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  تمهيد
  

وغالبا ما يعلن على نطاق واسع      . فى كل مجتمع فى العالم يوجد أناس يتأثرون بأعمال العنف         

التى ترتكبها الجماعات المسلحة فى حاالت نشوب النزاعات، بينما تظل          عن العمليات الوحشية    

االعتداءات التى ترتكب من وراء األبواب المغلقة داخل نطاق بيت المرء فى طـى الكتمـان                

ويعتبر الالجئون واألشخاص النازحون داخليا، الـذين ال يتمتعـون          . تماما فى أغلب األحيان   

األكثر تعرضا ألعمال العنف، التى تشمل العنـف الجنسـى       بحماية حكوماتهم، من بين هؤالء      

  .والقائم على نوع الجنس

وقد لمسنا أن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أكثر شيوعا فى البيئات التى تفتقر بصفة                

العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى حد ذاتـه،           ويعد. عامة إلى احترام حقوق اإلنسان    

وتعتبر النساء واألطفال، الذين يتعرضون أكثر مـن غيـرهم          .  لحقوق اإلنسان  بالطبع، انتهاكا 

لالعتداءات على حقوق اإلنسان، هم األشخاص األكثر معاناة من العنف الجنسى والقائم علـى              

  .نوع الجنس

وتقدم هذه المبادئ التوجيهية إرشادات عملية حول كيفية وضع استراتيجيات والقيام بأنشـطة             

كما تحتوى على معلومـات     . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس       ومواجهة من شأنها منع  

الصـحية، والقانونيـة، واألمنيـة، المتعلقـة بتلـك          : عن قضايا حقوق اإلنسـان األساسـية      

  .االستراتيجيات واألنشطة

وقد تم وضع هذه المبادئ التوجيهية بالتشاور مع شركاء المفوضية السـامية لألمـم المتحـدة         

الحكومـات، والوكـاالت الحكوميـة الدوليـة،        : ، وهـم  الالجئين فى حماية    لالجئينالشئون  

  .والمنظمات غير الحكومية

والغرض من إصدار هذه المبادئ التوجيهية هو أن يستخدمها موظفـو المفوضـية وأعضـاء      

.  والنازحين داخليا  الالجئينالجهات الشريكة فى العمل المنخرطين فى أنشطة حماية ومساعدة          

  . طرفا شريكا60 بلدا من بلدان العالم بمشاركة أكثر من 32 جرى اختبارها فى وقد

العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس مشكلة خطيرة، يجب علينا التصـدى لهـا               إن مشكلة 

وقد طورنا عددا من األدوات للمساعدة فى الحيلولة دون وقوعهـا، ولمسـاعدة             . وجها لوجه 
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مسئولية استخدام هذه األدوات بصورة      وتقع.  قادرين على منعها   الناجين منها عندما نكون غير    

  . واألشخاص النازحين داخلياالالجئينفعالة على عاتق جميع من يعملون مع 

  رود لوبرز        

  المفوض السامى لألمم المتحدة لشئون الالجئين 
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  مقدمة

  خلفية

العنـف   فى بادئ األمـر مطبـوع        الالجئينالمتحدة لشئون   أصدرت المفوضية السامية لألمم     

وفـى ذلـك    . 1995 فى عام    مبادئ توجيهية عن الوقاية والمواجهة    : الالجئينالجنسى ضد   

الوقت، كان قد أصبح واضحا أن ضخامة حجم المشكلة تستدعى وجود نهج مركّـز، واألخـذ      

ين، قد تمت صياغتها وتجميعهـا      بعين االعتبار األعمال الجماعية التى لم تكن، حتى ذلك الح         

 لعام  المبادئ التوجيهية قد ساعدت   . بصورة مناسبة فى أى من المطبوعات السابقة للمفوضية       

 على إيجاد وعى وفهم أكبر لهذا االنتهاك الخطير لحقوق اإلنسان ووضـعت األسـس               1995

ئم علـى نـوع     العنف الجنسى والقا   ومع ذلك، فإن  . الالزمة الستحداث برامج لمنعه ومواجهته    

وزادت من حدتـه    . ، خاصة النساء واألطفال، ال يزال مستمرا بال هوادة        الالجئينالجنس ضد   

العالقات غير المتكافئة بين الجنسين فى داخل المجتمعات موضع االهتمام؛ وأصبح يسـتخدم             

كسالح فى الحرب وكوسيلة لممارسة القوة؛ وبات سببا للنزوح اإلجبـارى ونتيجـة رهيبـة               

كما صار يرتكب من جانـب بعـض        . ر هياكل األسرة والمجتمع الذى يصاحب النزوح      النهيا

  . واألشخاص النازحينالالجئيناألشخاص الذين تُعهد إليهم هم أنفسهم مهمة حماية 

، أمكن تعلم دروس كثيرة تتعلق بالمسئوليات الفردية، والمؤسسية، والوطنيـة           1995ومنذ عام   

وعلـى  . ن توفير الحماية لألشخاص المرّحلين من ديـارهم        وع المبادئ التوجيهية عن تطبيق   

مدى تلك السنين، أتيح للمفوضية، ووكاالت األمم المتحدة األخـرى، والمنظمـات الحكوميـة              

وغير الحكومية، والالجئين، والعائدين، واألشخاص النازحين داخليا، تقييم البرامج واألنشـطة           

وبلغت عملية التقييم هـذه     . الت الطوارئ المعقدة   فى سياق حا   المبادئ التوجيهية المقترحة فى   

العنـف الجنسـى     ذروتها فى مؤتمر الدروس المستفادة فيما بين الوكاالت عن منع ومواجهة          

مـارس  / ، والذى عقد فى جنيف فى شـهر آذار        الالجئينوالقائم على نوع الجنس فى أوضاع       

2001.  

وا أهمية تنقيح، المبادئ التوجيهيـة      وقد حدد المشاركون فى المؤتمر مجاالت لتحسين، وأبرز       

 لتعكس التقدم الذى تم إحرازه على مدى السنين وتطرح نهجا متعدد القطاعات فيما              1995لعام  

، والعائـدين،   الالجئـين بين الوكاالت لمعالجة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ضـد            

قوية االلتزام المؤسـس    وقد تضمنت توصيات المؤتمر ضرورة ت     . واألشخاص النازحين داخليا  

بوضع قواعد للسلوك للعاملين فى المجاالت اإلنسانية؛ ووضع حد أدنى للمعـايير المشـتركة              

العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؛ وتدعيم تخصيص وتدبير التمويـل الكـافى              لمعالجة

كما أكد  . والموظفين الالزمين؛ وإدخال منظور المساواة بين الجنسين فى الممارسات المؤسسية         
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 فى كافة مراحل وضع البرامج      الالجئينالمشاركون فى المؤتمر على ضرورة إشراك مجتمع        

  .من حيث التخطيط، والتنفيذ، والرصد، والتقييم

العنـف   ومواجهة لمنع الجديدة   المبادئ التوجيهية ومتابعة لتوصيات المؤتمر، تم وضع هذه       

 العائدين، واألشـخاص النـازحين داخليـا   الجنسى والقائم على نوع الجنس ضد الالجئين، و 

 بلـدا مـن     32وقد جرى اختبارها ميدانيا فى      . وذلك من خالل المشاورات فيما بين الوكاالت      

  . طرفا شريكا عمليا رئيسيا60بلدان العالم، وتضمن ذلك مشاركة أكثر من 

  الغرض من المبادئ التوجيهية

ها موظفو المفوضية، ووكاالت األمـم       هو أن يستخدم   المبادئ التوجيهية إن الغرض من هذه     

المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غيـر الحكوميـة، وهيئـات الحكومـات             

كما . المضيفة، الذين يوفرون الحماية والمساعدة لالجئين واألشخاص موضع اهتمام المفوضية         

 نفسها بالقيام بها لمنع     الالجئينأن الغرض منها أيضا هو توجيه األنشطة التى تبادر مجتمعات           

وهى تبحث فى األسباب الجذرية والعوامل المؤدية لحدوث العنف الجنسـى           . ومعالجة المشكلة 

والقائم على نوع الجنس، وتقترح إجراءات عملية يمكن اتخاذها للمساعدة فى منع ومواجهـة              

ديمـه عالقـات    العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس تُ       وباإلقرار بأن . هذا النوع من العنف   

 تطرح نهجا جديدا لمعالجـة      المبادئ التوجيهية القوة غير المتكافئة بين النساء والرجال، فإن        

 بين الرجـال والنسـاء، والمنظمـات غيـر          –المشكلة، يدعو إلى إيجاد شراكات استراتيجية       

ة لشـئون   الحكومية الوطنية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان، والمفوضية السامية لألمم المتحد         

كما أنها تؤكد على    .  للتشجيع على التغيير   –والدول  , ، ووكاالت األمم المتحدة األخرى    الالجئين

، خاصة النساء والفتيات، فى تخطيط، وتنفيذ، وتقيـيم األنشـطة   الالجئينأهمية إشراك مجتمع  

  .الرامية إلى منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

 توفر إطـار عمـل      المبادئ التوجيهية  مع مختلف السياقات واألوضاع، فإن       وبقابليتها للتكيف 

لوضع استراتيجيات فعالة للوقاية والمواجهة؛ وال تقدم مجموعة كاملة من األنشطة التى تناسب             

للعنف الجنسى والقائم علـى نـوع    ولما كان منع ومواجهة المشكلة المعقدة. كل وضع محتمل  

ا فيما بين الوكاالت، وفيما بين األنظمة، وفيمـا بـين القطاعـات             الجنس يتطلبان تعاونا وثيق   

 تشجع أيضا على التفكير والنقـاش فيمـا بـين المنظمـات             المبادئ التوجيهية المتعددة، فإن   

  .والغرض من ذلك هو أن تكون مكملة، وليست بديال، للمواد التدريبية األخرى. والزمالء
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  محتويات المبادئ التوجيهية

قدم نظرة عامة ومعلومات أساسية عن العنف الجنسى والقائم على نوع الجـنس،             ي 1الفصل 

  .وأسبابه الجذرية، والعوامل المؤدية لحدوثه، وعواقبه

يقدم المبادئ اإلرشادية التى تقوم عليها كافة الجهود المبذولة لمنع ومواجهة العنف              2الفصل 

  .ج تعاونى، متعدد القطاعاتالجنسى والقائم على نوع الجنس، كما يقدم إطارا لنه

يوصى بوضع استراتيجيات وقائية لتقليل أو إزالة األسباب أو العوامل المؤدية إلى              3الفصل 

  . وقوع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

يبين كيفية إنشاء أنظمة مواجهة متعددة القطاعات لمعالجة العنف الجنسى والقـائم              4الفصل 

  .على نوع الجنس

يعرض بالتفصيل االعتبارات الخاصة المطلوبة عنـد مسـاعدة األطفـال الـذين               5صل الف

  . يتعرضون أو يواجهون خطر العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

يقدم إرشادات خطوة بخطوة حول وضع خطة عمل تعتمد علـى جوانـب القـوة                 6الفصل 

  .الموجودة فى أى وضع من األوضاع

ليات الرصد والتقييم ويقدم أمثلة لمؤشرات قياس أثر اإلجراءات         يتناول موضوع آ    7الفصل 

  .الرامية إلى الحماية من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

يشرح مفهوم االضطهاد والمرتبط بنوع الجنس وكيفية تطبيقه عنـد العمـل مـع                8الفصل 

  .ملتمسى اللجوء

       

ء لالطالع على مصادر إضافية للحصول على مزيد        يتم توجيه القرا  , وحيثما كان األمر مناسبا   

ويتم تقديم عناوين هذه المواد المرجعية فـى إطـارات          . من المعلومات عن موضوعات معينة    

وتوجد عينات للنماذج التى يمكـن      . ":انظر أيضا "مظللة فى مختلف أجزاء النص تحت عنوان        

جد قائمة تفصـيلية بالمصـادر      كما تو . تكييفها من أجل االستخدام فى أوضاع معينة كمالحق       

كذلك تم وضع نسخ إليكترونية لبعض الوثائق المختارة على القـرص           . المقترحة بعد المالحق  

  .المصاحب لهذه المبادئ التوجيهية) CD(المدمج 
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  مصطلحات رئيسية

تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على األوضاع التى يوجد فيها الجئون، وعائـدون، وأشـخاص              

ورغم أن والية وأعمال المفوضـية السـامية لألمـم          . أو ملتمسون للجوء  / ليا، و نازحون داخ 

 قد تختلف حسب ما إذا كان األشخاص موضع االهتمـام الجئـين أو              الالجئينالمتحدة لشئون   

نازحين داخليا، فإن جهات أخرى، مثل سلطات البلدان المضيفة، أو المنظمات غير الحكومية،             

 واألشـخاص   الالجئـين األخرى قد تقوم بحماية ومساعدة كل مـن         أو وكاالت األمم المتحدة     

  .النازحين داخليا

 يشير أيضا إلى ملتمسى اللجـوء، والعائـدين،         الالجئينومن أجل تسهيل األمر، فإن مصطلح       

وبالمثل، فـإن تعبيـر     . واألشخاص النازحين داخليا، من اإلناث والذكور، واألطفال والبالغين       

، وأمـاكن   الالجئينلى تسهيالت العبور، ومراكز االستقبال، ومخيمات        يشير إ  الالجئينمواقع  

احتجاز ملتمسى اللجوء، ومحطات الطرق أثناء تحركات العودة إلى الوطن، ومراكز تجمعات            

 على كـل    الالجئينبينما تنطبق معظم التوصيات الخاصة بمواقع       . األشخاص النازحين داخليا  

ه يمكن، عند الضرورة، اتخاذ إجراءات معينة فى ظروف         من السياقات الريفية والحضرية، فإن    

  .معينة

  إلى األفراد أو الجماعات الذين عـانوا مـن         )ناجين(ناجى  )/ ضحايا(ضحية  ويشير مصطلح   

وبينما ينبغى معاملة الضحايا بتعاطف وحساسية، فإن       . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     

غير أنه فى بعض األحيان، يظل ضحية       . هم ومرونتهم اإلشارة إليهم كناجين تمثل اعترافا بقوت     

العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ضحية، بالرغم من الجهـود الشخصـية والمسـاعدة               

أو مطلوبا ليتفق مع    / وفى سياقات قانونية معينة، قد يكون مصطلح ضحية مناسبا و         . الخارجية

 فى األوضاع غير القانونية، قد تعنى       غير أنه . القوانين ذات العالقة لدى طلب تعويض قانونى      

. كلمة ضحية العجز والوصم بالعار، وهما صفتان يتعين أن تتحاشاهما جميع األطراف المعنية            

  .ولتجنب جميع هذه االحتماالت، فإنه يتم استعمال المصطلحين

العنف الجنسى، فإن اإلحصاءات     ناجين من / ورغم أنه كثيرا ما يكون الرجال والصبية ضحايا       

المبـادئ  واعترافا بهذه الحقيقة، فـإن      . الناجين من النساء والفتيات   / تؤكد أن غالبية الضحايا   

  .الناجين/ التوجيهية تستخدم ضمائر التأنيث لوصف الضحايا
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 إلى األفراد، والجماعات، والمنظمـات،    الفاعلـة ) القوى، العناصر (األطراف  ويشير مصطلح   

وقد تكـون   . لعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     ا والمؤسسات المنخرطة فى منع ومواجهة    

، أو السكان المحليين، أو الموظفين، أو المتطوعين من وكـاالت           الالجئينالعناصر الفاعلة من    

األمم المتحدة، أو المنظمات غير الحكومية، أو مؤسسات الحكومات المضيفة، أو المانحين، أو             

 .         غير ذلك من أعضاء المجتمع الدولى
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  الفصل األول

  نظرة عامة على العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

ويـؤدى هـذا    . يعتبر العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس انتهاكا لحقوق اإلنسان         

النوع من العنف إلى استدامة األشكال النمطية ألدوار نوعى الجنس التى تهدر الكرامة             

والغالبية العظمى من ضحايا العنـف      . بشريةاإلنسانية للفرد وتلحق الضرر بالتنمية ال     

  .الجنسى والقائم على نوع الجنس والناجين منه من النساء والفتيات

ويشمل العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ما هو أكثر من االعتـداء الجنسـى               

ورغم أنه قد يحدث فى سياقات عامة، فإنه ينشأ إلـى حـد كبيـر مـن                 . واالغتصاب

وال بـد   . ية التى  تتغاضى عن العنف داخل األسرة والمجتمع والدولة         االتجاهات الفرد 

من فهم األسباب الجذرية للعنف الجنسى والمرتبط بنوع الجنس قبل التخطيط للبرامج            

  .المناسبة لمنع هذا العنف ومواجهته

وتتولى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، باعتبارها وكالة الالجئـين           

وبذلك تتقاسم المفوضـية مـع      . عة لألمم المتحدة، توفير الحماية الدولية لالجئين      التاب

  .الدول مسئولية كفالة حماية الالجئين من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  

  بعض الحقائق عن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

 قتل النساء يرتكبها     فى المائة من حوادث    70 إلى   40على الصعيد العالمى، يقدر أن       •

 .شركاء حميمون، وكثيرا ما يكون ذلك فى سياق عالقة سيئة

فى مختلف أنحاء العالم، تتعرض امرأة على األقل من كل ثالث نسـاء للضـرب، أو                 •

 .تكره على ممارسة الجنس، أو تتعرض بغير ذلك لسوء المعاملة طوال حياتها

 

 فى المائة فى الفتـرة مـن   50م بنحو تزايد االتجار فى البشر فى مختلف أنحاء العال    •

، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أنه يتم تهريب ما يقرب من  مليونى             2000 إلى   1995
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 . امرأة سنويا عبر الحدود

 . مليون امرأة وفتاة إفريقية ضحايا للختان90يقع ما يزيد على  •

 60 تُفقـد    نتيجة لعمليات اإلجهاض بسبب نوع الجنس، أو وأد البنـات أو اإلهمـال             •

مليون فتاة على األقل من جميع السكان، فى آسيا غالبا، كان من المفروض، لوال ذلـك،                

 .أن يكن على قيد الحياة

فى السنوات األخيرة، تم توثيق وقوع عمليات اغتصاب جماعى فـى الحـروب فـى         •

ويقـدر فريـق لتقصـى    . أوغندا والبوسنة، وبيرو، والصومال، وكمبوديا، وليبريـا  

 ألف امرأة مسلمة أثناء 20تابع للجماعة األوروبية أنه تم اغتصاب أكثر من    الحقائق  

 .الحرب فى البوسنة

فى مسح أجرى فى سيراليون، أبلغ أربعة وتسعون فى المائة من األسر النازحة عن               •

وقد . وقوع حوادث اعتداء جنسى، تشمل االغتصاب، والتعذيب، واالسترقاق الجنسى        

 ألف امرأة، أثناء عمليات اإلبـادة       500ى األقل، وربما     ألف امرأة عل   250اغتصبت  

 .1994العرقية فى رواندا فى عام 

  )1994البنك الدولى، (العبء الصحى الخفى : مقتبسة عن العنف ضد النساء

  إحصاءات لصـحيفة حقـائق األعمـال      : صحيفة حقائق عن العنف المرتبط بنوع الجنس      

 )IWTC (1992(هيس، مركز منبر النساء الدولى . ل(

 )2000صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة، (تقدم النساء فى العالم 

  

 

  حماية الالجئين من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

  

  .يولد جميع البشر أحرارا ومتساوين فى الكرامة والحقوق
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  اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان

  الجمعية العامة لألمم المتحدة

  1948ديسمبر / ول كانون األ10

   

يرتبط منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس بصورة مباشـرة بحمايـة              

  .حقوق اإلنسان

ولكل . وحقوق اإلنسان عالمية وال يمكن التنازل عنها وتقسيمها وهى مترابطة ومتآزرة          

ـ                 ية أو  فرد، بغض النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو آرائه السياس

غير السياسية، أو أصله الوطنى أو االجتمـاعى، أو ممتلكاتـه أو مولـده أو وضـعه                 

االجتماعى، الحق فى أن يحظى باالحترام والحماية وممارسة جميع حقوقـه اإلنسـانية             

وتلتزم الدول بأن تكفـل للنسـاء والرجـال وللفتيـات           . وحرياته األساسية والتمتع بها   

 بجميع الحقـوق االقتصـادية، واالجتماعيـة، والثقافيـة،        والصبيان المساواة فى التمتع   

  .والمدنية، والسياسية

وتنتهك أعمال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس عددا من مبادئ حقوق اإلنسـان              

  :ويشمل ذلك من بين جملة أمور. الثابتة فى المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 

 .الحق فى الحياة والحرية واألمن الشخصى 

 .الحق فى التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية الممكنة 

الحق فى التحرر من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غيـر اإلنسـانية أو                 

 .المهينة

 .الحق فى حرية التنقل وإبداء الرأى، والتعبير، والمشاركة 

حصول على حقوق   الحق فى التزوج برضا الطرفين بشكل حر وكامل، والحق فى ال           

 .متساوية لدى التزوج وخالل انعقاد الزوجية وانحاللها

 .الحق فى التعليم والضمان االجتماعى والتنمية الشخصية 
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الحق فى المشاركة الثقافية والسياسية والعامة، والمساواة فى الحصول على الخدمات            

 .العامة والعمل واألجر المتساوى لقاء العمل المتساوى

يق دولية عديدة بوجه خاص العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ضـد             وتعالج مواث 

 التـى أقرتهـا     فاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       . النساء والفتيات 

وإعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضـد         ،  1981الجمعية العامة فى عام     

 اللذين تم   وإعالن وبرنامج عمل بكين   ،  1993 الذى أقرته الجمعية العامة فى عام        المرأة

، يعتبران جميع أشكال التمييز عنفـا ضـد النسـاء           1995 فى بكين فى عام      ااعتمادهم

وفى اآلونة  . والفتيات ويعيدان التأكيد على مسئولية الدول عن العمل على القضاء عليها          

 روما فـى عـام      النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية الصادر فى      األخيرة، عٌّرف   

االغتصاب، أو االسترقاق الجنسى، أو البغاء باإلكراه، أو الحمـل القسـرى، أو              1998

التعقيم باإلكراه أو أى شكل آخر من أشكال العنف الجنسى له نفس القدر من الخطورة،               

قرار مجلس األمـن التـابع لألمـم المتحـدة رقـم            ويؤكد  . بأنه جريمة ضد اإلنسانية   

لى مسئولية الدولة عن إنهاء الحصانة من الجرائم المرتكبة ضد          ع) 2000لسنة  (1325

اإلنسانية وجرائم الحرب، بما فى ذلك العنف الجنسى وأشكال العنـف األخـرى ضـد               

  .النساء والفتيات

تستنكر العنف القائم   ).. اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين       (

ال التمييز على أساس الجنس الموجهة ضد النساء والفتيات         على نوع الجنس وجميع أشك    

الالجئات والنازحات، وتدعو الدول إلى كفالة حماية حقوقهن اإلنسانية وسالمتهن البدنية           

  .والنفسية، وتوعيتهن بهذه الحقوق

  .1998للجنة التنفيذية، ) 69 (85االستنتاج رقم 

   

ان والوكاالت اإلنسانية مع الدول المسئولية      وتتقاسم األمم المتحدة ووكاالت حقوق اإلنس     

وتتولى المفوضية السـامية لألمـم المتحـدة لشـئون          . عن كفالة حماية حقوق اإلنسان    

الالجئين، باعتبارها وكالة األمم المتحدة لشئون الالجئين، توفير الحماية الدولية لالجئين           

لدول المسئولية عن كفالـة     ولذلك، تتقاسم المفوضية وا   . والتماس حلول دائمة لمشكالتهم   

  .حماية الالجئين من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس
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  تعريف المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين للحماية

هى جميع األعمال الرامية إلى تحقيق المساواة فى الحصول على الحقوق والتمتع بهـا              

هتمام المفوضية، وفقا لمجموعة القوانين     للنساء، والرجال، والفتيات، والصبيان موضع ا     

  ).القانون اإلنسانى الدولى، وقانون حقوق اإلنسان، وقانون اللجوء(الوثيقة الصلة 

   

وينبغى على المفوضية، فى المواقع التى ال تتخذ فيها أى إجـراءات لمنـع ومواجهـة                

ئيسية، بالـدور  العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، أن تقوم، كجزء من أنشطتها الر   

. القيادى فى تنسيق ووضع برامج الحماية والمساعدة التى تعالج هذا النوع من العنـف             

ويشمل ذلك الدفاع عن حقوق الالجئين، وتقديم المشورة للدول بشـأن كيفيـة مواءمـة               

تشريعاتها الوطنية بحيث تتوافق مع المعايير الدولية، واتخاذ إجراءات للحد من مخاطر            

  .شخاص، وهى مخاطر تزداد حدتها عند نزوح األفراداالتجار باأل

يعنى االتجار فى األشخاص تجميع األشخاص أو نقلهـم أو تسـفيرهم أو إيـواءهم أو                

استقبالهم، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غير ذلـك مـن أشـكال القسـر، أو                  

ستضـعاف، أو   االختطاف، أو االحتيال أو الخداع، أو سوء استخدام القوة أو وضـع اال            

إعطاء مدفوعات أو منافع أو الحصول عليها مقابل الحصول على موافقة شخص لديـه              

ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل بغاء      . السلطة على شخص آخر بغرض استغالله     

اآلخرين أو غير ذلك من أشكال االستغالل الجنسى، أو العمل القسـرى أو الخـدمات               

الممارسات الشبيهة باالسترقاق أو االسـتعباد أو استئصـال         القسرية، أو االسترقاق أو     

  .األعضاء

 والمعاقبة عليه،   وحظره النساء واألطفال،    السيمابروتوكول منع االتجار فى األشخاص،      

/ ىالملحق باتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تشرين الثـان           

   .2000نوفمبر 
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  :انظر أيضا

 )2000( األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية •

 )1998(النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية الصادر فى روما  •

 )1995(إعالن وبرنامج عمل بكين  •

 )1994(إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة  •

و العقوبـة القاسـية أو      اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أ          •

 )1984(الالإنسانية أو المهينة 

 )1979(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •

 )1966(العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •

 )1966(العهد الدولى الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •

 لألمم المتحدة لشئون الالجئين، قرار الجمعيـة        النظام األساسى للمفوضية السامية    •

 )1950) (ت ( 428العامة 

  )1948(اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان  •

  

  ما هو العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ؟

العنف الجنسى، والقائم على نوع الجنس، والعنف ضـد المـرأة مصـطلحات يشـيع               

ات إلـى انتهاكـات لحقـوق اإلنسـان         وتشير هذه المصطلح  . استخدامها بشكل متبادل  

األساسية تؤدى إلى استدامة األدوار النمطية المرتبطة بنوع الجنس والتى تهدر الكرامة            

كما تشير إلـى األضـرار      . اإلنسانية وتقرير األفراد لمصيرهم وتعوق التنمية البشرية      

  .سيطرتهمالبدنية والجنسية والنفسية التى تعزز تبعية اإلناث وتديم سلطة الذكور و
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فى حين أن العنف القائم على نوع الجنس له تأثير مدمر على حياة النساء والفتيـات                

. الناجين، فإنه يعرقل أيضا نمـو الرجـال والصـبيان         / الالتى يشكلن غالبية الضحايا   

ويساعد القضاء على العنف المرتبط بنوع الجنس ومظاهر عدم المساواة بين الجنسين         

  . بأسرهاعلى تدعيم المجتمعات

  

 لتمييز العنف الشائع عن العنف الذى العنف القائم على نوع الجـنس    ويستخدم مصطلح   

وقد عٌُرفـت لجنـة     . يستهدف أفرادا أو مجموعات من األفراد على أساس نوع جنسهم         

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العنف القائم على نوع الجنس بأنه عنـف               

وهو يشمل أفعـاال    . اس نوع الجنس أو على أساس جنسى      موجه إلى شخص ما على أس     

توقع أضرارا أو معاناة بدنية أو عقلية أو جنسية، والتهديد بمثل هذه األفعال، والقسـر،               

  .وغير ذلك من صور الحرمان من الحرية

 إلى أى فعل من أفعال العنف القائم على نوع الجنس           العنف ضد المرأة  ويشير مصطلح   

كن أن يترتب عليه، أذى للنساء والفتيات من الناحية البدنية والجنسية           يترتب عليه، أو يم   

ويعتبر العنف ضد المرأة شكال مـن       . والنفسية، سواء حدث ذلك فى السر أو فى العلن        

  .  أشكال العنف القائم على نوع الجنس ويشمل العنف الجنسى

مل أو محاولـة أو     ، إلى أى ع   االستغالل واالعتداء  بما فى ذلك     العنف الجنسى، ويشير  

. تهديد ذى طابع جنسى يسفر، أو يمكن أن يسفر، عن أضرار بدنية ونفسية وعاطفيـة              

  .ويعد العنف الجنسى شكال من أشكال العنف القائم على نوع الجنس

 يقر بأنه   العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     وتستخدم المفوضية مفهوما جامعا عن      

الناجين من النساء والفتيات، فإن الصبيان والرجـال        / على الرغم من أن معظم الضحايا     

  .مستهدفون أيضا للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

التعريف الموسع الذى تستخدمه المفوضية والشـركاء المنفـذون للعنـف
  الجنسى والقائم على نوع الجنس 

أن القضاء علـى     من إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بش       2 و 1استنادا إلى المادتين    (
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 للدورة الحادية عشـرة للجنـة       6، الفقرة   19والتوصية رقم   ) 1993(العنف ضد المرأة    

  )القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

العنف القائم على نوع الجنس هو عنف موجه ضد شخص على أساس نوع الجنس              ... 

عقلية أو جنسية، والتهديد    وهو يشمل أفعاال توقع أضرارا أو معاناة بدنية أو          . أو الجنس 

وفـى حـين أن     ...بمثل هذه األفعال، والقسر وغير ذلك من صور الحرمان من الحرية          

النساء والرجال والصبيان والفتيات يمكن أن يكونوا ضحايا للعنف القـائم علـى نـوع               

  .الجنس، فإن النساء والفتيات هن الضحايا الرئيسيات له

  : لم يكن مقصورا عليهيفهم منه أنه يشمل ما يلى، وإن...

، بما فـى ذلـك      فى إطار األسرة  العنف البدنى، والجنسى، والنفسى الذى يحدث         ) أ

الضرب، واالستغالل الجنسى، واالعتداء الجنسى على أطفال األسرة، والعنـف          

المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان اإلناث، وغير ذلك من الممارسات          

 . غير الزوجى والعنف المرتبط باالستغاللالتقليدية الضارة بالنساء، والعنف

  

، بما فـى    فى إطار المجتمع العام     العنف البدنى والجنسى والنفسى الذى يحدث         ) ب

ذلك االغتصاب، واالعتداء الجنسى، والتحرش الجنسى، والتهديـد فـى مكـان            

العمل، وفى المؤسسات التعليمية وغيرها، واالتجار بالنساء وإجبـارهن علـى           

 .البغاء

الـذى ترتكبـه أو تتغاضـى عنـه الدولـة           العنف البدنى والجنسى والنفسـى          ) ج

   .أينما وقعومؤسساتها 

  

 غيـر   وينشأ العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس إلى حد كبير من عالقات القـوى             

التغاضـى   و ويؤدى ذلك إلى استدامة العنف داخل األسرة والمجتمع والدولـة         . المتكافئة

تخدم التمييز بين ما هو عام وما هو خاص كذريعة لعدم التصـدى             وينبغى أال يس  . عنه

ومـن شـأن    . للعنف األسرى كشكل من أشكال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس          
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استبعاد النساء والفتيات من الساحة العامة أن يزيد فقط من تعرضـهن للعنـف داخـل                

س ويؤدى إلى إبقاء النسـاء       التمييز القائم على نوع الجن     ويدعم العنف األسرى  . األسرة

  .تابعات للرجال

  :انظر أيضا

مدرسة الصحة العامة بجامعة جون     (إنهاء العنف ضد النساء     : تقارير سكانية  •

 )1999هوبكنز 

  )1994البنك الدولى (العبء الصحى الخفى : العنف ضد النساء •

 

  تحديد المفاهيم الرئيسية

 من االعتداء الجنسـى     بكثيرهو أكبر   يشمل العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ما         

ومن الضرورى، لفهم أسبابه الجذرية وعواقبه، أن يتم تحديد مصـطلحى           . واالغتصاب

 .نوع الجنس والجنس والتمييز بينهما

وهذه الخصـائص   .  إلى الخصائص البيولوجية للذكور واإلناث     الجنسويشير مصطلح   

  .ة الفسيولوجيةِخلقية واالختالفات مقصورة على الوظائف اإلنجابي

 للداللة على الخصائص االجتماعية المحـددة للرجـال   نوع الجـنس  ويستخدم مصطلح   

وتتشكّل هذه الخصائص االجتماعية على أساس عوامل مختلفة مثـل السـن،            . والنساء

وهى تختلف فيما بين الثقافات وداخلها      . والدين، والجنسية، واألصل العرقى واالجتماعى    

الهويات واألوضاع االجتماعية واألدوار والمسئوليات وعالقـات     على حد سواء، وتحدد     

ويتم تعلم نوع الجنس من خـالل التواصـل         . القوى فيما بين أفراد أى مجتمع أو ثقافة       

وهو ليس جامدا أو فطريا، ولكنه يتطور استجابة للتغيـرات فـى البيئـة              . االجتماعى

  .االجتماعية والسياسية والثقافية

  .مه، ولذلك فهو قابل للتغيرنوع الجنس يتم تعل
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؛ ويتعلمون كيف يكونـون فتيـات وصـبيانا، ثـم        )الجنس(ويولد الناس إناثا أو ذكورا      

ويشير نوع الجنس إلى ما يعنيه أن يكون المرء         ). نوع الجنس (يصبحون نساء ورجاال    

ويقـوم المجتمـع بتعلـيم      . صبيا أو فتاة، امرأة أو رجال، فى مجتمع أو ثقافة معينـة           

ويحـدد نـوع الجـنس أدوار،       . تجاهات والسلوكيات، واألدوار واألنشطة المتوقعـة     اال

هذا السلوك  ويعرف  . ومسئوليات، وقيود، وفرص، ومزايا الرجال والنساء فى أى سياق        

  .هوية نوع الجنسالمكتسب باسم 

وعادة ما تكون النساء فى جميع أنحاء العالم فى وضع غير متساو بالمقارنة مع الرجال               

وعادة ما تنطوى األدوار والهويات القائمة      . نفس المستويات االجتماعية واالقتصادية   من  

ويمثـل  . على نوع الجنس على تفاوت واختالل فى ميزان القوى بين النساء والرجـال            

العنف ضد المرأة، وتقبله داخل المجتمع والثقافات، أحد مظاهر هذا التفاوت واالختالل            

  .فى ميزان القوى

 تركز أية خطة شاملة للوقاية والمواجهة على أدوار واحتياجـات كـل مـن               وينبغى أن 

ويؤدى التركيز على النسـاء      .النساء والرجال وكيف يمكن أن يصبحوا أدوات للتغيير       

فقط عند معالجة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس إلى إلقاء مسئولية الوقايـة              

  .الناجين/ والمواجهة على كاهل الضحايا

 وسيلة للسيطرة والقهر يمكن أن تشمل القـوة العاطفيـة أو االجتماعيـة أو               لعنفإن ا 

ويمكـن أن يكـون العنـف       . االقتصادية، والقسر أو الضغط، عالوة على األذى البدنى       

سافرا، فى شكل اعتداء بدنى أو تهديد شخص ما بالسالح؛ ويمكن أن يكون مستترا، فى               

 أو الخداع، أو أى شكل آخـر مـن الضـغوط            شكل التخويف أو التهديد، أو المالحقة،     

ويضطر الشخص المستهدف بهذا النوع مـن العنـف إلـى أن            . النفسية أو االجتماعية  

  .يتصرف كما هو متوقع أو يعمل على غير إرادته بدافع من الخوف

ويعتبر حادث العنف فعال أو سلسلة من األفعال المؤذية التى يرتكبها الجانى أو مجموعة              

وقد ينطوى على أنواع عديدة وأفعـال       . ضد شخص أو مجموعة من األفراد     من الجناة   

فقد يستغرق دقـائق، أو     . عنف متكررة خالل مدة من الزمن، على فترات زمنية متباينة         

  .ساعات، أو أيام، أو العمر كله
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 هو سوء استخدام القوة الذى يحقق الجانى من خالله سيطرة أو ميـزة علـى                واالعتداء

 باستخدام وإحداث األذى البدنى أو النفسى له، أو إثارة الخوف من هـذا              المعتدى عليه، 

ويمنع االعتداء األشخاص من اتخاذ قرارات حرة ويضطرهم إلى التصرف على           . األذى

  .غير إرادتهم

 هو إجبار، أو محاولة إجبار، شخص آخر على التورط فى سلوك علـى غيـر                والقسر

اح اللفظى، أو المناورة، أو الخـداع، أو التوقعـات          إرادته باستخدام التهديدات، أو اإللح    

  .الثقافية، أو القوة االقتصادية

هو مظهر لعالقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبـر           ]... العنف ضد المرأة  "[

التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولـة دون             

ف ضد المرأة من اآلليات االجتماعية الحاسمة التى يفرض         تقدمها الكامل، كما أن العن    

  ."بها على المرأة وضع التبعية للرجل

  إعالن األمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة

  1994فبراير /  شباط23

     

وتتأثر جميع العالقات بفعـل     .  مصطلح يفهم منه أنها القدرة على اتخاذ القرارات        والقوة

تستخدم القوة فى اتخاذ قرارات بشأن حياة المرء، فإنها تصـبح           وعندما  . ممارسة القوة 

بمثابة تأكيد للقبول الذاتى واحترام الذات الذى يعمل بدوره على تعزيز قبول اآلخـرين              

وعندما تستخدم القوة للهيمنة، فإنها تفرض التزامـات بشـأن حيـاة            . واحترامهم كأنداد 

ولكى يمكن منع ومواجهـة العنـف       . ااآلخرين وتقيدها وتحظرها وتتخذ قرارات بشأنه     

الجنسى والقائم على نوع الجنس بصورة فعالة، فإنه يجب تحليل وفهم عالقات القـوى              

بين الرجال والنساء، وبين النساء والنساء، وبين الرجـال والرجـال، وبـين الكبـار               

  .والصغار، وفيما بين األطفال

رون علـى حمايـة المؤسسـات       وفى حاالت األزمات اإلنسانية، يعتمد السكان المتضر      

ويحتل المشتغلون بتقديم المساعدات اإلنسانية، و الحكومات ومسئولو حفظ         . ومساعداتها

األمن وتنفيذ القانون وضعا متميزا، حيث إن لديهم سلطة اتخاذ القرارات التى تؤثر على              
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ما  عنـد  االستغالل وسوء المعاملة  ويحدث  . رفاه األشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة     

يساء استعمال هذا التفاوت فى القوى على نحو يلحق الضرر بهؤالء األشخاص الذين ال              

ويمكن أن يتخذ االسـتغالل     . يستطيعون التفاوض أو اتخاذ القرارات على قدم المساواة       

التهديدات، أو  (وسوء المعاملة شكل القوة البدنية والنفسية أو غير ذلك من وسائل القسر             

بهدف اكتساب حظوة جنسـية أو غيـر ذلـك مـن            ) ع، أو االبتزاز  اإلغواء، أو الخدا  

  .االمتيازات مقابل خدمات

  

  

من الناحية المؤسسية، يمثل االستغالل واالعتداء الجنسى من قبل موظفى الخـدمات            

اإلنسانية فشال من جانب الوكاالت اإلنسانية التى يتمثل دورها المعلـن فـى تـوفير               

  .الحماية والرعاية

  ائمة المشتركة بين الوكاالتاللجنة الد

  ورقة سياسات بشأن الحماية من االعتداء واالستغالل الجنسى فى األزمات اإلنسانية

  2002إبريل /  نيسان9روما، 

  

  

 يحدث عندما يتخذ شخصا اختيارا واعيا بأن يوافق بحرية وطواعية على فعـل              والقبول

وال .  عدم وجـود قبـول واع       لإلشارة إلى  على غير رغبتها  وتستخدم عبارة   . ء ما ىش

يكون هناك قبول عندما يتم الحصول على الموافقة من خالل اسـتخدام التهديـدات، أو               

  .القوة، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو االختطاف، أو االحتيال، أو الخداع أو التضليل

 ويعتبر استخدام التهديد بحجب منفعة، أو الوعد بتقديم منفعة، من أجل الحصول علـى             

موافقة شخص ما، أيضا، سوء استخدام للسلطة؛ وأى موافقة يتم الحصول عليها بهـذه              

كما ال يتحقق القبول إذا كان الشخص دون سـن القبـول            . الطريقة ال تقوم على القبول    
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انظر الفصـل   ( أو كان معرفا بأنه طفل بموجب القوانين السارية          )ىالدستور(القانونى  

  ).الخامس

مجموعة من األشخاص أو مؤسسة، يرتكب، ويؤيد، ويتغاضى،         هو شخص أو     والجانى،

عن العنف أو غيره من االعتداءات ضـد شـخص أو مجموعـة مـن               , بشكل مباشر 

و اتخاذ قرارات أو سلطة حقيقى أو متصور،        , ويعتبر الجناة فى وضع قوة    . األشخاص

  .ومن ثم يستطيعون ممارسة السيطرة على ضحاياهم

شائعة أن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس يرتكبه فـى           ومن المعتقدات الخاطئة ال   

و الحقيقة أن معظم أفعال العنف الجنسى والمرتبط بنوع الجنس يرتكبهـا            . العادة غرباء 

  . شخص معروف للناجى ، ويتم التخطيط مسبقا للكثير من حوادث العنف

نف الجنسى والقـائم    كما أن أفراد األسرة والمجتمع المحلى يمكن أن يرتكبوا أعمال الع          

وتتغاضى الدول والمؤسسات عن العنف الجنسى والقائم علـى نـوع           . على نوع الجنس  

 ، بما فى ذلك ما يـتم        ةالجنس وترتكبه عندما ال يتم مواجهة ومنع الممارسات التمييزي        

وكثيرا ما يرتكب أفـراد     . من خالل استخدام األدوات القانونية وأدوات السياسات العامة       

لمسلحة من األطراف المتحاربة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس خـالل            القوات ا 

  .الحروب والصراعات

إن مرتكبى أعمال العنف الجنسى والمرتبط بنوع الجنس يكونون أحيانـا هـم نفـس               

  .األشخاص الذين يعتمد عليهم الناجون لمساعدتهم وحمايتهم

  

ناجية أنثى وجانيا   / ع الجنس ضحية  وتشمل معظم حاالت العنف الجنسى والقائم على نو       

كما أن معظم أفعال العنف الجنسى والقائم على نـوع الجـنس المرتكبـة ضـد                . ذكرا

  .الصبيان والرجال يرتكبها جناة ذكور

فى معظم المجتمعات، يكون دور نوع الجـنس        ): األزواج، الرفقاء (الشركاء الحميمون   

 القـرارات وممارسـة السـلطة علـى     المقبول للشركاء الحميمين من الذكور هو اتخاذ  
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ومن المؤسف، أنه كثيرا ما تمارس هذه السلطة والنفـوذ مـن خـالل              . الشريكة األنثى 

  .واالعتداء, والعنف, التمييز

غالبا ما تعانى الفتيات من العنف الجنسى       : أفراد األسرة، واألقارب واألصدقاء المقربون    

من اإلهمال إلى زنا المحارم، ال يبلـغ        و. والقائم على نوع الجنس داخل النطاق األسرى      

أو أزواج  /دائما عن هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان، حيث إنهـا قـد تشـمل اآلبـاء و               

كما تحدث ممارسات تقليدية ضـارة      . أو األعمام كجناة  / و واألشقاء, والجدود, األمهات

  .بعلم، و أحيانا بمشاركة أفراد األسرة واألقارب واألصدقاء المقربين

يستطيع القادة وغيـرهم    ): المدرسون، القادة، السياسيون   (اد المجتمع أصحاب النفوذ   أفر

من أفراد المجتمع المحلى ممن هم فى أوضاع السلطة أن يسيئوا استخدام هذه السـلطة               

و فى هـذه الحـاالت يكـون        . من خالل أفعال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

بالغ عن العنف بسبب ما يتمتع به الجانى من وضع          الناجى أكثر ترددا فى اإل    / الضحية

  . ثقة وسلطة فى المجتمع المحلى

غالبا ما يجسد الجنود السلطة     : قوات وجنود األمن، بمن فى ذلك المكلفون بحفظ السالم        

وفـى  . وعادة ما يكونون مسلحين ولديهم تفويض بتحقيق األمن فى المجتمعات         . المطلقة

أو القبض على الناس    /  باحتجاز و  -ويقومون بالفعل   , بعض األوضاع، يستطيع الجنود   

وكثيرا ما يكون الجنود وقوات األمن فى وضع من يمـنح أو            . ولديهم الحصانة فى ذلك   

ويمكن أن يؤدى عبور الحدود، والمرور من نقـاط         . يمنع الحقوق واالمتيازات لالجئين   

 مخاطر التعرض للعنف    وطلب السلع والخدمات من القوات المسلحة إلى زيادة       , التفتيش

  .الجنسى والقائم على نوع الجنس، خاصة بالنسبة لالجئات

يشغل الموظفون الدوليون والوطنيون والموظفـون مـن        : العاملون بالمعونة اإلنسانية  

الالجئين العاملين فى منظمات المعونة اإلنسانية، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية،            

ات الحكومات المضيفة، مناصب ذات سلطة كبيرة فـى         ووكاالت األمم المتحدة، ووزار   

وتتصور مجتمعات الالجئين أن هؤالء المـوظفين يملكـون النقـود،           . أوساط الالجئين 

 فيها هؤالء الموظفون اسـتعمال      ىءومن المؤسف أن هناك حاالت يس     . والنفوذ والسلطة 

 األهمية البالغة   ومن.  بنوع الجنس  طهذه السلطة ويرتكبون أفعال العنف الجنسى والمرتب      

أن يتلقى جميع موظفى المعونة اإلنسانية تدريبا وتوعية حول نـوع الجـنس والعنـف               

انظـر  . (الجنسى والقائم على نوع الجنس، وأن يتحملوا مسئولية السلوك غير الالئـق           
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لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشـئون      الخاصة با  لالطالع على قواعد السلوك      1 ملحق

  ).)2002(الالجئين 

تساعد الممارسات التمييزية فى تقديم الخدمات االجتماعية على اسـتمرار          : المؤسسات

فحجب المعلومات، وتأخير المساعدة الطبية     . وزيادة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين     

أو الحرمان منها، وتقديم رواتب متفاوتة مقابل نفس العمل، وإعاقة العدالة، تمثل بعض             

  .رتكب من خالل المؤسساتأشكال العنف التى ت

  

  :انظر أيضا

ورقة سياسات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت عن الحماية مـن االعتـداء              •

 )2002(واالستغالل الجنسى فى حاالت األزمات اإلنسانية 

  )2002(قواعد السلوك للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين  •

  

  ى نوع الجنس أنواع العنف الجنسى والقائم عل

يصف الجدول التالى بعضا من أكثر أشكال العنف الجنسى والقائم على نـوع الجـنس               

وهذه القائمة ليست شاملة وال حصرية؛ وإنما هى أداة عملية يمكن اسـتخدامها             . شيوعا

فى كل موقع للمساعدة على تحديد األشكال المختلفة لما هو موجود من العنف الجنسـى               

وقد تم تجميع أفعال العنف الجنسى والقائم على نوع الجـنس           . جنسوالقائم على نوع ال   

  :فى خمس فئات

 ىالعنف الجنس 

 العنف البدنى 

 العنف العاطفى والنفسى 

 الممارسات التقليدية الضارة 
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  االقتصادى-العنف االجتماعى 

  

  

  

  

 العنف الجنسى

  :يمكن أن يرتكبه  األمثلة/ الوصف  نوع الفعل

االغتصــاب واالغتصــاب 

  جىالزو

التعدى على أى جزء مـن      

جسم الضـحية أو الجـانى      

ــاء  ــن األعض ــو م بعض

الجنسية، أو التعدى علـى     

فتحــة الشــرج أو الفتحــة 

التناسلية للضحية بأى شىء    

مادى أو أى جزء آخر من      

الجسم باستخدام القـوة، أو     

ــتخدامها، أو  ــد باس التهدي

باإلكراه، أو بانتهاز ظروف    

اضطرارية، أو ضد شخص    

لى إبداء قبـول    غير قادر ع  

المحكمة الجنائيـة   (حقيقى  

  ).  الدولية

  

أى شخص فى وضع قوة،     

وسلطة وسيطرة، بما فـى     

ذلك الـزوج، أو الشـريك      

  .الحميم، أو مقدم الرعاية

شخص ما يثق به الطفـل،      أى فعل يستخدم فيه الطفل     االعتــداء الجنســى علــى 
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األطفال، وانتهاك عفـتهم،    

  وزنا المحارم بهم

. من أجل اإلشباع الجنسـى    

ــات ــيةوأى عالق /  جنس

  .اختالط جنسى مع طفل

بما فـى ذلـك الوالـد، أو        

ــراد  الشــقيق، أو أحــد أف

األسرة الممتدة، أو الصديق    

أو الغريب، أو المدرس، أو     

أحد الكبـار، أو القـادة أو       

مقــدم الرعايــة، أو أى  

شخص فى وضع قـوة أو      

ســلطة أو ســيطرة علــى 

  .الطفل

ب االغتصا/ اللواط باإلكراه 

  من فتحة الشرج

الجماع من فتحـة الشـرج      

قسرا، وعادة مـا    /باإلكراه

يكون من ذكر لذكر أو من      

  .ذكر ألنثى

أى شخص فى وضع قوة،     

  .وسلطة، وسيطرة

ــاب أو   ــة االغتص محاول

محاولة ممارسـة اللـواط     

االغتصاب من فتحة   / كرها

  الشرج 

/ كراهمحاولة الجماع بـاإل   

  .قسرا؛ بدون إيالج

 قوة،  أى شخص فى وضع   

  .وسلطة، وسيطرة

التعرض البدنى الفعلـى أو       ىاالعتداء الجنس

التهديـــدى ذو الطـــابع 

الجنسى، بمـا فـى ذلـك       

المالمســة غيــر الالئقــة، 

بالقوة أو فى ظروف غيـر      

  .متكافئة أو اضطرارية

أى شخص فى وضع قوة،     

وسلطة، وسـيطرة، أفـراد     

المجتمع المحلـى،   /األسرة

الزمالء فى العمل، بمن فى     

  . المشرفون، والغرباءذلك

ــتغالل لوضـــع   ىاالستغالل الجنس أى اسـ

ــارق   ــعاف، أو لف استض

السلطة، أو ثقة، ألغـراض     

 فى وضع قوة،    أى شخص 

ونفوذ، وسيطرة، بمن فـى     

ذلك المشـتغلون بالمعونـة     
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ــك   ــمل ذل ــية؛ ويش جنس

االستفادة مؤقتا، من الناحية    

االجتماعية أو االقتصادية،   

من االستغالل الجنسى للغير    

اللجنة الدائمة المشـتركة    (

ويعتبر ). فيما بين الوكاالت  

لجنسـى أحـد    االستغالل ا 

ــى  ــار ف ــراض االتج أغ

الـذى ُيـؤّدى    (األشخاص  

بطريقــة جنســية، وخلــع 

ــس و ــرى /المالب أو التع

باإلكراه، والزواج قسـرا،    

ــارى،  ــل اإلجبـ والحمـ

واالنخراط فى إنتاج المواد    

ــاء،  ــة أو البغـ اإلباحيـ

واالبتزاز الجنسـى مقابـل     

منح سلع وخدمات ومنـافع     

ــترقاق  ــاعدة، واالس المس

  .)ىالجنس

  

/ اإلنســـانية، والجنـــود

ــاط   ــى نق ــئولون ف المس

ــون،   ــيش، والمدرس التفت

ــبكات   ــون، وش والمهرب

  . االتجار

ويشـار  (البغاء اإلجبارى   

إليه أيضا على أنه استغالل     

  )ىجنس

القسرية / التجارة اإلجبارية 

فى الجنس مقابـل مـوارد      

ــة، و ــدمات، ماديـ خـ

ومســاعدات، وعــادة مــا 

تستهدف النساء والفتيـات    

المستضعفات بدرجة كبيرة   

غير القادرات على تـوفير     

الحاجات اإلنسانية األساسية   

ــى وضــع  أى شــخص ف

ــودا أو  متميــز، يملــك نق

سيطرة على موارد ماديـة     

وخدمات، وينظر إليه على    

أنه قوى، يعمل بالمعونـة      

  .نسانيةاإل
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أو /مــن أجــل أنفســهن و

  .أطفالهن

  

أى مراودة جنسـية غيـر        ىالتحرش الجنس

مقبولة، وعادة مـا تكـون      

متكررة وغير متبادلـة، أو     

ــر   ــى غي ــام جنس اهتم

مرغوب، أو طلب اتصـال     

جنسى أو مالطفات جنسية،    

أو تلميح جنسـى أو غيـر       

ذلك من التصرفات اللفظية    

ــابع   ــة ذات الط أو البدني

الجنسى، أو عرض مـواد     

ى من  إباحية، عندما يكون أ   

ذلك متصـال بالعمـل، إذا      

ُجِعل شرطا لالسـتخدام أو     

خلق بيئة عمل ترويعية أو     

  . أو عدوانية،عدائية

ــل، أو  ــحاب العمـ أصـ

المشرفون أو الزمالء، وأى    

شخص فى وضع قـوة، أو      

  .سلطة، أو سيطرة

العنف الجنسـى كسـالح     

  للحرب والتعذيب

الجرائم ذات الطابع الجنسى    

 التى ترتكب ضد اإلنسانية،   

ومن بينهـا االغتصـاب،     

ــى،   ــترقاق الجنس واالس

ــيم   ــاض أو التعق واإلجه

القســريين، أو أى أشــكال 

أخرى من العنـف لمنـع      

الوالدة، والحمل اإلجبارى،   

ما ترتكبه، وتجيـزه    كثيرا  

وتأمر به، القوات المسلحة    

أو الشرطة أو الجماعـات     

ــراف  ــلحة أو أى أط المس

  .أخرى فى النزاع
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والوالدة القسرية، وإنجـاب    

