النوع الإجامتعيالل ممارسة العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل السلطة من خ

 يف الإبالغ عن العنف نظراا ملا يمتتع به صاحب املنصب من الثقة و السلطة داخل اجملمتع. 

يف أأيدي اجلنود حيث يكون هؤلء بطبيعة الرمسية عادة ما ترتكز القوة و السلطة  قوات الأمن و اجلنود مبا فهيم قوات حفظ السالم:

احلال مسلحون و يرتدون الزي الرمسي كم أأن هلم صالحية حفظ الأمن داخل اجملمتعات. و يف بعض الأحيان ميكن للجنود القيام 

ن معلية  ابحتجاز أأو اعتقال الأشخاص كم أأهنم قد ميتلكون القدرة عىل منح احلقوق و املزااي لالجئني أأو منعها عهنم. و من مث فاإ

النوع عبور احلدود و طلب اخلدمات أأو املزااي من القوات املسلحة قد تعرض الالجئني خملاطر العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 و تزداد هذه اخملاطر ابلنس بة لالجئات. الإجامتعي

ية سواء اكنوا من املوظفني ادلوليني أأو احملليني، أأو يمتتع العاملون يف جمال املساعدات الإنسان  العاملني يف جمال املساعدات الإنسانية:

العاملني ابملنظمت غري احلكومية و هيئات الأمم املتحدة و أأيضاا الوزارات املعنية ابحلكومات املضيفة بوضع مينحهم سلطات واسعة  

ساءة اس تخدام للسلطة من قبل العام لني و التورط يف عنف جنيس يف جممتعات الالجئني. و قد ثبت مع الأسف وجود حالت اإ

وهو ما يشلك انهتأاكا للواجبات اليت يلزتم هبا اكفة العاملون ابلأمم املتحدة وأأيضاا ابلهيئات الرشيكة  النوع الإجامتعيأأو عنف قامئ عىل 
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 فالبد من توفري . و من مثاليت تدمعها الأمم املتحدة وذكل مبوجب جمةل الأمني العام حول امحلاية من العنف والاس تغالل اجلنيس

و  النوع الإجامتعيالتدريب الالزم لاكفة العاملني يف جمال املساعدات الإنسانية و تعريفهم مبفاهمي العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

 152أأيضاا مساءلهتم بشأأن أأي سلوك غري لئق.

يف السمت الثقافية و ادلينية و الاجامتعية واخللفية يتشاركون  -كم يرون أأنفسهم أأو يرامه الآخرون -هو مجموعة من الأشخاص  اجملمتع:

و الاهامتمات ويشلكون هوية مجعية ذات أأهداف مشرتكة. و لكن يف بعض الأحيان يكون هذا اجملمتع كم يراه الآخرون هو كيان 

د يقوم هذا اجملمتع ابحتواء اكفة يتكون من العديد من امجلاعات الفرعية اليت تنقسم طبقاا للعرق أأو الطبقة أأو اللغة أأو ادلاينة. وق

امجلاعات داخهل و يوفر هلم امحلاية، كم قد ميزي ضد بعض امجلاعات الفرعية خاصة الأقليات و امجلاعات املهمشة، فيصعب علهيم 

آراهئم و احلصول عىل حقوقهم. و يأأيت الالجئون و النازحون اذلين يعيشون يف جممتعات مؤقتة من خمتلف الأ  صول التعبري عن أ

 153القومية أأو ادلينية و من مث قد ل يرون أأنفسهم كجزء من أأي جممتع. 

"بشلك  ماداي  وتوفري ادلخل الأعىل لها؛ أأن تكون ظهار القيادة، رعاية الأرسة، عىل سبيل املثال، ايإ الرجوةلغالباا ما ترتبط  الرجوةل:

ا يف الوظائف ذات الوضع الاجامتعي املرموق )عىل سبيل املثال يداا أأن تكون ج  ، املناصب القيادية يف املنظمت(؛طبيعي" جيدا

ا وتأأخذ ما ترغب فيه؛ خفاء العواطف املرتبطة ابلضعف "بشلك طبيعي" يف بعض املهام؛ أأن تكون صارما  أأن تكون جيداا يف اإ

خل( )احلزن، واخلوف، والقلق... وعادة  ، وأأن تكون جانياا ولكن ليس حضية للعنف.اا لنساء، وأأن تكون رجولياهامتماا ابوأأن تظهر  اإ

 154من الهمينة والعدوانية املتصةل ابلعنف. ط الرجوةل ببعض املفاهمي اخلاطئة اليت تتض  بما ترت 

 155النوع الإجامتعيأأنواع العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 التعريف و الوصفأأنواع العنف/ 

 هو مظةل تش متل عىل أأشاكل كثرية من العنف كم ييل: النوع الإجامتعيكم متت الإشارة سابقاا، فاإن مفهوم العنف القامئ عىل 

ىل أأي نشاط جنيس بني طفل و أأحد الأقارب )زان الإساءة اجلنس ية اإىل الأطفال  • شارة اإ هو مفهوم يمت اس تخدامه لالإ

آخر أأكرب س نا ل ينمتي للأرسة. كم يرتبط املفهوم ابلس تخدام الواحض أأو احملارم( أأو بني طفل و اب لغ أأو بني طفل و طفل أ

كراه. و أأيضا يف احلالت اليت ل يمت فهيا اس تخدام القوة أأو التلوحي هبا ، فاإن اكفة الأفعال اجلنس ية اليت  الضمين للقوة أأو الإ

 املوافقة  أأو حني يكون هناك تباينا واحضا يف القوة  يه من قبيل الإساءة.يشرتك فهيا أأطفال ممن مل يبلغوا سن المتيزي أأو 

ىل احلوادث أأو أأمناط العنف اجلنيس العنف اجلنيس املرتبط ابلزناعات   • يشري مفهوم العنف اجلنيس املرتبط ابلزناعات اإ

اليت تتضمن الاغتصاب و العبودية اجلنس ية و ادلعارة القرسية و امحلل الإجباري و التعقمي الإجباري و غريها من أأشاكل 
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ال و الفتيات و الفتيان خالل الزناعات أأو يف العنف اجلنيس ذات اخلطورة املمثةل و اليت يمت ارتاكهبا ضد النساء و الرج

الفرتات التالية للزناعات أأو غريها من احلالت )الزناعات الس ياس ية(. و تظهر العالقة بني هذه الأفعال و بني الزناع 

واحضة عن طريق سمت اجلناة و دوافعهم، سمت الضحااي، مناخ احلصانة من العقاب و ضعف قدرات ادلوةل، البعد 

  156احلدودي للجرمية و أأيضا عند انهتاك هذه الأفعال لتفاق وقف اإطالق النار. عرب

حلرمان من املوارد الاقتصادية أأو فرص احلصول عىل العنف الاقتصادي اكيعد احلرمان من املوارد و الفرص و اخلدمات  •

صور العنف. و هناك أأمثةل كثرية دخل، أأو احلرمان من التعلمي واخلدمات الصحية و غريها من اخلدمات الاجامتعية أأحد 

من العنف مثل حرمان الأرمةل من احلصول عىل مرياهثا، أأو استيالء الرشيك أأو أأحد أأفراد الأرسة عىل ادلخل النوع لهذا 

أأو الأجر، أأو منع املرأأة من اس تخدام موانع امحلل، أأو منع الفتاة من الالتحاق ابملدرسة أأو احلرمان من املواد  الغذائية 

دراج الإساءة الاقتصادية حتت هذا وغري  دراج بعض النوعها من الاحتياجات الأساس ية. و ميكن اإ .  كم ميكن أأيضاا اإ

 أأشاكل الاحتجاز حتت هذا الشلك من أأشاكل العنف.

يمت يف بعض الأحيان اخللط بني املفهومني ابلرمغ من أأوجه الاختالف العنف املزنيل و العنف املرتكب من الرشيك  •

. ففي حني يس تخدم مفهوم العنف املزنيل لوصف العنف اذلي حيدث داخل املزنل أأو الأرسة بني الرشاكء و أأيضا العديدة

ىل العنف اذلي حيدث بني الرشاكء  بني غريمه من أأفراد الأرسة، يس تخدم مفهوم العنف املرتكب من قبل الرشيك ليشري اإ

ة( وتعرفه منظمة الصحة العاملية بأأنه السلوك اذلي يرتكبه )الزوج، الصديق أأو الصديقة،و غريها من العالقات امحلمي

كراه اجلنيس  الرشيك احلايل أأو السابق و اذلين ينتج عنه أأذى بدين أأو جنيس أأو نفيس مبا يف ذكل العنف البدين و الإ

 دمات.و قد يتضمن هذا الشلك من أأشاكل العنف أأيضاا احلرمان من املوارد والفرص واخل 157والإساءة و الس يطرة.

يه أأحد أأبعاد الإساءة حيث يس يطر الشخص مرتكب الإساءة عىل أأموال الضحية و ذكل للحيلوةل الإساءة الاقتصادية  •

ىل املوارد أأو العمل أأو الاحتفاظ ابلس يطرة عىل ادلخل.  158دون اس تقاللها/اس تقالهل املايل من خالل منعهم من الوصول اإ

حلاق الأذى أأو الأمل املعنوي أأو النفيس من خالل الهتديد ابس تخدام العنف البدين أأو الإساءة النفس ية أأو الوجدانية  • هو اإ

التخويف أأو الإذلل أأو العزةل القرسية أأو الاستبعاد الاجامتعي أأو املطاردة أأو التحرش اللفظي أأو الاهامتم اجلنيس، أأو 

مياءات أأو التعليقات أأو اللكمت املكتوبة ذات الطبيعة اجلنس ية أأو الهتديدية أأو تدمري الأش ياء  غري املرغوب فيه أأو الإ

 159.النوع الإجامتعيمن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع العزيزة عىل الضحية. و يندرج التحرش اجلنيس حتت هذا 

أأو البدنية. وللك  قد تكون العادات الثقافية و اجملمتعية و ادلينية ضارة بصحة الشخص العقليةاملمرسات التقليدية الضارة  •

لاكفة الأفراد يف حني يكون  فئة اجامتعية يف العامل املمرسات التقليدية و املعتقدات اخلاصة هبا، وقد يكون بعضها انفعاا 

مبجموعة بعيهنا مثل النساء. و تشمل املمرسات التقليدية الضارة ختان الإانث، التغذية القرسية  البعض الآخر ضاراا 

طفال و غريها من املمنوعات. أأما املمرسات اليت متنع النساء من الس يطرة عىل خصوبهتم أأو احملرمات للنساء، زواج الأ 
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IASC guidelines, 2015. 
159 GBVIMS User Guide. 2010. http://www. gbvims.com, referenced in IASC guidelines, 2015. 
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ىل قتل املواليد من الإانث  ضافة اإ الغذائية و املمرسات التقليدية للولدة و تفضيل الأولد و عواقهبا عىل وضعية الطفةل، اإ

 160.و امحلل املبكر و قمية املهر و غريها من الأشاكل

الزواج القرسي هو زواج يمت ضد رغبة الشخص. أأما زواج الأطفال فهو الزواج الرمسي الزواج القرسي و زواج الأطفال  •

ىل  . أأما عاماا  18أأو غري الرمسي اذلي يمت قبل بلوغ سن الثامنة عرش. و لبد من بذل اجلهود لرفع السن القانونية للزواج اإ

لزواج قبل بلوغ سن الثامنة عرش فالبد من وضع حد أأدىن لسن الزواج كم يتعني يف الأحوال اليت يمت فهيا السمح اب

جراءات واحضة ملراجعة اكفة الزجيات اليت تمت قبل الثامنة عرش لضمن املصلحة الفضىل للطفل أأو الأطفال املعنيني  تبين اإ

ذا ثبت أأهنا يف مصلحة الطفل. ل اإ  وعدم الاعرتاف هبذه الزجيات قانونياا اإ

طالق هو نوع من العنف البدين غري اجلنيس، مثل الرضب و اخلنق و اجلرح بأ ةل حادة  الاعتداء البدين • وادلفع و احلرق واإ

النار أأو اس تخدام أأي نوع من الأسلحة و أأيضا الهجوم ابلأحمض أأو أأية أأفعال أأخرى قد ينتج عهنا الأمل أأو عدم الراحة 

 161أأو اجلرح.

