العمل مع الرجال والفتيان الناجين من العنف المبني
على الجنس والجندر في حاالت النزوح القسري

إرشادات يجب معرفتھا
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الھدف
من الممكن أن يتعرض الرجال والفتيان الالجئين

1

إلى العنف المبني على الجنس والجندر .للناجين

حاجات صحية ونفس-إجتماعية وقانونية وحمائية محددة ،لكنھم غالبا ً ما يجدون صعوبة في مناقشة
خبرتھم والحصول على الدعم الذي يحتاجونه .من الضروري على مفوضيّة األمم المتحدة العليا لشؤون
الالجئين وشركائھا أن يتخذوا الخطوات المناسبة للتطرّ ق لھذه الصعوبات .إن أھداف ھذه الوثيقة ھي
التشديد على أن برامج العنف المبني على الجنس والجندر يجب أن تشمل الرجال والفتيان ،وأن تؤمن
اإلرشاد حول كيفية الوصول للناجين وتسھيل عملية إعداد التقارير وتأمين الحماية والخدمات الطبيّة
والقانونية واإلجتماعية األساسية .2

 1تر ّكز ھذه الوثيقة على الالجئين وتتناولھمّ .إال أن اإلرشادات المتضمنة قد تتناسب وطالبي اللجوء أيضاً ،والعائدين ،ومكتومي القيد
والنازحين في الداخل واألشخاص اآلخرين الذين تطالھم خدمات مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين.
 2تر ّكز ھذه الوثيقة على كيفية العمل مع الناجين ،عوضا ً عن استراتيجيات الوقاية.
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نظرة عامة
يتم النظر إلى العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حاالت األزمات بشكل متزايد كأدا ٍة للحروب .3
تقوم أعداد متزايدة من البلدان بتشريع قوانين ضد العنف الجنسي استناداً إلى مناصرة وطنية وعالمية
طويلة األمد ،بالرغم من أن عملية إصالح وتفادي ھذه المشكلة ليست مناسبة على اإلطالق ،فقد أصبح
العنف الجنسي ضد النساء والفتيات كذلك محور اھتمام أساسي في سياقات النزوح .خالفا ً لذلك ،فإن
العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان يتم فھمه واإلعتراف به بشكل أقل  ،4إال أنه قد أصبح ،وبشكل
متزايد ،أكثر ظھوراً وش ّكل قضية حمائية تتكرر باستمرار في حاالت النزاع والنزوح  .5قد يكون ذلك
سببا ً للنزوح ومصدراً رئيسيا ً للھشاشة في بلد اللجوء لبعض الرجال والفتيان الالجئين.

عندما تعزز األعراف اإلجتماعية والثقافية عدم المساواة الجندرية عبر اعتبار الرجال أقوياء بشكل
وراثي ومتو ّقع منھم حماية النساء واألطفال ،تصبح الھجمات على رموز الجندر سالحا ً قويا ً في الحرب.
عندما تقوم األعراف اإلجتماعية ومحرّ مات الجنسانية والتوجّ ه الجنسي بتھميش ووصم العالقات بين
أفراد الجنس الواحد  ،6فإن الھجمات الجنسانية ضد الرجال ال تقلل فقط من ذكوريتھم في نظرھم ونظر
الجناة ،بل ومن الممكن تفسيرھا من قبل الجناة والناجي والمجمتع األكبر أنه تعبير عن توجّ ه جنسي
وھوية جندرية .7

 3قرارات مجلس األمن الرئيسية التي تتناول النساء والسالم واألمن ھي القرارات .1960 ،1888 ،1820 ،1325
 4راجع كتاب ساندش سيفاكوماران ،مجلة الصليب األحمر الدولي ،العدد  ،92رقم  ،877آذار ،2010
”“Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and boys in situations of armed conflict