األطفال قسـرا، وتنشـئة     

األطفال قسرا، مـن بـين      

ويعرف . جملة أمور أخرى  

العنف الجنسى كشكل مـن     

نه أى  أشكال التعذيب على أ   

فعل أو تهديـد ذى طـابع       

جنسى يحدث ألما أو معاناة     

عقليــة أو نفســية شــديدة 

للحصول على معلومات أو    

اعتراف من الضحية أو من     

ة أى  شخص ثالث أو معاقب   

  الضـحية  ، أو ترويع  منهما

أو ترويع شخص ثالث، أو     

لتدمير، جماعة وطنيـة أو     

إثنية أو عرقية أو دينيـة،      

  .  كليا أو جزئيا

  

  العنف البدنى

  :يمكن أن يرتكبه  األمثلة/ الوصف  نوع الفعل

ــم، أو    ىاالعتداء البدن ــرب، أو اللك الض

ــض أو   ــرفس، أو الع ال

ــويه أو   ــرق، أو التش الح

و القتل، باستخدام أسـلحة أ    

بدونها؛ وكثيرا ما يسـتخدم     

الزوج، الشـريك الحمـيم،     

أحد أفراد األسرة، الصديق،    

أحد المعـارف، الغريـب،     

وأى شخص فـى موضـع      

قوة، وأفراد مـن أطـراف      
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مع أشكال أخرى من العنف     

الجنسى والمـرتبط بنـوع     

  . الجنس

  .النزاع

أو االتجار فى البشر    / بيع و   االتجار، االسترقاق

لجنسـية  من أجل األنشطة ا   

اإلجبارية، وأعمال السخرة   

والخـــدمات القســـرية، 

واالسترقاق أو الممارسات   

الشـــبيهة باالســـترقاق، 

ــتعباد أو استئصــال  واالس

  . األعضاء

أى شخص فى موضع قوة     

  .أو سيطرة

  

  العنف العاطفى والنفسى

  :يمكن أن يرتكبه  األمثلة/ الوصف  نوع الفعل

ــى   االمتهان/ االعتداء ــداء اللفظ ــر االعت غي

الجنسى المهين، والمخـزى    

/ الضـحية  والمذل؛ إجبـار  

الناجى على االنخراط فـى     

أعمال مهينة، سـواء فـى      

الحياة العامة أو الخاصـة؛     

ــات   ــن النفق ــان م الحرم

األساســية الالزمــة لبقــاء 

  .األسرة على قيد الحياة

  

أى شخص فى موضع قوة     

وسيطرة؛ وكثيرا ما يرتكبه    

ــركاء  األزواج، أو الشــ

 أو أفراد األسرة    الحميمون

  .ممن هم فى موقع سلطة
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ــن     تحديد اإلقامة ــخص ع ــزل ش ع

األسـرة، تقييـد    /األصدقاء

الحركــة، الحرمــان مــن 

تقييـد  / الحرية أو تعويـق   

  .الحق فى حرية الحركة

أى شخص فى موضع قوة     

وسيطرة؛ وكثيرا ما يرتكبه    

ــركاء  األزواج، أو الشــ

الحميمون أو أفراد األسرة    

  .طةممن هم فى موضع سل

  

  الممارسات التقليدية الضارة

  :يمكن أن يرتكبه  األمثلة/ الوصف  نوع الفعل

استئصال األعضاء التناسلية     ختان اإلناث

ألسباب غير طبية، ويـتم     

ذلك عادة فى سن صغيرة؛ 

ويتراوح بين االستئصـال    

الجزئى إلى الكلى، وإزالـة     

ــلية،  ــاء التناسـ األعضـ

والخياطة سواء لدواع ثقافية    

ــد ــر أو ل واع أخــرى غي

عالجية؛ وكثيرا ما يجـرى     

عدة مـرات علـى مـدى       

العمر، أى بعد الـوالدة أو      

المــرأة / إذا كانـت الفتـاة  

  . ضحية اعتداء جنسى

ــديون،  ــون التقلي الممارس

بتأييد، وتغاضى ومسـاعدة    

من األسـرة، والجماعـات     

الدينية والمجتمعات المحلية   

  .بأكملها ومن بعض الدول

 مرتــب دون الســن زواج  الزواج المبكر

ويمثـل  (القانونية للقبـول    

االتصال الجنسى فى هـذه     

العالقة اغتصـابا قانونيـا،     

الوالدان، والمجتمع المحلى،   

  .والدولة
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حيث إن الفتاة تكون غيـر      

مؤهلة قانونا للموافقة على    

  ).مثل هذا االرتباط

زواج مرتب ضد رغبـات       الزواج باإلكراه

الناجى؛ وغالبا ما   / الضحية

ع مهر للعائلة؛ وعنـدما     يدف

يرفض هذا الزواج يحـدث     

  .أو عواقب وخيمة/ عنف و

  .الوالد، أفراد العائلة

القتل والتشويه دفاعا عـن     

  الشرف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشويه أو قتل امرأة أو فتاة      

كعقاب لها على أفعال تعتبر     

غير الئقة لنـوع جنسـها      

يعتقد بأنها تجلب العار على     

األسرة أو المجتمع المحلى    

مثل إلقاء مادة حارقة على     (

وجه امرأة شابة كعقاب لها     

لجلبها العار على العائلـة     

بمحاولة الزواج من شخص    

ــة ــره العائل ــم تخت ، أو )ل

للمحافظة على شرف العائلة    

أى كإنقاذ للسمعة من جرم     (

ارتكبه أحد أفـراد العائلـة      

  ).الذكور

الوالد، أو الزوج، أو أحـد      

أفراد األسرة اآلخـرين، أو     

  .راد المجتمع المحلىأف

ــاث أو    أو إهمالها/وأد المولودة و ــال اإلن وأد األطف

أو /حرمانهن من الطعـام و    

إهمالهن ألنهن يعتبرن أقل    

ــراد األســرة  ــد، وأف الوال

  .اآلخرون
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قيمة فـى المجتمـع مـن       

  .األطفال الذكور

حرمان الفتيات أو النسـاء     

  من التعليم

ــن   ــات م ــراج الفتي إخ

المدارس، وحظر حصـول    

ــى ا ــاء عل ــات والنس لفتي

المعارف األساسية أو الفنية    

ــة أو  ــة أو العلمي أو المهني

  .إعاقة حصولهن عليها

الوالــدان، أفــراد األســرة 

اآلخرون، المجتمع المحلى،   

  .بعض الدول

  

   االقتصادى-العنف االجتماعى

  يمكن أن يرتكبه  األمثلة/  الوصف  نوع الفعل

ــرص   ــى الف ــز ف التميي
رمـان  أو الح / والخدمات و 

  منها

االستبعاد، والحرمان مـن    
ــى  فــرص الحصــول عل
التعلـــيم، أو المســـاعدة 
الصحية، أو العمل بـأجر؛     
ــوق  ــن حق ــان م والحرم

  . الملكية

أفراد العائلـة، المجتمـع ،      
المؤسسات، والمنظمـات،   

  القوى الفاعلة الحكومية

النبذ / االستبعاد االجتماعي 
  ىالقائم على التوجه الجنس

ــرص   ــن ف ــان م الحرم
الحصول على الخدمات، أو    
ــة، أو  ــا االجتماعي المزاي
ممارسة الحقـوق المدنيـة     
واالجتماعية واالقتصـادية   
والثقافية والسياسية والتمتع   
بها، والممارسات التمييزية   
أو األذى البدنى والنفسـى     
والتغاضى عن الممارسات   
التمييزية، والعداء العام أو    

أفراد األسرة، والمجتمـع،    
والمؤسسات، والمنظمـات،   
  .والجهات الحكومية الفاعلة
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الخاص للشواذ جنسـيا، أو     
   ينمتذكرين متأنث

ــريعية   ــات التش الممارس
  التعويقية

ــة  ــن إمكاني ــان م الحرم
ممارسة الحقـوق المدنيـة     
واالجتماعية واالقتصـادية   
والثقافية والسياسية والتمتع   
بها، بالنسبة للنساء بالدرجة    

  .األولى

لـى،  األسرة، المجتمع المح  
  المؤسسات والدولة

  

  متى وأين يحدث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؟

من الممكن أن يحدث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى أى مكـان وفـى أى                 

فهو يستخدم كسالح فى الحرب؛ ويرتكب فيما يفترض أنه نوع من المحافظة على             . وقت

والهياكل التى تحكـم المجتمـع علـى سـلوك          ومثلما تؤثر القوانين    . أمان منزل المرء  

األفراد، فإن االتجاهات الفردية يمكن أن تؤثر أيضا على الطريقة التى تسـتجيب بهـا               

ويمثـل  . األسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات بصفة عامة ألنواع معينة من السلوك         

  .الرسم البيانى التالى الروابط الواضحة بين الفرد والمجتمع

  

           الفرد             العالقة               المجتمع المحلى         المجتمع     

  

، فإن درجة المعرفة، واألمن الشخصى، وسـبل الحصـول علـى            الفردوعلى مستوى   

الموارد والخدمات والمزايا االجتماعية، والتحكم فيها، وتاريخ الشخص واتجاهاتـه إزاء           

ناجيـا أو مرتكبـا     /  إذا كان الشخص سيصبح ضحية     نوع الجنس، يمكن أن تؤثر فيما     

  .للعنف
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بين : ، السياق المباشر الذى يمكن أن يحدث فيه االعتداء        العالقةويمثل المستوى الثانى،    

وفى هذا المستوى، تبدأ أوجه التفاوت القائمة فى القوى بـين       . األفراد، بل وداخل األسر   

  .المتميز/ األفراد فى توطيد أوضاع التابع

القوة المحركة بين الناس وفيمـا بيـنهم التـى تتـأثر            المجتمع المحلى   ثل مستوى   ويم

بالتواصل االجتماعى داخل الهياكل المحلية مثل المدارس، ومؤسسات الرعاية الصحية،          

وبالنسبة لالجئين، يوجد هذا الهيكل فـى مخيمـات         . وجماعات األنداد، وعالقات العمل   

يكون لتوافر الخدمات االجتماعية وسبل الحصول      الالجئين أو محيطهم، حيث يمكن أن       

عليها، وتخطيط المخيم ذاته، تأثير مباشر على وقوع حوادث عنف جنسى وقائم علـى              

  .  نوع الجنس من عدمه

 األعراف الثقافية واالجتماعية الخاصة بأدوار الجنسـين، واالتجاهـات          المجتمعويشمل  

ونيـة والسياسـية التـى تحكـم السـلوك          إزاء األطفال والنساء والرجال، واألطر القان     

  .واالتجاهات إزاء استخدام العنف كوسيلة لفض المنازعات

ويمكن بشكل واضح رؤية أن التغيرات فى السلوك واالتجاهات فـى أى مجـال مـن                

ولذلك ينبغى أن تستهدف التدخالت الرامية إلى       . المجاالت قد تؤثر على المجاالت كلها     

  .ى والقائم على نوع الجنس جميع المستوياتمنع أو مواجهة العنف الجنس

يحدث العنف الجنسى والقائم على نوع الجـنس فـى جميـع الطبقـات، والثقافـات،          

  .والديانات، واألعراق، وفى الجنسين وفى كل األعمار

  

  

  

  العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أثناء دورة اللجوء

وتواجه النساء واألطفال المزيد من     . مسلحةتتصدع الهياكل االجتماعية أثناء النزاعات ال     

مخاطر التعرض للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس عندما يفـرون مـن القتـال               
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وغالبا ما يتشتت أفراد األسر أثناء القتال مخلفين أطفاال افترقوا عـن            . ويلتمسون ملجئا 

ـ   . بقية أسرهم ونساء مسئوالت وحدهن عن حماية أسرهن وإعالتهـا          دول ويصـف الج

بوردين، أنواع العنف التـى يمكـن أن        . البيانى التالى، المأخوذ عن جدول وضعه إس      

  .تحدث أثناء مختلف مراحل دورة اللجوء

  

  نوع العنف  المرحلة

أثناء النـزاع، قبيـل     

  الفرار

لسوء المعاملة من جانب أشخاص فى موقع القوة؛ المقايضـة          

الختطـاف  الجنسية للنساء؛ االعتداء الجنسى، االغتصـاب، ا      

بواسطة أفراد مسلحين من أطراف النزاع؛ بما فى ذلك قـوات           

  .األمن؛ االغتصاب الجماعى وحاالت الحمل القسرى

التهجم الجنسى مـن جانـب العصـابات، حـرس الحـدود،              أثناء الفرار

القراصنة؛ األسر من أجل االتجار بواسطة المهربين وتجـار         

  .العبيد

  

والقسر، واالبتزاز من جانب أشـخاص فـى        التهجم الجنسى،     فى بلد اللجوء

السلطة؛ االعتداء الجنسى على األطفال المنفصلين عن ذويهـم         

فى مراكز الرعاية؛ العنف األسرى؛ االعتداء الجنسـى أثنـاء          

الوجود فى مرافق العبور، وجمع الوقود، وإحضار المياه، وما         

؛ ىسرالبغاء الق / إلى ذلك؛ البغاء من أجل البقاء على قيد الحياة        

االستغالل الجنسى لألشخاص الذين يلتمسون وضعا قانونيا فى        

بلد اللجوء أو سبل الحصول على المساعدة والموارد؛ استئناف         

  .الممارسات التقليدية الضارة

االعتداء الجنسى على النساء واألطفال الذين انفصـلوا عـن          أثنــاء اإلعــادة إلــى 

اص فى موقع القـوة؛     أسرهم؛ االعتداء الجنسى من جانب أشخ     
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التهجمات الجنسية، االغتصاب بواسـطة أفـراد العصـابات،           الوطن

  .القسرية إلى الوطن/ وحرس الحدود، اإلعادة اإلجبارية

االعتداء الجنسى على العائدات كشكل من أشـكال العقوبـة؛            أثناء إعادة االندماج

االبتزاز الجنسى من أجل إضفاء الطابع النظامى على الوضع         

 االستبعاد من عمليات صنع القرارات؛ الحرمان مـن         القانونى،

سبل الحصول على الموارد والحق فى التوثيق الفردى والحق         

  .حيازة الممتلكات، أو تعويق ذلك/ فى استعادة

  

  العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أثناء دورة الحياة

 لهـا النسـاء     ، أشكال العنف التى تتعرض    هيس. يصف الجدول التالى، الذى وضعه ل     

  .أثناء مراحل حياتهن المختلفة

  نوع العنف القائم  المرحلة

اإلجهاض االنتقائى حسب نوع الجنس؛ الضرب أثناء الحمـل؛           قبل الميالد

  .الحمل القسرى

؛ التفرقـة فـى     ىوأد المواليد اإلناث؛ اإليذاء العاطفى والبـدن        فترة الرضاعة

  .الحصول على الغذاء والرعاية الطبية

  

تزويج األطفال؛ ختان اإلناث؛ االعتداء الجنسى مـن جانـب            لة اإلناثطفو

أفراد األسرة والغرباء؛ التفرقة فى الحصـول علـى الغـذاء           

  .والرعاية الطبية والتعليم

العنف أثناء المغازلة؛ ممارسة الجنس قسرا ألسباب اقتصادية          المراهقة

ن ؛ االعتداء الجنسى فـى مكـا      )مثال، مقابل رسوم المدرسة   (

ـ       الـزواج المرتـب؛     ى؛العمل؛ االغتصاب؛ التحـرش الجنس
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  .االتجار

االعتداء البدنى والنفسى والجنسى من جانب الشركاء الحميمين          سن اإلنجاب

واألقارب الذكور؛ حاالت الحمل القسرى بواسطة الشـركاء؛        

ـ             ى؛االعتداء الجنسى فـى مكـان العمـل؛ التحـرش الجنس

ا فـى ذلـك اغتصـاب       االغتصاب؛ سوء معاملة األرامل بم    

  .الممتلكات وممارسات التطهير الجنسى

سوء معاملة األرامل، بما فى ذلـك اغتصـاب الممتلكـات؛             الشيخوخة

االتهامات بممارسة السحر؛ العنف البدنى والنفسى من جانـب         

أفراد األسرة الشبان؛ التفرقة فـى الحصـول علـى الغـذاء            

  .والرعاية الطبية

    

  جنسى والقائم على نوع الجنس أسباب وعواقب العنف ال

من أجل وضع برامج مالئمة لمنع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجـنس،              

فمن شأن فهم األسـباب     . فإنه من المهم تحليل أسباب وعواقب هذا العنف فى كل محيط          

أن يساعد على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنف؛ ومن شأن فهم العواقب أن يؤدى إلـى   

  .الناجين/ اذ إجراءات مواجهة مالئمة من أجل مصلحة الضحايااتخ

  أنشطة الوقاية > –األسباب 

  أنشطة المواجهة> -العواقب 

  أسباب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

تكمن األسباب الجذرية للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى مواقـف المجتمـع              

 والذى يضع النساء فى وضـع التـابع         ،ى نوع الجنس  وممارساته إزاء التمييز القائم عل    

ويؤدى افتقاد المرأة وعمل المرأة لقيمة اجتماعية واقتصادية، واألدوار         . بالنسبة للرجال 

المقبولة لدى كل من الجنسين، إلى استدامة وتدعيم االفتراض بأن الرجال لديهم سـلطة              

عنف الجنسى والقائم على نـوع  ويعمل مرتكبو ال. اتخاذ القرارات والسيطرة على النساء  
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الجنس، من خالل هذا العنف، سواء كان فرديا أو جماعيا، على االحتفاظ باالمتيـازات              

  .والسلطة والسيطرة على اآلخرين

-وتتقرر أدوار وهويات الجنسين بواسطة الجنس، والسـن، والظـروف االجتماعيـة           

 العالقات بين األفـراد مـن       كما تتميز . االقتصادية، واألصل اإلثنى، والجنسية، والدين    

الذكور واإلناث، واإلناث واإلناث، والذكور والذكور، بمستويات مختلفة مـن السـلطة            

ويسـاعد إغفـال    . والقوة التى تحافظ على االمتيازات والتبعية فيما بين أفراد المجتمع         

غير وافتقاد الوعى بشأن حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والوسائل           

  .العنيفة فى تسوية المشكالت، على استدامة أوجه التفاوت تلك

  

  عوامل الخطر المساعدة

فى حين يعتبر عدم المساواة والتمييز بين الجنسين من األسباب الجذرية للعنف الجنسى             
والقائم على نوع الجنس، فإن هناك عوامل مختلفة أخرى تحدد نوع العنف ومداه فى كل               

ن نفهم هذه العوامل من أجل وضـع اسـتراتيجيات فعالـة لمنـع              ومن المهم أ  . محيط
  .ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

ينبغى أن تنعكس سبل الحصول المتساوية على الموارد الماديـة وفوائـد المسـاعدة              
ومشاركة المرأة على قدم المساواة فى عمليات صنع القرارات فى جميـع البـرامج،              

ف العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس صـراحة أو تسـتجيب            سواء كانت تستهد  
   .لحاالت طارئة أو لحاجات السكان إلى االنتعاش أو التنمية

ويصف الجدول البيانى التالى بعض األسباب أو عوامل الخطر التى يمكن أن تزيد مـن               
ناجيا أو مرتكبا للعنف الجنسى والقـائم علـى نـوع           / مخاطر أن يصبح المرء ضحية    

  :الجنس

  

  أسباب أو عوامل خطر العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

 افتقاد األمن •  المخاطر الفردية

 التبعية •
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 اإلعاقة البدنية والعقلية •

االفتقار إلى بدائل لمواجهة التغييرات فى الوضع االجتمـاعى        •
 ىاالقتصاد

 سوء استعمال المسكرات والمخدرات/ استعمال •

لناجمة عن الصراع، والفـرار،     الصدمات والضغوط النفسية ا    •
 والنزوح

 ىاضطراب األدوار داخل األسرة والمجتمع المحل •

نقص معرفة األفراد بالحقوق الثابتة بموجب القـوانين        / جهل •
  .الوطنية والدولية

ــراف  األعــــ

ــة  االجتماعيـــ

  والثقافة 

 المعتقدات والممارسات الثقافية والتقليدية التمييزية •

  المعتقدات الدينية •

ر القــانونى اإلطــا

ــات  والممارســ

القانونية فى البلد    

أو بلد  /المضيف و 

  المنشأ األصلى

التمييز، والتغاضى عن العنف الجنسى والقـائم علـى نـوع            •
 الجنس 

 افتقاد الحماية القانونية لحقوق النساء واألطفال •

افتقاد القوانين المناهضة للعنف الجنسى والقـائم علـى نـوع            •
 الجنس

  إنفاذ القوانينافتقاد الثقة فى سلطات •

تطبيق القوانين والممارسات العرفية والتقليدية التـى تفـرض          •
 التمييز بين الجنسين

انعدام الوعى العام ونقص حمـالت المناصـرة التـى تـدين             •
 وتشجب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

 الممارسة التمييزية فى إقامة العدل وإنفاذ القوانين •
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 افتقاد الثقة فى إقامة العدلقلة اإلبالغ عن الحوادث و •

نقص االستعداد للمالحقة القضائية الفعالـة لجميـع الحـاالت           •
 لسلطاتلالمبلغ عنها 

انخفاض عدد المالحقات القضائية المتحققة بالنسبة إلى عـدد          •
 الحاالت المبلغ عنها

عدم إمكان الوصول إلى الشرطة والمحاكم بسبب بعد موقـع           •
 المخيم

 والت عن إنفاذ القوانين من اإلناثاالفتقار إلى وجود مسئ •

نقص الموارد اإلدارية والمعدات لدى المحاكم ومسئولى األمن         •
 ىعلى الصعيد المحل

وجود قوانين أو ممارسات تدعم مفهوم نوع الجنس فى إقامـة            •
  . العدل

الحــرب والنــزاع 

  المسلح

 انهيار الهياكل االجتماعية •

 اعات األخرىممارسة السلطة والسيطرة السياسية على الجم •

 الخالفات اإلثنية •

  ىاالقتصاد -ىالتمييز االجتماع •

حاالت الالجئـين،   

ــدين،  والعائـــ

  والنازحين داخليا

 ىانهيار هياكل الدعم االجتماعى والعائل •

كمنـاطق للجريمـة    (تحديد المواقع الجغرافية والبيئة المحلية       •

 )المرتفعة

التـى  االكتظاظ، المساكن   (تصميم المخيم وهيكله االجتماعى      •

 )تضم أكثر من عائلة، المآوى الجماعية

 تصميم الخدمات والمرافق •
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قيادة المخيم التى يهيمن عليها الذكور؛ القرارات المتحيزة ضد          •

 نوع الجنس

عدم توافر األغذية، والوقود ووسائل إدرار الدخل، مما يؤدى          •

 إلى التنقل فى مناطق منعزلة

 افتقاد حماية الشرطة •

 المنظمات غير الحكومية فى المخيم/ افتقاد وجود المفوضية •

 نقص الدوريات األمنية •

 عدم تسجيل األفراد وبطاقات الهوية •

  )يعتبر الالجئون متميزين ماديا(عداء السكان المحليين  •

  

  

  

  عواقب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

دة من  الناجون من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس مخاطر شدي         / يواجه الضحايا 

االجتماعية الحادة، وبمخاطر الموت فى بعض األحيـان،        -المشكالت الصحية والنفسية  

وينبغى عدم االستخفاف باحتمـاالت حـدوث   . حتى فى حالة عدم وجود اعتداءات بدنية      

  .آثار موهنة طويلة األجل ناجمة عن الصدمات العاطفية واألضرار البدنية

 الجنسى والقائم على نوع الجنس أن يسـاعد         ومن شأن إدراك العواقب المحتملة للعنف     

الجهات الفاعلة على وضع استراتيجيات مالئمة لمواجهة اآلثار الالحقة ومنـع حـدوث            

  .المزيد من األضرار

  .ونستخدم فى الموجز التالى تقسيما قطاعيا للعواقب
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  العواقب الصحية

ط بجميع أنـواع    هناك نتائج صحية وخيمة يمكن أن تكون خطيرة على الحياة وهى ترتب           

  . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

   

  النتائج المميتة

 القتل •

 االنتحار •

 وفيات األمهات •

 وفيات الرضع •

  الوفيات المتصلة باإلصابة باإليدز •

  

  النتائج غير المميتة

  اإلنجابية  البدنية المزمنة  البدنية الحادة

 اإلصابات •

 الصدمة •

 المرض •

  العدوى •

 اإلعاقة •

 جسديةالشكاوى ال •

 حاالت العدوى المزمنة •

 اآلالم المزمنة •

المشكالت المتعلقة بالمعدة  •

 واألمعاء

 اإلجهاض  •

الحمل غير المرغـوب     •
 فيه

 اإلجهاض غير اآلمن •

ــة  • ــراض المنقول األم
بممارسة الجنس بمـا    
فى ذلك نقص المناعة    

 اإليدز/ شريةالب
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 االضطرابات فى األكل •

 االضطرابات فى النوم •

/ سوء استعمال المسـكرات    •

  المخدرات

االضطرابات فى فتـرة     •
 الطمث

 مضاعفات الحمل •

االضطرابات الناجمـة    •

 عن األمراض النسائية

  االضطرابات الجنسية •

  

  

  

  

  االجتماعية-العواقب النفسية 

  العواقب االجتماعية  العواقب العاطفية والنفسية



- 48 - 

 اإلجهاد عقب اإلصابة بالصدمات •

 االكتئاب •

 القلق، الخوف •

 الغضب •

 األمان، كراهية الـذات،     الخجل، عدم  •

 لوم النفس

 األمراض العقلية •

األفكار والسلوك المتمحـوران حـول       •

 االنتحار

  

  

 الناجى/ لوم الضحية •

الوظائف فى المجتمـع    / فقدان الدور  •

 )مثل، كسب الدخل، ورعاية األطفال(

 الوصمة االجتماعية •

 الرفض والعزلة االجتماعية •

 تأنيث الفقر •

ن زيادة أوجـه عـدم المسـاواة بـي         •

  الجنسين

ويسفر هذا الرفض االجتمـاعى     . الناجى/ تنزع معظم المجتمعات إلى لوم الضحية      

 .عن المزيد من األضرار العاطفية، بما فى ذلك الخجل، وكراهية الذات، واالكتئاب

الناجين باإلبالغ عن   / نتيجة للخوف من الوصمة االجتماعية، ال يقوم معظم الضحايا         

يتم اإلبالغ عن معظم حوادث العنف الجنسى والقائم على         وفى الحقيقة، ال    . الحادث

 .نوع الجنس

 

  المتصلة بالعدالة/ العواقب القانونية

إذا لم تكن القوانين الوطنية توفر حماية كافية ضد العنف الجنسى والقائم على نـوع                

الجنس، أو إذا كانت اإلجراءات المتبعة فى الهيئات القضائية وهيئات إنفاذ القـوانين             

 .جراءات تمييزية، فإن هذا النوع من العنف يمكن أن يستمر دون عقابإ
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فيـتم رفـض    . الناجى/ كثيرا ما تنعكس فى المحاكم اتجاهات المجتمع للوم الضحية         

الكثير من قضايا الجرائم الجنسية والقائمة على نوع الجنس أو تصدر على مرتكبيها             

موقعة على الجناة انتهاكـا آخـر       وفى بعض البلدان، تشكل العقوبة ال     . أحكام مخففة 

. الناجى، مثلما يحدث فى حاالت الزواج القسرى بالجانى       / لحقوق وحريات الضحية  

الناجين بسبب ما ينطوى عليه اعتبار      / ويتفاقم الضرر العاطفى الذى يلحق بالضحايا     

 .الجانى غير مخطئ

  األمن/ السالمة

وخائفة، وتفتقد الحماية وتواجـه     الناجية بعدم األمن، وبأنها مهددة،      / تشعر الضحية  

 .خطر التعرض للمزيد من العنف

يواجه أفراد الشرطة واألمن، عند التعامل مع حوادث االتجـار فـى األشـخاص،               

 .مخاطر التعرض لالنتقام

الناجى إلى الرعايـة    / إذا لم يكن أفراد الشرطة واألمن على وعى بحاجات الضحية          

رامهم، فقد يحـدث المزيـد مـن الضـرر          الفورية والمحافظة على كرامتهم واحت    

 .والصدمات بسبب تأخير المساعدة أو السلوك غير الواعى

  

  

 

  نقاط رئيسية للتذكر

وتتقاسـم المفوضـية    . ينتهك العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس حقوق اإلنسان         

ولذلك . والدول المسئولية عن كفالة حماية الالجئين وغيرهم من األشخاص النازحين         

منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس جزء مـن االسـتراتيجية        فإن  

 .الكلية لحماية الالجئين
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الناجين من العنـف الجنسـى      / تشكل النساء والفتيات الغالبية العظمى من الضحايا       

والقائم على نوع الجنس، على الرغم من إمكانية أن يكون الصبيان والرجال أيضـا              

 .ناجين/ ضحايا

نوع الجنس إلى ما يعنيه أن يكون المرء صبيا أو فتاة، امرأة أو رجال، فـى                يشير   

 .مجتمع أو ثقافة معينة

ينبغى أن تركز أى خطة شاملة للوقاية والمواجهة على أدوار واحتياجات كل مـن               

 .المرأة والرجل وكيف يمكن أن يصبحا عوامل للتغيير

الجـنس شـخص معـروف      يرتكب معظم أعمال العنف الجنسى والقائم على نوع          

 .للناجى

أحيانا يكون مرتكبو العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس هم نفـس األشـخاص               

 .الذين يعتمد عليهم الناجون لمساعدتهم وحمايتهم

يحدث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى جميـع الطبقـات، والثقافـات،               

وينبغـى أن تسـتهدف     . روالديانات، واألعراق، وفى الجنسين، وفى جميع األعمـا       

التدخالت الرامية إلى منع أو مواجهة العنف الجنسى والقائم علـى نـوع الجـنس               

 .األفراد واألقارب المقربين والمجتمع المحلى والمجتمع، بصفة عامة

من شأن فهم أسباب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أن يساعد على اتخـاذ                

 عواقب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        إجراءات فعالة لمنعه؛ ويتيح إدراك    

 .الناجين/ اتخاذ إجراءات استجابة مالئمة للضحايا

يعتبر عدم المساواة والتمييز بين الجنسين من األسباب الجذريـة للعنـف الجنسـى               

 .والقائم على نوع الجنس

ة ينبغى أن تنعكس المساواة فى سبل الحصول على الموارد المادية وفوائد المسـاعد             

والمشاركة المتساوية للنساء فى عمليات صنع القرارات فى جميع البرامج، سـواء            

كانت تستهدف صراحة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أو تستجيب للحاجات           

 .الطارئة للسكان أو حاجتهم لالنتعاش أو التنمية
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ـ               ن ينبغى عدم االستخفاف باحتماالت حدوث آثار موهنة طويلة األجـل ناجمـة ع

  .  الصدمات العاطفية واألضرار البدنية
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  الفصل الثانى

  المبادئ التوجيهية

العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس مشكلة تـؤثر علـى األفـراد والمجتمعـات               

وأفضل طريقة لعالج العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، بـالنظر           . والمؤسسات

ظمات والنظم المعرفية المتعـددة فـى       إلى تعقيداته، هى عندما تشترك القطاعات والمن      

. العمل معا، فتحدد وترسم استراتيجيات مشتركة لمعالجة هذا االنتهاك لحقوق اإلنسان          

وينبغى أن توافق جميع القوى الفاعلة المشتركة فى وضع تلك االسـتراتيجيات علـى              

علـى  االلتزام بمجموعة من المبادئ التوجيهية، وأن تدرك أن العنف الجنسى والقائم            

 تبنـى والمبادئ التوجيهية التى ينبغـى أن  . نوع الجنس يعتبر انتهاكا لحقوق اإلنسان    

إشراك مجتمع الالجئين بالكامـل؛ كفالـة مشـاركة         : عليها جميع أنشطة البرامج هى    

 والفتيات والصبيان بصورة متساوية فى تخطيط البـرامج وتنفيـذها           ،النساء والرجال 

ميع القوى الفاعلة بأعمال منسقة ومتعددة القطاعات؛       ورصدها وتقييمها؛ كفالة قيام ج    

السعى إلى تكامل األعمال وتوجيهها لالتجاه السائد؛ وكفالة الخضوع للمساءلة علـى            

بنى عليها جميع األعمال التـى      توالمبادئ التوجيهية التى ينبغى أن      . جميع المستويات 

؛ )النـاجين (النـاجى   )/ ضحاياال(كفالة السالمة المادية للضحية     : يقوم بها األفراد هى   

النـاجى  )/الضـحايا (وضمان السرية؛ واحترام رغبات وحقـوق وكرامـة الضـحية           

؛ ومراعاة المصالح الفضلى للطفل عند اتخاذ أى قرارات بشأن أكثر مسارات            )الناجين(

العمل مالءمة لمنع أو مواجهة حادث من حوادث العنف الجنسى والقائم علـى نـوع               

  .الجنس

  

الجة المشكلة المعقدة الخاصة بالعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس تعاون           وتتطلب مع 

وينبغى أن توافـق    . القطاعات والمنظمات والنظم المعرفية المتعددة وبذلها جهودا منسقة       

جميع القوى الفاعلة المشتركة فى وضع استراتيجيات لمنع ومواجهة العنـف الجنسـى             

ام بمجموعة من المبادئ التوجيهية التى ينبنى عليها        والقائم على نوع الجنس، على االلتز     

ويمكن تقسيم هذه المبادئ إلى تلك التى توّجه وضع البرامج وتنفيذها ورصدها،            . عملها
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الناجين من العنف، سواء كـانوا      / وتلك التى تحكم حماية ومساعدة األفراد من الضحايا       

ع على المزيـد مـن المبـادئ        انظر الفصل الخامس لالطال   . (رجاال أو نساء أو أطفاال    

  ).التوجيهية المحددة المتعلقة باألطفال

  

  المبادئ التوجيهية

  البرامج

  .إشراك مجتمع الالجئين بالكامل •

كفالة مشاركة النساء والرجال والفتيات والصبيان بصورة متسـاوية فـى تخطـيط              •

  .البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها

  .عمال منسقة ومتعددة القطاعاتكفالة قيام جميع القوى الفاعلة بأ •

  .السعى إلى تكامل األعمال وتوجيهها لالتجاه السائد •

  .كفالة الخضوع للمساءلة على كافة المستويات •

  األفراد

 ).الناجين(الناجى )/ الضحايا( للضحية البدنيةكفالة السالمة  •

 .ضمان السرية •

مراعـاة  ، و )جينالنـا (النـاجى   )/الضحايا(احترام رغبات وحقوق وكرامة الضحية       •

لطفل عند اتخاذ أى قرارات بشأن أكثر مسارات العمل مالءمـة           لالمصالح الفضلى   

 .لمنع أو مواجهة حادث من حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  .كفالة عدم التمييز •
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وينبغى أيضا استخدام المبادئ التوجيهية الثابتة فى المواثيق األخـرى، مثـل قواعـد              

  .، وتقاسمها مع جميع األطراف المشاركة فى البرنامجالسلوك

  

  المبادئ التوجيهية للبرامج

ينبغى أن يكون مجتمع الالجئين بؤرة اهتمـام جميـع          . إشراك مجتمع الالجئين بالكامل   

وتعتبـر مشـاركة    . أنشطة البرامج التى تعالج العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس         

ويتطلب ذلك إجراء بحوث للتوصل     . ت أمرا ضروريا  المجتمع المحلى فى صنع القرارا    

إلى فهم لعالقات القوى بين الجنسين وغير ذلك من ديناميات القوى المحركـة داخـل               

  .المجتمع المحلى

كفالة مشاركة النساء والرجال والفتيات والصبيان بصـورة متسـاوية فـى تخطـيط              

 عريض مـن الجماعـات      ينبغى أن يشارك قطاع   . البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها   

واألفراد فى المجتمع المحلى فى جميع مراحل وضع البرامج المتعلقة بمنـع ومواجهـة     

  .العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

ينبغى توجيه األعمال الرامية إلى     . العمل على تكامل األعمال وتوجيهها لالتجاه السائد      

 لالتجاه السائد ودمجها فى البرامج      منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس       

وينبغى عدم إنشائها كبرامج أو مشروعات خاصة، حيث إن ذلك من           . والقطاعات القائمة 

  .شأنه أن يقوض استدامتها على المدى الطويل

إشـراك   يعتبـر . كفالة قيام جميع القوى الفاعلة بأعمال منسقة ومتعددة القطاعـات         

أمـرا ضـروريا إذا     ) معية، الصحة، الحماية، األمن   الخدمات المجت (القطاعات الرئيسية   

. كان للبرامج التى تستهدف العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أن تكـون ناجحـة              

) الحكومات، والمنظمات غير الحكوميـة، والمفوضـية      (ويجب أن تكون القوى الفاعلة      

  .مستعدة للتنسيق والتعاون والتضافر فيما بينها
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ينبغى أن يتحمل جميع المشاركين فى      . لة على جميع المستويات   كفالة الخضوع للمساء  

برامج تستهدف العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس المسئولية عن أعمـالهم وعـن              

  .إنجاز المهام والمسئوليات المتفق عليها

  المبادئ التوجيهية لألفراد

تـذكر أن    نبغـى ي. الناجى وأسرته فى جميع األوقات    / كفالة السالمة البدنية للضحية   

. الناجية قد تكون فى حالة ذعر وتحتاج إلى أن طمأنتها على سالمتها الفردية            / الضحية

وفى جميع الحاالت، ينبغى ضمان أنها ال تواجه خطر التعرض لمزيد مـن األذى مـن              

وإذا اقتضت الضرورة، ينبغى طلب     . قبل المعتدى أو من قبل أفراد آخرين من المجتمع        

 أمن المخيم، أو الشرطة، أو غيرهما من سلطات إنفاذ القـوانين، أو             المساعدة من قوات  

وينبغى االهتمام  بسالمة وأمـن األشـخاص الـذين          . المسئولين الميدانيين، أو غيرهم   

الناجى، مثل األسرة، أو األصدقاء، أو العاملين فى مجاالت الخدمات          / يساعدون الضحية 

   .    وع الجنس، أو الرعاية الصحيةالمجتمعية، أو العنف الجنسى والقائم على ن

وأسـرهم فـى جميـع      ) األشخاص المصـابين  (احترام خصوصية الشخص المصاب     

تقاسم المعلومات الضرورية فقط مع القـوى الفاعلـة األخـرى           : ويعنى ذلك . األوقات

كمـا  . الناجى وما يوافق عليـه    / المشاركة فى تقديم المساعدة، ووفقا لما يطلبه الضحية       

الناجين / وال ينبغى مطلقا تقاسم معلومات عن الضحايا      . رام خصوصية الجانى  ينبغى احت 

النـاجى مـع    / كما ال ينبغى تقاسم معلومات بشأن الضحية      . إذا كانت تتضمن اسم الفرد    

النـاجى والحصـول    / طرف ثالث إال بعد التماس موافقة صريحة وكتابية من الضحية         

  ) .أو من الوالدين فى حالة األطفال(عليها 

وإذا . ويجب االحتفاظ بجميع المعلومات المكتوبة فى ملفات مأمونة ومحفوظة فى خزانة          

ما تعين اإلعالن عن أى تقارير أو إحصاءات للجمهور، فإنه ينبغى أن تعطـى سـلطة                

وينبغى أال يفصح هذا الشـخص إال       . الكشف عن المعلومات لمسئول واحد فى المنظمة      

وينبغى عدم كشف أى معلومات تحدد الهوية       . اجينالن/ عن معلومات عامة عن الضحايا    

  ).االسم، والعنوان، وما إلى ذلك(
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ينبغى أن يوقع الموظفون الذين يتعاملون مباشرة مع حاالت العنف الجنسى والقائم على             

  .نوع الجنس على قسم المحافظة على األسرار

   

اء إجراء مقـابالت مـع      وقد يحتاج األمر أحيانا إلى مترجمين شفويين أو تحريريين أثن         

ومن المستحسن فى هذه الحاالت االستعانة بمترجمين مـن خـارج           . الناجين/ الضحايا

/ وحيـث إن المتـرجمين الشـفويين      . المجتمع المحلى وتحديد اختصاصـات عملهـم      

التحريريين المدربين والمستقلين ال يتوافرون دائما، فإنه ينبغى أن تخصص المنظمـات            

تحريريين / كافية لضمان الحصول على خدمات مترجمين شفويين      موارد مالية وبشرية    

  .جيدين

ويتعين أن تراعى جميع اإلجراءات التى يتم اتخاذها احترام رغبات وحقـوق وكرامـة              

  :كما ينبغى االلتزام بما يلى. الناجى/ الضحية

     قم بإجراء المقابالت فى أوساط خاصة وباالستعانة بمتـرجمين مـن نفـس نـوع                

 . حيثما يمكن ذلك-الجنس 

 باالستعانة بموظفين مـن     وعمليات الفحص حاول دائما إجراء المقابالت الشخصية       

 ).ناجية مع مستجوبة أنثى/ ضحية، مثال(الناجى / جنس الضحيةنوع نفس 

 .كن حسن اإلصغاء 

 .تصرف بطريقة ال تنطوى على إصدار حكم 

مات إذا لـم تكـن      كن صبورا؛ وال تضغط من أجل الحصول على مزيد من المعلو           

 .الناجية مستعدة للحديث عن تجربتها/ الضحية

 . فقطذات صلة بالموضوعالناجين أسئلة / قم بسؤال الضحايا 

 .الناجية ليست قضية وال ينبغى مناقشتها/ إن حالة عذرية الضحية 

 .الناجى فى مقابالت متعددة/ تجنب طلب تكرار القصة من الضحية 
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 .بالضحية أو ثقافتها، أو أسرتها أو حالتهاال تضحك أو تبدى أى استخفاف  

الوثيقة الصلة عنـدما ال     / الناجى إلى الجهات الفاعلة المالئمة    / ينبغى إحالة الضحية   

 .يكون هناك فرد مؤهل إلجراء المقابلة

الناجية على انفراد عما إن كانت ترغب فى أن يكون شـريكها            / قم بسؤال الضحية   

 .حاضرا أثناء المقابلةغير المتزوجة به / المتزوجة به

مراعاة المصـالح الفضـلى     الناجى طفال، فإنه ينبغى أن يشكل مبدأ        / وإذا كان الضحية  

انظـر الفصـل الخـامس      . للطفل القرارات الخاصة بنوع ما يقدم له من رعاية ودعم         

  .لالطالع على مزيد من التفاصيل

جنسها، رعاية  /  جنسه ينبغى منح كل بالغ أو طفل، بغض النظر عن        . كفالة عدم التمييز  

الناجون من العنف على معاملة متساوية      / وينبغى أن يحصل الضحايا   . ودعما متساويين 

  .وعادلة بغض النظر عن عنصرهم، أو دينهم أو جنسيتهم أو توجههم الجنسى

  التزامات المفوضية الخمسة تجاه الالجئات

ية من شأنها تعزيز حقوق      المفوضية على نفسها عهدا بتنفيذ خمسة التزامات رئيس        قطعت

الالجئات، وتوجيه المساواة بين الجنسين لتصبح االتجاه الرئيسى السائد، والمساعدة على           

وفى حـين   . منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس وكفالة االستجابات الرحيمة له          

 مـع  أن هذه االلتزامات الخمسة ال تشكل قائمة حصرية ألولويات الالجئات، فإنها تشكل  

ذلك أساسا مهما للقضاء على إمكانية تعرض الالجئات للعنف الجنسى والقائم على نوع             

  :وهذه االلتزامات هى. الجنس

وضع استراتيجيات متكاملة على المستوى القطرى لمعالجة العنف الجنسى، بمـا            -1

  .فى ذلك العنف األسرى، ضد الالجئات

الزمة لكفالة أمـنهن الفـردى      تسجيل الالجئات بشكل فردى وتزويدهن بالوثائق ال       -2

ويتعين أن تشارك الالجئات    . وحرية تنقلهن وحصولهن على الخدمات الضرورية     

 .والالجئون فى عملية التسجيل على قدم المساواة
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 فى المائة من الممثلين فى جميع لجان اإلدارة وغيرهـا مـن             50كفالة أن يكون     -3

المخيمات الحضرية والريفية   الجهات التى تمثل الالجئين لدى المفوضية فى نطاق         

 .من النساء

كفالة مشاركة الالجئات بشكل مباشر وغير مباشر فى إدارة توزيع المواد الغذائية             -4

وغير الغذائية بحيث يسيطر كبار أفراد األسر من اإلناث على هذه السلع بشـكل              

 .مباشر

 اهتمام  ينبغى أن يصبح تقديم مواد الرعاية الصحية لجميع النساء والفتيات موضع           -5

 . المفوضية ممارسة إجرائية عادية فى برامج المساعدة التى تضطلع بها المفوضية

  

  النهج المتعدد القطاعات

النهج المتعدد القطاعات هو اإلطار الذى تبنى عليه األعمال التى يتم بها منع ومواجهـة               

ـ     . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس      اه كيـف   ويمثل الرسم البيانى التخطيطى أدن

  .الناجين/ تعمل القوى الفاعلة المختلفة معا لالستجابة لحاجات الضحايا

  إطار متعدد القطاعات مشترك بين الوكاالت من أجل

  منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  

  الحماية

  التنسيق،

  المبادئ التوجيهية،

  شبكات اإلحالة
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  القطاع الصحى

  عىاالجتما/ القطاع النفسى

  العدالة/ القطاع القانونى

  األمن/ قطاع السالمة

  )أفراد، قادة، جماعات(النازحين داخليا / مجتمع الالجئين

  

 منظمات األمم المتحدة •

 )المحلية والدولية(المنظمات غير الحكومية  •

 السلطات الحكومية •

  المضيفة/ المجتمعات المحلية •

  

وات الضرورية لكفالة   تتطلب الحماية الدولية اتخاذ جميع الخط       الحماية

حماية الالجئين بشكل كاف، وأن يكون الالجئون قادرين علـى          

وينبغـى أن تقـود المفوضـية       . ممارسة حقوقهم والتمتع بها   

الجهود المبذولة لمنع ومواجهة العنف الجنسى والقـائم علـى          

  .نوع الجنس ضد الالجئين

ــع  ــل مجتمـ عمـ

  الالجئين

ة فى رسـم وتخطـيط      ينبغى أن يشارك الالجئون بصورة فعال     

وتنفيذ جميع األنشطة، بما فى ذلك تلك التـى تسـتهدف منـع             

ومن المهم  . ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس      

على وجه الخصوص أن يشارك الرجال والمراهقـون، عـالوة    

ويهيمن الرجـال   . على النساء، فى أنشطة الوقاية والمواجهة     

كمـا أن القـادة    .  الالجئين على معظم هياكل القيادة فى أوضاع     



- 60 - 

من الذكور لهم تأثير كبير بين عامة السكان من الذكور، ومـن            

ثم يمكنهم المساعدة فى نشر الرسالة الخاصة بمكافحـة هـذا           

كما يستطيعون كفالة معالجة قضايا العنـف الجنسـى         . العنف

. والقائم على نوع الجنس فى المحـاكم المحليـة أو التقليديـة     

، من خالل إشراك المـراهقين، فـى تغييـر          وتستطيع أن تبدأ  

االتجاهات واالفتراضات التى يمكن أن يقـوم عليهـا العنـف           

وعندما يتم إشـراك جميـع      . الجنسى والقائم على نوع الجنس    

أفراد المجتمع فى الوقاية والمواجهة، فإن المجتمع يشعر بمزيد 

من المسئولية والخضوع للمساءلة تجاه من يتعرضون لخطـر         

  . الناجين منه/ وتجاه ضحايا العنفالعنف 

يمثل اإلطار فى أعلى الرسم البيانى المبادئ واألعراف العملية           وظيفة التنسيق

المتفق عليها من قبل جميع القوى الفاعلة والتى يتم االسترشاد          

وهى تمثل طرق التنسـيق، والمبـادئ       . بها فى جميع األعمال   

  . القوى الفاعلةالتوجيهية، ونظم اإلحالة فيما بين مختلف

ــع   ــاركة جمي مش

ــة   ــوى الفاعل الق

  0الرئيسية

يبين اإلطار فى أسفل الرسم البيانى أنه توجد قوى فاعلة كثيرة           

أخرى تعتبر مساهمتها ضرورية، ولكن ال تتضـمنها جماعـة          

وتحتاج أدوارها  . الالجئين أو الجماعات القطاعية بوجه خاص     

  . ومسئولياتها إلى أن تحدد بوضوح

  

ن منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أعماال تضطلع بها كثير             ويتضم

قطـاع الصـحة،   : من العناصر الفاعلة، يمثل معظمها أحد أربعة قطاعات رئيسية، هى        

  .العدالة/  االجتماعى، وقطاع السالمة واألمن، والقطاع القانونى-والقطاع النفسى 

 مـوظفى المرافـق الصـحية، واألطبـاء،         :الصحة فى قطاع وتضم العناصر الفاعلة    

والممرضين، والمولدات، والقابالت التقليديات، والعاملين فى مجال صـحة المجتمـع،           
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والممارسين الصحيين التقليديين، ومديرى شئون الصحة، ومسئولى اإلدارة والتنسـيق،          

  .ومسئولى وموظفى وزارة الصحة فى البلد المضيف

الموظفين والمتطـوعين فـى     :  االجتماعى -اع النفسى القطوتضم العناصر الفاعلة فى     

المجتمع المحلى، وأفراد المجتمع المحلى، والمنظمات غير الحكومية المنفـذة ألنشـطة            

البرامج الخاصة بالعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، وموظفى الشئون التعليميـة،            

ين بمشـروعات إدرار    وجماعات الالجئين، وموظفى التدريب المهنى، واألفراد المشتغل      

 الشـئون   -الدخل واالئتمان متناهى الصغر، ومسـئولى ومـوظفى وزارة الخـدمات            

  .فى البلد المضيف/ االجتماعية

ـ    : السالمة واألمن وتضم العناصر الفاعلة فى قطاع       ولى ئالشرطة، وقوات األمن، ومس

قائمين علـى   األمن والمسئولين الميدانيين من المفوضية والمنظمات غير الحكومية، وال        

  .أفراد المجتمع المحلى/ أمن الالجئين، وقادة الالجئين

موظفى الحماية التابعين للمفوضية    : العدالة/  القانونى وتضم العناصر الفاعلة فى القطاع    

اكم البلـد المضـيف،    ومنظمات حقوق اإلنسان، والقضاة وغيرهم من المسئولين فى مح        

مع المحلى بما فى ذلك اللجان الفرعية للجـان         اع القوانين، وقادة المجت   والمشرعين وصنّ 

الالجئين التى تشرف على حفظ األمن وتنفيذ األحكام التى يصدرها المجتمع المحلـى،             

وأجهزة إنفاذ القوانين، والمنظمات غير الحكومية وجماعات كسب التأييد التـى تعمـل             

ائم علـى نـوع     على تحسين القوانين والسياسات الوطنية الخاصة بالعنف الجنسى والق        

  .الجنس

  نقاط رئيسية للتذكر

  :ينبغى أن تلتزم جميع العناصر الفاعلة بالمبادئ التوجيهية التالية

  البرنامج

 .إشراك مجتمع الالجئين بشكل تام •

كفالة مشاركة النساء والرجال، الفتيات والصبيان بصورة متسـاوية فـى تخطـيط              •

 .البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها
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 . األنشطة المتعددة القطاعات التى تقوم بها جميع الجهات الفاعلةكفالة تنسيق •

 .العمل على تكامل األنشطة وتوجيهها لالتجاه السائد •

 .كفالة تحمل المسئولية على جميع المستويات •

  األفراد

 ).الناجين(الناجى )/ الضحايا(ضمان السالمة البدنية للضحية  •

 .ضمان السرية •

 مراعـاة ، و )النـاجين (النـاجى   )/الضحايا(الضحية  احترام رغبات وحقوق وكرامة      •

المصالح الفضلى للطفل عند اتخاذ أى قرار بشأن أنسب مسار للعمل لمنع ومواجهة             

 .وقوع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

 .كفالة عدم التمييز •

ينبغى استخدام نهج متعدد القطاعات فى جميع الجهود التى تبذل لمنع ومواجهة العنف 

 .نسى والقائم على نوع الجنسالج
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  الفصل الثالث

  منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

ال يمكن وضع استراتيجيات مالئمة وفعالة لمنع العنف الجنسى والقـائم علـى نـوع               

وتوجه أنشـطة   . الجنس إال بتحديد العوامل التى تسهم فى نوعه ومداه وتؤثر عليهما          

. محتملين، والناجين المحتملين، ومـن قـد يسـاعدونهم        الوقاية إلى مرتكبى العنف ال    

ولذلك يجب أن تستهدف األنشطة جماهير الالجئين، ومـوظفى المعونـة اإلنسـانية،             

وكما هو الحال بالنسبة لجميع البرامج      . ومواطنى البلد المضيف، والسلطات الحكومية    

تراتيجيات الوقاية  الرامية إلى مكافحة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، فإن اس          

تكون أكثر فعالية عندما تشترك جميع القطاعات، بمن فى ذلك الالجئون، فى وضـعها              

  .وتنفيذها وتقييمها

: وتشمل استراتيجيات الوقاية الفعالة أنشطة تركز على خمسة أهداف رئيسـية، هـى            

ن أسباب  الثقافية، مع التأكيد على تمكين النساء والفتيات م       -تغيير األعراف االجتماعية  

القوة؛ إعادة بناء هياكل األسرة والمجتمع المحلى ونظم دعمهمـا؛ وتـوفير خـدمات              

ومرافق فعالة؛ العمل مع النظم القانونية الرسمية والتقليدية لكفالة توافق ممارسـاتها            

مع معايير حقوق اإلنسان الدولية؛ ورصد وتوثيق حوادث العنف الجنسى والقائم على            

  .نوع الجنس

نع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس تحديد وإزالة تلك العوامل التـى             ويتضمن م 

تجعل أفرادا معينين من مجتمع الالجئين معرضين لخطر هذا النوع من العنف، ووضع             

وتكون هـذه   . مجموعة من االستراتيجيات التى من شأنها توفير الحماية لجميع الالجئين         

 بوضعها وتنفيذها ومراقبتها جميع القوى الفاعلة       االستراتيجيات أكثر فاعلية عندما تقوم    

  .المشاركة فى حماية ومساعدة مجتمعات الالجئين، وعندما يقوم بذلك الالجئون أنفسهم
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لكى تمنع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، يجب أن تحـدد وتفهـم وتعـالج                

  .أسبابه والعوامل التى تسهم فى حدوثه

  

تحليـل  / قضايا التى تنطبق على محيطك بإجراء تقييم للحاجـات        أوال، حدد العوامل وال   

ومن شأن القيام بتقييم    ). انظر الفصل السادس لالطالع على مزيد من التفاصيل       (للموقف  

