
الوقاية من العنف الجنسي  والعنف الجندري 
واالستجابة لهما  في حاالت الالجئين في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا



الوقاية من العنف الجنسي 
والعنف الجندري واالستجابة لهما  

في حاالت الالجئين في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ن صورة الغالف © د. سليمان، المفّوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي
ن © 2015 المفّوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي



   تمهيد

   الملخص التنفيذي

   مقدمة

   برامج المفوضية لمعالجة مسائل العنف الجنسي والعنف الجندري
” أو “القائم عىل النوع االجتماعي”( ي

      )أو “الجنسا�ن

امج الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري واالستجابة لهما    المبادئ التوجيهية ل�ب
ن       الخاصة بالمفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي

   النهج القائم عىل الحقوق للوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري

ي االأنظمة والقدرات الوطنية
   االستثمار �ن

   الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري

ي مجال الوقاية من العنف الجنسي    
ي تبعُث عىل القلق �ن

   معالجة المجاالت المحّددة ال�ت
       والعنف الجندري واالستجابة لهما

ن من العنف الجنسي والعنف الجندري    الخدمات المتخصصة للناج�ي

اكة    تعزيز حشد الدعم وال�ش

ن جمع البيانات وتحليلها    تحس�ي

   تطوير المبادرات العالمية

   الخالصة

   قائمة المخترصات

فهرس المحتويات

٤

٥

٨

١٠

١١

١2

١3

١6

22

3٤

36

3٨

39

٤١

٤3



٤

تمهيد

نســانية والتهجــري القــري عــى نطــاق غــري مســبوق. فيشــكل  ــات الإ ــا الأزم ق الأوســط وشــمال افريقي ــرش ــة ال تواجــه منطق
ي المنطقــة. 

ف لجــئ ســوري مســجل �ف ي العالــم، مــع وجــود أكــرش مــن 4 ماليــ�ي
ف الأكــرب عــدداً �ف الســوريون الآن مجموعــة الالجئــ�ي

ي العــراق.
ي اضطــراد أيضــاً �ف

كذلــك، فــإّن التهجــري القــري وانعــدام الأمــن �ف

هــذه الرصاعــات، إىل جانــب التهجــري الناتــج عنهــا، تلقــي بأعبائهــا بشــكل غــري متناســق عــى النســاء والأطفــال، الذيــن يضّمــون 
ي 

ايــد �ف ف . وقــد أصبــح العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري واســع النتشــار بشــكل مرت ف ف الســوري�ي ي المائــة مــن الالجئــ�ي
الآن 78 �ف

اع، وغالبــاً مــا يكــون أحــد أســباب الفــرار منهــا. ف هــذه الــدول المتأثــرة بالــرف

اع المســلح، يبقــى خطــر العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري  ف ة للــرف ولكــن، حــىت عندمــا يهــرب الالجئــون مــن المخاطــر المبــا�ش
ــاءة  س ــف والإ ــرّض للعن ــدة للتع اي ف ــر المرت ــات، المخاط ــاء والفتي ــوص النس ــه الخص ــى وج ــون، وع ــه الالجئ ــوداً. فيواج موج
ات النفصــال الأ�ي الطويلــة، أو  . أمــا الأســباب الأخــرى، فتتضّمــن فــرت ة نزوحهــم أكــرش فأكــرش والســتغالل، فيمــا تطــول فــرت
ي 

اع، أو فقــدان الأصــول الماليــة والجتماعيــة، أو اكتظــاظ المســاكن الــىت ف ي كانــت موجــودة قبــل الــرف
انهيــار البــىف المجتمعيــة الــىت

تفتقــر إىل الخصوصّيــة.

ات مــن النســاء عــى الفــرار إىل أماكــن جديــدة وغــري  َ الكثــري وخــالل الــرصاع العنيــف، تنهــار البــىف الجتماعيــة المعتــادة، وتُجــرب
ي مــا يــىي وصــف 

ي المنفــى، تحديــاً صعبــاً للغايــة. �ف
ي يــرصن عــى رأس أ�هــّن الآن بمفردهــّن �ف

مألوفــة. وتواجــه النســاء اللــوا�ت
ف 2014 -  ي تقريــر مفوضيــة الأمــم المّتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــ�ي

ي يرأســن أ�هــّن، �ف
لجئــة ســورية لحــال النســاء اللــوا�ت

ف وحــدِك، عليــك أن تدفعــي الحــدود وتجعــىي الأمــور تحــدث. اذا كنــت ضعيفــة، ســيُق�ف  كــ�ي َ
نســاء بمفردهــّن: “عندمــا تُرت

ي قويــة لــ�ي تدافعــي عــن نفســك، وعــن أطفالــك، وعــن أ�تــك”.
عليــك. عليــك أن تكــو�ف

عاقــة  ف هــم عرضــة للعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، فيمــا يكــون الأشــخاص ذوو الإ كذلــك، فــإّن الرجــال والأولد الالجئــ�ي
ف الذيــن يهربــون مــن بلدانهــم بعــد أن  ضافــة إىل ذلــك، فــإّن الالجئــ�ي ف للغايــة وبحاجــة إىل خدمــات متخّصصــة. بالإ ضعيفــ�ي
ي بلــد اللجــوء، بالنظــر إىل 

ينجــوا مــن حــوادث العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري يبقــون بحاجــة إىل الحمايــة والخدمــات �ف
النتائــج طويلــة الأمــد وخطــر تكــرر حــوادث العنــف.

نســان، وتتفاقــم أكــرش فأكــرش نتيجــة الرصاعــات  ة تنتهــك حقــوق الإ إّن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري همــا مشــكلة خطــري
وح الــذي ينتــج عــن ذلــك. لذلــك، فهمــا يتطلبــان مــن جميــع القطاعــات أن تعمــل معــاً لتعزيــز برامــج الوقاية والســتجابة.  ف والــرف
ــوكالت الأخــرى التابعــة لالأمــم  ، وال ي

ــق مــع الحكومــات والمجتمــع المــد�ف ــة إىل العمــل بشــكل وثي ، تســعى المفوضي ــاىلي بالت
ــان  ــات ورجــال وفتي ف مــن نســاء وفتي ــ�ي ــع الالجئ ــح لجمي ف أنفســهم ضمــن منهــج شــامل يتي ــ�ي المّتحــدة، ومجتمعــات الالجئ

. ف ي الأمــان، والكرامــة، وعــدم التميــري
الفرصــة للتمتــع الكامــل بحقوقهــم �ف

تمهيد

Foreword
For decades, conflicts have resulted in 
successive waves of widespread displacement 
in the Middle East and North Africa (MENA). 
Governments and populations in the region have 
generally kept their borders and homes open, 
demonstrating remarkable generosity to their 
neighbours seeking aman (safety) from violence 
and persecution, in line with long-standing 
traditions of hospitality and asylum. 

The greatest threats posed by conflict and its 
ensuing displacement are faced by those most 
in need of protection: children. Children who 
are forced to flee leave behind their homes, 
communities, schools, friends, aspirations, 
sense of security and, often, their childhoods. 

Countless exchanges with refugee children 
have revealed the daily struggles they face in 
trying to establish a sense of normalcy in their 
lives, despite the physical, psychological, and 
emotional wounds most have suffered. Their 
resilience and strength are an inspiration to 
those responding to their needs. 

Director, 
UNHCR Bureau for the Middle East & North Africa

Amin Awad

This report highlights, against a background of 
relevant international guiding principles, a range 
of good practices undertaken by States, non-
governmental organizations (NGOs), and other 
partners across the region, together with the 
United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), to respond to the protection needs of 
refugee children, guided by the bests interests 
of the child. It is intended to provide examples 
of successful interventions that can bring about 
tangible progress in protecting refugee children. 
Despite the variations in contexts and needs of 
refugee children throughout the region, many of 
the examples can be replicated and scaled up to 
achieve a greater, longer-term impact on the lives 
and protection of refugee children.

The collective action of States, together with 
international and national actors, on behalf of 
refugee children serves as an investment in the 
future of the region.
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الملخص التنفيذي

٥

ي ســوريا 
ــرن بالأزمــة �ف ي يتأث

ــوا�ت ــات الل ــد لآلف النســاء والفتي اي ف ــق مرت ــدري همــا مصــدر قل ــف الجن ــف الجنــ�ي والعن إّن العن
اع  ف ــرف ــف نتيجــة ال ــاً متعــّددة مــن العن ــدة وأنواع اي ف ــان يواجهــون مخاطــر مرت ــا الرجــال والفتي ــات كم والعــراق. فالنســاء والفتي
ســاءة الجنســية والســتغالل الجنــ�ي  ي ذلــك الإ

، بمــا �ف كــراه والــزواج المبكــر، والعنــف الجنــ�ي ي ذلــك الــزواج بالإ
وح، بمــا �ف ف والــرف

ي 
ــة �ف ــرة المختلط ــالت الهج ــدة لح اي ف ــر المرت ــا، والظواه ي خارجه

ــات و�ف ــار المخيم ي إط
ف �ف ــ�ي ــاع الالجئ . وأوض ىلي

ف ــرف ــف الم والعن
اتيجيات وطرائــق مســاعدة مختلفــة مــن جانــب المجتمــع  ق الأوســط وشــمال أفريقيــا تتطلــب اعتمــاد اســرت جميــع أنحــاء الــرش
ق  ي منطقــة الــرش

ريــن مــن الأزمــة �ف ، يبقــى العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري مصــدر قلــق رئيــ�ي للمترصف 1. بالتــاىلي
ي
نســا�ف الإ

ــدري والســتجابة لهمــا مجــالً رئيســياً لعمــل  ــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجن ــا، وتبقــى الوقاي الأوســط وشــمال افريقي
ــة. المفوضي

ودعمــاً للعمليــات المتعــددة القطاعــات والُمنّســقة للوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا، يحــدد 
ي تســتخدمها المفوضيــة بالتنســيق مــع الســلطات الوطنيــة، 

اتيجيات، بالتوافــق مــع المعايــري الدوليــة، الــىت هــذا التقريــر الســرت
ي الوقايــة مــن العنــف 

ي جميــع أنحــاء المنطقــة، لتحقيــق نتائــج ملموســة �ف
كاء �ف هــا مــن الــرش والمنظمــات غــري الحكوميــة، وغري

ي حــالت 
ف الــوكالت �ف كة بــ�ي ي الســتجابة المشــرت

، وكذلــك، �ف ف ي أوضــاع الالجئــ�ي
الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا �ف

ي أرجــاء المنطقــة، فــإّن العديــد مــن الممارســات 
ي نراهــا �ف

ي الســياقات الــىت
.2  وعــى الرغــم مــن الختالفــات �ف وح الداخــىي ف الــرف

ي هــذا التقريــر يمكــن تكرارهــا وتطويرهــا لتحقيــق مســتوًى أكــرب وعــى مــدى أطــول 
ي تــم تســليط الضــوء عليهــا �ف

الجيــدة الــىت
ــاً إىل جنــب  ــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا. ويشــكل العمــل الجماعــي للــدول، جنب مــن الوقاي
ي مجــال الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا، 

مــع الجهــات والمجتمعــات الدوليــة والوطنيــة، �ف
ق الأوســط وشــمال افريقيــا كمنطقــة خاليــة مــن العنــف. ي مســتقبل منطقــة الــرش

اســتثماراً بالــغ الأهميــة �ف

برامج المفوضية لمعالجة مسائل العنف الجنسي والعنف الجندري: 
اتيجية العالميــة للمفوضيــة المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، بعنــوان “العمــل ضــد العنــف الجنــ�ي  تركــز الســرت
امــج المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، مــع معالجــة  ف نوعيــة وفعاليــة وترابــط الرب والعنــف الجنــدري”، عــى تحســ�ي
ف النســاء والفتيــات، والعمــل بشــكل بنــاء مــع الرجــال  الأســباب الجذريــة للعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري مــن خــالل تمكــ�ي
ــ�ي  ــف الجن ــن العن ــة م ــات للوقاي ــج المتعــددة القطاع ام ــم الرب ــة بدع ــوم المفوضي . وتق ف ــري ــدم التمي ــز ع ــان، وتعزي والفتي
ي أربعــة مجــالت تدخــل رئيســية )الصحــة، والخدمــات النفســية الجتماعيــة، والحمايــة، 

والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا �ف
ي 

والمســاعدة القانونيــة( عــى المســتويات الهيكليــة والمنهجيــة والعمليــة، مــع التمســك بالمبــادئ التوجيهيــة المنصــوص عليها �ف
قليمــي للوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا، الخــاص بالمفوضيــة.  اتيجي الإ النهــج الســرت

النهج القائم على الحقوق للوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري:
عاقــة  ف قــد تختلــف بشــكل ملحــوظ بالســتناد إىل العمــر والجنــدر والإ ــأّن احتياجــات ومقــدرات الالجئــ�ي ف المفوضيــة ب تعــرت
وعوامــل أخــرى. وعــى هــذا الأســاس، تدعــم المفوضيــة التقييمــات التشــاركية المنتظمــة، لفهــم احتياجــات ومخــاوف النســاء 
والرجــال والفتيــات والفتيــان، وتصميــم برامــج الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا تبعــاً لذلــك، 
ي مجموعــة 

ام بنهــج العمــر والجنــدر والتنــّوع )AGD(3. فهــذا النهــج الأخــري يرّكــز عــى أهميــة تحليــل التنــّوع �ف ف مــن خــالل اللــرت
ف مــن أجــل فهــم أفضــل لمخاطــر الحمايــة المتعــددة الأوجــه ولمقــدرات الأفــراد والمجتمعــات المحّليــة، ومــن أجــل  الالجئــ�ي
ي 

ي ذلــك الحــق �ف
نســان، بمــا �ف معالجــة المخاطــر ودعــم المقــدرات بشــكل فعــال أكــرش بهــدف تعزيــز التمتــع التــام بحقــوق الإ

الحمايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري.

الملخص التنفيذي

 2014 ، ن   1. المشاورات السنوية مع المنظمات غ�ي الحكومية، المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي
ق الأوسط وشمال    ي منطقة ال�ش

ن داخلياً �ن ، ول توفر الأرقام فيما يتعلق بحالت النازح�ي ن   2. مع ذلك، تركز هذه اللمحة العامة عىل الستجابة لالجئ�ي
كاء. اك مع ال�ش بالغات المماثلة بالش�ت       افريقيا، حيث تتم الإ

http://www.unhcr.org/4e7757449.html   .٣  
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االستثمار في األنظمة والقدرات الوطنية: 
ــة  ــدري والســتجابة لهمــا بشــكل مســتدام، تقــدم المفوضي ــف الجن ــف الجنــ�ي والعن ــة مــن العن ــق الوقاي مــن أجــل تحقي
ي المتعلــق بالعنف 

ي الوطــىف
طــار القانــو�ف ي الإ

ي مجــال الحمايــة �ف
للحكومــات المشــورة الفنيــة والدعــم المــاىلي لمعالجــة الثغــرات �ف

الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، بمــا يتمــا�ش مــع المعايــري الدوليــة. وهــذا يشــمل رســم خريطــة الأطــر والخدمــات القانونيــة 
ق الأوســط وشــمال افريقيــا،  ي جميــع أنحــاء منطقــة الــرش

ي الــدول �ف
الموجــودة لمعالجــة العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، �ف

اتيجيات الالزمــة لمعالجتهــا.  مــن أجــل تحديــد الثغــرات وتصميــم وتنفيــذ الســرت

الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري:
ي العنــف الجنــ�ي 

ي مجــال الوقايــة اىل تحديــد ومعالجــة الأســباب الجذريــة والعوامــل المســاهمة �ف
تهــدف جهــود المفوضيــة �ف

. وتهــدف المفوضيــة اىل إجــراء  ف ف الحمايــة لجميــع أعضــاء مجتمــع الالجئــ�ي اتيجيات لتحســ�ي والعنــف الجنــدري، ووضــع اســرت
ي العالقــات الجندريــة وتقويــة الديناميكيــات داخــل المجتمــع المحــّىي مــن أجــل التصــدي للعنــف الجنــ�ي 

ات إيجابيــة �ف تغيــري
والعنــف الجنــدري مــن خــالل تعزيــز نهــج الحمايــة المجتمعيــة، وزيــادة الوعــي حــول العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، 

ي الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا.
اك الرجــال والفتيــان �ف ف النســاء والفتيــات، وإ�ش وتمكــ�ي

معالجة المجاالت المحددة التي تبعث على القلق في مجال الوقاية من العنف الجنسي والعنف 
الجندري واالستجابة لهما:

يــة للوقايــة مــن العنف الجنــ�ي والعنــف الجندري  ي المخيمــات والأماكــن الحرصف
وضعــت المفوضيــة مجموعــة مــن الخدمــات �ف

ــف  ــج الخاصــة بالعن ام ي الرب
ــم إغفالهــم �ف ــا يت اً م ــري ــن كث ف الذي ــ�ي ــا، تســتهدف بشــكل خــاص الســكان الالجئ والســتجابة لهم

الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، ومنهــم الأطفــال والالجئــون ذوو العاقــات، وكبــار الســن، والمثليــون والمخنثــون والمتحولــون 
جنســياً وثنائيــو الجنــس. وتعمــل المفوضيــة مــع المنظمــات غــري الحكوميــة، والجهــات الفاعلــة الحكوميــة ومقدمــي الخدمــات 
ي مجــال الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف 

لتصميــم برامــج مــن أجــل اســتهداف مجــالت محــددة باعثــة عــى القلــق �ف
ي برامــج العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، وذلــك يشــمل 

الجنــدري والســتجابة لهمــا، قــد ل يتــم التطــرق إليهــا بشــكل كاف �ف
 . ف ســاءة الجنســي�ي الــزواج المبكــر، والجنــس مــن أجــل البقــاء، والحمايــة مــن الســتغالل والإ

الخدمات المتخصصة للناجين من العنف الجنسي والعنف الجندري:
ي العــام 2014، تلقــى حــواىلي 84566 لجئــاً، مــن الذيــن نجــوا مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري أو كانــوا عرضــة 

�ف
ف  ي الســتجابة لأزمــة الالجئــ�ي

كة �ف ي الــدول المشــرت
ف الــوكالت، �ف كة بــ�ي لمخاطرهمــا، دعمــاً متخصصــاً، مــن خــالل الجهــود المشــرت

بــالغ عــن  ف مــن أجــل وضــع آليــات آمنــة و�يــة لالإ ف وغــري الحكوميــ�ي كاء الحكوميــ�ي . وتعمــل المفوضيــة مــع الــرش ف الســوري�ي
حــالت العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري وإحالتهــا ومتابعتهــا، ومــن أجــل زيــادة الوعــي المجتمعــي حــول هــذه الآليــات 
قليمــي للوقايــة مــن العنــف  اتيجي الإ ي النهــج الســرت

والخدمــات المتاحــة. وتماشــياً مــع مبادئهــا التوجيهيــة المنصــوص عليهــا �ف
ف مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف  الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا، تركــز المفوضيــة عــى ضمــان حصــول الناجــ�ي
ي 

الجنــدري عــى خدمــات مناســبة ثقافيــاً، ومنهــا الدعــم النفــ�ي الجتماعــي، والصحــة، والحمايــة، والمســاعدة القانونيــة الــىت
يمكــن الحصــول عليهــا مجانــاً أو بأســعار معقولــة.
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تعزيز حشد الدعم والشراكة:
ي الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي 

ف �ف كاء أساســي�ي اكات مســتدامة مــع جهــات حكوميــة رئيســية، كــرش تســعى المفوضيــة اىل عقــد �ش
ق الأوســط وشــمال افريقيــا. كذلــك، تتعــاون المفوضيــة  ي جميــع أنحــاء منطقــة الــرش

والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا �ف
وتنســق مــع الجهــات المعنيــة الرئيســية الأخــرى، ومنهــا وكالت الأمــم المّتحــدة والمنظمــات غــري الحكوميــة، وكذلــك 
ــف  ــن العن ــة م ــال الوقاي ي مج

ــاءة �ف ــة والكف ــن الفعالي ــرب م ــد الأك ــق الح ــهم، لتحقي ــون أنفس ــة والالجئ ــات المحّلي المجتمع
كة، وتدخــالت  ــري وأدوات، وبرامــج مشــرت ــة، ومعاي الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا، مــن خــالل تدخــالت مكمل

كة. حشــد دعــم مشــرت
 

تحسين جمع البيانات وتحليلها:
ي مجــال العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. 

امــج المرتكــزة عــى النتائــج �ف ة الأساســية للرب ف إن جمــع وتحليــل البيانــات هــو الركــري
ويعتــرب ذلــك جوهريــاً لفعاليــة إيصــال الخدمــات المســتهدفة، وحشــد الدعــم، وتطوير السياســات، والمســاءلة والرصــد. وقد 
  Gender-Based Violence Information Management دعمــت المفوضيــة نظــام إدارة المعلومــات حــول العنــف الجنــدري
ــة،  ــة آمن ــدري بطريق ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــة بالعن ــات المتعلق ــارك البيان ــع وإدارة وتش ــان جم System )GBVIMS لضم

ي العمليــات المختلفــة.
وأخالقيــة، و�يــة �ف

تطوير المبادرات العالمية:
ف »آمــن مــن البدايــة« و»الدعــوة للعمــل«، مــن أجــل تعزيــز برامــج الوقايــة مــن  ف العالميتــ�ي فم المفوضيــة بتطويــر المبادرتــ�ي تلــرت
ي جميــع أنحــاء العالــم. فمبــادرة »آمــن مــن البدايــة« هــي 

ي عملياتهــا �ف
العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا �ف

ف مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف  كيــة لضمــان أن تكــون الخدمــات الجيــدة متاحــة للناجــ�ي مبــادرة تدعمهــا وزارة الخارجيــة الأمري
ي الوقــت المناســب. أمــا »الدعــوة للعمــل لحمايــة 

ي الفعــال �ف
نســا�ف ي بدايــة حالــة الطــوارئ مــن خــالل العمــل الإ

الجنــدري �ف
ي حــالت الطــوارئ )الدعــوة للعمــل(« فهــي مبــادرة أطلقتهــا وزارة المملكــة المّتحــدة للتنميــة الدوليــة لحشــد 

الفتيــات والنســاء �ف
ــة  ــم حماي ــة مــن أجــل تقدي هــا مــن الجهــات المعني ــة، وغري ف ووكالت الأمــم المّتحــدة، والمنظمــات غــري الحكومي المانحــ�ي

نســانية. ي حــالت الطــوارئ الإ
أفضــل للنســاء والفتيــات �ف



٨

مقدمة

ق الأوســط تواجــه حــالت طــوارئ إنســانية معقــدة ومتعــددة، عــى نطــاق غــري مســبوق، ومــن ضمــن  ل تــزال منطقــة الــرش
ــادة مســتويات العنــف الجنــ�ي والعنــف  ي زي

ــا، وتســهم هــذه الأزمــات �ف ي ســوريا والعــراق واليمــن وليبي
ــا يحــدث �ف ــك م ذل

ف مــن  ي المنطقــة، فإنــه يؤثــر عــى الالجئــ�ي
الجنــدري. وفيمــا يشــكل العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري صفــة ثابتــة لالأزمــات �ف

النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان بطــرق مختلفــة، كمــا يوجــد أيضــاً مظاهــر جديــدة لهــذا العنــف تنتــج عــن هــذه الأزمــات 
وتتطلــب اهتمامــاً عاجــالً. وقــد أدى تفاقــم الــرصاع وظهــور جماعــات مســلحة إىل أعمــال عنــف لــم تشــهدها المنطقــة مــن 

قبــل، ومنهــا اختطــاف النســاء والفتيــات، والتجــار بهــّن، واســتعبادهّن عــى نطــاق غــري مســبوق.4

ــزواج  ــدري. ويشــكل العنــف الأُ�ي، وال ــف الجن ــف الجنــ�ي والعن ــات بشــكل خــاص لمخاطــر العن وتتعــرض النســاء والفتي
ي تبلــغ عنهــا 

ســاءة والســتغالل، أهــم أشــكال العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري الــىت القــري والمبكــر، والعنــف الجنــ�ي والإ
. أمــا الرجــال فيبلغــون عــن قلقهــم فيمــا يتعلــق بقلــة  النســاء والفتيــات الالجئــات الســوريات، باعتبارهــا مصــدر قلــق رئيــ�ي
الأمــن الجســدي والقتصــادي لأفــراد أ�هــم5. وقــد أوضحــت الالجئــات الســوريات مــن النســاء أن قلــة حصــول أزواجهــن 
ل.  ف ، ممــا أدى إىل زيــادة الإحبــاط والتوتــر والعنــف داخــل المــرف ف عــى فــرص العمــل قــد أضعــف دورهــم التقليــدي كمعيلــ�ي
- لعــدم اســتطاعتهم إعالــة أرسهــم. زوجــي لــم يكــن مدخنــاً، لكنــه  ن وكمــا أوضحــت احــدى الالجئــات: »أصبــح الرجــال غاضبــ�ي
أصبــح كذلــك الآن. إنــه غاضــب جــداً طــوال الوقــت، وينفــس عــن هــذا الغضــب عــى الأطفــال. إنــه عنيــف مــع الأطفــال. 
ي يتعرضــن للعنــف مــن أزواجهــّن يســتخدمن 

وهــو عنيــف معــي.« وعــالوة عــى ذلــك، هنــاك تقاريــر تفيــد بــأن النســاء اللــوا�ت
بدورهــّن العنــف بشــكل أكــرب مــع أطفالهــن.