 5في ھذه المرحلة من المستحيل تقديم معدالت إنتشار عامة ،ألن العنف الجنسي غالبا ً ما ال يتم التبليغ عنه ،خاﺻة في حاالت الرجال
والفتيان .ھناك دراسات قليلة حول العنف الجنسي ضد الرجال خالل األزمات) .لمنطقة شرق الكونغو ،الرجاء زيارة:
 .(http://jama.ama-assn.org/content/304/5/553.shortكما ورد في إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
كاف حتّى في السياقات ذات الموارد الجيّدة حول العالم ،وإنه
)" :(2005من الضروري تذكر أن العنف الجنسي ال يتم التبليغ عنه بشك ٍل
ٍ
من الصعب ،إذا لم يكن من المستحيل ،الحصول على قياس دقيق لحجم المشكلة في حالة الطوارئ .بنا ًء عليه ،يجب على كل العاملين
في المجال اإلنساني أن يفترضوا ويص ّدقوا أن العنف المبني على الجندر ،وبالتحديد العنف الجنسي ،يحصل وأنه يش ّكل قضية حمائية
جديّة تھدد الحياة ،بغض النظر عن توافر أو عدم توافر أدلة ملموسة موثوقة.
 6تتفاقم ھذه الحالة عندما تحرّم القوانين العالقات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد ،وخاﺻة عندما ال تميّز بين األفعال الجنسية التوافقية
وتلك القسرية.
 7قد يكون ھذا خوفا ً حقيقيا ً للرجال الذين خاضوا الشھوة الفيزيولوجية خالل العنف الجنسي ،والتي في ھذه الظروف ،ھي استجابة
جسدية للجسم من دون دليل على اللذة الجنسية.
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يشمل العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان األفعال الجنسية اإلكراھية بما في ذلك اإلغتصاب

8

ومجموعة من أنواع التعذيب الجنساني  .9قد يستخدم الجناة أجسادھم باإلضافة إلى األسلحة أو األدوات.
باإلضافة إلى األذى الجسدي الفوري ،فإن العنف الجنسي يلقي الضوء على ھشاشة الناجي ويتح ّدى
مفھومه للذكورية والجنسانية وقدرته اإلنجابيّة وھويته الجندرية  .10بالتالي فإن الناجين الذكور من
العنف المبني على الجنس والجندر يتأثرون جسديا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً .كما ھو األمر مع الناجيات اإلناث،
فإن اإلصابات الجسدية غالبا ً ما تتصاحب مع حزن وإحباط نفسي ومشاكل في العالقات الحميمة
ووصمة إجتماعية وتھميش وانعزال وعدم قدرة على المشاركة في أعمال معيّنة مدرّ ة للدخل ونقص في
اإلصالح القانوني.
إن األعراف الجندرية المتأصلة في المجتمع باإلضافة إلى المحرّ مات الثقافية والدينية والنقص في
الخدمات تصعّب األمر على الذكور في البوح بحقيقة أنھم ناجين من العنف الجنسي ،فيما قد ال يتعرّ ف
مق ّدمي الرعاية على تجربة الذكور في العنف المبني على الجنس والجندر  .11تتردد المجتمعات عادة في
اإلعتراف بخبرة الذكور الناجين ألنھا قد تبدو كضعف وعار للمجتمع.
إذا لم يتم التطرّ ق إليھا ،فإن آثار العنف الجنسي قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتأصلة في سياقات النزاح
والنزوح وتؤثر بشكل كبير على الرفاه اإلجتماعي واإلقتصادي للناجين .إن آثار العنف الجنسي على
األفراد والعائالت والمجتمعات تضر بشكل كبير العالقات اإلجتماعية ،وتقوّ ض السالم واألمان وإمكانية
تحقيق حلول فعّالة.
إن العنف الجنسي ضد الرجال يعتبر تھديداً في حاالت النزوح واللجوء .عندما يواجه الرجال تغييرات
أساسية في موارد رزقھم ،فإنھم يتعرضون كالنساء لخطر اإلستغالل الجنسي وسوء المعاملة مقابل
الحصول على مأوى ومأكل ،أو لغيره من أنواع الجنس مقابل البقاء .قد يواجه الرجال المعرّ ضين
لإلحتجاز خطر اإلغتصاب أو خدمات جنسية مقابل إطالق سراحھم .بالرغم من اإلختالف بين حاالت
اللجوء والنزاع ،فإن حاجات الحماية لالجئين ھي نفسھا.