  :تحليل للموقف أن يمكنك من أن/ للحاجات

تصبح على علم بثقافة الالجئين والبلد أو المجتمع المحلى المضيفين، وتقاليد الحماية،       

 .وعالقات القوى/ عادات، والعالقات بين الجنسينوال

تحدد المجاالت التى يحتمل أن يتعرض فيها الناس موضع االهتمام للعنف الجنسـى              

والقائم على نوع الجنس، مثال، فى نقاط التوزيع، ومراكز االحتجاز، ونقاط الحدود،            

 .والحانات التى تقدم فيها المسكرات، وما إلى ذلك

االجتماعيـة،  / ت التى تركز على الخدمات الصـحية، والنفسـية        تنسق مع المنظما   

واألمنية، والقانونية فى البلد المضيف، والمنظمات غير الحكومية، ووكاالت األمـم           

 .المتحدة، من أجل االشتراك معا فى وضع تدابير الوقاية

م وتؤثر  وال يمكن وضع استراتيجيات مالئمة وفعالة للوقاية إال بتحديد العوامل التى تسه           

وتشمل العوامل التى يمكـن أن      . فى نوع ومدى العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

  :تؤثر فى األفراد والجماعات والمؤسسات ما يلى

ومن المفيد أن يكون لديك تقسيم إحصـائى بحسـب          (التكوين الديموغرافى للسكان     

 ).السن ونوع الجنس

 .جئيناألعراف االجتماعية والثقافية فى مجتمع الال 

 .هيكل األسرة ونظم الدعم المجتمعية قبل النزوح وبعده 

 .معارف واتجاهات وسلوك األشخاص الموجودين فى مواقع القيادة وصنع القرارات 
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الخدمات والمرافق، بما فى ذلك البيئة المادية، وتخطيط الموقع وسبل الحصول على             

 .الخدمات

 .ئية، الرسمى منها وغير الرسمىاإلطار القانونى، والممارسات والتقاليد القضا 

كما هو الحال بالنسبة لوضع برامج لجميع جوانب مواجهة العنف الجنسـى والقـائم              

على نوع الجنس، يجب أن يشارك مجتمع الالجئين بصفة رئيسية فـى تحديـد هـذه                

  .العوامل ووضع استراتيجيات لمعالجتها

   

النـاجين المحتملـين، ومـن قـد        وتستهدف أنشطة الوقاية مرتكبى العنف المحتملين، و      

ولذلك ينبغى أن تستهدف األنشطة جماهير الالجئين، ومـوظفى المعونـة           . يساعدونهم

  .اإلنسانية، ومواطنى البلد المضيف، والسلطات الحكومية

كما تشمل الوقاية عمليات الرصد والتقييم المستمرة للبرامج وجمـع وتحليـل البيانـات              

  .نف الجنسى والقائم على نوع الجنسالمستقاة من تقارير حوادث الع

  :وتشمل استراتيجيات الوقاية الفعالة القيام بأعمال تركز على خمسة أهداف رئيسية، هى

الثقافية، مع التأكيد على تمكين النسـاء والفتيـات مـن           -تغيير األعراف االجتماعية   

 .  أسباب القوة

 .إعادة بناء هياكل األسرة والمجتمع المحلى ونظم دعمهما 

 .تصميم خدمات ومرافق فعالة 

التعاون مع النظم القانونية الرسمية والتقليدية لكفالة توافق ممارساتها مـع معـايير              

 .حقوق اإلنسان الدولية

 .رصد وتوثيق حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

  الثقافية-تغيير األعراف االجتماعية

 الجنسى والقائم على نـوع الجـنس        حسبما نوقش فى الفصل األول، فإن أسباب العنف       

. الثقافية المتعلقة بعدم المساواة والتمييز بين الجنسـين       -راسخة فى األعراف االجتماعية   
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ولذلك، فإن منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس يتطلب تغييرات فى العالقـات              

الحـدود   أى، األدوار والمسئوليات والتوقعـات و      -بين الجنسين داخل المجتمع المحلى    

والفرص واالمتيازات المحددة من الناحية االجتماعية واألشخاص فى المجتمـع علـى            

  .أساس جنسهم

الثقافية إلى إحداث تغيير فى     -وتسعى أنشطة الوقاية التى تستهدف األعراف االجتماعية      

وتشمل األهداف الموجهة فى كل من هذه المجاالت ما         . المعارف واالتجاهات والسلوك  

  :يلى

تفهم حقوق اإلنسان؛ تقدير المسئوليات اإلنجابية والعمل المنزلى؛          :رفالمعا

تقبل تبادل األدوار بين الجنسين؛ استخدام طـرق غيـر عنيفـة            

للتعبير عن الغضب واإلحباط؛ الوعى بالخدمات والدعم المتاحين        

  .الناجين والجناة/ للضحايا

جميع على مستوى المجتمـع     اإليمان بحقوق اإلنسان المتساوية لل      :اتجاهات المجتمع

المحلى واألفراد على حد سواء؛ احترام قيمة ما يقدمه كل فـرد            

من إسهام للمجتمع المحلى؛ إشراك الجميع فى عمليـات صـنع           

الناجين من العنف الجنسى والقـائم      / القرارات؛ مساعدة الضحايا  

على نوع الجنس؛ إبداء عدم التسامح مطلقا مع األشخاص الذين          

  . خدام سلطانهميسيئون است

 -حل المشكالت بطرق غير عنيفة؛ معاملة جميـع األشـخاص           :السلوك

بغض النظر عن نوع جنسهم أو أدوارهم القائمـة علـى نـوع             

 باحترام؛ اإلبالغ عن جميع حوادث العنـف الجنسـى          -الجنس

والقائم على نوع الجنس مع إدانة الجانى والفعل على حد سواء،           

  .الناجى/ ومساعدة الضحية

وحيث إن معظم الالجئين قد تعرضوا للتشريد وتقوضت أساليب حياتهم اليومية المعتادة،            

. فقد بدأوا بالفعل فى المرور بتغيرات فى أدوارهم التقليدية القائمة على نـوع الجـنس              

ويمكن أن تدعم برامج منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس التحوالت اإليجابيـة         

كمـا يمكـن أن تسـهم       . نسين داخل المجتمع على المدى الطويل     فى العالقات بين الج   

  .اإلجراءات الوقائية فى إنهاء الممارسات التقليدية الضارة، مثل عمليات ختان اإلناث
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  :استراتيجية

  تنظيم حمالت لإلعالم والتعليم واالتصال

ينبغى تنظيم وإجراء حمالت توعية لتشجيع حدوث التغيرات فى اتجاهـات ومعـارف             

  :ويمكن أن تتضمن موضوعات الحمالت ما يلى. وك المجتمع المحلىوسل

 نوع الجنس؛ 

 حقوق اإلنسان بما فى ذلك حقوق المرأة والطفل؛ 

 العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؛ 

 أدوار الجنسين وما هو متوقع منهما فى المجتمع المحلى؛ 

 خدمات الدعم المتاحة للناجين، وكيفية الحصول عليها؛ 

 .منازعات وبناء السالمحل ال 

وينبغى توجيه رسائل تستهدف جماعات معينة من المجتمع المحلى، بمن فى ذلك النساء             

سـيدات  / والرجال والشباب واألطفال، والجماعات الدينية، والمدارس ورجال األعمال       

 .الشيوخ، والممارسون الصحيون التقليديون، وغيرهم/ األعمال، والقادة

ب حمالت اإلعالم والتعليم واالتصال وإجراؤها بالمشاركة النشيطة        وينبغى تصميم أسالي  

. وينبغى استخدام مجموعة من األساليب للتشجيع على تعبئة المجتمـع  . لمجتمع الالجئين 

وينبغى أن تركز هذه األساليب على بناء الثقة واألمان وتوافق اآلراء فيما بـين أفـراد                

وينبغى تدريب الالجئـين بحيـث      .  تدعيمها المجتمع من أجل تبنى القضايا التى يجرى      

وحيثما أمكن عمليـا، يمكـن اسـتخدام        . يتمكنون من قيادة هذه الحمالت بصورة فعالة      

تكنولوجيا المعلومات الجديدة، بما فى ذلك اإلنترنت، كجزء من حمالت اإلعالم والتعليم            

م خبـرة فـى     وحيثما أمكن، ينبغى العمل على إشراك الموظفين الذين لديه        . واالتصال

اإلعالم العام واإلعالم الجماهيرى فى تصميم ونشر رسائل حمالت اإلعـالم والتعلـيم             

  .واالتصال
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  :ومن بين الوسائل الفعالة لتوصيل الرسالة، ما يلى

 الملصقات والكتيبات المطبوعة؛ 

 مسابقات تصميم الملصقات؛ 

 المسرحيات واألغانى والرقص؛ 

 المناقشات اإلذاعية؛ 

 مات العامة؛إعالنات الخد 

 عروض الفيديو؛ 

 الشعارات المطبوعة على القمصان؛ 

 الحلقات الدراسية التدريبية؛ 

 .المناقشات غير الرسمية 

وعند تصميم حملة لإلعالم والتعليم واالتصال، ينبغى األخذ فى الحسبان ما قـد يكـون               

  .موجودا من الحواجز اللغوية ومستوى معرفة القراءة والكتابة بين السكان

  

  :تراتيجيةاس

  تدعيم شبكات المجتمع المحلى

ينبغى أن يضطلع مجتمع الالجئين بدور مهم فى وضع وتنفيذ وتقييم استراتيجيات منـع              

وينبغى أن تتعاون العناصر الفاعلة اإلنسـانية       . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     

اب، إخصـائيو    جماعات النساء، جماعات الشب    -مع القطاعات المختلفة لمجتمع الالجئين    

 لتحديد المتطوعين من أبنـاء المجتمـع        -الصحة، المدرسون، قادة الالجئين، إلى آخره     

وينبغى بذل الجهود لتحقيـق التـوازن بـين         . الذين سيساعدون فى تسيير تلك األنشطة     

ويمكن أن يعمـل هـؤالء األفـراد    . الجنسين فى تجنيد المتطوعين من المجتمع المحلى      
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األنداد، وكمستشارين، وكفرق للتـدخل معـا فـى حـاالت           / لىكمعلمين للمجتمع المح  

  .األزمات

وينبغى أن توفر المنظمات غير الحكومية والمفوضية والسلطات الحكومية متطوعين مع           

  .أو دعم فنى/تزويدهم بتدريب منتظم و

 :انظر أيضا

المفوضية (برنامج العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى غينيا          : دليل إرشادى  •

2001( 

المفوضية (برنامج العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى ليبريا          : دليل إرشادى  •

2001( 

بناء نهج جماعى لمنع ومواجهة العنف الجنسى، كيجومـا، تنزانيـا           : دليل إرشادى  •

 )1998المفوضية (

مواجهة قائمة على المجتمع للعنف الجنسى ضد المرأة، نجارا، تنزانيا : دليل إرشادى •

  )1997وضية المف(

  

  :استراتيجية

  تحقيق التوازن بين الجنسين فى هيكل القيادة وفى صنع القرارات

ومن شأن وجود توازن حقيقـى      . يجب إشراك الالجئات فى صنع القرارات وفى القيادة       

بين الجنسين فى هيكل قيادة المجتمع أن يكفل معالجة حاجات النساء والرجال والفتيـات           

 الذكور واإلناث بسبل متساوية فـى الحصـول علـى المـوارد             والصبيان، وأن يتمتع  

  .واالمتيازات والسيطرة عليها

وقد يكون من الضرورى فى بعض األحيان توفير أماكن منفصلة للمناقشات تبعا لنـوع              

ومن شأن ذلك أن يسمح بإجراء مناقشات أكثر حرية قد تظهـر منهـا              . الجنس والسن 
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وينبغى . قائم على نوع الجنس فى داخل المجتمع      معلومات مهمة عن العنف الجنسى وال     

السماح بعقد اجتماعات منفصلة، عندما يكون ذلك مالئما أو ضروريا؛ ومع ذلك ينبغى             

وفـى  . كفالة مشاركة النساء مشاركة كاملة عند مناقشة واتخاذ قرارات تمس المجتمـع           

واألطفال بالمشاركة  الحاالت التى تحول فيها ثقافة مجتمع الالجئين دون السماح للنساء           

فى نفس االجتماعات مع الرجال، فإنه ينبغى كفالة أن تراعى القرارات التـى يتخـذها               

وفى نفس الوقت، ينبغى محاولة تكوين مجموعات أنصار        . الرجال آراء النساء واألطفال   

من الرجال الذين يؤيدون مشاركة النساء بهدف التشجيع على إحداث تغيير تدريجى فى             

  .ت بين جميع الرجال داخل المجتمعاالتجاها

  

  

  

  

  

  استراتيجية

  تمكين المرأة من أسباب القوة

رغم أن الرجال والصبيان يمكن أن يكونوا أهدافا للعنف الجنسى والقـائم علـى نـوع                

الجنس، فإن النساء والفتيات هن الالتى يتعرضن فى أكثر األحيان لهذا االنتهاك لحقوق             

وفى معظم الثقافات، تعتبر المرأة تابعـة       . ن بصفة خاصة  اإلنسان األساسية الخاصة به   

وتجعل هذه العالقات غير المتساوية فى القوة المـرأة         . للرجل، وتُدفع إلى االعتماد عليه    

فالمرأة تواجه خطرا كبيرا بالتعرض لالعتداء البدنى والنفسى؛        : فى وضع سيئ مزدوج   

ا سوى خيارات قليلـة فـى طلـب         وإذا ما تعرضت لهذا االعتداء فإنها ال يكون أمامه        

  .   أو االكتفاء الذاتى االقتصادى/اإلنصاف و
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قد ال يعتبر النظام القانونى المحلى أن العنف الجنسى والقائم علـى نـوع الجـنس                 

 .جريمة

 .قد يتم تجاهل أو االستهزاء ببالغ المرأة عن حادث العنف الذى ارتكب ضدها 

فا من االنتقام منها أو ممارسة المزيد مـن         قد تختار المرأة أال تبلغ عن الحادث خو        

 .العنف الجنسى ضدها أو ضد أفراد أسرتها

إذا كان الجانى هو زوجها، فإنها قد تشعر بأنها ال مهرب لها من البقاء معه، وقـد                  

 .تعانى من المزيد من سوء المعاملة، ألنها ال تستطيع أن تعول نفسها أو أوالدها

ار النساء فى المجتمع وتصورات النساء عن أنفسهن عـن          وبإمكانك أن تبدأ بتغيير أدو    

طريق توفير أنشطة تدعم استقاللهن واعتمادهن على أنفسهن من الناحيـة االقتصـادية             

  :ويمكن أن تشمل هذه األنشطة ما يلى. وقدراتهن القيادية وفى مجال صنع القرارات

 .توفير برامج لتعليم القراءة والكتابة 

 .توفير التدريب المهنى 

 .استحداث مشروعات إلدرار الدخل وتقديم االئتمان المتناهى الصغر 

 .تحقيق التوازن فى تمثيل النساء فى لجان إدارة الالجئين وتقديم المساعدة لهن 

 .تطبيق نهج متوازن بين الجنسين عند توفير فرص االستخدام لالجئين 

 .توفير فرص متساوية لحصول الفتيات الالجئات على التعليم  

 .م الجماعات والروابط النسائيةدع 

 .توفير التدريب القيادى 

وباإلضافة إلى تعزيز دور المرأة فى الهيكل القيادى للمجتمع المحلى وفى عمليات صنع             

القرارات، ينبغى تشجيع الالجئات أيضا على تعبئة وإنشاء شبكات للدعوة إلى الحقـوق             

  .المتساوية داخل المجتمع المحلى
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  :انظر أيضا

  ).1991 المفوضية (،" ادات بشأن حماية الالجئاتإرش"  

 

  :استراتيجية

  العمل على مشاركة الرجال

إن تركيز استراتيجيات الوقاية والمواجهة على النساء فقط يتجاهل حقيقة أن الرجال             

ولـذلك يجـب أن     . يرتكبون معظم حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

ويجب أن يأخذ الرجال موقفا حاسما ضد       . لمشكلةيكون الرجال جزءا من حل هذه ا      

العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس حتى يمكن إحراز تقدم حقيقـى فـى هـذا                

 .الشأن

يملك الرجال الذين يشغلون مواقع قيادية القوة والسـلطة الضـروريتين إلحـداث              

 .وبوسعهم أن يكونوا نماذج تحتذى بالنسبة لآلخرين. التغيير

 الرجال يدركون أن من يرتكبون الجرائم المرتبطة بالعنف الجنسـى           ال بد من جعل    

والقائم على نوع الجنس سيعاقبون؛ وأن من شأن ذلك بدوره أن يؤثر بشكل سـلبى               

 .على أسرهم وعلى مجتمعاتهم

وينبغى المساعدة فى إنشاء ودعم جماعات من الرجال الملتزمين بإنهاء العنف الجنسـى             

وتستطيع هذه الجماعات أن تدعم فكرة أن       . فى المجتمع المحلى  والقائم على نوع الجنس     

ويمكن تعلم دروس   . فقط" قضية النساء "العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ال يعتبر         

وعنـدما يتبـين أن     . مهمة من أولئك الذين يعملون مع الرجال فى برامج تنظيم األسرة          

ى نوع الجنس، فإنهم يعطون القضية      الرجال يعملون على منع العنف الجنسى والقائم عل       

  .المصداقية التى يمكن أن تقنع رجاال آخرين باالنضمام إليهم

ناجين مـن   /  أن الرجال والصبيان يمكن أن يكونوا أيضا ضحايا        مراعاة حقيقة وينبغى  

وينبغى توفير المكان والظروف التـى تسـمح        . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     

وينبغى .  هذه القضية وأن يعملوا من أجل إنهاء هذا النوع من العنف           للرجال بأن يناقشوا  
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الناجين من الذكور سيكونون أكثر ترددا من النساء فـى التحـدث            / إدراك أن الضحايا  

  .صراحة عن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

طر بتوفير تدريب للوالدين بشأن نوع الجنس، والمسـاواة، ومخـا         : وينبغى البدء مبكرا  

كما ينبغـى تـوفير فصـول     . العنف، حتى يتمكنوا من نقل الرسالة إلى أبنائهم الصغار        

دراسية للمراهقين فى المدارس أو من خالل برامج أخرى تستند إلى المجتمع المحلـى              

  .عن الصحة الجنسية واإلنجابية، وحقوق اإلنسان والوعى بنوع الجنس

  :انظر أيضا

 دروس  :ئم على نوع الجنس فى أوضاع الالجئين      منع ومواجهة العنف الجنسى والقا     •

  )2001المفوضية (مستفادة من محاضر جلسات المؤتمرات المشتركة بين الوكاالت

مدرسة الصحة العامـة لجامعـة   (القضاء على العنف ضد النساء   : التقارير السكانية  •

  )1999جون هوبكنز، 

  

  :استراتيجية

  مشاركة األطفال والشباب

  : واالتجاهات والسلوك أسهل عندما تبدأ مبكرا، ولذلك ينبغىإن تغيير المعارف

تشجيع اآلباء واألمهات الذين تلقوا تدريبا على حقوق اإلنسان والوعى بنوع الجنس             

 .وفض النزاعات بوسائل غير عنيفة على نقل هذه الرسائل إلى أبنائهم

 .يةتدريب المدرسين كى يستطيعوا إدراج هذه الدروس فى مناهجهم الدراس 

إنشاء ودعم جماعات الشباب واألطفال التى تشارك فى تعليم األنداد وزيادة الـوعى              

 .بشأن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

التشجيع على تكوين جماعات للفتيات فى المدارس لتوفير الدعم المتبادل والمشـورة        

 .واالستشارات للفتيات األصغر سنا
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والعالقات، والعنف الجنسى والقائم علـى نـوع        إجراء مناقشات حول نوع الجنس،       

الجنس فى األنشطة الجارية بالفعل فى المجتمع المحلى، مثـل البـرامج التعليميـة              

اإليـدز التـى    / والمهنية وحمالت مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب       

 .تستهدف الشباب

 أن يكـون المـرء      تصميم وسائل إبداعية إلعادة تشكيل فكر األطفال حول ما يعنيه          

 .صبيا أو فتاة، من خالل الوسائط اإلعالمية مثل المسرح والشعر والفن

 .توفير الفرص لألطفال والشباب للتعبير عن حاجاتهم واهتماماتهم 

  

  

 

  :انظر أيضا

سـوء المعاملـة واالسـتغالل      : قضايا مهمة عن العمل من أجل حقـوق األطفـال          •

إلنسـان، اليونيسـف، منظمـة إنقـاذ        المفوضية، مكتب المفوض السامى لحقوق ا     (

 )2002الطفولة، طبعة منقحة 

  ).1994 المفوضية (إرشادات بشأن الحماية والرعاية،: األطفال الالجئون •

   

  إعادة بناء نظم دعم األسرة والمجتمع المحلى

عندما يهرب السكان من النزاعات، تتقوض فى الغالب نظم دعم أسـرهم ومجتمعـاتهم              

ويتكون معظم  .  من األحيان، تتشتت األسر أثناء النزاع وعند الفرار        وفى كثير . المحلية

وربما تضـطلع   . الالجئين من األطفال والنساء الذين يعيشون بدون أزواج و أسر ممتدة          

مـن أجـل إعالـة      " للذكور"كثير من الالجئات، بدافع الحاجة، ببعض األدوار التقليدية         

كور بأنهم ال حول لهم وال قوة، ومضطربون        وقد يشعر الالجئون الذ   . أنفسهن وعائالتهن 
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فأدوارهم التقليدية كعائلين وحماة ألسرهم تتوالها مؤقتا منظمـات المعونـة           : وحانقون

  .اإلنسانية التى توفر لهم الطعام والمأوى

كما أنه كثيرا ما تضعف أو تتقوض أثناء عملية الفرار الهياكل المستندة إلـى المجتمـع         

وفى هـذا المنـاخ،     . عايير األخالقية واالجتماعية وأنماط السلوك    المحلى التى تحدد الم   

 -ولذلك فإنه من المهم، العمـل       . يمكن أن ينشأ العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

 على محاولة إعادة بناء تلك الهياكل والنظم التى تتمسـك بـاحترام             -بأسرع ما يمكن    

  .الحقوق المتساوية لجميع أفراد المجتمع المحلى

  

  

  :استراتيجية

  وضع برامج اجتماعية وترفيهية

عند تصميم موقع لالجئين، ينبغى تخصيص مساحة كافية لممارسة األنشطة الرياضـية            

وينبغى التعاون مـع    . والترفيهية واالجتماعية ولألبنية التى تتسع لممارسة تلك األنشطة       

وتـوفر  . تماعيـة الالجئين، خاصة النساء والفتيات، الستحداث أنشـطة ترفيهيـة واج         

المدارس ما هو أكثر من التعليم؛ كما تستطيع أن تحمى األطفال من العنـف الجنسـى                

ولذلك ينبغى أن تتاح للفتيات والصبيان فرص متسـاوية فـى           . والقائم على نوع الجنس   

  .الحصول على التعليم

  :استراتيجية

  التشجيع على استئناف األنشطة الدينية والروحية

موقع، ينبغى تخصيص أراضى للكنائس والمساجد وغيرهـا مـن دور           أثناء التخطيط لل  

. وينبغى تشجيع أفراد المجتمع على استئناف ممارسة األنشطة الدينية والروحية         . العبادة

وينبغى اعتبار القادة الدينيين شركاء فى نشر الدعوة إلى مراعاة حقوق النساء واألطفال             

  . الجنس داخل المجتمع المحلىوبشأن منع العنف الجنسى والقائم على نوع
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  :انظر أيضا

  ) 2000المفوضية  (الطبعة الثانية حاالت الطوارئ دليل العمل فى •

    

  خلق الظروف المالئمة لتحسين نظم المساءلة

أثناء عملية تحليل الموقف، ينبغى تحديد عالقات القوى داخل مجتمع الالجئين وفيما بين             

ل األشخاص ذوو السلطة الجناة المحتملين، ومن هم      ويشم. من يقدمون المساعدة لالجئين   

أو أولئك الذين يقدمون    /فى موقع يتيح لهم التأثير على األعراف االجتماعية والثقافية، و         

ومن بين األسئلة المهمـة    . المساعدة للناجين من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

  :التى ينبغى توجيهها

 ع المحلى؟من الذى يتخذ القرارات للمجتم 

من الذى تستشيره وتشركه منظمات المعونة اإلنسانية عنـد التخطـيط للتـدخالت              

 وتنفيذها ورصدها وتقييمها؟

 من الذى يتلقى المساعدة؟ 

  ؟من الذى يسيطر على الموارد فى المجتمع المحلى وفى األسرة 

  :استراتيجية

  زيادة الوعى

عية منتظمين بشـأن حقـوق      ينبغى أن يحصل موظفو جميع المنظمات على تدريب وتو        

اإلنسان، ونوع الجنس، والقوانين والممارسات الوطنية والدولية ذات الصلة؛ والمبـادئ           

وينبغـى تقـديم حلقـات      . التوجيهية بشأن منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

وينبغى إشراك مـوظفى    ". تجديد المعلومات "دراسية فى مواعيد محددة بانتظام من اجل        

 المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية والشركاء اآلخرين فى هذه           األمم

  .الدورات
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وينبغى توفير خدمات ثقافية بشأن حقوق اإلنسان وتدريب للتوعية بقضايا نوع الجـنس             

والعناصر الفاعلة على صـعيد المعونـة       , والمحاكم, والشرطة, ىألفراد المجتمع المحل  

  .دوليةاإلنسانية الوطنية وال

  

  

  

  :استراتيجية

  كفالة االمتثال لمعايير المساءلة وقواعد السلوك

وينبغـى  . ينبغى عدم السماح ألى مشتغل بالشئون اإلنسانية بأن يسيئ استعمال سـلطته           

تدوين مسئوليات الموظف وما هو المتوقع منه وأعرافه ومعاييره فى قواعـد السـلوك              

دما ال يمتثل موظفو شـئون المعونـة        وتوصيف الوظائف، والبد من فرض جزاءات عن      

  .اإلنسانية بهذه المعايير والواجبات

فهى دليل عملى على عقد العزم على ضبط الـنفس          . تعتبر قواعد السلوك أدوات وقائية    

ووضع المعايير الصحيحة والتمسك بها وعدم التشجيع على السلوك الذى يمكن أن يعيد             

ن السكان موضع اهتمامنا، ويؤدى النتهـاك       الحاق األذى باألفراد المعرضين للخطر بي     

  .حقوق اإلنسان، وتقويض والية المنظمة وتشويه سمعتها

   2002رود لوبرز، مفوض األمم المتحدة السامى لشئون الالجئين، 

   

من خالل أنشطة اإلعالم والتعليم، ينبغى إحاطة مجتمع الالجئين علما بمعايير التدخالت            

وينبغى وضع نظام يمكن اإلبـالغ  . وك قد تكون قابلة للتطبيق اإلنسانية وبأى قواعد للسل   

من خالله عن حوادث االعتداء التى يرتكبها موظفو شئون المعونة اإلنسانية والتحقيـق             

. ويتعين ضمان السرية لمن يبلغون عن تلك الحوادث وللناجين منهـا          . فيها فى سرية  

ين يذهبون لإلبـالغ عـن تلـك        وينبغى التأكد من أن أفراد مجتمع الالجئين يعرفون أ        
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ويجب البدء فورا فى التحقيقات فى بالغات االعتـداء بواسـطة المشـتغلين             . الحوادث

 مـن قواعـد     1انظر الملحق   . (بشئون المعونة اإلنسانية وينبغى إجراؤها باقتدار مهنى      

 من المبادئ األساسية لقواعد السلوك الخاصة       1-1السلوك الخاصة بالمفوضية والملحق     

  ).لجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتبال

  

  

  تصميم الخدمات والمرافق الفعالة

من شأن االعتناء برسم تخطيط المخيم وسبل الحصول على الحاجـات األساسـية، أن              

وعند تصميم مرافـق المخـيم      . يساعد فى منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

  :غىفإنه ينب, والتخطيط للخدمات المقدمة لالجئين

 .تّجنب إقامة المساكن المكتظة والتى تقطنها أسر معيشية متعددة 

توفير إسكان منفصل مؤقت لألطفال غير المصحوبين بذويهم إلى أن يـتم وضـع               

 . ترتيب لتقديم الرعاية لهم

توفير إسكان لألسر المعيشية التى ترأسها نساء والتى ال تضم أفرادا مـن الـذكور                

 .البالغين

من عدم تقاسم األسر التى ال تربط بينها صـالت القرابـة ألمـاكن              محاولة التأكد    

 .المعيشة الجماعية وأماكن النوم

التأكد من أن المواد األساسية، مثل الغذاء والماء ووقود الطهى، تقدم للنساء مباشرة              

والتأكد من سهولة الحصول على هذه المواد بحيـث ال          . أو توزع من خالل النساء    

 . أن يذهبن إلى مناطق منعزلة إلحضارهايتعين على النساء

إقامة المراحيض على مسافة آمنة من أماكن اإلقامة وتوفير وجود عالمات مميـزة              

 .تفصل بشكل واضح بين مرافق الذكور واإلناث
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التأكد من أن المنطقة جيدة اإلضاءة، وبخاصة فى الممرات التى تستخدمها النسـاء              

 .للوصول إلى الخدمات والمرافق

أكد من تثبيت مزاليج على أبواب المراحيض وتوفير الخصوصية للنساء والفتيات           الت 

 .فى أماكن االستحمام العامة

تشجيع النساء على المشاركة على قدم المساواة فى الهياكل القيادية وهياكـل صـنع             

 .القرارات فى المخيم

م، والتأكد مـن    الترتيب لقيام الشرطة بتقديم الحماية وتسيير دوريات أمنية فى المخي          

حصول الشرطة على تدريب منتظم حتى تكون شريكا فعاال فى منع العنف الجنسى             

 .والقائم على نوع الجنس

 .أو المنظمات غير الحكومية فى المخيم/التأكد من الوجود المنتظم للمفوضية و 

 .التأكد من تسجيل جميع الالجئين 

 .ينالعمل على كفالة توفير الحكومات وثائق هوية لالجئ 

فقد يعتبر بعض أفـراد المجتمـع       . معرفة اتجاهات السكان المحليين إزاء الالجئين      

المضيف أن الالجئين متميزين ماديا ألنهم يحصلون على معونة، وقد يثيـر ذلـك              

 .حنقهم

  

  :استراتيجية

  تسجيل جميع الالجئين

مـوين،  عندما يتم تسجيل الذكور من رؤساء األسر المعيشية فقط وتصدر لهم بطاقات ت            

فقد تضطر النساء إلى البقاء فى عالقات مهينة خوفا من فقد سبل الحصول على الغـذاء   

ولذا، فإنه من الضرورى تسجيل الالجئـين بصـورة فرديـة           . وغيره من المساعدات  

وعندما ال يتيسـر تـوفير وثـائق        . وتزويد كل فرد ببطاقات التسجيل الفردية المالئمة      



- 80 - 

نه ينبغى إعطاء كبار النساء األولويـة القصـوى فـى           منفصلة لكل فرد من األسرة، فإ     

  .الحصول على الوثائق المطلوبة إلثبات األهلية فى الحصول على المساعدة

  

  :انظر أيضا

 91، رقم   " بشأن تسجيل الالجئين وملتمسى اللجوء     اللجنة التنفيذية للمفوضية     استنتاج •
 .)2001 المفوضية ()52(

 ).2000المفوضية  (طبعة الثانيةال حاالت الطوارئ دليل العمل فى •

  ).1991 المفوضية (،" إرشادات بشأن حماية الالجئات"  •

  

  

  :استراتيجية

  إعالم الالجئين بحقوقهم واستحقاقاتهم ومزاياهم وامتيازاتهم

وينبغى إعـالم   . ينبغى أن يكون الالجئون على وعى بحقوقهم وامتيازاتهم ومسئولياتهم        

أو المواد المطبوعة، وباستخدام الكلمـات      /ت المجتمعية و  الالجئين، من خالل االجتماعا   

  :أو الصور، بما يلى/و

 .الخدمات واالمتيازات والحقوق التى يستحقها كل الجئ 

أو المشاركة فى توصيل المساعدات والخدمات، واللـوائح        /طريقة الحصول على، و    

 .التى تحكم سبل الحصول والمشاركة

والمشورة المتاحة لألفراد الذين يتعرضون للعنف      آليات اإلبالغ ومراكز االستشارة      

 .الجنسى والقائم على نوع الجنس
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القوانين الوطنية التى تحمى الحقوق المضمونة بموجب القـانون الـدولى لحقـوق              

 .اإلنسان ودستور البلد الذى يعيشون فيه

قـة  اإلجراءات القانونية واآلليات اإلدارية المتعلقة باإلبالغ عـن الشـكاوى المتعل           

 .بحوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

العناصر الفاعلة التى تقدم المساعدة والخدمات، وأدوارها ومسئولياتها إزاء المجتمع           

 .المحلى، وخطط البرامج المستقبلية

ممثلو الحكومة، ووكاالت المعونة اإلنسانية، وجماعات حقوق اإلنسان والجماعـات           

 .لح المجتمع المدنى التى تعمل فى المنطقةالنسائية، وروابط خدمة مصا

سياسات المفوضية ومبادئها التوجيهية القائمة التى تعزز حماية النساء واألطفال ضد            

 .العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

الرجـال  : وينبغى التأكد من نشر هذه المعلومات بين جميع أفـراد مجتمـع الالجئـين             

ميين وغير األميين على حد سواء، من خـالل الوسـائط           والنساء، الشباب واألطفال، األ   

وينبغى نشر الرسالة من خالل القنوات القائمة التى يسهل الوصول إليها           . التى يفهمونها 

والتى تكون أكثر مالءمة بالنسبة لمختلف الجماعات داخـل المجتمـع           , أكثر من غيرها  

 .الشباب، وغيرهاالمحلى، مثل اجتماعات اللجان النسائية، واجتماعات لجان 

  

  :استراتيجية

    وتصميم وتنفيذ األنشطة،إشراك المجتمع المحلى عند تخطيط

لن تكون برامج منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ناجحة إال عندما يشترك              

 بدءا مـن تحديـد المشـكلة        المجتمع المحلى بصورة فعالة فى جميع مراحل وضعها،       

ويسـتطيع  . م األنشطة الرامية إلى منع مثل هـذا العنـف         ومناقشتها، إلى مراقبة وتقيي   

المجتمع المحلى على أفضل وجه تحديد أسباب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس،             
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وتقديم المشورة بشأن أفضل الطرق لنشر المعلومات عن المشكلة، ومعرفـة التـدابير             

  :وينبغى فى هذا الصدد. الوقائية التى يمكن أن تنجح

ى مشاركة قادة الالجئين من الذكور واإلناث، وأفراد المجتمع من أصحاب           العمل عل  

النفوذ، مثل كبار السن أو القادة الـدينيين، وأى الجئـين مهتمـين آخـرين، فـى                 

 .االجتماعات األولى التى تعقد بعد حالة الطوارئ

االستماع إلى ما يقوله الالجئون، والسماح لهم بأن يتحدثوا بحريـة عـن حاجـاتهم           

بواعث قلقهم، حتى وإن تطلب ذلك عقد مناقشات منفصلة لمجموعات مختلفة مـن             و

فقد ال تشعر النساء بالحرية فى الحديث أمـام الرجـال؛ وقـد ال يشـعر                . الالجئين

 .  المراهقون بالحرية فى الحديث أمام الكبار

 :النظر فى التوصيات التى يقدمها الالجئون واستخدامها فيما يلى 

 .يمرسم مخطط المخ •

 .تخصيص المساكن •

 .توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية •

 .اتخاذ تدابير خاصة لمنع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس •

 .وضع نظم لإلبالغ واإلحالة •

وينبغى . وكثيرا ما تخلق الحياة فى المخيمات إحساسا بالغا باإلحباط والسأم بين الالجئين           

قنوات آمنة يمكنهم أن يوجهوا طاقاتهم من خاللهـا،         التعاون مع الالجئين فى استحداث      

وينبغى أن تؤدى القواعد التى تحكم أمـاكن تنـاول          . مثل األنشطة الترفيهية والرياضية   

المشروبات، ودور الضيافة، واألنشطة االجتماعية ذات الصلة فى المخيم إلى الحد مـن             

 النظر فى اتخاذ تدابير لمنع      وبالتعاون مع السلطات المحلية، ينبغى    . مخاطر عدم الحماية  

كما ينبغى تنظيم حمالت توعية بشأن الكيفية التى يمكن أن يفضـى            . تعاطى المسكرات 

  .بها تعاطى المسكرات إلى العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس
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قد تحتاج إلى مواءمة استراتيجيات الوقاية شيئا ما حتى تكون فعالة عنـد العمـل مـع                 

فالعائدون، علـى خـالف     . فى حاالت التصدى للمشكالت الحضرية    السكان العائدين و  

. سكان المخيمات المقيدين بمساحة محدودة، غالبا ما ينتشرون داخل المجتمـع المحلـى            

ولكى تتأكد من أن هؤالء السكان يجدون حماية من العنف الجنسى والقائم علـى نـوع                

  :الجنس، فإنه ينبغى

ساط الحضرية لتشكيل روابط وشبكات دعم يمكن       تعبئة النساء من العائدات ومن األو      •

 .أن تقوم بدور قيادى فى أنشطة الوقاية

استهداف برامج الوقاية ليس فقط لالجئين العائدين ولكن أيضا لقادة وممثلى المجتمع             •

 .المحلى المقيمين فى المناطق التى يعود إليها الالجئون

منع العنف الجنسى والقائم على     تنظيم تدريب لزيادة الوعى والتوعية بالحقوق بشأن         •

  . نوع الجنس لبناء قدرات المنظمات والروابط المحلية القائمة فى مناطق العائدين

  

  :استراتيجية

  وضع نظم توزيع متوازنة من ناحية نوع الجنس

يجب تخطيط ومراقبة نظم توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية بعناية من أجـل منـع               

وينبغى استخدام جميع القنوات المتاحـة إلعـالم        . م واالستغالل الفساد وسوء االستخدا  

ومن شأن المساواة فى سبل     . الالجئين، وبخاصة النساء واألطفال، بالحقوق المخولة لهم      

الحصول على الموارد والسيطرة عليها من قبل رب وربة األسرة المعيشية علـى حـد               

بهذه الموارد، وتقلل من أوجه عدم      سواء، أن تساعد على كفالة تمتع جميع أفراد األسرة          

المساواة بين الجنسين عن طريق تمكين المرأة من أسباب القوة، كما يمكن أن تقلل مـن                

وينبغى النظر فى إمكانية تزويد النساء ببطاقات تموين منفصلة،   . مخاطر العنف األسرى  

ر رئيسـى فـى     وينبغى تشجيع النساء على القيام بدو     . إذا أمكن ذلك من الناحية العملية     

ومن شأن ذلك أن يساعد على كفالـة        . إدارة وتوزيع ومراقبة تقديم المساعدات الغذائية     

استفادة جميع أفراد األسرة من الحصص الغذائية المقدمة، ويمكن أن يؤدى أيضا إلـى              
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منع استغالل النساء من خالل الممارسات غير القانونية الخاصة بممارسة الجنس مقابل            

وينبغى إشراك لجان   . ى توفير تمثيل متساو للموظفات أثناء عملية التوزيع       وينبغ. الغذاء

وينبغـى أن يكـون موظفـو       . الالجئات فى مراقبة التوزيع واألنشطة الالحقة للتوزيع      

المعونة من غير الالجئين موجودين على الدوام فى مواقع التوزيع لمراقبة سير عمليـة              

  .التوزيع

  

  :استراتيجية

  صحة اإلنجابيةتنفيذ برامج لل

تركز معظم األنشطة التى تعالج العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس التـى ينفـذها               

ويستطيع القطـاع   . الناجين/ القطاع الصحى على مواجهة هذا العنف ومساعدة الضحايا       

الصحى على أى حال أن يساعد على منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، على               

  :النحو التالى

 لتحديد من هم أكثر تعرضا لخطر العنف الجنسى والقـائم            مرضى الرعاية الصحية   فرز

  .الناجين/ على نوع الجنس ومنع حدوث المزيد من الصدمات النفسية واألذى للضحايا

 بما فى ذلك إجراء مناقشـات حـول نـوع الجـنس،             تنفيذ خدمات الصحة اإلنجابية،   

الجـنس الـذى قـد يسـتهدف الرجـال          والعالقات، والعنف الجنسى والقائم على نوع       

وينبغى إدراج زيادة الوعى بشأن الوقاية من فيروس        (والمراهقين مثلما يستهدف النساء     

  ).اإليدز أيضا كجزء من هذه الجهود/ نقص المناعة البشرية

فالقابالت التقليـديات   .  فى أنشطة الصحة اإلنجابية    إشراك القابالت التقليديات كشريكات   

درا مهما للمعلومات، ويستطعن نشر الدعوة إلى مراعاة سبل الوقايـة   يمكن أن يكن مص   

  .والحماية

  

  :انظر أيضا
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بين  (الالجئيندليل العمل المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية فى أوضاع            •

  )1999الوكاالت، 

  

  :استراتيجية

  تنفيذ برامج األمن والسالمة

النـازحين،  / المنزل، ومحيط الالجئـين   : يؤثر األمن على مستويات عديدة من المجتمع      

ومن حيث المبدأ، تقع المسئولية األولى عن ضـمان         . والمجتمع المحلى، والبيئة الوطنية   

ولكن فى حاالت الـدول     . أمن الالجئين أو األشخاص النازحين على الحكومة المضيفة       

معونة اإلنسانية  العاجزة أو المهمشة أو المنهارة، يتعين على القوى الفاعلة على صعيد ال           

ولكفالـة أمـن    . أن تتقدم فى كثير من األحيان لحماية الالجئين واألشخاص النـازحين          

  :الالجئين، فإنه من المهم القيام بما يلى

تمكين قادة المجتمع المحلى من الذكور واإلناث على السواء وشبكات الحراس مـن              

 .الالجئين فى مواقع المخيمات من أسباب القوة

 .طة المحلية وزيادة قدرتها لالضطالع بمسئولياتها بصورة فعالةتوعية الشر 

 .وضع تخطيط للمخيم يقلل من تعرض النساء لحوادث التهجم عليهن 

تجنيد عدد من أفراد األمن من اإلناث للعمل مع الشرطة أو مع جهات إنفاذ القانون                

 .األخرى ذات الصلة المتمركزة فى المخيمات أو بالقرب منها

مان لتنقالت الالجئات عند قيامهن بجمع الحطب أو جلب المياه أو المتاجرة          تحقيق األ  

 .أو االنخراط فى غير ذلك من األنشطة المدرة للدخل

إنشاء وحدات حرس مجتمعيةُ تشكّل من بين صفوف مجتمع الالجئـين، وضـمان              

 .اشتمال هذه الوحدات على عدد كاف من النساء
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خاطر وقضايا األمن مع جميع العناصر الفعالـة         تحليل بيانات الحوادث ومناقشة م     

 .ومع المجتمع المحلى

حل المشكالت التى يتم تحديدها، مثل إقامـة األسـوار، أو تحسـين اإلضـاءة، أو                 

 .استخدام أجهزة الراديو

الناجين، / التعاون مع الالجئين لمنع حدوث المزيد من المخاطر واألخطار للضحايا          

مثال، بالنقل إلى موقع آخر،     (را عقب وقوع حادث ما      برسم خطة لحماية الناجين فو    

 ).فى المخيم، أو إيجاد دور آمنة، وما إلى ذلك" ىمحم"أو إنشاء مكان 

 .ضمان وجود دوريات شرطة منتظمة فى المناطق شديدة الخطر 

تقرير ما إن كان ينبغى إبعاد الجناة عن المجتمع المحلى من أجل ضـمان سـالمة                 

 . تكرار وقوع الجريمةالناجى ومنع/ الضحية

  :انظر أيضا

 دروس  :منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى أوضاع الالجئين           •

 )2001المفوضية  (مستفادة من محاضر جلسات المؤتمرات المشتركة بين الوكاالت

  ).1991 المفوضية (،" إرشادات بشأن حماية الالجئات"  •

 

  

  

  

  :استراتيجية

  سكان المضيفينمراعاة مشاعر ال
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يعيش كثير من السكان المضيفين فى ظروف من الحرمان النسبى وقد يشعر الكثير منهم        

باالستياء من الخدمات والمساعدات المقدمة لالجئين الذين يعيشون بيـنهم أو بـالقرب             

 مثـل السـبب فـى       -وينبغى إجراء مناقشات مع السكان المحليين حول الالجئين       . منهم

 لمنـع   -مكان، وكم من الوقت سيبقون، ولماذا يحتاجون إلى المساعدة        وجودهم فى هذا ال   

وحيثما أمكن، ينبغى مد نطاق البرامج والمسـاعدات        . نشوء التوترات بين المجموعتين   

وكثيرا ما تكون الخدمات الصحية أنسب الخـدمات التـى          . إلى السكان المحليين كذلك   

   .يمكن توسيع نطاقها وتحظى بتقدير جيد بصفة عامة

  

  :استراتيجية

 السائد فى جميع مراحل تخطيط      صوب االتجاه توجيه قضايا نوع الجنس     
  وتنفيذ البرامج 

 المعونة اإلنسانية، بما فى ذلك وكـاالت        فى مجال تقديم  يجب على جميع القوى الفاعلة      

األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات المضيفة، وغيرها من الشـركاء           

ويجب أن تراعـى هـذه      . أن تجرى تحليال لنوع الجنس عند تخطيط البرامج       المنفذين،  

البرامج حساسية نوع الجنس، آخذة فى الحسبان االحتياجات الخاصة لكل من الرجـال             

وينبغى على موظفى المفوضية أن يتأكدوا من أن خطط العمليـات القطريـة             . والنساء

  .ة للمفوضيةالسن بالنسب/ تعكس األولويات الحساسة لنوع الجنس

وينبغى أن تحث المنظمات الدولية وغير الحكومية الخطى فى جهود تحقيق المساواة بين            

) بأن يشكل كل من النساء والرجال خمسين فى المائة من مجموع المـوظفين            (الجنسين  

ومن شأن ذلك أن يسهم فى كفالة معالجة        . على المستويات العليا وفى العمليات الميدانية     

  .لجنس فى جميع مراحل وضع برامجهاقضايا نوع ا

  :انظر أيضا

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن توجيه نوع الجنس صوب االتجـاه السـائد     •

)A/52/3/1997(  
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  ىالتأثير على اإلطار القانونى الرسمى وغير الرسم

نين يتأثر مدى العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس داخل المجتمع أحيانا بوجود قـوا             

يمكـن  . تُحّرم هذا العنف أو بالمدى الذى تنفذ به القوانين فى البلد المضيف وبلد المنشأ             

  :أن ُيرتكب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس بدون عقاب حيثما

تدعم القوانين والسياسات التمييز بين الجنسين وتغض الطرف عن العنف الجنسـى             

 .والقائم على نوع الجنس

 .ة قانونية محدودة لحقوق المرأةتكن هناك حماي 

 .ال توجد قوانين ضد العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

 .يؤد سوء إقامة العدالة إلى فقدان الثقة بسلطات إنفاذ القوانين 

يوطد إنفاذ القوانين والممارسات القضائية الممارسات التمييزية القائمة علـى نـوع             

 .الجنس

علما بكل من النظم القانونية الرسـمية والتقليديـة أو          ينبغى اإلحاطة   وكخطوة أولى،   

 وينبغى تقرير مـا إن كانـت        .العرفية على السواء فى البلد المضيف وفى بلد المنشأ        

هناك قوانين وسياسات سارية تحمى من التمييز القائم على نوع الجنس ومـن العنـف               

كـذلك  . تلك القـوانين  كما ينبغى تقرير كيفية تدعيم      . الجنسى والقائم على نوع الجنس    

  .ينبغى إقامة اتصاالت وثيقة مع منظمات حقوق اإلنسان وحقوق المرأة فى البالد

  :استراتيجية

  العمل مع النظم القانونية التقليدية

تسرى النظم القانونية التقليدية أو العرفية، والتى يباشرها فى العادة كبار السـن، فـى               

اعد وإجراءات وقـرارات هـذه الجماعـات        وتعكس قو . الكثير من مجتمعات الالجئين   

ويمكن أن  تصدر هذه الجماعات أحكامـا فـى          . أعراف المجتمع ومعتقداته واتجاهاته   

. قضايا العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، بما فى ذلك حوادث العنـف األسـرى              

ق وفى الحاالت التى تصدر فيها هذه المحاكم أو اللجان أحكاما تتنافى مع معايير حقـو              
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اإلنسان الدولية المتعلقة بحقوق الضحايا، فإنه ينبغى اتخاذ خطوات إلحاطة أعضاء هذه            

  .الهيئات علما بمعايير حقوق اإلنسان الدولية القائمة

وينبغى استهداف هذه الجماعات بحمالت زيادة الوعى وببرامج التدريب الخاصة بحقوق           

م االحترام لحقوق اإلنسان بالنسـبة      وينبغى التأكيد على أن تدعي    . اإلنسان ونوع  الجنس   

لجميع األشخاص وكفالة عدم التسامح مع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس يعود             

وحيث إن الشيوخ الذين يقيمون العدل فى هذه الـنظم          . بالنفع على المجتمع المحلى ككل    

اهـات  يملكون سلطة كبيرة داخل المجتمع المحلى، فإن موافقتهم تؤثر أيضا علـى اتج            

. وينبغى التشجيع على مشاركة النساء والشباب فى هـذه الهياكـل التقليديـة            . اآلخرين

وينبغى تشجيع هذه اللجان على اإلبالغ عن حاالت العنف الجنسى والقائم علـى نـوع               

  .الجنس إلى النظام القانونى الرسمى الذى يعتبر هذا العنف سلوكا إجراميا

  

  

  

  

  

  :استراتيجية

   عدالة الوطنيةالعمل مع نظم ال

وينبغـى  . ينبغى إقامة عالقات مع قضاة التحقيق والقضاة المحليين والمحاكم المحليـة          

وينبغى دعوة مسـئولى إقامـة      . تنظيم برامج تدريبية عن قانون حقوق اإلنسان الدولى       

العدالة وأنصار حقوق المجتمع المدنى على الصعيد الوطنى إلى التصدى لقضية حماية            

بموجب القانون الوطنى، واإلجراءات الجنائية والمدنية المتصلة بـالعنف         حقوق اإلنسان   

وفى البالد التى تكون فيها السلطات القضائية مقيـدة         . الجنسى والقائم على نوع الجنس    
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بسبب نقص الموارد، فإنه ينبغى إقامة شبكات من القضاة والمّدعين والشـرطة لكفالـة              

  .احترام القوانين الوطنية

ب الوصول إلى المحاكم، كما هو الحال فى المناطق النائية، فإنـه ينبغـى              وعندما يصع 

وفى بعض  . النظر فى استخدام محاكم متنقلة ممولة من المفوضية أو من وكاالت أخرى           

المناطق، أدى توافر مثل هذه المحاكم إلى زيادة اإلبالغ عن حاالت العنـف الجنسـى               

انة، وزيادة وعى المجتمع المحلـى بالنظـام   والقائم على نوع الجنس، وزيادة أحكام اإلد  

  .القانونى

  :استراتيجية

  دعم القوانين والسياسات الوطنية التى تحمى حقوق اإلنسان

ينبغى التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان الوطنية، مثل جماعات المحاميات ومنظمات           

ضـيف  المجتمع المدنى، من أجل العمل على إجراء تحسينات فـى قـوانين البلـد الم              

ويعتبر وجود إطار قانونى    . وسياساته المناهضة للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس       

وطنى يحّرم العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أمرا ضروريا لوضع اسـتراتيجية             

  .وقائية قانونية فعالة

وينبغى إقامة عالقات وثيقة مع المنظمات التى تدعو إلى اإلصالح التشريعى لمعالجـة             

. شكلة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس وانتهاكات الحقوق األخـرى لالجئـين            م

  .وينبغى كفالة عدم تمييز قوانين وإجراءات وسياسات البلد المضيف ضد الالجئين

وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وجماعات المجتمع المدنى، ينبغى تشـجيع            

. واثيق حقوق اإلنسان الدولية والتصـديق عليهـا       الدولة المضيفة على االنضمام إلى م     

الناجين من العنف الجنسى والقـائم      /وبذلك يتحسن الوضع القانونى لالجئين من الضحايا      

  .على نوع الجنس

  :انظر أيضا

  )1999المفوضية  (دليل ميدانى للمنظمات غير الحكومية: حماية الالجئين •
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  :استراتيجية

  استحداث عقوبات مناسبة للجناة

يمكن أن تكون العقوبات الجنائية القوية ضد الجناة المدانين بارتكـاب أعمـال العنـف               

ويتعين معاملة الالجئين الذين يرتكبـون      . الجنسى والقائم على نوع الجنس بمثابة رادع      

بضمانات اإلجراءات المرعيـة    : هذه األفعال بنفس الطريقة التى يعامل بها المواطنون       

نبغى أن تراعى العقوبات الموقعة على الجناة المدانين بارتكـاب          وي. والعقوبات الجنائية 

أعمال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس بصفة عامة المبدأ األساسى بعدم الطـرد              

  .أو اإلعادة القسرية إلى بلد المنشأ األصلى

 وحيثما أمكن، ينبغى أن تتضمن هذه العقوبات أيضا جهودا لدعم إعادة تأهيل الجناة من             

علـى  , زيادة الوعى بحقوق اإلنسان ونوع الجنس، وتعويض الضـحية        / خالل، التعليم 

  .سبيل المثال

  رصد وتوثيق حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

لكى يمكن اتخاذ إجراءات وقائية فعالة، فإنه من الضرورى أن تكـون هنـاك صـورة                

رصد حوادث العنف الجنسـى     وينبغى أن يكون    . واضحة عن المشكلة فى محيط معين     

موظفى الصحة والحمايـة    : والقائم على نوع الجنس مسئولية جميع العناصر الفاعلة من        

انظـر الفصـل السـابع      . (االجتماعية واألمن وأفراد مجتمع الالجئين    -والشئون النفسية 

وخالل المراحل األوليـة مـن      ). لالطالع على مزيد من التفاصيل عن الرصد والتقييم       

  .لبرامج، ينبغى التأكد من تخصيص موارد مالية وبشرية للرصد والتقييمتخطيط ا

وينبغى جمع بيانات عن حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس وتحليلها كـل              

وينبغى أن يأخذ موظفو الحماية وضع الصدارة       . شهر بواسطة إحدى الوكاالت الرئيسية    

ات لحقوق اإلنسان بنفس الطريقة التى تجمع       فى كفالة االحتفاظ ببيانات عن هذه االنتهاك      