بــالغ عــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري بشــكل كامــل حــىت الآن بســبب الوصمــات الجتماعيــة  وبشــكل عــام، ل يتــّم الإ
ف الذكــور، مــع العلــم أنــه غالبــاً مــا ل ينظــر  بــالغ صعبــاً للغايــة للناجــ�ي ي مــن المرجــح أن تجعــل الإ

والمعايــري الثقافيــة الــىت
6. ســاءة الجنســية أو الســتغالل الجنــ�ي إليهــم عــى أنهــم عرضــة للعنــف الجنــ�ي أو الإ

ــوء  ــف وس ــا العن ــة، ومنه ــر الحماي ــن مخاط ــعة م ــة واس ــون مجموع ــات يواجه ــات الالجئ ــون والفتي ــان الالجئ ــا زال الفتي وم
ي المدرســة اللذيــن يؤديــان إىل ارتفــاع معــدلت التــرب ويعرضــان ســالمتهم للخطــر. وتتعــرض الفتيــات الالجئــات 

المعاملــة �ف
ف  ــ�ي ف الالجئ ــ�ي ــري ب ــكل كب ــذي ازداد بش ــري، ال ــر والق ــزواج المبك ــبب ال ــم بس ــن التعّل ــن ع ــر انقطاعه ــاص لمخاط ــكل خ بش
ف  ي المائــة اىل 25 بالمائــة بــ�ي

ف مــن 18 �ف ي الأردن، عــى ســبيل المثــال، ازداد عــدد حــالت زواج الأطفــال الســوري�ي
. �ف ف الســوري�ي

ونهــّن بمــا ل يقــل عــن 10 ســنوات٧. ويتــم إجبــار الفتيــات  وجــن رجــالً يكرب ف ي المائــة منهــم فتيــات يرت
عامــي 2012 و2013، و48 �ف

ل وخارجــه، فيمــا  ف ي ســن مبكــرة، مــا يعرضهــن بشــكل أكــرب لمشــكالت صحيــة وعنــف داخــل المــرف
ــزواج �ف المراهقــات عــى ال

ــة الصحيــة والتعليــم.  ــة، مثــل الرعاي ي الحصــول عــى الخدمــات الحيوي
ــة �ف يواجهــن صعوب

مقدمة

ي العراق 
نسان �ن نسان عن حالة حقوق الإ ي الأمم المّتحدة، تقرير مكتب مفوض الأمم المّتحدة السامي لحقوق الإ

نسان �ن 4. انظر عىل سبيل المثال، مجلس حقوق الإ
ي العراق والشام والجماعات المرتبطة بها، 1٣ آذار/ مارس A / HRC / 28/18 ،2015، متوّفر عىل: 

ي ارتكبتها ما تسمى بالدولة الإسالمية �ن
ي ضوء النتهاكات ال�ت

�ن
http://www.refworld.org/docid/550ad5814.html

ن واليونيسف، وبرنامج الأغذية  ي الأردن، المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي
ن �ن ن السوري�ي كة حول الستجابة لالجئ�ي 5.  مراجعة تقييمية مش�ت

/ يناير 2014  ي
العالمي، كانون الثا�ن

ي الجامعة الأمريكية، الفريق الفرعي 
ق الأوسط وشمال أفريقيا: إدماج الرجال والفتيان، فريق عمل Freedom House �ن ي منطقة ال�ش

نصاف الجندري �ن ٦. الإ
ق الأوسط وشمال افريقيا 2014  لل�ش

ي الأردن”، 2014، متوفرة عىل: 
ي الأردن: “دراسة حول الزواج المبكر �ن

٧. اليونيسف �ن
http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014(1).pdf
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وتكــون النســاء والأطفــال وكبــار الســن والأشــخاص 
ــ�ي  ــف الجن ــة للعن ــة خاص ــة بصف ــة عرض عاق ذوو الإ
همــا مــن أشــكال الســتغالل  والعنــف الجنــدري وغري
امــج  ســاءة. ومــن المهــم الحــرص عــى أن تكــون الرب والإ
ــدري متاحــة  ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن الخاصــة بالعن
يعانــون  الذيــن  عاقــة  الإ ذوي  لالأشــخاص  ومناســبة 
ــل،  ي التواص

ــرب �ف ــة أك ــة، وصعوب ــة الحرك ــن محدودي م
هــا مــن التحديــات.  واعتمــاد عــى مقدمــي الرعايــة، وغري
لهــذا الســبب، تعمــل المفوضيــة مــع جميــع الجهــات 
ــوع،  ــدر والتن ــق نهــج العمــر والجن ــة عــى تطبي المعني
لضمــان أن تكــون جميــع أنشــطة الحمايــة، ومنهــا 
الجنــدري  والعنــف  الجنــ�ي  العنــف  مــن  الوقايــة 
والســتجابة لهمــا، مصممــة لتلبيــة احتياجــات ومقدرات 

ــات. ــذه المجموع ه

يــن إىل طــرق  ف والمهاجريــن، مــع لجــوء الكثري كذلــك، تعتــرب المنطقــة مهمــة باعتبارهــا نقطــة منشــأ ومقصــد وعبــور لالجئــ�ي
التهريــب والنتقــال الخطــر عــن طريــق البحــر. وتُعرضهــم هــذه العوامــل لمخاطــر بيعهــم، أو التجــار بهــم، أو اســتغاللهم 
ي حالــة انفصــال النســاء والأطفــال الذيــن يقومــون بهــذه 

قاقهم، مــع تفاقــم هــذه المخاطــر �ف جنســياً أو اقتصاديــاً، أو اســرت
ي يحاولــن الســفر بمفردهــن مــن القــرن الأفريقــي إىل 

الرحــالت عــن أ�هــم. عــى ســبيل المثــال، إن الفتيــات الالجئــات اللــوا�ت
منطقــة الخليــج يواجهــن مخاطــر جســيمة مــن التجــار بهــن، واســتغاللهن خــالل الرحلــة، مــع وجــود تقاريــر حــول فتيــات 
ــة.  ــاء الرحل ــرب ســناً أثن ــل الرجــال الأك ــن قب ف م ــف والســتغالل الجنســي�ي ــزواج« وإل فســوف يتعرضــن للعن ن عــى »ال يجــرب
ي ســياق الهجــرة المختلطــة، تعمــل المفوضيــة بشــكل وثيــق 

ولمعالجــة تزايــد مخاطــر العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري �ف
هــا مــن أشــكال  ف لمخاطــر التجــار بالبــرش وغري ف والأشــخاص المعرضــ�ي ي للتعــرف عــى الناجــ�ي

مــع الحكومــات والمجتمــع المــد�ف
. ف هــا مــن الخدمــات المتخصصــة للناجــ�ي العنــف، وتقديــم حمايــة أفضــل لهــم، وإنشــاء البيــوت الآمنــة وغري
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ــة8 عــى  ــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتحابة لهمــا الخاصــة بالمفوضي ــة للوقاي اتيجية العالمي تركــز الســرت
ــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، وذلــك يشــمل حــالت الطــوارئ،  امــج المعني ف نوعيــة وفعاليــة وتماســك الرب تحســ�ي
ف النســاء والفتيــات، والعمــل بشــكل بنــاء  ومعالجــة الأســباب الجذريــة للعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري مــن خــالل تمكــ�ي
ف  ــري ك ــية للرت ــالت رئيس ــة مج ــة أربع ــة للمفوضي اتيجية العالمي ــرت ــدد الس 9. وتح ف ــري ــدم التمي ــز ع ــان وتعزي ــال والفتي ــع الرج م
اكات، وجمــع البيانــات وتحليلهــا، وإدارة المعــارف - وســتة مجــالت موضوعيــة  المؤســ�ي - بنــاء القــدرات، والتنســيق والــرش
تتطلــب برامــج أقــوى: )1( حمايــة الأطفــال مــن الخــوف مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري؛ )2( معالجــة الســتضعاف 
اك الرجــال والفتيــان؛ )4(  وح؛ )3( إ�ش ف ي حــالت الــرف

الجتماعــي القتصــادي والجنــس للبقــاء عــى قيــد الحيــاة كآليــة تأقلــم �ف
ف  ف والمتحول�ي ف والمخنثــ�ي توفــري بيئــة آمنــة ووصــول آمــن إىل الطاقــة المحّليــة والمــوارد الطبيعيــة؛ )5( حمايــة الأشــخاص المثليــ�ي
ــ�ي  ــف الجن ــن العن ــة م عاق ف ذوي الإ ــ�ي ــة الالجئ ــدري؛ )6( حماي ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــن العن ــس م ي الجن ــىي جنســياً وثنائ

والعنــف الجنــدري.

ي 
ف الــوكالت لتحديــد الأولويــات �ف كة بــ�ي قليميــة المشــرت ي مــا يتعلــق بالأزمــة الســورية، ترتكــز المفوضيــة أيضــاً عــى الخطــط الإ

و�ف
كاء الآخريــن.  ي المنطقــة مــن خــالل التشــاور الوثيــق مــع الحكومــات والــرش

مجــال معالجــة العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري �ف
ي 

وهــذا يســمح للمفوضيــة بمالءمــة برامجهــا وتدخالتهــا وفقــاً للمخاطــر، والتوجهــات، وتحديــات الحمايــة الخاصــة الناشــئة �ف
امــج المعنيــة  ف عــى وجــه الخصــوص. وعــى أســاس هــذه الأولويــات، تدعــم المفوضيــة الرب ف الســوري�ي ف الالجئــ�ي المنطقــة، وبــ�ي
ي أربعــة مجــالت رئيســية للتدخــل )الصحــة، والخدمــات النفســية 

بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري المتعــددة القطاعــات �ف
ي منطقــة 

ف �ف ة وطويلــة الأجــل لجميــع الالجئــ�ي الجتماعيــة، والحمايــة، والمســاعدة القانونيــة( لفــرض حمايــة مــن العنــف قصــري
ق الأوســط وشــمال افريقيــا. الــرش

وتتم التدخالت عى المستويات الثالثة التالية:

نســان وحمايتهــا مــن خــالل تعزيــز المحتــوى  اف بحقــوق الإ ، توضــع تدابــري وقائيــة لتعزيــز العــرت ١.  عــى المســتوى الهيــكىلي
ف والسياســات الحمائيــة. وإنفــاذ القوانــ�ي

اتيجيات الوطنيــة للوقايــة مــن حــوادث العنــف الجنــ�ي  عــى الصعيــد النظامــي، تبــذل الجهــود لتعزيــز النظــم والســرت  .2
نســان، وتحديدهــا، وتوثيقهــا، ومعالجتهــا. والعنــف الجنــدري وانتهــاكات حقــوق الإ

ف مــن أجــل الحــد  ، وضعــت تدابــري لتقديــم خدمــات متخصصــة متعــددة القطاعــات للناجــ�ي عــى الصعيــد التشــغيىلي  .3
كهــا العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. ي يرت

ــار الســلبية عــى المــدى الطويــل الــىت مــن الآث

برامج المفوضية لمعالجة مسائل 
العنف الجنسي والعنف الجندري

اتيجية محدثة، حزيران/يونيو 2011، متوفر عىل :  ن )UNHCR( ، العمل ضد العنف الجنسي والعنف الجندري: اس�ت ٨.  مفوض الأمم المّتحدة السامي لشؤون الالجئ�ي
http://www.refworld.org/docid/4e01ffeb2.html
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 ، ي
اكــة نشــطة مــع الحكومــات والمجتمــع المــد�ف ق الأوســط وشــمال افريقيــا مــن خــالل �ش ي منطقــة الــرش

تعمــل المفوضيــة �ف
ــن  ــة م ــامل للوقاي ــج ش ــز نه ــى تعزي ــدري، ع ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــن العن ــون م ــم الناج ، ومنه ف ــ�ي ــات الالجئ ومجتمع
، تتعــاون أكــرش مــن 200 منظمــة  ف ف الســوري�ي ي مــا يتعلــق بأزمــة الالجئــ�ي

العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا. و�ف
ي لتعزيــز حمايــة النســاء والرجــال والفتيــات 

كاء مــن المجتمــع المــد�ف مــن المنظمــات الدوليــة، ووكالت الأمــم المّتحــدة، والــرش
والفتيــان مــن مخاطــر العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. ويشــدد هــذا النهــج المنســق عــى المبــادئ التاليــة كوســيلة لتحقيق 

أهــداف عمــل المفوضيــة ضــد العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري: 

امــج والتدخــالت الهادفــة إىل تعزيــز المســاواة الجندريــة بحيــث تتــاح للنســاء  المســاواة الجندريــة: تصميــم وتنفيــذ الرب  
ــم. ــع بحقوقه ــات والتمت ــرص والخدم ــول إىل الف ي الوص

ــاوية �ف ــة متس ــان إمكاني ــات والفتي ــال والفتي والرج

ــم  ف وكرامته ــ�ي ــوق الناج ــة لحق ــاء الأولوي ف وإعط ــ�ي ــات الناج ــح ورغب ام مصال ــرت ــن: اح ــى الناجي ــز عل ــذي يرتك ــج ال النه  
ورغباتهــم وخياراتهــم واحتياجاتهــم وســالمتهم عنــد تصميــم وتنفيــذ تدخــالت الوقايــة والســتجابة.

هــا مــن الجهــات الفاعلــة وبالتكامــل  ي وغري
التكامليــة: العمــل بدعــم مــن الــدول والمجتمعــات المحّليــة والمجتمــع المــد�ف  

معهــا مــن أجــل تحقيــق أقــ� قــدر مــن المــوارد.

ف مــن العنــف الجنــ�ي والعنف  الحاجــة الملحــة: إعطــاء الأولويــة لتوفــري اســتجابة فوريــة لالحتياجــات الملحــة لــدى الناجــ�ي  
الجنــدري، ومنهــا الحتياجــات الطبيــة، وكذلــك الحــرص عــى ان توضــع برامــج الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف 

الجنــدري والســتجابة لهمــا منــذ بدايــة ظهــور أي حالــة طــوارئ.

ي اتخــاذ 
ــان �ف ــات والرجــال والفتي ــن النســاء والفتي ف م ــ�ي ة لالجئ ــا�ش ــز المشــاركة المب ــوق: تعزي ــى الحق ــم عل ــج القائ النه  

ي الحمايــة مــن العنــف الجن�ي 
نســان، ومنهــا الحــق �ف القــرارات المتعلقــة بحمايتهــم الخاصــة، وتمتعهــم التــام بحقــوق الإ

والعنــف الجنــدري. وهــذا يتطلــب أيضــاً أن تكــون الخدمــات المناســبة والمقبولــة ثقافيــاً متوفــرة ومتاحــة بأســعار معقولــة 
ف مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. لجميــع الناجــ�ي

ــف  ــن العن ف م ــ�ي ــع الناج ــا م كاؤه ــة و�ش ــل المفوضي ــا تعم ــة عندم ــول الري ــة ح ــادئ التوجيهي ام بالمب ف ــرت ــرية: الل الس  
ف وأ�هــم والشــهود ومصــادر المعلومــات. الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، لحمايــة الناجــ�ي

، بغــض النظــر عــن الجنســية، أو الديــن، أو التوجــه  ف ي لحمايــة الالجئــ�ي ف اإلنصــاف: تشــجيع ايجــاد نهــج شــموىلي وغــري تميــري  
قامــة. هــا مــن الأوضــاع، أو مــكان الإ ، أو الوضــع الجتماعــي أو غري الجنــ�ي

اك النساء والفتيات والرجال والفتيان والأشخاص من ذوي الحتياجات الخاصة. الشمولية: إ�ش  

الحمايــة األســرية والمجتمعيــة: التواصــل مــع شــبكات الحمايــة الأ�يــة والمجتمعيــة مــن أجــل فهــم أفضــل لعالقــات   
ــا. ــتجابة لهم ــدري والس ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــن العن ــة م ــك للوقاي ــا، وذل ف وديناميكيته ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــوة ب الق

ف لمزيــد مــن مخاطــر الأذى،  امــج بطريقــة ل تعــرض الناجــ�ي عــدم التســبب بــاألذى: إجــراء الأعمــال وتنفيــذ الإجــراءات والرب  
وتحديــداً نتيجــة للعواقــب غــري المقصــودة.

امــج والتدخــالت مــن أجــل الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري  التماســك االجتماعــي: تصميــم وتنفيــذ الرب  
ــا. ــم إليه ــرة بلجوئه ف والمجتمعــات المتأث ــ�ي ف الالجئ ــ�ي ــي ب ــا تشــجيع التماســك الجتماع ــم فيه ــة يت ــا بطريق والســتجابة لهم

ي جميــع 
ف مــن الأطفــال، تحــدد مصالحهــم الفضــى عــى أنهــا أهــم القضايــا �ف ي حالــة الناجــ�ي

مصلحــة الفضلــى للطفــل: �ف  
ي تمــس رفاههــم ومســتقبلهم. 

المســائل الــىت

ي 
، والأ�ة، والشــهود، ومقدمــي الخدمــات �ف ف الســالمة واألمــن: تعطــي جميــُع الجهــات الفاعلــة الأولويــَة لســالمة الناجــ�ي  

ــات. ــع الأوق جمي

المبادئ التوجيهية لبرامج الوقاية من العنف الجنسي 
والعنف الجندري واالستجابة لهما الخاصة بالمفوضية 

السامية لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين
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النهج القائم عىل الحقوق للوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري

 َ ق الأوســط وشــمال افريقيــا المعايــري لقــد تبنــت دوُل منطقــة الــرش
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق جميــع الأشــخاص، وبصفــة خاصــة 
ســاءة  ي أن يعيشــوا حيــاة خاليــة مــن العنــف والإ

النســاء والأطفــال، �ف
ــة  ــة عــى اتفاقي ــدان المنطق ــع بل ــت جمي ــد صادق والســتغالل. وق
ف ضــد  حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــري
ــز  ــة لتعزي ــوات المطلوب ــدول الخط ــذت ال ــيداو(، واتخ ــرأة )س الم
 . ف ف التفاقيتــ�ي ي هاتــ�ي

تنفيــذ فعــال أكــرش للمبــادئ المنصــوص عليهــا �ف
ق الأوســط وشــمال افريقيــا عــن  ي منطقــة الــرش

وقــد تخلــت الــدول �ف
ــة  ــوات مهم ــا بخط ــع قيامه ، م ف ــ�ي ف المعاهدت ــ�ي ــا إزاء هات تحفظاته
ن ضــد  ــ�ي ــة القضــاء عــى التمي ــات الصــادرة عــن لجن ــذ التوصي لتنفي
المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل١٠. كذلــك، تمــت المصادقــة عــى 
ــوق  ــاص بالحق ــدوىلي الخ ــد ال ــى العه ــة ع ي المنطق

ــع �ف ــاق واس نط
ــية.  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدوىلي الخ ــد ال ــة، والعه ــة والثقافي ــة والجتماعي القتصادي

عــالوة عــى ذلــك، صادقــت الجزائــر، ومــرص، وموريتانيــا، والمغــرب، وتونــس، واليمــن عــى اتفاقيــة العــام 1951 المتعلقــة 
ضافــة إىل ذلــك، صادقــت الجزائــر عــى  . بالإ ف ف أنفســهم بحمايــة الالجئــ�ي ف وبروتوكولهــا للعــام 196٧، ملزمــ�ي بوضــع الالجئــ�ي
ــا عــى  اتفاقيــة العــام 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية )اتفاقيــة العــام 1954(، وصادقــت تونــس وليبي

ف بخفــض حــالت انعــدام الجنســية. اتفاقيــة العــام 1954 واتفاقيــة العــام 1961 المتعلقتــ�ي

ف بحقوقهــم عــى قــدم المســاواة، وأن يكونــوا  تســعى المفوضيــة إىل الحــرص عــى أن يتمتــع جميــع الأشــخاص المســتهدف�ي
ي تؤثــر عــى حياتهــم وحيــاة أفــراد أ�هــم ومجتمعاتهــم المحّليــة، مــن 

ي اتخــاذ القــرارات الــىت
قادريــن عــى المشــاركة الكاملــة �ف

ي جميــع أنحــاء العالــم. وتماشــياً مــع هــذا النهــج، 
ي عملياتهــا �ف

خــالل التطبيــق المنهجــي لنهــج العمــر والجنــدر والتنــوع، �ف
ي 

ف �ف ــري ــدون تمي ف ب ــ�ي ــع الالجئ ــدري لجمي ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــن العن ــة م ــز الحماي ــدول لتعزي ــع ال ــة م تعمــل المفوضي
ق الأوســط وشــمال افريقيــا.11 منطقــة الــرش

النهج القائم على الحقوق للوقاية 
من العنف الجنسي والعنف الجندري

“يهــدد العنــف الجنــي والعنــف الجنــدري 

والفتيــان  والرجــال  والفتيــات  النســاء 

النازحــن يف جميــع املناطــق حــول العــامل. 

مــن  الحــد  أو  آمنــة  بيئــة  إنشــاء  ميكــن  وال 

مخاطــر هــذا العنــف اال مــن خــال معالجــة 

مســائل عــدم املســاواة الجندريــة والتمييــز 

الجنــدري” 

مبــادرة المفوضيــة - العمــل ضــد العنــف الجنــ�ي 
اتيجية محدثــة والعنــف الجنــدري: اســرت

اير 2010، ن ضد المرأة، المالحظات الختامية: مرص، 5 شباط/ف�ب 10.  انظر عىل سبيل المثال، لجنة الأمم المّتحدة المعنية بالقضاء عىل التمي�ي
حيب بـ”اعتماد القانون الجديد حول الطفل )قانون رقم 12٦ للعام 200٨(، الذي يرفع سن الزواج من 1٦ إىل 1٨ سنة   CEDAW / C / EGY / CO / 7 )ال�ت
ن الرابع والخامس  ناث”(؛ لجنة الأمم المّتحدة لتفاقية حقوق الطفل )CRC(، المالحظات الختامية حول التقريرين الدوري�ي بالنسبة إىل الذكور والإ

الموحدين من الأردن، 1٣ حزيران/ يونيو CRC / C / JOR / CO / 4-5 ،2014، متوفرة عىل:
يعات الوطنية المكرسة لمعالجة التجار  اف بأهمية اعتماد الأردن الت�ش http://www.refworld.org/docid/541bf99a4.html  )الع�ت

ق الوسط وشمال افريقيا تسحب تدريجياً تحفظاتها عىل هذه البنود. ابتداء من العام 2004، عىل  ي العام 200٩(. إن دول منطقة ال�ش
بالب�ش �ن

سبيل المثال، سحبت الجزائر والمغرب وتونس ومرص والعراق واليمن تحفظاتها عىل المادة ٩ من اتفاقية سيداو، كما سحب المغرب أيضاً 
تحفظه عىل المادة 1٦.

