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UNHCR ©  .یتعرض العدید من الالجئات للعنف الجنسي أثناء القیام بالمھام األساسیة مثل جمع المیاه والحطب
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دعا المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین فیلیبو غراندي الیوم إلى اتخاذ إجراءات متجددة وجریئة
لحمایة الالجئین والنازحین بشكل أفضل من مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في مكان

العمل.

https://www.unhcr.org/ar/
https://www.unhcr.org/news/press/2018/11/5bf7ddd94/16-days-activism-grandi-calls-better-protection-refugees-against-sexual.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2018/11/5bfaa7a74/16-dias-de-activismo-grandi-hace-un-llamamiento-para-una-mejor-proteccion.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2018/11/5bfbae2aa/campagne-16-journees-dactivisme-filippo-grandi-appelle-meilleure-protection.html
https://www.unhcr.org/XD8


وقال غراندي تأكیداً على شعار ھذا العام الخاص بـ “16 یوماً من العمل” بعنوان “إنھاء العنف القائم على نوع
الجنس في مكان العمل حول العالم”: “یمكن أن یكون عالم العمل محفوفاً بالمخاطر على وجھ الخصوص بالنسبة

لالجئین وغیرھم من األشخاص النازحین قسراً. ال یملك العدید منھم خیاراً سوى القطاع غیر الرسمي، مما
یعرضھم لظروف عمل غیر آمنة ومسیئة، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس”.

وفیما یحتفل العالم بالذكرى السنویة السبعین لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تأسف المفوضیة بأنھ ال یزال
الحصول على عمل آمن وقانوني واقعاً بعید المنال بالنسبة للعدید من الالجئین في بلدان اللجوء. وسوف یقلل
منحھم الحق في العمل والوصول إلى األسواق حیث یمكنھم بیع منتجاتھم دون شك من خطر التعرض للعنف

الجنسي. كما أنھ من شأن ذلك أن یمكنھم من االعتماد على أنفسھم بشكل أكبر والمساھمة في اقتصادات
المجتمعات المضیفة لھم بأمان وكرامة.

من جانبھا، قالت المبعوثة الخاصة للمفوضیة أنجلینا جولي: “نحن بحاجة إلى تدابیر أكثر جرأة وأقوى لحمایة
الالجئات من النساء والفتیات اللواتي یتعرضن للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. بالنسبة للكثیرین،

یتغلغل خطر التعرض لالغتصاب أو االعتداء الجنسي في كل جانب من جوانب حیاتھم، حتى خالل معظم
الواجبات األساسیة كجمع الماء والحطب. أتمنى أن یجدد المجتمع الدولي التزامھ بوضع حد لھذه األعمال

العنیفة، وتركیزه على الحلول العملیة العاجلة”.

منذ عام 2014، قامت المفوضیة، بالشراكة مع  Safe from the Start، وھي مبادرة لمكافحة العنف الجنسي
والقائم على نوع الجنس بدعم من حكومة الوالیات المتحدة، بوضع 15 مشروعاً جدیداً للحد من مخاطر العنف

الجنسي والقائم على نوع الجنس من خالل الوصول إلى الطاقة الخاصة بالطھي وخلق فرص كسب الرزق
للنساء الالجئات. على سبیل المثال، تتیح مبادرة MADE51 للحرفیین من الالجئین، والعدید منھم من النساء
المعرضات لخطر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، بالحصول على الدعم لتطویر المنتجات والوصول

إلى قنوات التسویق الدولیة وسبل المعیشة المستدامة.

وأشار المفوض السامي إلى أن المنظمة تشارك أیضاً بشكل نشط في مكافحة العنف الجنسي الذي یؤثر على
موظفیھا، قائالً: “التحرش الجنسي غیر مقبول وغیر مبرر على حد سواء وقد اتخذنا سلسلة من اإلجراءات

الحاسمة لضمان بیئة عمل آمنة ومحترمة لجمیع الزمالء. ویشمل ذلك خط مساعدة مستقل للزمالء الذین یرغبون
في اإلبالغ عن سوء السلوك أو بحاجة إلى المشورة. إنھا أولویة أساسیة للمنظمة”.
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