  . وتخزن بها البيانات عن انتهاكات الحقوق األخرى



- 92 - 

ولضمان أن تكون المعلومات المجمعة متسقة ومفيدة، فإنه ينبغى ترتيب اجتمـاع مـع              

لضمان أن تسمى جميع العناصر الفاعلـة       (جميع العناصر الفاعلة لتحديد المصطلحات      

وينبغـى أن تتضـمن     . ولتحديد طرق تعـداد الحـوادث     ) سمنفس نوع العنف بنفس اال    

المعلومات المجمعة حقائق ذات صلة مثل نوع الحادث، والموقع الـذى ارتكـب فيـه               

الناجية، وعوامل الخطـر    / الحادث، وبيانات ديموغرافية عن مرتكب الحادث والضحية      

  :وينبغى أن تجيب التقارير الشهرية عن األسئلة التالية. المحتملة

 اذا حدث فى هذا الشهر؟م 

ما هى االستراتيجية الوقائية التى حققت نجاحا؟ وما هى االستراتيجية التى فشـلت؟              

 ولماذا؟

 فى ضوء تقرير هذا الشهر؟, ما الذى ينبغى عمله بعد ذلك 

وينبغى االتفاق مع جميع الشركاء على طرق وأشكال اإلبالغ التى تستخدم وكيفية توزيع            

 لالطالع على عينة من نموذج تقرير       2انظر الملحق   (توزع عليهم   التقارير ومن الذين    

  ).الحادث

وفى هذه  . وينبغى عقد اجتماعات متعددة القطاعات، تضم الالجئين، الستعراض البيانات        

االجتماعات، ينبغى تحديد العوامل التى يمكن أن تسهم فـى ارتكـاب أعمـال العنـف                

انظر الفصل  (للقضاء على تلك العوامل     ورسم خطط   , الجنسى والقائم على نوع الجنس    

  ). لالطالع على مزيد من التفاصيلالسادس

ومن خالل رصد حاالت العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس عن كثب، يمكن تقيـيم           

, وتزويد جهود الـدعوة بالمعلومـات     , وتدعيم التوعية , مدى نجاح استراتيجيات الوقاية   

 للمساعدة على رصد االتجاهات ووضع تحليالت       وجمع بيانات إحصائية موثوقة ومتسقة    

  .مقارنة

  :انظر أيضا

مراقبة وتقييم البرامج الخاصة بالعنف الجنسى والقـائم علـى نـوع            : دليل إرشادى  •
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   )2000المفوضية (الجنس، تنزانيا 

 

  نقاط رئيسية للتذكر

-والسلوكيات االجتماعية , واالتجاهات, عند محاولة إحداث تغييرات فى المعارف     

  :ينبغى, الثقافية

 . واالتصالالتعليمتنظيم حمالت لإلعالم و 

 .تجنيد متطوعين من المجتمع المحلى 

 .كفالة التوازن بين الجنسين فى هيكل القيادة وفى عمليات صنع القرارات 

 .تمكين النساء من أسباب القوة 

 .ضمان مشاركة الرجال 

 .العمل على مشاركة األطفال والشباب 

  :أو المجتمع المحلى، ينبغى/عم األسرة وعندما تنهار نظم د

 .وضع برامج اجتماعية وترفيهية 

التعاون مع القادة الدينيين وقادة المجتمع المحلى اآلخرين لتشجيع إعادة ترسيخ القيم             

 .االجتماعية التى توفر الحقوق المتساوية واحترام جميع أفراد المجتمع

  :ة، ينبغىعند محاولة تغيير اتجاهات وسلوك أصحاب السلط

 .اتباع اتجاه غير تصادمى وغير مبنى على إصدار أحكام 

 .استثارة الوعى بشأن حقوق اإلنسان ونوع الجنس 

 .وضع نظم للمساءلة، بما فى ذلك تطبيق قواعد السلوك 
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  :عند تصميم الخدمات والمرافق لالجئين، ينبغى

ات المجتمعيـة،   كفالة مشاركة جميع مقدمى الخدمات األساسية، أى الحماية، والخدم         

 .والصحة، واألمن، والشرطة، والسلطات ذات الصلة، والالجئين أنفسهم

 ).الذكور واإلناث(توفير بطاقات التسجيل لجميع الالجئين البالغين  

 .إعالم الالجئين بحقوقهم ومستحقاتهم وامتيازاتهم 

 .إشراك المجتمع المحلى عند تصميم األنشطة وتخطيطها وتنفيذها 

 .وزيع متوازنة بين الجنسينإيجاد نظم ت 

 .تنفيذ برامج للصحة اإلنجابية 

 .تنفيذ برامج لألمن والسالمة 

 .مراعاة الحساسية مع السكان المحليين 

 االتجاه السائد فى جميع مراحل تخطـيط البـرامج     صوبتوجيه قضايا نوع الجنس      

 .وتنفيذها

  : ينبغىعند محاولة التأثير على النظم القانونية الرسمية والتقليدية،

التعرف عن كثب على كل من النظم القانونية الرسمية والتقليدية فى البلد المضـيف               

 .وفى بلد المنشأ األصلى

 .التعاون مع المسئولين عن إدارة النظم القانونية التقليدية من أجل تشجيع التغيير 

 التعاون مع الموظفين فى النظام القضائى الوطنى لزيـادة ثقـة الالجئـين بالنظـام          

 .القانونى

 .دعم القوانين والسياسات الوطنية التى تحمى حقوق اإلنسان 

  :عند رصد حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس
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 .جمع وتحليل بيانات عن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس كل شهر 

تحديد المصطلحات التى تستخدمها جميع العناصر الفاعلة وتحديد الطرق التى يـتم             

 . تعداد الحوادثبها

 .االتفاق مع جميع الشركاء على طرق وأشكال اإلبالغ التى يتم استخدامها 

  . عقد اجتماعات متعددة القطاعات، تضم الالجئين، الستعراض البيانات 
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  الفصل الرابع
  مواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

ف الجنسى والقـائم علـى      ال شك أنه من الضرورى إدراك العواقب المترتبة على العن         
وتختلف هـذه   . الناجين/ نوع الجنس لكى يمكن وضع برامج فعالة لمساعدة الضحايا        

  .العواقب باختالف أشكال العنف التى يتم ارتكابها

 على علم بكيفية ومكـان اإلبـالغ عـن          الالجئينوينبغى أن يكون جميع أفراد مجتمع       
النـاجى عـن    / إذا لم يبلغ الضحية   ف. حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس      

وينبغى على المجتمع أن يأخـذ زمـام        . الحادث، فإنه يستحيل تقديم الدعم المالئم له      
: وتتضمن إجراءات االستجابة  . الناجين/ المبادرة فى تخطيط أساليب مساعدة الضحايا     

ة تطوير أنشطة تعليم وتوعية المجتمع؛ تدريب العناصر الفاعلة على كيفية االسـتجاب           
الناجين؛ تأسيس آليات لإلحالة، واإلبالغ، والرقابـة، والتقيـيم؛         / الحتياجات الضحايا 

الطبية /  من االستجابة؛ تطوير االستجابة لالحتياجات الصحية      الالجئينتمكين مجتمعات   
/  االجتماعيـة للضـحايا    –الناجين؛ التخطيط للوفاء باالحتياجات النفسـية       / للضحايا

القضـائية؛  / ابة لألمن والسالمة؛ تأسيس االستجابة القانونية     الناجين؛ تطوير االستج  
. تحديد أدوار العناصر الفاعلة المحتملة األخرى؛ ووضع خطة للتعامـل مـع الجنـاة             

وينبغى االلتزام فى كافة األنشطة بالمبادىء التوجيهية الخاصة بالسـرية، والسـالمة            
  .البدنية واحترام الرغبات، وحقوق وكرامة الناجين

ن الضرورى تحديد وفهم العواقب المترتبة على مختلف أشكال العنف الجنسى والقائم            وم
انظر الفصل األول لالطـالع     . (على نوع الجنس من أجل تطوير االستجابات المالئمة       

ويمكن تجميع هذه العواقب    ). على قائمة بعواقب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        
/  االجتماعية، والسالمة  –لمجاالت الصحية، والنفسية    ا: فى أربعة مجاالت رئيسية، هى    

ولذلك ينبغى أن تركز مواجهة العنف الجنسـى        . القضائية/ األمن، والمجاالت القانونية  
  .والقائم على نوع الجنس بشكل رئيسى على هذه المجاالت األربعة ذات األولوية

سى والقائم على نوع    الناجين من العنف الجن   /  الحتياجات الضحايا  االستجابةمن أجل   
  .   المترتبة على هذا العنفالعواقبالجنس، يجب فهم 
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  موجز لبعض العواقب الرئيسية للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  االجتماعية/ النفسية/ العواقب العاطفيةالعواقب الصحية                           

 اإلصابة، اإلعاقة، الوفاة •

ة بالممارسات الجنسيةاألمراض المنقول  •
 واإليدز

 اضطرابات الصحة اإلنجابية •

 مشكالت الحمل، وعسر الوالدة •

 اإلجهاض •

  الحمل غير المرغوب فيه •

 اإلجهاض غير اآلمن •

 االكتئاب كمرض مزمن •

 الصدمة •

 العدوى، االلتهابات المزمنة •

  النزيف الحاد •

الغضب، الخوف، االسـتياء، كراهيـة •
 الذات

ن، فقـدانالخجل، عدم الشعور بـاألم     •
 القدرة على العمل فى األسرة والمجتمع

 االكتئاب •

 أو األكل/ اضطرابات النوم و •

 المرض العقلى •

 العزلة االجتماعية •

 االنتحار •

 لوم الضحية •

 رفض الضحية/ عزل •

  الضغط على موارد ودعامات المجتمع •
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  بيئة المجتمع/ األمنالحماية                 / العواقب القانونية

الضغط على أجهزة الشرطة والمحـاكم •
 المحملة فوق طاقتها بالفعل

قد تفسر القوانين غير المالئمـة التـى •
تحكم مختلف أشكال العنـف الجنسـى
والقائم على نوع الجنس على أنها عجز
من السلطة القضائية عن إيجاد حلـول

الناجى؛ وعدم وجـود/ شافية للضحية 
 عقوبات جزائية بالجانى

ابات القضــائية غيــرتــؤدى االســتج •
المالئمة إلـى المزيـد مـن اإلضـرار

الناجى؛ مثل الزواج المبكـر/ بالضحية
 واالضطرارى للجانى

سوء اإلبـالغ عـن الحـوادث نتيجـة •
لالفتقار إلى الثقـة بالنظـام القضـائى

 المختل

تزايد حدوث االعتداءات المتكررة على •
الناجى أو على نساء أو/ نفس الضحية 

   المجتمعبنات أخريات فى

الناجى بانعدام األمـن،/ شعور الضحية  •
 والتهديد والخوف

سيادة مناخ الخـوف وانعـدام األمـن •
سواء فى المجتمع ككل أو بين النسـاء

 فقط

إمكانية شعور المجتمـع بالقصـور أو •
العجز لعدم منع العنـف عـن طريـق

 األمن/ تشكيل مجموعات للحراسة

الحـذرة" العدالـة "لجوء المجتمع إلى     •
 اية نفسه من الجناة المشكوك فيهملحم

نبذ العـاملين فـى خدمـة المجتمـع •
  الناجين/ والضحايا

وتحتوى الصفحة التالية علـى مـوجز لإلجـراءات الالزمـة لالسـتجابة             
. الناجين من العنف الجنسى والقائم على نوع الجـنس        / الحتياجات الضحايا 

، فعالة للغاية عنـدما     وتعتبر هذه اإلجراءات، مثلها مثل استراتيجيات الوقاية      
تكون مخططة من خالل نهج متعدد القطاعات، يشـمل مشـاركة مجتمـع             
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العائدون فى مناطق حضرية، فقد يحتاج      / وعندما ينتشر الالجئون  . الالجئين
  . األمر إلى عدد أكبر من العناصر الفاعلة لوضع ترتيبات االستجابة المالئمة

  موجز إجراءات االستجابة

 ليم وتوعية المجتمعتطوير أنشطة تع •

 الناجين/ تدريب العناصر الفاعلة على كيفية االستجابة الحتياجات الضحايا •

 تأسيس آليات لإلحالة واإلبالغ، والرقابة، والتقييم •

  من االستجابةالالجئينتمكين مجتمعات  •

 الناجين/ الطبية للضحايا/ تطوير االستجابة لالحتياجات الصحية •

 الناجين/ االجتماعية للضحايا/ ات النفسيةالتخطيط للوفاء باالحتياج •

 ضمان االستجابة لألمن والسالمة •

 قضائية/ تأسيس استجابة قانونية •

 تحديد أدوار العناصر الفاعلة المحتملة األخرى •

  تطوير خطة التعامل مع الجناة  •

  

  تطوير أنشطة تعليم وتوعية المجتمع
والقائم على نوع الجنس تعكس     ينبغى تنظيم حمالت إعالمية عامة حول العنف الجنسى         

  .الحساسيات الثقافية، واألخالقيات، والظروف الخاصة السائدة فى المنطقة

كيف وأين تسعى للحصـول     : ويمكن أن تتضمن الموضوعات التى تتناولها هذه الحمالت       
على المساعدة فى حالة التعرض لهجوم جنسى؛ أهمية اإلبـالغ عـن الحـادث وطلـب                

ت ممكن؛ وضع القوانين الوطنية والدولية التـى تحظـر العنـف            المساعدة فى أقرب وق   
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ومن . الجنسى والقائم على نوع الجنس؛ وتحديد العقوبات المرتبطة بأفعال العنف الجنسى          
أجل نشر هذه المضامين، يمكن استخدام الكتيبات، والنشـرات اإلخباريـة، والملصـقات       

ثيليات؛ وعقد اجتماعات ألفراد المجتمع     اإلعالمية؛ واألنشطة الترفيهية مثل األغانى والتم     
المحلى، وإلقاء دروس دينية، أو تنظيم غير ذلك من اللقاءات؛ واستخدام اإلذاعة وغيرها             

  .من وسائل اإلعالم؛ والوسائل المرئية

/ تدريب العناصر الفاعلة على كيفية االستجابة الحتياجات الضحايا       
  الناجين

العنف الجنسى والقـائم علـى نـوع الجـنس           مع إشراك المجتمع فى المناقشات حول     
يجب على العناصر الفاعلة المشاركة     , وتشجيع أفراد المجتمع على اإلبالغ عن الحاالت      

  .الناجين أن تكون مستعدة لتقديم أى خدمة/ فى االستجابة الحتياجات الضحايا

نـوع  وينبغى أن يراعى جميع الموظفين المشاركين فى توفير الرعاية الحساسـية إزاء             
ويجب أن تركـز    . الجنس وأن يتلقوا التدريب المالئم بشأن القضايا المتعلقة بنوع الجنس         

  :العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس على ما يلىأولوية التدريب فى مجال 

 بإجراء الفحوص الطبيـة وتقـديم العـالج وخـدمات           موظفو الصحة ينبغى أن يقوم     
 .المتابعة

 قادرين على القيام        االجتماعية بالمجتمع  –ة النفسية   يجب أن يكون مستشارو الصح     
  . االجتماعى وعمليات اإلحالة المناسبة–بعمليات الدعم النفسى 

الناجيـة التـى    /  قادرين على توفير مالذ آمن للضـحية       موظفو األمن يجب أن يكون     
 .تشعر بالتهديد والخوف

/ رين على مساعدة الضـحية     قاد الحماية/ العاملون فى مجال القانون   ينبغى أن يكون     
 .الناجية فى رفع قضية ضد الجانى، إذا قررت ذلك

الناجية عن حادث ولم تجد خدمة متاحة، أو لم تتوافر لها الرعايـة             / فإذا أبلغت الضحية  
 ُيقـدم فى حينها وفى إطار من التعاطف والسرية، فإنها سوف تفقد الثقة بالخدمات ولن              

  .اآلخرون على اإلبالغ
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  .   الناجية أحدا بالحادث، فإنه يستحيل تقديم المساعدة المالئمة/ لغ الضحيةإذا لم تب

  

  تأسيس آليات لإلحالة، واإلبالغ، والرقابة، والتقييم
الناجى إلى أين   / ينبغى تأسيس نظام واضح لإلحالة فى كل منطقة بحيث يعرف الضحية          

  .يذهب لتلقى المساعدة ويتلقى المساعدة فى الوقت المناسب

 أن يكون هذا النظام، الذى ينبغى أن يضعه كل من العـاملين بالمعونـة اإلنسـانية                 يجب
وجميع العناصر الفاعلة المشاركة فـى       المجتمع وأفراد المجتمع، معلوما لدى جميع أفراد     

وينبغى كتابة إجراءات اإلبالغ واإلحالـة فيمـا بـين          . الناجين/ تقديم الخدمات للضحايا  
  .للغات المحلية المناسبةالوكاالت وترجمتها إلى ا

وكما يشير الرسم البيانى أدناه، فإن غالبية حاالت  العنف الجنسى والقـائم علـى نـوع                 
  :الجنس تحدث دون اإلبالغ عنها
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  1-6الشكل 

  حجم مشكلة العنف الجنسى

                                             

                                                

  اغتصاب تم اإلبالغ عنه للشرطة

  اغتصاب تم اإلبالغ عنه فى عمليات المسح                                                                                                                             

           
  نه  اغتصاب لم يعلن ع                

        بسبب الخجل أو خشية اللوم أو عوامل أخرى

  

  

  

  2002منظمة الصحة العالمية : التقرير العالمى عن العنف والصحة: المصدر

  

  .ينبغى أن تتفق جميع العناصر الفاعلة على نظام واحد لإلبالغ

 هناك عنصر مهم للقيام بعملية إبالغ فعالة، وهو استخدام نموذج تقرير عـام لحـادث              
وينبغى ترجمة هذا النموذج حسـب الحاجـة        . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     

ويمكن االطالع فى الفصل السابع     . وتدريب جميع العناصر الفاعلة على كيفية استعماله      
على كيفية وضع نظام عام لإلبالغ، وعلى ما ينبغى أن تتضمنه نماذج تقريـر حـادث                

كما يمكن االطالع فى الملحق، على عينة مـن  . نسالعنف الجنسى والقائم على نوع الج   
  .نموذج تقرير الحادث

  

  

جنس غير 
مرغوب فيه تم قبوله بسبب 
االستعطاف، أو ابتزاز، أو 
 تهديدات أو خديعة

اغتصاب 
بواسطة 
 غريب

استغالل جنسى نتيجة تدنى األوضاع 
 االقتصادية

ممارسة جنس 
بشكل قسرى 

فى الزواج 
 والمواعدة    

اعتداء جنسى قاتل
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ينبغى على العناصر الفاعلة تطوير آلية لمراقبة وتقييم عمليـات االسـتجابة ومـدى              
  .فعالية نظم اإلبالغ واإلحالة

يتمثل الغرض من نظام المراقبة فى ضمان تطور تـدخالت االسـتجابة علـى النحـو                
 التقييم العناصر الفاعلة على تحديد الممارسات الجيـدة، ومـدى           ويساعد. المخطط لها 

الناجين لم يتم الوفـاء     / فعالية عمليات االستجابة، وما إذا كانت هناك احتياجات للضحايا        
ويمكن . وينبغى أن تشارك جميع العناصر الفاعلة فى تطوير آليات المراقبة والتقييم          . بها

ل كيفية تطوير آليات المراقبة، واإلبالغ، والتقييم       االطالع فى الفصل السابع على تفاصي     
  .الفعالة
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  اإلحالة/ عينة نظام اإلبالغ

  

  

الناجية إلى المركز النسائى أو مكتب الصحة                            / إحالة ومرافقة الضحية
  نفسه/ أو هى تحيل نفسها

                     المرفق الصحىالمركز النسائى                       

مركز الزيارات الطارئة، يوفر للضحية معلومات على الخـط السـاخن عـن             (
العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أو يتم االتصال بمكاتـب اسـتعالمات             
المنظمات غير الحكومية التى تعمل مع الضحايا فـى المنـاطق الحضـرية أو              

  )مركز األزمات الخاص باالغتصاب

  

  الناجية ترغب فى متابعة إجراءات إبالغ الشرطة/ إذا كانت الضحية

  أو

  الناجى طفال/ إذا كان الضحية

  أو

  إذا كانت هناك مخاطر مباشرة تهدد السالمة واألمن 

/ تتولى األسرة أو األصدقاء أو الموظفون إحالة ومرافقة الضحية •
ر وتحصل الشرطة على اإلفادة، وتصد. الناجى إلى الشرطة

 محضرا رسميا

 الناجى المحضر إلى مكتب الصحة الستكماله/ يأخذ الضحية •

 الناجى المحضر المستكمل إلى الشرطة/ يعيد الضحية •

) المهاجمين(تجرى الشرطة تحقيقا، وتلقى القبض على المهاجم  •
 المدعى عليهم، وتقيم دعاوى االتهام أمام المحكمة

ن الحادث الناجية تخطر شخصا ما ع
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  :ويمكن أن تتضمن المتابعة والمساعدة 

  )الناجى/ ء على اختيارات الضحيةبنا(

  قضائى / أمن      دعم قانونى/  اجتماعى     سالمة–رعاية صحية         دعم نفسى 

  

  تذكر دائما االلتزام بالمبادئ التوجيهية بشأن السرية 

  

  

  تمكين مجتمعات الالجئين من االستجابة
  مةالعمل مع المجتمع أمر ضرورى لوضع برامج وإجراءات مستدا

أثبتت البرامج التى يتم وضعها بصورة مشتركة بواسطة القوى الفاعلة فى مجاالت 
ومن أجل مشاركة المجتمع .  أنها األكثر فعاليةالالجئينالمعونة اإلنسانية ومجتمعات 

  :ينبغى

بناء المعرفة والفهم للعالقات بين الجنسين والعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس  
 . من خالل حمالت التوعيةينالالجئداخل مجتمع 

الرجال، والنسـاء،   : ينبغى أن تستهدف هذه الحمالت جميع أفراد المجتمع       
ويسـتطيع الرجـال    . واألطفال من كافة الجماعـات العرقيـة والدينيـة        

المشاركون فى تقديم استشارات النظير وإثارة الوعى المساعدة فى التأثير          
الناجين، والمساعدة فى وضع    / افى مواقف المحاكم التقليدية إزاء الضحاي     

نظم أمنية قائمة على المجتمع من شأنها دفع ومنع العنف الجنسى والقـائم             
على نوع الجنس، ومساعدة الرجال اآلخرين فى فهم مدى الضرر الـذى            

  .يسببه هذا العنف للمجتمع كله

 .الحفاظ على شبكات الدعم االجتماعى القائمة وتقويتها 

 . قرار وقادة مجتمع بالتساوى مع الرجالدعم دور النساء كصناع 
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النـاجين  / تقوم قيادات المجتمع من اإلناث بدور فعال فى تشجيع الضحايا         
وبتدريبهن كداعيات لتعزيز حمالت التوعية     . على التقدم بطلبات المساعدة   

أو كمستشارات نظيرات، فإن قيادات المجتمع من اإلناث يحققـن إثـارة            
 بما فى ذلك العنف الجنسى والقائم على نـوع          ودراسة قضايا نوع الجنس،   

  .الجنس

 .الناجين/ توفير المأوى اآلمن ومساعدات الطوارئ الفورية للضحايا 

 .الناجين لطلب المساعدة االجتماعية، والطبية، والقانونية/ مرافقة الضحايا 

 .الناجى، والجانى، وأسرهم، والمجتمع/ تحقيق األمان للضحية 

/ ويختـار الضـحايا   . طة االستجابة، الجناة أيضـا    ينبغى أن تستهدف أنش   
الناجون فى حاالت العنف األسرى فى أغلب األحيان البقاء مـع الجـانى             

وإذا لم تقدم المساعدة للجانى، فإنـه سيسـتمر علـى           . ألسباب اقتصادية 
  .األرجح فى سوء المعاملة

نشطة الوقاية   ومع العناصر الفاعلة األخرى لتعزيز أ      الالجئينالتنسيق داخل مجتمع     
 .واالستجابة الفعالة

 فى تقرير الخدمات التى ينبغـى توفيرهـا، وفـى أى            الالجئينالدعوة إلى مشاركة     
 ).لغات(موقع، ومن جانب من، وبأى لغة 

مراكـز الزيـارات    "، يمكن تقديم الخـدمات فـى        الالجئينفى مخيمات   
مواقع أخرى  ، والمراكز النسائية، ومراكز المجتمع أو الشباب، أو         "الطارئة

الناجون بقدر كاف من االطمئنـان لإلبـالغ عـن          / حيث يشعر الضحايا  
وينبغى تقديم الخدمات فى موقع يتوافر فيه الحفاظ على السـرية           . الحادث

  .الناجى/ وكرامة الضحية

 .الدعوة إلى تقديم خدمات حساسة ثقافيا 

 .الناجين وحقوق المرأة بصفة عامة/ الدفاع عن حقوق الضحايا 
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سمح غالبية الحكومات المضيفة لالجئين بالمشـاركة فـى األنشـطة           ال ت 
وهذا يحد من قدرة    . السياسية، مثل الدعوة إلى إدخال تغييرات فى القانون       

وتساعد .  على تكوين حركات اجتماعية نسائية للدفاع عن أنفسهن        الالجئين
 إقامة روابط فى الدولة المضيفة مع المنظمات غير الحكومية التى تشارك          

 على االستفادة من الدفاع العـام دون        الالجئينفى النشاط الدفاعى السكان     
  .انتهاك قوانين الدولة المضيفة

  

  

  الناجين/ الطبية للضحايا/ تطوير االستجابة لالحتياجات الصحية
الناجى / يحدد نوع العنف وطول الفترة بين وقوع الحادث ووقت وصول الضحية          

  . التى يمكن تقديمهاإلى المرفق الصحى نوع الرعاية

من األهمية القصوى بالنسبة للناجى سرعة التوجه إلى المرفق الصحى فى أقرب            
  . وقت ممكن بعد وقوع الحادث حتى يتسنى له تلقى أفضل رعاية ممكنة

  

  تقديم الرعاية الصحية الشاملة التى يسهل الوصول إليها
واألفضل أن يكون من    ينبغى إجراء الكشف والعالج الطبى بواسطة موظف مدرب،          

وينبغى استخدام اإلجراءات المالئمـة، والمعـدات       . نفس نوع جنس طالبى الخدمة    
 :واإلمدادات واألدوية الكافية من أجل

 ؛)بالعدوى التى تنتقل بالممارسات الجنسية وغيرها( الوقاية من المرض  •

  منع الحمل غير المرغوب فيه؛ •

  عالج الجروح؛ •

  جمع األدلة الجنائية؛ •
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 تقديم االستشارة والعالج للمصابين بصدمة نفسية؛  •

 فحص مرضى الرعاية الصحية للوقوف على العنف الجنسى والقائم علـى            •
 .نوع الجنس

 .اإلحالة وتوفير االنتقاالت إلى مستويات الرعاية المناسبة، كلما دعت الحاجة 

 .توفير رعاية المتابعة 

فى جلسات المحاكمـة إذا     )  تكن مناسبة  اإلدالء بالشهادة حيثما  (توفير األدلة الطبية     
 .الناجى طلب التعويض القانونى/ اختار الضحية

التعاون مع الممارسين الصحيين التقليديين لتحديد، وتقرير، وإحالة، وتقديم مستوى           
 .الناجين/ مالئم من الدعم األولى للضحايا

 .توثيق، وجمع، وتحليل البيانات 

ا فى ذلـك المسـاواة بـين الرجـال والنسـاء            مراقبة خدمات الرعاية الصحية، بم     
 .والمراهقين فى فرص الوصول إليها، وكذلك المساواة فى نوعية الخدمات المقدمة

 .الناجين/ رصد االحتياجات الصحية للضحايا 

 ).إدمان المسكرات(تحديد ووضع استراتيجيات للتصدى للعوامل المؤثرة، مثل  

 .الناجين/ الدفاع عن الضحايا 

 .حماية، واألمن، والسالمةمن أجل ال •

من أجل إدخال تغييرات فى قوانين وسياسات الدولة المضيفة التـى قـد              •
 .الناجين/ أو احتياجات الضحايا/ تتعارض مع حقوق و

التعاون مع موظفى المرفق الصحى، والممارسين الصحيين التقليـديين، والمجتمـع           
 .بشأن التدريب واكتساب الحساسية
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  :انظر أيضا

المفوضية السامية لألمـم المتحـدة      (ة اإلكلينيكية للناجيات من االغتصاب      اإلدار 
 )2002منظمة الصحة العالمية / الالجئينلشئون 

: الالجئـين منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى أوضـاع             
دروس مستفادة من محاضر جلسات المـؤتمرات المشـتركة بـين الوكـاالت             

 )2001(الالجئين مم المتحدة لشئون المفوضية السامية لأل(

دليل منهجى لمقـدمى    : العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     نهج عملى إزاء     
 )2001صندوق األمم المتحدة للسكان (ومديرى الرعاية الصحية 

 الالجئـين دليل ميدانى مشترك بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية فى أوضاع            
  )1999بين الوكاالت (

  
  الناجين/  االجتماعية للضحايا–للوفاء باالحيتاجات النفسية التخطيط 

الناجيـة قـد   / بعد وقوع حادث عنف جنسى وقائم على نوع الجنس، فإن الضـحية     
تعانى من ردود فعل عاطفية ونفسية مختلفة كثيرة من بينها اإلحسـاس بـالخوف،              

ية قوية مثـل  وقد تلجأ إلى حيل نفسية دفاع. والخجل، والذنب، واالكتئاب، والغضب  
وقد يعانى أفـراد    . النسيان، واإلنكار، والكبت العميق للحادث المؤلم الذى نجت منه        

األسرة أيضا من أحاسيس مختلفة ويحتاجون إلى تلقى الـدعم أثنـاء هـذه الفتـرة                
  .الحرجة

  الناجيات بتعاطف وعناية/ ينبغى معاملة الضحايا
لية فى المساعدة فى التخفيف من حدة       تكون األنشطة القائمة على المجتمع بالغة الفعا      

  :وتتضمن هذه األنشطة. الصدمة

 .تحديد وتدريب عاملين تقليديين فى مجال الدعم مرتبطين بالمجتمع 
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تكوين مجموعات دعم نسائية أو مجموعات دعم مكونة خصيصا من أجل خدمة             
 .الناجيات من العنف الجنسى وأسرهن/ الضحايا

الناجيات من تلقى   / ، حيث تتمكن الضحايا   "طارئةالزيارات ال "تأسيس مراكز لـ     
 .الرعاية والمعلومات واالستشارة فى إطار من السرية والتعاطف

 : االجتماعية–باإلضافة إلى ذلك، ينبغى على العاملين بالخدمة النفسية  

) االستماع، الدعم العاطفى، إعادة بث الثقـة      (تقديم استشارات ما بعد األزمة       •
ت وأسرهن، مع إجراء عمليات إحالة لتلقى دعـم عـاطفى           الناجيا/ للضحايا

 أطول أمدا؛

التشجيع على استئناف عمليـات العـالج أو الوقايـة التقليديـة اإليجابيـة               •
 المستخدمة بنجاح فى البلد األم كرد فعل للحوادث الجارحة أو المؤلمة؛

الناجيات مع مقدمى الرعاية الصـحية، وقـوات          / العمل نيابة عن الضحايا    •
القضائى، وغيـر ذلـك مـن مقـدمى         / األمن، والنظام القانونى  / الشرطة
 الخدمات؛

الناجيات وغيرهن من النساء تركز علـى       / تطوير أنشطة جماعية للضحايا    •
بناء شبكات الدعم، وإعادة االندماج فى المجتمعات، وبناء المهارات والثقة،          

عات مدرة للدخل   وينبغى العمل على إقامة مشرو    . وتعزيز القدرة االقتصادية  
الشـعور باالكتفـاء    ) إعادة بناء (وتقديم قروض صغيرة للمساعدة فى بناء       

 .الذاتى
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  :انظر أيضا

االستجابة القائمة على المجتمع تجـاه العنـف الجنسـى ضـد                  : دليل إرشادى  •
 الالجئـين المفوضية السامية لألمم المتحـدة لشـئون        ( نجارا، تنزانيا    –المرأة  
1997( 

/ الالجئـين المفوضية السامية لألمم المتحـدة لشـئون        ( العقلية لالجئين    الصحة •
 ) 1996منظمة الصحة العالمية 

  

  والسالمة/ تطوير االستجابة لألمن
الناجية فى حاجة إلى مكان آمن تـذهب        / فى بعض الحاالت، قد تكون الضحية     

انى، مثال،  وقد ال تستطيع العودة إلى دارها إذا كان الج        . إليه بعد وقوع الحادث   
ويجـب علـى األسـرة      . أحد أفراد األسرة، أو جارا، أو أحد أفراد مجتمعهـا         

  .الناجيات/ والمجتمع القيام بدور رئيسى فى توفير أماكن آمنة وأمن للضحايا

  :كما يجب

الناجيات، مثل النقل   / وضع استراتيجيات وخيارات للحماية الفورية للضحايا      
. ة فى المخيم، وتـوفير مسـاحات آمنـة        إلى مكان جديد، وإقامة منطقة آمن     

وينبغى أن يكون إنشاء دور آمنة بمثابة المالذ األخير، حيث إنها، إذا أقيمت             
بعيدا عن المجتمع وتولى إدارتها شركاء عمليون، فقد تفرض مزيـدا مـن             

 .الناجيات/ العزلة على الضحايا

 .الناجيات/  فى مساعدة الضحاياالالجئينإشراك كبار  

نات الحادث واالتصال بجميع الجهات الفاعلـة والمجتمـع بشـأن           تحليل بيا  
 .مخاطر وقضايا األمن

ضمان سيادة القانون بالحفاظ على الوجود الفعال لتنفيـذ القـانون وكفالـة              
 .المحاكمات العادلة والسريعة للجناة
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. إشراك المجتمع فى جميع جوانب الحفاظ على النظام واألمن فى المجتمـع            
أو /  على أن تكون الالجئات جزءا من قوة شرطة المجتمع و          ويتعين التأكيد 

 .مجموعات حراسة المناطق المجاورة

الناجية، بما فى ذلك النقل إلى مكان       / النظر فى حلول بديلة لحماية الضحية      
 .جديد فى مخيم آخر أو إعادة التوطين، حيثما يكن األمر مناسبا

قـوات أمـن    ضمان وجود ضابطات شرطة مدربات كجزء مـن جميـع            
 .الالجئين

عقد دورات تدريبية لضباط الشرطة واألمن حول العنف الجنسـى والقـائم             
  .على نوع الجنس

  :انظر أيضا

دروس : الالجئينمنع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى أوضاع            •
المفوضية السامية  (مستفادة من محاضر جلسات المؤتمرات المشتركة بين الوكاالت         

 ))2001 (الالجئينمم المتحدة لشئون لأل

  

  قضائية/ تأسيس استجابة قانونية
الناجيات الالتى يـرغبن    / وضع نظام مع السلطات المحلية تستطيع من خالله الضحايا        

فى طلب تعويض قانونى عن الجرائم التى ارتكبت فى حقهن أن يفعلن ذلك فى وقـت                
  .مناسب

مثـل الشـرطة،     ت إنفاذ القانون المحلية،   يتضمن ذلك إيجاد عالقات عمل قوية مع جها       
وباإلضافة إلى ذلـك، ينبغـى      . والقضاء، والنيابة العامة والمحافظة على تلك العالقات      

الناجيات على  / العمل مع المحاكم التقليدية الموجودة بالمجتمع لضمان حصول الضحايا        
  .تعويض مناسب
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  معرفة النظام القانونى السارى
الحماية على دراية تامة بالقانون الوطنى السارى المتعلـق         ينبغى أن يكون مسئول      

 :بالموضوعات التالية

ما هو القانون الوطنى السارى واإلجراءات المطبقة؟ وما هو التعريف القانونى            •
لمختلف أشكال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؟ وهل العنف األسـرى       

 ابة العادية؟اإلص/ جرم يخضع للعقاب، ويختلف عن جرائم الضرب

إذا كان دستور البالد يمثل إعالنا للحقوق فهل يمكـن تطبيـق األحكـام ذات                •
 الصلة للتصدى ألشكال معينة من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؟

 ما هى القوانين المتعلقة باإلجهاض؟ وإذا كان اإلجهاض غير شرعي بصـفة             •
ى سبيل المثال، عندما    ، وعل )استثناءات(فهل هناك أى ظروف خاصة      ,  عامة

تصبح المرأة حامال نتيجة االغتصاب، أو عندما تكون حياة المرأة فى خطـر،             
أو عندما توجد أسباب متعلقة بالسالمة النفسية للمرأة، وهل يمكن فـى ظلهـا              
السماح باإلجهاض؟ وما هى األدلة و البّينـات المطلـوب توافرهـا لتطبيـق              

  استثناءات الظروف الخاصة؟

فية معالجة الشكوى من العنف الجنسى والقـائم علـى نـوع            معرفة كي 
  .الجنس

الناجية التى تقـرر طلـب      / ينبغى أن يتمتع الموظفون الذين يتعاملون مع الضحية        
وفى الوقت نفسه، عليهم أن     . التعويض القانونى بمشاعر الحساسية والتعاطف معها     

 .ة اللجوءيوفروا معلومات كاملة عن اإلجراء القانونى المتبع فى دول

. الناجية علما بما يمكن أن تتوقعه مـن اإلجـراء القـانونى           / ينبغى إحاطة الضحية   
وينبغى على موظفى الحماية وخدمات المجتمع التعاون معا لكفالة تعريف الشـاكية            

. بصورة كافية بحقوقها، وباإلجراءات والوقت الذى سيستغرقه اإلجـراء القـانونى          
كما .  للرد على أى استفسارات قد تكون لدى الشاكية        وينبغى أن يكونوا على استعداد    

والوقت الـذى قـد     , ينبغى تقديم المشورة للشاكية حول طبيعة الجريمة وفقا للقانون        
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واألدوار التى  , والنتائج المحتملة لإلجراءات القضائية   , يستغرقه التحقيق والمحاكمة  
ن والوكاالت المتعاونـة    تضطلع بها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئي       

 .معها فى العملية

الناجية حـول نوعيـة     / ينبغى أيضا على موظفى الحماية تقديم االستشارة للضحية        
بما فى ذلك الوصول إلى االستشارة وإجـراءات        , خدمات الصحة اإلنجابية المتاحة   

وفقا لمـا  , والوقاية من المرض وإنهاء الحمل غير المرغوب فيه   , معالجة اإلصابات 
 .تقضى به القوانين الوطنية

 :ينبغى على مسئولى الحماية أيضا 

 التأكد من أن الناجية والجانى لديهما وثائق تسجيل وبطاقات تحقيق شخصية؛ •

العمل بشكل وثيق مع المحامين المحليين العليمين بالقوانين واإلجراءات الوطنية           •
 المتعلقة بالعنف الجنسى؛

 لدى الشرطة المحلية؛التأكد من أن تقرير الشكوى مسجل  •

الضحية مسـجالن وتـم إبالغهمـا       / التأكد من أن التقرير الطبى وبيان الناجية       •
 ؛)الشرطة أو النيابة العامة(للسلطات الوطنية ذات الصلة 

التأكد من أن الشهود المهمين من أفراد مجتمع الالجئين ملتزمون بـاإلجراءات             •
 حكمة عندما يتطلب األمر ذلك؛القانونية لتقديم البيانات والمثول أمام الم

العمل باالتصال مع ضباط األمن والشرطة لضمان تلقى أطراف العنف الجنسى            •
 الحماية من التهديد النفسى وغيره من تهديدات السالمة البدنية األخرى؛ 

التأكد من أن موظفى المفوضية السامية لألمم المتحـدة لشـئون الالجئـين أو               •
الناجيـات مـن    / ت المنفذة يرافقون جميع الضـحايا     الوكاال/ الشركاء المنفذين 

 .الالجئات إلى جلسات المحكمة
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 ومقـدمى   الالجئينمعرفة دور المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون        
  .الخدمات القانونية الوطنية

ينبغى على مسئولى الحماية معرفة المنظمات المحليـة لحقـوق المـرأة ونقابـات               
يا العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس وإقامة شراكة         المحامين العاملين فى قضا   

وفى المناطق التى تقدم فيها المفوضـية المسـاعدة         . معها بغرض التصدى للمشكلة   
. الناجيات/ القانونية، ينبغى أن تكفل وجود ممارسين قانونيين أكفاء لتمثيل الضحايا         

مـوظفى الحمايـة    وينبغى على ممثلى المنظمات غير الحكومية الذين يعملون مع          
 :التابعين للمفوضية توفير الخدمات القانونية التالية

تزويد الشاكية بجميع المعلومات الالزمة بشأن اإلجراءات القانونيـة والجنائيـة            •
 بغرض إعداد الشاكية وأفراد أسرتها إلجراءات المحكمة؛

ـ              • ذه مساعدة الشاكية فى التقدم بطلب لتمويل المساعدة القانونيـة، إذا كانـت ه
وإذا لم تكن هذه المساعدة متاحـة، فإنـه         (المساعدة متاحة وفقا للقانون الوطنى      

يتعين على المفوضية ضمان احتواء الميزانيات على بند يغطى تكاليف التمثيـل            
 ؛)القانونى لضحايا العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

يـع  مصاحبة الشاكية إلى قسم الشرطة والمحكمة والحضـور معهـا فـى جم             •
 المقابالت ولدى المثول أمام المحكمة؛

تقديم طلب للمحكمة للحصول على وضع المراقب فى جميع القضايا حتى يتسنى             •
ويعتبر ذلك مفيدا بصفة خاصة فى القضـايا التـى تتعلـق            (مخاطبة المحكمة   

 ؛)باألطفال

الناجيـات  / استكشاف إمكانية إجراء المحاكمة فى جلسات سرية لحماية الضحايا         •
 هن من التعرض لمزيد من األضرار؛وأسر

الحفاظ على سرية المحاضر الخاصة بجميع القضايا وإخطار موظفى الحمايـة            •
 .التابعين للمفوضية  بتطورات األمور بانتظام

  



- 116 - 

  .معرفة حقوق المتهم
وتتحمل . يحق للمتهم  أن يعامل وفق الحقوق المكفولة للشخص الذى لم تثبت إدانته             

المتهمين بكفالة حصولهم على محاكمـة عادلـة وأن يلقـوا           المفوضية التزاما نحو    
وينبغى أن يعمـل موظفـو الحمايـة        . معاملة إنسانية أثناء االستجواب واالحتجاز    

التابعون للمفوضية على ضمان احترام حقوق المـتهم أثنـاء التحقيقـات وأثنـاء              
 :وبصفة خاصة، ينبغى على المفوضية أن تعمل على. المحاكمة

 ت تأخير المحاكمة فى أضيق الحدود؛أن تكون فترا •

 أال يتعرض المتهم للتعذيب أثناء الحجز القضائى؛ •

 أن يلقى المتهم معاملة إنسانية أثناء الحجز القضائى؛ •

إذا لقى المتهم معاملة غير إنسانية، تتقدم المفوضية بمذكرات إلـى السـلطات              •
 .المختصة لضمان معاملته وفقا للقانون

  

  .وبات الوارد تطبيقهامعرفة األحكام والعق
 المدانين بارتكـاب    الالجئينينبغى على موظفى الحماية التابعين للمفوضية التأكد من أن          

أعمال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس يتم عقابهم بنفس الطريقة التى يعاقب بها              
وينبغـى علـى المفوضـية    . المواطنون، أى وفقا لقواعد األحكام الوطنية ذات الصـلة  

المنظمة غير الحكومية الشريكة التى تقدم الخدمات القانونية الوطنية أن تتأكدا مـن أن              و
وينبغـى  . الجناة يلقون عقابهم بطريقة ال يشوبها التمييز ضدهم بسبب وضعهم كالجئين          

أن تأخذ األحكام الصادرة ضد المخالفين من األطفال فى الحسبان الحاجة إلـى إعـادة               
كنا، ينبغى عدم حبس المخالفين األحداث فى نفس األماكن مـع           وحيثما يكن مم  . تأهيلهم

  .المخالفين البالغين
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  .معرفة مدى التعويض
الناجية التعويض فى قضية مدنية ضد الجانى، فإنه ينبغى أن تتوافر           / إذا طلبت الضحية  

، وحيثما تكن المفوضية غير قادرة على توفير هذه المساعدة        . لها المساعدة القانونية لذلك   
الناجية على استشارة قانونية مجانية من      /فإنه ينبغى بذل الجهود لتسهيل حصول الضحية      

  .مركز المساعدة القانونية أو منظمة حقوق المرأة داخل المجتمع المدنى

  

  .معرفة الطرق البديلة لحل النزاعات
 الناجيات أكثر اطمئنانا لطلب المسـاعدة مـن      / فى بعض المجتمعات، قد تكون الضحايا     

وتتعرض الضحايا وأسرهن، فـى     . اآلليات التقليدية أو العرفية الخاصة بحل النزاعات      
بعض الحاالت، لضغوط الستخدام مثل هذه العمليات خوفا من تعرضهن للنبـذ إذا لـم               

وينبغى على موظفى الحماية التابعين للمفوضية مراقبة هـذه اإلجـراءات           . يفعلن ذلك 
وعنـدما  .  الوطنية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسـان      للتأكد من أنها تتسق مع القوانين     

تنتهك هذه الطرق البديلة القانون الوطنى، فإنه ينبغى على مسئولى الحماية عقد دورات             
تدريبية للتوعية داخل المجتمع، وتشجيع أفراد المجتمع على تكييف ممارسـاتهم لحـل             

وحيـث إن تغييـر هـذه       . سانالنزاعات على نحو يتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلن        
الممارسات قد يستغرق بعض الوقت، فإن األمر يتطلب الصبر واتخاذ موقف بعيد عـن              

  .األحكام المسبقة

  انظر أيضا

منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم علـى نـوع          الدليل التمهيدى لمسئولى الحماية    •
 )1998الالجئين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون (الجنس 

المفوضية السـامية لألمـم     (المبادئ التوجيهية للحماية والرعاية     : األطفال الالجئون  •
 )1994الالجئين المتحدة لشئون 

الالجئـين  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون      (اية الالجئات   مإرشادات بشأن ح   •

1991(  
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  تحديد أدوار العناصر الفاعلة المحتملة األخرى
, واألمـن , والخدمات المجتمعية, علة من قطاعات الصحةباإلضافة إلى العناصر الفا  

يؤدوا أدوارا مهمة من حيث االسـتجابة        أن والحماية، هناك أشخاص آخرون عليهم    
وينبغى على جميع أولئـك الـذين يعملـون مـع           . الناجيات/ الحتياجات الضحايا 

وفير الالجئين أن يعرفوا مسئولياتهم الخاصة ومسئوليات اآلخرين المشاركين فى ت         
  .الناجيات من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس/ الدعم للضحايا

  

  الموظفون الميدانيون
  :يقومون بما يلى

 .تلقى ومراجعة تقارير حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس 

الناجية والقيام بعمليات اإلحالة لتلقى المساعدة القائمة       / توفير األمان للضحية   
 .الرعاية من جميع العناصر الفاعلةعلى التعاطف و

الناجية واألسرة للحصول على المساعدة مـن جميـع         / الدفاع عن الضحية   
 .العناصر الفاعلة، حسبما تدعو الحاجة

الناجية، مثـل اقتسـام     / تطوير استجابات إدارية الحتياجات األمان للضحية      
غذائية حصة البطاقة التموينية لألسرة وتخصيص إسكان منفصل ومواد غير          

 . الناجية/ للضحية

االحتفاظ بسجالت لرصد االتجاهات فى قضايا العنف الجنسى والقائم علـى            
 .نوع الجنس، وتحليل المشكالت، ووضع االستراتيجيات للوقاية واالستجابة

 . التنسيق مع جميع القطاعات والعناصر الفاعلة األخرى 
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  موظفو البرامج 
  :يقومون بما يلى

ع القطاعات فى وضع خطة مشتركة متعددة القطاعـات         مساعدة ودعم جمي   
 .للوقاية واالستجابة

 .تخصيص الموارد لدعم األنشطة المناسبة 

 تلقى ومراجعة التقارير الموجزة مع تحليل البيانات واالتجاهات الخاصـة           
 .بأنشطة واحتياجات الوقاية واالستجابة

 تخصيص الموارد   تشجيع الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية على        
 .لدعم برامج الوقاية واالستجابة

 .التنسيق مع جميع القطاعات والعناصر الفاعلة 

  رئيس المكتب
  :يقوم بما يلى

تلقى ومراجعة التقارير والتحليالت الخاصة ببيانات العنف الجنسى والقـائم           
 .على نوع الجنس، وأنشطة ونتائج البرامج

يات الوقاية واالستجابة، وتنفيذها،    دعم موظفى المفوضية فى وضع استراتيج      
 .ورصدها وتقييمها

 .المشاركة فى التنسيق بين القطاعات وفيما بين الوكاالت 

إشراك جميع موظفى المفوضية، والالجئين، والشركاء، والحكومة المضيفة         
 .فى وضع البرامج

توفير مستوى عال من التأييد والدعم ألنشطة الوقاية واالستجابة، والمساعدة           
 .فى حل المشكالت والمطالبة بموارد مناسبة
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التعاون مع الزمالء فى مختلف مكاتب المفوضية وغيرها من وكاالت األمم            
 .المتحدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتقاسم المعلومات

  الشرطة
  :تقوم بما يلى

نونية والجنائية  تلقى الشكاوى وإجراء التحقيقات، مع االلتزام باإلجراءات القا        
 .المنصوص عليها فى القانون

، وإجـراء   )المتهمين(وفقا إلجراءات الشرطة المعتادة، القبض على المتهم         
التحقيقات، وإعداد الئحة االتهامات، وإرسال االستدعاءات لجميع الشـهود         

 .المحتملين والتأكيد على مثولهم أمام المحكمة

راء التحقيق والمحاكمة فـى حـاالت   المطالبة، عند اللزوم، باإلسراع فى إج  
 .العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

 .الناجية/ شرح اإلجراء القانونى والجنائى للضحية 

الناجية إلى مراعاة الخصوصية،    / مراعاة الحساسية بالنسبة لحاجة الضحية     
 .والسرية، واالحترام

التـى ينظمهـا    المشاركة فى الحمالت التثقيفية للتوعية بالقانون والحقـوق          
 .الالجئينموظفو الحماية لخدمة مجتمع 

  المحاكم
  :تقوم بما يلى

إعداد السجل األسبوعى للقضايا الذى يوضح أى أمـور تتعلـق بـالالجئين              
 ).شاكين أو متهمين(كأطراف 

وفقا لإلجراءات المعتادة، متابعة الخطوات القانونيـة فـى قضـايا العنـف         
ل قبول القضـايا، ورئاسـة جلسـات        الجنسى والقائم على نوع الجنس، مث     
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االستماع والمحاكمات، واستدعاء الشهود، وإصـدار القـرارات واألحكـام          
 .القضائية

 .المشاركة فى ورش العمل وأنشطة التوعية التى ينظمها موظفو الحماية 

  

  وضع خطة للعمل مع الجناة
ويجـب  . يعتبر العمل مع مرتكبى أعمال العنف أمرا صعبا ولكنـه ضـرورى           

وإذا كان  . عاة احترام الحقوق اإلنسانية للجناة بما فى ذلك سالمتهم الشخصية         مرا
وينبغى على الفريـق متعـدد      . الجانى الجئا أيضا، فإنه يستحق الحماية الدولية      

  : ويشمل ذلك.القطاعات وضع خطط للعمل مع الجناة

التشاور مع السلطات الوطنية حول ما يتم اتخاذه محليا من إجراءات للعمل             
 .مع مرتكبى أعمال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

إشراك رجال األمن والشرطة، بما فى ذلك حراس األمن الخاص بـالمجتمع             
 .فى العمل مع، والرقابة على، تصرفات الجناة المعروفين

 .حيثما يكن ممكنا، العمل على عزل الجناة عن بقية المجتمع 
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  نقاط رئيسية للتذكر
/ ى المجتمع أن يقوم بدور قيادى فى تخطيط سبل دعم الضـحايا           ينبغى عل 
  .الناجيات

  تطوير أنشطة التعليم والتوعية فى المجتمع

ينبغى تنظيم حمالت إعالمية جماهيرية عن العنف الجنسى تستهدف جميـع            
 .أفراد المجتمع

  تأسيس آليات لإلحالة واإلبالغ

الناجية /  تعرف الضحيةينبغى تأسيس نظام واضح لإلحالة فى كل موقع لكى   
 .أين تتلقى المساعدة، وكيف تتلقى تلك المساعدة فى الوقت المناسب

  تمكين مجتمع الالجئين من االستجابة

يعتبر العمل مع المجتمع أمرا ضروريا فى وضع استراتيجيات االسـتجابة            
 .المستدامة والفعالة

  اجياتالن/ الطبية للضحايا/ تطوير االستجابة لالحتياجات الصحية

ينبغى توفير الرعاية الصحية، وعمليات اإلحالة ومتابعة الرعاية للحـاالت           
 .التى يسهل الوصول إليها

  الناجيات/  االجتماعية للضحايا–االستجابة لالحتياجات النفسية 

 .الناجيات بتعاطف وعناية/ ينبغى معاملة الضحايا 

  تطوير االستجابة لألمن والسالمة

 الناجية اإلحساس باألمن بعد الحـادث وأن يقـوم          /يجب أن يتوافر للضحية    
 .المجتمع بدور قيادى فى توفير مكان آمن لها
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  قضائية/ تأسيس استجابة قانونية

الناجيات / ينبغى وضع نظام مع السلطات المحلية كى يتمكن أولئك الضحايا          
الالتى يرغبن فى طلب تعويض قانونى عن الجرائم التى ارتكبت ضـدهن            

 .ذلك فى وقت مناسبمن القيام ب

  تحديد أدوار ومسئوليات العناصر الفاعلة المحتملة األخرى

يمكن أن يقوم الموظفون الميدانيون وموظفو البرامج واإلدارة بأدوار مهمـة            
  .الناجيات/ فى االستجابة الحتياجات الضحايا

  
  وضع خطة للعمل مع الجناة

  .    المتهم الشخصيةيجب احترام الحقوق اإلنسانية للجناة، بما فى ذلك س
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  الفصل الخامس
  اعتبارات خاصة لألطفال الالجئين

على الرغم من أن المبادئ واإلرشادات التوجيهية التى تم مناقشـتها فـى الفصـول               
األخرى، تنطبق أيضا على األطفال الالجئين، فإن هناك قضايا معينـة أخـرى ينبغـى               

فاألطفال الالجئون يواجهون أشكاال    . ينأخذها فى االعتبار عند العمل مع األطفال الالجئ       
كالممارسات التقليديـة الضـارة،     : معينة من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس       