، سياسة العمر والجندر والتنوع، ٨ حزيران/ يونيو 2011، متوفرة عىل:  ن  11.  مفوض الأمم المّتحدة السامي لشؤون الالجئ�ي
http://www.refworld.org/docid/4def34f6887.html

http://www.refworld.org/docid/541bf99a4.html
http://www.refworld.org/docid/4def34f6887.html


ي الأنظمة والقدرات الوطنية
الستثمار �ف
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اإلطار القانوني الوطني
مــن أجــل تحقيــق الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا بشــكل مســتدام، هنــاك حاجــة إىل تعزيــز 
ي المنطقــة لديهــا آليــة مخصصــة 

الأطــر القانونيــة الوطنيــة وجعلهــا أكــرش اتســاقاً مــع المعايــري الدوليــة. فمعظــم الــدول �ف
لتعزيــز حقــوق المــرأة والمســاواة الجندريــة، والوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. وتقــدم المفوضيــُة للحكومات 
ــز  ــدري، وتعزي ــف الجن ــف الجنــ�ي والعن ــة بالعن ف المتصل ــ�ي ي القوان

ــة �ف ف لمعالجــة ثغــرات الحماي ــ�ي المشــورَة والدعــم الفني
ق الأوســط وشــمال افريقيــا. وهــذا يشــمل  ي منطقــة الــرش

ي جــرى تبنيهــا بشــكل واســع �ف
تطبيــق أفضــل للمعايــري الدوليــة الــىت

رســم خريطــة الأطــر والخدمــات القانونيــة الموجــودة مــن أجــل معالجــة العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري عــى المســتوى 
ف أو السياســات أو الممارســات. ي القوانــ�ي

ي لتحديــد ومعالجــة الثغــرات �ف
الوطــىف

ففــي العــراق، أنشــأت وزارة الداخليــة مــن خــالل وحــدات حمايــة الأ� خطوطــاً ســاخنة وأماكــن مخّصصــة داخــل كل مراكــز 
ف مــن  ف مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. وتقــدم وزارة شــؤون المــرأة الدعــم للناجــ�ي طــة لتلبيــة احتياجــات الناجــ�ي الرش
ي المحافظــات حيــث لجــأوا للحصــول عــى 

ي �ف
ي النظــام القضــا�أ

العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري حــىت يتابعــوا مســائلهم �ف
ي العــراق، أنشــأت الحكومــة آليــات مخصصــة لالســتجابة للعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري 

ي إقليــم كردســتان �ف
الســالمة. و�ف

طــة، وهــو دائــرة حماية  أ فــرع متخصــص مــن الرش ي االأردن، فقــد أنــ�ش
وعــى رأســها مديريــة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة. أمــا �ف

الأ�ة، لالســتجابة لحــالت العنــف الأ�ي، فيمــا أنشــأت عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غــري الحكوميــة، ومنهــا 
ــة للمــرأة، شــبكة مخصصــة للعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. ويعــد المجلــس  ــة الوطني وزارة التنميــة الجتماعيــة واللجن
ي الرئيــ�ي لتطويــر إجــراءات وسياســات لمعالجــة العنــف الجنــ�ي والعنــف 

يــك الوطــىف ي الأردن الرش
ي لشــؤون الأ�ة �ف

الوطــىف
ــو إدارة  ــالت ه ة للح ــا�ش دارة المب ــالإ ــوم ب ــذي يق ــ�ي ال ــان الرئي ف أن الكي ــ�ي ي ح

ــالت، �ف ــري إدارة الح ــمل معاي ــدري، تش الجن
حمايــة الأ�ة.  

ي مــرص، حيــث تــم تعديــل قانــون العقوبــات لينــص عــى تعريــف التحــرش الجنــ�ي وزيــادة العقوبــات عــى َمــن تثبــت 
وأمــا �ف

كــز الجهــود الآن عــى تشــجيع التطبيــق والتنفيــذ الأكــرش فعاليــة.  ي الأماكــن العامــة، فترت
إدانتهــم بارتــكاب التحــرش الجنــ�ي �ف

ــف  ــف الجنــ�ي والعن طــة مخصصــة تســتجيب لحــوادث العن وتشــمل الجهــود إنشــاء الحكومــة لخــط ســاخن ووحــدات �ش
اتيجية وطنيــة لمعالجــة العنــف الجنــ�ي  كاء لوضــع اســرت ضافــة إىل ذلــك، تعمــل الحكومــة المرصيــة مــع الــرش الجنــدري. بالإ
اتيجيات وطنيــة لمكافحــة العنــف  والعنــف الجنــدري. وقــد أدخلــت عــدة حكومــات، ومنهــا الجزائــر والمغــرب وتونــس، اســرت
ي المملكــة العربيــة الســعودية، وضــع قــرار رئيــس الــوزراء رقــم 2008 تدابــري متعــددة لمعالجــة العنــف الجن�ي 

الجنــدري. و�ف
اتيجية وطنيــة شــاملة للتعامــل مــع مشــكلة العنــف الأ�ي. كذلــك، شــارك  والعنــف الجنــدري، وتشــمل هــذه التدابــري اســرت

ة 2020-2011. 12  اتيجية العربيــة لحمايــة النســاء مــن العنــف للفــرت ي إعــداد الســرت
اليمــن، مــن خــالل اللجنــة الوطنيــة للمــرأة، �ف

االستثمار في األنظمة 
والقدرات الوطنية

ناع، هيئة الأمم المّتحدة للمرأة،   ناع وسياقات ما بعد ال�ن ي حالت ال�ن
نسان للمرأة �ن حة حول حقوق الإ قليمية للتوصية العامة المق�ت   12.  المشاورة الإ

/ يناير 201٣ ي
            كانون الثا�ن
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ــادة الوعــي حــول مســائل العنــف الجنــ�ي  ــا باتخــاذ خطــوات لزي ق الأوســط وشــمال افريقي ي منطقــة الــرش
وتقــوم الــدول �ف

ف المفوضيــة وحكومــة الكويــت، عقــد  اكــة بــ�ي قليمــي. ففــي العــام 2013، ومــن خــالل �ش والعنــف الجنــدري عــى المســتوى الإ
ي الأمــم المّتحــدة رقــم 1325 بشــأن المــرأة والســالم والأمــن مــن أجــل 

مؤتمــر إقليمــي حــول قــرار مجلــس الأمــن الــدوىلي �ف
ي الريــاض، 

قليمــي للمفوضيــة �ف ف المــرأة بمــا يتفــق مــع المبــادئ الأساســية لتفاقيــة ســيداو. ويغّطــي التمثيــل الإ تعزيــز تمكــ�ي
ف مــن الــدول  المملكــة العربيــة الســعودية، دول المنطقــة الفرعيــة للخليــج ومنهــا البحريــن، وُعمــان، وقطــر، فضــالً عــن اثنتــ�ي
مــارات العربيــة المّتحــدة. وتســمح هــذه الهيكليــة للمفوضيــة  ي يوجــد فيهــا للمفوضيــة مكاتــب ارتبــاط، وهمــا الكويــت واالإ

الــىت
ي المنطقــة الفرعيــة لتقديــم المســاعدة التقنيــة بشــأن مســائل الحمايــة، وأيضــاً لالســتجابة للحــالت 

بالتعــاون مــع الحكومــات �ف
ي خطــر، ويحتمــل أن يكــّن موضــع اهتمــام المفوضيــة. 

ي تقــوم فيهــا الســلطات بتحديــد النســاء أو الفتيــات عــى أنهــّن �ف
الــىت

ثــم تعمــل المفوضيــة عــى تريــع تحديــد وضــع الالجــئ وإيجــاد حلــول دائمــة مناســبة لهــّن عــى أســاس الأولويــة.

دعم تنمية القدرات في مجال الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري 
واالستجابة لهما

ــات  كاء، والجه ــرش ، وال ي
ــد�ف ــع الم ــة، والمجتم ــة الوطني ــدرات الأنظم ــم ق ــطة لدع ــن الأنش ــة م ي مجموع

ــة �ف ــارك المفوضي تش
ي المنطقــة مــن أجــل الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا. 

ي مجــال الحمايــة �ف
الفاعلــة الأخــرى �ف

ي موريتانيــا، ودعمــت تعزيــز 
وقّدمــت المفوضيــة تدريبــاً حــول إدارة الحــالت، والإحــالت، وإدارة البيانــات للجهــات المعنيــة �ف

مــارات العربيــة المّتحــدة. ومنــذ بدايــة الأزمــة الســورية، تعاونــت المفوضيــة بشــكل وثيــق  ي دولــة االإ
ي �ف

نظــام الإحالــة الوطــىف
ي مجــال الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجندري والســتجابة 

ي تقديــم الدعــم لتنميــة القــدرات �ف
كيــة �ف مــع الحكومــة الرت

لهمــا.

ــن  ــادرة ع ــالق الص ــزواج والط ــهادات ال ــى ش ــات ع ــول الالجئ ــهيل حص ي تس
ــة �ف ــة اليمني ــة الحكوم ــم المفوضي ــك، تدع كذل

ف بهــا رســمياً،  ــزواج المعــرت ــة الحصــول عــى وثائــق ال ــة أيضــاً الوعــي حــول أهمي الســلطات المحّليــة. وقــد زادت المفوضي
اث والملكيــة والطــالق. أمــا  بــدلً مــن الوثائــق غــري الرســمية، لحمايــة حقــوق المــرأة المتعلقــة بالــزواج، ومنهــا النفقــة والمــري
ي الجزائــر فدعمــت المفوضيــة الحــوارات مــع الســلطات القضائيــة والصحيــة وســلطات الشــؤون الجتماعيــة لتعزيــز آليــات 

�ف
ــة وإدارة حــالت العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. إحال

ف لخطــر  فضــالً عــن ذلــك، تعالــج جهــود المفوضيــة لتنميــة القــدرات ســياقاٍت رئيســية أخــرى حيــث يكــون الأفــراد معرضــ�ي
ــت  ــج، قدم ــذا النه ــع ه ــياً م ــة. وتماش ــرة المختلط ــالت الهج ي ح

ــال �ف ــي الح ــا ه ــدري، كم ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن العن
. وعقــدت  ف ي اليمــن حــول مســائل الحمايــة المتصلــة بالهجــرة المختلطــة والالجئــ�ي

المفوضيــة التدريــب لـــ55 مســؤولً حكوميــاً �ف
ف العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري مــن جهــة والحمايــة  جلســات التدريــب أيضــاً لـــ٧5 مســؤولً حكوميــاً حــول الروابــط بــ�ي
دارة الريريــة لالغتصــاب. وقــد  ي حــول الإ

ي البحــر مــن جهــة أخــرى، ولـــ25 طبيبــاً مــن القطــاع الحكومــي والمجتمــع المــد�ف
�ف

طــة عــدن تكــون مكرّســة لحمايــة النســاء والأطفــال، إىل جانــب  ي قســم �ش
دعمــت المفوضيــة أيضــاً بنــاء وحــدة متخصصــة �ف

جمــة ومحققــة لحــوادث العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. توظيــف مرت
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ــوارئ،  ــالت الط ي ح
ــة �ف ــال الحماي ي مج

ــبكات �ف ــة والش ــات الفاعل ــدرات للجه ــاء الق ــب وبن ــاً التدري ــة أيض ــم المفوضي وتدع
ف لمســتوًى عــال مــن  ، والآخريــن المعرضــ�ي ف ف الذيــن هــم عــى اتصــال مبــا�ش مــع الناجــ�ي مــن أجــل بنــاء قــدرات الموظفــ�ي
الخطــر. ومنــذ العــام 2011، قدمــت مجموعــة الحمايــة بقيــادة المفوضيــة التدريــب الأســا�ي والمتخصــص حــول الوقايــة مــن 
ي أنحــاء ســوريا لأكــرش مــن 4٧4 موّظفــاً مــن موظفــي الأمــم المّتحــدة، 

العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا �ف
ي ســوريا تدريباً 

ي العــام 2014، قدمــت المفوضيــة �ف
، وموظفــي وزارة الصحــة. و�ف ف ، والمحامــ�ي ف مــن المجتمــع المحــّىي والمتطوعــ�ي

ي المنظمــات غــري الحكوميــة، ومنهــم 25 طبيبــاً نســائياً 
حــول العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري لـــ 32٧ موظفــاً ومتطوعــاً �ف

ي المنظمــات غــري الحكوميــة حــول إدارة حــالت العنف 
دارة الريريــة لالغتصــاب )CMR(  وتدريبــاً لـــ 31 موظفــاً �ف تدربــوا عــى الإ

يكــة حــول الوقايــة  ي الــوكالت الرش
ي العــراق فتــّم تدريــب 2850 مســؤولً حكوميــاً، وموظفــاً �ف

الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. أمــا �ف
ــة العــام 2015. وبشــكل  ي مــن العــام 2014 وبداي

ــا�ف ي النصــف الث
ــدري والســتجابة لهمــا �ف ــف الجن ــف الجنــ�ي والعن مــن العن

يكــة حــول الوقايــة مــن  ف وموظفــي الأمــم المّتحــدة وموظفــي المنظمــات الرش مماثــل، تــّم تدريــب 985 مــن النظــراء الحكوميــ�ي
ي لبنــان، فقــد تــّم تقديــم التدريــب حــول الوقايــة مــن 

ي تركيــا. أمــا �ف
العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا �ف

، ومقدمــي  ف العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا لحــواىل 660 موظفــاً مــن موظفــي قطــاع الصحــة، والالجئــ�ي
ي االأردن، تــم تدريــب 6٧8 

ســالمية غــري الحكوميــة. و�ف ي ائتــالف المنظمــات الإ
ف �ف ، والعاملــ�ي ف ف الحكوميــ�ي الخدمــات، والمســؤول�ي

نســانية حــول إجــراءات العمــل الموّحــدة، والإحالــة إىل خدمــات  موظفــاً متخصصــاً مــن المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الإ
ي مجــال العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. وتؤكــد المفوضيــة عــى تعزيــز قدراتهــا، وكذلــك الســتثمار 

متعــددة القطاعــات، �ف
، للوقايــة مــن حــدوث العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والحــد منهمــا بمــا  ي

ف والمجتمــع المــد�ف ي قــدرات مجتمعــات الالجئــ�ي
�ف

يتمــا�ش مــع مبــادئ العمــر والجنــدر والتنــوع.
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ي العنــف الجنــ�ي 
ي مجــال الوقايــة اىل تحديــد ومعالجــة الأســباب الجذريــة والعوامــل المســاهمة �ف

تهــدف جهــود المفوضيــة �ف
ــة بشــكل  . وتنســق المفوضي ف ــ�ي ــع الالجئ ــع أعضــاء مجتم ــة لجمي ف الحماي اتيجيات لتحســ�ي ــدري، ووضــع اســرت ــف الجن والعن
ي تصميــم وتنفيــذ ورصــد التدخــالت للوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. وتهــدف 

وثيــق مــع جميــع القطاعــات �ف
 ، ي العالقــات والترصفــات وديناميكيــات الســلطة الجندريــة داخــل المجتمــع المحــّىي

ات إيجابيــة �ف المفوضيــة إىل إجــراء تغيــري
ف وســوء  ــري ي التمي

ــة، و�ف ي عــدم المســاواة الجندري
ــدري متجــذر �ف ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن : أن العن ــاىلي ــع الت اســتجابة للواق

ي المنطقــة أنشــطة وقايــة متعــددة المســتويات 
كاؤهــا �ف اســتعمال الســلطة. ودعمــاً لهــذه الأهــداف، تســتخدم المفوضيــة و�ش

ــد  ــا. وق ه ــة، وغري ــة، والمســاعدة القانوني ــي، والحماي ــم النفــ�ي الجتماع ي مجــالت الصحــة، والدع
ــات �ف ومتعــددة القطاع

اتيجيات التاليــة للوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي  ق الأوســط وشــمال افريقيــا الســرت ي منطقــة الــرش
كاؤهــا �ف اعتمــدت المفوضيــة و�ش
ي المنطقــة.

والعنــف الجنــدري �ف

تقوية النهج المجتمعية

ــة مــن  اتيجيات الوقاي ــذ وتقييــم اســرت ي تصميــم وتنفي
ــدور حيــوي �ف ــام ب ف والمجتمعــات المضيفــة القي ــ�ي ف عــى الالجئ يتعــ�ي

امــاً  ف العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا. وسياســة العمــر والجنــدر والتنــّوع الخاصــة بالمفوضيــة تعكــس الرت
. إن الهــدف الأســا�ي  ف ي التمتــع بالحقــوق مــن قبــل جميــع الأشــخاص المعنيــ�ي

ي ضمــان المســاواة �ف
قويــاً واســتثماراً مســتمراً �ف

ــب كل  ي صل
ــة �ف ف بفعالي ــ�ي ــاس المعني ــع الن ــي، ووض ــج المجتمع ي النه

ــىف ــو تب ــوع ه ــدر والتن ــر والجن ــج العم ــة نه ــن سياس م
ــع  ــة م ــل المفوضي ــك، تعم ــة13. لذل ــم المحّلي ــراد أ�هــم ومجتمعاته ــى أف ــك ع ــم، وكذل ــى حياته ــر ع ي تؤث

ــىت ــرارات ال الق
ان، والزمــالء، والخدمــات المحّليــة، والمنظمــات الدينية، ووســائل  ي تشــمل الأ�، والأصدقــاء، والجــري

الشــبكات المجتمعيــة الــىت
كات القطــاع الخــاص، مــن أجــل تعزيــز قدرتهــم عــى التأقلــم مــع آثــار  ، والجمعيــات المحّليــة، و�ش ف عــالم، والأكاديميــ�ي الإ

وح، وحمايــة أنفســهم وأفــراد مجتمعهــم مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري.  ف اع والــرف ف الــرف

الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري 

الوقاية من العنف الجنسي 
والعنف الجندري واالستجابة 

لهما في العراق

الحاميــة  مبــادرة  املفوضيــة  أطلقــت 

املجتمعيــة يف منطقــة كاســنازان يف 

أربيــل. وتقــوم هــذه املبــادرة بتوظيــف 

وأعضــاء  داخليــاً،  والنازحــن  الاجئــن 

املجتمــع املضيــف باعتبارهــم صانعــي 

أولويــات  وترتيــب  تحديــد  يف  قــرار 

تؤثــر  التــي  الخاصــة  الحاميــة  مســائل 

ويف  مجتمعاتهــم،  عــى  تأثــر  أكــر 

تصميم الحلول وطرق االســتجابة لهذه 

الجنــي  العنــف  ومنهــا  املســائل، 

والعنــف الجنــدري، واســتخدام املــوارد 

فعاليــة. أكــر  نحــو  عــى  لهــم  املتاحــة 

ات   كذلــك، تعمــل المفوضيــة مــع المجتمعــات المحّليــة عــى تعزيــز التغيــري
ــية  ــطة الرئيس ــم الأنش ــالل دع ــن خ ــلوكيات، م ــف والس ي المواق

ــة �ف يجابي الإ
ــة: ي المنطق

ــة �ف التالي
ــ�ي  ــف الجن ــن العن ــة م ــال الوقاي ي مج

ــة �ف ــادرات المجتمعي ــم المب دع  .١
والعنــف الجنــدري بمشــاركة نشــطة مــن النســاء والفتيــات والرجــال 

؛ ف والفتيــان والشــباب وقــادة المجتمــع المحــّىي والقــادة الدينيــ�ي
ــف  ــن العن ــة م ــج الوقاي ــر برام ي تقدي

ــّىي �ف ــع المح ــراد المجتم اك أف إ�ش  .2
الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، وتحديــد الأولويــات فيهــا، وتصميمهــا، 

وتنفيذهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا؛
ــف  ــائل العن ــة ومس ــاواة الجندري ــأن المس ــة بش ــي والمعرف ــادة الوع زي  .3
ات  الجنــ�ي والعنــف الجنــدري ذات الصلــة، وبالتــاىلي تعزيــز التغيــري

ي المواقــف والممارســات المجتمعيــة؛
يجابيــة �ف الإ

ف مــن العنــف الجنــ�ي  ف المجتمعــات المحّليــة لدعــم الناجــ�ي تمكــ�ي  .٤
والعنــف الجنــدري، ويكــون ذلــك بعــدم التســامح مطلقــاً مــع مرتكبيهــا، 
ــ�ي  ــف الجن ــر والعن ــزواج المبك ــل ال ــة، مث ــائل الحساس ــة المس ومعالج
ــف  ــن العن ــة م ام بالوقاي ف ــرت ــد بالل ــالل التعه ــن خ ــف الأ�ي، م والعن

ــدري؛ ــف الجن ــ�ي والعن الجن
ــة  ــدة لمعالج ــائل وأدوات جدي ــد وس ــرة لتحدي ــج مبتك ــن نه ــث ع البح  .٥

العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري.

.2014 ، ن 1٣. المشاورات السنوية مع المنظمات غ�ي الحكومية، المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
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المفوضيــة  مــرص، دعمــت  ي 
المثــال، �ف عــى ســبيل 

ي تقــرب المجتمعــات 
جهــود التخطيــط التشــاركي الــىت

ســوياً  تحــّدد  حــىت  الآخــر،  البعــض  مــن  بعضهــا 
ي مجتمعاتهــا وتضــع الحلــول المجتمعيــة 

الحتياجــات �ف
العنــف  ومنهــا  الهتمــام،  ذات  المســائل  لمعالجــة 
ف  ي ســوريا، وبعــد أن تب�ي

الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. و�ف
ف أن العنــف الجنــ�ي  كــري ي مناقشــات مجموعــات الرت

�ف
ــدأ  ، ب ــري ــق كب ــدر قل ــكالن مص ــدري يش ــف الجن والعن
ــن  ــة والأم ــز الخصوصي ــّىي بتعزي ــع المح ــراد المجتم أف
ــل  ــع فواص ــة، ووض ــاءة إضافي ــب إض ــق تركي ــن طري ع
ــراق  ي الع

ــا �ف ــة. أم ــئ الجماعي ي المالج
ــرف �ف ــل الغ داخ

ي 
ف دوراً نشــطاً �ف ي مخيمــات الالجئــ�ي

فتلعــب اللجــان �ف
، حــىت تســاعد  ف إىل حــد كبــري ي تحديــد الأفــراد المســتضعف�ي

ضمــان الســالمة والأمــن للمخيــم. وهــي تلعــب أيضــاً دوراً هامــاً �ف
ي العــراق بنشــاط 

ي إقليــم كردســتان �ف
عــى ضمــان اســتفادتهم مــن برنامــج المســاعدات النقديــة. كذلــك، يشــارك الالجئــون �ف

، ومنهــا مــا يتعلــق بالعنــف  ف ي رفــع مســتوى الوعــي حــول المســائل المتعلقــة بحقــوق وحمايــة النســاء والفتيــات، والالجئــ�ي
�ف

ــن  ــار الســن الذي ــادة النســاء والشــباب وكب ف بقي ــة إنشــاء لجــان الالجئــ�ي الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. وقــد دعمــت المفوضي
ــا.  ي تركي

ــا �ف ــتجابة لهم ــدري والس ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــن العن ــة م ي الوقاي
ــاهمون �ف ــاركون ويس يش

ــط  ــل تخطي ــن أج ــان م ــات والفتي ــال والفتي ــاء والرج ــن النس ف م ــ�ي ــع الالجئ ــق م ــكل وثي ــة بش ــاورت المفوضي ي االأردن، تش
و�ف

ي منطقــة الأزرق. وعــى أســاس المعلومــات مــن 
ف �ف ــة بإنشــاء مخيــم جديــد لالجئــ�ي التصميــم والجوانــب الأخــرى ذات الصل

ــن  ــتضعفات وأطفاله ــات المس ــاء الالجئ ــة للنس ــتقبال منفصل ــة اس ــمل منطق ــم لتش ــط المخي ــل خط ــم تعدي ، ت ف ــ�ي الالجئ
ي كل منطقــة مــن مناطــق المخيــم. كمــا نتــج عــن 

، جنبــاً إىل جنــب مــع توفــري أماكــن آمنــة للنســاء والفتيــات �ف ف المســتضعف�ي
ف اســتمرار التحســينات والتعديــالت عــى البنيــة التحتيــة للمخيــم عــى أســاس توصيــات  ف مــع الالجئــ�ي التصــالت بالتجاهــ�ي
ــذي يســاعد عــى  ــل العمــل، ال ــد مقاب ــج النق ــن خــالل برنام ــأوى م ــاء الم ي أنشــطة بن

ــون أيضــاً �ف . ويشــارك الالجئ ف ــ�ي الالجئ
ف بالســتضعاف الجتماعــي والقتصــادي. ولضمــان مشــاركة  ــ�ي ــدري المتصل ــف الجن ــف الجنــ�ي والعن ــف مخاطــر العن تخفي
ــل  ي ح