الاغتصاب/حماوةل الاغتصاب، الإساءة اجلنس ية ن الأشاكل مبا يف ذكل الأشاكل التالية: أأخذ العديد ميالعنف اجلنيس:  •

و الاس تغالل اجلنيس. و يعرف العنف اجلنيس بأأنه أأي فعل جنيس أأو حماوةل للقيام بعمل جنيس أأو القيام مبحاولت 

كراه أأو الهتديد ابلأذى أأو القوة اقرتاب أأو تعليقات جنس ية أأو حماوةل الإجتار بشخص ما لس تغالهل جنس يا ابس تخدا م الإ

ويشمل  162البدنية من قبل أأي خشص بغض النظر عن عالقته ابلضحية و حتت أأي ظرف مبا يف ذكل يف املزنل و العمل.

من الأشاكل مبا فهيا الاغتصاب و العبودية اجلنس ية و الإجتار و امحلل الإجباري و التحرش اجلنيس  العنف اجلنيس عدداا 

 و الاس تغالل و الإساءة اجلنس ية و الإهجاض القرسي.

o  كراه  الاغتصاب يالج قرسية أأو بأأي من أأشاكل الإ ن اكنت بس يطة  –هو أأي معلية اإ داخل  –حىت و اإ

و تتضمن أأيضا أأي نوع من  163العضو اذلكري أأو أأي جزء أآخر من اجلسم. املهبل أأو فتحة الرشج ابس تخدام

الإيالج القرسي للمهبل أأو فتحة الرشج ابس تخدام أأداة. أأما حماوةل القيام هبذا الفعل فيطلق علهيا حماوةل 

 اغتصاب.

o  ها من هو اكفة اجلراحات اليت تزيل الأعضاء التناسلية لالإانث بشلك جزيئ أأو لكي أأو غري ختان الإانث

حداهثا للأعضاء التناسلية لالإانث لأس باب غري طبية.   164اجلروح اليت يمت اإ

o  قد يبدأأ اختيار جنس املولود قبل التأأكد من امحلل أأو خالل فرتة امحلل من خالل التعرف عىل قتل الإانث

همل الطفل. وقد جنس املولود قبل الولدة و الإهجاض الاختياري، أأو بعد امليالد من خالل قتل املولود أأو  اإ

ن اكن يف الغالبية العظمى من و يس تخدم اختيار جنس املول د يف بعض الأحيان لإجياد توازن داخل الأرسة و اإ

نعاكس للتفضيل املمهنج للصبية.  165احلالت اإ

                                                           
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. 
162WHO. 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. 
164WHO. 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. 

http://www.gbvims.com/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en
http://www.gbvims.com/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501460_eng.pdf
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o  هو لفظ يس تخدم لوصف انهتاك جسدي ذو طبيعة جنس ية سواء عن طريق القوة أأو  ساءة اجلنس يةالإ

 166 املتساوية أأو القرسية.ابس تغالل الظروف غري

o يالج و تشمل الأمثةل حماوةل هو أأي نوع من التصال اجلنيس غري  الاعتداء اجلنيس التوافقي ل ينتج عنه اإ

 167الاغتصاب، القبالت غري املرغوب هبا، املداعبة أأو ملس الأعضاء التناسلية أأو الأرداف.

o هو أأي اس تغالل أأو حماوةل اس تغالل هشاشة خشص أأو ضعف موقفه أأو ثقته لأغراض  الاس تغالل اجلنيس

آخر. و تشمل  جنس ية مبا يف ذكل التكسب املايل أأو الاجامتعي أأو الس يايس من الاس تغالل اجلنيس لشخص أ

 168الفئة ادلعارة القرسية.هذه 

o نسانية لوصف  الاس تغالل و الإساءة اجلنس ية هو مفهوم متفق عليه بني العاملني يف جمال املساعدة الإ

الاس تغالل اجلنيس اذلين يمت ارتاكبه من قبل العاملني ابلأمم املتحدة و املنظمت غري احلكومية و املنظمت 

 169لني ضد الساكن املعنيني.ؤوادلولية وموظفي ادلوةل و املس

o اجلنيس غري املرغوب فيه، طلب للخدمات اجلنس ية و غريها من  أأشاكل التقاربيشمل لك  التحرش اجلنيس

 170السلوكيات اللفظية أأو اجلسدية ذات الطبيعة اجلنس ية.

ليه عىل أأنه أأفعال شائنة يعتقد أأهنا جتلب  ما يطلق عليه "جرامئ الرشف" وتشمل تشويه و قتل املرأأة والفتاة عقاابا لها عىل ما ينظر اإ

العار عىل الأرسة أأو اجملمتع )ومهنا ريم امحلض عىل وجه املرأأة الشابة عقااب لها عىل جلب العار عىل أأرسهتا أأو عىل حماوةل الزواج 

يف بعض الأحيان يمت اس تخدام قضية "الرشف" داخل بعض اجملمتعات كعذر لتخفيف  بشخص مل يقع اختيار الأرسة عليه(.  و

انث العائةل. حدى اإ من العنف النوع و يف حني يقوم اجلناة بتربير هذا  171العقوبة اليت يرتكهبا أأحد أأفراد الأرسة من اذلكور ضد اإ

ل أأنه يف واقع الأمر نوع  من الانتقام من املرأأة ملمرسة حقها الإنساين الأسايس يف بوصفه رضورايا للحفاظ عىل "رشف" العائةل، اإ

رادهتا من خشص تقوم يه ابختياره ويه حقوق مت الاعرتاف هبا يف املادة رمق  ختاذ قرار بشأأن حياهتا مثل القرار ابلزواج باكمل اإ اإ

 من اتفاقية القضاء عىل اكفة أأشاكل العنف ضد املرأأة )الس يداو(. 16

  

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

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
http://www.gbvims.com/
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
http://www.state.gov/s/ocr/c14800.htm
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 امللحق الثاين

 تفاقات ادلولية والإقلمييةال
 

قلميية اليت تعرتف حبق اكفة الأفراد يف امحلاية من  العنف و الاس تغالل والإساءة اكفة أأشاكل هناك عدد كبري من املواثيق ادلولية و الإ

رشادات النوع الإجامتعيمبا يف ذكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ىل التفاقات امللزمة مثل التفاقيات ادلولية، هناك اإ ضافة اإ . اإ

صدارها بوصفها معايري متخصصة حول الوقاية و الاس تجابة  لزمة قامت هيئات الأمم املتحدة و كياانهتا اخملتلفة ابإ و توصيات غري م 

 . النوع الإجامتعيللعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل 

و الأشخاص عدميي اجلنس ية، كم تشري بشلك خاص يف  قرساا  الإرشادات أأيضاا عىل الالجئني و النازحني وتنطبق هذه القوانني و

ىل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل   يف س ياق الزناعات أأو الأزمات الإنسانية. النوع الإجامتعيبعض الأحيان اإ

و احلق يف ادلمع واملساعدة  النوع الإجامتعيالعنف القامئ عىل ويوفر هذا الإطار الترشيعي للأشخاص امحلاية من العنف اجلنيس و 

لغاء القوانني والس ياسات والقضاء النوع الإجامتعيالالزمة اس تجابة حلوادث العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  .  كم يدعو  أأيضاا لإ

 ،ومن أأجل تنفيذ فعال لهذه الأدوات القانونية ادلولية .النوع الإجامتعيعىل القمي واملمرسات اليت تقوم ابلمتيزي بناء عىل اجلنس أأو 

عىل ادلول العمل عىل تعديل أأطرها الترشيعية القانونية للامتىش واملعايري ادلولية اليت جاءت يف تكل املواثيق و أأيضاا وضع أ ليات 

 مناس بة لضمن تنفيذ هذه املعايري بشلك فعال.

ىل الأدوات ومن الأمهية مباكن المتيزي بني الأشاكل ا خملتلفة للأدوات القانونية. فهناك ما يطلق عليه "القانون الصلب" و اذلي يشري اإ

القانونية امللزمة لدلول مثل اتفاقيات حقوق الإنسان اليت قامت ادلول ابلتصديق علهيا  و القانون الإنساين ادلويل اذلي حيمك ترصفات 

 .jus cogensما يطلق عليه القواعد الآمرة من و القانون ادلويل العريف و أأطراف الزناعات املسلحة و أأيضا قرارات جملس الأ 

من هجة أأخرى هناك أأدوات قانونية أأخرى ميكن اعتباها مبثابة "القانون الرخو" و يه الأدوات غري امللزمة اليت حتمل يف طياهتا نوع 

التخصصية حول أأمه القضااي. و تشمل هذه الإرشادات ادلولية عىل من الإلزتام املعنوي داخل اجملمتع ادلويل كم توفر الإرشادات 

ىل التعليقات العامة واملالحظات اخلتامية الصادرة عن  سبيل املثال واثئق املؤمترات ادلولية، الإعالانت، برامج العمل، ابلإضافة اإ

  172ررين و غريمه من اخلرباء.هيئات الأمم املتحدة املنشأأة مبوجب التفاقات و أأيضا املبعوثني اخلاصني و املق

 النوع الإجامتعيو فامي ييل بعض من أأمه الأدوات ادلولية املتعلقة ابلوقاية و الاس تجابة حلالت العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 يف أأوقات الزناعات.