واالتجار، ودعارة األطفال، والعنف الجنسى داخل األسـرة، واالسـتغالل واالعتـداء            
  .والعنف الجنسى من جانب أشخاص يمكنهم االتصال دون عائق باألطفال

وعات معينة من األطفال الالجئين المعرضين بصفة خاصة ألخطار العنـف           وهناك مجم 
األطفال غيـر المصـحوبين بـذويهم       : وهؤالء هم . الجنسى والقائم على نوع الجنس    

والمنفصلون عنهم، واألطفال المحتجزون، والجنود األطفـال، واليـافعون، واألطفـال         
ت الفتيات، واألطفـال المولـودون      المعاقون ذهنيا وبدنيا، واألطفال العاملون، واألمها     

  .ناجين، والجناة األطفال/ ناجيات من االغتصاب، والصبية كضحايا/ لضحايا

، التـى   )1989(وعند العمل مع األطفال الالجئين، ينبغى اإللمام باتفاقية حقوق الطفـل          
وباإلضافة إلى المبادئ التوجيهيـة     . تضع معايير شاملة لحماية حقوق جميع األطفال      

نة فى الفصل الثانى، هناك أربعة مبادئ أخرى ينبغى أن تكون دعامة لعملك مـع               المبي
الحق فى الحياة والبقاء والنمو؛ تحقيق المصـالح الفضـلى          : األطفال الالجئين، وهى  

  .للطفل؛ عدم التمييز؛ والمشاركة

 عامـا، إال  18 على تعريف الطفل بأنه شخص تقل سنه عن       إتفاقية حقوق الطفل  وتنص  
ويعنى ذلـك أن    . ت القوانين الوطنية ذات الصلة على سن مبكرة عن ذلك للرشد          إذا نص 

/ أنه    سنة، إال إذا اتضح      18اتفاقية حقوق الطفل يمكن تطبيقها على الجميع حتى بلوغ          
  . راشد طبقا للقانون الوطنىأنها

وقد يجد األطفال الالجئون أنفسهم معرضين بصفة خاصة لمخـاطر العنـف الجنسـى              
م على نوع الجنس وفقا لمستوى تبعيتهم، وقدرتهم المحدودة على حماية أنفسـهم،             والقائ
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وحيث إنهم يملكون خبـرات     . وقوتهم ومشاركتهم المحدودة فى عمليات صنع القرارات      
  .قليلة نسبيا بالحياة، فإن األطفال يسهل وقوعهم فريسة لالستغالل واالكراه عن الكبار

 يدركون تماما الطبيعة الجنسية لبعض التصرفات، وال        ووفقا لمستوى نموهم، فإنهم قد ال     
كما أن العوامل اإلضافية االثنيـة، والجنسـية،        . يستطيعون إعطاء موافقة واعية عليها    

والثقافية، واالقتصادية واالجتماعية قد تزيد من المخاطر المحدقة باألطفال الالجئين بأن           
  .جنسيصبحوا ضحايا للعنف الجنسى والقائم على نوع ال

  

ُيحدث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس آثارا مدمرة على النمو والصحة العقلية      
  .والبدنية لألطفال

   

وكما نوقش فى الفصل األول، فإن االعتداء الجنسى يمكن أن يتخذ أشكاال مختلفة، قـد               
على نـوع   وهناك أفعال معينة من العنف القائم       . يكون الكثير منها موجها ضد األطفال     

وقد يكون  . الجنس، مثل الممارسات التقليدية الضارة، ترتكب غالبا أثناء طفولة الشخص         
من يرتكبون أعمال عنف جنسى وقائم على نوع الجنس ضد األطفال الالجئين أشخاصا             

وينبغـى  . يعرفهم الطفل ويثق بهم؛ أو أشخاصا يقومون بدور الكفيل؛ أو أطفاال آخرين           
  . لألحداث قد تشوه بسبب هذه الحقيقةإدراك أن نظرة الطفل

حيـث تُفّصـل   . وعند العمل مع األطفال الالجئين، ينبغى اإللمام باتفاقية حقوق الطفـل    
االتفاقية بصورة شاملة حقوق األطفال اإلنسانية األساسية فى كل مكان، بمن فى ذلـك              

السـتغالل  وتتضمن هذه الحقوق الحق فى الحماية من االعتـداء وا         . األطفال الالجئون 
ولذلك فإن اتفاقية حقوق الطفل توفر الحماية لألطفال الالجئين حتى فى الدول            . الجنسى

البروتوكول االختيارى التفاقيـة    ويتعلق  . التى لم توقع على أى وثيقة خاصة بالالجئين       
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، ودعارة األطفال، واستخدام األطفـال فـى األعمـال              

  . ، بقضايا االتجار فى األطفال وبيعهم وخطفهم)2000 (اإلباحية
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  المبادىء التوجيهية
فيما يلى المبادىء المعترف بها عالميا، كما وردت فى اتفاقية حقوق الطفل، ذات الصلة              

  :الالجئينبصفة خاصة عند العمل مع األطفال 

  يجب كفالة هذا الحق باتخاذ اإلجـراءات       :الحق فى الحياة، والبقاء، والنمو     •
ليس فقط على بقـاء ونمـو       " البقاء والنمو "وينطبق مبدأ   . التى تصون الحياة  

وعلى سبيل المثال،   . الطفل بدنيا، وإنما أيضا على نمو الطفل عقليا وعاطفيا        
فإن الزواج المبكر يهدد حقوق كل من األم الطفلة ووليدها فى الحياة وفـى              

 ).طفل، اتفاقية حقوق ال6المادة . (البقاء والنمو الكامل

 يتمتع كل طفل يخضع لوالية دولة، بغض النظر عـن جنسـه             :عدم التمييز  •
. ووضع الهجرة، بكافة الحقوق الواردة فى اتفاقية حقـوق الطفـل          ) جنسها(

 مـن اتفاقيـة حقـوق       2المـادة    (الالجئينولذلك، يشمل هذا المبدأ األطفال      
 ).الطفل

أ المهم على كل من      ينبغى أن ينسحب تطبيق هذا المبد      :أفضل مصالح الطفل   •
القرارات المتصلة باألطفال األفراد وشئون السياسـة العامـة والقـرارات           

وفى كل قرار من القرارات التى تـؤثر علـى          . المتصلة بجماعات األطفال  
األطفال، فإن مختلف الحلول الممكنة يجب بحثها وإعطاء الثقـل المناسـب            

 ).الطفل من اتفاقية حقوق 3المادة . (ألفضل مصالح الطفل

عند تقرير السياسة، مثل تخصيص الميزانيات، فإن إجراء تحليل كامل لمدى            •
. ما قد يتركة مسار عمل معين من تأثير على األطفال، يكون أمرا مطلوبـا             

وال تستند السياسة بالضرورة على ما هو أفضل لألطفال، ولكـن إذا أمكـن    
أفضل " يجعلوا   تحديد أى أوجه تعارض، فإنه يجب على صناع القرارات أن         

 ".االعتبار األول"األطفال هى " مصالح

عند تقرير أفضل مصالح الطفل الفرد، يحتاج صناع القرارات إلى النظر فى             •
كل من المعايير الموضوعية التى يفترض أنها تخدم أفضل مصالح الطفـل            
واآلراء الشخصية التى تأخذ فى االعتبار آراء الطفل ويمكن أن يكون القرار            
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بكيفية تدعيم أفضل مصالح الطفل غالبا قرارا صعبا، وقد ال يكـون            الخاص  
فهناك عوامل كثيرة ينبغى أخـذها      . هناك جواب واضح واحد ال يقبل الجدل      

فى االعتبار مثل السن، والجنس، والخلفية الثقافية، والبيئة العامة، والخبرات          
اقية حقـوق   ويجب أن يجرى أى تفسير للمبدأ وفقا لروح اتف        . السابقة للطفل 

الطفل، ويجب أن يعطى لمشورة الخبراء حقها المناسب، سواء من منظـور            
 .قانونى أو من منظور نمو الطفل

 تتمثل أهمية هذه المادة فى أن األطفال يملكون الحق فى التـأثير             :المشاركة •
الثقـل  "على القرارات التى ستؤثر على حياتهم، وأن آراءهم يجب أن تعطى            

 أن ينطبق هذا المبدأ على جميع إجراءات اللجوء، وفـى           وينبغى". المناسب
 12المادة  (التخطيط من أجل األطفال األفراد، وفى تخطيط البرنامج الشامل          

وكلما كانت الطفلة أكبر سـنا، زاد الثقـل الـذى           ). من اتفاقية حقوق الطفل   
  .  يحظى به رأيها فى صنع القرارات التى تؤثر عليها

  

جيهية كلها ذات صلة فى تحديد ماهية المصالح الفضلى للطفل فى           وتعتبر المبادىء التو  
وفى بعض الحاالت قد ال تكون المصالح الفضلى للطفل هى نفس رغبات            . وضع معين 

  .وآراء الطفل المعلنة وقد يتطلب األمر تجاوزها

  :انظر أيضا

 المفوضـية (المعايير القانونية الدوليـة     : مؤسسات العمل من أجل حقوق األطفال      •
، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسـان،       الالجئينالسامية لألمم المتحدة لشئون     

 )2002منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة 

المفوضـية   (الالجئيندليل إعادة التوطين للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون          •
2002( 
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المفوضية، مكتب  (والمراهق  تنمية الطفل   : مؤسسات العمل من أجل حقوق األطفال      •
المفوض السامى لحقوق اإلنسان، منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة           

2001( 

سـوء المعاملـة واالسـتغالل    :  قضـايا مهمـة  –العمل من أجل حقوق األطفـال       •
المفوضية، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسان، منظمة األمم المتحدة للطفولة،          (

 )2002اذ الطفولة، منقح منظمة إنق

المفوضية، مكتب المفوض   (إعادة التوطين   : مؤسسات العمل من أجل حقوق األطفال      •
 )1999السامى لحقوق األطفال، منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة 

 )1994المفوضية (مبادئ توجيهية بشأن الحماية والرعاية : األطفال الالجئون •

  )1989(طفل اتفاقية حقوق ال •

جماعات األطفال الالجئين المعرضين بصفة خاصة لخطر العنـف     
  الجنسى والقائم على نوع الجنس

 .األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلون عنهم 

 .األطفال المحتجزون 

 .الجنود األطفال 

 .المراهقون 

 .األطفال المعاقون عقليا وبدنيا 

 .األطفال العاملون 

 .األمهات الفتيات 

 .ناجيات من االغتصاب/ فال المولودون لضحايااألط 

 .ناجين/ الصبية كضحايا 

 .الجناة األطفال 
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  األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلون عنهم

" أطفال منفصلون عن ذويهـم    "أو  " أطفال غير مصحوبين بذويهم   "ينبغى استخدام عبارة    
، يكـون   الالجئينمتحدة لشئون   وبالنسبة للمفوضية السامية لألمم ال    ". يتيم"بدال من كلمة    

ويتطلب وصف األطفال باأليتام التحقق الدقيق؛      . الطفل يتيما فقط عندما تتأكد وفاة والديه      
ويؤدى ذلك إلى تشجيع التبنى بدال من تركيز الجهد على اقتفاء أثر األسرة وزيادة دعم               

  .المجتمع

  

عـنهم مخـاطر    يواجه األطفال الالجئون غير المصحوبين بذويهم والمنفصلون         
أكبر لالستغالل واالعتداء الجنسى، والتجنيد العسكرى، واالختطاف، واالتجار،        
واالحتجاز حيث إنهم قد ال يكونون فى صحبة شخص بالغ موثوق به يحمـيهم              

وفى حاالت الطوارئ، قد يعيش األطفال الالجئون مع أحـد أفـراد            . ويساعدهم
يد أنهم فـى الوقـت نفسـه قـد          ، ب "مصحوبين"األسرة الممتدة، وبذلك يكونون     

يواجهون مخاطر مماثلة لتلك التى يتعـرض لهـا األطفـال الالجئـون غيـر               
 .المصحوبين بذويهم

ينبغى إدراك أن جماعة األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم قـد             
تشمل أيضا األسر التى يرأسها أطفال، حيث يتولى اإلخوة واألخوات األكبر سنا            

 .فال األصغر سنارعاية األط

ينبغى إدراك أن األطفال الذين يتيتمون بسبب مرض اإليدز ينـدرجون أيضـا              
 .ضمن جماعة األطفال غير المصحوبين بذويهم واألطفال المنفصـلين عـنهم          

وقبل أن يصبحوا يتامى، قد يضطر األطفال الذين يتأثرون باإليدز إلى رعايـة             
با ما يتطلب ذلك تولى مسـئوليات       وغال. الذى يعانى سكرات الموت   ) األم(األب  

وهكـذا، فـإن    . الكبار، فيتركون المدرسة، ويتولون رعاية اإلخوة واألخـوات       
األطفال الذين يتحولون إلى يتامى بسبب اإليدز، خاصـة البنـات، غالبـا مـا               
يتعرضون للتهميش ووصمة العار، كما أنهم غالبا ما يحرمون مـن الوصـول             

وهم بـذلك يصـبحون أكثـر       .  لالجئين اآلخرين  المتكافئ إلى الخدمات المقدمة   
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ومع تزايد عدد األطفال اليتـامى      . تعرضا لمخاطر االعتداء واالستغالل الجنسى    
بسبب اإليدز، فإنه يرجح زيادة عدد األطفال الذين يضـطرون إلـى ممارسـة              

  .أو فى الخدمات المنزلية" فى الشوارع"الدعارة أو العمل 

  األطفال المحتجزون

المحتجزون أو المحرومون من حريتهم ألسباب أخـرى يمكـن أن يتعرضـوا            األطفال  
بدرجة كبيرة للعنف واالعتداء الجنسى ويجب التعامل معهم بطريقة تأخذ بعين االعتبار            

       .  االحتياجات الخاصة بأعمارهم

  

وتفيد التقارير أن االعتداء الجنسى يحدث فى كثير من مرافق ومؤسسـات االحتجـاز              
وفى مثل هذه األوضاع، قـد      .  خاصة حيث يشترك النزالء فى نفس الزنزانات       والسجن،

يتعرض األطفال لالعتداء نظرا لمميزاتهم كأطفال، وعلى سبيل المثال، االعتقاد السـائد            
اإليدز أو بسبب القيمة التـى تعطيهـا        / بأنهم خالون من فيروس نقص المناعة البشرية      

ن الضرورى ضمان فصل األطفال المحتجزين عن       ولذلك فإنه م  . ثقافات عديدة للعذارى  
  . المعتقلين الكبار، إال إذا رئى أن المصالح الفضلى للطفل تتطلب غير ذلك

  الجنود األطفال

 عاما، ويشكل جزءا من قوة مسلحة بأى        18الجندى الطفل هو أى شخص تقل سنه عن         
 مجـرد أفـراد     صفة كانت، وأولئك الذين يصاحبون مثل هذه الجماعات بخالف من هم          
  .األسرة وكذلك الفتيات المجندات لألغراض الجنسية والزواج االجبارى

   األمين العام لألمم المتحدة 

   2000  تقرير إلى مجلس األمن، 
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فـالبعض يجنـدون، والـبعض      : يصبح األطفال الالجئون جنودا أطفاال بطرق عديـدة       
ية أسـرهم، بينمـا هنـاك       يكرهون على ذلك، والبعض ينضمون كوسيلة للبقاء أو لحما        

  .آخرون يختطفون باإلكراه، بمن فى ذلك الفتيات الالتى يؤخذن ألغراض جنسية

فالصـبية  : يتخذ التجنيد فى أغلب األحيان أشكاال مختلفة بالنسبة للصـبية والفتيـات           
يستخدمون فى األعمال القتالية واألنشطة العسكرية األخرى، بينما تستخدم الفتيات فى           

  .ان فى االسترقاق الجنسى والعمل القسرىأغلب األحي

ويواجه األطفال داخل مناطق النزاع أو بالقرب منها واألطفال غير المصحوبين بذويهم            
والمنفصلون عنهم مخاطر التجنيد العسكرى بقدر أكبر، سواء كان ذلك بواسطة الدولـة             

 ضـد   الالجئـين وتقف المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون       . أو كيانات غير الدولة   
ويمكن أن يؤدى االعتداء الجنسى علـى الصـبية، خاصـة           . استخدام التجنيد العسكرى  

 ثقافية بالغة الخطورة قد تكـون       –البنات، أثناء تجنيدهم العسكرى إلى عواقب اجتماعية        
لها آثار ضارة على احتماالت إعادة جمع شمل األسرة أو إعادة اإلدماج االجتماعى بعد              

با ما يجرى إغفال األطفال، خاصة الفتيات، فـى إجـراءات التسـريح             وغال. تسريحهم
ولذلك فإنه من الضرورى المطالبة بتضمين الفتيات فى أى نشاط من أنشـطة             . الرسمية
  .التسريح

  المراهقون

من ثقافة ألخرى، وينبغى أن يتم تكيفه وفق ما يناسب كـل            " المراهق"قد يتغير تعريف    
ويعتبر قيام المراهق بأدوار ومسئوليات الشخص البالغ       . جئينحالة بعينها من حاالت الال    

  . الالجئينأيضا انعكاسا لثقافة وأوضاع 

  

قد ال تكون احتياجات الحماية والمساعدة للمراهقين بنفس القدر مـن الوضـوح مثـل               
احتياجات األطفال، ولكنها على قدر كبير من األهمية حيث يتعرض المراهقون بصـفة             

عنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، وغالبا ما يكون هناك تقصـير            خاصة لمخاطر ال  
  .فى تلبية احتياجاتهم
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ويعتبر المراهقون، خاصة الفتيات، أكثر عرضة لمخاطر االعتداء واالستغالل الجنسى           
حيث إن الجناة قد يعتبرونهم خالين من األمراض التى تنتقل عـن طريـق االتصـال                

 من الفتيات والصبية يتعرضون أيضا لمخـاطر التقـاط          ولذلك، فإن المراهقين  . الجنسى
اإليدز وغيره من األمراض التى تنتقـل عـن طريـق           / فيروس نقص المناعة البشرية   

وقد تتعرض الفتيات لحاالت حمل غير مرغوب فيه قد يكون خطـرا            . االتصال الجنسى 
لومات عن  وغالبا ما تكون أمام المراهقين سبل أقل للوصول إلى مع         . نتيجة لالغتصاب 

رعاية الصحة اإلنجابية من الكبار، حيث إنهم فى كثير من األحيان غير مستهدفين بمثل              
  .هذه المعلومات

  األطفال المعاقون عقليا وبدنيا

أو البدنية بعيدا بواسطة األسرة     / األطفال ذوى اإلعاقات العقلية و    " إخفاء"غالبا ما يجرى    
ادرين علـى الوصـول إلـى هيئـات         ، غير ق  "غير مرئيين "بحيث يصبحون أشخاصا    

ونظرا إلقصائهم وعدم قدرتهم فى أغلب األحيان على الهروب من          . المساعدات القائمة 
ويحتـاج  . الجناة، فإنهم يتعرضون بصورة أكبر لمخاطر المعاناة من االعتداء الجنسـى          

هؤالء األطفال إلى اهتمام خاص عند وضع برامج الوقاية ومواجهة العنف واالستغالل            
  .لجنسىا

  األطفال العاملون

/ قد يكون األطفال العاملون فى الخدمات المنزلية، وهم عادة بنات أو أطفال يعملـون و              
، على وجه الخصوص عرضـة لمخـاطر        ")أطفال الشوارع ("أو يعيشون فى الشوارع     

وقد يقع األطفال غير المصحوبين بـذويهم والمنفصـلون        . االعتداء واالستغالل الجنسى  
وغالبا ما  . طفال فى أسر يرأسها أطفال تحت ضغط الحاجة للعمل مقابل أجر          عنهم، واأل 

سلطة هائلة علـى    ) عمل السخرة (يمارس أصحاب العمل الذين اشتروا األطفال للعمل        
  .األطفال، مما يجعل هؤالء األطفال بصفة خاصة عرضة لالعتداء واالستغالل

  األمهات الفتيات

ن األهمية اتخاذ موقف ال يقوم على األحكام المسبقة         عند العمل مع األمهات الفتيات، م     
   .فى جميع األوقات
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تتعرض األمهات الفتيات فى أغلب األحيان لمخاطر االستغالل الجنسـى إذا لـم يكـن               
ويمكـن أن   . قادرات على الوفاء باحتياجاتهن واحتياجات أطفالهن األساسية بسبب الفقر        

أو االستغالل الجنسى   / حملن نتيجة االعتداء و   تتعرض األمهات الفتيات والبنات الالتى ي     
وقد . للعزلة، والتمييز، ووصمة العار، وقد ال يتاح لهن الوصول إلى الخدمات األساسية           

  . تعرضهن كل هذه العوامل إلى مزيد من مخاطر االعتداء واالستغالل الجنسى

 األنشـطة   ومن األهمية كفالة أن تستأنف األمهـات الفتيـات االنتظـام بالمـدارس أو             
 االقتصادية األخرى التى تحول دون تعرضهن لمزيد من أشكال العنـف            –االجتماعية  

  .الجنسى والقائم على نوع الجنس األخرى

  ناجيات من االغتصاب/ األطفال المولودون لضحايا

يتعرض األطفال المولودون نتيجة االغتصاب لسوء المعاملة، أو حتى يلفظـون، مـن             
 كما يتعرض هؤالء األطفال بصفة خاصة لمخـاطر االعتـداء           .جانب أمهاتهم وأسرهم  

ومن األهمية كفالة أن ال تصم األسرة والمجتمع        . واالستغالل ويجب مراقبتهم عن كثب    
وينبغى النظر فى توفير وضع الكفالة، وبعد ذلك، التبنى، إذا كان           . بالعار الطفل أو األم   

  .كال سوء المعاملةالطفل مرفوضا أو مهمال أو يتعرض لغير ذلك من أش

  

  ناجين/ الصبية كضحايا 

ال تحظى االعتداءات الجنسية على الصبية بالقدر الكافى من االعتراف بها، أو اإلفـادة              
وبالنظر إلى القيود الثقافية الخاصـة، أو المعتقـدات الخاطئـة، أو            . عنها، أو معالجتها  

ن الصبية يكونون أقل إقداما     أو الخجل الشديد، فإ   / المحرمات المتعلقة بالشذوذ الجنسى و    
وقد ترفض المجتمعات المحلية    . من البنات على اإلبالغ إذا جرى االعتداء عليهم جنسيا        

أو تكون غير راغبة فى تقبل أن الصبية يمكن أن يكونوا ضحايا؛ وقد يعتقد الصبية أن                
  .فى صمت" يتحملوا األمر" عليهم أن 
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  الجناة األطفال

أنفسهم مرتكبين ألعمال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس         يمكن أن يكون األطفال     
. حيث يمكنهم، مثل البالغين، أن ينتهزوا فرصة عدم التكافؤ فى عالقات القوى فيما بينهم       

ويعتبر إكراه البنت أو الصبى رغم إرادته على التورط فى أعمال جنسية أحـد أشـكال             
ا، فإن الطفل األصـغر سـنا قـد ال          إرادته/ وبغض النظر عن إرادته   . العنف الجنسى 

  .ويعتبر ذلك أيضا اعتداء جنسيا. يستطيع إدراك ما يجرى وأن يعطى موافقة واعية

وينبغى معالجة كل من األذى الذى يلحق بالضحية وحاجة الجانى إلى إعادة التأهيل على        
عدة فقد يكون الجانى أيضا ضحية لالعتداء واالستغالل الجنسى ويحتاج للمسـا          . السواء
وإذا كان صحيحا أن غالبية الجناة لديهم سوابق فى االعتداء الجنسى، فإنه ليس             . والدعم

فغالبية أولئك الـذين    . صحيحا أن غالبية الضحايا يصبحون أنفسهم معتدين على األطفال        
يرتكبون االعتداء الجنسى فى المراهقة ال يرتكبونه وهم كبار إذا كانوا قد تلقوا المساعدة            

  . وهم صغار

ويجب حماية مرتكب األعمال اإلجرامية األحداث من معاناة االعتـداء علـيهم أثنـاء              
. ويمكن تحقيق ذلك من خالل جلسات المتابعة والمراقبة السـريعة         . وجودهم فى السجن  

وينبغى أيضا تـدعيم القـوانين      . كما ينبغى مساعدتهم فى إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا       
مانات المناسبة مرتكب األعمال اإلجرامية األحداث فى حالة        واإلجراءات التى توفر الض   

  . عدم وجودها، وتطبيقها بطريقة صحيحة فى حالة وجودها
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  :انظر أيضا

المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن الطفولة غير المصحوبين بـذويهم            •
 )2003الوكاالت المشتركة (والمنفصلين عنهم 

األطفـال المنفصـلون عـن ذويهـم        :  قضايا مهمة  – الطفل   العمل من أجل حقوق    •
، مكتب المفوض السامى لحقـوق      الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون      (

 )2002اإلنسان، منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة، منقح 

ألمـم  المفوضـية السـامية ل    (اإلعاقة  :  قضايا مهمة  –العمل من أجل حقوق الطفل       •
، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسـان، منظمـة األمـم           الالجئينالمتحدة لشئون   

 )2001المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة 

المفوضـية السـامية    (الجنود األطفال   :  قضايا مهمة  –العمل من أجل حقوق الطفل       •
مة األمم  ، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسان، منظ      الالجئينلألمم المتحدة لشئون    

 )  2000المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة 

البروتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل حول تورط األطفال فى النزاع المسلح            •
)2000( 

المبادئ التوجيهية المنقحة حول القواعد والمعايير القابلة للتطبيـق بشـأن احتجـاز              •
 )1999، الالجئينة لشئون المفوضية السامية لألمم المتحد(ملتمسى اللجوء 

 الالجئـين دليل ميدانى مشترك بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية فـى أوضـاع              •
 )1999الوكاالت المشتركة (

 )1998(الئحة روما للمحكمة الجنائية الدولية  •

المفوضية السـامية لألمـم     (المبادئ التوجيهية للحماية والرعاية     : األطفال الالجئون  •
 )1994جئين الالالمتحدة لشئون 

 والمتعلقة بحماية ضـحايا النـزاع       1949البروتوكول اإلضافى التفاقية جنيف لعام       •

    )1977الدولى المسلح  
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األشكال المحددة للعنف الجنسى والقـائم علـى نـوع الجـنس            
  المستخدم ضد األطفال

ناجين لمعظم أشكال العنف الجنسى والقائم على نـوع         / يمكن أن يكون األطفال ضحايا    
غير أن األطفال غالبا ما يكونون ضحايا ألشكال        . نس التى نوقشت فى الفصل األول     الج

  :العنف التالية

 .الممارسات التقليدية الضارة 

 .االتجار 

 .دعارة األطفال 

 .العنف الجنسى داخل األسرة 

االستغالل واالعتداء، والعنف الجنسى من جانب أشخاص يتصـلون باألطفـال            
 .بدون عائق

  قليدية الضارةالممارسات الت

 على التمسـك    الالجئينعندما تكون الممارسات التقليدية مفيدة، ينبغى تشجيع مجتمعات         
غير أن بعض الممارسات التقليديـة ضـارة        . بها كوسيلة للحفاظ على هويتها وثقافتها     

وهذه الممارسات مستنكرة دوليـا بسـبب المخـاطر         . بصحة األطفال ورفاههم ونموهم   
وغالبا مـا   . ى قد تترتب عليها وألنها تنتهك مختلف حقوق اإلنسان        الصحية الوخيمة الت  

تحدث الممارسات التقليدية الضارة أثناء الطفولة حينما يكـون الطفـل عـاجزا عـن               
وتتضمن الممارسات التقليدية الضارة التى تؤثر علـى األطفـال، خاصـة            . معارضتها

لذكور، والعنف المتعلق بالمهر،    البنات، ختان اإلناث، وزواج األطفال، وتفضيل األبناء ا       
واالعتقاد فى أعمال السـحر     ) مثلما يحدث بعد جريمة االغتصاب    (والزيجات اإلجبارية   

  ).مثل االعتقاد بأن االتصال الجنسى مع طفل يحقق فوائد لألسرة(
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  االتجار

يتعرض األطفال الالجئون، خاصة غير المصحوبين بذويهم والمنفصلون عنهم، لمخاطر          
 باإلكراه أو باالحتيال ضحية لالتجار، غالبا مـن أجـل االسـتغالل الجنسـى               الوقوع
ويعنى االتجار فى طفل تجنيد، أو نقل، أو تحويل، أو إيواء، أو تسـلم طفـل                . التجارى

وليس من الضرورى إظهار أن القوة، أو االحتيال، أو اإلكراه قـد            . بغرض االستغالل 
  .علاستخدمت إلثبات أن االتجار قد حدث بالف

البروتوكول الخاص بمنع، وحظر، ومعاقبة االتجار فى األشـخاص، خاصـة           ويستبعد  
النساء واألطفال، والملحق باتفاقية األمم المتحدة لمناهضـة الجريمـة المنظمـة عبـر              

 18على االتجار من جانب أى شخص تقل سنه عن          " الموافقة"، احتمال   2000 الوطنية،
االتجار تقديم مكافآت أو مزايـا لكسـب رضـاء          وفى حاالت كثيرة، قد يتضمن      . عاما

ويمكن أن يواجـه األطفـال      . الذين يملكون السيطرة على الطفل    ) األشخاص(الشخص  
أو لدى عودتهم، بمـا فـى ذلـك      / الذين يتم االتجار فيهم عواقب وخيمة بعد هروبهم و        

 أو احتمـال إعـادة      االنتقام أو الثأر من جانب عصابات االتجار الجماعية أو األفـراد،          
االتجار فيهم، أو العقوبة البدنية، أو المزيد من الحرمان من الحرية، أو الوصم بالعـار               

  .من المجتمع المحلى أو األسرة، أو التمييز الشديد ضدهم

  دعارة األطفال

وينبغى أن يغطى القانون . تعنى دعارة الطفل استخدام طفل فى أنشطة جنسية مقابل أجر         
ون العقوبات فى أية دولة كل ما من شأنه عرض، أو قبول، أو جلـب، أو                الجنائى وقان 

. ووفقا لنص تعريفها، تعد دعارة األطفال استغالال جنسيا       . تقديم طفل ألغراض الدعارة   
وما إن ينخرط األطفال الالجئون فى الدعارة فإنهم يتعرضون أيضا ألخطار المزيد من             

  .العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

 فى مواجهة المزيد من مخاطر      الالجئينيضع الفقر وعدم المساواة االجتماعية األطفال       و
ويعتبر األطفال، خاصة البنات، عرضـة للخطـر        . االستغالل الجنسى، خاصة الدعارة   

بصورة واضحة، بالنظر إلى أن عذريتهم والبراءة البادية عليهم، وعدم نضجهم البـدنى             
  .ند الجناةيمكن أن تكون ذات قيمة عالية ع
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  العنف الجنسى الذى يحدث داخل األسرة

يمثل االعتداء على الطفل واستغالله داخل األسرة مشـكلة معقـدة للحمايـة حيـث إن                
الشخص المسئول عن حماية الطفل ورعايته، وهو فى كثير من الحاالت قريب ذكر، ال              

 على أنـه شـأن      وينظر إلى العنف الجنسى داخل األسرة دائما تقريبا       . يقوم بأى منهما  
خاص ال ينبغى أن يتدخل فيه الغرباء؛ ونتيجة لذلك فإن الطفل الذى يتعرض لالعتـداء               

وفى حين أنه يستحيل تقديم توجيهات      . قد يالم على الحادث ويتعرض لمزيد من اإليذاء       
شاملة تنطبق على جميع الحاالت، فإن التحديد واإلخطار سرا باالدعاءات التى تشـمل             

المدرسين، وقادة المجتمع المحلى، وكـذلك التحقيـق فـى الحـادث            رجال الصحة، و  
وقد يكون مفيـدا، بـل      . يعتبر ضروريا من أجل وضع خطة حماية للطفل       ) الحوادث(

ضروريا، العمل مع الوالد الذى ال يعتدى على الطفل، وإبعاد المعتدى عن األسرة حينما              
  .تكون الحالة قيد التحقيق

نفسهم مستهدفين بطريقة مباشرة، فإن األطفال فى األسـر         وحتى عندما ال يكونون هم أ     
التى يكون واحد أو أكثر من أفرادها قد نجوا أو ما زالوا يعانون من العنـف الجنسـى                  

وحيث إن صحة األطفال النفسـية      . والقائم على نوع الجنس، يواجهون مشكالت أخرى      
لعنيفة، فإنه ينبغى أن تقدم لهم      والعاطفية قد تتهدد إذا كانوا قد  شهدوا مثل هذه األحداث ا           

وباإلضافة إلى ذلك، فإن األحداث السيئة يمكن أن تشكك أحيانا فـى            . خدمات استشارية 
أبنائها، ولذلك ينبغى مراقبة الوالدين واألطفال فـى        / األم على رعاية أبنائه   / قدرة األب 

  .مثل هذه األسرة عن كثب

ب أشخاص يمكن وصـولهم دون      االستغالل، واالعتداء، والعنف الجنسى من جان     
  عائق إلى األطفال

عندما يكون هناك أشخاص من خارج محيط األسرة المباشر يستطيعون الوصول إلـى             
األطفال دون عائق فى بيئات منعزلة، فإن االستغالل، واالعتداء، والعنف الجنسى يمكن            

مـور،  وقد يشمل هؤالء األشخاص المدرسين، ومعلمى الدين، وأوليـاء األ         . أن يحدث 
ورجال المعونة اإلنسانية، وغيرهم ممن يكون لهم اتصال باألطفال فى المدارس، وأثناء            

وكخطوة أولى، فـإن    . األنشطة المدرسية والدينية، والرياضية، والرعاية  النهارية، إلخ       
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ويمكـن أن تتضـمن إسـتراتيجيات       . من األهمية تحديد تلك المصادر المحتملة للخطر      
إجراء عملية تصفية دقيقة للموظفين والمتطوعين، والحـد مـن          مواجهة هذه المخاطر    

فرص قضائهم أوقاتا طويلة على انفراد مع األطفال دون وجود أشخاص آخـرين مـن               
الكبار، والمراقبة  واإلشراف عن كثب، واستخدام المبانى التى تتوافر فيها رؤية جميـع              

  .األماكن، وزيادة مشاركة اآلباء فى األنشطة

  :انظر أيضا

المفوضـية  (االعتـداء واالسـتغالل     :  قضايا مهمة  –العمل من أجل حقوق الطفل       •
، مكتب المفوض السامى لحقـوق اإلنسـان،        الالجئينالسامية لألمم المتحدة لشئون     

 )2002منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة، منقح 

هم فى األعمال اإلباحيـة  القضاء على دعارة األطفال واستخدام  "منظمة  (اختر بعناية    •
 )2001 " استراليا–واالتجار بهم 

البروتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، ودعارة األطفـال،            •
 )2000(واستخدام األطفال فى األعمال اإلباحية 

 182االتفاقية الخاصة بالحظر والعمل الفورى إلزالة أسوأ أشكال عمالة الطفل، جـ     •
)1999( 

 )  1994(إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة  •

  

اعتبارات خاصة فى منع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس          
  ضد األطفال

باإلضافة إلى االستراتيجيات الخاصة بمنع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس التى            
ذى يتمحور اهتمامه حول الطفـل      تمت مناقشتها فى الفصل الثالث، فإن تحليل الوضع ال        

. سوف يساعد فى تحديد مناطق معينة من الخطر والموارد وتوفير نهج متعدد القطاعات            
  .الالجئين فى حماية األطفال الالجئينوينبغى استكشاف ودعم دور مجتمع 
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   الثقافية–تغيير األعراف االجتماعية 

  :استراتيجية

  تنظيم حمالت اإلعالم والتعليم واالتصال

ينبغى أن تقوم حمالت نشر الوعى بشأن قضية العنف الجنسى والقائم على نوع              
الجنس ضد األطفال على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين، وينبغى          

 والقـوات المسـلحة     الالجئـين أن تستهدف جميع الشركاء، بما فى ذلك مجتمع         
 .وقوات حفظ السالم

مناصرة على األعراف والقيم التقليدية لحمايـة       ينبغى أن يتأسس حشد التأييد وال      
األطفال حيثما وجدت وينبغى فى الوقت نفسه تحدى االفتراضات المسبقة القائمة           

). ناجين/ مثل معالجة قضية الصبية كضحايا    (على األنماط التقليدية لنوع الجنس      
وينبغى أن تعتمد أى مبادرة استجابة على الفهـم التـام لألعـراف، والعـادات               

 .والمحظورات المحلية المتعلقة بالسلوك الجنسى

وانتقال فيـروس   " جنس أكثر أمانا  "يمكن أن تساعد حمالت الصحة العامة حول         
اإليدز فى القضاء على المعتقدات الخاطئة المنتشرة فـى         / نقص المناعة البشرية  

، مثل الزعم بأن االتصال الجنسى مع بنت بكر يشفى من     الالجئينأوساط السكان   
وينبغى أن تستهدف هذه الحمالت الرجال . اإليدز/ يروس نقص المناعة البشرية   ف

 .والصبية

تتعارض االستراتيجيات الخاصة بمنع الممارسات التقليدية الضـارة تعارضـا           
. حتميا مع األعراف الثقافية القوية وينبغى أن تكون شديدة الحساسـية تجاههـا            

لممارسة المعنيـة، وجـذورها،     والمطلوب هو وجود فهم عميق لطبيعة ومدى ا       
ومن شأن التعليم واإلعالم اللذين يركزان علـى اآلثـار          . وعواقبها االجتماعية 

المدمرة على صحة ونمو األطفال، أكثر من التركيز على النواحى القانونيـة أو             
وينبغى أن يستهدفا الـذكور     . حقوق اإلنسان من الممارسة، أن يكونا أكثر نجاحا       

دات الدينية، والقيادات التقليدية، وشـيوخ القبائـل، والزعمـاء          واإلناث من القيا  
السياسيين، والقابالت التقليديات، ورجال الصـحة اآلخـرين، والالجئـين مـن      
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وينبغى دعم الجماعات المحلية التى تتصدى لمثل هذه        . األطفال والنساء والرجال  
 أنشـطة قائمـة     الممارسات التقليدية الضارة، نظرا لقدرتها على ممارسة وقيادة       

وقد يتعين تـدبير أنشـطة      . على المجتمع تستهدف القضاء على تلك الممارسات      
بديلة مدرة للدخل ألولئك الذين يقومون بمثل هذه األنشطة الضارة، كما يجـب             

كما أن أهمية تعليم البنات والنساء ال يمكن التقليل من          . كفالة احترام المجتمع لهم   
 .ت التقليدية الضارة يرتبط باألميةشأنها، حيث إن حدوث الممارسا

  :استراتيجية

  مشاركة األطفال والشباب
 على المشاركة فى وضع وتنفيذ البرامج الخاصة        الالجئينينبغى تشجيع األطفال    

وحيثما كان مالئما وبعد دراسة دقيقـة       . باالستغالل، واالعتداء، والعنف الجنسى   
النـاجين أو دعـوتهم     / ضحاياألفضل مصالحهم، فإنه يمكن استشارة األطفال ال      

  .للمشاركة

  :استراتيجية
  العمل مع الصبية

يعتبر العمل مع الصبية أمرا ضروريا لضمان إدراكهم وفهمهـم الحقـوق المتسـاوية              
ويمكن أن يتضمن ذلك مثال دعمهم إلتاحة فرص وصول شقيقاتهم إلى التعلـيم             . للبنات

هن داخل الفصـول الدراسـية وفـى        وتشجيع االتجاهات اإليجابية إزاء البنات واحترام     
  .المالعب

  إعادة بناء نظم دعم األسرة والمجتمع

  :استراتيجية
  كفالة الوصول إلى التعليم

 إلى التعليم االبتدائى واألساسـى، وكلمـا   الالجئينمن شأن كفالة وصول جميع األطفال      
مـا أن   ك. أمكن التعليم الثانوى والمهنى، أن يساعد على الحد من مخـاطر االسـتغالل            
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البرامج الخاصة التى يتم وضعها وفقا الحتياجات البنات الالتى تسربن من المدارس من             
كما أن توعية األطفال بحقوقهم، من خـالل أشـكال          . شأنها أيضا الحد من هذا الخطر     

مختلفة من التدريب على المهارات االجتماعية والمعيشية من شأنها أن تساعد الشـباب             
.  أفضل فى الحياة، كما تساعدهم على حماية أنفسهم من االستغالل          على القيام باختيارات  

  .وينبغى العمل بشكل فعال على تشجيع المشاركة المتساوية للبنات فى المدارس

وينبغى على المجتمع المحلى أن يشارك فى اختيار وإدارة هيئات التدريس والمعلمـين             
يمكن أن يرتكبـوا االعتـداءات      الذين يشعر بأنهم أهل للثقة، حيث إن المدرسين أيضا          

وينبغـى أن يكـون     . وينبغى اتخاذ إجراءات محددة لتشجيع تشغيل المدرسات      . الجنسية
اختيار المعلمين بدقة ضمن عملية مراقبة األطفال لمالحظة أى عالمات تدل على العنف             

وينبغى أن يتوافر للبنات الملبس المناسـب والمـواد         . الجنسى والقائم على نوع الجنس    
كذلك فإن إقامة نواد  للبنات بعد اليوم الدراسـى قـد يـوفر فـرص                . الصحية الالزمة 

  .استشارة ودعم النظيرات

  

  خلق الظروف لتحسين نظم المساءلة

  :استراتيجية
  تقييم األشخاص الذين لديهم فرص الوصول إلى األطفال الالجئين

هم فرص الوصـول    إن تقييم معارف، واتجاهات، وسلوكيات جميع األشخاص الذين لدي        
إلى األطفال الالجئين يمكن أن يكشف عن االستغالل فى أماكن غيـر متوقعـة، مثـل                

ويعتبر تدريب هؤالء الموظفين ومراقبة عملهـم مـن         . المدارس ومراكز رعاية الطفل   
  .العوامل المهمة فى أية استراتيجية للوقاية
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  تصميم خدمات ومرافق فعالة

  :استراتيجية
  تسجيل كل طفل

تبر التسجيل والتوثيق، بما فى ذلك تسجيل الميالد، مسألة حيوية لكل الجـئ فـرد،               يع
خاصة بالنسبة لألطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، حيث إنها شـروط            

كما أن التسجيل يسـاعد فـى تحديـد         . أساسية لتأمين الحقوق والوصول إلى الخدمات     
 ودعم الوصول إلى نظم إقامـة العدالـة         ومراقبة المجموعات فى مواجهة خطر معين،     

  .الخاصة باألحداث، ومنع التجنيد العسكرى وردع من يقومون باالتجار فى األطفال

  :استراتيجية
  كفالة الحصول على الخدمات

ينبغى كفالة حصول األطفال على نفس حصص األغذية والخدمات مثل باقى السـكان،             
ألمر، مثل بناء مالجئ خاصة إليواء األسر       والنظر فى توفير دعم إضافى لهم إذا لزم ا        

  .التى يرأسها أطفال

  :استراتيجية
  اقتفاء أثر األسر

ينبغى تلبية احتياجات األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم بدون إبطـاء            
من خالل اقتفاء أثر األسر، وتوفير أشكال مالئمة من الرعاية المؤقتة الخاضعة للرقابة،             

  .ألسر، إذا كان ذلك يحقق المصالح الفضلى للطفلوجمع شمل ا
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  :استراتيجية

  إشراك األطفال فى تخطيط وتصميم وتنفيذ األنشطة

/ ، خاصة المـراهقين مـنهم، فـى تخطـيط المخـيم           الالجئينينبغى استشارة األطفال    
المستوطنة، بما فى ذلك مواقع المدارس واألماكن الترفيهية، وفى تخطيط مواقع اإلسكان   

  .وغيرها من البرامج واألنشطة ذات الصلة

  :انظر أيضا

المفوضـية  (االعتـداء واالسـتغالل     :  قضايا مهمة  –العمل من أجل حقوق الطفل       •
، مكتب المفوض السامى لحقـوق اإلنسـان،        الالجئينالسامية لألمم المتحدة لشئون     

 )2002منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة، منقح 

المفوضية السـامية لألمـم     (تعبئة المجتمع   :  العمل من أجل حقوق الطفل     مؤسسات •
، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسـان، منظمـة األمـم           الالجئينالمتحدة لشئون   

 )2001المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة 

األطفـال المنفصـلون عـن ذويهـم        :  قضايا مهمة  –العمل من أجل حقوق الطفل       •
الالجئين، مكتب المفوض السامى لحقـوق      مية لألمم المتحدة لشئون     المفوضية السا (

 )2002اإلنسان، منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة، منقح 

المفوضية السـامية لألمـم     (تحليل الوضع   : مؤسسات العمل من أجل حقوق الطفل      •
نظمـة األمـم    الالجئين، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسـان، م       المتحدة لشئون   

 )1999المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة 

الالجئـين بشـأن    استنتاج اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشـئون           •

 )2001) (52 (91تسجيل الالجئين وملتمسى اللجوء، رقم 
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اعتبارات خاصة فى مواجهة العنف الجنسى والقائم على نـوع          
  الجنس ضد األطفال

ى أن تشمل مواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس األفعال والخدمات التى             ينبغ
كما أن القضايا اإلضافية التى يجدر النظر فيها عنـد          . جرى وصفها فى الفصل الرابع    

 قضـايا   –العمل من أجل حقوق الطفـل       "العمل مع األطفال تجرى مناقشتها أيضا فى        
، مكتـب   الالجئينية السامية لألمم المتحدة لشئون      المفوض ("االعتداء واالستغالل : مهمة

المفوض السامى لحقوق اإلنسان، منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقـاذ الطفولـة             
2001(  

  أخذ المصالح الفضلى للطفل فى االعتبار 
الناجون من االعتداء الجنسى إلى الحصول فى أسرع وقـت          / يحتاج األطفال الضحايا  

وقد يحتاجون أيضا إلى الحصـول علـى        . ية الطبية والدعم النفسى   ممكن على الرعا  
  .الخدمات القانونية

  .ينبغى أن تكون جميع األعمال متسقة مع مبدأ المصالح الفضلى للطفل
تعتبر التعبيرات الخاصة للطفلة عن رغباتها ومشاعرها من األمور الحاسمة فى تحديد            

  . المصالح الفضلى
  

  ل لإلحالة، واإلبالغ، والمراقبة، والتقييمتأسيس آليات صديقة للطف

من األهمية بمكان وجود آليات صديقة للطفل لإلبالغ، تكون مرئية ومعلنة على نطـاق              
وينبغى إدراج التقارير   . أو الجئون ذوو خبرة ودراية واسعة     / واسع ويديرها موظفون و   

التـى تعـالج    الخاصة بالعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى عمليـات اإلبـالغ             
االنتهاكات األخرى لحقوق الطفل، بدال من القيام بعملية منفصلة لتناول التقارير الخاصة            

  .بالعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ضد األطفال

وتعتبر مراقبة األطفال المعرضين للخطر، مثل األطفال غيـر المصـحوبين بـذويهم             
وأولئك المقيمين مـع أسـر بديلـة،        والمنفصلين عنهم فى ظل ترتيبات رعاية مؤقتة،        
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وأطفال الشوارع، واألطفال المحتجزين، واألمهات األطفال، واألطفال المعـاقين، مـن           
  .األمور الضرورية لتوفير الحماية من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  إجراء مقابلة شخصية مع الطفل

على درجة عالية مـن     ينبغى أن يكون الشخص الذى يجرى مقابلة شخصية مع الطفل           
المهارة وحسن التدريب، وقادرا على التعامل مع العواطف الجياشة، ولديه خبـرة فـى              

ويعتبر فهم ثقافـة الطفـل      . تمكين األطفال من الحديث فى موضوعات بالغة الصعوبة       
مسألة حيوية؛ ولهذا السبب، فإنه من األفضل أن يشارك أولئك العاملون مـع األطفـال               

  .للغة والخلفية الثقافية نفس االالجئين

ومن األفضل، بصفة عامة، أن يكون األشخاص الذين يجرون المقابالت الشخصية مـن       
غير أنه يجب أيضا أخذ العوامل الثقافيـة واالجتماعيـة فـى            . نفس نوع جنس الطفل   

ففى كثير مـن    . الحسبان عند تحديد نوع جنس الشخص الذى يجرى المقابلة الشخصية         
 ال يتحدث الصبية مع ذكور آخرين عن ممارسة الشـذوذ الجنسـى،             المجتمعات، مثال، 

  . وإنما قد يكونون أكثر استعدادا للحديث عن ذلك إلى امرأة

  خلق بيئة آمنة

ومن الممكـن أن    . ينبغى تحديد من الذى ينبغى وجوده أثناء المقابلة الشخصية والفحص         
وقد يكون من األفضـل     . لكيكون أحد أفراد األسرة هو الجانى، حتى وإن أنكر الطفل ذ          

أن ينتظر األب أو ولى األمر فى الخارج أثناء إجراء المقابلة والفحص وأن يحضر بدال               
، عندما ال يكون هنـاك شـخص        ةوينبغى سؤال الطفل  . منه شخص مستقل وموضع ثقة    

فى وجود أحد األبوين أو ولى األمـر أثنـاء          ترغب   )كان(ت  آخر حاضرا، عما إذا كان    
طالع على مزيد من التوجيه، انظر      ولال. )الطفل(ة  تعين احترام رغبات الطفل   المقابلة، وي 

األجزاء التى تتناول مهارات عقد المقابلة الشخصية واإلعداد لها وإجراءها فى العمـل             
  .نهج قائم على المجتمع المحلى: مع األطفال غير المصحوبين بذويهم

من خالل األلعاب وسـرد     :  منها وينبغى إدراك أن هناك طرقا أخرى لجمع المعلومات،       
وتتطلب هذه األساليب وجـود     . رسم صورا ت أن   ةالقصص، والدراما، والطلب من الطفل    

  .خصائيين أو الموظفين الذين تلقوا التدريب المناسبمهارة المالحظة والتحليل لدى اإل
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  أساليب إجراء المقابلة الشخصية

 .يون، إذا كان ذلك مناسبا ثقافيااجلس عند مستوى النظر، واحرص على التقاء الع •

ال يواجه أية مشكلة وابذل كل جهـد ممكـن لضـمان            ) أنها(طمئن الطفل على أنه      •
 .السالمة البدنية للطفل

واشرح بدقة موضوع المقابلة الشخصـية، وأى نـوع مـن           ) والمترجم( قدم نفسك  •
إدراك ويجرى ذلك للحد إلى أقصى درجة من احتمال عـدم           . األسئلة ستوّجه ولماذا  

 .الطفل وخوفه، األمر الذى قد يفسد ردود فعل الطفل

 .وبتوجيه أسئلة" ال أدرى"أكد للطفل أنه من المقبول اإلجابة عن أى أسئلة بقول  •

وجه بعض األسئلة حول موضوعات محايدة، مثل المدرسة واألصدقاء واألشخاص           •
ل يتحدث لبضـع    الذين يعيش الطفل معهم، واألنشطة المحببة إلى نفسه، واترك الطف         

حيث إن ذلك يعطى وقتا للطفل ليصبح أكثر استرخاء ويتيح لـك االسـتماع              . دقائق
 .والتعرف على كيفية التواصل مع الطفل

إذا كان الطفل غير قادر على الحديث عن حدث معين، ولكنه يستطيع اإلجابة عـن                •
 .أسئلة أخرى، فعليك التوقف عن السؤال عن ذلك الحدث لبعض الوقت

 .ورا؛ واستمر على قدر سرعة الطفلكن صب •

. وجه أسئلة مفتوحة للحصول على معلومات عن الحادث بتعبيرات الطفـل نفسـه             •
 .ووجه األسئلة التى تكون اإلجابة عليها بنعم أو ال فقط الستيضاح التفاصيل

 .كن مستعدا لمعرفة متى يصل الطفل إلى حدوده النهائية •

ة حول أحداث اليوم العادية الستعادة الشـعور        ينبغى إنهاء المقابلة الشخصية بمناقش     •
  .باألمن
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  الناجين/الطبية للضحايا/ استحداث استجابة لالحتياجات الصحية

ينبغى عدم إجبار، أو محاصرة، أو إكراه طفل خائف، مقاوم علـى اسـتكمال المقابلـة       
ـ        . الشخصية أو الفحص   زءا فالمحاصرة، واإلجبار، واالكراه، والتحايل غالبا ما تكون ج

من االعتداء الجنسى، وإذا استخدمها من يحاولون المساعدة، فإنها لن تـؤدى إال إلـى               
  .زيادة خوف الطفل وقلقه، وإلى تفاقم األثر النفسى لالعتداء

وباإلضافة إلى خلق بيئة آمنة تبعث على الثقة، ينبغى إعداد الطفل للفحـص وتشـجيعه               
  .فى أى وقت أثناء الفحصعلى توجيه أسئلة عن أى شئ يهمه أو ال يفهمه 

وسوف يتمكن غالبية األطفال، مع اإلعداد المالئم، من االسـترخاء والمشـاركة فـى              
  .الفحص

وينبغى شـرح مـا     . ويحتمل أن يكون الطفل متألما وال يستطيع االسترخاء لهذا السبب         
  .سيحدث أثناء الفحص باستخدام تعبيرات يستطيع الطفل أن يفهمها

ا وجود دمية أو لعبة أخرى فى متناول اليـد لشـرح اإلجـراءات              وغالبا ما يكون مفيد   
األدوات، مثل القفازات واألربطة وما     / وينبغى عرض بعض المعدات   . واألوضاع عليها 

  .إلى ذلك، على الطفل وتركه يستخدمها على الدمية

وقد تواجه الفتيات الالتى تعرضن لالعتداء مضـاعفات صـحية تصـاحب عمليـات              
وقد يكون لديهن أيضا أطفـال      . ل غير المرغوب فيه، وسقوط الجنين     اإلجهاض، والحم 

النـاجين  / وقد يكون األطفال الضحايا   . آخرون، وبذلك يكّن فى حاجة إلى رعاية خاصة       
الذين تم تسريحهم قد تعرضوا أيضا للعدوى من األمراض التى تنتقـل عـن طريـق                

  .اإليدز/ االتصال الجنسى، بما فى ذلك فيروس نقص المناعة البشرية

وتحتاج البنات الالتى أجريت لهن عمليات ختان إلى رعاية خاصة، خاصة أثناء الحمل             
  .والوضع وطوال فترة ما بعد الوالدة

وينبغى توفير الدعم الطبى والنفسى المالئم لألمهات البنات قبل الوضع وبعده، بما فـى              
  .ذلك التوجيهات الخاصة بتنشئة األطفال
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  الناجين/  االجتماعية للضحايا–تياجات النفسية التخطيط لتوفير االح