ــم �ف ــدرات لديه ــة الق ــج تنمي ــة برنام ــت المفوضي ــرب، دعم ي المغ
ف �ف ــ�ي ــع الالجئ ــراد مجتم ف أف ــ�ي اك وتمك ــة، وإ�ش قوي

ــة. ــات التهدئ ــا، وتقني ــدري والســتجابة لهم ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــن العن ــة م اعــات، وأنظمــة دعــم الوقاي ف الرف

، وهــذا مــا يجعــل  ف ي الوصــول إىل مجتمعــات الالجئــ�ي
ي الوقــت نفســه، تواجــه عمليــات المفوضيــة عــدداً مــن التحديــات �ف

و�ف
، خاصــة بالنســبة إىل النســاء والفتيــات. واســتجابة لهــذه التحديــات، دعمــت  الوصــول إىل المعلومــات والخدمــات تحديــاً أكــرب
ي الأمــن وتقييمــه، لتوســيع نطــاق 

، وفــرق التوعيــة الجوالــة، وفــرق التدقيــق �ف ف ف لتوعيــة الالجئــ�ي ي لبنــان المتطوعــ�ي
المفوضيــة �ف

ف  ي اليمــن فتدعــم المفوضيــة أعضــاء مختلفــ�ي
جهــود الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا. أمــا �ف

بــالغ عنهــا. وتشــارك جماعــات مجتمــع  ي تحديــد وإحالــة حــالت العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والإ
ف �ف مــن مجتمــع الالجئــ�ي

ي تعزيــز الحلــول، مثــل وضــع النســاء المعرضــات للخطــر داخــل مجتمعــات تقــدم لهــن الدعــم.
ف بنشــاط �ف الالجئــ�ي

ي العراق 
ف �ف ي مخيم بارصمة لالجئ�ي

عائلة ســورية �ف
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ــف  ــ�ي والعن ــف الجن ــول العن ــي ح ــي المجتمع ــادة الوع  إن زي
ــف  ــن العن ــة م ــا للوقاي ــن اتخاذه ي يمك

ــىت ــري ال ــدري والتداب الجن
الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا، هــي مكــون 
ــمال  ــط وش ق الأوس ــرش ــة ال ي منطق

ــة �ف ــج المفوضي ي نه
ــا�ي �ف أس

ف أفــراد المجتمــع المحــّىي  افريقيــا. فالمفوضيــة تســعى إىل تمكــ�ي
لــ�ي يتبــّوأوا مناصــب قياديــة مــن أجــل تعزيــز الرســائل المناســبة 
ــف  ــن العن ــن م ي مأم

ــون �ف ي أن يك
ــخص �ف ــق كل ش ــة بح المتعلق

ســاءة. وتســتكمل هــذه الجهــود مــن خــالل  والســتغالل والإ
ي الحتفــال بالأيــام العالميــة والحمــالت 

مشــاركة المفوضيــة �ف
لزيــادة  الرئيســية  المعنيــة  الجهــات  مــع  والحــوار  العالميــة 

ــألة. ــذه المس ــام به الهتم

ق الأوســط وشــمال افريقيــا بقــوة  وقــد دعمــت دول منطقــة الــرش
حملــة ١6 يومــاً لمناهضــة العنــف الجنــدري. والجديــر بالذكــر أنــه 
/نوفمــرب  ي

يــن الثا�ف يتــم إطــالق هــذه الحملــة كل عــام مــن 25 ترش
وهــو اليــوم العالمــي للقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة، وحــىت 
نســان،  ، وهــو اليــوم العالمــي لحقــوق الإ 10 كانــون الأول/ديســمرب
ــة  ي منطق

ــداً. و�ف ي 18٧ بل
ــة �ف ــن 5000 منظم ــرش م ــا أك ــارك فيه ويش

ق الأوســط وشــمال افريقيــا، جــرى التنســيق لهــذه الحملــة  الــرش
ك، مــن قبــل المفوضيــة وصنــدوق الأمــم المّتحــدة للســكان، وجــرى تنفيذهــا مــن قبــل 25 وكالــة وطنيــة ودوليــة،  بشــكل مشــرت
وقــد وصلــت اىل أكــرش مــن 20000 لجــئ وفــرد مــن أفــراد المجتمعــات المضيفــة. ففــي العــراق، عــى ســبيل المثــال، نتــج عــن 
ــات المختطفــات  ــدري، الدعــوة إىل اتخــاذ إجــراءات لمعالجــة أوضــاع النســاء والفتي ــاً لمناهضــة العنــف الجن ــادرة 16 يوم مب
ف  كاء التنفيذيــ�ي ي تركيــا فقــد ســمح الدعــم القــوي مــن قبــل الحكومــة والــرش

ة مــن قبــل الجماعــات المســلحة. أمــا �ف بأعــداد كبــري
ي أطلقــت ضمــن الحملــة الممتــدة عــى 16 يومــاً.

ي الأنشــطة الــىت
ف �ف الآخريــن، بمشــاركة واســعة لمجتمــع الالجئــ�ي

ي المنطقــة. 
ــادة الوعــي والعمــل ضــد العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري �ف ــذل جهــود مســتدامة لزي ضافــة إىل ذلــك، تُب بالإ

ــادة  ــة زي ــة عــى كيفي ــل المفوضي ــن قب ــع المحــّىي م ــن المجتم ف م ــ�ي ف ومتطوع ــ�ي ف محّلي ــ�ي ــب محام ــي ســوريا، جــرى تدري فف
ي مجتمعاتهــم المحّليــة. وبعــد التدريــب، قــدم هــؤلء المحامــون 

الوعــي حــول مســائل العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري �ف
 . والمتطوعــون أكــرش مــن 1000 دورة تثقيفيــة لأفــراد المجتمــع حــول مســائل مثــل العنــف الأ�ي والــزواج المبكــر والتجــار بالبــرش
ي مناقشــات حــول الوقايــة مــن 

ي مــرص، دعمــت المفوضيــة الأنشــطة المرحيــة المجتمعيــة لحشــد الشــباب حــىت يشــاركوا �ف
و�ف

كاء المفوضيــة المعلومــات الأساســية حــول الوقايــة مــن العنــف  ي لبنــان، فيقــدم �ش
العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. أمــا �ف

ي يتــم تقديمهــا إىل 
، والــىت ف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري والســتجابة لهمــا، وذلــك يشــمل إتاحــة الخدمــات الأساســية للناجــ�ي

ي اليمــن، تقــدم دورات توعيــة حــول العنــف الجنــ�ي والعنــف 
ف والمجتمعــات المضيفــة كل شــهر. و�ف 11000 شــخص مــن الالجئــ�ي

ي المــدارس ومؤسســات التعليــم 
ي أنديــة الشــباب والأطفــال، و�ف

الجنــدري ضمــن أطــر متنوعــة، ومنهــا مجموعــات الرجــال، و�ف
ف 2012 و2014 ف العامــ�ي ، لتصــل إىل أكــرش مــن 13000 لجــئ مــا بــ�ي ي

المهــىف

زيادة الوعي حول العنف الجنســي والعنف الجندري 

المسرح المجتمعي

تــم اســتخدام منهجيــة املــرح املجتمعــي 
لرفع مســتوى الوعي بن الاجئن الســورين 
الجنــي  العنــف  وعواقــب  أســباب  حــول 
تطرقــت  وقــد  مــر.  الجنــدري يف  والعنــف 
العنــف األرسي  العــروض اىل مواضيــع مثــل 
وقــد  املبكــر.  والــزواج  الجنــي  والتحــرش 
تشــارك الاجئــون مشــاعرهم وتجاربهــم، مثــل 
الصعوبات التي واجهوها يف ســوريا، وكيف 
حياتهــم  عــى  يؤثــر  يــزال  ال  األمــر  هــذا  أن 
وعــرت  مــر.  اىل  انتقالهــم  بعــد  اليوميــة 
الســوريات  املشــاركات  الاجئــات  إحــدى 
عــن تجربتهــا بالقــول: “إنهــا املــرة األوىل التــي 
أشــارك فيهــا يف نشــاط يعــر الشــخص مــن 
خالــه عــن مشــاعره التــي مــا كنــا حتــى لنفكّــر 

بعضــاً.”  بعضنــا  مــع  مناقشــتها  يف 
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ــة.  ــن المحّلي ي مجتمعاته
دارة �ف ــادة والإ ــىف القي ي ب

ــات �ف ــاء الالجئ ــاركة النس ــتوى مش ــى مس ــري ع ــدم كب ــق تق ــم تحقي ــد ت لق
ف القيــام بــه لزيــادة أعدادهــن وضمــان مشــاركة حقيقيــة لهــن. ويمكــن أن  رغــم ذلــك، هنــاك الكثــري مــن العمــل الــذي يتعــ�ي
ي يمكــن أن تعرقــل 

ف مشــاركة المــرأة صعبــاً بســبب المواقــف الســلبية وعوامــل التقييــد عــى حركــة النســاء، الــىت يكــون تحســ�ي
ــة.14 مشــاركتهن مــع مجتمعاتهــن المحّلي

تمكين النساء والفتيات

دوراً  الســوريات  الاجئــات  “تلعــب 

التــي  البــاد  إعــامر  إعــادة  يف  رئيســياً 

مزقتهــا الحــرب. وعــى الرغــم مــن النــزاع، 

اإلنســان  حقــوق  وانتهــاكات  واألهــوال، 

التــي فــررن منهــا يف ســوريا، إال أّن النســاء 

ُملهــم  بتصميــم  يتمتعــن  الاجئــات 

لتشــكيل مســتقبل ســوريا بشــكل بنــاء “. 

فولكــر تــورك، مســاعد المفــوض الســامي لشــؤون 
ف لالأمــم المّتحــدة الالجئــ�ي

ي بــىف القيــادة 
ويــج للمشــاركة الفعالــة للنســاء الالجئــات �ف كاؤهــا عــى الرت لمعالجــة هــذه التحديــات، تعمــل المفوضيــة و�ش

ف النســاء والفتيــات، وذلــك تماشــياً  ــز تمكــ�ي ــام بأنشــطة لتعزي ــة، والقي ي المجتمعــات المحّلي
دارة، مــن خــالل النخــراط �ف والإ

ي تــم تحديدهــا 
ي تبعــث عــى القلــق للعــام 2001، والــىت

امــات الخمســة تجــاه النســاء الالجئــات والمجــالت التســع الــىت ف مــع اللرت
ي العــام 2011.

خــالل الحــوارات مــع الالجئــات �ف

ــز اســتقاللها القتصــادي، وفهــم الحقــوق والتمتــع بهــا،  ــر بالذكــر أن مــن شــأن تعليــم المــرأة أن يعمــل عــى تعزي والجدي
ــن  ــات عــى وجــه الخصــوص واحــداً م ــم الأمه ــاه أ�هــن. ويشــكل تعلي ــة اىل اســتقرار ورف ضاف ــة، بالإ والمخرجــات الصحي
ي تحــدد إذا كان الطفــل ســوف يذهــب إىل المدرســة أم ل. ففــي تونــس مثــالً، إن الطفــل الــذي ينهــي الســنة 

العوامــل الــىت
الأوىل مــن المدرســة البتدائيــة لديــه ترجيــح مضاعــف تقريبــاً لأن يكــون قــد التحــق بالمرحلــة مــا قبــل البتدائيــة، إذا كانــت 

الأم حاصلــة عــى تعليــم عــاٍل، مقارنــة مــع أولئــك الذيــن لــم تتلــقَّ أمهاتهــم أي تعليــم.15

ي المدرســة. 
ي تعــزز التحــاق وبقــاء الفتيــات الالجئــات �ف

وبالنظــر إىل هــذه الروابــط الأساســية، تدعــم المفوضيــة الأنشــطة الــىت
كمــا أنهــا تدعــم اعتمــاد النســاء الالجئــات اقتصاديــاً عــى أنفســهن، وقدراتهــّن القياديــة وقــدرات صنــع القــرار عــى جميــع 
ــال، تُشــّجع  ــة. عــى ســبيل المث ف وتدخــالت الحماي المســتويات، ومــن ذلــك تصميــم وتقديــم وتقييــم المســاعدات لالجئــ�ي
ــادرة  ــه مــن خــالل المب ــم تمويل ــذي يت وع التخــرج”، ال ــات مــن خــالل “مــرش ف النســاء الالجئ ي مــرص عــى تمكــ�ي

ــة �ف المفوضي
ــوريا  ــر وس ي الجزائ

ــل، �ف ــكل مماث ــارات. وبش ــى المه ــب ع ــم والتدري ــم التعل ــل تقدي ــن أج ــة” م ــن البداي ــن م ــة “آم العالمي
واليمــن ولبنــان واالأردن، تحصــل النســاء والمراهقــات المعرضــات للخطــر، ومنهــّن الناجيــات مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف 
، ودعــم نفــ�ي اجتماعــي، وعــى دعــم مــن برامــج العتمــاد عــى الــذات.  ي

الجنــدري عــى مســاعدات موجهــة، وتدريــب مهــىف
ف لخطــر  ف مــن العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري وأولئــك المعرضــ�ي ومــن خــالل هــذه المشــاريع، يتــم تقديــم الدعــم للناجــ�ي
مثــل هــذا النــوع مــن العنــف مــن أجــل اســتعادة ثقتهــم بأنفســهم ورفاههــم، وبالتــاىلي تحقيــق العتمــاد عــى الــذات وتعزيــز 

 . الحمايــة مــن الســتغالل الجنــ�ي

 2014 ، ن    14. المشاورات السنوية مع المنظمات غ�ي الحكومية، المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
قليمي، معهد اليونسكو لالإحصاء واليونيسف، 2014     15. ت�ب الأطفال من المدارس، التقرير الإ
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الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري

إشراك الرجال والفتيان 

ي الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما، وكذلك 
يعد الرجال والفتيان من الجهات المعنية الأساسية �ف

ي مجتمعاتهم المحّلية، وأن يدعموا 
ي تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة وتمكينها. ويمكنهم أن يلعبوا دوراً حيوياً كعمالء تغيري �ف

�ف
تنفيذ التدخالت للعمل مع الرجال والفتيان الذين يعانون من العنف الجن�ي والعنف الجندري.

إجراءات  التأهيل حول  جلسات  تستهدف  كما  الذكور،  ف  الناج�ي إىل  الوصول  لضمان  آمنة  أماكن  تكييف  تم  مثالً،  االأردن  ي 
�ف

والرجال  والفتيات  )النساء  كافة  المحّىي  المجتمع  قطاعات  الجندري  والعنف  الجن�ي  بالعنف  الخاصة  الموّحدة  العمل 
 Care ”يكة للمفوضية “كري الدولية ي مرص، فإّن المنظمة الرش

والفتيان( ومنهم قادة المجتمع المحّىي والقادة الدينيون. أما �ف
” لزيادة  International تستخدم المرح المجتمعي، والعالج عن طريق الفن وفعاليات “الأيام الرياضية من أجل التغيري
يجابية، وزيادة النقاش  ات السلوكية الإ وعي الرجال والفتيان حول مسائل العنف الجن�ي والعنف الجندري، وتشجيع التغيري
اىل   ” التغيري أجل  من  الرياضية  “الأيام  أنشطة  وصلت  وقد  الجندري.  والعنف  الجن�ي  والعنف  الجندرية  المساواة  حول 
ف )DRC( ومنظمة  اكة مع المجلس الدانماركي لالجئ�ي ي لبنان، عملت المفوضية بالرش

ي العام 2014. و�ف
حواىل 2000 مشارك �ف

الرجال  ، يعمل عى جذب  ي برنامج تجريىب المرأة KAFA “، عى إطالق  غري حكومية محّلية اسمها “كفى عنف واستغالل ضد 
عن  ذلك  ي 

�ف بما  لهما،  والستجابة  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  للوقاية  الأساسية  الأنشطة  ي 
�ف للمساهمة  والفتيان 

العنف  حول  منفصلة  توعية  مواد  تطوير  جرى  سوريا،  ي 
و�ف وثقافياً.  لغوياً  مالئمة  توعية  مواد  تطوير  ي 

�ف المساعدة  طريق 
العنف  حول  المجتمعية  المناقشات  ؤس  لرت الذكور  ف  المتطوع�ي تدريب  وتم  الرجال،  لستهداف  الجندري  والعنف  الجن�ي 
باعتبارهم  الشباب والرجال والفتيان  النشطة لمجموعات  المشاركة  الجندري والوقاية منهما. كذلك، تشكل  الجن�ي والعنف 

ي اليمن وموريتانيا.
عمالء تغيري سمة أساسية من سمات استجابة المفوضية �ف
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عقــدت فعاليــات ســبعة “األيــام الرياضيــة مــن أجــل 

التغيــر” يف مــر، يف العــام 2014، واســتهدفت 

مــن  و284  الذكــور  مــن   459( مســتفيداً   743

ألعابــاً جامعيــة  لعــب املشــاركون  األنــاث(، حيــث 

كّل  وقامــت  العنــف.  ومكافحــة  التعــاون  تعكــس 

مكافحــة  موضــوع  حــول  فنيــة  بأعــامل  مجموعــة 

وشــدد  الجنــدري.  والعنــف  الجنــي  العنــف 

املشــاركون عــى أن هــذا العنــف يؤثــر عــى كل مــن 

الفتيــان والفتيــات، وركــزت الفّعاليــات عــى رضورة 

الوقايــة. يف  كــركاء  والفتيــان  الرجــال  إرشاك 

لبناء  برنامجاً  المفوضية  تُطور  التحديات،  ولمعالجة هذه 
ويوفر  يستكشف  الفاعلة،  نسانية  الإ للجهات  القدرات 
الذكور  ف  الناج�ي لحتياجات  لالستجابة  العملية  الأدوات 
مجال  ي 

�ف برامج  ي 
�ف الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من 

امج الخاصة بالعنف الجن�ي والعنف الجندري  تخطيط الرب
عقدت  وقد  افريقيا.  وشمال  الأوسط  ق  الرش منطقة  ي 

�ف
ي شهر 

ي الأردن �ف
اك الرجال والفتيان �ف ورشة عمل حول إ�ش

المنظمات  مختلف  من  زميالً   28 بمشاركة   2015 أيار/مايو 
الوثيق  بالتنسيق  المفوضية،  غري الحكومية. وكذلك تعمل 
توجيهات  تنفيذ  عى  الصلة،  ذات  المعنية  الجهات  مع 
من  ف  الناج�ي الذكور  ف  الالجئ�ي مع  العمل  حول  المفوضية 

العنف الجن�ي والعنف الجندري16. 

فالمفاهيُم  الخدمات.  لمقدمي  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  تجارب  فصاح عن  الإ ي 
�ف تحديدأ  الذكور  الناجون  دد  يرت قد 

إىل  بالنسبة  الأصعب  من  تجعل   ، ف الناج�ي من  أنهم  عى  الرجال  إىل  عموماً  يُنظر  ل  أنه  حقيقة  ومنها  الذكورية،  المجتمعية 
ون ينتظرون حىت يعانوا من عواقب صحية قاسية نتيجة  الرجال أن يبحثوا عن الخدمات المطلوبة، أو يحصلوا عليها. فالكثري
ف الذكور من العنف  العنف الجن�ي والعنف الجندري قبل طلب المساعدة. والواقع أن الخدمات المتخصصة المقدمة للناج�ي

الجن�ي والعنف الجندري، عددها قليل جداً. 

ي 
ن من العنف الجنسي والعنف الجندري �ن ، دليل ما تحتاج إىل معرفته 4: العمل مع الرجال والفتيان الناج�ي ن 1٦.   المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي

التهج�ي الق�ي، 2012، متوفر عىل:
http://www.refugeelawproject.org/files/working_papers/Working_with_Men_and_Boy_Survivors_of_Sexual_and_Gender-
Based_Violence_in_Forced_Displacement.pdf

http://www.refugeelawproject.org/files/working_papers/Working_with_Men_and_Boy_Survivors_of_Sexual_and_Gender-Based_Violence_in_Forced_Displacement.pdf
http://www.refugeelawproject.org/files/working_papers/Working_with_Men_and_Boy_Survivors_of_Sexual_and_Gender-Based_Violence_in_Forced_Displacement.pdf
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ي مجال الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري واالستجابة لهما
ي تبعث عىل القلق �ف

معالجة المجاالت المحددة ال�ت

الجندري والستجابة  الجن�ي والعنف  العنف  للوقاية من  ية  المخيمات والأماكن الحرصف ي 
الخدمات �ف تم وضع مجموعة من 

الجن�ي  العنف  برامج  ي 
�ف ف  الالجئ�ي مجموعات  لبعض  اغفاٌل  هنالك  يزال  ل  يزداد،  المسألة  هذه  حول  الوعي  أّن  ومع  لهما. 

والمتحولون  والمخنثون  المثليون  والأشخاص  السن،  وكبار  عاقة،  الإ ذوو  والالجئون  الأطفال،  ومنهم  الجندري،  والعنف 
جنسياً وثنائيو الجنس. لذلك، تعمل المفوضية مع المنظمات غري الحكومية، والجهات الفاعلة الحكومية، ومقدمي الخدمات 

امج بما يتناسب والحتياجات المحددة لهذه المجموعات. لتصميم الرب

حمايــة األطفال المعرضين لخطر العنف الجنســي والعنف الجندري

معالجة المجاالت المحددة التي تبعُث على القلق في مجال 
الوقاية من العنف الجنسي والعنف الجندري واالستجابة لهما

المؤتمر  بعقد  الشارقة،  إمارة  بمشاركة  المفوضية،  قامت   ،2014 العام  ي 
�ف

وشمال  الأوسط  ق  الرش ي 
�ف ف  الالجئ�ي الأطفال  حماية  حول  الأول  قليمي  الإ

ي المستقبل”، كبار 
ي المؤتمر الذي انعقد بعنوان “الستثمار �ف

أفريقيا. وشارك �ف
، بهدف دراسة  ي

اء المجتمع المد�ف ممثىي الحكومات والمنظمات الدولية وخرب
ي المنطقة، ومن هذه 

ف �ف ي تواجه الأطفال الالجئ�ي
مخاطر الحماية الملحة الىت

كة  المخاطر العنف الجن�ي والعنف الجندري، من أجل تطوير منصة مشرت
ف  الالجئ�ي “الأطفال  أن  اىل  بقلق  الشارقة  مبادئ  تشري  وإذ  المستمر.  للعمل 
معالجتها  يجب  الستضعاف  من  حالة  ويعانون  خاصة،  احتياجات  لديهم 
ي 

�ف المعتمدة  المبادئ  هذه  تعيد  القري”،  وح  ف للرف الأوسع  السياق  ضمن 
ف  ف بضمان “حماية الأطفال والمراهق�ي امات جميع المشارك�ي ف المؤتمر تأكيد الرت
الأنظمة  إىل  ووصولهم   ... والستغالل،  ساءة  والإ العنف  من  ف  الالجئ�ي

ي ذلك الصحة والدعم النف�ي الجتماعي“.1٧
والخدمات الوطنية المقدمة بطريقة حمائية، بما �ف

ي تعليم الأطفال. ومع دخول 
ي سوريا أن أعطى نتيجة معكوسة لأكرش من عقد من التقدم �ف

اع الممتد �ف ف فقد كان من شأن الرف
ي كل من تركيا ولبنان 

ي سوريا والدول المجاورة - �ف
ي سوريا عامها الخامس، ثمة 2.6 مليون طفل سوري خارج المدارس �ف

الزمة �ف
والأردن والعراق ومرص. وقد تدمرت ُخمس مدارس سوريا أو أصبحت غري صالحة لالستعمال بسبب الدمار أو نتيجة احتاللها 
ي 

َي طفل سوري إىل الدول المجاورة. ومع أنهم وجدوا مالذاً من العنف �ف
من قبل الجماعات المسلحة. وقد فّر أكرش من مليو�ف

ي مواصلة تعليمهم.18
سوريا، إل أنهم يواجهون عقبات �ف

اع  ف الرف حالت  ي 
�ف الجندري  والعنف  الجن�ي  للعنف  خاص  بشكل  ف  معرض�ي والفتيات،  الفتيان  من  والشباب،  الأطفاُل  ويعد 

ي ذلك من 
ي المدرسة. وإّن تعرّض الأطفال للعنف الجن�ي والعنف الجندري، بما �ف

ل و�ف ف ي المرف
والتهجري القري، وخاصة �ف

والنفسية وعى تطورهم،  الجسدية  آثار مدمرة عى صحتهم  اىل  أيضاً  يؤدي  الضارة،  التقليدية  للممارسات  خالل تعرضهم 
مرتبطة  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  معينة  أشكالً  الأطفال  يواجه  كذلك،  تعليمهم.  مواصلة  عى  قدرتهم  وعى 

ي حالت عمالة الأطفال. 
ي ذلك الزواج المبكر والقري، والستغالل الجن�ي �ف

بصغر سنهم، بما �ف

املصالح  اعتبار  “سيتم 

األطفال  لجميع  الفضى 

واملراهقن الاجئن كأولوية 

املسائل  جميع  يف  أساسية 

رفاههم  عى  تؤثر  التي 

ومستقبلهم.”