 8باإلضافة إلى تعرضھم لإلغتصاب ،قد يتم إجبار الرجال والفتيان على أن يشھدوا اغتصاب زوجاتھم أو أخواتھم أو بناتھم أو أمھاتھم،
وقد يتم إجبارھم على اغتصاب أقرباء لھم ،سواء كانوا ذكور أم إناث.
 9من الضروري لفت اإلنتباه إلى أن العديد من الناجين يعترضوا على وﺻف تجربتھم كتعذيب.

 10للمزيد من المعلومات حول الھوية الجندرية والتوجّه الجنسي والھشاشات األخرى ،الرجاء مراجعة :العمل مع األشخاص المثليين
والثنائيين ومتحوّ لي الجندر ومزدَوجي الجنس في حاالت النزوح القسري ،إرشادات يجب معرفتھا .2
 11في بعض البلدان ،تتواجد الخدمات الطبية للناجين من العنف الجنسي في أقسام الطب النسائي.
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رسائل ھامة للموظفين والشركاء والناجين والمجتمعات
 إن العنف المبني على الجنس والجندر ھو خطر للرجال والفتيان وكذلك األمر للنساء والفتيات.
يجب أن يُع َكس ھذا الواقع بشكل منھجي في تصميم وتنفيذ كل مبادرات التفادي واإلستجابة للعنف
المبني على الجنس والجندر ،بما في ذلك مبادرات لتعزيز قدرة الناجين على الوصول إلى العدالة.
 في العديد من سياقات النزوح ،يكون الرجال والفتيان معرّ ضين للمشاركة باإلكراه في أفعال
جنسية غير مرغوبة أو في بعض األحيان بالقيام بالجنس مقابل البقاء .في حاالت النزاع ،قد يتم
اغتصاب الرجال والفتيان مثل النساء والفتيات وقد يتم تعريضھم ألنواع أخرى من العنف الجنسي
كأداة للحرب.
 يتم تعريض الرجال للعنف الجنسي كوسيلة من وسائل عدم التمكين والسيطرة والتقليل من مفاھيم
الذكورية.
 اإلغتصاب ھو اغتصاب ،بغض النظر عن جنس الناجي وھويته الجندرية الحقيقية أو المفترضة،
أو التوجّ ه الجنسي .ال تجرّ م كل الدول عملية إغتصاب الذكور ّ ،12إال أنھا تعتبر خرق لحقوق
اإلنسان العالمية دائما ً.
 ال يجب وصم أو تھميش أي من الناجين من العنف الجنسي ،سواء كان رجالً أم إمرأ ًة أم فتا ًة أم
فتىً  ،وال يجب تركھم من دون رعاية.
 في العالقات الجنسية المتوافق عليھا ،يكون ھناك انسجام بين أفعال الشخص الجنسية ،والنظرة
الذاتية للتوجّ ه الجنسي أو الھوية الجندرية .لكن في حاالت األفعال الجنسية التي تمارس باإلكراه،
الممارس باإلكراه ،مثالً ،ال تجعل
فإن ھذه العناصر قد ال تتوافر .إن التجربة المكتسبة من الجنس
َ
الرجل أو الفتى مثلياً ،أو تغيّر الرجل إلى امرأة أو الفتى إلى فتاة.
 إن الوصمة اإلجتماعية ھي من أكبر معوقات معالجة الناجين من العنف المبني على الجنس أو
الجندر إذ أنھا تمنع الضحية من التبليغ وطلب المساعدة.
 إن فھم السياقات المحددة المرتبطة باألعراف الجندرية ھو أمر ضروري لتصميم مداخالت فعّالة
للناجين من العنف المبني على الجنس والجندر.
12

غالبا ً ما يستثني تعريف اإلغتصاب في التشريعات الوطنية الذكور.
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 إن المح ّفزات األساسية للجنس مقابل البقاء للرجال والفتيان ھي نفسھا للنساء والفتيات ،إنھا
النقص في الخيارات البديلة األخرى للبقاء ولتأمين لموارد الرزق.
 قد يؤدي فشل التطرّ ق إلى العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان إلى لجوء بعض الناجين إلى آليات
التأقلم السلبيّة ،بما في ذلك ،في الحاالت القصوى ،العنف الذي قد يكون له أثراً ضاراً وطويل
األمد على عائالتھم والمجتمع األوسع.