يكون اإلخصائى المدرب على العمل مع األطفال مطلوبا عند االستجابة لحاجة الطفـل             
ويفضل أن يكون هذا االخصائى منتميـا إلـى نفـس           .  االجتماعى –إلى الدعم النفسى    

وقـد  . نوعة جيـدة  الخلفية االثنية للطفل أو أن تكون لديه على األقل مهارات ثقافية مت           
يكون دور االخصائى إما لتوفير العالج المباشر للطفل أو لتقديم المشورة والدعم ألفراد             

  .األسرة أو المجتمع المحلى الذين سيتولون ذلك

الناجين من األطفال، بمن فى ذلك األطفال الذين خضعوا         / وتحتاج إعادة تأهيل الضحايا   
تبر برامج التعليم السـريع والتربيـة العاجلـة    وتع. للتجنيد العسكرى، إلى عناية خاصة  

الناجين من التغلب على االعتداءات التى عـانوا منهـا ولبنـاء         / أساسا لتمكين الضحايا  
  .مستقبل جديد ألنفسهم

ويمكن أن يتضمن   . وقد يستلزم األمر تقديم مساعدة إضافية ودعم نفسي لألمهات الفتيات         
عليمها، وإيجاد أنشـطة مـدرة للـدخل لتـوفير           على استئناف ت   ةذلك مساعدة األم الفتا   

االحتياجات األساسية لها ولطفلها، حتى وإن كانت ال تزال تقيم مع أسرتها أو بـالقرب               
وسوف يحتاج أفراد أسرتها اآلخرون أيضا إلى المشورة حول كيفية توفير الدعم            . منها

  . وطفلهاةالمالئم لألم الفتا

  من والسالمةاستحداث استجابة فى مجال توفير األ

أو المجتمع المحلى للعالج، إال إذا تم ذلك لحماية         / ينبغى عدم فصل الطفل عن األسرة و      
  .الطفل من االعتداء أو اإلهمال

ويتحتم توافر القدرة على االستجابة السريعة عندما يـتم اإلبـالغ عـن حـاالت مـن                 
ألساسية للطفل، بمـا    وفى مثل هذه الحاالت، فإن الحقوق ا      . الممارسات التقليدية الضارة  

وعندما تتعرض السـالمة    . فى ذلك الحق فى الحياة والحرية والسالمة البدنية قد تنتهك         
البدنية للطفل للتهديد، ينبغى اللجوء إلى الحلول المحلية، بما فى ذلك وضع الطفل تحت              

ن وإذا لم تكن الحلول المحلية متاحة، فإنه قد يتعـي         . رعاية ملجأ خارج المجتمع المحلى    
  .النظر فى إعادة التوطين لضمان سالمة الطفل



- 150 - 

  قضائية/ استحداث إستجابة قانونية

يتعين إجراء تحقيق شامل فى جميع التقارير الخاصة بالعنف الجنسى والقائم على نـوع              
ويجب أن يتحلى العاملون بالصبر ويوجهوا عناية خاصـة لهـذه           . الجنس ضد األطفال  

. العتداء ألسباب عديدة، منها الخـوف مـن الجـانى         وقد ينكر الطفل وقوع ا    . التقارير
ويمكن أن يؤدى التدخل غير المناسب وغير الحساس إلى مزيد من األذى للطفل، كمـا               

وكلما أمكن، فإنه ينبغى تـدريب المـوظفين   . يمكن أن يثنى اآلخرين عن التماس العون   
ـ         . على العمل مع األطفال    ن الـزمالء   وقد يكون من المفيد الحصول على المسـاعدة م
وينبغـى  . وقد يستلزم األمر أيضا استخدام متـرجمين      . الالجئيناألكثر دراية باألطفال    

/ ضمان أن الشرطة المحلية لديها موظفون مدربون على التعامل مع األطفال الضـحايا            
وعندما يجرى  . الناجين من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ومع الجناة األطفال          

لتى تضم أطفاال إلى المحاكمة، فإنه ينبغى ضمان تطبيق اإلجـراءات           تحويل الحاالت ا  
  .القضائية الصديقة للطفل

  مشاركة األسرة والمجتمع

 عندما يتعرض األطفال لالعتداء الجنسى، فإن األمر يسـتلزم          :خدمات تستهدف األسرة  
عم، أحيانا تقديم المشورة لألسرة أيضا من أجل ضمان أن يحظى الطفل بالتصديق، والد            

: وقد يحتاج أفراد األسرة أيضا إلى المساعدة      . والمساعدة فى العودة إلى الحياة الطبيعية     
وينبغى توخى الحرص الشـديد     . فقد يشعر اآلباء بالذنب ألنهم عجزوا عن حماية طفلهم        

وفـى بعـض    . عندما يمكن أن يؤدى تصور ضياع شرف الطفل إلى نبذ األسـرة لـه             
ئية أو القانون السارى قد تتطلب من األسرة إجبـار البنـت            الثقافات، فإن األحكام القضا   

وفى مثل هذه الحاالت، ينبغى على الفور اتخاذ خطوات لمنـع           . على الزواج من الجانى   
وينبغى النظـر   . الناجى/  االجتماعى للضحية  –وقوع المزيد من األذى البدنى والنفسى       

  .الناجى، إذا لزم األمر/ فى تغيير مقر إقامة الضحية

 يجب توخى أقصى درجات الحـرص علـى عـدم           :خدمات تستهدف المجتمع المحلى   
وينبغى على جهات الدعم ونظـم رعايـة        . الناجى/ إلحاق وصمة عار بالطفل الضحية    

  .الطفل القائمة فى المجتمع المحلى أن تبذل قصارى جهدها فى تقديم الدعم والحماية
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ثل الزواج المبكـر واالجبـارى،      وتحدث بعض أشكال الممارسات التقليدية الضارة، م      
ومن األهمية بمكان المسـاعدة فـى       . وختان اإلناث، فى وقت مبكر جدا من حياة البنت        

تطوير الفهم، سواء فى أوساط األسر أو فى داخل المجتمع المحلـى، بشـأن العواقـب                
  .الوخيمة لهذه الممارسات، بالنسبة لكل من الطفل الفرد والمجتمع المحلى، ككل

  :يضاانظر أ

منظمـة  (إدارة المشكالت الطبية واألعراض اإلكلينيكية للناجيات من االغتصـاب           •
 )2002 الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون / الصحة العالمية

 )2002 الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون (دليل إعادة التوطين  •

المفوضـية  (عتـداء واالسـتغالل     اال:  قضايا مهمة  –العمل من أجل حقوق الطفل       •
، مكتب المفوض السامى لحقـوق اإلنسـان،        الالجئينالسامية لألمم المتحدة لشئون     

 ) 2002منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة، منقح 

المفوضـية السـامية    (الجنود األطفال   :  قضايا مهمة  –العمل من أجل حقوق الطفل       •
، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسان، منظمة األمم        جئينالاللألمم المتحدة لشئون    

 )2000المتحدة للطفولة، منظمة إنقاذ الطفولة 

المفوضية السـامية لألمـم     (إعادة التوطين   : مؤسسات العمل من أجل حقوق الطفل      •
، مكتب المفوض السامى لحقوق اإلنسـان، منظمـة األمـم           الالجئينالمتحدة لشئون   

 )1999مة إنقاذ الطفولة المتحدة للطفولة، منظ

 الالجئـين الدليل الميدانى المشترك بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية فى أوضاع            •
 )1999الوكاالت المشتركة (

نهج قـائم علـى المجتمـع المحلـى         : العمل مع األطفال غير المصحوبين بذويهم      •
  ) 1996 الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون (
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  ة للتذكرنقاط رئيسي
يجب أن تسترشد جميع التدخالت لمنع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع 

  :الجنس ضد األطفال بالمبادئ األربعة التالية

 .الحق فى الحياة، والبقاء، والنمو 

 .عدم التمييز 

 .تحقيق المصالح الفضلى للطفل 

 .المشاركة 

صفة خاصـة لمخـاطر     يجب إدراك أن الجماعات التالية من األطفال يتعرضون ب        
  :العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

 .األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلون عنهم 

 .األطفال المحتجزون 

 .الجنود األطفال 

 .المراهقون 

 .األطفال المعاقون عقليا وبدنيا 

 .األطفال العاملون 

 .األمهات الفتيات 

 .ناجيات من االغتصاب/ األطفال المولودون لضحايا 

 .ناجين/ الصبية كضحايا 

 .الجناة األطفال 
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يتضمن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ضد األطفال األشـكال المحـددة            
  :التالية

 .الممارسات التقليدية الضارة 

 .االتجار 

 .دعارة األطفال 

 .العنف الجنسى فى األسرة 

 االستغالل، واالعتداء، والعنف الجنسى من جانب أشخاص يستطيعون الوصول         
 .إلى األطفال بدون عائق

عند استحداث أنشطة لمنع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ضد األطفال            
  :ينبغى

 .تنظيم حمالت لإلعالم والتعليم واالتصال 

 .إشراك األطفال والشباب 

 .كفالة الوصول إلى التعليم 

 .تقييم األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى األطفال 

 .تأسيس آليات للمراقبة 

 .تسجيل كل طفل 

 .كفالة الحصول على الخدمات 

 .اقتفاء أثر األسر 

 .إشراك األطفال فى تخطيط وتصميم وتنفيذ األنشطة 
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  :عند مواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ضد األطفال، ينبغى

 .تأسيس آليات صديقة للطفل لإلحالة، واإلبالغ، والمراقبة والتقييم 

 .لها إجراء مقابلة شخصية وفحص للطفلخلق بيئة آمنة يتم فى ظ 

 .إعداد الطفل جيدا للفحص الطبى 

ضمان أن من يجرون المقابلة والفحص وتقديم المشـورة للطفـل إخصـائيون              
 .مدربون على العمل مع األطفال

 .إشراك األسرة والمجتمع المحلى 

 .توفير الخدمات التى تستهدف األسرة 

  .ن أجل حماية الطفلدعم كيانات المجتمع المحلى القائمة م 
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  الفصل السادس
  إطار للعمل

تعتبر البرامج األكثر نجاحا لمنع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نـوع الجـنس              
هى تلك البرامج التى يتم وضعها من خالل المشاورات مع مجتمع الالجئـين، والتـى               

 وضع برامج فعالة،    ومن أجل . تقوم على التعاون متعدد القطاعات وفيما بين الوكاالت       
وفيما يلى نعرض مكونـات مثـل هـذه         . يحتاج الفريق إلى وضع خطة عمل مشتركة      

  .الخطة

  وضع خطة عمل
تعتبر البرامج الناجحة هى تلك البرامج التى يتم وضعها من خـالل المشـاورات مـع                
مجتمع الالجئين، خاصة النساء واألشخاص البالغين، وهى تلك البرامج القائمـة علـى             

وينبغى اتخاذ بعض   . اون متعدد القطاعات وفيما بين الوكاالت فى داخل محيط معين         التع
ويمكن اتخاذ بعـض الخطـوات      . الخطوات المطلوبة بشكل متزامن لوضع خطة عمل      

األخرى بعد رصد وتقييم االستراتيجيات القائمة  لمنع ومواجهة العنف الجنسى والقـائم             
  .على نوع الجنس
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  : ل، ينبغىلوضع خطة عم

 .تحديد وإشراك العناصر الفاعلة 

الوصول إلى فهم مشترك للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس واالتفاق علـى              
 .إطار العمل

إجراء تحليل للوضع من خالل جمع معلومـات لفهـم االحتياجـات والمشـكالت               
 .والخدمات  المتاحة، ونواحى القوة والضعف فى مجتمع الالجئين

 .مجموعة مبادئ توجيهيةاالتفاق على  

 .تحديد أدوار ومسئوليات جميع العناصر الفاعلة 

وضع األغراض واألهداف؛ وتحديد األنشطة واألهـداف والنتـائج والمؤشـرات؛            
 .وتحديد الموارد المطلوبة

االتفاق على أنظمة الرصد والتقييم، بما فيها آليات لوضـع التقـارير وعمليـات               
 .اإلحالة، والتنسيق

   .رصد كل ما يضمن سالمة الموظفين والمتطوعينرسم خطة ل 

  تحديد وإشراك العناصر الفاعلة

ينبغى البدء بتحديد العناصر الفاعلة ذات العالقة ودعوتهم لالشتراك فى اجتمـاع أو              
 وبناء على عدد األشخاص، واللغات، وثقافـة المشـاركين،          .سلسلة اجتماعات للنقاش  

ات أو المناقشات مع المجموعات مركز االهتمـام،        يمكن تقرير عقد سلسلة من االجتماع     
المنظمة وفقا لنفس الجنس، والفئات العمرية، والجماعات العرقية، وذلك بدال من عقـد             

وينبغى أن تكون المشاركة فى هذه المناقشات بناء على دعوة، ولذا فـإن             . اجتماع واحد 
ع أكبـر مـن      شخصا تكون أفضل من تجم     20 و 15مجموعة ذات حجم متوسط ما بين       

ومع سير العملية، فإن مشاركة النساء، والرجـال، والشـباب، وقـادة وأعضـاء        . ذلك
  .جماعات المنافع الخاصة داخل المجتمع المحلى، تحقق على األرجح، أفضل النتائج
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  :ويمكن أن تضم العناصر الفاعلة األساسية، على األقل، ممثلين للفئات التالية

 .رجال والنساءقادة الالجئين، من كل من ال 

 .جماعات الالجئين من النساء والشباب 

مثل أعضاء المنظمات   ( جماعات الالجئين واألفراد ذوى النفوذ فى المجتمع المحلى          
 ).الدينية أو التقليدية، ورجال التعليم وغيرهم من المهنيين

 .ممثلين عن المجتمعات المحلية المضيفة 

اإلشـراف علـى    /  أعمال االتصـال   المشاركين فى : سلطات الحكومة المضيفة من    
الالجئين، قوات الشرطة واألمن، نظام المحاكم والعدالة الجنائية، وزارات الصـحة           

 .والخدمات االجتماعية، النساء، واألسرة، ورعاية الطفولة

 .الجهات التى توفر الرعاية الصحية 

 .وكاالت الخدمات المجتمعية 

 .ألزماتالمجموعات االستشارية، والعاملين بمراكز ا 

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الشريكة، بمن فى ذلك العاملون فى إدارة             
 .المخيمات

المحامين الوطنيين المتمرسين بالقوانين المرتبطة بالعنف الجنسى والقائم على نـوع            
 .الجنس فى البالد

والمـوظفين الميـدانيين ومسـئولى الحمايـة والخـدمات          / رئيس مكتب المفوضية   
 .   لمجتمعية واألمن والبرامج ومساعديهما

 . وكاالت األمم المتحدة 
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ومن المفيد تزويد المشاركين فى االجتماعات بنسخ من هذه اإلرشادات التوجيهية لكـى             
 سـابقة   –وإذا تعذر ذلك، ينبغى النظر فى عقد جلسـة          . يطلعوا عليها ويدرسوها مقدما   

اءة أو دراسـة اإلرشـادات التوجيهيـة         تضم أولئك الذين ال يستطيعون قر      –لالجتماع  
وبهذه الطريقة يتمكن جميع المشاركين من حضور االجتماع بنفس الدرجة مـن            . مسبقا

  . االستعداد

  :وأثناء االجتماع األول مع العناصر الفاعلة، يمكن تنظيم ما يلى

عقد ورشة عمل للتدريب وزيادة الوعى لمدة نصف يوم، حول حقـوق اإلنسـان،               
 .بين الجنسين، والعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، وقضايا الحمايةوالمساواة 

قيام أفراد أساسيين بعرض شروح حول نواح معينة للعنف الجنسى والقائم على نوع              
ومـن أمثلـة    . ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى نشر وتعزيز التعاون والتنسيق         . الجنس
 :ذلك

لقة باالستجابة للبالغات الخاصة يقوم قائد الشرطة بشرح إجراءات الشرطة المتع      •
باالغتصاب والعنف األسرى، واألشكال األخرى للعنف الجنسى والقـائم علـى           

 نوع الجنس؛

يستعرض ممثل مركز الصـحة االسـتجابات المتـوافرة للرعايـة الصـحية،              •
أو االحتياجات الخاصة بإجراءات المرافق الصـحية       / واألساليب المستخدمة و  

 وتدريب الموظفين؛ 

طى مسئول الحماية معلومات عن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة           يع •
ربـع  / الشهر/ وبيانات مستمدة من أى تقارير عن الحوادث، تم تلقيها فى العام          

 العام السابق؛

يقوم المحامى العام بإعطاء تقديم موجزا للقوانين واإلجـراءات الوطنيـة ذات             •
 العالقة للمجموعة؛ 
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جئين المفاهيم المجتمعية عن العنف الجنسى والقائم على نـوع          يشرح ممثل الال   •
الجنس والكيفية التى كان سيتم التعامل بها مع هذه الحوادث فى البلد األصـلى              

 لالجئين؛     

، وكيف  )انظر أدناه ( مناقشة هذه اإلرشادات التوجيهية، وخاصة قسم تحليل الوضع          
 .يمكن استخدام ذلك

ويتم أيضـا   (  لمسألة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس         "وكالة رئيسية " تحديد   
وتكـون هـذه المنظمـة      ). وصف هذه الوكالة الرئيسية أدناه تحت عنوان التنسيق       

مسئولة عن عقد  االجتماعات، وتوزيع التقارير، ومتابعة خطط العمل فيمـا بـين              
 .الوكاالت ومتعددة القطاعات

اون لجمع المعلومات، وتحليل الوضع، وعقد      إجراء مناقشة واالتفاق على خطة للتع      
اجتماع مرة أخرى لمناقشة النتائج والبدء فـى تخطـيط االسـتراتيجيات الخاصـة              

 .بالحماية واالستجابة

إيجاد فهم مشترك للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس واالتفاق على نطـاق             
  العمل

ـ             م مشـترك للمفـاهيم     من المهم بالنسبة لجميع العناصر الفاعلـة الوصـول إلـى فه
والمصطلحات الخاصة بالعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس وكذلك االتفـاق علـى             

ومن شأن ذلك أن يساعد فى الوصول إلى نهج متسـق،           . آليات موحدة إلعداد التقارير   
  .وفى تقاسم المعلومات، وفى أعمال الرصد والتقييم المشتركة فيما بين العناصر الفاعلة

لحات الواضحة والمحددة على جمع البيانات بشكل صـحيح، وتحليـل           وتساعد المصط 
الوضع، ورصد االتجاهات، وإجراء مقارنة للبيانات بمرور الوقت، وضـمان إجـراء            

ويمكن أن يتيح استخدام المصطلحات المحددة على نطاق العـالم إجـراء            . متابعة فعالة 
 من أجل تخطـيط وتطـوير   مقارنات بين مختلف أوضاع الالجئين، وتوفير بيانات قيمة  

  .البرامج التى لم تكن متاحة من قبل

  إجراء تحليل للوضع
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يعتبر تحليل الوضع هو األساس لتحديد المشكالت، واالحتياجات، ومدى توافر الموارد            
وحيـث إنـه ال     . وكذلك من أجل تحديد الغايات واألهداف واألنشطة والنتائج المرجوة        

عن برامج العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس،        توجد منظمة واحدة مسئولة وحدها      
كما أن  . فإنه ينبغى إشراك العديد من المنظمات واألفراد فى القيام بعملية تحليل الوضع           

إشراك جميع العناصر الفاعلة يمكن أن يساعد فى إيجاد دعم واهتمام بالبرنـامج مـن               
  .جانب المجتمع المحلى منذ مراحله األولى

  انظر أيضا

البطاقـات الشـاملة    : ومواجهة العنف الجنسى والقائم علـى نـوع الجـنس         منع   •
 ) 2000المفوضية ( والموجزة لورشة تخطيط األوضاع 

كتيـب للعـاملين والمشـاركين      : التقييم الريفى السريع والتقييم الريفى التشاركى      •
 )1999خدمات اإلغاثة الكاثوليكية (الميدانيين فى خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

بيق التخطيط المعتمد على الناس من أجل تحسين وضـع بـرامج بالمفوضـية                         تط •
 ) 1994المفوضية ( 

إطار للتخطيط المعتمد علـى النـاس فـى حـاالت           : التخطيط المعتمد على الناس    •
  )1992المفوضية ( الالجئين باألخذ فى االعتبار النساء و الرجال واألطفال 

  

ام بمراجعة السجالت المتوافرة، والتحدث مـع النـاس،         ويتضمن جمع المعلومات القي   
 ومن المهم معرفة المشكالت واالحتياجات التى       .وطرح األسئلة عليهم واالستماع إليهم    

لم تتم تلبيتها، وكذلك نواحى قوة المجتمع المحلى والخصائص المميزة له وغير ذلك من              
 للمساعدة فيما يتعلق بمحيط     الموضوعات، مثل المعوقات الثقافية والمؤسسية والشخصية     

وال شك أن فهم القوى المحركة للمجتمع المحلى من شأنه المساعدة فـى وضـع               . معين
  .الخطط المالئمة

تعتمد البرامج الفعالة لمنع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجـنس علـى              
 والرجـال   التحليل المفصل لعالقات القوى بين الرجال والنساء، والنسـاء والنسـاء،          
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والرجال، والشخص البالغ والطفل، لضمان أن يحقق التدخل النتيجـة المرجـوة وأال             
  . تستمر أو تتفاقم مظاهر عدم المساواة

  

  

  

  

واعتمادا على الموارد والخبرات المتاحة، يمكن أن تتضمن طرق جمع المعلومات مـا             
  :يلى

  

 .المقابالت الشخصية مع األفراد 

 .اقعالزيارات والجوالت بالمو 

 .اجتماعات النقاش 

 .مجموعات تركيز االهتمام 

 .الدراسات المسحية 

 .مراجعة واستكمال السجالت والبيانات المتاحة 

  :ينبغى جمع المعلومات من مصادر عديدة مطلقة، منها

  األفراد من النساء، والرجال، والمراهقين   مجتمع الالجئين

ت جماعــات ومنظمــات النســاء، والرجــال واألوالد والبنــا
  المراهقين 

  القادة الدينيون والجماعات الدينية 

  كبراء وقادة المجتمع المحلى 

  لجان قيادة المخيمات وقادة ولجان األقسام
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  المدارس

  جماعات رجال وسيدات األعمال، وصغار التجار

  أفراد األمن

  الممارسون الصحيون التقليديون

ــات  ــاالت المعون وك
  اإلنسانية

بمن فيهم العاملون بمراكز الصـحة      العاملون فى مجال الصحة     
  وفى توفير الخدمات الصحية للمجتمع المحلى

  الصرف الصحى/ العاملون فى مجال المياه
  العاملون فى التشييد واإلسكان

  العاملون فى توزيع األغذية وغيرها
  العاملون فى الخدمات المجتمعية

  العاملون فى التعليم
  العاملون فى إدارة المخيمات

  فى التدريب وتوليد الدخلالعاملون 

المفوضية ووكـاالت   
  األمم المتحدة األخرى

  رؤساء المكاتب
  مسئولو البرامج ومساعدوهم
  مسئولو الحماية ومساعدوهم

  مسئولو الخدمات المجتمعية ومساعدوهم
  المسئولون الميدانيون ومساعدوهم

  مسئولو المساواة بين الجنسين، والنساء واألطفال ومساعدوهم
  األمن وسالمة الموظفين الميدانيين ومساعدوهممسئولو 

  الموظفون الوطنيون فى جميع القطاعات   

  مسئولو الشرطة مؤسسات الحكومات  
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  مسئولو النظام القضائى  المضيفة
موظفو الوزارات المسئولة عن الصحة والرعاية االجتماعيـة 

  والنساء،واألسرة، واألطفال

المنظمــات غيــر  
نيـة،  الحكومية الوط 

  والممارسون األفراد

الجماعات التى تعمل فى مجال خدمة والـدفاع عـن ضـحايا            
  حاالت االغتصاب والعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  جماعات المحامين من النساء
  جماعات مناصرة حقوق اإلنسان

  المحامون 

  االتفاق على مجموعة من المبادئ التوجيهية
ى لإلطالع على مزيد مـن التفاصـيل عـن المبـادئ             يمكن الرجوع إلى الفصل الثان    

التوجيهية، ومن المهم بالنسبة للفريق أن يناقش بصراحة المبادئ التى ينبغى أن توجـه              
ويجب على جميع العناصر الفاعلة االتفاق على هذه المبادئ، وإدراك كيف أنهـا             . عمله

  .تؤثر على عملهم

  

  المبادئ التوجيهية لجميع العناصر الفاعلة

  البرنامج

 .إشراك مجتمع الالجئين بشكل كامل •

ضمان المشاركة المتساوية من جانب النساء والرجال، والصـبية والبنـات فـى              •
 .تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج

 .ضمان العمل المنسق متعدد القطاعات من جانب جميع العناصر الفاعلة •

 فى جميـع المسـتويات   السعى المتواصل إلدماج وتوجيه أنشطة برامج المفوضية       •
 .صوب االتجاه السائد

 .ضمان تطبيق مبدأ المساءلة فى جميع المستويات •

  الفرد
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 ).الناجين(الناجى) / الضحايا(ضمان السالمة البدنية للضحية  •

 .ضمان السرية •

، ومراعـاة   )النـاجين (الناجى  )/ الضحايا(احترام رغبات وحقوق وكرامة الضحية       •
ل، عند اتخاذ أى قرار حول أنسب طرق العمل لمنـع           تحقيق المصالح الفضلى للطف   

 .أو مواجهة حادث عنف جنسى قائم على نوع الجنس

 .ضمان عدم التمييز •

  

  

  تحديد أدوار ومسئوليات جميع العناصر الفاعلة

. نظرا لوجود عناصر فاعلة متنوعة تمثل مختلف الوكاالت والقطاعات فى كـل موقـع         
وفى بعض الحـاالت، قـد   . وليات كل منها واضحة  فإنه من المهم أن تكون أدوار ومسئ      

غير أنه ينبغى أن يحـدد الفريـق        . يقوم بمهمة أو وظيفة معينة أكثر من شخص واحد        
بشكل واضح الشخص الذى تقع عليه المسئولية النهائية لتنفيذ المهمة، وإعـداد تقريـر              

  .عنها والتعرض للمساءلة إذا لم تستكمل المهمة

نبغى على المفوضية أن تقود العمل الخـاص بتنسـيق الـنهج            فى حاالت الالجئين، ي   
 .المتعدد القطاعات الذى يضم جميع العناصر الفاعلة المعنية

  

االتفاق على أنظمة الرصد والتقييم، بما فى ذلك آليات تنسيق عمليات اإلبالغ 
  واإلحالة

ـ           ويتعـين  . ةينبغى استحداث آليات لرصد وتقييم التدخالت المتعلقة بالوقايـة والمواجه
تنسيق ذلك فيما بين جميع العناصر الفاعلة، مع إشـراك المجتمـع المحلـى، خاصـة                

وتكفل عمليات الرصد المستمرة سير عمليـات       . الالجئين من النساء والرجال والشباب    
وتساعد عمليـات التقيـيم فـى    . التدخل المتعلقة بالوقاية والمواجهة وفقا لما هو مخطط      
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ستراتيجيات الوقاية والمواجهة على الالجئين من النساء والرجال        تحديد األثر الحمائى ال   
ولإلطالع على مزيد من التفاصيل حـول تطـوير آليـات الرصـد             . والصبية والبنات 

ومن المهم أن تتفق جميع العناصر الفاعلـة        . والتقييم، يمكن الرجوع إلى الفصل السابع     
اف ونتائج ومؤشرات كل عملية     على الغرض من آليات الرصد والتقييم وعلى تحديد أهد        

تدخل، كما ينبغى أن تحدد خطة العمل الموارد المالية والبشـرية المطلوبـة لعمليـات               
  .التدخل المتعلقة بالرصد والتقييم

  

  

  

  إنشاء آليات لإلبالغ، وعمليات اإلحالة، والتنسيق

. واإلحالـة من األمور األساسية بالنسبة للعناصر الفاعلة تنسيق أنظمة عمليات اإلبالغ           
ويتعين وضع أنظمة موحدة لإلحالة فى مجاالت الرعايـة الصـحية، واالستشـارات،             

كما ينبغى وضع نظام فعال لإلبالغ كجزء مـن آليـة           . واالحتياجات األمنية والقانونية  
ويتضمن ذلك وضع نموذج تقرير حادث موحد لمسائل العنف الجنسى والقـائم            . للرصد

تقاسم المعلومات حول حوادث العنف الجنسـى والقـائم         على نوع الجنس، وكذلك آلية ل     
وينبغى أن تحدد هذه االستراتيجية الخاصة بتقاسم المعلومات كيفيـة          . على نوع الجنس  

قيام العناصر الفاعلة بمناقشة وحل المشكالت المتعلقة بأنشطة الوقاية والمواجهة فيمـا            
  .بينها

الت إحصائية يمكن االعتماد عليها     ويساعد وجود نظام موحد لإلبالغ على استحداث سج       
وتدعيمها، مما يتيح للعناصر الفاعلة، بمن فيها سلطات البلد المضـيف تقـدير نطـاق               
المشكلة، وأى تغيرات فى البيئة قد تؤثر على وقوع حوادث العنف الجنسى والقائم على              

ليـات  وييسر نموذج التقرير الموحـد عم     . نوع الجنس، واألثر الوقائى لعمليات التدخل     
/ اإلحالة والتنسيق، واألهم من ذلك، أنه يكفل عدم إجراء مقابالت شخصية مع الضحية            

/ ويمكن الرجوع للفصل الرابع لإلطالع على عينة لنظام اإلبـالغ   . الناجى بشكل متكرر  
  .اإلحالة، والفصل السابع لإلطالع على إرشادات حول كيفية وضع نظام موحد لإلبالغ
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  . السرية فى جميع مراحل تقاسم وتحليل المعلوماتينبغى المحافظة على 

  

  :ويتضمن التنسيق، من بين أنشطة أخرى

وضع ومراجعة أساليب اإلبالغ وعمليات اإلحالة فيما بين العناصر الفاعلة المختلفـة            
وينبغى أن تركز شبكات اإلحالة على توفير خدمات عاجلة ومالئمة          . بصورة مستمرة 

  .الناجين/ للضحايا

  . المعلومات المكتوبة فيما بين العناصر الفاعلة مع احترام مبدأ السريةاقتسام

  :عقد اجتماعات منتظمة للعناصر الفاعلة، تشمل

اجتماعات شهرية على مستوى المخيم لمناقشة المعلومـات والبيانـات واألنشـطة             
 .الخاصة بالمخيم

لفرعـى،  على مستوى المكتـب الميـدانى، والمكتـب ا        (اجتماعات شهرية إقليمية     
 .لمناقشة ومراجعة المعلومات والبيانات واألنشطة التى تجرى فى المنطقة) والمنطقة

اجتماعات ربع سنوية على المستوى القطرى لمناقشة ومراجعة المعلومات والبيانات           
 .واألنشطة فى جميع أنحاء البالد

  :وينبغى على المشاركين فى اجتماعات التنسيق

 . العناصر الفاعلة والمنظمات ومجتمع الالجئيناقتسام المعلومات فيما بين 

تحديد الثغرات فى الخدمات، واستراتيجيات تحسـين ودعـم األنشـطة الجاريـة؛              
 .واإلشراف على تنفيذ االستراتيجيات المحددة
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العمل على الحصول على المشورة والمساعدة من الزمالء؛ وتقديم تغذية مرجعيـة             
خالص للمعلومات، بعـد الحـاالت المعقـدة أو         بناءة، وأفكار لحل المشكالت، واست    

 .الصعبة بشكل خاص

االتفاق على أدوار ومسئوليات جميع أولئك المشاركين فى تخطيط وتنفيـذ ورصـد              
 .األنشطة الخاصة بمنع ومواجهة حوادث العنف

وضع خطط وبرامج لتدريب الموظفين، وتعليم المجتمع المحلى، وأنشـطة زيـادة             
 . الوعى

 ملكية مشتركة لمواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس،          وضع برامج ذات   
 .واإلسهام فى شراكات فعالة بين العناصر الفاعلة المعنية

 .وضع خطط مشتركة للتدريب 

المحددة مسئولة عن تشجيع المشاركة والتنسيق وعن عقـد         " الوكالة الرئيسية   " وتعتبر  
  .االجتماعات

  

  المتطوعينالمحافظة على سالمة الموظفين و

يتعين على الموظفين والمتطوعين العاملين فى برامج منع ومواجهة العنـف الجنسـى             
والقائم على نوع الجنس، خاصة أولئك الذين يعملـون كمستشـارين ومـدافعين عـن               

الناجين، أن يكونوا على وعى بنوعين من المخاطر التـى تهـدد سـالمتهم              / الضحايا
  .واإلجهاد" لإلصابة الثانوية" ر الضارة المحتملة فقدان األمن، واآلثا: الخاصة، هما

   السالمة واألمن

يتعرض أى شخص يتلقى تقريرا عن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ويحـاول              
. الناجى لمخاطر االنتقام من الجانى وأحيانا مـن المجتمـع المحلـى           / مساعدة الضحية 

الناجى؛ وقـد   / يتا بالنسبة للضحية  فالعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس قد يكون مم        
  .الناجى مستهدفا أيضا/ يصبح أى شخص يظهر على أنه يساعد الضحية
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وتبين الخبرات المستمدة من أنحاء العالم أن بعض الجناة يهاجمون بالفعـل ويلحقـون              
وهذا صحيح بشكل خـاص بالنسـبة   . الناجين/ أضرارا بأولئك الذين يساعدون الضحايا 

متطوع آخـر أمـام     / سرى عندما يدافع أحد المحامين أو أى موظف       لحاالت العنف األ  
وفى معظم هذه الحاالت يكون الجانى هـو الـزوج أو           . الناجى/ الشرطة عن الضحية  
وفى بلدان كثيرة، يتعرض أفراد الشـرطة المسـلحون         . الناجى/ شريكا حميما للضحية  

  .لإلصابة أو القتل عند استجابتهم لبالغات عن العنف األسرى

ويتعين على المديرين والمشرفين مراقبة أمن الموظفين واتخاذ إجراء عاجـل لحمايـة             
وينبغى عند وقوع مثل هـذه      . الموظفين فى حالة وجود تهديدات أو أعمال عنف ضدهم        

الحوادث أو التهديدات للموظفين العاملين مع الالجئين أن تبلغ فورا لمسـئولى الحمايـة         
وعلى المنظمات أن تضع سياسـات      . ت الحماية المناسبة  بالمفوضية، وأن تُتخذ إجراءا   

المتطوعين، وأن تعمل على    / وتتخذ إجراءات من شأنها تقليل المخاطر بالنسبة للموظفين       
ومن اإلجراءات التى ينبغى اتخاذها فـى       . توفير الحد األقصى من السالمة واألمن لهم      

  :هذا الصدد ما يلى

) الذين ال يعيشون فى المخيم    ( الدوليين فقط   وضع سياسة تكفل للموظفين الوطنيين و      
وليس الموظفين العاملين مع الالجئين، أن يدافعوا أمام قوات الشرطة واألمن عـن             

 .غير أن ذلك قد ال يكون مجديا فى حاالت الطوارئ. الناجين/ الضحايا

. إشراك قادة الالجئين وأعضاء المجتمع المحلى من ذوى النفوذ فى مختلف األنشطة            
ذا كان المجتمع المحلى مشاركا بشكل تام فى البرنامج، فسوف يسهل على أفـراده      فإ

فهم الخدمات واالهتمامات والمخاطر، وسوف يكونون أكثر قدرة على المساعدة فى           
 .  وضع استراتيجيات للوقاية والحماية

  .إشراك جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية فى رسم وتنفيذ خطة السالمة واألمن 

  اإلصابة الثانوية واإلجهاد

تعنى اإلصابة الثانوية الضغط العاطفى الذى يواجهه أولئك الـذين يتعرضـون بشـكل              
. ويعنى اإلجهاد هنا اإلجهاد العاطفى    . متكرر لتفاصيل االعتداء النفسى والجسدى الشديد     
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فـى  وتعد كل من اإلصابة الثانوية واإلجهاد العاطفى من األمور الشائعة بين العـاملين              
  .برامج منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  :وتشمل أعراض اإلصابة الثانوية واإلجهاد العاطفى

 .مشكالت تتعلق بالنوم أو الشهية 

 .آالما جسدية ومشكالت صحية غير محددة األسباب 

استجابات انفعالية بالغة الشدة تجاه المواقف ومظاهر اإلحباط، أو استجابات خاليـة             
 .من العواطف وتتسم بالالمباالة تجاه المواقف ومظاهر اإلحباط

 .مشكالت فى أداء العمل 

 . االنعزال بعيدا عن زمالء العمل، واألسرة، واألصدقاء واألنشطة المجتمعية 

 بعدم وجود من يباريه أو يحل       )تشعر (تعليقات وتصرفات تشير إلى أن المرء يشعر       
النـاجين،  / ن، واإلفراط فى االهتمام بالضـحايا     الناجي/ محله فى العمل مع الضحايا    

  ".عقدة البطل"وهو ما يسمى أحيانا بـ 

الناجى، بدال من طلب    / نفسها ألخطار بدنية لمساعدة الضحية    / تعريض المرء نفسه   
 .المساعدة والدعم

وتعتبر الوقاية أفضل الطرق للتعامل مع اإلجهاد العاطفى للموظـف، وينبغـى أن             
  :يات المستخدمة فى جميع البرامجتتضمن االستراتيج

إجراء المناقشات واستخالص النتائج بعد الحاالت الخطيرة والمثيـرة لالضـطراب            
 .بشكل خاص

مثل إجراء التدريبات الرياضية، وأنشـطة      . اغتنام الفرص للتخفيف من حدة التوتر      
 .ملالعمل الجماعى، والمشاركة غير الرسمية فى مظاهر االستمتاع واإلحباط فى الع

 . عقد ورش عمل تدريبية لتحسين المهارات، وبناء الثقة، وتشجيع الطاقات المهنية 
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/ اإلشراف وفقا لجداول منتظمة لرصد أداء العامل، وتوفير الدعم، وتقيـيم حالتـه             
 .حالتها العاطفية

 .عطلة من العمل/ أخذ إجازة  

 .مناقشة ضغوط العمل مع الزمالء 

  

  

  

  

  

  :نقاط رئيسية للتذكر
  :ل وضع خطة عمل، ينبغى من أج

 .تحديد وإشراك العناصر الفاعلة 

 .الوصول إلى فهم مشترك للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس على إطار العمل 

جمع معلومات للحصول على فهـم للحاجـات والمشـكالت،          : إجراء تحليل للوضع   
 .والخدمات المتاحة وجوانب القوة والضعف فى مجتمع الالجئين

 .ى مجموعة المبادئ التوجيهيةاالتفاق عل 

 .تحديد أدوار ومسئوليات جميع العناصر الفاعلة 

 .تحديد الغايات واألهداف؛ وتحديد األنشطة والمؤشرات، وتحديد الموارد الالزمة 

 .االتفاق على أنظمة الرصد والتقييم التى تشمل المجتمع المحلى 
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 .بناء آليات لإلبالغ، وعمليات اإلحالة والتنسيق 

  .نطة للمحافظة على سالمة الموظفين والمتطوعيوضع خ 
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  الفصل السابع

  الرصــد والتقيـيـم

  

تعتبر آليات الرصد والتقييم ضرورية لوضع برامج فعالة لمنع ومواجهة العنـف            

فهى تعزز تحمل المسئولية، وهو أحد المبادئ       . الجنسى والقائم على نوع الجنس    

لموضحة فى الفصل الثانى، وتشكل جزءا من إطار العمل المبين فـى          التوجيهية ا 

وتعتبر هذه اآلليات أكثر فعالية عندما تضعها جميع القطاعات،         . الفصل السادس 

  .التى تعمل معا بما فيها مجتمع الالجئين

وينبغى أن يتخذ أعضاء الفريق متعدد القطاعات اإلجراءات الستة اآلتيـة عنـد             

تحديد أغراض آليات الرصد والتقييم :  للرصد أو التقييم، وهىقيامهم بوضع نظام

وتقدير المعلومات المطلوبة؛ كفالـة أن تكـون التـدخالت الخاصـة بالوقايـة              

والمواجهة ذات أهداف ونتائج ومؤشرات محددة بوضوح؛ إنشاء أدوات منسـقة         

عـن  ومشتركة لإلبالغ وإعداد التقارير؛ تحديد أساليب للحصول على المعلومات          

المؤشرات؛ تحديد مسئوليات جمع المعلومات، وتحديد اإلطار الزمنـى ومعـدل           

تكرار جمع البيانات، وتخصيص الموارد؛ وضـع آليـات لتقاسـم المعلومـات             

  .وتضمين النتائج فى التخطيط الخاص بالوقاية والمواجهة

  

  تعريف الرصد والتقييم 

  . الرصد والتقييم نشاطان متميزان ولكنهما مترابطان

 هو االستعراض المستمر، بواسطة الفريق متعدد القطاعـات، للتـدخالت           فالرصد

الخاصة بالوقاية والمواجهة لتحديد ما إذا كانت تتطور وفقـا لمتطلبـات الخطـة              
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ويشمل . والميزانية وما إذا كانت تحتاج ألى تعديالت حتى تحقق أهدافها المنشودة          

  . الرصد الفعال نظاما منسقا لإلبالغ

 هو تحليل لمدى مالءمة وفعالية وكفاءة استراتيجيات الوقاية والمواجهـة           يمالتقيو

ويعمل التقييم بانتظام على تقـدير التـأثير        . التى ينتهجها الفريق متعدد القطاعات    

الوقائى للسياسات والبرامج والممارسات والشراكات واإلجراءات على الالجئـين         

 أن تشمل معـايير التقيـيم إمكانيـة         ويمكن. من النساء والرجال والصبية والبنات    

استدامة أنشطة الوقاية والمواجهة، وتنسيق وتوافـق وفعاليـة أنظمـة الرصـد             

  . واإلبالغ

  

  أغراض آليات الرصد واإلبالغ

  :تعمل آليات الرصد والتقييم الشاملة على

 مساعدة األطراف المشاركة على تحديد التأثير الخاص بالحماية ألنشطة الوقاية           •

  . اجهةوالمو

  . تقييم نوعية التدخالت الخاصة بالوقاية والمواجهة وما إذا كانت تحقق أهدافها•

 إبراز التغييرات فى البيئة والتى تؤثر على معدالت العنف الجنسى والقائم على             •

  . نوع الجنس

 تحديد الممارسات الجيدة واستخالص الدروس من الخبرة التشغيلية والمسـاعدة           •

  . ءعلى تحسين األدا

 التشجيع على تكوين الفرق، وزيادة الشفافية، وتعزيز تحمل المسئولية لالجئـين            •

  . من النساء والرجال والشباب وللمانحين
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  :يجيب الرصد الفعال عن هذه األسئلة

   هل نحقق ما ننشده ؟ وكيف؟ ولماذا نعم أو لماذا ال؟•

   ما هى معوقات التنفيذ؟•

  عال؟ هل نقوم بالتنسيق على نحو ف•

   ما هى ثغرات التنفيذ؟ وكيف سنعالجها؟•

  :يجيب التقييم الفعال عن هذه األسئلة

   ماذا فعلنا؟ •

   ماذا حققنا؟•

   هل حققنا ما كنا ننشده؟ •

   ماذا تعلمنا؟•

 هل نعالج بالكامل أسباب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؟ وإذا لم يكـن               •

  األمر كذلك، فما هى الثغرات؟

عالج بالكامل عواقب العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؟ وإذا لم يكـن            هل ن  •

  األمر كذلك، فما هى الثغرات؟

   ما هو المطلوب أيضا؟•

  

  أنواع آليات الرصد والتقييم
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. يمكن أن تتنوع عمليات الرصد والتقييم من حيث النطـاق والعمـق والتركيـز             

مثـل  (نـامج، أو ممارسـات      فباإلمكان توجيهها إلى سياسة، أو وظيفـة، أو بر        

  .أو إلى تدخل معّين) ممارسات اإلبالغ أو اإلحالة أو التخطيط أو الميزانية

ويمكن أن تطبق آليات الرصد والتقييم على جميع مستويات التدخالت الخاصـة            

بالوقاية والمواجهة، بما فيها تلك التى تستهدف الهياكل الفردية أو المجتمعية أو            

ويمكن تطبيق الرصد والتقييم على القطاعـات،       . السياسية/ يةالقانون/االجتماعية

 -أى على مجموع آليات أنشطة الوقاية والمواجهة فى المجاالت الصحية والنفسية            

  . العدالة/األمن والقانون/االجتماعية ومجاالت السالمة

  

ويعتبر . يمكن إجراء أعمال الرصد والتقييم فى أية مرحلة من مراحل أية عملية           

أمـا عمليـات تقيـيم البـرامج        . صد أكثر فعالية عند إجرائه بصورة مستمرة      الر

ويمكن أن توفر أعمال التقييم التى تجرى فـى مرحلـة       . فاألفضل القيام بها سنويا   

ويمكن أن يساعد الرصد الذى     . إحدى العمليات معلومات لتحليل الوضع    من  مبكرة  

أن اإلجراءات المتفق عليها    يجرى طوال إحدى العمليات المديرين على التأكد من         

ومن شأن أعمال التقييم التى تجرى فى نهايـة إحـدى           . تسير على النحو المنشود   

  . العمليات أن تساعد على تقييم ما جرى إنجازه وتحديد الممارسات الجيدة

 :أيضاانظر 

بعض األسئلة التـى    : عمليات تقييم لألوضاع اإلنسانية فى الوقت الحقيقى       •

  )2002فوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين الم(تطرح بكثرة 

  

تصميم أنظمة الرصد والتقييم للبرامج التى تستهدف العنـف         
  الجنسى والقائم على نوع الجنس 
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كما تدل المبادئ التوجيهية الموضحة فى الفصل الثانى، فإنه من المهـم تشـجيع              

شأن اتخاذ نهج متعـدد     ومن  . المشاركة الواسعة فى تصميم أنظمة الرصد والتقييم      

القطاعات، يشترك فيه مجتمع الالجئين، تعزيز التعلم، وبنـاء الملكيـة، وزيـادة             

ويعتبر ذلك أمرا مهما بصـفة خاصـة        .  الشفافية بين األطراف المشاركة المعنية    

عند مناقشة الغرض من الرصد والتقييم وكيفيـة اسـتخدام وتحليـل المعلومـات              

  . مروتأثيرها على التخطيط المست

 بأن بعض الجماعات تواجه معوقـات تحـول         الفاعلةويجب أن تعترف األطراف     

فالالجئون من النساء واألطفال على سبيل المثـال        . دون مشاركتها فى هذه العملية    

كثيرا ما يفتقرون إلى السلطة التى تمكنهم من المشاركة بآرائهم فـى مثـل هـذه                

 لضمان مشاركة الشباب الالجئـين،      وقد يحتاج األمر إلى ترتيبات خاصة     . البيئات

، فـى تصـميم هـذه       )انظر الفصل الخامس  (خاصة الجماعات المعرضة للخطر     

ويلقى تحليل الوضع الموصى به فى الفصل الثانى الضوء على بعـض            . األنظمة

وبمجرد أن تتنبه األطراف المشاركة لهذه المعوقات المحتملة فإنهـا          . هذه القضايا 

  . لب عليهايمكن أن تعمل على التغ

  :وهناك ستة إجراءات ينبغى أن توجه عملية وضع نظام للرصد أو التقييم، هى

  . تحديد أغراض آليات الرصد والتقييم وتقدير المعلومات المطلوبة)  1

ضمان أن تكون لتدخالت الوقاية والمواجهة أهـداف، ونتـائج، ومؤشـرات            )  2

 .محددة  بوضوح

  .بالغوضع أدوات منسقة ومشتركة لإل)  3

 . تحديد أساليب للحصول على المعلومات عن المؤشرات)  4

تحديد مسئوليات جمع المعلومات، وتحديد اإلطار الزمنى ومعدل تكرار جمـع           ) 5

 . وتخصيص الموارد البيانات،

وضع آليات لتقاسم المعلومات وتضمين النتائج فى التخطيط الخاص بالوقايـة           ) 6

  . والمواجهة
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 :انظر أيضا

  )1998المفوضية ( وتنظيم عمليات التقييم المفيدة تخطيط •

  

  :1اإلجراء 

  تحديد أغراض آليات الرصد والتقييم وتقدير المعلومات المطلوبة

ينبغى أن يناقش الفريق متعدد القطاعات أغراض نظام الرصد والتقيـيم ويتفـق             

هذه ومن شأن ذلك أن يحدد أنظمة اإلبالغ المطلوبة، وعدد مرات استعمال            . عليها

  . اآلليات وكيفية تأثيرها على التخطيط المستمر للوقاية والمواجهة

وللمساعدة على خلق إجماع فى الرأى حول أغراض آليـات الرصـد وعمليـات              

. قطاع مشارك / التقييم فقد يكون من المفيد تحديد المعلومات المطلوبة لكل طرف         

 شكل مصفوفة، ويمكن    ويمكن أن يتم هذا التقييم الخاص بالمعلومات المطلوبة فى        

  . تنظيمه وفقا للقطاع أو وفقا لألطراف المشاركة المعنية

  :مثال

   المعلومات المطلوبة •                األطراف المشاركة فى 

  الفريق متعدد القطاعات

   األثر على الرعاية االجتماعية •  السكان          / المجموعة المستفيدة

   المشاكل فى الحصول على الخدمات•            المستهدفون المستفيدون     

 القدرة على المشاركة والتـأثير فـى        •                                          
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  اتخاذ القرارات

  

   نتائج األنشطة •الموظفون الميدانيون                    

األداء / المشاكل المؤثرة على األنشـطة     •

  الجماعى

   التقدم حسب خطة العمل •                                          

 عوامل المخـاطرة المقـدرة للعنـف        •                                          

  والقائم على نوع الجنسالجنسى 

   ما هى النتائج؟•      المشرفون           /المنسقون

 المشاكل التـى يواجههـا  ما هى  •                                      

  الموظفون الميدانيون؟

   ما هو التقدم حسب خطة العمل؟•                                                

   أداء الموظفين الميدانيين •                                                
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  الية وكفاءة االستراتيجيات فع•       إدارة المشروع                         

   هل تحققت النتائج المتوقعة؟ •                                                

 اآلثار االيجابية والسلبية علـى •                                                

  الرجال والنساء

  م فى التنفيذ    التقد•                                                

 العوامل الخارجية المؤثرة على     •                                                

  األداء 

 نقاط الضـعف المـؤثرة علـى        •                                               

  النتائج 

ــال •                                                ــفء والفع ــتخدام الك   االس

  للموارد 

  الغايات  /  مدى تحقق األهداف•                 المنظمات    / جهات التمويل

  الشريكة 

   استراتيجيات المشروع •                                                

 العوامل الخارجية المؤثرة على     •                                                

  مشروعأداء ال

 استدامة نتائج المشروع علـى      •                                                

مســتوى المجموعــة المســتهدفة 

والمؤسسات                        
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  : 2اإلجراء 

ضمان أن تكون لتدخالت الوقاية والمواجهة أهداف، ونتـائج، ومؤشـرات           

  محددة بوضوح 

كل تدخل أهداف واضحة وعملية فى نتائجها وتأثيرها، ومؤشرات         يجب أن يكون ل   

وتوفر هذه األهداف والنتائج والمؤشرات طريقة منظمة لبيان تأثير التدخل           . أدائها

وتفصـح  . لمنع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس والتـدخالت لمواجهتـه          

  .  المطلوبةالمؤشرات أيضا عن البيانات التى ينبغى جمعها وآليات اإلبالغ

  : لتحديد األهداف

ينبغى أن تشير األهداف إلى النتيجة والتأثير فى مجال الحماية المنشودين من كل             

  . تدخل من تدخالت البرنامج والذى يسهم فى تحقيق الهدف من البرنامج

. يحدد تحليل الوضع أن المواد الغذائية ال يجرى توزيعها بطريقـة عادلـة            : مثال

 تحصل على امدادات كافية وقد زاد ذلك من احتمال وقـوع            فبعض الجماعات ال  

  . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس واالستغالل الجنسى

ويتمثل الهدف فى مراجعة عمليات توزيع المواد الغذائية التى تـتم فـى الوقـت               

الحالى بغرض تقليل احتمال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس وتحقيق قدر            

  . لمساواة بين الجنسينأكبر من ا

ينبغى توضيح األهداف من حيث التغيرات االيجابية التى تطـرأ علـى            : ملحوظة

ويمكنها أن تستهدف تحسين التنسـيق أو تحسـين         . حالة القطاع السكانى لالجئين   

آليات المواجهة، أوزيادة وعى المجتمع المحلى، أو تحسين الشراكات مـن أجـل             

  .الرجالتحقيق المساواة بين النساء و
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  : لتحديد النتائج

وللمساعدة فى تحديد النتائج المنشودة ينبغى      . النتائج هى إنجازات محددة وملموسة    

  . توضيح ما يتعين عمله لتحقيق األهداف

 إذا كان الهدف هو زيادة تمثيل النساء فى لجان توزيـع المـواد الغذائيـة،                :مثال

ر اختصاصات لجان توزيع المواد     فيمكن أن تكون إحدى النتائج هى مراجعة وتغيي       

  . الغذائية لضمان تمثيل النساء

  : لتحديد مؤشرات األداء والتأثير

المؤشرات هى أدوات قياس تساعد على تحديد ما سيتم تقييمه أو رصده وتسـجل              

 لتقيـيم تـأثير     كّمية و نوعيةويحتاج األمر إلى مؤشرات     . تحقيق النتائج المنشودة  

والمؤشرات الكّمية هى تلـك التـى       . ة فى مجال الحماية   تدخالت الوقاية والمواجه  

أما المؤشرات  . يمكن رصدها بسهولة مع مرور الوقت وعن طريق نماذج اإلبالغ         

النوعية فتساعد على إبراز الممارسات الجيدة وتبين بإيجاز الصعوبات التى تـتم            

  . مواجهتها وتحدد الثغرات فى تدابير الوقاية والمواجهة

: ية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين بنوعين من المؤشـرات         وتعمل المفوض 

  . مؤشرات التأثير ومؤشرات األداء

 يتم استعمالها للمساعدة فى قياس التغيير فى الرعاية االجتماعية          فمؤشرات التأثير 

وتميل مؤشرات التأثير إلـى     . والسلوك وكذلك التغييرات فى األنظمة والمؤسسات     

رجة أكبر فتقيس التغيرات المنشودة التى تطرأ على آراء الناس          أن تكون نوعية بد   