 

 أأهداف التمنية املس تدامة:
للتمنية املس تدامة اإىل حزي التنفيذ  2030عرش التابعة للأجندة دخلت أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة  2016يف الأول من يناير 

بشلك رمسي.  و من مث، تقوم ادلول عىل مدار امخلسة عرش عاما املقبةل من خالل الإلزتام هبذه الأهداف اجلديدة اليت تنطبق عىل 

و التصدي للتغري املنايخ مع احلرص التام عىل اكفة ادلول، ببذل اكفة اجلهود للقضاء عىل اكفة أأشاكل الفقر و ماكحفة عدم املساواة 

دلويل حول أأل تس تثىن أأي فئات من هذه اجلهود. و قد مت التفاق عىل هدف خمصص للمساواة بني اجلنسني مما يعكس التوافق ا

بني قيق املساواة أأمهية حتقيق املساواة بني اجلنسني و ماكحفة اكفة أأشاكل المتيزي. وينص هدف التمنية املس تدامة اخلامس عىل حت 

زي و العنف و متكني النساء و الفتيات. و اجلدير ابملالحظة أأن هناك ثالثة أأهداف فرعية حتت هذا الهدف تتعلق ابلمتي اجلنسني

ىل املمرسات الضارة و لكها من أأشاكل العنف القامئ عىل  ضافة اإ  . النوع الإجامتعيضد النساء و الفتيات، اإ

                                                           
172 Handbook for Coordinating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings, GBV Area of 
Responsibility Working Group, Global Protection Cluster, July 2010. 
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للقضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي ضد النساء و الفتيات يف مجيع أأحناء العامل، يف حني يدعو الهدف  5.1يدعو الهدف الفرعي رمق 

للقضاء عىل اكفة أأشاكل العنف ضد النساء و الفتيات يف اجملال العام و اخلاص مبا يف ذكل الإجتار ابلبرش والاس تغالل  5.2الفرعي رمق 

للقضاء عىل اكفة املمرسات الضارة مثل زواج الأطفال و الزواج  5.3الهدف الفرعي اجلنيس و غريه من أأشاكل الاس تغالل. يدعو 

طار أأهداف التمنية  املس تدامة و خاصة الهدف رمق  173املبكر و الزواج القرسي و أأيضاا ختان الإانث. فرصة هامة لإعادة  5و يوفر اإ

حياء اجلهود داخل اجملمتعات و ادلول لتحديد و القضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي بني اجلنسني داخل الترشيعات الوطنية و الس ياسات  اإ

 واملمرسات.

 

 )الس يداو(اتفاقية القضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي ضد املرأأة 

من قبل امجلعية العامة للأمم املتحدة  1992كثريا ما يمت وصف اتفاقية القضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي ضد املرأأة و اليت مت تبنهيا عام 

تضع عىل أأهنا مبثابة ميثاق حقويق للمرأأة. و تتكون التفاقية من مقدمة و ثالثني مادة، تسلط الضوء عىل ماهية المتيزي ضد املرأأة و 

أأي تفرقة أأو استبعاد أأو  من التفاقية يعرف المتيزي ضد املرأأة بأأنه " 1أأجندة للعمل ادلويل للقضاء عىل هذا المتيزي. و طبقا للمدة 

حباط الاعرتاف للمرأأة حبقوق الإنسان آاثره أأو أأغراضه، توهني أأو اإ بغض النظر عن  ،تقييد يمت عىل أأساس اجلنس ويكون من أ

حلرايت الأساس ية يف امليادين الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية واملدنية أأو يف أأي ميدان متتعها ابو وضعها الاجامتعي، 

و توفر جلنة القضاء عىل المتيزي ضد املرأأة )جلنة الس يداو( الإرشادات املتخصصة حول تفسري و تنفيذ التفاقية. و قد وحضت  ."أآخر

، و هو العنف اذلي يوجه ضد  النوع الإجامتعيمن التفاقية يشمل أأيضا "العنف القامئ عىل  1دة اللجنة أأن تعريف "المتيزي" ابملا

ن "المتيزي" كم تعرفه املادة ذ "يشمل الأفعال اليت تسبب مرأأة و اذلي يؤثر بشلك غري متوازن يف النساء".  و من مث فاإ  املرأأة لكوهنا اإ

كراه و غريها من صور احلرمان من أأذى أأو معاانة من الناحية اجلسمنية أأو اذله  نية أأو اجلنس ية أأو الهتديد مبثل هذه الأفعال أأو الإ

ن العنف القامئ عىل  ضافة اإىل ذكل فاإ ذا اكنت هذه  النوع الإجامتعياحلرية." اإ ميثل خرقاا لبعض نصوص التفاقية، بغض النظر عم اإ

ىل العنف بشلك واحض.  174النصوص تشري اإ

تفاقي دراج مبدأأ و ابلتصديق عىل الإ ختاذ اكفة الإجراءات للقضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي ضد املرأأة مبا يف ذكل اإ ة، تلزم ادلول نفسها ابإ

لغاء اكفة الترشيعات المتيزيية و تبين الترشيعات املناس بة ملنع المتيزي ضد ا ملرأأة املساواة بني الرجال و النساء داخل نظمها القانونية، اإ

يزي ضد املرأأة و املؤسسات العامة لضمن امحلاية الفعاةل للنساء ضد المتيزي و ضمن القضاء عىل اكفة أأشاكل المت  و أأيضاا تأأسيس احملامك

 175املنظمت و الرشاكت.من قبل الأشخاص و 

 و طبقا للس يداو، فادلول الأطراف مس ئوةل عن تبين الترشيعات املناس بة وغريها من الإجراءات للقضاء عىل المتيزي ضد املرأأة

لوطنية وتعزيز امحلاية القانونية و احلقوق املتساوية للمرأأة، و أأيضا مس ئوةل عن ضمن امحلاية الفعاةل للمرأأة ضد المتيزي من خالل احملامك ا

ختاذ اكفة الإجراءات للقضاء عىل اخمل  تصة و غريها من املؤسسات العامة، و الابتعاد عن تبين أأي ممارسات متيزيية ضد املرأأة و اإ

لغاء اكفة النصوص القانونية الوطنية اليت تشلك متيزيا ضد املرأأة )املادة المتي زي ضد املرأأة من قبل أأي خشص أأو منظمة أأو رشكة، و اإ

ختاذ الإجراءات للقضاء عىل اكفة أأنواع الأحاكم املس بقة و أأي أأمناط لأدوار الرجال و النساء 2 (. كم يتعني عىل ادلول الأطراف اإ

                                                           
173 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5  
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  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
http://www.refworld.org/docid/52d920c54.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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ختاذ الإجراءات املناس بة مبا فهيا الترشيعات للقضاء عىل اكفة أأشاكل الإجتار يف النساء و الاس تغالل يف ادلعارة (، و 5)املادة رمق  اإ

 176(.6)املادة 

 ( : "العنف ضد املرأأة"1992من قبل جلنة القضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي ضد املرأأة ) 19التوصية رمق 

مئ تتناول هذه التوصية اليت أأصدرهتا جلنة القضاء عىل المتيزي ضد املرأأة العديد من القضااي املتعلقة مبفهوم العنف اجلنيس و العنف القا

طبقا  النوع الإجامتعيو "المتيزي" القامئ عىل  النوع الإجامتعي، أأمهها هو توضيح العالقة بني العنف القامئ عىل  النوع الإجامتعيعىل 

(، و أأيضاا تتناول أأن التفاقية تنطبق عىل العنف اذلين ترتكبه السلطات العامة و هو ما ميثل 7من التفاقية )الفقرة  1مدة رمق لل

ىل مس ئولية ادلول 8انهتاك ادلوةل لإلزتاماهتا مبوجب القانون ادلويل حلقوق الإنسان و غريها من التفاقات )الفقرة  (، كم تشري أأيضا اإ

جراء التحقيق و معاقبة هذه الأفعال عن الأفعا ختاذ الإجراءات الرضورية ملنع انهتأاكت احلقوق أأو اإ ل الفردية يف حال جعزها عن اإ

ىل أأن الإجراءات املتخذة للقضاء عىل اكفة أأشاكل الإجتار ابلبرش تتضمن حمية الفئات الأكرث 9)الفقرة  (. كم تشري التوصية أأيضاا اإ

جراءات حمئية هشاشة مثل النساء املنخر  طات يف البغاء، و أأيضا للقضاء عىل الاغتصاب و غريه من أأشاكل العنف، كم تطالب ابإ

 (.16و  15و عقابية خاصة خالل احلروب والزناعات املسلحة و احتالل الأرايض )الفقرة 

ىل أأمهية توفري تدريبات حول  ني عىل تنفيذ القانون و ذكل لضمن للقضاة و العامل النوع الإجامتعيو تشري التوصية العامة أأيضا اإ

جراءات وقائية و عقابية خاصة ملاكحفة الإجتار 24التنفيذ الفعال لالتفاقية )الفقرة  ىل أأمهية  تبين اإ ب(. كم تشري التوصية أأيضا اإ

س(.  24)الفقرة ز( و ضمن وصول النساء الريفيات و اجملمتعات املعزوةل للخدمات اخلاصة بضحااي العنف 24والاس تغالل اجلنيس )

ىل أأمهية التصدي للعنف املزنيل و الإساءة اجلنس ية من خالل الإجراءات العقابية املناس بة ) ( 1ف 24وتشري التوصية أأيضا اإ

ش( من خالل الإجراءات القانونية  24 ة)الفقر  النوع الإجامتعيورضورة قيام ادلول برفع التقارير عن اكفة أأشاكل العنف القامئ عىل 

 177ش ت(. 24ية وامحلائية اليت يمت تبنهيا للتغلب عىل العنف ضد املرأأة و أأيضا عن مدى فاعلية هذه الإجراءات )الفقرة و الوقائ 

 لوضع الالجئ واللجوء واجلنس ية وانعدام اجلنس ية للمرأأة لنوع الإجامتعيبشأأن الأبعاد املتعلقة اب 32التوصية العامة رمق 

ن الهدف من هذه التوصية العامة هو  رشاداإ ادلول الأطراف بشأأن كيفية معاجلة مجيع جوانب الزتاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء عىل  اإ

عمل حقوق الالجئني وطاليب اللجوء والنساء عدميي اجلنس ية  مجيع أأشاكل المتيزي ضد املرأأة والوفاء ابلزتاماهتا ابحرتام وحمية واإ

 .يف حالت الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية ويف حالت الاحتاللو السمليف فرتات ، وعدم المتيزي املساواةواملوضوعية يف 

للتوصية، تتحمل ادلول الأطراف املسؤولية الرئيس ية عن ضمن عدم تعرض النساء اللوايت يلمتسن اللجوء والالجئات والنساء  وفقاا و 

ن كن  الولية القضائية،حتت الفعلية أأو  املتقدمات للجنس ية والنساء عدميي اجلنس ية داخل أأراضهيا أأو حتت س يطرهتا خارج واإ

 اليت قد يقوم هبا الأفراد أأو الفاعلني من غري ادلول.نهتأاكت الامبوجب التفاقية، مبا يف ذكل  نحلقوقه انهتاك لأيأأراضهيا 

 

عالن الأمم املتحدة حول القضاء عىل العنف ضد املرأأة،   1993اإ

                                                           
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.  
177 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html/  

http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html
http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html/
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عالن الأمم املتحدة حول القضاء عىل العنف ضد املرأأة اس تكمل للتوصية العامة الصادرة عن جلنة القضاء عىل اكفة أأشاكل  ي عد اإ

النوع ، حول العنف ضد املرأأة. حيث يقوم بتحليل الروابط بني المتيزي القامئ عىل 1992المتيزي ضد املرأأة )الس يداو( الصادرة عام 

و حقوق املرأأة اخلاصة ابلنساء و الفتيات. و يسلط الإعالن الضوء عىل أأن التنفيذ  النوع الإجامتعيلقامئ عىل والعنف ا الإجامتعي

الفعال للس يداو من شأأنه الإسهام بشلك فعال يف القضاء عىل العنف ضد املرأأة، يف حني يعرب الإعالن عن القلق من أأن "العنف 

 التطور و السالم".ضد املرأأة هو عائق أأمام حتقيق املساواة و 

ضافة اإىل ذكل يعرب الإعالن عن القلق بسبب تعرض الفئات التالية خلطر العنف مثل الأقليات و أأيضا النساء الالجئات. حيث  اإ

ىل الأقليات و الساكن الأصليني و الالجئات  تعرب امجلعية العامة عن قلقها من أأن بعض اجملموعات من النساء مثل الاليت ينمتني اإ

اء املهاجرات و النساء ممن يعشن يف املناطق الريفية أأو املناطق النائية، أأو النساء الاليت تعانني الفقر أأو النساء الاليت يعشن و النس

عاقة و الس يدات املس نات و النساء يف ظروف  يف مؤسسات أأو حتت الاحتجاز و أأيضا الفتيات و النساء الاليت تعانني من الإ

 178الزناع.