إعتبارات ھامة لوضع برامج شمولية للعنف المبني على
الجنس والجندر
غالبا ً ما يعاني الرجال والفتيان الناجين من العنف الجنسي بصمت ألن األعراف االجتماعية ومفاھيم
الجندر والوصمة اإلجتماعية والمحظورات الثقافية الواسعة اإلنتشار حول مناقشة الجنس والجنسانية
تجعل من الصعب بالنسبة لھم أن يتحدثوا على العلن .وعالوة على ذلك ،فعندما يتحدثون ،غالبا ً ما يفشل
مق ّدمي الرعاية بالسماع لھم أو بتصديقھم وال يفھمون أھمية خبراتھم أو أثرھا المتوالي على رفاھھم
وقدرتھم الشخصية على المجابھة .ترتكز ھذه اإلخفاقات في أغلب األحيان على النقص في المراعاة أو
النقص في التدريب حول مدى تعرّ ض الرجال والفتيان إلى العنف المبني على الجنس والجندر وأثره ،أو
حول كيفية التطرّ ق لحاجات الناجين.
يجب على الموظفين والشركاء المشاركين في وضع برامج للعنف المبني على الجنس والجندر أن
يعترفوا بوضوح بتجارب الرجال والفتيان الناجين وأن يحترموا حقھم في الخصوصية وأن يشملوھم في
البرامج التي تؤمن حاجاتھم المختلفة .إن أخذ النقاط التالية بعين اإلعتبار يساعد على الترويج لبرامج
شمولية للرجال والنساء والفتيان والفتيات.
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كن يقظا ً :مؤشرات التعريف
نادراً ما يقوم الناجين الذكور باإلبالغ عن حاالت العنف المبني على الجنس والجندر فوراً ،وغالبا ً ما
يقومون بذلك عندما يكون ھناك أثر جسدي يتطلب معالجة طارئة .ال يجرأ بعض الرجال والفتيان على
طلب المساعدة إال بعد مرور سنوات عديدة على الحادثة.
ال تتواجد ھذه السلوكيات دائماً ،لكن غالبا ً ما يصاب الذكور الناجين من العنف الجنسي بالتالي:
• عدم القدرة على الجلوس بشكل مريح ،فإنھم غالبا ً ما يجلسون على طرف الكرسي أو يطلبوا أن
يبقوا واقفين خالل المقابلة أو اإلجتماع.
• الشعور بآالم في أسفل الظھر ما يشير إلى مشاكل شرجية.
• عدم القيام بالتواصل من خالل العينين إال نادراً.
• الشعور بالغضب وح ّدة الطباع بشكل دائم.
• المعاناة من رھاب المثلية بشكل كبير.
• إظھار ميل كبير إلى اختيار جنس الشخص الذي سوف يجري المقابلة معھم .13
• مناقشة مشكلة حمائية غير ذات أھمية كبيرة بشكل متواصل ،ح ّتى بعد التطرّ ق إليھا بفعاليّة.

الخطوات الواجب إتباعھا
إنتبه إلى ھذه اإلشارات وتجاوب معھا.
• قم بتأمين معلومات حول الخدمات الطبيّة الطارئة إذا كان األمر مالئماً ،وعن كل الخدمات
األخرى الموجودة ،بطريقة سريّة ومراعية للظروف.
• قم بنقل الرسالة أن القضايا الحسّاسة ممكن التطرق إليھا بشكل سرّ ي عندما يصبح الناجي
جاھزاً للتحدث عنھا.

 13بالرغم من أن العديد من الناجين قد يفضلوا أن يكون من يُجري المقابلة معھم من نفس جنسھم ،إال أن ھذا ليس صحيحا ً دائما ً .عند
اإلمكان يجب أن يعطوا الخيار.
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إنتبه إلى إمكانية حصول عنف جنسي ضد رجل إذا قامت امرأة ما بإبالغ التالي عن زوجھا أثناء
المقابلة:
• أنه فقد الرغبة الجنسية ويرفض األفعال الحميمة
• أنه ال يستطيع التواصل مع أشخاص آخرين ،ح ّتى أوالده
• أنه قد انسحب من األنشطة اإلجتماعية والمجتمعية ومن أماكن لقاء اآلخرين