  . وترتبط مؤشرات التأثير باألهداف. وأفكارهم حول موضوع ما

إذا كان الهدف زيادة مشاركة النساء فى لجان توزيع المواد الغذائية، فيمكن            : مثال

توزيع  أن يكون مؤشر من مؤشرات التأثير هو أن تالحظ النساء الالئى فى لجان              

  . المواد الغذائية أنهن يقدمن إسهاما مفيدا فى عملية صنع القرار
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وتـرتبط مؤشـرات    . فتميل إلى أن تكون كّمية بدرجة أكبـر       ما مؤشرات األداء    أ

  . األداء بالنتائج

إذا كانت النتيجة هى مراجعة وتغيير اختصاصات لجان توزيـع المـواد             : مثال

كن أن يكون مؤشر األداء هو أن تزيد مشاركة         الغذائية لضمان مشاركة النساء، فيم    

  .  فى المائة50 إلى30النساء فى لجان توزيع  المواد الغذائية من 

وينبغى بقـدر اإلمكـان أن      . ويجب تمييز جميع المؤشرات حسب الجنس والسن      

تحدد المؤشرات الجوانب األخرى للجماعة المستهدفة، بما فـى ذلـك الجماعـة             

، أو حسـب    )مناطق الحضـرية أو الريفيـة أو المخيمـات        ال(العرقية أو الموقع    

  . مجموعات المخاطرة

 .انظر أيضا

دليل عملى لالستخدام األهداف والنتائج     : تخطيط المشروعات فى المفوضية    •

  )2002المفوضية (والمؤشرات 

  

  :3اإلجراء 

  وضع أدوات منسقة ومشتركة لإلبالغ

لمعلومـات عـن المؤشـرات       تتيح أدوات اإلبالغ طرقا منظمة ومتسقة لجمـع ا        

ومن المهم وضع أدوات إبالغ مشتركة لجميع المنظمات داخـل          . المذكورة أعاله 

فمثال ينبغى على كل مقدمى الخدمات الصحية جمع نفس مجموعـة            (   القطاعات

  ). الحد األدنى من المعلومات

وينبغى أن يبدأ الفريق متعدد القطاعات بتحديد جميـع أنظمـة اإلبـالغ وحفـظ               

سجالت وكشوف ملخصات البيانات وأنظمة الرصد والتقيـيم التـى تسـتعملها            ال

  . األطراف المشاركة المختلفة وفى كل قطاع من القطاعات
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وعند دراسة أدوات اإلبالغ القائمة، مثل تقـارير الخـدمات الصـحية الشـهرية              

 للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلى، وتقارير الحماية الخاصة بالمفوضية،        

وتقارير المواقع، وتقارير الحماية السنوية، وخطط العمليات القطرية، فإنه ينبغـى           

أن يقوم الفريق بتقييم الوضع االبتدائى لنظام اإلبالغ، ومـا هـو مطلـوب مـن                

تغييرات إلدراج معلومات عن أنشطة منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم علـى            

 المختلفة التقدم الذى يـتم إحـرازه        ومن المهم أن تبين هذه التقارير     . نوع الجنس 

  .  والتحديات والمشاكل التى ال تزال قائمة وآليات الرصد والتقييم الموجودة

وينبغى أن تكون جميع أدوات اإلبالغ التى تتناول التأثير فى مجال الحماية آلليات 

 ويعنـى ذلـك تحديـد       .الوقاية والمواجهة حساسة بالنسبة لنوع الجنس والسن      

  . ت المختلفة للتدخالت على الالجئين من النساء والفتيات والرجال والصبيةالتأثيرا

  عينة من أدوات اإلبالغ 

نموذج تقرير الحادث ونموذج التقرير الشهرى عن العنف الجنسى والقائم علـى            

  نوع الجنس

 أداة إبالغ مهمة ينبغى أن تستعمله جميـع األطـراف           نموذج تقرير الحادث  يعتبر  

دما يتم إبالغ طرف مشارك بأى حادث من حوادث العنف الجنسـى         فعن. المشاركة

والقائم على نوع الجنس يجب أن يكون هناك نموذج موحد لالستخدام فى تسـجيل              

هى نموذج التقريـر الشـهرى عـن    وهناك أداة إبالغ أخرى  . مثل هذه الحوادث  

 لمتابعة  وتعتبر هذه اآللية لإلبالغ مهمة    . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     

. التغييرات فى البيئة التى تؤثر على وقوع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس            

ويتيح هذا التقرير إدراكا عميقا للعوامل التى قد تؤدى إلى استمرار هذه األعمـال              

وفيما يختص بنموذج التقرير الشـهرى،      . من العنف على مستوى المجتمع المحلى     

بيئة علـى حـدة؛ وأن      / ت يجب جمعها عن كل مخيم     فإنه ينبغى إدراك أن البيانا    

. اإلجماليات المتاحة للمكتب الميدانى إقليميا أو على نطاق القطر تعتبر مفيدة أيضا           

  .3 و2ولإلطالع على عينات النماذج انظر الملحقين 
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   عناصر بيانات تقارير العنف الجنسى والقائم على النوع الجنس

ولكى تكون فعالـة يجـب أن       . معينة فى التقارير  من الضرورى جمع معلومات     
تتفق جميع األطراف المشاركة على المصطلحات المستخدمة حتى تكون نمـاذج           

النـاجى  /اإلبالغ متماثلة ويجب أن تكفل جميع آليات اإلبـالغ سـرية الضـحية            
  .والجانى

  :           عناصر بيانات نماذج التقارير الشهرية

   الحوادث  العدد الكلى من تقارير•

  . أنواع ما يتم ارتكابه من أعمال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس•

  .الناجين، وأعمارهم، وجنسهم/ عدد الضحايا•

  . عدد الجناة، وأعمارهم، وجنسهم•

مبينـا  [مثل المنزل، السـوق، خـارج المخـيم         ( عدد الحوادث حسب الموقع      •
  الموضع خارج 

  ]).   المخيم

الناجين من حوادث االغتصاب الذين يتلقون الرعايـة الصـحية          /  عدد الضحايا  •
  . خالل يومين من وقوع الحادث
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  عناصر بيانات النموذج القانونى 

  .  عدد الحاالت التى يتم إبالغ موظف الحماية بها•

  .  عدد الحاالت التى يتم إبالغ الشرطة بها•

  .  عدد الحاالت المرفوعة للمحاكم•

  . ت المرفوضة عدد الحاال•

  . اإلدانة/  عدد حاالت التبرئة•

  .  أنواع ما يتم ارتكابه من العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس•

  .  أنواع حاالت االغتصاب المعروضة على الخدمات الصحية خالل يومين•

  .  عدد الحاالت التى تم فيها إعداد األدلة الطبية الشرعية•

  .خفاض عدد حاالت االغتصاب شهرياان/  النسبة المئوية لزيادة•

انخفاض حوادث العنف الجنسى والقـائم علـى نـوع          /  النسبة المئوية لزيادة   •
  . الجنس شهريا

  .  مالحظات إضافية•

  :عناصر بيانات تقارير األوضاع

  .  مخاوف، وقضايا، وحوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس•

  .  حالة التنسيق والتخطيط•

  .ت الوقاية حسب القطاع تدخال•

  .  تدخالت المواجهة حسب القطاع•

  . المستفيدين/ التدريب لرفع قدرات الموظفين•
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  . أنشطة الرصد والتقييم:  تأثير الحماية•

  .  لإلطالع على عينة من نموذج بيان التاريخ الطبى والفحوصات الطبية4انظر الملحق 

  

  وع الجنسمعدل تقارير العنف الجنسى والقائم على ن

معدل تقارير العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس هو عـدد جميـع تقـارير               

حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس التى يتم تلقيها فـى أى فتـرة               

 آالف  10ولحساب معدل التقارير لكل     . زمنية معينة مقارنا بإجمالى عدد السكان     

دة، يمكن استعمال الصـيغة     شخص عن شهر أو سنة أو فترة زمنية أخرى محد         

  : الحسابية اآلتية

  

  عدد الحوادث المبلّغ عنها أثناء الفترة الزمنية المحددة

  إجمالى عدد السكان أثناء الفترة الزمنية المحددة 

   آالف شخص أثناء الفترة الزمنية10تقارير الحوادث لكل  = 10000×

ن تتيح للفريـق تحديـد      ومن شأن مقارنة معدل التقارير خالل فترة من الزمن أ         

ومن المتوقع فى أغلب الحاالت أن يرتفع معدل التقارير مـع مـرور         . االتجاهات

/ ويمكن أن تكون الزيادات فى معدل التقارير مؤشرا علـى أن الضـحايا            . الوقت

الناجين على وعى بالمساعدة المتاحة وأنهم يثقون بالخدمات ومـن ثـم فهـم              

 أن حوادث العنف الجنسى والقائم على نوع        ومن المهم تذكر  . مستعدون لإلبالغ 

ولهذا السـبب يمكـن أن تكـون        . الجنس ال يتم اإلبالغ عنها فى أغلب األحيان       

  .الزيادة فى أعداد أو معدالت التقارير دليال على نجاح المشروع
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  : 4اإلجراء 

   تحديد أساليب للحصول على المعلومات عن المؤشرات

مكن البدء فى تحديد األساليب التـى سـيتم اسـتعمالها           بعد إنشاء آليات اإلبالغ ي    

ومـن  . للحصول على معلومات عن المؤشرات التى لم تتضمنها نماذج التقـارير          

  . المهم عند تحديد هذه األساليب النظر فى ما إذا كان المؤشر نوعيا أم كّميا

 عن طريق أعمال المسح وسجالت الشركاء     البيانات الكّمية   ويمكن الحصول على    

  . المنفذين/الحكوميين

. كما يمكن الحصول عليها من خالل األرقام اإلحصائية عن السكان المسـتهدفين           

ومن المهم تقييم مصادر المعلومات المتاحة للفريق متعدد القطاعات من األطراف           

  . المشاركة المختلفة

 عن طريق المقابالت والجماعـات محـل         البيانات النوعية  ويمكن الحصول على  

مام وباستعمال الطرق التى تعتمد على المشـاركة أثنـاء عمليـات التقيـيم              االهت

  . الميدانية

وينبغى إجراء مسح لوجهات نظر الالجئين من النساء والصبيان والبنـات عـن             

وتعتبر هذه المعلومات النوعية ضـرورية لتحديـد        . طريق آليات الرصد والتقييم   

  . هةثغرات الحماية وتقوية آليات الوقاية والمواج
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  : 5اإلجراء 

تحديد مسئوليات جمع المعلومات، وتحديد اإلطار الزمنى ومعدل تكرار جمع          
  البيانات، وتخصيص الموارد

   تحديد المسئوليات

  من المهم تحديد المسئوليات بالنسبة للجوانب المختلفة ألنظمة الرصد والتقييم 

  األطر الزمنية 

وينبغى كذلك وضع أطر زمنيـة      . بالغ  ينبغى وضع إطار زمنى لجميع أدوات اإل      
وينبغى على الفريق أن يستعمل أطراً زمنية       . لجميع آليات الرصد والتقييم األخرى    

ويمكن إجراء عملية الرصد شهريا باسـتعمال       . تكون مالئمة للتدخل أو للبرنامج    
نموذج التقرير الشهرى عن العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس؛ أما التقارير            

  .شمل من ذلك فيمكن إعدادها سنويااأل

  : تحديد الموارد والميزانية

. قد ال تخصص خطط التشغيل موارد كافية لتطوير آليات الرصد والتقييم وتنفيذها           
ولذلك فإنه من المهم تحديد المقدار المطلوب من وقت العاملين الستمرار تحـديث             

ما ينبغى النظر فى قدرات     ك. عمليات اإلبالغ أوال بأول وإلجراء التحليل المطلوب      
العاملين فى هذه المجاالت وفى ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدريب إضافى لتنمية              

مثل المهارات فى جمـع البيانـات وتحليلهـا         (المهارات من أجل الرصد والتقييم      
والقيام بتنفيذ عمليات الرصد والتقييم على المستوى الميـدانى وإجـراء عمليـات             

  ).مد على المشاركةالتقييم التى تعت

وبالنسبة لعمليات التقييم التى تعتمد على المشاركة القائمة على مجتمع الالجئـين،            
فقد يكون من الضرورى تعيين موظفين إضافيين ذوى خبرات مناسـبة وبحـث             

ويمكن أن  . المتطلبات الالزمة لكفالة حضور أفراد المجتمع المحلى جلسات التقييم        
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ويمكـن  . رجمين الشفويين، والنقـل ورعايـة األطفـال   تشمل هذه المتطلبات المت   
الحصول على إرشادات حول عمليات التقييم القائمة على المجتمع من وحدة التقييم            

  .والسياسات التابعة للمفوضية

  

   : 6اإلجراء 

وضع آليات لتقاسم المعلومات وتضمين النتـائج فـى التخطـيط الخـاص             
  بالوقاية والمواجهة 

ولتحقيق هذه الغايـة    . آليات الرصد والتقييم فى تحسين األداء     يتمثل أحد أغراض    
ينبغى الوصول إلى إجماع فى الرأى حول كيفية تقاسم المعلومات بين األطـراف             

 عـن المتابعـة     ةومن المهم أيضا تحديد أى من األطراف هى المسئول        . المشاركة
وتشـمل  . وكيف ستؤثر نتائج أى آليات للرصد والتقييم على تخطـيط البـرامج           

  : استراتيجيات تقاسم المعلومات ما يلى

/ على مستوى المخـيم   ) شهرية أو نصف شهرية   (عقد اجتماعات منتظمة     
اإلبالغ وتقييم التـأثير فـى      /التقييم/المجتمع المحلى لمناقشة نتائج الرصد    

مجال الحماية، واستعراض بيانات تقارير الحوادث، وتحليل نتـائج جمـع           
لنتائج الواردة من المجتمـع المحلـى، وتنسـيق         البيانات، وإجراء مسح ل   

  .األنشطة، وتخطيط جلسة الرصد التالية، وتحديد المعوقات والحلول

/ المكتب الفرعـى الميـدانى    / عقد اجتماعات شهرية على مستوى المكتب      
المنطقة لمناقشة التقرير الشهرى عن العنف الجنسى والقائم علـى نـوع            

ت، والبيانـات التـى يـتم جمعهـا أثنـاء          الجنس والتأثير الوقائى للتدخال   
التدخالت، واستعراض التقدم نحو المؤشرات التى يتيحها الرصـد علـى           

  . المجتمع المحلى، والتقدم نحو تحقيق األهداف/مستوى المخيم

على المستوى القطرى السـتعراض    ) ربما ربع سنوى  (عقد اجتماع منتظم     
المجتمـع  /ى مستوى المخيم  التقارير الصادرة من االجتماعات التى تعقد عل      

المحلى، واجتماعات المكتب الميدانى، والبيانات التى يـتم جمعهـا عـن            
التدخالت ودراسة نتائج عمليات التقييم، ومناقشة مسائل التمويل التى تؤثر          

  . على التنفيذ
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ويتم تلخيص نتائج كل اجتماع من هذه االجتماعات فى تقرير مكتوب موجز يبرز             
لتى يتم تحديدها، واإلجراءات التى يتم اتخاذها والمسئوليات التى         القضايا المهمة ا  

  . يتم تقريرها

  

  نقاط رئيسية للتذكر

  : إن آليات الرصد والتقييم الشاملة

تعزز تحمل المسئولية، وهو أحد المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدخالت من           
  . أجل منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

  . جزءا من إطار العملتعتبر  

تكون أكثر فعالية عندما تتولى تطويرها جميع القطاعات، بما فيها مجتمـع       
  . الالجئين

  

ينبغى أن يسترشد أعضاء الفريق متعدد القطاعات بسـتة إجـراءات عنـد             
  :قيامهم بوضع أنظمة الرصد والتقييم، وهى

  . بةتحديد أغراض آليات الرصد والتقييم وتقدير المعلومات المطلو 

ضمان أن تكون لتدخالت الوقاية والمواجهة أهداف، ونتائج، ومؤشـرات           
  . محددة بوضوح

  . وضع أدوات منسقة ومشتركة لإلبالغ 

  . تحديد أساليب للحصول على المعلومات عن المؤشرات 

ومعدل تكـرار   تحديد مسئوليات جمع المعلومات، وتحديد اإلطار الزمنى         
  . البيانات وتخصيص المواردجمع 

وضع آليات لتقاسم المعلومات وتضمين النتائج فـى التخطـيط الخـاص             
  .بالوقاية والمواجهة



- 191 - 

  الفصل الثامن

  : المرتبط بنوع الجنسداالضطها

معالجة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى تحديد وضع 
  الالجئ

 عـاوى ديقدم هذا الفصل إرشادات بشأن الكيفية التى ينبغى أن يتم بمقتضاها البت فى              
 يسـتلهم وهو  . نوع الجنس خالل عملية تحديد وضع الالجئ      قضايا  اللجوء المرتبطة ب  

ون الالجئين بشأن االضطهاد    ئالمبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لش      
رة عملية حول الكيفية التى     وشم، مقدما   2002المرتبط بنوع الجنس الصادرة فى عام       

 جميع األشخاص الهاربين من االضطهاد، دون       1951 لعام   ترعى بها اتفاقية الالجئين   
  .تمييز بينهم على أساس األدوار المحددة اجتماعيا للجنسينأى 

 والمستشارين  ،وينبغى على المفوضية والدول المعنية كفالة أن تكون السلطات الحكومية         
وجـب  وموظفى الحماية المسئولين المشتركين فى تحديد وضع الالجـئ بم         القانونيين،  
 1950ساسـى لعـام     بوضع الالجئين أو بموجب النظام األ      المتعلقة   1951اتفاقية عام   

بالمبادئ التوجيهية تام ون الالجئين على علم   ئالمنشئ للمفوضية السامية لألمم المتحدة لش     
  . فى هذا الفصلةالمتعلقة باالضطهاد المرتبط بنوع الجنس الوارد

ة   ( ة االضطهاد عن طريق العنف الجنسى، الذى ال يشكل         تدين بشد )... إن اللجنة التنفيذي
انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان فحسب، ولكن أيضا يشكل خرقا خطيرا للقانون اإلنسانى    
عند ارتكابه فى سياق صراع مسلح، بل إنه يعتبر أيضا اعتداء خطيرا بوجـه خـاص                

  على كرامة اإلنسان؛ 
ون فى مطالبتهم بوضع الالجئ علـى   لألشخاص الذين يعتمدالالجئينتساند منح وضع   

خوف مؤسس على أسانيد قوية من االضطهاد من خـالل العنـف الجنسـى، بسـبب                
العنصر أو الديانة أو الجنسية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينـة أو رأى سياسـى                

  معين؛ 

 بمعاملة ملتمسى اللجوء الذين     – عند مباشرة إجراءات تحديد وضع الالجئ        –توصى  
   عانوا من العنف الجنسى بحساسية خاصة؛ربما

  )1993) (43 (73مقتطفات من استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 
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قد يؤثر العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس على عملية تحديـد وضـع الالجـئ                و

 وبالنسبة  ،ناجيا بعد التعرض له   بالنسبة لمقدم طلب اللجوء، الذى كان ضحية للعنف أو          

عنـف  الجئ من مرتكبى أعمال     الالجوء أو الشخص الحاصل على وضع       لمقدم طلب الل  

وتركز هذه المبادئ التوجيهية على تفسير تعريف الالجئ من منظـور نـوع             . جنسىال

جرائية التى تكفل المراعاة الواجبة للنساء الالتـى        الجنس، وتقترح بعض الممارسات اإل    

كمـا  . وضع الالجئ بتحديد  جراءات الخاصة   يطلبن الحصول على وضع الالجئ فى اإل      

 لمن يقوم بإجراء المقابلة الشخصـية أو        ،أنها تقدم معلومات ذات صلة تضمن أن تتوفر       

بنوع الجنس واالعتراف     اللجوء المرتبطة  دعاوى الالزمة لفهم    رفة المع ،يتخذ القرار من  

  .بها

سباب تتصـل   غتصاب أو غيرها من أشكال العنف الجنسى أل       اوعندما ترتكب عمليات    

 إجتماعيـة   فئة أو الديانة، أو الجنسية، أو الرأى السياسى، أو االنتماء ل          ،صل العرقى األب

 قد تعتبر من أفعال االضطهاد طبقا لتعريف الالجئ الوارد فى           لياتمعالمعينة، فإن هذه    

والنظام األساسى للمفوضية السامية لألمـم       ، بوضع الالجئين  الخاصة 1951  عام تفاقيةا

لحاالت التى يكون ملتمسو اللجوء قد عـانوا        اويتعين مراعاة   . الجئينالمتحدة لشئون ال  

وينبغى أن  .  بشكل خاص  فيها من بعض أشكال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس         

المقابالت الشخصية أو من يتخذون القرارات       يدرك موظفو الحماية ومن يقومون بإجراء     

سباب أى أنثى للمعاناة من االضطهاد أل     ثبات تعرض   إلموثق  أنه ال يلزم تقديم أى دليل       

وعلى الموظفين الذين يقومون بإجراء المقابالت الشخصية ومتخذى        . تتعلق بنوع جنسها  

بـالغ  القرارات تحرى الدقة نظرا لالفتقار بصفة عامة إلى االحصاءات وقلة حاالت اإل           

  .عن مثل هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان فى معظم المجتمعات

فهم الـذين   . شخاص المؤهلين وحدهم  قتصر تقديم الخدمات القانونية على األ     يينبغى أن   و

وألغراض االستمرارية وتقديم   . ويتولون عرض الحاالت  مات والمشورة   ويقدمون المعل 

نفس هؤالء الموظفين معالجة الحالة المعروضة حتى يتم        بيانات فّعالة، ينبغى أن يتولى      

ميع موظفى المفوضية، وبصفة خاصة أولئـك       ومع ذلك، ينبغى أن يكون ج     . البت فيها 

 على دراية   ،الناجين من العنف  / الذين يقومون بإجراء المقابالت الشخصية مع الضحايا      

تامة بالمبادئ التوجيهية للمفوضية المتصلة بالقوانين الدولية والقوانين المطبقة فى البلـد            
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لة مع السكان المـرحلين      اإلنسانية العام  وكاالت اإلغاثة كذلك يجب أن تكون     . المضيف

من ديارهم أو النازحين عنها على علم بالمواثيق المتصلة بقانون الالجئـين وبتطبيقهـا              

الشامل لضمان إتاحة فرصة متساوية للنساء والرجال للحصول على الحمايـة الدوليـة             

  .والتمتع بها

  

بشـأن   2000المبادئ التوجيهية التكميلية لعام     : االضطهاد المرتبط بنوع الجنس   

  إجراءات ومعايير تحديد وضع الالجئ     

تصدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين هذه المبادئ التوجيهيـة عمـال             

اتفاقيـة عـام     من   35بموجب واليتها كما وردت فى نظامها األساسى، مقترنة بالمادة          

، وتكمل هذه   1967م  بروتوكولها لعا ، والمادة الثانية من      الخاصة بوضع الالجئين   1951

كتيب المفوضية اإلرشادى بشأن إجراءات ومعـايير تحديـد وضـع           المبادئ التوجيهية   

   الخاصين بوضع الالجئـين     1967 و بروتوكول عام     1951الالجئ بموجب اتفاقية عام     

وفضال عن ذلك، فإنهـا     ). 1992يناير  / الذى أعيدت صياغته فى جنيف، كانون الثانى      (

لمتضمنة موقف المفوضية تجاه االضطهاد المرتبط بنـوع الجـنس              تحل محل الوثيقة ا   

، وتمثل نتاج المسار الثانى للمشـاورات العالميـة         )2000يناير  / جنيف، كانون الثانى  (

بشأن عملية الحماية الدولية، والتى بحثت هذا الموضوع فى اجتماع خبرائها الذى عقـد              

  . 2001سبتمبر / فى سان ريمو فى أيلول

دف هذه المبادئ التوجيهية تقديم إرشادات تفسيرية قانونية للحكومات والممارسين          وتسته

فضال عن موظفى المفوضـية الـذين       : القانونيين ومتخذى القرارات والهيئات القضائية    

  . يقومون بتحديد وضع الالجئ على الصعيد الميدانى
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مـن  ) 2(أ1االضطهاد المرتبط بنوع الجنس فى سياق المـادة           
ـ  1967أو بروتوكولهـا لعـام      /  و 1951فاقية عام   ات  ين الخاص

  بوضع الالجئين

   مقدمة–أوال 
ولكنـه  . االضطهاد المرتبط بنوع الجنس مصطلح ليس له معنى قانونى فى حد ذاته           

يستخدم ليشمل مجموعة الدعاوى المختلفة التى يكون فيها لنوع الجنس اعتبـار            

المبادئ التوجيهية بشـكل خـاص      وتركز هذه   . ذو عالقة بتحديد وضع الالجئ    

 بشأن  1951من اتفاقية عام    ) 2(أ1على تفسير تعريف الالجئ الوارد فى المادة        

من منظور نـوع    ") 1951اتفاقية عام   "التى ترد فيما بعد باسم      ( وضع الالجئين   

الجنس، كما أنها تقترح بعض الممارسات اإلجرائية لضـمان إيـالء االعتبـار             

 الحصول على هذا الوضع فى إجراءات تحديد وضـع          دعاوىلمقدمات  الواجب  

  . المرتبطة بنوع الجنس على هذا النحودعاوىالالجئ، واالعتراف بمجموعة ال

من المبادئ المستقرة أن تعريف الالجئ ككل ينبغى أن يفسـر مـع إدراك األبعـاد           

بشكل دقيق فى دعاوى الحصـول علـى         المحتملة لنوع الجنس، حتى يتم البت     

وقد أقرت هذا النهج كل من الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة             . ئوضع الالج 

 )    1(.واللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

من أجل فهم طبيعة االضطهاد المرتبط بنوع الجنس، من الضرورى أن يتم تعريف             

ما يشير نوع الجنس إلى     فبين. والتمييز بينهما " الجنس"و" نوع الجنس "مصطلحى  

العالقة القائمة بين النساء والرجال على أساس الهويات، واألوضـاع واألدوار           

والمسئوليات المحددة اجتماعيا أو ثقافيا لجنس أو آخر، فإن الجنس هو مجـرد             

ونوع الجنس ليس شيئا جامدا أو فطريا، ولكنه يكتسب معنـى           . تحديد بيولوجى 
                                                 

الجهود الخاصة التـى   " 1999أكتوبر /  المتخذ ضمن استنتاجاتها المؤرخة فى تشرين األول) ن ( 87اللجنة التنفيذية مع التقدير فى استنتاجها رقم " سجلت "  ) 1(

تبذلها الدول لتضمين وجهات النظر المرتبطة بنوع الجنس فى سياساتها ولوائحها وممارساتها المتعلقة باللجوء؛ وشجعت اللجنة الدول والمفوضية واألطراف الفاعلـة        

 من خالل ممارسة العنف الجنسـى، وإدخالهـا فـى معاييرهـا     ثدح ي بنوع الجنس، أوااألخرى المعنية على تدعيم قبول أوسع لفكرة أن االضطهاد قد يكون مرتبط     

الخاصة بحماية الالجئين؛ وشجعت اللجنة أيضا المفوضية واألطراف الفاعلة األخرى المعنية على وضع وتدعيم وتنفيذ مبادئ توجيهية، وقـوانين منظمـة لقواعـد                       

 عـن  ةلءوتعزيز المسا جنس، من أجل دعم توجيه منظور نوع الجنس لالتجاه السائد لسياستها العامة،سلوك، وبرامج تدريبية بشأن قضايا الالجئين المرتبطة بنوع ال    ال

 ، حمايـة الالجئـين والعنـف        73 ورقم   ؛1985الالجئات والحماية الدولية،     39رقم  : نظر أيضا استنتاجات اللجنة التنفيذية    ا" تنفيذ السياسات المرتبطة بنوع الجنس    

، استنتاج عـام  )ر (81 ورقم ؛1996، استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   )س (79 ورقم   ؛1995 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،       ،)ز(77 ورقم   ؛1993الجنسى،  

  . 1997بشأن الحماية الدولية، 
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ويمكن للنساء أو الرجال تقديم الطلبـات       . مرور الوقت يتبلور اجتماعيا وثقافيا ب   

وفـى  . القائمة على نوع الجنس، ولكن األكثر شيوعا أنها تقدم من جانب النساء           

بعض الحاالت، قد يكون لجنس مقدم طلب الحصول على اللجوء تـأثير علـى              

بيد أنه قد ال يكـون      . الدعوى من جوانب مهمة يتعين أن يتنبه لها متخذ القرار         

دعوى الحصول على اللجوء المقدمة من أنثى أية عالقة بجنسها فـى حـاالت              ل

وعادة ما تنطوى الدعاوى المرتبطة بنوع الجنس علـى أفعـال عنـف             . أخرى

جنسى، وعنف أسرى، وتنظيم قسرى لألسرة، وختان لإلناث، وعقاب لمخالفـة           

 .ى ذلكاألعراف االجتماعية، وتمييز ضد الشواذ جنسيا، وإن كانت ال تقتصرعل

 ينطوى على حساسية لنوع الجنس ال يعنى أنـه          1951إن اتباع تفسير التفاقية عام      

إذا أنه يتعين على مقدم     . يحق لجميع النساء الحصول تلقائيا على وضع الالجئ       

دعوى الحصول على اللجوء، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يثبت أن لديه خوفـا               

 تتصل باألصل العرقى، أو الديانة،      له ما يبرره من التعرض لالضطهاد ألسباب      

 .أو الجنسية، أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو اعتناق رأى سياسى معين

   تحليل موضوعى-ثانيا
  معلومات أساسية

من الناحية التاريخية، يجرى تفسير مصطلح الالجئين فى إطار خبرات الذكور، مما            

غير أن تحليـل    .  والشواذ جنسيا  يعنى عدم االعتراف بالعديد من مطالب النساء      

وفهم الجنس ونوع الجنس فى سياق الالجئين قد حقق تقدما كبيرا خالل العقـد              

، وفى ممارسات الدول بشكل عام، وفـى        األحكام القضائية المنصرم فى قانون    

وقد جرت هذه التطورات بالتوازى مع التطـورات التـى          . الكتابات األكاديمية 

وكـذلك فـى     ،2لحقوق اإلنسان ومعاييره وبمساعدتها   حدثت فى القانون الدولى     

المجاالت ذات الصلة بالقانون الدولى، بما فى ذلك فقه المحكمتـين الجنـائيتين             

الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة ورواندا، ونظام روما األساسى للمحكمة الجنائيـة          

                                                 
وق اإلنسان          )  2( االمى لحق ذا الصدد اإلعالن الع ى ه دة ف دولى الخاص    1948تشمل النصوص المفي د ال الحقوق ا ، والعه ية،   ب ة والسياس ة       1966لمدني الحقوق االقتصادیة واالجتماعي دولى الخاص ب د ال ، والعه

ة،      ،1953، واالتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة،       1966والثقافية،   وق ال  1984 واتفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهين ة حق ل،  ، واتفاقي ، 1989طف

وق اإلنسان        . 1993، واإلعالن الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، 1979وبشكل خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،      ة لحق ة األوروبي ة ذات الصلة االتفاقي ق اإلقليمي وتشمل المواثي

  . 1981، والميثاق األفریقى لحقوق اإلنسان والشعوب، 1969، واالتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان، 1950وحریاته األساسية، 
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مارسـات  وفى هذا الصدد، ينبغى أن نالحظ، على سبيل المثال، أن الم          .  الدولية

الضارة التى تنتهك القانون الدولى لحقوق اإلنسان ومعاييره ال يمكن تبريرهـا            

  .على أسس تاريخية أو تقليدية أو دينية أو ثقافية

مع أنه لم ترد إشارة بشكل محدد إلى نوع الجنس فى تعريف مصطلح الالجئ، فإن               

ـ              رض نـوع   هناك قبوال واسعا لفكرة أن نوع الجنس يمكن أن يؤثر على، أو يف

االضطهاد أو الضرر الذى يتم التعرض له، وفى األسباب التى تدعو إلى هـذه              

ولذلك، فإن تعريف مصطلح الالجئ، وبتفسيره تفسيرا صحيحا، يشمل         . المعاملة

وعلى هذا النحو، فإنه ليست هناك حاجة إلـى         . الطلبات المرتبطة بنوع الجنس   

 . 19513عام إضافة أى سبب آخر للتعريف الوارد فى اتفاقية 

فى محاولة تطبيق المعايير الخاصة بتعريف الالجئ خالل السير فى إجراءات تحديد            

وأن نضـع فـى     . وضع الالجئ، فإنه من المهم أن نتناول التقييم بصورة كلية         

ومن الضـرورى أن تكـون لـدينا        . اعتبارنا كل الظروف ذات الصلة بالحالة     

وتجاربه الشخصية، باإلضافة إلى    صورة كاملة لشخصية ملتمس اللجوء وخلفيته       

وجود تحليل ومعلومات حديثة عن الظروف التاريخيـة والجغرافيـة والثقافيـة     

وليس من المفيد استخدام تعميمات حـول النسـاء أو          . السائدة فى بلده األصلى   

الرجال، إذ أن ذلك سيؤدى إلى نشوء اختالفات كبيرة قد تكون ذات صلة بحالة              

 .اضى عنهامعينة من الممكن التغ

ومـن  . تتطلب عناصر التعريف التى تتم مناقشتها أدناه تفسيرا يراعى نوع الجنس          

ذات ) مثل التواجد خارج البلد األصلى    (الطبيعى أيضا أن تظل المعايير األخرى       

، "المـرأة " ويشمل استخدام مصـطلح     . صلة مباشرة بالتقييم الكلى ألى دعوى     

 .البنت فى كل أجزاء هذه الوثيقة

  وف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد خ-ب

إن ما يصل إلى حد الخوف الذى له ما يبرره من التعرض لالضطهاد أمر يعتمـد                

وفـى حـين أن مقـدمى طلبـات         . على الظروف الخاصة بكل حالة على حدة      

                                                 
بتمبر  /  أیلول8-6الجنس، المشاورات العالمية بشأن الحمایة الدولية، المائدة المستدیرة للخبراء بسان ریمو،  االضطهاد المرتبط بنوع –أنظر االستنتاجات الموجزة )  3( تنتاجات 2001س  1                    ، االس

  "). االضطهاد المرتبط بنوع الجنس–الستنتاجات الموجزة ا (" 3و
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الحصول على اللجوء من اإلناث والذكور قد يتعرضون لـنفس أشـكال األذى،             

ويحـدد  . ال االضطهاد المرتبطة بجنسـيهما    فإنهم قد يواجهون أيضا بعض أشك     

القانون الدولى لحقوق اإلنسان والقانون الجنائى الدولى  بوضوح بعض األفعال،           

مثل العنف الجنسى، باعتبارها انتهاكات لهذين القـانونين، ويؤيـدا تشخيصـها            

وبهذا المعنى، يمكن أن    . )4(باعتبارها انتهاكات خطيرة تصل إلى حد االضطهاد      

القانون الدولى متخذى القرارات فى تحديد اعتبار فعل معين نوعا مـن            يساعد  

وال شك أن االغتصاب وغيره من أشكال العنـف المـرتبط بنـوع             . االضطهاد

الجنس، مثل العنف المرتبط بالمهور، وختان اإلناث، والعنف األسرى، واالتجار          

تستخدم كأشـكال    هى أفعال تسبب آالما ومعاناة عقلية وبدنية شديدة و         )5(بشربال

  .لالضطهاد، سواء كان مرتكبها دولة أو أطرافا فاعلة خاصة

 فى جوهره وبحـد     ينطوى على اضطهاد  ما إذا كان قانون ما هو قانون        إن تقدير   

.  المرتبطة بنوع الجـنس    دعاوى أمر ثبت أنه أساسى للفصل فى بعض ال        ذاته

قد تنبثـق    ذلك بشكل خاص فى ضوء حقيقة أن القوانين ذات الصلة            قصديو

عن أعراف وممارسات تقليدية أو ثقافية ال تتفق بالضـرورة مـع المعـايير              

ومع ذلك، يتعين أن يثبت مقدم دعوى اللجوء، سـواء          . الدولية لحقوق اإلنسان  

كان ذكرا أو أنثى، كما يحدث فى جميع الحاالت أن لديه خوفا له ما يبرره من                

 على هذا النحـو     رماألوليس  . التعرض لالضطهاد نتيجة لتطبيق ذلك القانون     

 .  ولكنه لم يعد ينفذينطوى على اضطهادفى حاالت مثل استمرار وجود قانون 

فإن تلك  ) مثل ختان اإلناث   (تنطوى على اضطهاد  حتى لو حّرمت دولة ما ممارسة       

الدولة قد تستمر فى التغاضى عن هذه الممارسة أو التسامح معها، أو قد تكون              

وفى مثل هذه الحاالت، فإن تلك الممارسة       . بشكل فعال غير قادرة على وقفها     

ولذلك، فإن سن قـانون     . ستظل تعد من األفعال التى تصل إلى حد االضطهاد        

 ليس كافيا فى    التى تنطوى على االضطهاد   ما لمنع أو إدانة بعض الممارسات       

 .حد ذاته لتحديد ما إذا كان طلب الحصول على وضع الالجئ ليس مشروعا

                                                 
  .51الفقرة انظر الكتيب اإلرشادى  للمفوضية، ) 4(

   أدناه18انظر الفقرة ) 5(
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 لعدم االمتثال، أو النتهاك أحـد القـوانين أو          الجزاء أو العقاب  ا إذا كان    فى حالة م  

السياسات شديدا بدرجة غير متناسبة، أو أن له بعدا يرتبط بنوع الجنس، فإنه             

وحتى لو كان ذلك القـانون     . )6(يظل من األفعال التى تصل إلى حد االضطهاد       

روف العقاب أو المعاملة ال     فإن ظ . من القوانين التى يمكن تطبيقها تطبيقا عاما      

ولذلك، فإن توقيـع    . يمكن أن تكون شديدة بدرجة ال تتناسب مع هدف القانون         

عقوبة شديدة على النساء الالتى يتجاوزن حدود األعراف االجتماعية بخرقهن          

 .أحد القوانين السارية فى مجتمع ما أمر يصل إلى حد االضطهاد

، فإن  نين أو السياسات أهداف يمكن تبريرها     للقواحتى فى الحاالت التى يكون فيها       

أساليب التنفيذ التى تؤدى إلى نتائج طبيعية ضارة إلى حد كبيـر لألشـخاص              

وعلى سبيل المثـال، فـإن      . المعنيين، تكون بمثابة فعل من أفعال االضطهاد      

. هناك قبوال عاما بأن تنظيم األسرة يمثل استجابة مالئمة للضغوط السـكانية           

 مثل هذه السياسات من خـالل االسـتخدام الجبـرى لعمليـات             غير أن تنفيذ  

وعلى الرغم  . اإلجهاض والتعقيم يشكل انتهاكا لقانون حقوق اإلنسان األساسية       

من أن هذه الممارسات قد يجرى تنفيذها فى إطار قانون مشروع، فإنه ُيعترف             

 .بها كاعتداءات خطيرة وتعد من أشكال االضطهاد

  

  حد االضطهادالتمييز الذى يصل إلى

قد ال يصل إلى حد االضطهاد فى السياق        " مجرد التمييز " بينما يوجد اتفاق عام بأن      

الطبيعى لألمور، فإن أحد أنماط التمييز أو المعاملة غير المرضية يمكـن أن             

يصل على أسس تراكمية إلى شكل من أشكال االضـطهاد الـذى يسـتوجب              

اد، مـثال، إذا كانـت ممارسـات        وقد يصل إلى حد االضطه    . الحماية الدولية 

ومن . التمييز تؤدى إلى نتائج ذات طبيعة ضارة إلى حد كبير للشخص المعنى           

                                                 
ين أمن الطبيعى  ) 6( د ال یكون    . ال یعتبر األشخاص الذین یفرون من اضطهاد أو عقاب الرتكابهم مخالفة للقانون العام من الالجئ ز ق ر أن التميي ة     غي ذه الحال  واضحا فى ه

  .57 و56رشادى للمفوضية، الفقرتان انظر الكتيب اإل. خصوصا فى الظروف التى یتم فيها توقيع عقاب مفرط على من ینتهك قانونا مشروعا
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أمثلة ذلك القيود الشديدة التى تحد من حق المرء فى كسب عيشه، أو حقه فى               

 . )7(ممارسة شعائر دينه، أو حقه فى الوصول إلى مرافق التعليم المتاحة

نسبة لطلبات اللجوء المرتبطة بنوع الجنس إجراء تحليل        من األمور المهمة أيضا بال    

ألشكال التمييز الذى تمارسه الدولة بعجزها عن حماية األفراد مـن بعـض             

فإذا عجزت الدولة لسبب يتعلق بسياساتها أو ممارستها عن منح          . أنواع األذى 

ة بعض الحقوق أو الحماية من التعديات الخطيرة، فإن التمييز فى تقديم الحماي           

على نحو يؤدى إلى وقوع ضرر كبير مع إفالت مرتكبه من العقاب أمر يمكن              

ويمكن فى هذا السياق تحليل حاالت معينة للعنف        . أن يصل إلى حد االضطهاد    

 .األسرى أو األذى الذى يرتكب ألسباب ترتبط باختالف التوجه الجنسى للمرء

  االضطهاد بسبب التوجه الجنسى للمرء

ء القائمة على أساس توجه جنسى مغاير عنصرا من عناصـر            اللجو دعاوىتتضمن  

 لمقدم دعوى الحصول على اللجوء أو       الميول الجنسية وقد تكون   . نوع الجنس 

ـ ممارساته الجنسية ذات صلة بدعوى اللجوء فى الحاالت التى قد             أو  رضيتع

 أو  يولـه بسبب م ) بما فى ذلك الفعل التمييزى    ( فيها لفعل اضطهادى     تتعرض

وفى العديد من هذه الحاالت يكون مقدم دعوى الحصـول          . ه الجنسية ممارسات

على اللجوء قد رفض االلتزام بالقيام باألدوار المحددة اجتماعيا أو ثقافيـا أو             

وتشمل الدعاوى األكثر شيوعا    . بالتوقعات السلوكية التى تنسب إلى نوع جنسه      

متـأنثين أو   فى هذا الصدد الشواذ جنسـيا، أو األشـخاص المتـذكرين أو ال            

المتخنثين، الذين يتعرضون لقدر مفرط من العداء، أو العنف، أو اإليـذاء، أو             

  .التمييز الشديد أو التراكمى العام

حيثما تكون ممارسة الشذوذ الجنسى غير مشروعة فى مجتمع مـا، فـإن فـرض               

عقوبات جنائية شديدة على من يمارس الشذوذ الجنسى يمكن أن يصل إلى حد             

. شأنه شأن رفض النساء لبس الحجاب فـى بعـض المجتمعـات           االضطهاد،  

وحتى فى الحاالت التى ال تجرم فيها ممارسات الشذوذ الجنسى، فـإن مقـدم              

 فى الحاالت التى تتغاضـى فيهـا        دعواهدعوى اللجوء يمكن أن يثبت صحة       

                                                 
  .54رشادى للمفوضية، الفقرة انظر الكتيب اإل) 7(
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الدولة أو تتسامح عن الممارسات التمييزية أو الضرر الذى يقع علـى مقـدم              

 هذا، أو تعجز عن توفير حماية فعالة له تحميه مـن التعـرض              دعوى اللجوء 

 . لمثل هذا الضرر

االتجار غير المشروع ألغراض البغاء أو االستغالل الجنسى اإلجبارى         
  )8(كشكل من أشكال االضطهاد

 مشروعة  دعاوىقد يكون لبعض النساء أو األشخاص القصر الذين يتم االتجار بهم            

ويعـد االسـتخدام   . 1951وجب اتفاقية عـام     للحصول على وضع الالجئ بم    

الجبرى أو االحتيالى للنساء أو القصر ألغراض البغاء أو االستغالل الجنسـى         

االجبارى من أشكال العنف أو اإليذاء المرتبطة بنوع الجنس، التى يمكـن أن             

ويمكن أيضا اعتباره من ضروب التعذيب والمعاملـة        . تؤدى حتى إلى الموت   

وقد يفرض قيودا شـديدة علـى       . سية أو الالإنسانية أو المهينة    أو العقوبة القا  

أو مصـادرة  /حرية المرأة فى التحرك نتيجة لتعرضها لالختطاف أو الحبس و 

وباإلضافة إلى ذلـك، قـد      . جواز سفرها أو غيره من وثائق إثبات الشخصية       

تواجه النساء أو األشخاص القصر الذين يتم اإلتجار بهم ردود فعل خطيـرة             

 مثل األخذ بالثأر أو التعرض لالنتقام من جانـب          -أو عودتهم / د هروبهم و  بع

العصابات أو األفراد المنخرطين فى مثل هذه األنشطة المحظورة، فضال عن           

 حقيقية لتعرضهم مرة أخرى لالتجار بهم أو لنبذهم بشدة من           توجود احتماال 

.  بدرجـة شـديدة    ةالمجتمع المحلى أو من أسرهم، أو معاملتهم معاملة تمييزي        

وعلى ذلك، يمكن أن يكون التعرض لالتجار ألغراض البغاء أو االسـتغالل            

الجنسى االجبارى األساس الذى تنبنى عليه دعوى اللجوء فى كل حالة علـى             

حدة، إذا كانت الدولة عاجزة أو غير راغبة فى توفير الحماية من مثـل هـذا                

  . )9(األذى أو التهديدات باإليذاء

                                                 
ة    3 دةالوارد فى الماعلى النحو  " االتجار" ألغراض هذه المبادئ التوجيهية،  یعرف مصطلح        ) 8( ى جریم ة عل  من بروتوآول األمم المتحدة الخاص بمنع وحظر والمعاقب

نة                    ة لس ر الوطني ة عب ة المنظم ادة   . 2000االتجار باألشخاص، خاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجریم ى أن االتجار   ) 1 (3وتنص الم عل

ك من أشكال القسر، واالختطاف،            تجنيد أو " باألشخاص یعنى   ر ذل وة أو استخدامها، أو غي د باستعمال الق انتقال أو نقل أو إیواء أو استقبال أشخاص بوسائل تشمل التهدی

ى شخص أخر بقصد اس              ،والغش، والخداع، وإساءة استعمال السلطة أو مرآز الضعف    ة شخص یسيطر عل ى موافق افع للحصول عل دفوعات و من دیم تلقى م . تغاللهأو تق

ة، أو االسترقاق، أو                        ویشمل االستغالل فى حده األدنى استغالل أو استخدام آخرین فى الدعارة أو غيرها من أشكال االستغالل الجنسى ، أو السخرة أو أداء خدمات إجباری

  ".الممارسات المماثلة لالسترقاق أو العبودیة، أو استئصال بعض أعضاء الجسم البشرى
  .ن یصل االتجار إلى حد االضطهاد فى حالة  معينة، تبعا للظروف المحيطة بتلك الحالةیمكن أیضا أ ) 9 (

  .65الفقرة رشادى للمفوضية، اإلانظر الكتيب ) 10(
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  طهادعوامل االض

لالعتراف باالضطهاد الـذى    " الالجئ" هناك مجال فى إطار تعريف مصطلح        -19

وفـى حـين أن     . تمارسه الدولة أو األطراف الفاعلة األخرى غيـر الـدول         

االضطهاد يمارس فى الغالب من جانب السلطات فى بلد ما، فإن هناك أيضـا              

ى يرتكبهـا عامـة     أفعاال تمييزية أو غيرها من األفعال العدوانية الخطيرة الت        

الناس أو األفراد يمكن أيضا اعتبارها من أفعال االضطهاد إذا كانت السلطات            

  .)10(تتسامح معها، أو كانت ترفض أو ال يمكنها تقديم حماية فعالة منها

  ...")ألسباب (" الصلة السببية  -جـ 

حد أو   يتعين الربط بين الخوف الذى له ما يبرره من التعرض لالضطهاد وبين وا             -20

ويعنى ذلك أنه يتعين أن يكـون ذلـك         . أكثر من الدواعى المشار إليها فى االتفاقية      

 االنتماء لفئـة   باألصل العرقى، أو الديانة، أو الجنسية، أو         ةمتعلق" ألسباب" الخوف  

والبد أن يكون الداعى الوارد فـى       . جتماعية معينة، أو اعتناق رأى سياسى معين      ا

هما وإن كان ليس من الضرورى إظهاره كسبب وحيد أو          ماالتفاقية عنصرا مساعدا    

بشكل صريح فى العديد من     ") ألسباب("والبد أيضا من إثبات الصلة السببية       . مهيمن

كما يحدث فى بعض الدول التى تطبق قانون العرف         (  القضائية   دوائر االختصاص 

نفصلة للتحليل،  ، بينما ال يجرى فى دول أخرى التعامل مع السببية كمسألة م           )والعادة

وفى العديـد مـن     .  فى إطار التحليل الكلى لتعريف مصطلح الالجئ       تندرجولكنها  

 الصـعبة  اللجوء المرتبطة بنوع الجنس، قد ال تكون القضية          دعاوى الحصول على  

 بقدر  قابلة للتطبيق بالنسبة لمتخذ القرار هى البت فى الموضوع استنادا إلى األسس ال          

 مـن   الذى له ما يبـرره    أى أن يكون الخوف     :  السببية ما تكون على أساس الصلة    

الطـرف  قيـام   ويعتبر  . التعرض لالضطهاد راجعا إلى أسباب تتعلق بذلك الداعى       

خر، بإرجاع الداعى الوارد    آ سواء كان الدولة أو طرف فاعل        ،الممارس لالضطهاد 

السببية  وضع الالجئ، كافيا إلثبات الصلة       مقدم طلب الحصول على   فى االتفاقية إلى    

 .المطلوبة
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یدى طرف فاعل أ فى الحاالت التى تنطوى على خطر التعرض لالضطهاد على -21

) مثل الزوج أو الشریك، أو أى طرف فاعل آخر غير الدولة( آخر غير الدولة 

ألسباب تتصل بأحد الدواعى المتضمنة فى االتفاقية، تثبت الرابطة السببية، 

وفى غير ذلك، . طا بأحد تلك الدواعى أم السواء آان غياب حمایة الدولة مرتب

یدى طرف أتثبت الصلة السببية أیضا إذا وجد خطر التعرض لالضطهاد على 

 ولكن تكون الدولة عاجزة أو ،فاعل آخر غير الدولة ليس مرتبطا بتلك الدواعى

 . 11غير راغبة فى توفير الحمایة ألسباب تتصل بالدواعى المذآورة

  ى االتفاقية    الدواعى الواردة ف-د

 تفسير مراع لنوع الجنس لكل من الدواعى الواردة فى التأآد من اعتمادعتبر ی -22  

 اللجوء المعنى قد إستوفى مقدم طلبهما فى تحدید ما إذا آان ماالتفاقية أمرا 

 اللجوء مقدمو دعاوىوقد یواجه . المعایير المتصلة بتعریف الالجئ أم ال

ى أو ُعزألن أحد الدواعى الواردة فى االتفاقية قد االضطهاد فى حاالت آثيرة 

لسياسية للمرأة، أو أصلها وفى مجتمعات آثيرة نرى أن اآلراء ا. نسب إليهم

 آثيرا ما تكون متحيزة لألقارب لفئة اجتماعيةها ءأو جنسيتها، أو انتما ،العرقى

  .أو المعارف أو لما هو سائد فى مجتمعها

وع الجنس   ة اللجوء المرتبط  دعاوى یمكن فى آثير من     من المهم أیضا أن ندرك أنه         بن

دواعى  ر من ال ى داع أو أآث دا إل أن یكون الخوف من التعرض لالضطهاد عائ

تند دعوى فإن ،وعلى سبيل المثال . الواردة فى االتفاقية   ة   ة اللجوء المس ى مخالف  إل

رى تحليله    د یج ة ق ة أو الدیني راف االجتماعي ة أو ااألع ة الدیان ن ناحي رأى  م  ال

ة   اللجوء أو    لمقدم دعوى السياسى   ة    انتمائه لفئ ة معين ا من     .  اجتماعي يس مطلوب ول

ه یشعر            مقدمة دعوى اللجوء، أن   / مقدم ذى یجعل ة السبب ال ى وجه الدق  یحدد عل

  . من التعرض لالضطهادله ما یبررهبخوف 

  

  األصل العرقى

                                                 
  .6بنوع الجنس، االستنتاج رقم  االضطهاد المرتبط –انظر موجز االستنتاجات )  11(
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د األصل العرقى ألغراض تعریف الالجئ بحيث یشمل                   واع     لقد جرى تحدی ع أن  جمي

ویمكن  . )12(فى االستخدام الشائع  " أعراق" الطوائف العرقية المشار إليها بعبارة      

ة ضد  ى بطرق مختلف ة باألصل العرق باب المتعلق ر عن االضطهاد لألس أن یعب

اء ال والنس ى  . الرج ال اضطهادیة إل وم بأفع ن یق أ م د یلج ال، ق بيل المث ى س وعل

خاء إحدى الطوائف العرقية بقتل أو تشویه أو         أو ر / القضاء على الهویة اإلثنية و    

ة              . سجن الرجال  ة أو العرقي ة اإلثني اثر الهوی أما النساء الالتى یعتبرن مصدرا لتك

  . فيضطهدن بطرق مختلفة مثل ممارسة العنف الجنسى معهن أو تحدید تناسلهن

  الديانة       

ة             لوآية معين .  لكل من النساء والرجال        فى دول معينة، تحدد الدیانة أدوارا أو قواعد س

ك القواعد،                       زام بتل ا أو رفضها االلت دور المحدد له رأة بال ام الم وفى حالة عدم قي

دیها خوف                ه یصبح ل اب، فإن رره     على نحو یعرضها للعق ا یب ه م  من التعرض     ل

يال          . لالضطهاد ألسباب تتصل بالدین    وقد یعتبر عدم التزام المرأة بتلك القواعد دل

ك     على أنها تعتنق أ    فكارا دینية غير مقبولة، بغض النظر عن حقيقة ما تؤمن به تل

ل  رأة بالفع ة      . الم تها الدیني داتها أو ممارس بب معتق رأة األذى بس ه الم د تواج وق

ة،                   دات معين زام بمعتق الخاصة، أو ما ینسب إليها من أمور من بينها رفضها االلت

ع    يا م لوآها متمش ل س ررة، أو جع ة مق عائر دیني ة ش ة أو ممارس اليم دیني  تع

  .مفروضة

ى       رأى السياس دین وال س ال ين أس داخل ب د بعض الت ب یوج دم طل ى  لمق وء ف دعاوى اللج  ال

ه              رأى السياسى المنسوب إلي وفى حين أن     . المرتبطة بنوع الجنس، خاصة فى نطاق ال