و هو التعريف اذلي مت تبنيه من قبل العديد من الفاعلني  النوع الإجامتعيتعريف للعنف املبين عىل  2و  1مادتيه  يقدم الإعالن يف

 ادلوليني:

الأذى أأو املعاانة قد ينتج عنه  النوع الإجامتعييعرف هذا الإعالن  العنف ضد املرأأة بأأنه أأي شلك من أأشاكل العنف القامئ عىل 

كراه و غريها من أأوجه احلرمان من احلرية. و ميكن أأن تمت هذه البدنية أأو اجلنس ية أأو  اذلهنية أأو الهتديد ابرتاكب تكل الأفعال و الإ

 (.  1الأفعال يف اجملال العام أأو اخلاص. )املادة 

 :يفهم ابلعنف ضد املرأأة انه يشمل عىل سبيل املثال ل عىل سبيل احلرص، ما ييل

طار الأرسة مبا يف ذكل الرضب والتعدي اجلنيس عىل أأطفال الأرسة الإانث ،  العنف البدين واجلنيس -أأ  والنفيس اذلي حيدث يف اإ

والعنف املتصل ابملهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإانث وغريه من املمرسات التقليدية املؤذية للمرأأة ، والعنف غري الزويج 

 والعنف املرتبط ابلس تغالل؛

طار اجملمتع العام مبا يف ذكل الاغتصاب والتعدي اجلنيس واملضايقة اجلنس ية العنف البدين واجل  -ب نيس والنفيس اذلي حيدث يف اإ

جبارهن عىل البغاء؛  والتخويف يف ماكن العمل ويف املؤسسات التعلميية وأأي ماكن أآخر ، والاجتار ابلنساء واإ

 179(.2)املادة  .عنه، أأيامن وقع العنف املدين واجلنيس والنفيس اذلي ترتكبه ادلوةل أأو تتغاىض -ج

ارية كم توحض املادة الرابعة اكفة الإجراءات اليت يتعني عىل ادلول تبنهيا للتصدي للعنف ضد املرأأة مبا فهيا الإجراءات القانونية و الإد

 180و أأيضاا وضع خطط معل وطنية و تمنية القدرات البرشية و ختصيص املوارد املالية قدر الإماكن.

 حقوق الطفلتفاقية اإ 

                                                           
178 http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm  
179 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx  
180 Ibid. 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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تفاقية حقوق الطفل مبثابة التفاقية ادلولية الرئيس ية اليت تتبىن اقرتاب متاكمل حلقوق الإنسان اخلاصة ابلأطفال مبا يف ذكل اإ عد ت  

يل حقوقهم املدنية و الثقافية و الاقتصادية و الس ياس ية و الاجامتعية. كم تغطي بعض نوايح القانون الإنساين ادلويل و القانون ادلو

اليت تشري اإىل حق اكفة الأطفال الالجئني و طاليب اللجوء يف احلصول عىل امحلاية  22اخلاص ابلالجئني، خاصة فامي يتعلق ابملادة 

ىل  ضافة اإ ىل أأربعة أأنواع من احلقوق، اإ و املساعدة من ادلول الأطراف اليت يعيشون عىل أأراضهيا. كم ميكن تقس مي مواد التفاقية اإ

ىل قيام تقريبا اكفة ادلول الأعضاء ابلأمم املتحدة ابلتصديق علهيا مما مجموعة من امل  بادئ احلامكة. و ترجع أأمهية اتفاقية حقوق الطفل اإ

 من التفاقية أأداة فعاةل للتعبئة و حشد التأأييد حول املبادئ و املعايري اخلاصة حبقوق الطفل و اليت تعكس اجمعا دوليا. لجيع

اليت تقوم علهيا التفاقية فتشمل: مبدأأ عدم المتيزي، مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل، حق الطفل يف احلياة و أأما املبادئ الأساس ية 

البقاء و المنو و حق الطفل يف املشاركة، و تعد هذه املبادئ مبثابة جحر أأساس لضمن متتع الأطفال باكفة احلقوق املنصوص علهيا 

 ابلتفاقية.

 ق ابتفاقية حقوق الطفل بشأأن بيع الأطفال و اس تغالل الأطفال يف البغاء و يف املواد الإابحية:الربوتوكول الاختياري امللح

هذا الربوتوكول هو اثين الربوتوكولني الاختياريني امللحقني ابتفاقية حقوق الطفل. و يركز هذا الربوتوكول عىل فئة معينة من اخملاطر 

و ينص الربوتوكول يف مادته الأوىل عىل أأن الفئات الأكرث هشاشة بشلك خاص.  اليت قد يواهجها الأطفال بشلك عام و تواهجها

تقوم ادلول حبظر بيع الأطفال و اس تغالهلم يف البغاء و يف املواد الإابحية، و يعرف الربوتوكول يف مادته الثانية املقصود هبذه 

ضاه نقل طفل من جانب أأي خشص أأو مجموعة من املصطلحات الثالث حيث يعرف بيع الطفل بأأنه أأي فعل أأو تعامل يمت مبقت

آخر لقاء ماكفأأة أأو أأي شلك أآخر من أأشاكل العوض، كم يقصد ابس تغالل الأطفال يف البغاء اس تخدام  الأشخاص اإىل خشص أ

ر طفل لغرض أأنشطة جنس ية لقاء ماكفأأة أأو أأي شلك أآخر من أأشاكل العوض، و يقصد ابس تغالل الأطفال يف املواد الإابحية تصوي

 أأي طفل بأأي وس يةل اكنت ميارس أأنشطة جنس ية أأو أأي تصوير للأعضاء اجلنس ية للطفل لإش باع الرغبة اجلنس ية.

من انحية أأخرى تنص املادة الثالثة عىل رضورة أأن تكفل لك دوةل طرف أأن تغطي من خالل ترشيعاهتا كحد أأدىن الأفعال و 

ل و نقل أأعضاء الطفل توخيا للرحب و تسخري الطفل لعمل قرسي و أأيضا الأنشطة اخلاصة ببيع الطفل و الاس تغالل اجلنيس للطف

قرار تبين طفل عىل حنو خيالف القانون، أأو عرض أأو تدبري أأو تقدمي طفل لغرض اس تغالهل  القيام كوس يط ابحلفز غري الالئق عىل اإ

نتاج و توزيع و نرش و اس ترياد و تصدير و عرض و بيع و حيازة مواد اإ  ابحية متعلقة ابلطفل عىل النحو اذلي مت يف البغاء أأو اإ

 تعريفه ابلربوتوكول.

عالن و مهناج معل بيجني )  ( :1995اإ

( اإىل هشاشة الالجئني من النساء و الأطفال 136يف املكون اخلاص ابلنساء و الزناعات املسلحة، يشري مهناج العمل يف )الفقرة رمق 

 :خالل املراحل اخملتلفة من رحلهتم. حيث ينص عىل 

. النازحني ادلاخلينييف العامل، مبن فهيم النازحني قرساا يف املائة من ماليني الالجئني وغريمه من  80تشلك النساء والأطفال قرابة 

ومه همددون ابحلرمان من ممتلاكهتم، ومن السلع واخلدمات، وحرماهنم من حقهم يف العودة اإىل دايرمه الأصلية، وهمددون كذكل 

يالء اهامتم خاص للعنف اجلنيس املوجه ضد النساء والبنات املبعدات واملس تخدم كأسلوب لالضطهاد ألابلعنف وانعدام ا من. وينبغي اإ

رهاب وختويف  رغام أأفراد مجموعة عرقية أأو ثقافية أأو دينية معينة عىل الفرار من منازهلم. وقد تضطر النساء يف محالت اإ منظمة واإ

ىل الفرار بسبب خوف هل ما يربره من الاضطهاد  الالجئني وبروتوكول  بوضعاملتعلقة  1951س باب مذكورة يف اتفاقية عام ألأأيضاا اإ
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الانامتء اجلنيس، ويظللن  عنف اجلنيس أأو الأشاكل الأخرى من الاضطهاد القامئ عىل، مبا يف ذكل الاضطهاد من خالل ال 1967عام 

عادة التوطني، ويف أأثناء معلية ا ىل الوطن إلمعرضات للعنف والاس تغالل وهن يف حاةل فرار، يف بدلان امللجأأ وبدلان اإ عادة اإ

  181وبعدها.