فھم حاجات الرجال والفتيان الناجين
يحب التعرّ ف إلى الحاجات التالية للرجال والفتيان الناجين والتطرّ ق إليھا:
العالج الط ّبي :غالبا ً ما تشمل اآلثار الجسدية للعنف الجنسي ضرراً في الشرج واألعضاء التناسليّة،
وأمراضا ً في المسالك البولية وإلتھابات متناقلة جنسيا ً واختالل في الوظائف الجنسية .ال تتوافر خدمات
ّ
التدخلي من قبل موظفي الطبابة )أو الخوف منه( قد يمنع
بشكل دائم .إن اإلستجواب
الصحة المناسبة
ٍ
الناجين من طلب المساعدة.
الصحة النفسية :تشمل العوارض النفسية فقدان احترام الذات والكآبة واليأس والقلق والغضب )بما في
ذلك رغبة في اإلنتقام( ،والعار والذل والغضب واجترار الذكريات والكوابيس والندم ونقص في
العواطف وتفادي اللمس واإلنسحاب من األنشطة المنزلية واإلجتماعية والخوف من أشخاص محددين
)مثل الجنود أو الشرطة( الذين يذ ّكرون الناجي بمرتكبي الجريمة ،واضطرابات األكل والنوم وازدياد
في استھالك المخدرات والكحول والميول اإلنتحارية.
الصحة اإلجتماعية :باإلضافة إلى مشاكل في العالقات المنزلية ،بما في ذلك التخلّي عن الشريك ،غالبا ً
ما يشعر الناجون بالوحدة وقد يتم وصمھم اجتماعيا ً أو استبعادھم من مجتمعھم إذا عرف الجميع عن
ماضيھم .قد يتم استثناءھم من أمكان العبادة والترفيه والعمل باإلضافة إلى فقدان احترام منزلھم .إن
الخوف من عدم تصديقھم يدفع بالعديد من الناجين إلى عدم طلب المساعدة .يخاف العديد من الناجين من
أنھم ليسوا رجاالً بعد ذلك ،وقد يشك الناجون الصغار غير المتزوجين في قدرتھم على تأسيس عائلة.
دعم موارد الرزق :قبل وخالل وبعد العالج ،يرى العديد من الناجين أنھم ال يستطيعون المشاركة في
ً
خاصة من العمليات الجراحية ،فقد يحتاج
أي عمل يتطلب قوة جسدية .وأثناء تعافيھم من العالج،
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ودعم لإلسكان لست أو إثني عشر شھراً .عندما يتعافي الناجي بشكل حامل،
مصدر للدخل
الناجون إلى
ٍ
ٍ
قد تضمن مساعدة لتأسيس وسيلة لتأمين الرزق الحد من فرص لجوءه إلى استراتيجيات بقاء خطرة.
الحماية القانونية :غالبا ً ما يقتصر التعريف القانوني لإلغتصاب على النساء واألطفال ،ما يجعل من
المستحيل للرجال أن يتقدموا بشكوى اغتصاب .في البلدان حيث يتم تجريم العالقات بين الجنس الواحد،
فإن الناجين الذكور يخافوا من اإلستجواب حول توجھھم الجنسي ومن محاكمتھم لمشاركتنھم في نشاط
جنسي ضمن الجنس الواحد .ال يتقدم العديد من الناجين بشكوى بسبب عدم ثقتھم بالنظام القضائي .إن
الفشل في إقامة دعوى ناجحة قد يزيد من خطر تكرار إعتداءات العنف المرتكز على الجنس والجندر.

تدريب كل الموظفين على الفھم الشامل للعنف المبني على الجنس والجندر
غالبا ً ما تتشابه األعراف الجندرية والمحظورات الثقافية للموظفين ومق ّدمي الرعاية مع تلك للناجين .إن
التدريب المعمّق على الفروقات والروابط بين الجندر والجنسانية والتوجّ ه الجنسي ،وبين العنف الجنسي
ھو أمرٌ ضروري للموظفين والشركاء إذا استوجب عليھم معرفة حاالت العنف الجنسي ضد الرجال
والفتيان أو حاالت اإلستغالل التي تؤثر على الرجال والفتيان المنخرطين في الجنس من أجل البقاء
والتعامل معھا بحساسية .من الضروري فھم الفرق بين الشخص الذي يتم إجباره على ممارسة أفعال
جنسية معيّنة ،وبين توجھھم الجنسي وھويتھم الجندرية .إن سوء فھم مثل ھذه الفروقات قد يعرّ ض موقع
الذكر اإلجتماعي وعائلته ومجتمعه إلى الخطر وقد يُطيل من عذابه وعذاب عائلته.