ف  مبادئ الشارقة لحماية الأطفال الالجئ�ي

ين الأول /أكتوبر 2014، متوفر عىل: ق الأوسط وشمال أفريقيا، ت�ش ي ال�ش
ن �ن ، حماية الأطفال الالجئ�ي ن  1٧. انظر المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي

ي المستقبل: حماية الأطفال 
، الستثمار �ن ن http://www.refworld.org/docid/54589a6a4.html . المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي

مارات العربية المّتحدة: مبادئ الشارقة 2014، متوفر عىل: ين الأول/ أكتوبر، الشارقة، الإ ق الأوسط وشمال أفريقيا، 15-1٦ ت�ش ي ال�ش
ن �ن الالجئ�ي

http://www.unhcr.org/543fdff96.html

ق الأوسط وشمال أفريقيا، 2015، متوفر عىل: ي ال�ش
ن بالمدارس �ن 1٨.  انظر اليونيسف: ورقة حقائق الأزمة السورية: مبادرة الأطفال غ�ي الملتحق�ي

ن الوكالت  كة ب�ي http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/150313_Syria_factsheet_English.pdf.  بوابة تشارك المعلومات المش�ت
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php :متوفرة عىل ، ن ن السوري�ي قليمية لالجئ�ي حول الستجابة الإ

http://www.refworld.org/docid/54589a6a4.html
http://www.unhcr.org/543fdff96.html
http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/150313_Syria_factsheet_English.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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ي لبنان. 
أطفــال لجئون ســوريون خالل صفوف بدوام ثــاٍن تدعمها المفوضية �ف

من   ٪50 يقارب  ما  أن  إىل  البيانات  وتشري 
والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  الناج�ي
إدارة  الذين يصلون إىل خدمات  الجندري، 
الأطفال،  المفوضية، هم من  الحالت من 
معدلت  بارتفاع  خاص  بشكل  يرتبط  وهذا 
الزواج المبكر الذي يقوم الالجئون وطالبو 

بالغ عنه. اللجوء بالإ

إىل  المفوضية  تسعى  ذلك،  عى  ورداً 
تعزيز قدرات أنظمة حماية الطفل، بحيث 
الأطفال  تقدم خدمات صديقة للطفل إىل 
والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  الناج�ي
إىل  حاجتهم  عى  التشديد  مع  الجندري، 
الوصول الريع إىل الرعاية الطبية والدعم 
كذلك،  القانونية.  والخدمات   ، النف�ي

معالجة  إىل  الهادفة  الأنشطة  جميع  تكون  أن  لضمان  ف  الحكومي�ي وغري  ف  الحكومي�ي كاء  الرش مع  وثيق  بشكل  المفوضية  تعمل 
العتبار  إعطاء  يتضمن  والذي  للطفل،  الفضى  المصالح  مبدأ  مع  متفقة  الأطفال،  ف  ب�ي الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف 
التعليم مع ضمان  ف فرص الوصول إىل  ف عى تحس�ي كري وري لتعبري الأطفال عن رغباتهم وخياراتهم. إىل ذلك، يتم الرت الرصف
أن تكون المدارس بيئات آمنة، كأداة رئيسية للوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما. وكجزء من هذا 

ف عى تحديد الحوادث المتعلقة بحماية الطفل وعى القيام بالإحالت الالزمة. الجهد، يجري تدريب المعلم�ي

ف الأطفال والستجابة  ي سوريا، عى سبيل المثال، تم تدريب أكرش من 900 معلم عى تحديد المخاوف النفسية الجتماعية ب�ي
�ف

ف تحديد وإحالة حالت العنف  ، وتحس�ي ف لها. وتم إنشاء مساحات صديقة للطفل )CFS( لتوفري بيئة آمنة لالأطفال والمراهق�ي
فيهية  الرت امج  والرب  )PSS( الجتماعي  النف�ي  الدعم  تنفيذ  تّم  كذلك،  الأطفال.  ترتكب ضد  ي 

الىت الجندري  والعنف  الجن�ي 
والعنف  الجن�ي  العنف  من  أفضل  بشكل  أنفسهم  حماية  عى  ومساعدتهم  الوعي،  مستوى  لرفع  ف  والمراهق�ي الأطفال  مع 

الجندري.

االأردن،  ي 
و�ف الأطفال.  العنف ضد  لمكافحة   2014 /نوفمرب  ي

الثا�ف ين  ترش ي 
�ف العنف”  “إنهاء  إطالق حملة  فتم  المغرب،  ي 

�ف أما 
بالعنف  خاصة  كة  مشرت موّحدة  عمل  إجراءات  وضع  عى  واليونيسف  للسكان  المّتحدة  الأمم  وصندوق  المفوضية  شجعت 
ف إىل الخدمات  دارة الحالت من أجل ضمان وصول الأطفال الناج�ي الجن�ي والعنف الجندري وحماية الطفل )CP(، وأدوات لإ
ي تحديد وضع 

مارات العربية المّتحدة، تشاركت المفوضية مع السلطات للتريع �ف ي االإ
ي الوقت المناسب. و�ف

المتخصصة �ف
المعرضون لخطر  أولئك  ، ومنهم  ف المستضعف�ي لالأطفال  الطبية  الرعاية  إىل  الفوري  دائمة، والوصول  الالجئ، ووضع حلول 
، دورات توعية للوقاية من إساءة  ف كائها التنفيذي�ي ي مرص، أجرت المفوضية من خالل �ش

العنف الجن�ي والعنف الجندري. و�ف
امن مع  ف ساءة الجنسية ضد الأطفال باستخدام منهجيات التعلم المناسبة للفئة العمرية لالأطفال، وبالرت معاملة الأطفال والإ

ذلك، عقدت جلسات لَمن يقدمون الرعاية لهم.
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ومنها  للشباب،  أنشطة  لتقديم  اللعب”  ي 
�ف “الحق  الدولية  الحكومية  غري  المنظمة  مع  المفوضية  فتتشارك  لبنان،  ي 

�ف أما 
ي لدى المجتمعات المحّلية المستهدفة. فالوصول إىل هذه الأنشطة الآمنة 

الثقا�ف ي مستويات عالية من القبول 
الرياضة، تال�ت

بسبب  منازلهم  ي 
�ف الوقت  من  طويلة  ات  فرت ف  يقض�ي منهن  الكثري  أن  بما  خاص،  بشكل  الالجئات  الفتيات  انعزال  من  يقلل 

ضافة اىل إعادة دمج الفتيات  ي قد تكون متنفساً لهن. وبالإ
خوف الوالدين من وجود عدد محدود جداً من الأماكن المالئمة الىت

ي تجعلهن 
امج أساسية لخلق خيارات إيجابية للفتيات الالجئات، ومنع الحالت الىت ي التعليم الرسمي، فإن هذه الرب

الشابات �ف
ي 

�ف مهماً  دوراً  الشباب  لعب  كذلك،  ل.  ف المرف ي 
�ف احتجازهن  من  للهروب  الوحيدة  وسيلتهن  باعتباره  المبكر  الزواج  إىل  يلجأن 

ي تبديد التوترات العائلية، ومن خالل 
جلسات الستجابة للعنف الأُ�ي من خالل تطوير مهارات حل المشكالت للمساعدة �ف

ي مجتمعاتهم المحّلية.
تعزيز رسائل عدم القبول بأي نوع من العنف �ف

والعنف  الجن�ي  للعنف  المبكر  التحديد  آليات  عى  القطاعات  جميع  ي 
�ف ف  نساني�ي الإ ف  العامل�ي المفوضية  تُدّرب  تركيا،  ي 

و�ف
الجندري، وعى آليات إحالة الحالت الخاصة بهما والحماية منهما، مع إعطاء اهتمام خاص لمواضيع العمل مع الأطفال 
كية من  الرت ي المفوضية. وتدعم المفوضية أيضاً السلطات 

بالأذى، ومدونة قواعد السلوك �ف التسبب  ، ومبادئ عدم  ف الناج�ي
خالل تشارك مسودة المبادئ التوجيهية حول الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما وتحديد المصالح 
ي الوصول اىل البالد عى الرغم من 

ف بذويهم يستمّرون �ف ي اليمن، ما زال عدد كبري من القارصين غري المصحوب�ي
الفضى. و�ف

كاء المفوضية أكرش من 400 قارص  ي تواجههم خالل رحلتهم. ففي النصف الأول من العام 2014، سجل �ش
ة الىت المخاطر الكثري

الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  الناج�ي الأطفال  تحديد  وإّن  ساحلية.  استقبال  مراكز  ثالثة  ي 
�ف مصحوب  غري  جديد 

الجتماعي،  النف�ي  الدعم  عى  للحصول  الإحالت  فتجري  الستجابة،  ي 
�ف أساسياً  عنرصاً  يعترب  هذه  الستقبال  مراكز  ي 

�ف
والمساعدة القانونية، والمالجئ الآمنة. 

الزواج المبكر 

التــي  عامــاً   36 العمــر  مــن  البالغــة  ماجــدة  تلقــت 

تعيــش يف عــامن، األردن، خمســة عــروض مختلفــة 

أحــد  عامــاً.   14 العمــر  مــن  البالغــة  ابنتهــا  لــزواج 

الرجــال املتقدمــن للــزواج، قــادم مــن الخــارج، زار 

املــال،  معــه  محــراً  مــرات،  عــدة  ماجــدة  منــزل 

واألرز، واللحــوم، وغرهــا مــن األطعمــة يف محاولــة 

إلقناعهــا بــأن تســمح لــه بــأن يتــزوج مــن ابنتهــا. لكــن 

تكمــل  أن  عــى  وأرصت  ذلــك،  رفضــت  ماجــدة 

تعليمهــا. ابنتهــا 

نســاء بمفردهــن: رصاع الالجئــات الســوريات مــن أجــل البقــاء، 
 ، ف المفوضيــة الســامية لالأمــم المّتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي

القضاء  اتفاقية  ومعها  الطفل،  حقوق  اتفاقية  ف  تعرت
بحق جميع  )سيداو(  المرأة  ف ضد  التميري أشكال  عى جميع 
ي الحماية من الزواج المبكر. فهذا الزواُج ظاهرة 

الأطفال �ف
يمكن أن تؤدي أيضاً إىل تآكل حقوق أساسية أخرى لالأطفال، 
انتشار  عى  ف  كري وبالرت والصحة.  التعليم  ي 

�ف الحق  ومنها 
دعا  خاص،  بشكل  الالجئات  الفتيات  ف  ب�ي المبكر  الزواج 
مؤخراً  ف  الالجئ�ي لشؤون  المّتحدة  لالأمم  السامي  المفوض 
إجراءات  اتخاذ  إىل  الدولية  والمنظمات  الحكومات  جميع 
اً  مشري له،  والستجابة  المبكر  الزواج  من  للوقاية  متناسقة 
تأثري مدمر  له  ي سن مبكرة يمكن أن يكون 

إىل أن »الزواج �ف
ي تقل أعمارهّن عن 

عى حياة الأطفال، بما أن الفتيات اللوا�ت
18 سنة غري مهيئات ل جسدياً ول نفسياً ليصبحن زوجات 

وأمهات«19. 

، 1٦ يوماً لمناهضة العنف الجندري: المفوضية تتعهد بالعمل من أجل انهاء زواج الأطفال،  ن 1٩.   المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي
http://www.unhcr.org/print/5474ab956.html :نوفم�ب 2014، متوفر عىل/ ي

ين الثا�ن 25 ت�ش
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ي لبنان يناقشون موضوع الزواج المبكر.  
شــباب لجئون ســوريون �ف

” أدعو الله أن يساعد هؤالء 

الفتيات. يجب أال تكون هؤالء 

الفتيات متزوجات. انهن يعانن 

من اإلجهاض، ويتعرضن للرب، 

ويتزوجن يف سن مبكرة جداً.”

 ليى، لبنان

ــا  اماتن ف ــى الرت ــاء ع ــتمع؟” بن ــن يس ــاك َم ــل هن “ه
اع  ف رات مــن الــرف تجــاه النســاء والفتيــات المتــرصف
نقــاذ الدوليــة IRC ، أيلــول/ الســوري، لجنــة الإ

سبتمرب

فالزواج المبكر ل يحرم الفتيات من فرصة 
استضعافهّن  يزيد  بل  فحسب،  التعليم 
أكرش  ويعرضهّن  والقتصادي،  الجتماعي 
ويحد  الجندري،  والعنف  الجن�ي  للعنف 
تكون  كذلك،  المستقبلية.  فرصهّن  من 
معرّضات  الحوامل  ات  الصغري الفتيات 
وغري  الأمهات  وفيات  لخطر  كبري  بشكل 
ذلك من المضاعفات أثناء الحمل والولدة.

ي أغلب الأوقات، ل يتم تسجيل حالت 
و�ف

الذي  الأمر   ، ي
قانو�ف بشكل  المبكر  الزواج 

الحماية،  مخاطر  من  المزيد  إىل  يؤدي 
ولدة  تسجيل  عى  القدرة  عدم  ومنها 
طفل جديد أو عدم الحصول عى حقوق 
اث. وعى الرغم  النفقة أو الملكية أو المري
افريقيا،  وشمال  الأوسط  ق  الرش منطقة  ي 

�ف ف  والالجئ�ي المضيفة  المجتمعات  من  كل  عى  تؤثر  مشكلٌة  المبكر  الزواج  أن  من 
ف  ف الفتيات السوريات. فالأهل من الالجئ�ي تشري الدراسات إىل أن الأزمة السورية أدت إىل زيادة عدد حالت الزواج المبكر ب�ي
ف قد يعتقدون أن زواج بناتهم هو وسيلة لمنحهّن مزيداً من الأمن المادي والحماية من العنف، أو الوسيلة الوحيدة  السوري�ي

تبة عن مشقة إعالة أطفالهم20. المتاحة لالستجابة للضغوطات القتصادية الهائلة المرت

الالجئات  وضع  قرب  عن   21  2014 العام  ي 
�ف المفوضية  تقرير  تفّحص  وقد 

ف  ب�ي من  وكان  ومرص.  ولبنان  الأردن  ي 
�ف أ�هّن  يرأسن  ي 

اللوا�ت السوريات 
جرت  ي 

اللوا�ت النساء  غالبية  بأن  يفيُد  ما  التقرير  ي 
�ف الرئيسية  المكتَشفات 

ي سن مبكرة، رفضن بحزم احتمال 
ي تزوجن هّن أنفسهّن �ف

مقابلتهن، واللوا�ت
بناتهّن  تكمل  بأن  القوية  رغبتهّن  إىل  ن  وأ�ش مبكرة،  سن  ي 

�ف بناتهّن  تزويج 
وجن عندما يصبحن ناضجات بما فيه الكفاية. ف تعليمهّن ويرت

ورفاه  وتنمية  سالمة  لتعزيز  أساسياً  أمراً  المبكر  الزواج  من  الحماية  تشكل 
بالزواج  يتعلق  فيما  المفوضية  نهج  إن  الفتيات.  خاص  وبشكل  الأطفال، 
ار المرتبطة به، وتوفري  المبكر يشدد عى الوقاية منه وتحديد وتقليل الأرصف
الجتماعي،  النف�ي  الدعم  ومنها  الطفل،  لحماية  متخصصة  خدمات 

للخطر. المعرضات  للفتيات 

ي الأردن”، 2014، متوفر عىل:
ي الأردن: “دراسة حول الزواج المبكر �ن

20. اليونيسف �ن
http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014(1).pdf

ن )UNHCR(، نساء بمفردهن: رصاع الالجئات السوريات من أجل البقاء، 2 تموز/يوليو 2014، متوفر عىل:   21.  المفوض السامي لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي
http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html

http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014%281%29.pdf
http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html
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ي تتغا�ف عن مثل هذه 
اتيجية الوقاية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل محاربة الأعراف الجتماعية الصعبة الىت تتضمن اسرت

ف قدرة وصول الفتيات الالجئات اىل المدارس والبقاء فيها، والحّد من الستضعاف الجتماعي والقتصادي  الممارسة، وتحس�ي
اك المجتمعات المحّلية من خالل أنشطة زيادة الوعي. لالأ�، وإ�ش

ف من  ي العام 2014 للمعني�ي
ي االأردن، عى سبيل المثال، نظمت المفوضية واليونيسف طاولة مستديرة حول الزواج المبكر �ف

�ف
، ووكالت إنسانية لتعزيز الحماية القانونية للفتيات المعرضات للخطر. وتشمل أساليب الستجابة فريق  ف وزارات، وبرلماني�ي
الممارسة  انتشار  خرائط  لرسم  ُخصص  والذي  واليونيسف  المفوضية  رئاسته  ي 

�ف ك  تشرت الذي  والقري،  المبكر  الزواج  عمل 
المسألة.  هذه  بشأن  العاملة  للوكالت  الفنية  المشورة  وتقديم  السياسات،  خالل  من  الستجابات  وصياغة  ذلك،  وأسباب 
والعنف  الجن�ي  العنف  حول  الوكالت  ف  ب�ي كة  المشرت العمل  مجموعات  أنشأت  العراق،  ي 

�ف كردستان  إقليم  ي 
�ف وبالمثل، 

كة. الجندري وحماية الطفل فريق عمل خاص لمعالجة الزواج المبكر من خالل تطوير خطط عمل ووضع توصيات مشرت

تم  فقد   ” ي
“أما�ف الوكالت  ف  ب�ي كة  المشرت بالحملة  يتعلق  فيما  أما 

ي الأردن 
تطويرها بالتشاور الوثيق مع النساء والفتيات الالجئات �ف

الجندري،  والعنف  الطفل  حماية  مسائل  حول  الوعي  لزيادة 
متعلقة  مادة   129000 أكرش من  توزيع  المبكر. وجرى  الزواج  ومنها 
ومخيمات  الحكومية  المكاتب  مثل  رئيسية  أماكن  ي 

�ف ي 
أما�ف بحملة 

الأطفال  حماية  كيفية  حول  ايجابية  رسائل  لنرش   ، ف الالجئ�ي
الذي  المكان  وحول  المعاملة،  سوء  أو  العنف  من  والراشدين 
تكرار  الدعم. ويجري حالياً  من خالله يستطيعون الحصول عى 
باعتباره  السورية  الأزمة  من  رة  المترصف الأخرى  البلدان  ي 

�ف ذلك 
بالفن لالجئات السوريات  ممارسة جيدة. وخالل جلسات العالج 
كها الزواج المبكر  ي يرت

ي مرص، ناقش المشاركون الآثار الضارة الىت
�ف

الالجئات  من  الكثري  تحدثت  حيث  ات،  الصغري الفتيات  عى 
التعليم  فرص  من  حرمهم  وكيف  المبكر  الزواج  ي 

�ف تجاربهّن  عن 
والعمل، مع زيادة تعرضهّن للعنف والمخاطر الصحية. 
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أهمية  عى  لبنان  ي 
�ف السوريون  الشيوخ  أكد  وقد 

ي 
�ف الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  مسائل  معالجة 

العام  من  الأخري  الربع  ففي  المحّلية.  مجتمعاتهم 
ف  السوري�ي الشيوخ  مع  تعمل  المفوضية  بدأت   ،2014
حول  الوعي  زيادة  ي 

�ف معهم  لتتشارك  عكار  منطقة  ي 
�ف

عى  التأكيد  مع  المبكر،  الزواج  عى  تبة  المرت الآثار 
أهمية تسجيل حالت الزواج الجديدة بحسب الأصول 
ومنها  المدنية،  الوثائق  مع  والروابط  للقانون،  وفقاً 
التوعية  أنشطة  تركيا فوصلت  ي 

�ف أما  الميالد.  شهادات 
ي أجريت كجزء من فّعالية: “ 16 

حول الزواج المبكر الىت
يوماً لمناهضة العنف الجندري” إىل أكرش من 2000 لجئ. 
المبكر  الزواج  عن  كتيبات  المفوضية  أصدرت  كذلك، 
الوعي  زيادة  أجل  من  ف  الالجئ�ي مجتمع  عى  لتوزيعها 
والنتائج   ، ي

القانو�ف والنظام  الزواج،  إجراءات  حول 
 . كي

تبة عى الزواج المبكر بموجب القانون الرت المرت

المائة  ي 
�ف  55 أن   2014 العام  ي 

�ف أجريت  دراسة  وجدت 
صعوبات  من  يعانون  ف  المصاب�ي ف  السوري�ي ف  الالجئ�ي من 
ي أداء الأنشطة اليومية بدون الحصول عى دعم، وأن 

�ف
ضيق  عن  يبلغوا  أن  المرّجح  من  عاقة  الإ ذوي  ف  الالجئ�ي
عاقة  ف أكرش من سواهم22. أما النساء ذوات الإ نف�ي مرت�ي
ه  فهّن معرضات بشكل أكرب بكثري لمخاطر الغتصاب وغري
فإنهن  ذلك،  إىل  ضافة  بالإ  . الجن�ي العنف  أشكال  من 
ي 

ساءة، و�ف الإ بالغ عن حوادث  الإ ي 
أكرب �ف يواجهن عقبات 

الوصول إىل الخدمات والدعم والعدالة. 

حماية األشــخاص المســتهدفين من ذوي االحتياجات الخاصة 
واألوضاع الخاصة من العنف الجنســي والعنف الجندري 

المشاركة مع المجتمعات المحّلية حول 
الزواج المبكر

الجنــدري”،  العنــف  يومــاً ملناهضــة  مــن فعاليــة “16  كجــزء 

نظمــت املفوضيــة يف تركيــا جلســات مناقشــات مجموعــات 

الرتكيز حول الزواج املبكر مع الاجئن السورين يف األماكن 

الحرية. وناقش الاجئون األســباب الجذرية للزواج املبكر 

وقدموا توصياتهم بشأن كيفية جعل املفوضية واملنظامت 

الوطنيــة والدوليــة تعالــج هــذه املشــكلة بشــكل أفضــل. وأكــد 

لرفــع  التوعيــة  ببــذل جهــود  القــوي  التزامهــم  عــى  الاجئــون 

مســتوى الوعــي حــول أســباب ونتائــج الــزواج املبكــر. كذلــك، 

شــددوا عــى أهميــة تســخر طاقــات املجتمعــات املحلّيــة 

املعقــدة،  الحاميــة  مشــكات  ملعالجــة  درجــة  أقــى  إىل 

ومنهــا مشــكلة الــزواج املبكــر.