و حقوق  لنوع الإجامتعيالعمل للقضااي التالية: أأمهية توفري التعلمي اخلاص اب مهناجأأما املكون اخلاص ابلعنف ضد املرأأة فيتصدى 

الإنسان للك من الرشطة و اجليش و ضباط السجون .... مبا يف ذكل من يعملون يف مناطق الزناعات املسلحة أأو مناطق تواجد 

و ذكل لضمن املعامةل العادةل للضحااي  النوع الإجامتعي الالجئني، مبا يف ذكل رفع وعي العاملني بطبيعة العنف و الهتديد القامئ عىل

جراءات و برامج لزايدة املعرفة حول الأس باب و العواقب و أ ليات العنف ضد املرأأة  ىل تشجيع و دمع و تنفيذ اإ ضافة اإ من النساء، اإ

لني عن تنفيذ القانون و الرشطة، و أأيضا وضع اسرتاتيجيات لضمن عدم الاعتداء املتكرر عىل النساء من ؤوعند الضباط املس

، العنف ضد املرأأة(. دأأو املمرسات القضائية أأو الرشطية )املكون  النوع الإجامتعيحضااي العنف نتيجة للترشيعات اليت ل تراعي بعد 

دراج امل علومات اخلاصة ابملواثيق ادلولية والاقلميية و املعايري يف املعلومات املوهجة للعامة و أأيضا يتناول هذا املكون أأيضا رضورة اإ

داخل مناجه التعلمي اخلاصة حبقوق الإنسان و تعلمي الكبار و الربامج التدريبية املوهجة للجيش و الرشطة و غريمه من القامئني عىل 

نسان.   تنفيذ القانون لضمن حمية حقوق الإ

 املهناج أأيضا اإىل رضورة تبين الترشيعات اليت تعاقب الرشطة و قوات الأمن و غريمه من موظفي املنظمت ادلولية اذلين يشري

ىل تعزيز  ضافة اإ جراءات التحقيق و العقوابت املناس بة، اإ ختاذ اإ يتورطون يف أأعمل العنف ضد املرأأة خالل قياهمم بوظائفهم و اإ

آمنة ل خيشني فهيا من العقوابت  ال ليات املؤسس ية لمتكني النساء و الفتيات من الإبالغ عن حالت العنف املوهجة ضدهن يف بيئة أ

نضمم اإىل سكل القضاء و العمل يف احملاماة  أأو الأعمل الانتقامية أأو الهتم. العمل عىل ضمن للمرأأة نفس احلقوق املتاحة للرجال لالإ

 182كضابطات رشطة و ضابطات جسون و غريها من الوظائف.وغريها من الأعمل داخل احملامك، كذكل العمل 

 اللجنة اخلاصة بوضعية املرأأة

يهل تعد اللجنة اخلاصة بوضعية املرأأة مبثابة الكيان ادلويل الأسايس املنوط به تعزيز املساواة بني اجلنسني و متكني املرأأة. و قد مت تشك 

. و تلعب اللجنة دورا حموراي يف تعزيز حقوق املرأأة و توثيق حاةل 1946لعام  11مبوجب قرار اجمللس الاقتصادي الاجامتعي رمق 

يف قراره  1996يع أأحناء العامل و تشكيل القمي العاملية حول املساواة بني اجلنسني و متكني املرأأة. و قد قام اجمللس عام النساء يف مج 

ختذ القرار برضورة لعب اللجنة دورا قياداي يف الرقابة عىل و مراجعة التقدم  1996لعام  6رمق  ابلتوسع يف صالحيات اللجنة و مث اإ

دراج و املشألك اليت تواجه  عالن و مهناج معل بكني، و يف اإ يف اكفة أأنشطة الأمم املتحدة. و بعد تبين  النوع الإجامتعيتنفيذ اإ

وذكل لالإرساع يف حتقيق املساواة بني  2030، سامهت اللجنة أأيضاا يف متابعة الأجندة 2015للتمنية املس تدامة عام  2030الأجندة 

 (.2015لعام  6الاجامتعي، القرار رمق اجلنسني ومتكني املرأأة. )اجمللس الاقتصادي 

 (2000بشأأن املرأأة و السالم و الأمن )أأكتوبر  1325قرار جملس الأمن رمق 

يؤكد القرار عىل أأمهية دور املرأأة يف منع و تسوية الزناعات ومفاوضات السالم وبناء السالم وحفظ السالم والتدخل الإنساين 

عادة البناء يف أأعقاب الزناعات، كم يؤكد عىل رضورة مشاركة النساء يف اكفة اجلهود املبذوةل من أأجل احلفاظ عىل  وأأيضاا يف معلية اإ

دراج رؤية  1325الأمن والسالم. يدعو القرار رمق  يف اكفة هجود الأمم  النوع الإجامتعياكفة الفاعلني اإىل زايدة مشاركة النساء و اإ

جراءات خاصة محلاية النساء و الفتيات من العنف القامئ عىل املتحدة للأمن و السالم. كم يدعو اكفة أأطراف الزن  النوع اع لتبين اإ

                                                           
181 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html  
182http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-
agreements-.html  
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خاصة الاغتصاب و غريه من صور الإساءة اجلنس ية خالل الزناعات املسلحة. كم ينص القرار  عىل عدد من الصالحيات  الإجامتعي

و يسلط القرار الضوء عىل أأمهية املشاركة الاكمةل للنساء  183التنفيذية ذات التداعيات عىل ادلول الأطراف و كياانت الأمم املتحدة. 

يف اكفة اجلهود للحفاظ عىل السالم و الأمن، ويطالب الأمني العام ابلتأأكيد عىل حصول املوظفي املدنيني التابعني لعمليات حفظ 

(، و يطالب اكفة الفاعلني الأطراف يف 6السالم عىل التدريب الالزم عىل امحلاية و احلقوق و الاحتياجات اخلاصة للنساء )املادة 

 8اتفاقات السالم بتبين الإجراءات لضمن حمية و احرتام حقوق الإنسان اخلاصة ابلنساء و الفتيات خاصة قوات الرشطة )املادة 

ىل العدؤوج(، و يؤكد عىل مس ئولية ادلول عن وضع حد للحصانة من العقاب و تقدمي اكفة املس اةل مبا يف لني عن جرامئ احلرب اإ

 184(.11ذكل املتورطني يف أأعمل العنف اجلنيس ضد النساء و الفتيات )املادة 

القرار  وتطلب. ابلزناع املرتبط اجلنيس العنف وقف أأجل من للمساءةل لوضع نظاماا  2010لس نة  1960قرار  الأمن جملس اعمتد

 مجع القرار عىل وينص. ذكل عن املسؤولية أأو اجلنيس للعنف ارتاكهبا يف املشتبه الأطراف عن س نوية وتقارير بأأسمء اجلناة قوامئ

حاطة املعلومات املناسب؛  الوقت يف ابلزناعات املتصل اجلنيس العنف بشأأن الأمن جملس بطريقة اسرتاتيجية وممهنجة ورسيعة واإ

ىل كم يدعو القرار البدلان  .املسأأةل هذه ملعاجلة زمنياا  حمددة الزتامات وضع اإ

 2013يف أأكتوبر  7044يف اجامتعه ال  2013لعام  2122جملس الأمن رمق  قرار

يسلط هذا القرار الضوء عىل هشاشة وضع النساء خالل الزناعات املسلحة و ما بعد الزناع خاصة يف حالت الزنوح القرسي و ما 

جوء. كم يعرب أأيضاا عن القلق بشأأن الهتديدات و يرتبط به من حقوق املواطنة غري املتوازنة و التطبيق املنحاز للنوع يف قوانني الل

انهتأاكت حقوق الإنسان اليت متارس ضد النساء خالل الزناعات و ما بعد الزناعات و تمتثل يف تزايد خماطر العنف، و يدعو ادلول 

جراءات العداةل الانتقالية لاكفة الانهتأاكت املرتكبة ضد النساء و الفتيات ىل العمل عىل تناول اإ . كم يدعو القرار أأيضا ادلول اإ

نسانية و المتويل  لخدمات القطاعية اخملتلفة مبا يف ذكل لالأطراف وهيئات الأمم املتحدة أأن تعمل عىل أأن تؤمن املساعدات الإ

ىل خ ضافة اإ دمات اخلدمات الطبية و القانونية و النفس ية و الاجامتعية و خدمات توفري س بل العيش للنساء املتأأثرات ابلزناع، اإ

ضد الصحة اجلنس ية و الإجنابية مبا فهيا الاس تجابة حلالت امحلل غري املرغوب فيه. كم يندد القرار ابنهتأاكت القانون ادلويل املرتكبة 

 النوع الإجامتعياملدنيني مبا فهيم النساء و الفتيات و اليت تتضمن الاغتصاب و غريه من أأشاكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

 يؤكد عىل مس ئولية ادلول عن توفري امحلاية.و 

 185العهد ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية

ينص العهد ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية عىل رضورة حصول لك من الرجال والنساء عىل احلقوق املتساوية كم ينص علهيا 

(، 7ب و املعامةل القاس ية و غري الإنسانية  واملهينة و العقاب )املادة (. كم يؤكد عىل حق امجليع يف امحلاية من التعذي3العهد )املادة 

. و يؤكد العهد أأيضاا عىل احلق املتساوي للجميع يف احلرية النوع الإجامتعيو اليت قد تتضمن العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل 

(. و أأخرياا و ليس أآخراا، يعرتف العهد حبق 9)املادة والأمن الشخيص و هو ما يتضمن امحلاية من الاعتقال أأو الاحتجاز العشوايئ 

لك طفل دون أأي متيزي بناء عىل العرق و اللون و اجلنس و اللغة و ادلين و الأصل القويم و الاجامتعي و املمتلاكت و امليالد يف 

 (.24امحلاية اليت يس تحقها بناء عىل وضعه كقارص )املادة 

 186)احلرية و الأمن الشخيص( 9، املادة 35التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رمق  –ياس ية العهد ادلويل للحقوق املدنية و الس  

                                                           
183 http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/  
184 http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-
agreements-.html  
185 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
186 http://www.refworld.org/docid/553e0f984.html; 
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ىل أأن املادة التاسعة تؤمن هذه احلقوق  يقوم هذا التعليق العام برشح املقصود حبرية الأشخاص و الأمن الشخيص، حيث يشري اإ

لاكفة الأشخاص مبا فهيم الفتيات و الأولد. و يشري التعليق يف الفقرة التاسعة أأن احلق يف الأمن الشخيص يوفر امحلاية للأفراد ضد 

ختاذ الإجراءات الالزمة حلاق الأذى البدين اإ  أأو اذلهين سواء داخل الاحتجاز أأو خارجه. كم يوحض رضورة قيام ادلول الأطراف ابإ

ملنع الأذى املس تقبيل و رضورة الاس تجابة بشلك مناسب لاكفة أأشاكل العنف ضد بعض الفئات مبا فهيا النساء خاصة الاليت 

 تعرضن للعنف املزنيل.