الخطوات الواجب إتباعھا
 قم بمراجعة وتح ّدي اإلفتراضات والصورة النمطية لديك المتعلقة بالجندر بما في ذلك مدى
تعرّ ض الذكر للعنف المبني على الجنس والجندر واألذى الذي يسببه.
 قم بزيادة الوعي من خالل التدريب ،والمناقشات الموجّ ھة ،واستخدام المواد التي ترفع مستوى
الوعي مثل األفالم الوثائقية.


قم بتطوير شراكات استراتيجية مع المنظمات ذات الخبرة المناسبة.

 قم بتأمين تدريب لموظفي مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين وشركائھا ،خاصة حول
قضايا الحماية والخدمات األساسية واإلستشارات.
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العمل مع األفراد وبناء الثقة أثناء المقابالت
يختار العديد من الناجين عدم الكشف عن تجربتھم مع العنف الجنسي في المقابالت األوليّة .يجب
التعامل مع تأخر كشف التجربة بجدية وال يجب اإلعتقاد أن الشخص يريد دعما ً إضافياً ،أو موارداً أو
إعادة توطين .يُبلِغ العديد من الناجين الذكور عن تجربتھم فقط عندما يحتاجون إلى ّ
تدخل ط ّبي طارئ.
عندما يالحظ الموظف الحاجة للتدخل الطبي ويستجيب إليھا ،يخلق ثقة كثيرا ما تم ّكن الرجال والفتيان
من البوح بشكل كامل عن تجربتھم مع العنف الجنسي الذي تعرّ ضوا له.

الخطوات الواجب إتباعھا
 كن متنبھا ً إلى المؤشرات )صفحة (6
 عند اإلمكان ،دع الناجي يختار ما إذا كان يرغب أن تتم مقابلته مع رجل أو امرأة  .14في حالة
الناجين الصغار ،يجب أن يتم تدريب من يُجري المُقابلة على قواعد مقابلة األطفال.
 عندما يكون ھناك حاجة إلى ترجمة ،دع الناجي يختار المترجم الذي يفضّله.
 فسّر للناجي أنه كلما وصف خبرته بشكل أفضل ،كلما أصبح من السھل فھم حالته ويصبح
باإلمكان تعيين مقابالت الحقة.
 إسأل ما إذا كان للناجي حاجات طبية فورية يجب مراعاتھا.
 إحترم سرد الناجي لألحداث وتصنيفه لھا ،وأوضح له أنك قد فعلت ذلك عبر تدوين مالحظات
وإعادة قراءة ما قد ذكره أمامه .ال تحاول تغيير تجربته )من اغتصاب إلى تعذيب ،مثالً(.
 عندما اإلمكان ولدى موافقة الناجي ،قم بتوسيع عملية اإلستشارة الفرديّة لتشمل أشخاصا ً داعمين
آخرين مثل األزواج أو الزوجات ،وأعضاء العائلة ،والعائالت المُضيفة ،من أجل تعزيز الدعم
ّ
المتأثر.
المباشر للفرد
بشكل
 إعترف بحق الشعور بالغضب ،وناقش كيف يمكن للناجي أن يوجّ ه تلك األحاسيس
ٍ
إيجابي.
بشكل ضروري بتوجھھم الجنسي.
 وضّح للناجين أن أفعال الجنس القسرية ال ترتبط
ٍ

 14بالرغم من أن العديد من الناجين قد يفضلوا أن يكون من يُجري المقابلة معھم من نفس جنسھم ،إال أن ھذا ليس صحيحا ً دائما ً .عند
اإلمكان يجب أن يعطوا الخيار.
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قم بتأمين دعم األقران للناجين
يحاول العديد من الناجين التعامل مع المشكلة في عزلة ،وھم ال يدرون أن ناجين آخرين لديھم تجربة
قريبة أومماثلة لتجربتھم .إن اإلنضمام إلى مجموعة من الناجين ممكن أن تم ّكن الفرد وتؤمن له التعافي،
ً
خاصة في ما
ألن األفراد قادرون على وضع تجربتھم في سياق أوسع .تحتاج المجوعات إلدارة دقيقة،
يتعلق بالسرية.