النساء ذوات اإلعاقة 
معرضات ثالث مرات 

أكثر من سواهّن 
لمخاطر العنف الجنسي

عاقة والجرحى وكبار السن، 2014، متوفر عىل: ي الأزمة السورية: الالجئون ذوو الإ
ناشونال، الضحايا المخفيون �ن 22. هانديكاب إن�ت

http://www.handicap-international.org.uk/Resources/Handicap%20International/PDF%20Documents/HI%20UK/Hidden%20
Victims%20Report%20April%202014%20online%20version.pdf

http://www.handicap-international.org.uk/Resources/Handicap%2520International/PDF%2520Documents/HI%2520UK/Hidden%2520Victims%2520Report%2520April%25202014%2520online%2520version.pdf
http://www.handicap-international.org.uk/Resources/Handicap%2520International/PDF%2520Documents/HI%2520UK/Hidden%2520Victims%2520Report%2520April%25202014%2520online%2520version.pdf
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ف  المستهدف�ي الأشخاص  جميع  احتياجات  لتحديد  الحقوق  عى  القائم  النهج  المفوضية  تشجع  التحديات،  هذه  ولمواجهة 
الأمم  اتفاقية  أن  بالذكر  والجدير  الدولية.  المعايري  مع  تماشياً  وذلك  لها،  والستجابة  الخاصة،  والحتياجات  عاقة  الإ ذوي 
ي 

�ف بالحماية  عاقة  الإ ذوي  الأشخاص  تمتع  تضمن  أن  الأطراف  الدول  من  تتطلب  عاقة  الإ ذوي  الأشخاص  لحقوق  المّتحدة 
ذوي  لالأشخاص  متاحة  الدوىلي  التعاون  مؤسسات  تكون  أن  عى  تنص  كما  نسانية،  الإ الطوارئ  حالت  ي 

�ف أو  الخطر  حالت 
وضمان  وحماية  تشجيع  عاقة  الإ ذوي  الأشخاص  حقوق  اتفاقية  ي 

�ف الأطراف  الدول  من  ويُطلب  عليهم23.  ومشتملة  عاقة  الإ
عاقة ضمن أراضيهم- ومنهم أولئك الذين نزحوا عرب الحدود24. حقوق جميع الأشخاص ذوي الإ

عاقة  عاقة، والأشخاص الآخرين ذوي الإ ف ذوي الإ ي العام 2010، اعتمدت اللجنة التنفيذية للمفوضية خالصة بشأن الالجئ�ي
و�ف

الذين تقوم المفوضية بحمايتهم ومساعدتهم. وتعترب هذه الخالصة اليوم كشكل من أشكال القانون غري الملزم للمفوضية 
عاقة  والدول الأعضاء فيها. كذلك، تعمل المفوضية عى أن تنرش وتنفذ عالمياً توجيهاتها حول العمل مع الأشخاص ذوي الإ
وعى  ف  التميري عدم  عى  التوجيهات  هذه  وتركز  افريقيا.  وشمال  الأوسط  ق  الرش منطقة  يشمل  وذلك  القري،  التهجري  ي 

�ف
ي ينبغي النظر فيها 

عاقة، وتقدم المشورة بشأن المسائل الرئيسية الىت المشاركة باعتبارهما مفاتيح لحماية الأشخاص ذوي الإ
الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري  ي تدخالت الحماية، ومنها 

عاقة �ف دماج الأشخاص ذوي الإ عند وضع برامج25 لإ
لهما. والستجابة 

العام  ي 
�ف آراءهم  ناشونال  إنرت هانديكاب  استطلعت  الذين  ف  السوري�ي ف  الالجئ�ي من  المائة  ي 

�ف  30 من  أكرش  ولبنان،  االأردن  ي 
�ف

وعوامل  الحركة،  ومحدودية  الأمد،  طويلة  صابات  والإ والأعطاب،  المزمن  المرض  بسبب  خاصة،  احتياجات  لديهم   ،2014
ي المائة من الذين شملهم الستطالع، هم من كبار السن ذوي 

ف الأكرب سناً، أن ٧٧ �ف ي لحالة الالجئ�ي
أخرى. ويشري تحليل إضا�ف

احتياجاتهم  وتلبية  الخدمات  إىل  الوصول  ي 
�ف ايدة  ف مرت وتحديات  مخاطر  سيواجهون  أنهم  اىل  اً  مشري الخاصة26،  الحتياجات 

الأساسية.

ف ذوي  ف مع الالجئ�ي كري نقاذ الدولية )IRC( مناقشات مجموعات الرت النسائية)WRC( ولجنة الإ ف  االأردن، أجرت لجنة الالجئ�ي ي 
�ف

عاقة  الإ ذوي  الأشخاص  تجعل  ي 
الىت العوامل  من  عدد  عى  المناقشات  هذه  ركزت  وقد  لهم.  الرعاية  مقّدمي  ومع  عاقة  الإ

والعنف  الجن�ي  العنف  المعرفة حول مسائل  السلبية، ونقص  المجتمع  ي ذلك تصورات 
�ف بما  للعنف،  أكرش عرضة  وأ�هم 

الجندري، والمكان الذي يطلبون فيه المساعدة، وغياب البىف المجتمعية وآليات الحماية، والتحديات والحواجز بالنسبة إىل 
ساءة، وغياب وسائل النقل الميرة والخدمات والمساعدة. ويشكل العنف الجن�ي والعنف الجندري  بالغ عن حوادث الإ الإ
ي لأنهما غالباً ما 

الكا�ف بالغ عنهما بالشكل  عاقة مصدر قلق كبري فيما يتعلق بالحماية، ولكن ل يتم الإ ضد الأشخاص ذوي الإ
ل. ولكن العنف الجن�ي والعنف الجندري ضد الأشخاص ذوي  ف يرتكبان من قبل أفراد الأ�ة الآخرين ضمن خصوصية المرف

وح. ف ي كل المجتمعات وهما يزدادان سوءاً بسبب الرف
عاقة موجودان �ف الإ

عاقة وبروتوكولها الختياري )جنيف: الأمم المّتحدة، 200٦(. 2٣ . الأمم المّتحدة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقة )2011(. نوح: طالبو اللجوء ذوو الإ عاقة وال�ن ن ارنست، حيث تتقاطع الإ  24.  ماري كروك، رون مكالوم، وكريست�ي

ي التهج�ي الق�ي، 
عاقة �ن ناشونال، دليل ما تحتاج إىل معرفته: العمل مع الأشخاص ذوي الإ ن وهانديكاب إن�ت  25.  المفوض السامي لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي
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29

ف ذوي  وتشمل جهود المفوضية لضمان أن تكون التدخالت المتعلقة بالعنف الجن�ي والعنف الجندري شاملة لجميع الناج�ي
: العاقات ما يىي

ــف  ــ�ي والعن ــف الجن ــر العن ــول مخاط ــة ح ــات المحّلي ــا والمجتمع كائه ــة و�ش ــي المفوضي ف موظف ــ�ي ــي ب ــادة الوع زي  .١
عاقــة؛ ي قــد يتعــرض لهــا الأشــخاص ذوو الإ

الجنــدري الخاصــة الــىت

ــذ  ــم وتنفي ي تصمي
ــاركة �ف ي المش

ــم، و�ف ــأن حياته ة بش ــتنري ــرة ومس ــرارات ح ــاذ ق ي اتخ
ــة �ف عاق ــخاص ذوي الإ ــم الأش دع  .2

ــدري؛ ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــة بالعن ــالت المتعلق التدخ

ي الوصــول الكامــل إىل المعلومــات، 
عاقــة بحقهــم �ف إجــراء التعديــالت الالزمــة لضمــان تمتــع الأشــخاص ذوي الإ  .3

الشــكوى؛ وآليــات  والخدمــات،  والتســجيل، 

ــات  ــى خدم ــدري ع ــف الجن ــ�ي والعن ــف الجن ــن العن ــون م ــن يعان ــة الذي عاق ــخاص ذوي الإ ــول الأش ــان حص ضم  .٤
جــودة. وذات  متخصصــة 

المالية  المساعدة  تقديم  خالل  من  عاقة  الإ ذوي  ف  الالجئ�ي حماية  المفوضية  تشجع  المّتحدة،  العربية  مارات  االإ دولة  ففي 
ي مرص 

ف كحل دائم ومفضل. أما �ف ي والجتماعي، وإعادة التوط�ي حالة إىل المؤسسات الوطنية للدعم الطىب ة لهم، والإ المبا�ش
ي تركيا فتدرب المفوضية 

عاقة الوصول إىل جميع خدمات الستجابة المتعددة القطاعات. وأما �ف فيستطيع الأشخاص ذوو الإ
الجندري،  والعنف  الجن�ي  العنف  حالت  تحديد  عى  ف  السوري�ي ف  لالجئ�ي الخدمات  يقدمون  الذين  ف  نساني�ي الإ ف  العامل�ي
»عدم  مبدأ  عى  الشديد  يتم  كذلك،  العاقة.  ذوو  الأشخاص  أو  السن  كبار  الالجئون  ومنهم  لها،  والستجابة  وإحالتها، 
ي اليمن، أجرت المفوضية مسوحات 

التسبب بالأذى« ومدونة السلوك للتخفيض من مخاطر الأذى تجاه هذه المجموعات. و�ف
عزلة  كر  عى  عملت  ي 

الىت عاقة«،  الإ ذوي  الأشخاص  »لجنة  إنشاء  ودعمت  عاقة،  الإ ذوي  ف  الالجئ�ي لتحديد  لآخر  بيت  من 
الحد من  ي تساعد عى 

الىت الرزق  امج كسب  الصلة برب أكرش وعياً لحقوقهم، وأمنت لهم  عاقة، وجعلتهم  الإ الأشخاص ذوي 
ساءة الجنسية. تعرضهم لالستغالل الجن�ي أو الإ

ف من العنف الجن�ي والعنف الجندري،  كاء عى وضع آليات لستهداف الناج�ي ي العراق، تعمل المفوضية بالتنسيق مع الرش
و�ف

تلبية  لعدم  نتيجة  بالحماية  متعلقة  مخاطر  عاقة  الإ ذوو  الأشخاص  فيواجه  لبنان  ي 
�ف أما  إعاقة.  ذوو  أشخاص  هم  الذين 

بتجربة  وقامت  المفوضية  لبنان، وضعت  ي 
�ف المسألة  هذه  ولمعالجة  والمعقدة.  المتعددة  والجتماعية  الطبية  الحتياجات 

ن  اكة مع لجنة الالجئ�ي عاقة والستجابة لها، بال�ش حزمة تدريب عى إدارة الحالت الفردية - تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإ
النسائية.

والجدير بالذكر أن مجموعة أخرى، وهم الأشخاص المثليون والمخنثون والمتحولون جنسياً وثنائيو الجنس، قد يعانون من 
مخاطر  الأشخاص  من هؤلء  النازحون  يواجه  وقد  الجندرية.  بسبب هويتهم  أو   ، الجن�ي توجههم  بسبب  والعنف  ف  التميري
ف داخل بلدانهم. وغالباً ما ل يحصلون عى دعم من  ي يطلبون اللجوء فيها، أو كنازح�ي

ي الدولة الىت
حماية إضافية ومستمرة �ف

الأ�ة أو المجتمع2٧.

2011 ، ن اتيجية محدثة، المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي  2٧. العمل ضد العنف الجنسي والعنف الجندري: اس�ت
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ي الأردن، 2014، متوفرة عىل:
ي الأردن: دراسة حول الزواج المبكر �ن

 2٨. انظر اىل المرجع نفسه ص. 12؛ اليونيسف �ن
http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014(1).pdf

، نساء بمفردهن: رصاع الالجئات السوريات من أجل البقاء، 2 تموز/ يوليو 2014، متوفر عىل:  ن  2٩. المفوض السامي لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي
http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html

المفوضية،  تواصلوا مع  الذين  الجنس  وثنائيو  والمتحولون جنسياً  والمخنثون  المثليون  الأشخاص  قام   ،2014 العام  وطوال 
الكشف عن  أو  بالغ  الإ ي 

�ف أكرب  يواجهون صعوبات  بالغ عن تعرضهم لعتداءات جسدية، وترحيل واغتصاب. كذلك، قد  بالإ
ي  ف جنسياً وثنائىي ف ومتحول�ي ف ومخنث�ي ي يتعرضون لها بسبب مخاوف من أن يصبح وضعهم باعتبارهم مثلي�ي

ساءة الىت حوادث الإ
جنس معروفاً علناً.

المشورة بشأن مسائل الصحة والحماية  الجنس  ي  ف جنسياً وثنائىي ف والمتحول�ي ف والمخنث�ي المثلي�ي المفوضيُة لالأشخاص  وتقدم 
ات عى مخاطر محددة. وعالوة عى ذلك،  القانونية خالل تسجيلهم الأوىلي لدى المكتب، ومرة أخرى إذا كان هناك أي مؤ�ش
وأنشطة  مهنية،  دورات  عطائهم  لإ الجنس  ي  وثنائىي جنسياً  ف  والمتحول�ي ف  والمخنث�ي ف  المثلي�ي الأشخاص  المفوضية  تستهدف 
الأشخاص  حماية  مسائل  عى  إقليمياً  تدريباً  المفوضية  قدمت   ،2015 العام  ي 

و�ف طبية.  ومساعدات  الرزق،  بكسب  تتعلق 
مارات  ي الجزائر، والمملكة العربية السعودية، واالإ

ي الجنس ضمن نشاطاتها �ف ف جنسياً وثنائىي ف والمتحول�ي ف والمخنث�ي المثلي�ي
العربية المّتحدة، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والمغرب، والكويت، وسوريا، واليمن.

االســتضعاف االجتماعي واالقتصادي وآليات التأقلم الســلبية

وحدهّن  تركن  نساء،  ترأسها  ف  الالجئ�ي أ�  ربع  أن  ومرص  ولبنان  الأردن  ي 
�ف المفوضية  أجرته  تقييم  ي 

�ف ف  تب�ي  ،2014 العام  ي 
�ف

النساء  كانت كثري من  المنفى،  ي 
العيش �ف اع عى  ف الرف هّن  أن يجرب الحياة. وقبل  بقائهن وبقاء أطفالهن عى قيد  ليدافعن عن 

ت كل ذلك، فتفرقت  ي أ�هّن. لكّن الحرب غري
ي يقدمها الرجال �ف

ي تمت مقابلتهّن يعتمدن عى الأمن الماىلي والحماية الىت
اللوا�ت

ة.  الأ� والمجتمعات عن بعضها بعضاً، بعد أن قتل أزواجهّن وأقاربهّن الذكور البالغون أو سجنوا أو أصيبوا بجروح خطري
هّن أيضاً عى الفرار من بالدهّن لحماية أنفسهّن وأطفالهّن  وهذا الوضع لم يجعلهّن محرومات من الدعم فحسب، بل أجرب
ل، إذا خرجن أصالً،  ف ي تمت مقابلتهّن أنهّن نادراً ما يخرجن من المرف

اع الوشيكة. وذكرت الكثري من النساء اللوا�ت ف من مخاطر الرف
نظراً إىل عدم معرفتهّن بالمكان وانعدام الأمن، مما يؤدي إىل زيادة ُعزلتهّن.

ويشكل الستضعاف الجتماعي والقتصادي مصدر قلق كبري بالنسبة إىل الكثري من الالجئات. فقد أبلغت الغالبية العظمى 
 .)WFP( طعام عائالتهّن من برنامج الأغذية العالمي ي ذلك الوقت عى القسائم لإ

ي العام 2013 أنهّن قد اعتمدن �ف
من النساء �ف

ي بدأ يؤثر عى 
ي مستوى المساعدات الغذائية المتاحة، فإّن انعدام الأمن الغذا�أ

ي العام 2014 �ف
ومع حدوث انخفاض واضح �ف

، مما يؤدي ليس فقط إىل انخفاض الحصة الغذائية، بل أيضاً إىل آليات تأقلم سلبية أخرى  ف ايد من عائالت الالجئ�ي ف عدد مرت
ة محتملة. لها مع عواقب خطري

ي الزواج المبكر وعمالة الأطفال، وهذا ما قد 
وقد حدد الالجئون الستضعاف الجتماعي والقتصادي كعامل رئي�ي يسهم �ف

ي ظروف خطرة أو أماكن غري 
ايدة من العنف الجن�ي والعنف الجندري، بما أنهم قد يعملون �ف ف يعرض الأطفال لمخاطر مرت

لالستغالل  بشكل خاص  يرأسن أ�هن معرضات  ي 
اللوا�ت الالجئات  أن  المفوضية  مقابالت  ي 

�ف ف  تب�ي كذلك،  للرقابة28.  خاضعة 
ي مواقع السلطة.29

الجن�ي من الأفراد �ف

http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014%281%29.pdf%20
http://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014%281%29.pdf%20
http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html
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قدمت الأمم المّتحدة تدابري خاصة تلزم جميع موظفي الأمم 
أو  الجن�ي  الستغالل  حالت  من  ف  المدني�ي بحماية  المّتحدة 
محاولة  أو  الفعىي  الستغالل  ذلك  ي 

�ف بما  الجنسية،  ساءة  الإ
تحافظ  أن  المتوقع  ومن  ضعف.  موقف  ي 

�ف فرد  استغالل 
الشخ�ي  السلوك  معايري  أعى  عى  كاؤها  و�ش المفوضية 
ميثاق  ي 

�ف عليه  منصوص  هو  كما  الأوقات  جميع  ي 
�ف ي 

والمهىف
الخاصة  السلوك  وقواعد  الأسا�ي  والنظام  المّتحدة،  الأمم 
ذات  الأخرى  والسياسات  التوجيهية  والمبادئ   ، ف بالموظف�ي

الصلة.

المفوضية  تبنت  افريقيا،  وشمال  الأوسط  ق  الرش منطقة  ي 
و�ف

الستغالل  مخاطر  لمعالجة  التدابري  من  العديد  كاؤها  و�ش
القطاع  ي 

�ف ف  العامل�ي قبل  من  الجنسية  ساءة  الإ أو  الجن�ي 
يتعلق  فيما  ة  كبري سلطة  لهم  يكون  قد  الذين   ، ي

نسا�ف الإ
ي توزيع المساعدات الالزمة. وتعمل 

ف نظراً إىل دورهم �ف بالالجئ�ي
من  واضحة  حماية  سياسات  كائها عى وضع  مع �ش المفوضية 
ام  ف واللرت المفوضية،  سلوك  مدونة  عى  والتدريب  بالغ،  لالإ المفتوحة  الآليات  ومنها  الجنسية،  ساءة  والإ الجن�ي  الستغالل 

ساءة الجنسية. الصارم بالمبادئ التوجيهية للحماية من الستغالل الجن�ي والإ

ي االأردن ولبنان، تطوير وتفعيل إجراءات العمل الموّحدة الخاصة بالحماية من الستغالل الجن�ي 
وقد دعمت المفوضية �ف

ساءة  والإ الجن�ي  الستغالل  للحماية من  الوكالت  ف  ب�ي كة  ف مشرت رئيسي�ي ف  انشاء شبكة منسق�ي تم  الجنسية. كذلك،  ساءة  والإ
ي العام 2014 بشكل ملحوظ آليات معالجة 

ضافة اىل ذلك، طورت المفوضية �ف ي االأردن. بالإ
الجنسية بتنسيق من المفوضية �ف

من  موظفون  ومنهم  شخصاً،   6٧9 تدريب  جرى  حيث  لبنان  ي 
�ف الجنسية  ساءة  والإ الجن�ي  بالستغالل  المتعلقة  الشكاوى 

. ف يكة، والمتطوعون لتوعية الالجئ�ي المفوضية، والمنظمات الرش

عاقة،  ، ومنهم الالجئون كبار السن والأشخاص ذوو الإ ف مع أفراد المجتمع المحّىي كري كذلك، تم عقد 18 مناقشة لمجموعات الرت
ي 

�ف للشكاوى  آليات  وضع  وجرى  بالغ،  الإ ومسارات  الجنسية  ساءة  والإ الجن�ي  بالستغالل  المتعلقة  الحماية  مخاطر  تناولت 
ساءة الجنسية  بالغ عن حالت وقوع الستغالل الجن�ي والإ مراكز التسجيل وتوزيع المساعدات. ويجري وضع آلية مماثلة لالإ

ي العراق.
�ف

بتدريب  وقامت  ومعالجتهما،  الجنسية  ساءة  والإ الجن�ي  الستغالل  من  للوقاية  ف  منسق�ي المفوضية  فعينت  تركيا  ي 
�ف أما 

ف من العنف الجن�ي والعنف الجندري، والنساء العازبات  ي ليبيا، تم تحديد الناج�ي
ف عى هذه المسألة. و�ف موظفيها الميداني�ي

ي ترأسها نساء للحصول عى المساعدة النقدية عى أساس معايري الستضعاف من أجل معالجة 
المعرضات للخطر، والأ� الىت

مخاطر الفقر المدقع والستغالل، والجنس من أجل البقاء، ومن أجل ضمان الوصول إىل مالذ آمن، ورعاية صحية، وتعليم 
ي وثانوي لالأطفال. 

ابتدا�أ

يقصــد مبصطلــح » االســتغال الجنــي« أي 

اســتغال فعــي أو محاولــة اســتغال ملوقــف 

ألغــراض  ثقــة  أو  متباينــة،  قــوى  أو  ضعــف، 

جنســية، ومنهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر، 

تحقيــق أربــاح نقديــة أو اجتامعيــة أو سياســية 

وبشــكل  لآلخــر.  الجنــي  االســتغال  مــن 

الجنســية«  »اإلســاءة  مصطلــح  فــإن  مامثــل، 

التهديــد  أو  الفعــي  املــادي  االقتحــام  تعنــي 

ذا الطابــع الجنــي، ســواء بالقــوة أو يف ظــل 

أو قريــة.«  متكافئــة  غــر  ظــروف 

ف العــام لمنظمــة الحمايــة  ة التدابــري الخاصــة لالأمــ�ي نــرش
 PSEA, ســاءة الجنســية  مــن الســتغالل الجنــ�ي والإ

2003

الحماية من االســتغالل الجنسي واإلساءة الجنسية
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ي تنطوي عى 
تستخدم المفوضية نهجاً متعدد الجوانب للوقاية من حالت التجار بالبرش والستجابة لها، وخاصة تلك الىت

الوقاية من وقوع حالت جديدة  إىل  المفوضية  افريقيا. وتسعى  الأوسط وشمال  ق  الرش ي منطقة 
�ف أو استغالل جن�ي  عنف 

، من خالل زيادة الوعي حول مخاطر القيام بحركات غري نظامية، ومنها التعرض لحالت مالحقة قانونية ممكنة  لالتجار بالبرش
والوقوع فريسة للمتاجرين بالبرش والمنظمات الإجرامية. وهناك عنرص رئي�ي آخر، وهو العمل مع السلطات ذات العالقة 
ف لخطر  المعرض�ي الأشخاص  ف طريقة تحديد  أجل تحس�ي للحماية من  توجيهية وإجراءات عمل موّحدة مراعية  مبادئ  لوضع 
، وخاصة  ف ي تحديد البدائل المناسبة لالحتجاز بتهمة تهريب الناج�ي

. ويجري أيضاً تقديم الدعم للحكومات �ف التجار بالبرش
يتم  أن  الحماية، وليس إىل مالحقتهم قضائياً. فبعد  ف يحتاجون إىل  ناج�ي اعتبارهم  ورة  التأكيد عى رصف الأطفال منهم، مع 
، يجب إحالتهم إىل آليات دعم وطنية أو محّلية أو مجتمعية لتوفري الخدمات لهم، ومنها المأوى، وحماية  ف تحديد الناج�ي

الطفل، والرعاية الصحية، والمساعدة النفسية الجتماعية.

ي 
�ف �اع  والإ ورة،  الرصف بحسب  القانونية  المساعدة  دعم  خالل  من  القانونية،  حمايتهم  تعزيز  إىل  أيضاً  المفوضية  وتسعى 

أساساً  بالبرش  التجار  أو  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  مثل  مسائل  تشكل  قد  حيث  لالأشخاص،  الالجئ  وضع  تحديد 
اف به كالجئ. ويجب تحديد حلول دائمة مناسبة من خالل دراسة الخيارات للهجرة القانونية عن طريق حالت القبول  لالعرت

. ف ف الالجئ�ي نسانية، ولم شمل الأ�، وإعادة توط�ي الإ

)المرسوم  التجار  مكافحة  قانون  إصدار  ي 
�ف السورية  الحكومة  تبذلها  ي 

الىت الجهود  سوريا  ي 
�ف نسانية  الإ الوكالُت  دعمت  وقد 

ي بناء قدرات القضاة، ومنظمات إنفاذ 
ي سوريا، �ف

ي العام 2005. وساعد قطاع الحماية، بقيادة المفوضية �ف
يعي رقم 3( �ف الترش

القانون والمنظمات غري الحكومية بالتعاون مع الوزارات السورية، من خالل ورش عمل مستمرة. وعالوة عى ذلك، تم تقديم 
قانونية،  ومساعدة  الجندري،  والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  الناج�ي وإحالة  نقدية،  ومساعدات  الوعي،  وزيادة  ي 

مهىف تدريب 
.30 ودعم نف�ي لضحايا التجار بالبرش

الوقاية من االتجار بالبشــر واالستجابة له

الوقاية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

 أنشــأت املفوضيــة الســامية لألمــم املّتحــدة لشــؤون الاجئــن يف األردن شــبكة منســقن رئيســين للحاميــة 

مــن االســتغال الجنــي واإلســاءة الجنســية مــن أجــل الحــد مــن مخاطــر االســتغال وســوء املعاملــة مــن قبــل 

العاملــن اإلنســانين وغرهــم مــن املشــاركن يف تقديــم الخدمــات لاجئــن. ويتــم إجــراء دورات تدريبيــة حــول 

مدونــات الســلوك ذات الصلــة لجميــع املوظفــن العاملــن مبــارشة مــع مجموعــات الاجئــن. وتعقــد حلقــات 

مناقشــة ملجموعــات الرتكيــز مــع الاجئــات والفتيــات والفتيــان والرجــال يف مخيــامت الاجئــن الرئيســية لاتفــاق 

آليــة للشــكاوى تكــون آمنــة ورسيــة لحــاالت االدعــاء باالســتغال الجنــي  عــى أفضــل الســبل لتطويــر وتنفيــذ 

واإلســاءة الجنســية.