املادة الثالثة )املساواة يف احلقوق بني  28لعهد ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية، التعليق العام رمق جلنة حقوق الإنسان التابعة ل 

 187 2000مارس  29الرجال و النساء( 

ىل التايل اتحة اكفة احلقوق املنصوص علهيا يف العهد بشلك متساو. حيث تشري املادة الثالثة اإ تتعهد :"  يرشح هذا التعليق رضورة اإ

متتع جبميع احلقوق املدنية والس ياس ية املنصوص علهيا يف هذا  ادلول الأطراف يف هذا العهد بكفاةل تساوى الرجال والنساء يف حق ال
ذا ما مت حرمان نصوص وتعطل ."العهد متتع بشلك اكمل و متساو من أأي من احلقوق. و من مث، فعىل  هذه املادة اإ خشص من ال

 ."ادلول ضمن متتع الرجال و النساء بشلك متساو باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف العهد

فراد، كم نصت الزتام ادلول الأطراف بضمن احلقوق املنصوص علهيا يف العهد لاكفة الأ  28وتسلط الفقرة الثالثة من التعليق العام رمق 

ختاذ اخلطوات الالزمة لضمن رفع وعي الساكن و العاملني ابدلوةل حبقوق الإنسان و تعديل  3و  2عليه املاداتن  من العهد و اإ

الترشيعات احمللية لضمن نفاذ احلقوق املنصوص علهيا يف العهد. و تسلط هذه الفقرة رضورة قيام ادلول الأطراف بتبين الإجراءات 

ة يف اكفة اجملالت لمتكني املرأأة بشلك فعال مبا يف ذكل توفري املعلومات املتعلقة ابدلور الفعيل للمرأأة يف اجملمتع حىت تتحقق الإجيابي

ىل التعديالت الترشيعية  –اللجنة من قيام ادلول الأطراف  ضافة اإ لزتامات، مقدار التقدم  –اإ ختاذ الإجراءات لضمن نفاذ هذه الإ ابإ

حرازه، و الصعوابت اليت متت مواهجهتا و اخلطوات اليت مت تبنهيا للتغلب عىل هذه الصعوابت. أأما الفقرة الرابعة فتسلط  اذلي مت اإ

الضوء عىل مس ئولية ادلول الأطراف عن اختاذ اكفة  اخلطوات مبا يف ذكل منع المتيزي بناء عىل اجلنس، لوضع حد لاكفة املمرسات 

اخلاص، و اليت يكون من شأأهنا احليلوةل دون المتتع ابحلقوق عىل قدم املساواة. و تشري الفقرة  المتيزيية سواء يف القطاع العام أأو

ىل ادلور اذلي تلعبه بعض املمرسات التقليدية الضارة و التوهجات يف اس مترارية ادلور الثانوي للمرأأة و مس ئولية ادلول  اخلامسة اإ

التقليدية و التارخيية و ادلينية و الثقافية يف تربير انهتأاكت حقوق املرأأة يف  الأطراف يف ضمن عدم اس تخدام املواقف و التوهجات

 املساواة أأمام القانون و متتعها باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف العهد.

(، يف 4و تسلط الفقرة السابعة  الضوء عىل رضورة ضمن متتع النساء ابحلقوق املتساوية و امحلاية خالل حالت الطوارئ )املادة 

ختاذ اكفة  حني تشري الفقرة الثامنة اإىل هشاشة وضع النساء أأثناء الزناعات ادلاخلية أأو ادلولية، و تؤكد عىل الزتام ادلول الأطراف ابإ

 .النوع الإجامتعيالإجراءات خالل هذه الفرتات محلاية النساء من خماطر الاغتصاب و اخلطف و غريها من صور العنف القامئ عىل 

 

تفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة ، املمكل لإ 2000 وتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار ابلأشخاص، وخباصة النساء والأطفالبر 

 بروتوكول ابلريمو: –ة عرب الوطني

قبة ت عد الوظيفة الأساس ية لتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و الربوتوكول املمكل لها بشأأن منع و مقع و معا

رشاد ادلول لكيفية ماكحفهتم. الاجتار ابلأشخاص هو  ماكحفة اجلرمية. حيث تسعى التفاقية و الربوتوكول لتعريف الأعمل الإجرامية و اإ

                                                           
187 http://www.refworld.org/docid/45139c9b4.html 
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رشادات مفيدة حول بعض أأوجه حمية الضحااي و من مث فميثالن نقطة البداية لأي حتليل لحتياجات امحلاية و ت وفر الوثيقتان اإ

 188ادلولية الناجتة عن الإجتار.

دة و الغرض من هذا الربوتوكول هو أأ( منع و ماكحفة الإجتار ابلبرش مع الاهامتم بشلك خاص ابلنساء و الأطفال، ب( حمية و مساع

و يتصدى  189حضااي الإجتار مع توفري اكمل الاحرتام حلقوقهم الإنسانية، ج( دمع التعاون بني ادلول الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.

والاحتياجات اخلاصة بضحااي الإجتار يف الاعتبار مبا يف ذكل  النوع الإجامتعيالربوتوكول حلقوق حضااي الإجتار مع أأخذ السن و 

عادة توطني 7(، وضع حضية الإجتار داخل ادلول املس تقبةل )املادة 6ابلضحااي من الأطفال )املادة  الاحتياجات اخلاصة ىل اإ ضافة اإ (، اإ

ىل : 8حضااي الإجتار )املادة  نفاذ القانون وموظفي "(.  أأما املادة  العارشة  فتشري اإ ز تدريب موظفي اإ توفر ادلول الأطراف أأو تعز 

. وينبغي أأن ينصب التدريب عىل الأساليب املس تخدمة يف منع ذكل ابلبرشتصني عىل منع الاجتار الهجرة وغريمه من املوظفني اخمل 

راعي هذا التدريب احلاجة جرين. وينبغي أأن ي  اجرين وحمية حقوق الضحااي، مبا يف ذكل حمية الضحااي من املتاالاجتار ومالحقة املت

ىل مراعاة حقوق الإنسان   190".النوع الإجامتعيو الأطفال واحلساس ية جتاه اإ

 

 روما الأسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية:  نظام

علقة بقضية العنف تز أأحد أأمه املواد امل 7من نظام روما الأسايس. وتعد املادة  1مت تأأسيس احملمكة اجلنائية ادلولية طبقا للمدة رمق 

كراه عىل البغاء أأو امحلل  النوع الإجامتعياجلنيس و العنف القامئ عىل  حيث تشري اإىل " الاغتصاب أأو الاس تعباد اجلنيس أأو الإ

القرسي أأو التعقمي القرسي أأو أأي شلك أآخر من أأشاكل العنف اجلنيس عىل مثل هذه ادلرجة من اخلطورة" بوصفها جرامئ ضد 

اليت تتضمن  22لثامنة حول جرامئ احلرب يف الفقرة رمق الإنسانية، كم توفر التعريفات لاكفة اجلرامئ. من انحية أأخرى تشري املادة ا

كراه عىل البغاء أأو امحلل القرسي عىل  اجلرامئ التالية مضن أأشاكل جرامئ احلرب العديدة: "الاغتصاب أأو الاس تعباد اجلنيس أأو الإ

ف اجلنيس يشلك أأيضا انهتأاك أأو التعقمي القرسي، أأو أأي شلك أآخر من أأشاكل العن 7)و( من املادة 2النحو املعرف يف الفقرة 

 191خطريا لتفاقيات جنيف."

ماكنية اعتبار الاغتصاب بوصفه جرمية ضد الإنسانية )املادة  كم ي شري النظام الأسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية اخلاصة "برواندا" اإ

الاغتصاب و البغاء القرسي بوصفها انهتأاكت للمدة (، كم يعترب أأيضا انهتأاكت الكرامة الإنسانية و خاصة املعامةل املهينة و املذةل و 3

كم يشري النظام الأسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية  اخلاصة بيوغوسالفيا  2.192الثالثة من اتفاقية جنيف و الربوتوكول الإضايف رمق 

نسانية )املادة  193السابقة ىل أأن الاغتصاب يتفق (. و يشري النظامان الأسا5اإىل الاغتصاب بوصفه أأحد اجلرامئ ضد الإ س يان اإ

ذا ما مت ارتاكبه خالل الزناعات املسلحة ضد الساكن  رتاكبه بشلك ممهنج ضد املدنيني أأو اإ ذا ما مت اإ وتعريف "اجلرامئ ضد الإنسانية" اإ

 املدنيني.

 

 

 1820/2008:194قرار جملس الأمن رمق 

                                                           
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  
190 Ibid. 
191 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm  
192http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatuteInternationalCriminalTribunalForRwanda.as
px  
193 http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf  
194 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820%282008%29  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatuteInternationalCriminalTribunalForRwanda.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatuteInternationalCriminalTribunalForRwanda.aspx
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820%282008%29
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ختاذها محلاية النساء و الفتيات من العنف اجلنيس خالل الزناعات الإجراءات اخلاصة اليت يمت  3يتناول هذا القرار يف املادة رمق  اإ

جراءات عسكرية  تأأديبية مالمئة و تدريب القوات عىل منع اكفة أأشاكل العنف ضد املدنيني و الكشف  املسلحة من خالل تبين اإ

ملسلحة و الأمنية لكشف أأية سابقة  عن الأساطري اليت تساعد عىل انتشار العنف اجلنيس و أأيضا التدقيق يف املنضمني للقوات ا

آمنة. فامي  ىل أأماكن أ خالء النساء والأطفال املعرضني خلطر العنف اجلنيس اإ خاصة ابلغتصاب أأو غريه من العنف اجلنيس، و أأيضا اإ

هناء احلصانة من العقوبة ملرتكيب العنف اجلنيس و العمل عىل حمية اكفة الضحااي بشلك متساو   4تنص املادة  مبوجب القانون. عىل اإ

عىل رضورة تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لقوات حفظ السالم التابعة للأمم املتحدة وللعاملني يف جمال املساعدة  6تنص املادة 

الإنسانية للمساعدة عىل املنع و التعرف و الاس تجابة للعنف اجلنيس و غريه من أأشاكل العنف ضد املدنيني. من هجة أأخرى تطالب 

الأمني العام بتكثيف اجلهود لتنفيذ س ياسة "ل تسامح" مع الاس تغالل و الإساءة اجلنس ية داخل معليات الأمم املتحدة  7 املادة رمق

جراءات وقائية ضد الاس تغالل و الإساءة اجلنس ية. أأما  ختاذ اإ حلفظ السالم و تطالب ادلول اليت تسامه يف قوات حفظ السالم ابإ

رشادات حلفظ السالم و اسرتاتيجيات محلاية املدنيني مبا يف ذكل النساء و الفتيات من اكفة أأشاكل املادة التاسعة فتطالب بتطوير اإ 

آخراا، تطالب املادة  بوضع أ ليات فعاةل لتوفري امحلاية من العنف اجلنيس للنساء و الفتيات داخل  10العنف اجلنيس. و أأخرياا و ليس أ

عادة و حول خماميت الالجئني  و النازحني اليت تدير  جراءات نزع السالح و الترسحي و اإ ها املفوضية السامية و كذكل يف اكفة اإ

 195الإدماج.