الخطوات الواجب إتباعھا
 قم بتأمين مكان آمن الجتماع ولقاء المجموعات.
 ق ّدم لھم النصيحة والدعم.
 أخبر الناجين الذين تمّت إحالتھم من مق ّدمي رعاية آخرين بوجود مجموعة دعم.
 شجّ ع أنشطة المساعدة الذاتية )التي تم ّكن األعضاء من دعم بعضھم البعض من خالل زيارات
المستشفى ،على سبيل المثال(.
 دع أعضاء المجموعة يُحيلوا الناجين للمشورة والدعم القانوني.

أوضح لالجئين ومجتمعاتھم ضِ منيا ّ أن مفوض ّية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تفھم
العنف المبني على الجنس والجندر
يجب على المجتمع بأكمله أن يدرك ويكون ح ّساسا ً للقضايا المحيطة بحاالت العنف المبني على الجنس
والجندر .يجب أن يعلم أن الضحايا المحتملة تتضمن الذكور .يجب أن يعلم الشباب والرجال أن خطر أو
واقع العنف األسري ضدھم ھو أمرٌ معروف ومفھوم .يجب على النساء والفتيات أن تعلمن أن أقاربھن
وأصدقائھن الذكور قد ُيعانوا من حاالت العنف المبني على الجنس والجندر وأن حدوثھا سوف يؤخذ
على محمل الجد وسوف يتم التعامل معھا بسرية.
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الخطوات الواجب إتباعھا
• ضع لوحات وملصقات في أماكن استراتيجية مثل غرف اإلنتظار وغرف اإلستشارات وأماكن
اإلجتماع .يجب عليھا أن:
 oتظھر أنه بإمكان الرجال والفتيان ،باإلضافة إلى النساء والفتيات ،أن يكونوا ضحايا
العنف الجنسي.
 oتذ ّكر الخدمات ومعلومات اإلتصال لمن ھم بحاجة لدعم.
 القيام بجلسات معلومات مع المجموعات الالجئة ومجتمعاتھن لشرح األنواع المختلفة لإلنتھاكات
الجنسية ،وأنواع الھشاشة المشتركة والمختلفة للنساء والرجال والفتيان والفتيات ،وأنواع
الخدمات الموجودة للناجين وعائالتھم.
 مساعدة مجموعات الالجئين على تأمين تدريب إضافي في مجتمعاتھن.

موحدة )(Standard Operating Procedures SOPs
خلق إجراءات عمل
ّ
قم بخلق أنظمة إحالة واضحة وفعّالة من أجل تأمين الخدمات التي يحتاج إليھا الناجون اإلناث والذكور
على حد سواء .سوف تتحسّن جودة وسرعة اإلحاالت إذا تم تطبيق أنظمة واضحة ،مثل إجراءات عمل
موحّ دة .15

الخطوات الواجب إتباعھا
 قم بخلق أنظمة أو إجراءات عمل موحّ دة واضحة ،بالتوافق مع كل األطراف.


تأ ّكد من أنھا تحدد وتشرح دور كل قطاع ومسؤوليات األطراف الرئيسية..

 تأ ّكد من أنھا تتطلب إستشارات مع المجتمع ومشاركته.
 تأ ّكد من أن التطبيق تتم مراقبته بانتظام.
 إضمن السريّة.
 15بعض األطراف المعنية ،مثالً وكاالت الرعاية الصحية ،قد يكون لديھم إجراءات عمل موحّدة أو بروتوكوالت خاصة لكل قطاع
للتعامل مع أنواع خاصة من اإلستغالل .في مثل تلك الحاالت ،يجب أن يتم شملھا كمرفقات مع إجراءات العمل الموحّدة.
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تعزيز الحماية للناجين الرجال والفتيان
بالرغم من أن معظم اآلثار المرئية للعنف الجنسي تكون جسدية ونفسيّةّ ،إال أنه يجب التطرّ ق أيضا ً إلى
قضايا الحماية المتعلقة بھا.