/ نوفم�ب 2014 ي
ين الثا�ن ٣0.  أصداء من سوريا، العدد ٦، ت�ش
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كاء الآخرين بهدف الستجابة للهجرة المختلطة، وذلك يشمل العتقال  وتتعاون المفوضية مع المنظمة الدولية للهجرة والرش
الذين هم ضحايا التجار  ف  الأكرش استضعافاً، والالجئ�ي اللجوء  ي  الموجه إىل طالىب الدعم  الحدود، فضالً عن خدمات  ورصد 
اتيجية حشد دعم اشتملت عى 52 ورشة عمل وورشة تدريب للسلطات  المفوضية أيضاً اسرت مرص. وقد أطلقت  ي 

بالبرش �ف
ي منذ العام 2013.

المرصية والقضاء والمجتمع المد�ف

 ، ف ي التهجري بالنسبة إىل الليبي�ي
ة �ف ي المتدهور يحّد من أماكن الحماية المتاحة، ويؤدي إىل تعقيدات كثري

ول يزال الوضع الأمىف
حملة  كاؤها  و�ش المفوضية  أطلقت  وقد  ليبيا.  ي 

�ف الموجودين  ف  والالجئ�ي المهاجرين  من  ة  الكبري الأعداد  إىل  بالنسبة  وأيضاً 
ي ليبيا تهدف إىل توفري معلومات دقيقة حول المخاطر المحتملة لالتجار. أما سلطات 

تثقيفية بعنوان »اعرف قبل أن تذهب« �ف
تهريب  ي 

�ف ملحوظ  انخفاض  إىل  أدى  مما   ،2013 العام  ي 
�ف والتجار  التهريب  ضد  حمالت  فأطلقت  اليمنية  والأمن  الجيش 

قانون  وع  مرش وسّن   ، بالبرش التجار  لمكافحة  وطنية  لجنة  إنشاء  وتدعم  اليمنية،  الحكومة  مع  المفوضية  وتعمل   . ف الالجئ�ي
بشأن هذا الموضوع31. 

2014 ، ن ق والقرن الأفريقي، تقرير تطور العملية، المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي ٣1. التهريب والتجار بالب�ش من ال�ش
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ن من العنف الجنسي والعنف الجندري الخدمات المتخصصة للناج�ي

الخدمات المتخصصة للناجين من
العنف الجنسي والعنف الجندري 

ف المفوضية بأهمية فهم عواقب العنف الجن�ي والعنف الجندري من أجل تصميم استجابات مناسبة لمسائل العنف  تعرت
طالعهم  ف منهما. وقد تم تصميم برامج توعية تتضمن أعضاء من المجتمع المحّىي لإ الجن�ي والعنف الجندري ودعم الناج�ي
ي تصميم طرائق 

المبادرة �ف الجندري وتمكينهم من أخذ زمام  الجن�ي والعنف  العنف  بالغ عن حوادث  الإ عى كيفية ومكان 
لمسائل  آمنة  ومتابعة  وإحالة  إبالغ  آليات  لوضع  ف  الحكومي�ي وغري  ف  الحكومي�ي كاء  الرش مع  المفوضية  وتعمل   . ف الناج�ي لدعم 
الناجون  يقوم  فعندما  المتاحة.  والخدمات  الآليات  هذه  حول  المجتمعي  الوعي  ورفع  الجندري،  والعنف  الجن�ي  العنف 
المناسب،  الوقت  ي 

�ف إليها  يحتاجون  ي 
الىت الرعاية  عى  يحصلون  ول  الجندري،  والعنف  الجن�ي  العنف  حوادث  عن  بالغ  بالإ

بالغ  الإ قيمة  ي 
�ف ككل  المجتمع  داخل  الثقة  من  أقل  مستوى  إىل  يؤدي  ما  وهذا  ثقتهم،  عزع  ف ترت و�ية،  متعاطفة  وبطريقة 

ف  الناج�ي استفادة  المفوضية عى ضمان  تركز  التوجيهية،  الجندري. وتماشياً مع مبادئها  الجن�ي والعنف  العنف  عن حوادث 
النف�ي الجتماعي،  الدعم  ثقافياً، ومنها  المناسبة  القطاعات  المتعددة  الخدمات  الجندري من  الجن�ي والعنف  العنف  من 

ي يمكن الوصول إليها، مجاناً أو بأسعار معقولة.
والصحة، والحماية، والمساعدة القانونية المتاحة والىت

ف من العنف الجن�ي والعنف الجندري. وترتبط معظم  الخدمات الصحية: يتم توفري الخدمات الطبية وتقديمها للناج�ي  

رة من الأزمة السورية بالمرافق الصحية لضمان الحماية الجسدية لهّن،  ي الدول المترصف
الأماكن الآمنة للنساء والفتيات �ف

فضالً عن تقديم الخدمات الصحية الالزمة.

كائها المساعدة النفسية الجتماعية لضحايا العنف الجن�ي والعنف  الدعم النفسي االجتماعي: تدعم المفوضية مع �ش  

ق الأوسط وشمال افريقيا من خالل العالج الفردي والجماعي. ي منطقة الرش
الجندري �ف

العنف  لخطر  ف  المعرض�ي والأشخاص  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  الناج�ي المفوضية  تُحدد  الحماية:  خدمات   

الجن�ي والعنف الجندري من خالل أنشطة الحماية المختلفة، ومنها المبادرات المجتمعية، والتسجيل، وتحديد وضع 
ف من العنف الجن�ي  ي توفر الحماية للناج�ي

الالجئ، وإيجاد الحلول الدائمة32. كذلك، تدعم المفوضية المنازل الآمنة الىت
الجندري. والعنف 

كل  إعالم  إىل ضمان  كائها،  إىل جنب مع �ش جنباً  المفوضية،  تسعى  المساعدة القانونية، وتقديم المساعدة واإلرشاد:   

ي حال اتخاذهم هذا القرار، 
ي اللجوء إىل القضاء �ف

ي القانون، ودعمهم �ف
ف �يعاً عن حقوقهم المنصوص عليها �ف الناج�ي

ف  خصوصاً اذا كان القيام بذلك قد يؤدي إىل تعزيز سالمتهم. أيضاً، يتم توفري التدريب وتنمية القدرات للنظراء الحكومي�ي
ف من العنف الجن�ي والعنف الجندري ومسائل أخرى، مثل التجار  طة والقضاء، لتحديد الناج�ي ، ومنهم الرش ف الرئيسي�ي

ف عند معالجة الحالت.  ، واعتماد نهج يتمحور حول الناج�ي بالبرش

استجابة الشرطة للعنف الجنسي والعنف الجندري

 تعــاين النســاء الاجئــات واألطفــال الناجــون يف عــدن يف اليمــن، مــن عــدم وجــود بيئــة رسيــة وآمنــة عنــد اإلبــاغ 

عــن حــوادث العنــف الجنــي والعنــف الجنــدري للرطــة يف منطقــة البســاتن. وبعــد مناقشــات مــع كل مــن 

الســلطات ومجتمعــات الاجئــن، دعمــت املفوضيــة إنشــاء وحــدة حاميــة خــارج مبنــى الرطــة، حيــث تلتقــي 

امــرأة محققــة مــن الرطــة ومرتجمــة بالناجــن يف بيئــة رسيــة وآمنــة. وقــد ســمح هــذا باإلبــاغ عــن عــدد أكــر 

بكثــر مــن الحــوادث للرطــة وباتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة املناســبة يف الوقــت املناســب. وقــد أدى نجــاح هــذه 

املبــادرة إىل أخذهــا بعــن االعتبــار كنمــوذج يف االســتجابة لحــاالت العنــف الجنــي والعنــف الجنــدري لــدى 

مراكــز الرطــة األخــرى يف البلــد.

http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html .٣2

http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html
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ي مرص
لجئــة ليبيــة تتمّكن من الوصــول إىل الخدمات المتعددة القطاعات �ف

ف أو  ي العام 2014، تلقى 84566 من الناج�ي
 و�ف

والعنف  الجن�ي  العنف  لخطر  ف  المعرض�ي
خالل  من  المتخصص،  الدعَم  الجندري 
الدول  ي 

�ف الوكالت،  ف  ب�ي كة  المشرت الجهود 
وحدها33.  السورية  الأزمة  من  ي 

تعا�ف ي 
الىت

ففي االأردن، تلقى ٧٧٧6 ناجياً من العنف 
الجن�ي والعنف الجندري خدمات متعددة 
الحميم  يك  الرش من  العنف  القطاعات: 
العاطفية(،  ساءة  والإ الجسدي  )العتداء 
والعنف  القري،  والزواج  المبكر  والزواج 
مسائل  اىل  ضافة  بالإ والستغالل   ، الجن�ي

الحماية الأخرى.

عى  أيضاً  كاؤها  و�ش المفوضية  وتعمل 
ي لبنان كل شهر 

ي لبنان. فتستفيد ألفا امرأة وفتاة �ف
تنفيذ إطار حماية شامل من خالل تخصيص أماكن آمنة للنساء والفتيات �ف

حالة إىل الخدمات  ي الأماكن الآمنة، ومن هذه الخدمات المشورة النفسية الجتماعية والمعلومات والإ
من الخدمات المقدمة �ف

والعنف  الجن�ي  العنف  لخطر  ف  المعرض�ي ف  السوري�ي ف  لالجئ�ي المشورة  المفوضية  تقدم  كاء،  الرش خالل  ومن  المتخصصة. 
الخدمات  الالزمة. فقد تم تحديد  الخدمات  إىل  حالة  بالإ الوطنية، وتقوم  الحماية  آليات  تركيا حول  ي 

�ف ف  وللناج�ي الجندري، 
، ويتم الحفاظ عى قائمة بهذه الخدمات،  ف ف السوري�ي ة من الالجئ�ي ي تستضيف أعداداً كبري

ي المحافظات الىت
بحسب القطاع �ف

كاء. وتم تقديم المشورة النفسية الجتماعية لــ 142 ناجياً من العنف الجن�ي والعنف  ف والرش وتحديثها وتشاركها مع الناج�ي
ي الحصول عى خدمات الستجابة المتعددة القطاعات، فتلقوا 

ي مرص فقد رغب 162 لجئاً سورياً �ف
ي العراق. أما �ف

الجندري �ف
ي أنشئت حديثاً، 

ضافة إىل ذلك، ساهمت لجنة إدارة الحالت، الىت ها من المساعدات بحسب الحاجة. بالإ إحالت مناسبة وغري
. ف كاء الرئيسي�ي ف الرش ف التنسيق ب�ي ي تحس�ي

�ف

والعائلية،  الفردية  المقابالت  خالل  من  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  الناج�ي المفوضية  كاء  �ش يدعم  اليمن،  ي 
و�ف

ي 
الحاجة. و�ف حالة إىل خدمات أخرى عند  القانونية والمالية والمادية، والإ النفسية الجتماعية، والمساعدة  المشورة  وتقديم 

حركات  ي 
�ف عليهم  العثور  تم  الذين  الجندري،  والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  للناج�ي المساعدة  المفوضية  قدمت  المغرب، 

والفتيات  للنساء  النسائية(”  الصحية  )المستلزمات  الكرامة  “حقائب  توزيع  كاؤها  و�ش المفوضية  وتدعم  المختلطة.  الهجرة 
والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  بالناج�ي الخاصة  المحددة  الحتياجات  لتلبية  الطبية  المساعدة  وتقديم  الحتجاز،  مرافق  ي 

�ف
ي ليبيا.  

الجندري �ف

، أيلول/ سبتم�ب 2014  ن قليمي للحماية، المفوضية السامية لالأمم المّتحدة لشؤون الالجئ�ي ٣2.  المجلس الإ
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العنف الجن�ي والعنف  الوقاية من  ي 
ف �ف كاء أساسي�ي الحكومية كرش الجهات  اكات مستدامة مع  إقامة �ش المفوضية إىل  تسعى 

ق الأوسط وشمال افريقيا. وتتعاون المفوضية أيضاً وتنسق مع الجهات  ي جميع أنحاء منطقة الرش
الجندري والستجابة لهما �ف

المّتحدة، والمنظمات غري الحكومية الدولية، والمنظمات  المانحة، ووكالت الأمم  الرئيسية الأخرى، ومنها الجهات  المعنية 
غري الحكومية، والمجتمعات المحّلية لتحقيق أق� قدر من الفعالية والكفاءة للوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري 
الدعم  وتدخالت حشد  كة،  المشرت امج  للرب والتخطيط  والأدوات،  والمعايري  التكميلية،  الجراءات  من خالل  لهما  والستجابة 

كة. المشرت

ضمن  والستجابة  الوقاية  أنشطة  إدماج  يجب  الجندري،  والعنف  الجن�ي  العنف  لمسألة  الشاملة  بالطبيعة  قرار  الإ ومع 
مجالت أخرى من الحماية والمساعدة. وتسعى المفوضية، جنباً إىل جنب مع صندوق الأمم المّتحدة للسكان واليونيسف، 
ي تنشئها، ومنها مجموعتا العمل الفرعيتان المعنيتان 

ف الوكالت من خالل مجموعات العمل الىت إىل تطوير استجابة متناسقة ب�ي
بالعنف الجن�ي والعنف الجندري وحماية الطفل، وهما تحت مظلة فريق عمل الحماية.

ي االأردن 
ي قيادة مجموعات العمل الفرعية المعنية بالعنف الجن�ي والعنف الجندري �ف

طار، تشارك المفوضية �ف ي هذا الإ
و�ف

المعلومات حول  إدارة  بنظام  يتعلق  فيما  الوكالت  ف  ب�ي كة  إضافية مشرت عمل  فرق  إنشاء  تم  وقد  ولبنان والعراق ومرص. 
ف  والمخنث�ي ف  المثلي�ي وحماية  قدرات  بناء  وشبكة  المبكر،  والزواج  القري  الزواج  عمل  وفريق   ،GBVIMS الجندري  العنف 

ي الجنس. ف جنسياً وثنائىي والمتحول�ي

ف من المؤسسات الوطنية الأساسية العاملة  اكات قوية مع اثنت�ي مارات العربية المّتحدة فأنشأت المفوضية �ش ي دولة االإ
أما �ف

ي لرعاية  ، وهما مراكز ايواء EWA’A للمرأة والطفل، ومؤسسة د�ب ي مسائل العنف الجن�ي والعنف الجندري والتجار بالبرش
�ف

النساء والأطفال. وقد أدى هذا التعاون الناجح إىل مستوى أفضل من تحديد وإحالة الأطفال القارصين الذين كانوا ضحايا 
المفوضية  أس  ترت تركيا،  ي 

و�ف  . ف التوط�ي إعادة  شكل  عى  دائمة  حلول  ف  تأم�ي من  تمكنت  ي 
الىت المفوضية  إىل  بالبرش  التجار 

ي فرقة عمل الأمم المّتحدة وفريق عمل العنف الجن�ي 
مجموعات عمل الحماية والخدمات المجتمعية، وهي عضو نشيط �ف

تركيا  جمهورية  ي 
�ف والكوارث  الطوارئ  إدارة  هيئة  وبمشاركة  الجتماعية،  والسياسات  الأ�ة  وزارة  برئاسة  الجندري،  والعنف 

ي اليمن، تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع وزارات الشؤون 
)AFAD(، ووكالت الأمم المّتحدة، والمنظمات غري الحكومية. و�ف

بمسائل  يتعلق  ما  ومنها  الحماية،  مبادئ  لتعزيز  الخارجية  والشؤون  والعدل،  والداخلية،  والصحة،  والتعليم،  الجتماعية 
بالجندر  ي 

المعىف القطري  المّتحدة  الأمم  فريق  ي 
�ف نشيط  عضو  المفوضية  فإن  كذلك،  الجندري.  والعنف  الجن�ي  العنف 

مثل  الجندرية،  المسائل  حول  الوعي  لزيادة  عام  كل   )IWD( للمرأة  العالمي  باليوم  يحتفل  الذي  الكويت،  ي 
�ف  )UNGTG(

ي لتوفري حماية أفضل للنساء والفتيات.
ي العام 2014 وركزت عى استخدام القانون الكويىت

ي عقدت �ف
الطاولة المستديرة الىت

المهارات  بناء  عى  ومساعدتها  الحوار،  ي 
�ف اكها  إ�ش طريق  عن   ، ي

المد�ف المجتمع  منظمات  مع  وثيق  بشكل  المفوضية  وتعمل 
ي تعزيز المساواة 

ي دوراً رئيسياً �ف
ي المغرب، يلعب المجتمع المد�ف

الالزمة لمعالجة مسائل العنف الجن�ي والعنف الجندري. و�ف
ف تقديم الخدمات لضحايا  اوح ب�ي ، وترت ي

الجندرية ومكافحة العنف الجن�ي والعنف الجندري. وتتعدد أعمال المجتمع المد�ف
ي لبنان الكثري من المنظمات 

العنف الجن�ي والعنف الجندري، وحشد الدعم، والتوعية، والبحوث. وبشكل مماثل، يوجد �ف
ها  ي مجال مكافحة العنف الجندري وتقدم مجموعة واسعة من الخطوط الساخنة، والمالجئ، وغري

ي تعمل �ف
غري الحكومية الىت

من أشكال الدعم لضحايا العنف. 
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إجــراءات العمل الموّحدة الخاصة بالعنف الجنســي والعنف الجندري

نسانية  ي جميع جوانب الستجابة الإ
يعترب العنف الجن�ي والعنف الجندري مسألة شاملة، وبالتاىلي يجب أن تكون مدمجة �ف

برامجها  تساهم  أل  لضمان  المسؤولية  نمائية  والإ نسانية  الإ الفاعلة  الجهات  وتتشارك  التنمية.  وبرامج  الطوارئ  حالت  ي 
�ف

م حقوَق  همال أو الستغالل. وينبغي بجميع أنشطة القطاع أن تشجع وتحرت ساءة أو العنف أو الإ ف أو الإ ي التميري
وأنشطتها �ف

نسان، وتعزز حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان. الإ

من خالل  وفعالية  بكفاءة  معاً  المكونات  تعمل جميع  أن  تساعد عى ضمان  هامة  أدوات  الموّحدة  العمل  إجراءات  وتعترب 
ام بالمعايري الدنيا،  ف حالة والستجابة، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مختلف القطاعات، وتعزيز اللرت تحديد طرق التحديد والإ
الفرعية  العمل  مجموعات  خالل  من  وتعاونية  تشاورية  عملية  ي 

�ف العمل  طريق  وعن  الأخالقية.  امات  ف واللرت الرية  ومنها 
الجن�ي  بالعنف  الخاصة  الموّحدة  العمل  إجراءات  تطوير  المفوضية  دعمت  الجندري،  والعنف  الجن�ي  بالعنف  المعنية 
ي مختلف القطاعات ويستخدمونها كدليل 

ي أقرتها الجهات المعنية الرئيسية، وأقرها مقدمو الخدمات �ف
والعنف الجندري، الىت

ي معظم الدول 
ي تدخالتهم. وقد تم تطوير ونرش إجراءات العمل الموّحدة الخاصة بالعنف الجن�ي والعنف الجندري �ف

�ف
تطوير  المفوضية  دعمت  وتركيا،  واليمن،  والعراق، ومرص،  ولبنان،  الأردن،  ففي  افريقيا.  وشمال  الأوسط  ق  الرش منطقة  ي 

�ف
ف والمؤسسات  كاء المعني�ي ف الوكالت والخاصة بالعنف الجن�ي والعنف الجندري مع الرش كة ب�ي إجراءات العمل الموّحدة المشرت
والستجابة  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  القطاعات  المتعددة  الوقاية  تعزيز  ي 

�ف لهم  الدعم  لتقديم  الحكومية، 
ي وضع المعايري 

ف الوكالت �ف كة ب�ي ي لبنان والأردن الجهود المشرت
المتعددة القطاعات لهما. كذلك، دعمت عمليات المفوضية �ف

ف ومؤهالتهم  ك للمعايري والمتطلبات الدنيا المطلوبة لجهة تدريب الموظف�ي دارة الحالت، وذلك لضمان فهم مشرت الدنيا لإ
ها من المسائل الرئيسية. اف وحجم الحالت، والسياسات، وغري �ش والإ

إدماج الجندر والوقاية من العنف الجنســي والعنف الجندري واالســتجابة لهما في 
القطاعات األخرى

ق  الرش منطقة  ي 
�ف الجندري  والعنف  الجن�ي  بالعنف  الخاصة  العمل  أو فرق  الفرعية،  العمل  أولويات مجموعات  إحدى  إن 

ي قيادتها المفوضية، تعمل عى إدماج المساواة الجندرية والوقاية من 
ي تقوم بقيادتها أو تشارك �ف

الأوسط وشمال افريقيا الىت
ي القطاعات الأخرى، ومنها عى سبيل المثال ل الحرص الصحة والحماية 

العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما �ف
، والمأوى، والمياه والرصف الصحي والنظافة. وتشكل عملية  ي

والتعليم، وكسب الرزق، والمواد غري الغذائية، والأمن الغذا�أ
للجندر،  الناجح  دماج  الإ ي 

�ف به  رائداً يحتذى  مثالً  السورية  لالأزمة  الوكالت لالستجابة  ف  ب�ي كة  إقليمية مشرت تطوير مخططات 
الفرعية  العمل  مجموعات  وتعمل  الأخرى.  القطاعات  ي 

�ف لهما  والستجابة  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  والوقاية 
وشمال  الأوسط  ق  الرش ي 

�ف للمفوضية  التابعة  الحماية  خدمة  دائرة  من  بدعم  الجندري،  والعنف  الجن�ي  بالعنف  المعنية 
القدرات  ومستشار  المرأة،  ف  وتمك�ي ف  الجنس�ي ف  ب�ي للمساواة  المّتحدة  الأمم  وهيئة   ، ي

نما�أ الإ المّتحدة  الأمم  وبرنامج  افريقيا، 
ف الوكالت والجهات المعنية الأخرى، عى ضمان إدماج المساواة الجندرية  كة ب�ي ي اللجنة الدائمة المسرت

الجندرية )GenCap( �ف
ف والمرونة. قليمية لالجئ�ي ي الخطة الإ

ي جميع القطاعات �ف
والوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما �ف
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ن جمع البيانات وتحليلها  تحس�ي

تحسين جمع البيانات وتحليلها 

امج العنف الجن�ي والعنف الجندري القائمة عى النتائج.  إن عملية جمع البيانات وتحليلها هي العمود الفقري للتخطيط لرب
والمساءلة،  السياسات،  ووضع  الدعم،  وحشد  المستهدفة،  الخدمات  تقديم  فعالية  ي 

�ف جداً  مهمة  العملية  هذه  وتعترب 
ف من أن تلحق بهم وصمة العار، يكون من الصعب تحديد أرقام النتشار الفعلية.  ف يكونون عادة خائف�ي والرصد. ولأن الناج�ي
بيانات حول توفري الخدمات من أجل تحليل توجهات وأنماط العنف الجن�ي والعنف  سوريا حالياً لجمع  ي 

وتبذل الجهود �ف
الجندري بشكل أفضل من خالل تقييم الحتياجات، والمردود من مقدمي الخدمات الصحية والنفسية الجتماعية، والتقارير 
ي إجراء استطالع توصل إىل تحديد الزواج المبكر، وتعدد 

الواردة من الفرق المتحركة. كذلك، دعمت المفوضية حكومة تركيا �ف
ي اليمن فإن المردود والبيانات 