 

 196: 1888/2009قرار جملس الأمن رمق 

من هذا القرار اكفة أأطراف الزناعات املسلحة بتبين الإجراءات الالزمة محلاية املدنيني مبا يف ذكل النساء و الأطفال  3تطالب املادة 

لعنف اجلنيس، مبا يف ذكل ... التدقيق يف املرحشني لاللتحاق ابجليوش الوطنية و قوات الأمن لضمن استبعاد لك من اكفة أأشاكل ا

فتطالب ادلول بتبين اإصالحات قانونية و قضائية شامةل لضمن وصول الناجني  6من يثبت تورطه ... يف العنف اجلنيس. أأما املادة 

 حيفظ كرامهتم خالل اكفة مراحل العملية القضائية و حميهتم و تعويضهم عن معاانهتم. أأما من العنف للعداةل و ضمن معاملهتم بشلك

فتطالب اكفة أأطراف الزناع برضورة التحقيق بشلك دقيق يف اكفة البالغات حول حالت العنف اجلنيس اليت يتورط فهيا   7املادة 

، وأأيضاا التأأكيد عىل قيام املرشفني من املدنيني و القادة العسكريني املدنيون أأو أأفراد اجليش و العمل عىل تقدمي اجلناة للعداةل

ادلول عىل بناء قدرات القامئني عىل  9ابس تخدام سلطاهتم ملنع العنف اجلنيس و التصدي لقضية احلصانة من العقاب. وتشجع املادة 

نفاذ القانون فامي يتعلق ابلعنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة، فامي تطالب  دراج قضااي العنف اجلنيس منذ  17املادة رمق اإ الأطراف ابإ

صالحات قطاعية و عند التدقيق يف تعيني أأفراد القوات املسلحة و قوات الأمن. كم  بداية معلية السالم و أأيضاا خالل القيام ابإ

رشادات لأفراد اجليش والرشطة بتوفري ادلمع الفين لدلول اليت تسامه بقوات اجليش والرشطة و ذكل هبدف تقدمي 20تطالب املادة   اإ

نتشار و تقدمي تدريبات تعريفية. و أأخرياا تتصدى املادة  ملطالب تعزيز اجلهود لتنفيذ  21حول التصدي لقضااي العنف اجلنيس قبل الإ

ختاذ ا خلطوات الالزمة س ياسة الأمم املتحدة بعدم التسامح مع الاس تغالل والإساءة  اجلنس ية و مطالبة ادلول املسامهة ابلقوات ابإ

 197لتقدمي تدريبات خالل مرحةل ما قبل الانتشار و رفع الوعي داخل غرفة العمليات.

 

 :1889/2009قرار جملس الأمن رمق 

                                                           
195http://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  

 
197 http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/17thsession/SC_res1888_2009.pdf  

http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html
http://www.endvawnow.org/en/articles/1125-key-international-and-regional-laws-instruments-and-agreements-.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/17thsession/SC_res1888_2009.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/17thsession/SC_res1888_2009.pdf
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 حالت يف والفتيات النساء ضد املنطبقة ادلويل القانون جلنة وتدين الفقرة الثالثة من نص قرار جملس الأمن اكفة أأشاكل انهتأاكت

كم يؤكد عىل  ،ابلمتناع الفوري عن هذه املمرسات الرصاع أأطراف مجيع وتطالب الرصاع، انهتاء بعد ما وحالت املسلحة الزناعات

مسؤولية ادلول الأطراف يف وضع حد لإفالت املسؤولني من العقاب وتقدمي لك من تثبت مسؤوليته عن اكفة أأنواع العنف املرتكبة 

 .اجلنيس العنف أأشاكل من اوغريه الاغتصابجرامئ  ذكل يف مبا املسلحة للعداةل، الزناعاتخالل  والفتياتضد النساء 

 

 198لأشخاص ذوي الإعاقة:تفاقية حقوق ااإ 

عاقة تعزيز وحمية وكفاةل متتع الأشخاص ذوي الغرض من هذه التفاقية و هو  1تعرف املادة  عىل قدم املساواة مع  اكمالا  متتعاا الإ

الأشخاص ”يشمل مصطلح تفاقية لالإ  طبقاا  .الآخرين جبميع حقوق الإنسان واحلرايت الأساس ية، وتعزيز احرتام كرامهتم املتأأصةل

عاقة ي ة، قد متنعهم دلى التعامل مع خمتلف “ ذوي الإ لك من يعانون من عاهات طويةل الأجل بدنية أأو عقلية أأو ذهنية أأو حس  

 .من املشاركة بصورة اكمةل وفعاةل يف اجملمتع عىل قدم املساواة مع الآخريناحلواجز 

عاقةتفاقية فتشري اإىل حقوق النساء و الأطفال من ذوي من الإ  7و  6أأما املادتني  وتطالب ادلول بكفاةل حقهم يف املشاركة  الإ

ىل اخملاطر اليت قد يتعرض  حلالت اخلطر و الأزمات الإنسانية 11والتطور و المتكني. و تتصدى املادة  و من مث فهيي أأيضا تشري اإ

عاقات. و طبقاا لهذه  املادة   "تتعهد ادلول الأطراف وفقا ملسؤولياهتا الواردة يف القانون ادلويل، مبا فهيا لها الالجئون من ذوي الإ

املمكنة لضمن حمية وسالمة الأشخاص ذوي القانون الإنساين ادلويل وكذكل القانون ادلويل حلقوق الإنسان، ابختاذ اكفة التدابري 

عاقة  .اذلين يوجدون يف حالت تتسم ابخلطورة، مبا يف ذكل حالت النـزاع املسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية" الإ

. و طبقا الإجامتعي النوعللحرية من الاس تغالل و العنف و الإساءة و تشمل اكفة أأنواع العنف القامئ عىل  16وأأخريا تتصدى املادة 

 لهذه املادة:

تتخذ ادلول الأطراف مجيع التدابري الترشيعية والإدارية والاجامتعية والتعلميية وغريها من التدابري املناس بة محلاية الأشخاص  -1

جوانهبا ، داخل منازهلم وخارهجا عىل السواء، من مجيع أأشاكل الاس تغالل والعنف والاعتداء، مبا يف ذكل الإعاقةذوي 

 .القامئة عىل نوع اجلنس

تتخذ ادلول الأطراف أأيضا مجيع التدابري املناس بة ملنع مجيع أأشاكل الاس تغالل والعنف والاعتداء بكفاةل أأمور مهنا توفري   -2

عاقةأأشاكل مناس بة من املساعدة وادلمع للأشخاص ذوي   وأأرسمه ومقديم الرعاية هلم تراعي جنس الأشخاص ذوي الإ

عاقة م، مبا يف ذكل عن طريق توفري املعلومات والتثقيف بشأأن كيفية جتنب حالت الاس تغالل والعنف والاعتداء وس هن الإ

عاقةوالتعرف علهيا والإبالغ عهنا. وتكفل ادلول الأطراف أأن يراعى يف توفري خدمات امحلاية سن الأشخاص ذوي   الإ

عاقهتم  .ونوع جنسهم واإ

ة خلدمة الأشخاص ذوي تكفل ادلول الأطراف قيام سلطات مس ت  -3 عاقةقةل برصد مجيع املرافق والربامج املعد   رصداا  الإ

 .للحيلوةل دون حدوث مجيع أأشاكل الاس تغالل والعنف والاعتداء فعالا 

عاقةتتخذ ادلول الأطراف مجيع التدابري املناس بة لتشجيع اس تعادة الأشخاص ذوي  -4 دراكية والنفس ية،  الإ عافيهتم البدنية والإ

عادة  دماهجم يف اجملمتع عندما يتعرضون لأي شلك من أأشاكل الاس تغالل أأو العنف أأو الاعتداء، مبا واإ عادة اإ تأأهيلهم، واإ

عادة الإدماج يف بيئة تعزز حصة الفرد ورفاهيته  يف ذكل عن طريق توفري خدمات امحلاية هلم. وتتحقق اس تعادة العافية واإ

 .عي الاحتياجات اخلاصة بلك من نوع اجلنس والسنواحرتامه لنفسه وكرامته واس تقالهل اذلايت وترا

                                                           
198 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#1  

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#1
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تضع ادلول الأطراف ترشيعات وس ياسات فعاةل، من مضهنا ترشيعات وس ياسات تركز عىل النساء والأطفال، لكفاةل  -5

عاقةالتعرف عىل حالت الاس تغالل والعنف والاعتداء اليت يتعرض لها الأشخاص ذوو  والتحقيق فهيا، وعند  الإ

 .قاضاة علهياالاقتضاء، امل

نسانية أأو املهينة:اإ   تفاقية مناهضة التعذيب و غريه من رضوب املعامةل أأو العقوبة القاس ية أأو الالاإ

ختاذ ىل مس ئولية ادلول الأطراف عن اإ لك دوةل طرف اجراءات ترشيعية أأو ادارية أأو قضائية فعاةل أأو أأية  تشري هذه التفاقية اإ

اكنت، أأايا ية ظروف اس تثنائية أأ ل جيوز التذرع ب و أأى اقلمي خيضع لختصاصها القضاىئجراءات أأخرى ملنع أأعمل التعذيب يف اإ 

سواء أأاكنت هذه الظروف حاةل حرب أأو هتديدا ابحلرب أأو عدم اس تقرار س يايس داخىل أأو اية حاةل من حالت الطوارئ العامة 

 (. 2)املادة  .خرى مكربر للتعذيبالأ 

يف أأى اقلمي خيضع لوليهتا القضائية حدوث أأى أأعمل أأخرى من أأعمل  ن متنعأأ ب كم تؤكد التفاقية عىل مس ئولية ادلول الأطراف 

نسانية أأو املهينة اليت ل تصل اإىل كم أأشارت جلنة  .(16)املادة  حد التعذيب كم حددته التفاقية املعامةل أأو العقوبة القاس ية أأو الالاإ

ىل أأن الاغتصاب قد يكون أأحد أأشاكل التعذيب طبقا لنص املادة تحدة ملنالأمم امل  كم أأوحض  199من التفاقية. 1اهضة التعذيب اإ

املقرر اخلاص ابلأمم املتحدة بشأأن التعذيب أأن الاغتصاب هو أأحد أأنواع التعذيب عندما يمت بتحريض من أأو مبوافقة و مصت 

 200السلطات العامة.

 :1999بشأأن حظر أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء علهيا،  (182)رمق منظمة العمل ادلولية تفاقية اإ 

. و تدعو التفاقية اإىل حظر و القضاء عىل أأسوأأ أأشاكل 1999بشأأن حظر أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال عام  182مت تبين التفاقية رمق 

ىل أأربعة أأنواع من أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال و تتضمن لأغراض هذه التفاقية معل الأطفال بأأرسع وقت ممكن. و تشري الت فاقية اإ

اكفة أأشاكل الرق أأو املمرسات الشبهية ابلرق كبيع الأطفال و الاجتار هبم و عبودية ادلين و القنانة و العمل القرسي أأو الإجباري 

الاس تغالل اجلنيس للأطفال مبا يف ذكل دعارة الأطفال أأو للأطفال لس تخداهمم يف رصاعات مسلحة، كم تتضمن اكفة أأشاكل 

ابحية، و تعد لكها من بعض أأشاكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل  ابحية أأو أأداء عروض اإ اليت  النوع الإجامتعيانتاج أأعمل اإ

 قد يتعرض لها الأطفال الالجئني.