الخطوات الواجب إتباعھا
 إستخدم مقاربة الععمر والجندر والتنوّ ع  16عند تصميم مبادرات الحماية واإلستجابة للعنف
المبني على الجنس والجندر.
 تأ ّكد من إدخال العمل مع الذكور الناجين من العنف المبني على الجنس والجندر في كل
إجراءات العمل الموحّ دة الوطنيّة واالستراتيجيات األخرى المتعلقة بھا.
 تأ ّكد من أن موازنة العنف المبني على الجنس والجندر تشمل مبالغ لدعم تكاليف الرعاية الطبيّة
والنفس-إجتماعية للناجين ،وحاجاتھم األساسية خالل التعافي )الطعام والمأوى(.
 قم بإدخال موضوع العنف الجنسي ضد الرجال واألطفال في التدريبات حول العنف المبني على
الجنس والجندر لمسؤولي القضاء والشرطة والسجون ،وإلدارة المخيمات والموظفين والشركاء
وغيرھم.
 تحديد مق ّدمي خدمات متعاطفين وكفؤ وإنشاء ممرات إحالة خاصة لھم ،عند الضرورة ،قد تكون
لكل من الجنسين.
منفصلة ٍ
 تأكد من معرفة مجموعات عمل الحماية والعنف المبني على الجنس والجندر بالعنف الجنسي
والجندري تجاه الرجال والفتيان وأن مواضيع األجتماع تشمل ھذه القضية.
 إستخدم مجموعات عمل الحماية لتطوير ممرات إحالة فعّالة لكل الناجين من العنف المبني على
الجنس والجندر ،وأن تكون منفصلة وفقا ً للجنس والعمر إذا دعت الحاجة .قم بإشراك المشرّ عين
وعمليات السياسة األخرى المناسبة لتشجيع استخدام تعريفات لإلغتصاب والعنف الجنسي
مراعية للجندر ،بما في ذلك تجريم اغتصاب الذكر..

 قم بتطوير شراكات لتحديد ومراقبة حاالت اعتقال الالجئين وطالبي اللجوء من دون تھمة في
مراكز اإلحتجاز والسجون.
 16كما ذكر في سياسة العمر والجندر والتنوّ ع :العمل مع األشخاص والمجتمعات من أجل المساواة والحماية  /مفوضية األمم المتحدة
العليا لشؤون الالجئين .2011
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موارد رئيسية
 اللجنة المشتركة الدائمة بين الوكاالت ،إرشادات لمداخالت العنف المبني على الجندر في السياقات اإلنسانية.
التركيز على الوقاية من العنف الجنسي في حاالت الطوارئ واإلستجابة له ،جينيف )(2005
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=478f7c4b2


قانون روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )(1998
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE79CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

 مفوض ّية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ،الحماية العملية في المخيمات والمستعمرات .دليل مرجعي
للممارسات الجيدة في حماية الموارد واألشخاص ذوي اإلرتباط )حزيران .(2006
http://www.unhcr.org/refworld/docid/44b381994.html



والتنوع ،العمل مع األشخاص
مفوض ّية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ،سياسة العمر والجندر
ّ
والمجتمعات من أجل المساواة والحماية ).(2011
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=5072d8622



مفوض ّية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ،أداة تحديد المخاطر المتزايدة .(2010) HRIT
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4e244f6f2



مفوض ّية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ،العمل ضد العنف المبني على الجنس والجندر :استراتيجية
محدّثة )حزيران (2011
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4f17d6572



مفوض ّية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ،العنف المبني على الجنس والجندر ضد الالجئين والعائدين
والنازحين داخليا ً :إرشادات للوقاية واإلستجابة )أ ّيار (2003
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=478f33762



ّ
منظمة الصحة العالمية ،التوصيات األخالقية واآلمنة للبحث والتوثيق والمراقبة حول العنف الجنسي في
حاالت الطوارئ ،جينيف ).(2007
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595681_ara.pdf

مواقع إلكترونية
http://www.refugeelawproject.org/



http://www.stoprapenow.org.



http://www.rhrc.org.



http://clinicalcare.rhrc.org/docs/facguide.pdf.