. أما �ف ف ف السوري�ي ي تؤثر عى الالجئ�ي
ىلي عى أنّها المشاكل الأساسية الىت

ف الزوجات، والعنف المرف
أصدرت  وقد  الجندري.  والعنف  الجن�ي  بالعنف  الخاصة  المفوضية  برامج  ترشد  التشاركية  التقييمات  من  جمعها  تم  ي 

الىت
االأردن ولبنان ومرص يرّكز  ي 

ي هن ربات الأ� �ف
اللوا�ت المفوضية تقريراً بعنوان »نساء بمفردهن«، حول الالجئات السوريات 

، وتغري الأدوار، والعزلة، والعنف الجن�ي والعنف الجندري. سكان، والغذاء، والصحة، والعمل والأمان الماىلي عى مسائل الإ

نظــام إدارة المعلومات حول العنف الجندري

آمنة  بيانات  العنف الجندري )GBVIMS(، لضمان جمع وإدارة وتشارك  المعلومات حول  إدارة  المفوضية نرش نظام  دعمت 
ي العمليات المختلفة. فنظام إدارة المعلومات حول العنف الجندري 

وأخالقية و�ية حول العنف الجن�ي والعنف الجندري �ف
ف من العنف الجن�ي والعنف الجندري، من جمع وتخزين  ف مع الناج�ي هو نظام إدارة بيانات يمّكن مقدمي الخدمات العامل�ي
وتحليل وتشارك البيانات المتعلقة بالحوادث المبلغ عنها حول العنف الجن�ي والعنف الجندري بطريقة آمنة و�ية. وقد 
تّم تصميم هذا النظام للسماح بتجميع بيانات غري محددة )مجهولة المصدر( عن حالت العنف الجن�ي والعنف الجندري 
والرصد  الموارد،  وتعبئة  الدعم،  وحشد  السياسات  ووضع  والستجابة،  الوقاية  برامج  تصميم  إرشاد  أجل  من  عنها  المبلغ 
ي تحديد الثغرات أثناء متابعة وتقديم الخدمات. وكجزء من استجابة المفوضية لالأزمة السورية، 

والتقييم. وهو يساعد أيضاً �ف
الطفل  حماية  حول  المعلومات  إدارة  ونظام  الجندري،  العنف  حول  المعلومات  إدارة  نظام  عى  ف  المدرب�ي تدريب  رّكز 
المتعلقة  البيانات  عن  بالغ  الإ لتعزيز  كائها  و�ش المفوضية  موظفي  قدرات  بناء  عى   ،2014 العام  ي 

�ف أجري  الذي   ،  )CPIMS(
ي االأردن 

ام بمبادئ السالمة والرية. أما �ف ف بالعنف الجن�ي والعنف الجندري، وحماية الطفل، وتحليل تلك البيانات مع اللرت
حول  المعلومات  نظام  ضمن  الجندري  العنف  حول  المعلومات  إدارة  لنظام  مبتكرة  وحدة  باستخدام  المفوضية  فتقوم 
ن بتدابري وقائية أكرب داخل المنظمات.  ف )RAIS( ، الذي يمّكن من تشارك البيانات بشكل أكرش كفاءة، ويقرت مساعدة الالجئ�ي
الوكالت، وتسهيل  ف  ب�ي البيانات  تنسيق  النظام لضمان  للمفوضية INTERSOS هذا  التنفيذي  يك  الرش اليمن، يستخدم  ي 

و�ف
ي سوريا، فقد أدى بفريق العمل 

اع المستمر �ف ف امج والرصد. أما تزايد المخاوف بشأن الرف تحليل التجاهات الدورية لأنشطة الرب
ف جمع البيانات وتحليلها. وقد عملت الأطراف  ي وسائل وطرائق لتحس�ي

ي بالعنف الجن�ي والعنف الجندري إىل البحث �ف
المعىف

ي شمال 
الفاعلة والمعنية بالعنف الجن�ي والعنف الجندري عى تجربة تنفيذ نظام إدارة المعلومات حول العنف الجندري �ف

ي مناطق أخرى من لبنان 
، حيث تكون الخدمات متاحة بشكل أكرب مما هي متوفرة �ف ف ف السوري�ي لبنان، استجابة لأزمة النازح�ي

ي بالعنف الجن�ي 
حيثما يوجد لجئون سوريون. ويسمح بروتوكول تشارك المعلومات، الذي صادق عليه فريق العمل المعىف

الجن�ي  العنف  برامج  ف  لتحس�ي ي 
الوطىف الصعيد  البيانات عى  2013 بجمع وتشارك  الأول/أكتوبر  ين  ي ترش

�ف الجندري  والعنف 
الجندري.  والعنف 
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العنف  الوقاية من  برامج  تعزيز  أجل  للعمل”من  و”الدعوة  البداية”  “آمن من  ف  العالميت�ي ف  المبادرت�ي بتطوير  المفوضية  م  ف تلرت
ي تديرها وزارة 

الىت البداية”  العالم. فمبادرة “آمن من  أنحاء  ي جميع 
ي عملياتها �ف

الجندري والستجابة لهما �ف الجن�ي والعنف 
ف منذ بداية حالة الطوارئ، وذلك  الخارجية الأمريكية، تهدف إىل اتخاذ تدابري وقائية وضمان توفر الخدمات الجيدة للناج�ي
للتنمية  المّتحدة  المملكة  دائرة  أطلقت   ،2013 العام  ي 

و�ف المناسب.  الوقت  ي 
�ف والمقدم  الفعال  ي 

نسا�ف الإ العمل  خالل  من 
إىل  تدعو  المبادرة  للعمل(.” وهذه  )الدعوة  الطوارئ  ي حالت 

�ف والنساء  الفتيات  للعمل عى حماية  “الدعوة  مبادرة  الدولية 
رة، والجهات المعنية غري الحكومية من أجل توفري حماية أفضل  تنسيق الجهود مع الجهات المانحة الأخرى، والدول المترصف

نسانية34. ي حالت الطوارئ الإ
للنساء والفتيات �ف

الدعوة للعمل

اماتها تجاه حماية النساء والفتيات والرجال  ف مبادرة “الدعوة للعمل” هي عبارة عن إطار مهم تستخدمه المفوضية لتطوير الرت
والفتيان من العنف الجن�ي والعنف الجندري منذ بداية حالة الطوارئ. وتتناول المفوضية هذه المسائل من زوايا متعددة 
امات المفوضية ضمن أربع  ف . ويمكن تصنيف الرت ف ، والحكومات، والأشخاص المعني�ي ف ف والدولي�ي كاء الوطني�ي بالتعاون مع الرش

ركائز من مبادرة “الدعوة للعمل”:

المناسبون. الأشخاص   .١
المناسب. نامج  الرب  .2

الأدوات والآليات المناسبة.  .3
الأبحاث والبتكارات.  .٤

ف  وقد وظفت المفوضية ستة من مسؤوىلي الحماية الكبار )العنف الجن�ي والعنف الجندري( لضمان وجود الأشخاص المناسب�ي
الجندري منذ بداية حالة الطوارئ.  بالعنف الجن�ي والعنف  الخاصة  الحماية  القائمة عى  امج  الرب إنشاء  عى الأرض لدعم 
ي حالت الطوارئ تحت عنوان “آمن من البداية” إىل 

ويهدف نرش مسؤوىلي الحماية الكبار )العنف الجن�ي والعنف الجندري( �ف
ي المرحلة النهائية من تطوير التعلم 

كاء، أصبحت المفوضية �ف ف والرش ف قدرات الموظف�ي تلبية هذه الحاجة. ومن أجل تحس�ي
امج المناسبة  ي وضع الرب

ي تتخذها المفوضية �ف
لزامي حول العنف الجن�ي والعنف الجندري. فإحدى الوسائل الىت ي الإ

و�ف اللكرت
ي تتما�ش 

اتيجيات المتعلقة بالعنف الجن�ي والعنف الجندري عى المستوى القطري، الىت تكون من خالل تطوير ورصد السرت
ي لما مجموعه 14 

اتيجية العالمية للمفوضية. ومن خالل الأدوات والآليات المناسبة، قدمت المفوضية الدعم الفىف مع السرت
الأوسط وشمال  ق  الرش ي منطقة 

الأردن ولبنان �ف الجندري، تشمل  العنف  المعلومات حول  إدارة  لتنفيذ نظام  عملية ُقطرية 
من  بتمويل  الرزق،  بالطاقة وسبل كسب  متعلقة  مبتكرة  برامج  والبتكارات  الأبحاث  المفوضية ضمن  تستكشف  كما  افريقيا، 

ف لخطر العنف الجن�ي والعنف الجندري.  ف وحماية السكان المعرض�ي مبادرة “آمن من البداية” من أجل تمك�ي

http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62377.htm#CALLTOACTION.٣4

http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62377.htm%23CALLTOACTION
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آمن من البداية

شؤون  مكتب  أعلن   ،2013 العام  أواخر  ي 
�ف

الخارجية  ي وزارة 
ف والهجرة �ف السكان والالجئ�ي

مع  لمبادرة  تمويل  تقديم  الأمريكية 
»آمن  بعنوان  سنوات  ثالث  مدتها  المفوضية 
الجن�ي  العنف  من  للوقاية  البداية،«  من 
ي حالت 

والعنف الجندري والستجابة لهما �ف
العالم.  أنحاء  جميع  ي 

�ف نسانية  الإ الطوارئ 
وقد تم نرش مسؤوىلي الحماية الكبار )العنف 
لمدة  مرص  ي 

�ف الجندري(  والعنف  الجن�ي 
لتقديم  أشهر   10 لمدة  العراق  ي 

و�ف أشهر،   ٧
ة الفنية وتعزيز القدرة التشغيلية. الخرب

ي تعزيز 
العراق، �ف ي 

المفوضية �ف الكبار )العنف الجن�ي والعنف الجندري( ضمن عمليات  وقد ساهم نرش مسؤوىلي الحماية 
ي إقليم 

الوكالت �ف ف  كة ب�ي القطاعات والمشرت المتعددة  الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما  عملية 
العراق. وقد شمل ذلك إنشاء مجموعة عمل فرعية معنية بالعنف الجن�ي والعنف الجندري، ووضع إجراءات  ي 

كردستان �ف
والنظراء  كاء  والرش المفوضية  قدرات  وبناء  حالة،  الإ ومسارات  الجندري،  والعنف  الجن�ي  بالعنف  الخاصة  الموّحدة  العمل 
ف حول الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما. كذلك، نتج عن نرش مسؤوىلي الحماية الكبار  الحكومي�ي
اتيجية  واسرت الجندري،  والعنف  الجن�ي  بالعنف  معنية  عمل  مجموعة  إنشاء  مرص  ي 

�ف الجندري(  والعنف  الجن�ي  )العنف 
قرارها. ي مراحلها النهائية لإ

للعنف الجن�ي والعنف الجندري هي الآن �ف

غاثة  ي مرص فهو مدعوم من قبل المفوضية وفق مبادرة »آمن من البداية«، وتنفذه مؤسسة خدمات الإ
وع التخرج« �ف أما »مرش

وع إىل زيادة العتماد عى الذات لدى  سكندرية. ويهدف المرش ي الإ
ى، ومؤسسة كاريتاس �ف ي القاهرة الكرب

الكاثوليكية )CRS( �ف
ف مسؤول عن الحالة لكل طالب متقدم بالطلب منذ بدء  ، وحصولهم عى سبل كسب الرزق المستدامة. ويتم تعي�ي ف الالجئ�ي
. كذلك، يتم توفري فرص  ي

مرحلة التقييم، يطابق مهاراته أو مهاراتها، والقدرات والمصالح مع الأجر أو فرص التوظيف الذا�ت
التدريب بعد مرحلة التقييم. وقد أجرت المفوضية أيضاً تدريباً عى موضوع العنف الجنسي والعنف الجندري وتصميم سبل 

وع التخرج. ي م�ش
ن �ن كاء المنفذين العامل�ي ن عى الحالت من ال�ش كسب الرزق الآمنة لجميع العامل�ي

ي إلزامي جديد مصّمم خصيصاً لتلبية احتياجات التعليم الخاصة لدى 
و�ف وتقوم المفوضية أيضاً بتطوير برنامج تعّلم إلكرت

العنف  الحاىلي حول  ي 
و�ف لكرت الإ التعلم  نامج  المتنوعة، بعد مراجعة شاملة لرب الوظائف والمستويات  المفوضية ذوي  موظفي 

الجن�ي  العنف  لزامي حول  الإ ي 
و�ف لكرت الإ التعّلم  ية من وحدات  ف نجلري الإ النسخة  إطالق  الجندري. وسيتم  والعنف  الجن�ي 

ي الربع الثالث من العام 2015
ي من العام 2015، تليها النسخ الفرنسية والعربية �ف

ي الربع الثا�ف
والعنف الجندري �ف

ي إقليم كردســتان 
عالة أطفالها �ف ي الخياطة لإ

الالجئة الســورية هندة تعمل جاهدة �ف
ي العراق. 

�ف
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ف  الالجئ�ي حماية  وضع  ي 
�ف ي 

المد�ف والمجتمع  المّتحدة،  والأمم  الحكومات،  من  كاء  الرش مع  جنب  إىل  جنباً  المفوضية،  تستمر 
م  ف وتلرت  . ف الالجئ�ي لأزمات  استجابتها  أولوية  ي 

�ف الجندري،  والعنف  الجن�ي  العنف  من  والفتيان  والرجال  والفتيات  النساء  من 
القطاعات  ومتعددة  شاملة  وطنية  أنظمة  لتعزيز  الفاعلة،  الجهات  من  ها  وغري الحكومة  مع  اكة  بالعمل ضمن �ش المفوضية 
ف من العنف الجن�ي والعنف  للوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما، من شأنها أن تخدم جميع الناج�ي

ق الأوسط وشمال افريقيا. ي منطقة الرش
الجندري، ومنهم الناجون الالجئون �ف

ي الوقاية من العنف الجن�ي 
هم من أفراد المجتمع دوراً مهماً �ف ي الواقع، تلعب النساء والفتيات والرجال والفتيان والأ� وغري

�ف
والعنف الجندري والستجابة لهما، من خالل تعزيز آليات مجتمعية للوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة 
ساءة إىل  ي تتغا�ف عن العنف الجن�ي والعنف الجندري، والإ

لهما، ومن خالل تحدي ومحاربة الأعراف والممارسات الضارة الىت
وع المرتبط بتدخالت  ي جميع مراحل دورة المرش

اَك أفراد المجتمع المحّىي �ف ، فإن إ�ش ف واستغاللهم. بالتاىلي الأشخاص المعني�ي
ي تعالج مخاطر العنف الجن�ي والعنف الجندري المحددة 

الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما الىت
اتيجيات  ي يواجهونها، بغض النظر عن نوع جنسهم، وعرقهم، وطبقتهم وصفتهم الجنسية، وإعاقتهم، هو إحدى اسرت

الىت
ي مجال الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما.

برامج المفوضية الرئيسية �ف

ف  ي تأكيد توافر وسهولة الوصول إىل الخدمات المتخصصة المناسبة لجميع الأشخاص المعني�ي
كذلك، سوف تستمر المفوضية �ف

الذين يواجهون مخاطر العنف الجن�ي والعنف الجندري. وهذا يشمل ضمان أن تكون خدمات إدارة الحالت، والخدمات 
والخدمات  والحماية،  الجتماعي،  النف�ي  والدعم  الصحة،  مثل  حيوية  قطاعات  قبل  من  القطاعات  المتعددة  المتخصصة 
ف من العنف الجن�ي والعنف الجندري،  القانونية، متاحة ويمكن الوصول إليها، وأن يكون الموظفون الذين يعملون مع الناج�ي

ف تدريباً جيداً، ومجهزين بالمهارات والأدوات للقيام بهذا العمل الحساس والمهم. ومقدمو الخدمات مدرب�ي

الأشخاص  لحماية  العمل  من  الكثري  إىل  وحاجة  تحديات  هناك  تزال  ل  المجال،  هذا  ي 
�ف كبري  تقدم  إحراز  من  الرغم  وعى 

من  ف  الالجئ�ي حماية  تعزيز  لزيادة  أدناه  المبينة  الإجراءات  باتخاذ  ويو�  الجندري.  والعنف  الجن�ي  العنف  من  ف  المعني�ي
ق الأوسط وشمال افريقيا: ي منطقة الرش

النساء والفتيات والرجال والفتيان من العنف الجن�ي والعنف الجندري �ف

تعزيز الوقاية من العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما عى الصعيد المجتمعي من خالل المشاركة الفعالة   
الجندري، وتصميم وتنفيذ  بالعنف الجن�ي والعنف  المرتبطة  ي تحديد الحتياجات 

للنساء والفتيات والرجال والفتيان �ف
ورصد وتقييم برامج تتما�ش مع نهج المفوضية من حيث العمر والجندر والتنوع.

ف المجموعات السكانية المعنية والمجتمعات المتأثرة حول الأسباب والعوامل المساهمة وعواقب العنف  خلق الوعي ب�ي  
الجندرية  بالمساواة  المتعلقة  القائمة  والدولية  الوطنية  القانونية  والأطر  نسان  الإ وحقوق  الجندري،  والعنف  الجن�ي 

والعنف الجن�ي والعنف الجندري.

وفقاً  لهما  والستجابة  الجندري  والعنف  الجن�ي  العنف  من  الوقاية  شأنها  من  وطنية  يعات  ترش لسن  الدعم  حشد   
الدولية. للمعايري 

الخالصة
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الجن�ي  العنف  حالت  إحالة  ومسارات  الوكالت،  ف  ب�ي كة  المشرت الموّحدة  العمل  لإجراءات  المنتظم  التحديث  دعم   
من  الوقاية  مجال  ي 

�ف المحدثة  الأولويات  لتعكس  تطويرها  تم  ي 
الىت اتيجيات  والسرت العمل  وخطط  الجندري،  والعنف 

العنف الجن�ي والعنف الجندري والستجابة لهما.

ي قطاعات أخرى، مثل سبل 
ضمان تعميم المساواة الجندرية والعتبارات المتعلقة بالعنف الجن�ي والعنف الجندري �ف  

، والمأوى وتخطيط المواقع من أجل دعم المرونة، وآليات التأقلم  ي
كسب الرزق، والمواد غري الغذائية، والأمن الغذا�أ

يجابية، وتخفيف عوامل الجنس من أجل البقاء، بهدف دعم االوقاية والحد بشكل أوسع من العنف الجن�ي والعنف  الإ
الجندري.

ي العمليات، حيث لم يتم العمل به بعد.
نرش نظام إدارة المعلومات حول العنف الجندري GBVIMS �ف  

ي مجال الوقاية من العنف 
ي مجال العنف الجن�ي والعنف الجندري، ومقدمي الخدمات �ف

تعزيز قدرات الجهات الفاعلة �ف  
التوجيهية  والمبادئ   ، ف الناج�ي ورعاية  الموّحدة،  العمل  إجراءات  ذلك  لهما، ومن  والستجابة  الجندري  والعنف  الجن�ي 

امج العنف الجن�ي والعنف الجندري. لرب

العنف  ون  يخترب الذين  والفتيان  والرجال  والفتيات  للنساء  إليها،  الوصول  يمكن  ي 
الىت الجيدة  الخدمات  توافر  ضمان   

. ف الجن�ي والعنف الجندري، بما يتما�ش مع المبادئ التوجيهية لرعاية الناج�ي

العنف  مجال  ي 
�ف الوكالت  ف  ب�ي كة  والمشرت القطاعات  والمتعددة  المنسقة  والستجابة  الوقاية  وأساليب  اكة  الرش تعزيز   

الجن�ي والعنف الجندري، من خالل مجموعات العمل الفرعية وفرق العمل والشبكات المعنية بالعنف الجن�ي والعنف 
الجندري.

اتيجيات المفوضية المتعلقة بالعنف  حشد الدعم من أجل تخصيص تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به لدعم تنفيذ اسرت  
. ف ي من شأنها أن يكون لها تأثري عى المدى الطويل عى الالجئ�ي

الجن�ي والعنف الجندري، والمبادرات الىت

الجندري والستجابة لهما وكي  العنف الجن�ي والعنف  الوقاية من  ي 
الحكومات كي تستثمر �ف الدعم لدى  الدعم وحشد   

ي خططها الوطنية لضمان الستدامة. 
تدمج هذه الوقاية والستجابة �ف
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 Disaster and Emergency Managementهيئة إدارة الطوارئ والكوارث، جمهورية تركيا
Authority, Republic of Turkey 

AFAD

Age, Gender and DiversityAGD نهج العمر والجندر والتنوع

Best Interest DeterminationsBIDsتحديد المصالح الفضى

ف والهجرة  Bureau of Population, Refugees, andمكتب السكان والالجئ�ي
Migration 

BPRM

ف  اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التميري
ضد المرأة

Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women 

CEDAW

Child friendly spaces CFSمساحات صديقة للطفل

دارة الريرية لالغتصاب Clinical Management of Rape CMRالإ

الطفل Child ProtectionCPحماية 

 Child Protection information Managementنظام إدارة المعلومات حول حماية الطفل
System

CPIMS

Convention on the Rights of the Child CRCاتفاقية حقوق الطفل

عاقة  Convention on the Rights of Persons withاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
Disabilities 

CRPD

غاثة الكاثوليكية Catholic Relief Services CRSمؤسسة خدمات الإ

Department for International Development DFIDدائرة التنمية الدولية
ف Danish Refugee Council DRCالمجلس الدانماركي لالجئ�ي

الجندرية Gender CapacityGenCapالقدرات 

 Gender-Based Violence Informationنظام إدارة المعلومات حول العنف الجندري
Management System

GBVIMS

ناشونال إنرت Handicap International HIهانديكاب 

ف الوكالت كة ب�ي Inter-agency Standing CommitteeIASCاللجنة الدائمة المشرت

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق 
والثقافية والجتماعية  القتصادية 

International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights

ICESCR

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق 
والسياسية المدنية 

International Covenant on Civil and Political 
Rights

ICCPR

International Non-Government OrganizationINGOالمنظمة غري الحكومية الدولية

نقاذ الدولية International Rescue Committee IRCلجنة الإ

International Women’s Day IWDيوم المرأة العالمي

ي العراق
Kurdistan Region of IraqKR-Iإقليم كردستان �ف
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وثنائيو  جنسياً  والمتحولون  والمخنثون  المثليون 
الجنس 

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and 
Intersex

LGBTI

ق الأوسط وشمال افريقيا  Middle East and North AfricaMENAالرش

Non-Food ItemNFIالمواد غري الغذائية 

الحكومية  Non-Government OrganizationsNGOsالمنظمات غري 

الحماية من الستغالل الجن�ي 
الجنسية  ساءة  والإ

Protection from sexual exploitation and 
abuse

PSEA

Psycho-social supportPSSالدعم النف�ي الجتماعي 

ف  Refugee Assistance Information SystemRAISنظام المعلومات حول مساعدة الالجئ�ي

Sexual and Gender-Based ViolenceSGBVالعنف الجن�ي والعنف الجندري 

Standard Operating Procedures SOPsإجراءات العمل الموحدة 

الفرعية  العمل  Sub-Working GroupsSWGsمجموعات 

مارات المتحدة العربية United Arab Emirates UAEالإ

United NationsUNالأمم المّتحدة

ي
نما�أ United Nations Development Programme UNDPبرنامج الأمم المّتحدة الإ

United Nations Population FundUNFPAصندوق الأمم المّتحدة للسكان

ي بالجندر
 United Nations Country Team Genderفريق الأمم المّتحدة القطري المعىف

Thematic Group 
UNGTG

لشؤون  المّتحدة  لالأمم  السامية  المفوضية 
ف الالجئ�ي

United Nations High Commission for 
Refugees

UNHCR

United Nations Children’s FundUNICEFصندوق الأمم المّتحدة للطفولة - اليونيسف

كية United States of AmericaUSالوليات المّتحدة الأمري

ف  الجنس�ي ف  ب�ي للمساواة  المّتحدة  الأمم  هيئة 
ف المرأة وتمك�ي

United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women

UN 
Women

Water, Sanitation and HygieneWASHالمياه والرصف الصحي والنظافة

World Food Programme WFPبرنامج الأغذية العالمي

النسائية ف  Women’s Refugee CommissionWRCلجنة الالجئ�ي

ف والمرونة قليمية لالجئ�ي Regional Refugee and Resilience Plan3RPالخطة الإ



www.unhcr.org
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