فريقيا الربوتوكول التابع للميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان و ا  :2003لشعوب حول حقوق النساء يف اإ

جراءات امحلاية للنساء ضد العنف اجلنيس و احرتام املساواة بني اجلنسني. و تدعو املادة  تدعو بعض مواد هذا الربوتوكول لتوفري اإ

مرأأة يف الاحرتام لكرامهتا و حمية النساء  3 من اكفة أأشاكل العنف لتبين و تنفيذ الإجراءات املناس بة لضمن حمية حقوق لك اإ

ادلول لوضع و تنفيذ القوانني للقضاء عىل اكفة أأشاكل العنف ضد املرأأة مبا يف  4خاصة العنف اجلنيس  و اللفظي. و تدعو الفقرة 

كراه سواء يف اجملال اخلاص أأو العام، و عقاب املس عادة لني عن العنف ضد املرأأة و تنفيذ الربامج اخلاصة ابإ ؤوذكل ممارسة اجلنس ابلإ

عادة التأأهيل و تعويض الضحااي. أأما املادة  ىل تبين الإجراءات  8تأأهيل الناجني ووضع أ ليات و خدمات لتوفري املعلومات و اإ فتدعو اإ

                                                           
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. 
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نفاذ القانون جمهزة لتفسري و تطبيق حقوق املساواة بني اجلنسني و لضمن متثيل النساء بشلك  املناس بة لضمن أأن اكفة هجات اإ

نفاذ القانون.متساوي داخل اكف  201ة هجات اإ

 امليثاق العريب حلقوق الإنسان

صدار هذا العربية ادلول جامعة قامت آ  يف امليثاق ابإ ليه أأغلبية ادلول2004 مايو /ايرأ حزمة  الأعضاء. ويتناول ، حيث انضمت اإ

نسان حقوق متاكمةل من  أأو عىل بشلك عام الالجئني عىل تنطبق قد اليت املواد من ويوجد ابمليثاق عدداا . العريب داخل العامل الإ

 داخل أأرايض ادلول الأعضاء ابحلقوق فرد يمتتع لك أأن عىل 3 املادة تنص املثال، سبيل فعىل. بشلك خاص الالجئني الأطفال

أأي الر  أأو ادليين، املعتقد أأو اللغة أأو اجلنس أأو اللون أأو العرق أأساس عىل متيزي دون امليثاق، املعمول هبا داخل هذا واحلرايت

 .اجلنسنيامليالد، ودون المتيزي بني  أأو املس توى الاقتصادي، أأو الاجامتعية، أأو القومية الأصول أأو الس يايس،

ىل أأنه عىل ادلوةل واجملمتع ضمن حمية 2-33 كم تشري املادة  أأشاكل مجيع أأفرادها وحظر وحمية الأرسية وتوثيق الروابط الأرسة اإ

الالزمة  ةل واجملمتع أأيضاا عىل توفري امحلاية والرعايةتعمل ادلو كم. والأطفال النساء وخاصة ضدالإساءة داخل الأرسة  أأو العنف

 البدين وتوفري أأفضل الفرص للنشء والش باب للمنو ،الاحتياجات اخلاصة ذوي والأشخاص املس نني والأشخاص والأطفال للأهمات

 .والعقيل

عالن   2030 العربية املنطقة يف للمرأأة التمنية أأعمل جدول - الاسرتاتيجية العمل خطة - العربية للمرأأة القاهرة اإ

عالن العربية تبنت ادلول وضع هدف  عىل التفاق تضمنت اليت التوصيات مجةل من 2014 فرباير يف الصادر القاهرة من خالل اإ

تكل  لتأأثري نظراا  وتقليص حالت الفقر الاجامتعية العداةل س ياسات اعامتد عن فضالا  اجلنسني، بني معين ابملساواة بذاته قامئ

ىل أأيضاا  الإعالن ودعا. املرأأة الس ياسات عىل جراءات اعامتد اإ جيابية، اإ  أ ليات تعزيز عن فضالا  للمرأأة، الس ياس ية املشاركة وتعزيز اإ

نصاف وامحلاية الوقاية ىل الإعالن ودعا. النوع الإجامتعيالقامئ عىل  للعنف للتصدي والإ  وحلفاء كرشاكء والفتيان الرجال مع العمل اإ

 .والفتيات النساء ضد العنف أأشاكل مجيع عىل القضاء يف اسرتاتيجيني

ىل أأيضاا  الإعالن وأأشار  شامةل وقائية تدابري واعامتد املرأأة، ضد العنف ملاكحفة وطنية معل وخطط اسرتاتيجيات اعامتد أأمهية اإ

حاةل املرأأة، ضد للعنف للتصدي  أأشاكل مجيع من للمرأأة امحلاية خدمات توفري كفاةل مع الرمسي، العداةل نظام احلالت اإىل مجيع واإ

 أأشاكل مجيع من وحميهتن الالجئات وكذكل الاحتالل ظل يف والفتيات النساء حاةل معاجلة أأمهية أأيضاا  الإعالن وأأبرز. العنف

 .اللجوء والزنوح ادلاخيل أأثناء وكذكل واحلروب املسلحة والزناعات الاس تقرار عدم فرتات خالل والاس تغالل العنف

طار يف العربية املرأأة لتمنية اسرتاتيجية معل خطة اعمتدت ذكل، عىل وبناءا  تراوحت أأهدافها  2030-2015 للفرتة أأجندة التمنية اإ

 النساء ضد العنف القضاء عىل عن فضالا  الاجامتعي، والتغيري الاقتصادية، واملشاركة الس ياس ية، الاسرتاتيجية ما بني املشاركة

 تعزيز والفتيات النساء ضد العنف ملاكحفة الاسرتاتيجي الهدف وغطى. والإرهاب الرصاع من والفتيات النساء وحمية والفتيات

ىل ابلإضافة املرأأة، ضد العنف ملناهضة وطنية معل وخطط اسرتاتيجيات واعامتد والس يايس، الترشيعي الإطار  وقائية أ ليات اعامتد اإ

ىل ماكنية وصول الضحااي اإ  .لضحااي العنف لتقدمي اخلدمات القطاعات متعدد وطين نظام وتفعيل العداةل اكفة مراحل وتعزيز اإ

                                                           
201 http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf  

http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
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 والفتيات للنساء امحلاية لتوفري الترشيعية الأطر تعزيز أأمهية عىل والأمن والسالم املرأأة مسأأةل يتناول اذلي الاسرتاتيجي الهدف وركز

رشاك النساء يف املسلحة الزناعات أأثناء العنف أأشاكل مجيع من  وتسوية وامحلاية الوقاية مراحل مجيع وفرتات الزنوح القرسي واإ

 .الزناعات بعد ما فرتة وخالل الزناعات،

 2015 الإسرتاتيجية الإقلميية: حمية املرأأة العربية الأمن والسالم

، ويه التحدايت الهائةل اليت تواجه النساء يف املنطقة العربية يف ظل ظروف أأولت جامعة ادلول العربية قضية غاية يف الأمهية

قلميية عىل اإرشاك مزيد  طار اسرتاتيجي عريب يسامه يف تشجيع ادلول واملنظمت ادلولية والإ الاحتالل والزناعات من خالل وضع اإ

عراض املعاهدات واملواثيق اليت وضعهتا الأمم املتحدة وقد تناولت هذه الاسرتاتيجية اس تمن النساء يف هجود بناء الأمن والسالم. 

قلميية ذات ؛ كم تناولت من لعب دوراا فاعالا يف جمال السالم من أأجل وقاية النساء والفتيات وحميهتن ومتكيهنن املرجعيات الإ

كم تطرقت  ابملرأأة العربية.هنوض واسرتاتيجية المكيثاق جامعة ادلول العربية، وامليثاق العريب حلقوق الإنسان، العالقة ابلأمن والسالم 

نساين للمرأأة  ىل دراسة مفهوم الأمن الإ حتياجاهتا املادية واملعنوية الاسرتاتيجية اإ ويه واذلي يتجسد يف صون كرامة املرأأة وتلبية اإ

طار التمنية مبفهوهما الشاملاحتياجات ت   العنف ضد الفتيات والنساء خالل  وقد أأشارت الاسرتاتيجية اإىل؛ هذا عرب عن نفسها مضن اإ

آاثر احلروب والزناعات املسلحة عىل النساء وأ ليات تعزيز امحلاية للمرأأة.الزن  ويف الأخري، تناولت  اعات املسلحة، أأشاكهل وأأس بابه، وأ

الاجامتعي يف أأوقات احلرب النوع يف امحلاية من اكفة أأشاكل العنف القامئ عىل الاسرتاتيجية الرؤى الضامنة حلق املرأأة العربية 

 ، وتأأمني حقوقها اكمةلا دون متيزي وتعزيز دورها يف جممتع تسوده العداةل واملساواة.والسمل

بل جملس اجلامعة عىل املس توى الوزاري يف دورته الـو هذا  يف  144قد مت اعامتد هذا الاسرتاتيجية وخطة العمل امللحقة هبا من ق 

 . 2015سبمترب 
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حاةل التصديق علهيا داخل املنطقة العربية )ادلول الأعضاء يف  ادلوليةاملواثيق 

 (جامعة ادلول العربية

اجلزائر، البحرين، جيبويت، مرص، العراق، الأردن، الكويت،  اتفاقية القضاء عىل اكفة أأشاكل المتيزي ضد املرأأة )الس يداو(

لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، عمن، قطر، السعودية، 

 لسطني، سوراي، تونس، الإمارات العربية املتحدة، المين.ف 

بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار ابلأشخاص، وخباصة النساء 

املمكل لتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية  -2000 والأطفال

 بروتوكول ابلريمو –ة املنظمة عرب الوطني

 

الأردن، الكويت، اجلزائر، البحرين، جيبويت، مرص، العراق، 

لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، عمن، قطر، السعودية، 

 السودان، سوراي، تونس، الإمارات العربية املتحدة.

عاقة اجلزائر، البحرين، جيبويت، الأردن، موريتانيا، املغرب، عمن،  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

قطر، السعودية، فلسطني، السودان، سوراي، تونس، 

مارات العربية املتحدة، والمين.  الإ

بشأأن حظر أأسوأأ  (182)رمق منظمة العمل ادلولية  اتفاقية 

 أأشاكل معل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء علهيا

 اكفة ادلول الأعضاء يف جامعة ادلول العربية

اتفاقية مناهضة التعذيب و غريه من رضوب املعامةل أأو العقوبة 

نسانية أأو املهينةالقاس ية أأو   الالاإ

اجلزائر، البحرين، جيبويت، مرص، العراق، الأردن، الكويت، 

لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، قطر، السعودية، الصومال، 

 سوراي، تونس، الإمارات العربية املتحدة، والمين.

الربوتوكول التابع للميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان 

فريقيا والشعوب حول حقوق النس  2003اء يف اإ

جزر القمر، جيبويت، مرص، ليبيا، اململكة املغربية،  اجلزائر،

 .تونسو  السودان،موريتانيا، 

اجلزائر، البحرين، جيبويت، مرص، العراق، الأردن، الكويت،  ICCPR العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية

سوراي، لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، الصومال، السودان، 

 تونس، والمين.

ادلول اليت وقعت ومل تصدق: اجلزائر، البحرين، مرص،  روما الأسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية نظام

مارات العربية املتحدة، الكويت، املغرب، عمن، سوراي،  الإ

 السودان، والمين.

 ادلول اليت صدقت: جيبويت، فلسطني، الأردن، وتونس.

 