المبادئ الدینية تقتضى أن تتبع المرأة أنماطا سلوآية معينة، فإن أى سلوك مخالف لتلك              

ول          األنما ال، نجد        . ط قد یعتبر دليال على اعتناق رأى سياسى غير مقب ى سبيل المث وعل

ة أو       فى بعض المجتمعات أن الدور المسند إلى النساء یمكن أن یعزى إلى مطالب الدول

ا  ائدة فيه مية الس ة الرس ى  . الدیان ة األخرى الت لطات أو األطراف الفاعل رى الس د ت وق

ة تخلف عن ممارسة             تمارس االضطهاد أن تخلف المرأة ع      دور بمثاب ن االلتزام بهذا ال

ا زام به ة أو االلت ة معين دات دیني ن أن یفسر التخلف عن . معتق ه، یمك ى الوقت نفس وف

                                                 
  68الفقرة انظر الكتيب اإلرشادى للمفوضية، )  12(
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یهدد البناء األساسى    . االلتزام بتلك المعتقدات على أنه اعتناق لرأى سياسى غير مقبول         

ة       ى         . الذى تنبع منه سلطة سياسية معين ك بشكل خاص عل  المجتمعات التى     ویصدق ذل

ة          ذاهب الدیني ين الم ة، وب ات الدول ة ومؤسس ات الدیني ين المؤسس ل ب ا الفص ل فيه یق

  .وقوانين الدولة

  الجنسية

رد    ه مج ى أن ية عل م مصطلح الجنس ى أال یفه ة"ینبغ ى  ". المواطن ا إل ير أیض و یش فه

" حوقد یتداخل من حين آلخر مع مصطل . االنتماء إلى طائفة إثنية أو لغویة معينة    

رغم  . )13(" األصل العرقى  ى أساس              وعلى ال ذى یمارس عل من أن االضطهاد ال

ية  ى  ( الجنس ع األصل العرق ال م و الح ا ه ال  ) آم اء أو الرج ا بالنس يس خاص ل

بشكل محدد، فإن طبيعة االضطهاد تتخذ فى حاالت آثيرة شكل نوع جنس معين، 

  .األعم هو العنف الجنسى الموجه ضد النساء والبنات وشكلها

  

  

   14 اجتماعية معينةاالنتماء إلى فئة

ذا األساس،                 الدعاوىآثيرا ما یجرى تحليل      وع الجنس فى نطاق حدود ه  المرتبطة بن

ى     . مما یجعل الفهم الصحيح لهذه العبارة یكتسب أهمية قصوى         غير أن التأآيد عل

 االجتماعية یعنى، فى بعض الحاالت، تجاهل أسس أخرى         بالفئةاألساس الخاص   

رأى السياسى        قابلة إن التفسير المعطى        .  للتطبيق، مثل الدیانة، أو ال ك ف ى ذل وعل

  . جعل األسس األربعة األخرى لالتفاقية ال لزوم لهاليس من شأنهلهذا األساس 

إن أى       ة من ثم، ف ذین یشترآون فى طابع               فئ اس ال ة هى جماعة من الن ة معين  اجتماعي

ذ          م، بخالف خطر التعرض لالضطهاد، أو ال ة    خاص به رهم المجتمع فئ ین یعتب

ذاتها   ر، أو                 . قائمة ب ل للتغي ر قاب ا وغي ذا الطابع الخاص فطری ا یكون ه ا م وغالب

                                                 
 .74رشادى للمفوضية، الفقرة انظر الكتيب اإل) 13(

ة      لالطالع  )14( ة الدولي ة للمفوضية بشأن الحمای ادئ التوجيهي ة    : " على مزید من المعلومات، انظر المب ة معين ة اجتماعي ادة    " عضویة طائف ى سياق الم ة   ) 2( أ 1ف ول الخاص   /  و1951من اتفاقي أو البروتوآ

  ) HCR/GIP/02 2002مایو /  أیار7( بوضع الالجئين
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ة أو الوجدان أو ممارسة               یكون بصورة أخرى عنصرا أساسيا من عناصر الهوی

  .المرء لحقوقه اإلنسانية

، وتكون یستتبع ذلك أن الجنس یمكن أن یكون حقا ضمن حدود الفئة االجتماعية للطائفة   

ة راسخة  ددها خواص فطری ة تح ة فرعي ة اجتماعي اال واضحا لفئ ه مث اء في النس

ة الرجال          ذه الخواص تحدد         . 15غالبا ما تعامل بشكل مختلف عن معامل ا أن ه آم

تلك الفئة باعتبارها إحدى فئات المجتمع التى تخضع لمعاملة ومعایير مختلفة فى             

دان ض البل ا ال . 16بع ف أیض ذا التعری مل ه خاص  ویش يا، أو األش واذ جنس ش

  .المتذآرین أو المتأنثين أو المخنثين

یستخدم حجم الفئة االجتماعية فى بعض األحيان آأساس لرفض االعتراف بشكل عام بالنساء              

ة  ة خاص ة اجتماعي را الن     . آفئ ع نظ ى الواق بب ف اس أو س ة أى أس ذه الحج يس له ول

ك    أن تكون      وال . الدواعى ألخرى ليست مقيدة بمسألة الحجم تل ذلك االشتراط ب ینبغى آ

ا            ا فيه ا شریكا طوعي . 17هذه الفئة االجتماعية مترابطة، أو أن یكون آل فرد من أفراده

ان            .18أو أن یكون آل فرد فيها معرضا لالضطهاد        ا أن یكون باإلمك ول تمام ومن المقب

ز أو االضطه                       د یكون التميي ه ق ألة االضطهاد، إال أن اد تحدید هذه الفئة بمعزل عن مس

  . 19عامال مهما فى تحدید وضوح هذه الفئة فى سياق معين

  الرأى السياسى

ى      یتعين على    ه                 مقدم دعوى الحصول عل داعى أن لدی ذا ال ين فى إطار ه  اللجوء أن یب

رره  خوفا   ا یب ة       له م ه آراء سياسية معين (   من التعرض لالضطهاد بسبب اعتناق

ه    )مجتمع تكون عادة مخالفة آلراء الحكومة أو بعض شرائح ال   ه نسب إلي ، أو ألن

ذه اآلراء ل ه اق مث ه . اعتن ى أن م عل اه األع رأى السياسى بمعن م ال ویجب أن یفه

ة أو المجتمع أو                    ة أو الحكوم زة الدول یشمل أى رأى حول مسألة ما قد تكون أجه
                                                 

  .5 لالضطهاد المرتبط بنوع الجنس، االستنتاج رقم–انظر االستنتاجات الموجزة ) 15 (
ة   . 39استنتاج اللجنة التنفيذیة رقم     انظر أیضا     ) 16( ة قاسية                   : "1985. لالجئات والحمایة الدولي واجهن معامل ى ی أن ملتمسات اللجوء الالت ل ب اد التفسير القائ ى اعتم دول حرة ف الفتهن    ال انية نتيجة مخ أو الإنس

  "1951ألمم المتحدة لالجئين لعام من اتفاقية ا) 2(أ 1األعراف االجتماعية السائدة فى المجتمع الذى یعيش فيه یمكن اعتبارهن فئة اجتماعية معينة فى إطار معنى المادة 

وجزة  )17( تنتاجات الم ة، –انظر االس ة معين ة اجتماعي اورات العالمي عضویة طائف و ، المش ان ریم راء، س تدیرة للخب دة المس ة؛ المائ ة الدولي أن الحمای ول 8 -6ة بش بتمبر /  أیل م 2001س تنتاج رق          4، االس

  "). عضویة طائفة اجتماعية معينة–االستنتاجات الموجزة ("

  .7 عضویة طائفة اجتماعية معينة، المرجع السابق االستنتاج رقم–انظر االستنتاجات الموجزة ) 18(

  6 عضویة طائفة اجتماعية معينة المرجع السابق، االستنتاج رقم –انظر االستنتاجات الموجزة ) 19(
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ا    وع                  . السياسة منشغلة به األدوار المرتبطة بن ق ب ا یتعل ك أیضا رأی د یشمل ذل وق

نس ذلك. الج مل آ ارس   ویش ذى یم ل الطرف ال ذى یجع زم ال ر الملت لوك غي  الس

دم طلب  االضطهاد ینسب رأیا سياسيا ما إلى      ى، ال یوجد    .  اللجوء مق ذا المعن وبه

ذى                     ة هو ال أى نشاط ذاتى سياسى أو غير سياسى فى حد ذاته، ولكن سياق الحال

رض غير أن أى طلب یستند إلى رأى سياسى البد أن یفت. ینبغى أن یحدد طبيعتها

بقا أن  ب مس دم طل ا        مق مح به ق آراء ال تس ه یعتن رض أن ق أو یفت وء یعتن  اللج

اليبهما           ه    . السلطات أو المجتمع تكون انتقادیة لسياساتهما أو تقاليدهما أو أس ا أن آم

لطات أو      ا الس ه، إليه ن أن تتنب ت، أو یمك د تنبه ك اآلراء ق بقا أن تل رض مس یفت

لة  ع ذات الص رائح المجتم د. ش ا ق ون أو أنه ى عز تك ا إل بته دم طل وءمق .  اللج

رأى، أو أن یكون                   ذا ال دم  وليس من الضرورى دائما أن یتم التعبير عن مثل ه مق

ز أو االضطهاد              طلب ى أى شكل من أشكال التميي د تعرض بالفعل إل .  اللجوء ق

دیر مدى الخوف ال                    ذه الحاالت یكون المحك فى تق رره     وفى مثل ه ا یب ه م  ذى ل

دم دعوى  لنتائج التى قد یتعين أن یواجهها    مستندا إلى تقييم ل    ه     اللجوء مق ذى لدی ال

  .ميول معينة، إذا عاد إلى بلده

 إن صورة الالجئ السياسى كشخص فار من االضـطهاد الشـتراكه بشـكل              -33

مباشر فى نشاط سياسى ما ال تتطابق دائما مع واقع تجارب النساء فى بعض              

ء فى أى نشاط سياسى بارز أقـل        وكثيرا ما تكون مشاركة النسا    . المجتمعات

احتماال من مشاركة قرنائهن، من الرجال، حيث يقتصر اشتراكهن فى الغالب           

وعلـى  . لنوع جنسهن السائدة  تعبر عن األدوار    " ثانوية" على أنشطة سياسية    

سبيل المثال، قد تعمل المرأة فى تمريض الجرحى من الجنود المتمـردين، أو             

كما أنه كثيرا ما .  أو فى إعداد وتوزيع المنشورات  فى تجنيد المتعاطفين معهم،   

  الـذكور  منتنسب إلى النساء اآلراء السياسية التى تعتنقها أسرهن أو أقاربهن        

  ذلـك   وبينما يمكن تحليل   .فيتعرضن لالضطهاد بسبب أنشطة أقاربهن الذكور     

فى سياق رأى سياسى منسوب إليهن، فإنه يمكن أيضـا تحليلـه كاضـطهاد              

وينبغـى  ". أسرتها" فئة اجتماعية معينة، هى      إلى المرأة   بانتماءعلق  ألسباب تت 

  .دعاوى اللجوء المرتبطة بنوع الجنسأخذ هذه العوامل فى الحسبان فى 
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بة   ة بالنس ن األهمي در م ى نفس الق ر عل دعاوىیعتب نس، ل وع الج ة بن وء المرتبط  اللج

طة معي   ى أنش تراك ف ى االش د ال ترغب ف رأة ق أن الم راف ب دیم االعت ل تق ة مث ن

الوجبات الغذائية لجنود الحكومة، األمر الذى قد یفسره الطرف أو األطراف التى     

  .تمارس االضطهاد على أنه اعتناق لرأى سياسى مخالف

   20 مسائل إجرائية-ثالثا

وع الجنس    ة مرتبط  بدعاوى للحصول على اللجوء   یحتاج األشخاص الذین یتقدمون       ، بن

ة     ،رض للتعذیب أو لصدمات نفسية    بعد التع بشكل خاص الناجين    و ة داعم ى بيئ  إل

ریة  ى س ان عل ا االطمئن نهم فيه وءیمك ى اللج اویهم للحصول عل د . دع موق  یحج

انوا            عن  اللجوء    مقدمى دعاوى  بعض   ذى ع د المدى الحقيقى لالضطهاد ال  تحدی

د     ا ح ل لم هم بالخج بب إحساس ه بس رض ل ون التع ه أو یخش بب ثمن م أو بس  له

ا     الصدمات النفسية ا   د یستمرون فى الخوف من األشخاص          . لتى تعرضوا له وق

ذ و             الموجودین   د یخافون من التعرض للنب أر من جانب       / فى السلطة، أو ق أو الث

   .21 المحلىأو مجتمعهم/ أسرهم و

ن أن          د م ة التأآ ار بغي ى االعتب ة ف دابير التالي ع الت ى وض ة، ینبغ ذه الخلفي ل ه ى ظ ف

دعاوى  وع الجنس، خصو  ال ى النحو      المرتبطة بن ا عل اء، ُینظر فيه صا من النس

  :الواجب فى عملية تحدید وضع الالجئ

لجوء  ال لمقدمات دعاوى الحصول على   ينبغى أن تُجرى المقابالت الشخصية      ) أوال 

يحضرها ذكور من أفراد األسرة حتى تتاح لهـن الفرصـة           على انفراد وأال    

فى تقديم طلب   وينبغى التوضيح لهن بأن لديهن حق مشروع        . لعرض حالتهن 

  . خاص بهن

                                                 
ة    مختلفة، هذا الجزء من اإلرشادات القّيمة المقّدمة من دول وأطراف فاعلة أخرى ذ  إستنفا ) 20( ة التالي ادئ التوجيهي ى       :  والتى تشمل المب ئولين عن البت ف وظفين المس ة    مقترحات للم ات اللجوء المقدم من  طلب

انية   )1995مایو /  آیار26إدارة الهجرة والجنسية، الوالیات المتحدة األمریكية،     (النساء   وع       : ؛ مقدمو طلبات اللجوء والحصول على تأشيرات دخول ألسباب إنس ة بالقضایا المرتبطة بن ة المتعلق ادئ التوجيهي المب

م  )1996یوليه / تموز. ية، أستراليااإلنسانن  إدارة الهجرة والشئو  (الجنس لمتخذى القرارات     ى             4؛ المبدأ التوجيهى رق دأ تكميل وع الجنس، مب رتبط بن ى تخشين التعرض الضطهاد م  بشأن ملتمسات اللجوء الالت

اه )1996نوفمبر  /  تشرین الثانى  13مجلس الهجرة واللجوء، آندا،     ( ات     ؛ الموقف تج ى ا  (ملتمسات اللجوء والالجئ انون األول    المجلس األوروب ين، آ الالجئين والمنفي ى ب ة   )1997دیسمبر  / لمعن ادئ توجيهي ؛ مب

وع الجنس          )1998یوليه  / الفریق القانونى لالجئات، تموز   (مرتبطة بنوع الجنس للبت فى طلبات اللجوء فى المملكة المتحدة            ات اللجوء المرتبطة بن ى طلب وع الجنس للبت ف اد  (؛ مبادئ توجيهية مرتبطة بن االتح

وع الجنس    للجوء ال ؛ مبادئ توجيهية )1999طنى لشئون الالجئين، جنوب أفریقيا،    الو رتبط بن انى       (م ة المتحدة، تشرین الث تئنافية للهجرة، المملك ة االس وفمبر  / الهيئ وع الجنس    )2000ن رتبط بن : ؛ االضطهاد الم

  ).   2001مارس /  آذار28رسات القانونية، السوید، مجلس الهجرة، شعبة المما(مبادئ توجيهية لبحث وتقييم احتياجات النساء للحمایة 

ف،        " ( مبادئ توجيهية بشأن المنع والمواجهة: العنف الجنسى ضد الالجئين" انظر أیضا  )  21( ين، جني دة لشئون الالجئ م المتح امية لألم ذلك  ) 1995المفوضية الس ائم      " وآ ة  العنف الجنسى والق ع ومواجه من

  ).، جنيف2001مارس /  آذار 29-27التقریر الخاص بأعمال مؤتمر الدروس المستفادة بين الوآاالت " (الجئينعلى نوع الجنس فى أوضاع ال
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من الضرورى تزويد النساء بالمعلومات المتعلقة بعملية تحديد وضع الالجـئ           ) ثانيا

وبإمكانية الحصول عليه، فضال عن تقديم المشورة القانونية بطريقـة وبلغـة            

  .يفهمنهما

ختيـار مـن    ا اللجوء علما بأن لهم الحـق فـى          مقدمى دعاوى ينبغى إحاطة   ) ثالثا

 المقابلة الشخصية ومن سيساعدونهم فى الترجمة الشفوية مـن          سيجرون معهم 

ويجب أن يتم ذلك تلقائيـا بالنسـبة        . 22 اللجوء مقدمى دعاوى نفس نوع جنس    

وينبغـى أن يكـون مـن يجـرون         .  اللجوء لمقدمات دعاوى الحصول على   

المقابالت الشخصية أو من يقومون بالترجمة الشفوية مدركين ومراعين أليـة           

  . فية أو دينية أو عوامل شخصية مثل السن ومستوى التعليمحساسيات ثقا

غالبا ما يكون توفير بيئة منفتحة ومطمئنة أمرا حيويا، لتوفير الثقة بين مـن              ) رابعا

 اللجوء، ومن شأن ذلـك أن يسـاعد         ومقدم دعوى يجرى المقابلة الشخصية    

على الكشف بشكل كامل عن معلومات قد تكون حساسة وشخصية فى بعض            

 المخصصة إلجراء المقابلـة الشخصـية       الغرفةوينبغى أن تكون    . حياناأل

 مرتبة على نحو يشجع على المناقشة، ويعزز جو الخصوصية، ويقلـل أى           

  .احتمال لوجود تباينات متصورة فى القوة

أن يأخذ الوقت الالزم لكى يقـدم        ينبغى لمن يقوم بإجراء المقابلة الشخصية     ) خامسا

، وأن  ء اللجـو  مقـدم دعـوى   لشفوى الذى يعاونه إلى     نفسه ويقدم المترجم ا   

يوضح بجالء الدور المنوط بكل منهما، والغرض الحقيقى من إجراء المقابلة           

       اللجـوء بـأن     مقـدم دعـوى   وينبغى عليه أيضـا أن ُيطمـئن        . الشخصية

عامل بسرية تامة، وأن المعلومات التى سيدلى بها لن تتاح          تسدعواها  / دعواه

 لـيس مستشـارا     )أنها (واألهم من ذلك، عليه أن يوضح أنه      . هألفراد أسرت 

  . معنيا بمعالجة الصدمات النفسية

ينبغى على من يقوم بإجراء المقابلة الشخصية، أن يظل محايدا ومتعاطفـا            ) سادسا

وموضوعيا أثناء إجراء المقابلة الشخصية، وأن يتجنب أى إشارات بدنيـة أو            

                                                 
ة إلجراء المقابالت الشخصية لتحدید وضع عند االقتضاء توفير موظفات تتوفر لهن المهارة الالزم" یتم"): " ثالثا) ("أ: (1990، الالجئات والحمایة الدولية، 64انظر أیضا استنتاج اللجنة التنفيذیة رقم   ) 22(

  ".  الالجئ وضمان وصول ملتمسات اللجوء إلى هذه اإلجراءات على نحو مالئم حتى وإن آان فى صحبتهن ذآور من أفراد األسرة
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ى على تهديدات، أو مساس بالحساسيات الثقافية، كالمية قد يفهم منها أنها تنطو   

 الفرصـة   ، اللجـوء  لمقدم دعوى تيح  يوينبغى عليه أيضا أن     . أو غير مالئمة  

  . بأدنى قدر ممكن من المقاطعات الكالميةدعواها/ لعرض دعواه

واالسئلة المحددة التـى يمكـن أن       " المفتوحة"ينبغى تضمين كل من األسئلة      ) سابعا

عن المسائل المرتبطة بنوع الجـنس ذات الصـلة بطلـب           تساعد فى الكشف    

وغالبا ما تحجـم    . اللجوء فى جميع المقابالت الشخصية المتعلقة بطلب اللجوء       

النساء المشتركات فى أنشطة سياسية غير مباشرة، أو الالتى تنسب إليهن آراء            

همة بسبب طرح أسـئلة ذات توجـه ذكـورى          مسياسية، عن تقديم معلومات     

 وقد تمتنع طالبات اللجوء أيضا عن سرد أمور خاصـة بالتعـذيب             .بطبيعتها

مثل التعرض لالغتصـاب، واالعتـداء      ( األذى التى يخشونها    تتعلق بأنواع   

، والزواج باالكراه، ومـا إلـى       "والقتل دفاعا عن الشرف   "الجنسى، والختان،   

  ).ذلك

 ضـحايا العنـف     ثانية أو أكثر مع   شخصية  قد يحتاج األمر إلى إجراء مقابلة       ) ثامنا

الجنسى أو غيره من أشكال الصدمات النفسية بشكل خاص من أجـل تـوفير              

وفى هذا الصدد، ينبغـى أن      . الثقة والحصول على جميع المعلومات الالزمة     

 اللجوء  مقدمو دعاوى يتجاوب من يجرون المقابالت الشخصية مع ما يشعر به          

 اللجوء حالة من االنفعـال      مقدم دعوى من تأثر وأن يوقفوا المقابلة إذا انتابت        

  .والتأثر

فى حالة وجود تصور بأن حالة معينة قد تؤدى إلى نشوء طلب مرتبط بنوع              ) تاسعا

الجنس، فإنه يلزم القيام باإلعداد الكافى الذى من شأنه أن يسمح أيضا بإقامـة              

 اللجوء وأن يتيح لمـن يقـوم        مقدم دعوى عالقة تسودها الطمأنينة والثقة مع      

مقابلة الشخصية الفرصة لطرح األسئلة المناسبة ومعالجة أية مشاكل         بإجراء ال 

  .قد تنشأ أثناء المقابلة الشخصية

ينبغى جمع كل المعلومات المتوفرة فى البلد األصلى والتى تكون ذات صلة            ) عاشرا

بالطلبات المقدمة من النساء، مثل وضع المرأة أمـام القـانون، والحقـوق             
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ن حقوقها االجتماعية واالقتصـادية، واألعـراف        فضال ع  ،السياسية للمرأة 

الثقافية واالجتماعية السائدة فى البلد المعنى، والنتائج المترتبة علـى عـدم            

االلتزام بتلك األعراف، ومدى انتشار الممارسات التقليدية الضارة، وتـواتر          

حاالت العنف الذى يمارس ضد النساء وأشكاله، ومدى الحمايـة المتاحـة            

أى عقوبات تفرض على مرتكبى أعمال العنف، والمخاطر التى قد          للمرأة، و 

تواجه المرأة عند عودتها إلى بلدها األصلى بعد تقديمها طلب للحصول على            

  .وضع الالجئ

ينبغى أال يكون لنوع ومستوى االنفعال الذى تبديه المرأة أثناء سردها         ) الحادى عشر 

 يدرك من يجرون المقـابالت      وينبغى أن . لتجاربها أى تأثير على مصداقيتها    

الشخصية ومتخذو القرارات أن الفوارق الثقافية والصدمات النفسية تلعب دورا         

وقد يكون من المناسب بالنسبة لبعض الحاالت       . هما ومعقدا فى تحديد السلوك    م

وليس مـن الضـرورى إثبـات       . البحث عن أدلة موضوعية نفسية أو طبية      

ولكن قـد يلـزم     . أو االعتداء الجنسى ذاته   التفاصيل الدقيقة لفعل االغتصاب     

معرفة األحداث التى أدت إلى حدوث ذلك الفعل والتى جاءت بعده، والظروف            

مثل استخدام أسلحة ناريـة أو      (المحيطة به، فضال عن تفاصيل بعض األمور        

تفوُّه مقترفى الفعل ببعض األلفاظ أو العبارات، ونوع االعتداء ومكان وكيفيـة      

هل كانوا مـن    (افة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بمقترفى الفعل        باإلض) حدوثه

. ، والدافع الذى أدى إلى ارتكـاب الجريمـة        )الجنود أو المدنيين وما إلى ذلك     

وجدير بالذكر أن المرأة قد تكون غير مدركة ألسباب االعتـداء عليهـا فـى               

  .بعض األحوال

نفسية واالجتماعية وغيرها من    ينبغى توفير آليات لإلحالة لالستشارة ال     ) الثانى عشر 

وتتطلب أفضل الممارسات تـوفير مستشـارين       . خدمات الدعم عند الضرورة   

 اللجـوء قبـل إجـراء       مقدمى دعـاوى  نفسيين واجتماعيين مدربين لمساعدة     

  . المقابالت الشخصية معهم وبعدها
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  مسائل استداللية

ر      ليس مطلوبا تقدیم أى برهان وثائقى لكى تعترف السلطات بموج          به بطلب اللجوء، غي

لى      د األص ى البل ة ف ات المتبع أن الممارس ات بش ود معلوم وى أن وج دم دع  لمق

ة  ة معين دعم حال د ی وء ق ات   . اللج ا یتصل بالطلب ه فيم راف بأن م االعت ن المه وم

ات لجوء            المرتبطة بنوع الجنس، فإن األنواع المستخدمة فى العادة آأدلة فى طلب

ة     . ةأخرى قد ال تكون متاحة بسهول      آما أن البيانات أو التقاریر اإلحصائية المتعلق

الغ عن الحاالت أو                         ة اإلب وفرة بسبب قل ر مت د تكون غي بحدوث عنف جنسى ق

ل         . مالحقة القضائية بسبب عدم ال   ة، مث ویمكن أن تساعد أشكال المعلومات البدیل

اریر     ى تق ة ف ة، المدون االت مماثل ى تعرضن لح اء الالت ن النس هود م وال الش أق

ة أو منظمات                   ر حكومي ا منظمات غي دلى به مكتوبة، أو الشهادات الشفهية التى ت

  .دولية، أو النتائج التى ترد فى بحوث مستقلة أخرى

   أساليب التنفيذ-رابعا

هنـاك  .  اعتمادا على األعراف القانونية المتبعة فى كل بلد من بلـدان العـالم   -38

ون الالجئـين تطبيقـا يراعـى       ان تتخذهما الدول لكفالة تطبيق قان     منهجان عا 

وقـد  .  الجنس، خاصة فيما يتعلق بتعريف الالجئ      تجاه قضايا نوع  الحساسية  

أو ضمانات إجرائيـة فـى      / الحقت بعض الدول مذكرات تفسيرية بالقانون و      

التشريع ذاته، بينما فّضلت دول أخرى وضع سياسة ومبادئ توجيهية بشـأن            

لمفوضية السامية لألمـم المتحـدة      وتشجع ا . هذا الموضوع لمتخذى القرارات   

لشئون الالجئين الدول التى لم تفعل ذلك بعد على أن تكفـل تطبيـق قـانون                

الالجئين وإجراءاته تطبيقا يراعى حساسية نوع الجنس، وهـى علـى أهبـة             

  .   االستعداد لمساعدة الدول فى هذا الصدد
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  1ملحق 
  

لمتحدة لشئون  قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية السامية لألمم ا      
  الالجئين

  
  مقدمة

 علـى تـوفير الحمايـة       الالجئينتعتمد قدرة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون          
والمساعدة لالجئين واألشخاص اآلخرين موضع اهتمام المفوضية، على قدرة موظفيها          

ونتحمل نحن، موظفى   . على التمسك بأعلى معايير السلوك األخالقى والمهنى وتدعيمها       
ويتحمل المـديرون   . لمفوضية، شخصيا وجماعيا، مسئولية الحفاظ على هذه المعايير       ا

مسئولية خاصة فى التمسك بهذه المعايير، وإعطاء قدوة حسنة، وخلق بيئة عمل تساعد             
  .  وتشد من أزر الموظفين

ومن المعترف به أن عمل المفوضية يضع موظفيها، غالبا، فى مراكز قـوة بالنسـبة                 
  .ويتعين على الموظفين االلتزام بعدم إساءة استخدام هذه القوة. ن منهاللمستفيدي

وتهدف قواعد السلوك هذه إلى أن تكون بمثابة دليل توضيحى للموظفين عنـد اتخـاذ                 
إنها قواعد  . قرارات أخالقية فى حياتهم المهنية، وفى أوقات معينة فى حياتهم الخاصة          

وهى تستهدف مساعدة الموظفين على أن يتفهمـوا        أخالقية ال تتوافر لها قوة القانون،       
بشكل أفضل االلتزامات المفروضة على سلوكهم بواسطة ميثاق األمم المتحدة والـنظم            
والقواعد الخاصة بالموظفين، والتى تظل هى المواثيق القانونية الوحيدة التـى تحـدد             

اعد المساس بأى   السلوك المقبول فى المفوضية، وال يترتب على التوقيع على هذه القو          
  . من الحقوق المكتسبة لموظفى المفوضية

ومع االعتراف بأن القوانين والعادات المحلية قد تختلف من بلد آلخـر، فـإن قواعـد                  
فعلى سبيل المثال، ُيّعرف األطفال بأنهم مـن        . السلوك تقوم على معايير قانونية دولية     

لذلك فـى الهـوامش الخاصـة       ويوجد دليل للتفسير المناسب     .  سنة 18تقل سنهم عن    
  . بقواعد السلوك

. وتطبق قواعد السلوك على جميع موظفى المفوضية، الذين سيطلب منهم التوقيع عليها             
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وسوف يتسلم األشخاص الحائزون عقودا استشارية مع المفوضية واألطباء المقيمـون           
عاييرهـا  كذلك نسخا من قواعد السلوك، وسيطلب منهم التأكيد على أنهم يتمسـكون بم            

وسيطلب من المنظمات والشركات الحكوميـة وغيـر        . بقدر انطباقها على أوضاعهم   
الحكومية، التى تعمل، من خالل موظفيها، لحساب المفوضـية، أن تجعـل المبـادئ              

  . المتضمنة فى قواعد السلوك معروفة لهؤالء األشخاص بطريقة مالئمة

يع، ومساندة، وتعزيز عملية نشر     ويتحمل جميع موظفى المفوضية المسئولية عن تشج        
ويتم أيضا  . كما أن لهم، كذلك، دورا فى تنفيذ ومراقبة وتدعيم معاييرها         . قواعد السلوك 

حث الموظفين على تشجيع الشركاء على االلتزام بهذه المعايير وعلى االنضمام إلـى             
  .موظفى المفوضية فى التمسك بها

  التوجيهيةالقيم األساسية والمبادئ 
  : موظفو المفوضية بالقيم والمبادئ األساسية التاليةيلتزم

باعتبارنا موظفين نعمل داخل منظومة األمم المتحدة، فإننا نحرص علـى أن             •
: يتسق سلوكنا مع القيم المتضمنة فى ميثاق األمم المتحـدة ويبرزهـا، وهـى             

 األساسية، والعدالة االجتماعية، والكرامـة اإلنسـانية،        حقوق اإلنسان احترام  
وسوف نسـاعد المفوضـية فـى       . احترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء    و

تعزيز االلتزام الفّعال بمبادئ القانون الدولى لالجئين، والقانون الدولى لحقوق          
وسوف نسترشد فى ذلك بالقيم األساسـية       . اإلنسان، والقانون اإلنسانى الدولى   

لمهنية، واألمانـة واحتـرام     لنظام األمم المتحدة، بما فى ذلك مبادئ الحرفية ا        
 .التنوع، وسوف نحافظ على المنظور الدولى فى جميع األوقات

باعتبارنا موظفين بالمفوضية، يتمثل التزامنا المبدئى، فى الحرص على توفير           •
الحماية والمساعدة لالجئين واألشخاص اآلخرين موضع اهتمام المفوضية فى         

مشاركة ممكنة لالجئين، واألشخاص    ونلتزم بتوفير أقصى    . إطار والية المكتب  
 فى القرارات   – أفرادا وأسرا، ومجتمعات     –اآلخرين موضع اهتمام المفوضية     

 .التى تؤثر فى حياتهم

سوف نراعى كرامة وقدر كل فرد، ونعمل على تعزيـز وممارسـة التفـاهم               •
واالحترام، والتعاطف، والتسامح، ونظهر الحذر ونحافظ على السرية حسـبما          

وسيكون هدفنا إقامة عالقات عمل بناءة ومحترمة، مع شركائنا         . مريتطلب األ 
فى العمل اإلنسانى، وسنسعى دائما لتحسين أدائنا، وندعم المناخ الذى يشـجع            
 .التعلم، ويعزز التغيير اإليجابى، ويسمح بتطبيق الدروس المستفادة من خبراتنا



- 214 - 

 تمييـز علـى     سوف نبدى احترامنا لجميع األشخاص بشكل متساو، دون أى         •
أساس العرق، أو الجنس، أو الديانة، أو اللون، أو األصل القومى أو العرقـى،              
أو اللغة، أو الحالة الزوجيـة، أو الميـول الجنسـية، أو السـن، أو الوضـع        

أو المعتقدات السياسية أو أى مظهر آخر       , أو اإلعاقة ,  االقتصادى –االجتماعى
 الحواجز التى تقـف فـى سـبيل         للتمييز، وسوف نعمل بجد على إزالة جميع      

 .المساواة

سوف نبدى احترامنا لثقافات، وعادات، وتقاليد جميع الشعوب، ونعمـل بجـد             •
غيـر أنـه    . على تجنب السلوك غير المقبول بالنسبة ألى سياق ثقافى معـين          

عندما تكون إحدى العادات أو الممارسات، من وجهة نظر الجهة المعنية باألمم            
شكل مباشر مع أحد المواثيق أو المعايير الدولية لحقـوق          المتحدة، متعارضة ب  

اإلنسان، فسيكون علينا، فى هذه الحالـة، االسترشـاد بالميثـاق أو المعيـار              
  .  المناسب لحقوق اإلنسان

  

  االلتزام بقواعد السلوك للمفوضية
  : أحد موظفى المفوضية، فإننى التزم بما يلىىباعتبار

شخاص اآلخرين موضع اهتمام المفوضية بإنصاف واحترام       معاملة جميع الالجئين واأل    -1
  .وكرامة

سوف أسعى دائما لتفهم التجارب الشاقة التى واجهها ومر بها الالجئـون واألشـخاص              
 –اآلخرون موضع اهتمام المفوضية وكذلك الوضع الصعب الذى قد يجدون أنفسهم فيه             

من يتمتعون بالقوة والنفوذ فـى       بالمقارنة ب  –خاصة بسبب الجنس، أو السن، أو اإلعاقة        
  .تدبير شئون حياتهم

وسوف أسعى دائما من أجل رعاية وحماية حقوق األطفال، وأتصـرف بشـكل يحقـق               
وإذا كانت وظيفتى تتضمن عمـال      . وضع مصالحهم الفضلى فى مقدمة كافة االعتبارات      

مقـابلتهم   أو األشخاص اآلخرين موضع اهتمام المفوضية، فسأقوم ب        الالجئينمباشرا مع   
بانتظام لكى أتفهم تماما تجاربهم وحاجاتهم، ولكى أشرح دور المفوضية ونطاق عملهـا             

وسوف أطلع دائما على سياسات وأهداف وأنشطة المفوضية ومـا يتعلـق            . بالنسبة لهم 
، وسوف أبذل قصارى جهدى لدعم عمل المكتب الخاص بالحمايـة           الالجئينباهتمامات  
   . والمساعدة
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لى نزاهة المفوضية، بالتشديد على أن يكون سلوكى الشخصـى والمهنـى،            الحفاظ ع  -2
  .وينظر إليه من جانب اآلخرين على أنه، على أعلى مستوى

وسوف أكون صـبورا    . سوف أبدى النزاهة، والصدق، والتفانى، واألمانة فى تصرفاتى       
ة، بمن فيهم   ومبديا االحترام والتقدير لجميع األشخاص الذين أتعامل معهم بصفتى الرسمي         

 واألشخاص اآلخرون محل االهتمام، وممثلو الشركاء والحكومات والمـانحين          نوالالجئ
  .المنخرطين فى أعمال التشغيل والتنفيذ

وسوف أراعى القوانين المحلية وأوفى بجميع التزاماتى القانونية والمالية الشخصية، ولن           
حصانات منحت لى فى إطار     أسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية استغالال ألية مزايا أو          

وسوف أبذل قصارى جهدى للتأكد من أن سلوك أفراد أسـرتى ال            . عمل األمم المتحدة  
  .  ينعكس بالسلب على نزاهة المفوضية

أداء واجباتى الرسمية وتدبير شئونى الخاصة بشكل يتجنب تضارب المصـالح، بمـا              -3
  .يحفظ ويعزز الثقة العامة فى المفوضية

اتى بعيدة عن اعتبارات المنفعة الشخصية، وسوف أقاوم أى ضغوط          سوف تكون تصرف  
ولن أطلب أو أقبل تعليمات تتعلق بـأدائى        . سياسية غير ضرورية عند اتخاذ القرارات     

لواجباتى من أية حكومة، بما فيها سلطات وطنى أو أية سلطة خارجية ال تتبـع األمـم                 
  .المتحدة

أقبل أى تكريم، أو نوط، أو هدية مجاملـة، أو          ووفقا لنظم وقواعد الموظفين، فإننى لن       
مكافأة من أية حكومة؛ وال من أى مصدر آخر ال يتبع األمـم المتحـدة دون تصـريح                  

وسوف ال أتقلد أية وظيفة أو عمل خارجى دون تصريح رسمى مسـبق،             . رسمى مسبق 
ى ولن أقبل مدفوعات أو إعانات إضافية من أية حكومة أو أى مصدر آخر، أو أشترك ف               

  .أنشطة سياسية معينة مثل السعى إلى، أو تولى، مسئولية منصب عام

وسوف أتجنب مساعدة األشخاص أو الشركات فى القطاع الخاص، فى تعـامالتهم مـع              
ولـن أشـارك    . المفوضية، حيث قد يؤدى ذلك إلى معاملة تفضيلية فعلية أو افتراضية          

، أو فى أنشطة الموارد البشـرية       مطلقا فى األنشطة المرتبطة بتوريد السلع أو الخدمات       
  .  حيث قد ينشأ عن ذلك تضارب فى المصالح
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اإلسهام فى بناء مكان عمل متناسق يقوم علـى روح الفريـق واالحتـرام والتفـاهم                 -4
  .المتبادل

سوف أبدى االحترام لجميع الزمالء، بغض النظر عن الوضع أو المنصـب، وأعطـى              
م وأن يسهموا بمعارفهم وخبـراتهم فـى الجهـود          لجميع الزمالء الفرصة لسماع آرائه    

وسوف أتفاهم مع الزمالء اآلخرين بصراحة وأشاطرهم المعلومات المناسـبة          . الجماعية
، وسوف أعمل على اإلجابة على االستفسارات بأسـرع وقـت           )وفقا لمتطلبات السرية  (

  .ممكن

ف وسـو . وسوف أراعى خصوصية زمالئى، وأتجنب إعطاء معلومات غير صـحيحة         
وسوف أسهم فى إقامة حوار بنّـاء       . أسعى إلزالة الخالفات وحل المشكالت عند نشوئها      

  .يتسم باالحترام المتبادل وتبنى نهج إيجابى منفتح بين اإلدارة وممثلى الموظفين

مشرفا، سوف أكون منفتحا على آراء جميع أعضاء الفريق، وسوف          / وباعتبارى مديرا 
و بالفريق من خالل التوجيه، والحـافز، واالعتـراف         أقدم تغذية مرجعية ألداء كل عض     

  . الكامل بقدراتهم

تعزيز سالمة، وصحة، ومصلحة موظفى المفوضية كشرط ضـرورى لـألداء الفعـال              -5
  .والمتسق

سوف أظل واعيا ومستجيبا لجميع التعليمات الرامية إلى حماية صـحتى، ومصـلحتى،             
ة سـالمة المـوظفين فـى قـرارات         وسوف أضع فى االعتبار دائما مراعا     . وسالمتى
وإذا كانت لدّى شكوك تتعلق بأحد التعليمات التى أرى أنها تهـدد سـالمتى أو        . التشغيل

  .سالمة أشخاص آخرين فسوف أبلغ ذلك فورا للمشرف

مشرفا، فسوف أعمل على التحقق من أن صحة وسالمة المـوظفين           / وباعتبارى مديرا 
 وسوف أعمل على إيجاد توازن صحى بين        .وأسرهم ال تتعرض لمخاطر غير ضرورية     

  .  عمل وحياة الموظفين، وسوف أحترم حقوق الموظفين

حماية وممارسة االستخدام المسئول للمعلومات والمصادر التى أتمكن مـن الوصـول             -6
  .إليها بحكم عملى بالمفوضية

سوف أتوخى الحرص الضرورى فى جميع مسائل العمل الرسمى، ولـن أفشـى أيـة               
 أو الزمالء أو أية مسائل أخرى تتصل بالعمل، وذلك وفقا           الالجئينات سرية عن    معلوم

  .لنظم وقواعد الموظفين، واإلرشادات العامة السارية

 وإدارة، واستخدام موارد المفوضية البشرية، والماليـة، والماديـة          وسوف أقوم بحماية،  
 تصرف المفوضـية    بكفاءه وفاعلية، واضعا فى االعتبار أن هذه الموارد وضعت تحت         

    .  واألشخاص اآلخرين موضع اهتمام المفوضيةالالجئينلصالح 
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منع، ومعارضة، ومكافحة جميع أشكال استغالل وسوء معاملة الالجئين واألشـخاص            -7
  .اآلخرين موضع اهتمام المفوضية

 أتعهد بعدم إساءة استعمال السلطة والنفوذ اللذين أتمتع بهما بحكم منصبى فيمـا يتعلـق              
  . واألشخاص اآلخرين موضع اهتمام المفوضيةالالجئينبحياة وسالمة 

 أو األشـخاص اآلخـرين      الالجئـين وسوف ال أطلب مطلقا أى خدمة أو معروف من          
ولن أنخـرط مطلقـا فـى أيـة         . موضع اهتمام المفوضية فى مقابل الحماية والمساعدة      

ـ      –عالقات استغاللية     مـع  –لة بـالتوظيف   جنسية، أو عاطفية، أو ماليـة، أو ذات ص
  . أو األشخاص اآلخرين موضع اهتمام المفوضيةالالجئين

وإذا وجدت نفسى فى عالقة من هذا القبيل مع مستفيد وأرى أنها غير استغاللية وقائمة               
على الرضا المتبادل، فسوف أبادر بإبالغ ذلك إلى المشرف بغرض الحصـول علـى              

وإننـى  . لة سوف تعامل بالحكمة الواجبة    التوجيه المناسب فى ضوء معرفة أن هذه المسأ       
  .أعلم أنه تتوافر للمشرف ولى آليات استشارية ومرجعية عادية بالنسبة لهذه المسائل

 أو األشخاص اآلخرين    الالجئينوسوف أتصرف بروح المسئولية عند تشغيل أو إشراك         
ف وسوف أقدم تقارير كتابية إلـى المشـر       . موضع اهتمام المفوضية فى خدمات خاصة     

  .حول طبيعة وظروف هذا العمل

االمتناع عن التورط فى أية أنشطة إجرامية أو غير أخالقية، أو أنشطة تتعارض مـع                -8
  .، أو أنشطة تضر بصورة ومصالح المفوضيةحقوق اإلنسان

سوف ال أساند أو أشارك فى أية أنشطة غير قانونية أو استغاللية، أو تعسفية، بما فيها،                
  . عمل األطفال وتهريب األشخاص والسلععلى سبيل المثال،

ولما كانت المفوضية ملتزمة بأعلى مستويات حماية ورعاية األطفال، فإننى أدرك أنـه             
ويوجد . ( عاما18يتوقع منى عدم التورط فى أنشطة جنسية مع أى شخص يقل سنه عن         

  ). مزيد من اإلرشادات فى هوامش قواعد السلوك

شكل من أشكال المضايقات، أو التمييـز أو إسـاءة المعاملـة         االمتناع عن القيام بأى      -9
  .الجسدية أو اللفظية، أو التهديد، أو المحاباة فى مكان العمل

سوف ال أنخرط أو أتسامح مع أى شكل من أشكال المضايقات فى مكان العمل، بما فى                
  .ذلك التحرش الجنسى وإساءة استعمال السلطة
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ال أسعى للحصول على مجامالت أو قروض أو منح         مشرفا، فسوف   / وباعتبارى مديرا 
  .كما أننى لن أقبل ما يعرض علّى منها، إذا تجاوزت القيمة الرمزية. من الموظفين

 وأعترف بأن هناك تضاربا ضمنيا فى المصالح وإساءة استخدام محتمل للسـلطة عنـد         
فسى منخرطا  فإذا وجدت ن  . إقامة عالقة جنسية مع أى من الموظفين الخاضعين إلشرافى        

  . فى مثل هذه العالقة، فسوف أبادر بتسوية هذا التضارب فى المصالح دون إبطاء
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  1-1ملحق 
  المبادئ األساسية لقواعد السلوك

  االستغالل واالعتداء الجنسى فى األزمات اإلنسانية 

نة الدائمة المشتركة فيما    مقتطف من خطة العمل الخاصة بتقرير فريق عمل اللج        
  عن الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسى فى األزمات اإلنسانيةبين الوكاالت 

  المبادئ األساسية لقواعد السلوك -أ

تتكفل الوكاالت اإلنسانية بواجب رعاية المستفيدين وتتحمل مسـئولية ضـمان معاملـة             
ومن أجل منـع  .  من معايير السلوكومراعاة حد أدنى معين , المستفيدين بكرامة واحترام  

يتعين إدخال المبادئ األساسية التالية فى قواعـد السـلوك          , االستغالل واالعتداء الجنسي  
  :23الخاصة بكل وكالة

يمثل االستغالل واالعتداء الجنسى من جانب العاملين فى المجـاالت اإلنسـانية أفعـاال              
 .دمةجسيمة من سوء السلوك، ومن ثم تعد سببا إلنهاء الخ

األشخاص الذين تقل سنهم    (يحرم ممارسة أى نشاط جنسى مع األطفال         
بغض النظر عن بلوغ سن الرشد أو سن القبول المعمول          )  عاما 18عن  

 .وال يعتد باالدعاء بعدم معرفة سن الطفل. به محليا

يحظر تبادل النقود، أو العمل، أو السلع، أو الخدمات مقابل الجنس، بما             
جنسية، أو أى أشكال أخرى للسلوك المهين، أو المسىء         فى ذلك المنح ال   

ويشمل ذلك تبادل المساعدة التـى تكـون مخصصـه          . أو االستغاللى 
 .للمستفيدين

ال يتم بأى حال تشجيع العالقات الجنسية بين العاملين فـى المجـاالت              
اإلنسانية والمستفيدين، ألنها تكون مبنية ضمنيا على قوى محركة غيـر           

 شأن مثل هذه العالقات أن تقوض مصداقية ونزاهة أعمال          ومن. متكافئة
 .المساعدات اإلنسانية

                                                 
ل المجتمع    هناك اعتبارات مختلفة سوف تنشأ بالنسبة لتطبيق بعض هذه المبادئ على العاملين فى المجاالت اإلنسانية المعينين             23  من قب

انية من األمور المحظورة                     . المستفيد اءة استخدام المساعدة اإلنس داء الجنسى و إس وخى    , ففى حين یظل االستغالل واالعت ين ت د یتع فق
 .الحرص عند تطبيق المبادئ المتعلقة بالعالقات الجنسية بالنسبة لهذه الفئة من العاملين فى المجاالت اإلنسانية
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عندما تتولد مخاوف أو شكوك لدى أحد العاملين فى المجاالت اإلنسانية            
تتعلق باالعتداء أو باالستغالل الجنسى من جانب زميل آخر، سواء كان           

 هذه المخاوف   عليها اإلبالغ عن  / فى نفس الوكالة أو ال، فإنه يتعين عليه       
 .عبر آليات اإلبالغ الموجودة بهذه الوكالة

ينبغى على العاملين فى المجاالت اإلنسانية خلق، والمحافظة على، بيئة           
تحول دون االستغالل واالعتداء الجنسى وتشجع على تطبيـق قواعـد           

ويتحمل المديرون فى جميع المستويات، مسئوليات      . السلوك الخاصة بهم  
  .       وضع أنظمة تحافظ على هذه البيئةخاصة إزاء دعم و
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                                              2ملحق 
   نموذج تقرير حادث

  )4 من 1صفحة (
  .يتم استيفاء بيانات النموذج بواسطة موظف مدرب مختص •  تعليمات

  ).خارج المخيم( يتم االحتفاظ باألصل فى الوكالة المختصة  •

سئول الحماية التابع للمفوضية فى مظروف مغلق، فى أقرب         يتم تسليم نسخة لم    •
وفى حالة رغبة الناجى فى إبالغ الحادث للشرطة، فإنه يجب أن           . (وقت ممكن 

  ). ساعة24يحصل مسئول الحماية على نسخة خالل 

  .يمكن إرفاق صفحات تحتوى على بقية الرواية، عند اللزوم •

ويجب أن يكـون الموظفـون      . جراء المقابالت هذا النموذج ليس دليال إرشاديا إل       مالحظة
وتوجـد نمـاذج منفصـلة      . مدربين جيدا على إجراء المقابالت مـع النـاجين        

  .العالج الصحى/ لالستشارات والفحص

  

  نوع الحادث الثانوى  نوع الحادث

لبيان عـدد   (العنوان  / المخيم  رقم الحالة
ــر   ــى الحض ــين ف المقيم

  )والعائدين

  تاريخ ووقت المقابلة

  ).إن وجدت(رقام الحوادث السابقة لهذا الشخص أ

  

  الناجى/ معلومات عن الضحية

  :نوع الجنس  :سنة الميالد  :السن  :االسم

الخلفيــة / القبيلــة  :العنوان
  العرقية

  :المهنة  :الحالة االجتماعية
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نفس الشخص أو االسم، العالقة     (رب األسرة     :أعمار األبناء  :عدد األبناء
  ):بالناجى

" للشخص المعرض للخطـر   "المفوضية  تحديد  
  ):إن وجد(

   :رقم بطاقة التموين أو البطاقة الشخصية

  :الناجى طفال/ إذا كان الضحية
  اسم القائم بالرعاية

  :العالقة

  

  الحادث

  :الوقت من اليوم  :التاريخ  :الموقع

  ): ملخص المالبسات، ما حدث بالفعل، ما حدث بعد ذلك(وصف الحادث 

  

  )4 من 2صفحة (
  معلومات عن الجانى

  :نوع الجنس  :عدد الجناة  :االسم

الخلفيــة / القبيلــة  :السن  :الجنسية  :العنوان
  :العرقية

ــة بالضــحية / العالق
  :الناجى

  :المهنة  :الحالة االجتماعية

  :صفها، بما فى ذلك أى عالمات دالة عليه/ إذا كان الجانى مجهوال، صفه

  :الموقع الحالى للجانى، إذا عرف
  ل مازال الجانى يشكل تهديدا مستمرا؟ه

  :العالقة  :اسم القائم برعايته: إذا كان الجانى طفال
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  الشهود

  ):بمن فى ذلك األطفال(صف حضور أى شهود 

  :األسماء والعناوين

  

   أى إجراء تم اتخاذه من تاريخ إتمام استيفاء بيانات هذا النموذج –اإلجراء المتخذ 

  اإلجراء المتخذ  الغتاريخ اإلب  :تم إبالغ

  الشرطة
  االسم

    

  األمن
  االسم

    

  المفوضية
  االسم

    

  القادة المحليون
  االسم

    

  الرعاية الصحية
 مـن هـذا     3انظر صـفحة    

ــم  ــان االس ــوذج لبي / النم
  المعلومات

    

  آخرون
  االسم

    

  

هـذا   من تاريخ إتمام استيفاء بيانـات        –مزيد من اإلجراءات المطلوبة واإلجراءات المقررة       
  النموذج

  :تقييم احتياجات األمن المادى وخطة السالمة العاجلة
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 إذا كانـت    –الناجى أى نوع من االستشـارة       / هل تلقى الضحية  
  اإلجابة نعم، ما نوعها؟ 

    

  ال   نعم   الناجى إبالغ الحادث للشرطة؟/ هل ينوى الضحية

محكمة / تسعى إلى إجراء من مجلس كبراء قضائى      / هلى يسعى 
  ة؟تقليدي

  ال   نعم 

برنامج العنـف الجنسـى     / ما هى إجراءات المتابعة التى سيتخذها العاملون فى تنمية المجتمع         
  والقائم على نوع الجنس؟

  أو غيرها؟/ ما هى اإلجراءات التالية المطلوبة من المفوضية و

  :التوقيع  ):يطبع االسم: (قام باستيفاء بيانات النموذج

  

  )4 من 3صفحة (
   طبىنموذج تقرير

مـع  , باليـد ) أول سطرين كـاملين   ( 3صفحة  ) + كاملتين(2 و 1يقوم الموظف بتسليم صفحة     
 بواسـطة موظـف الرعايـة       3ويتم استكمال صفحة    . إلى المركز الصحى  , الناجي/ الضحية
الناجى وقـت اإلبـالغ عـن       /  فى حالة عدم القيام بالكشف الطبى على الضحية        أو. الصحية
  . الواردة أدناهيتم بيان األسباب, الحادث

  ملخص الكشف الطبى

  :نوع الجنس  :سنة الميالد  :اسم الناجى

  :الناجى فى هذا الوقت/ سبب عدم القيام بالكشف الطبى على الضحية) إذا كان ذلك مالئما(

  

  يستكمل بواسطة موظف المركز الصحى

  :العيادة الخارجية/ اسم طبيب القسم الداخلى  :الوقت  :تاريخ الكشف
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  . من هذا النموذج2، 1الناجى، اقرأ صفحة / الكشف على الضحية/ جراء مقابلة معقبل إ
  .الناجى تكرار معلومات سبق أن أدلى بها/ تجنب أن تطلب من الضحية

يتم تسجيل نتائج الكشف الطبى فى النماذج المناسبة للمرفق الصحى، وفقا للقواعد واإلرشادات             
ة، والوثائق، والنماذج، إلخ سرية، ويتم وضعها فى مكان         وتعتبر السجالت الطبي  . المتعلقة بذلك 

  .ناج معين فقط/ ويتم إظهار المعلومات الطبية المتعلقة بضحية. آمن فى المرفق الصحى
  .ال تحل هذه الصفحة محل نموذج الكشف الطبى للمرفق الصحى

  )وتضاف لهذا النموذج(
  

  ملخص العالج الطبى المقّدم

غيـر  . طالع المستشار على هذه المعلومات مهما للمساعدة فى المتابعة             قد يكون إ       مالحظة
الناجى علـى اإلطـالع علـى هـذه         / أنه ينبغى الحصول على موافقة الضحية     

  .المعلومات

  :المتابعة الطبية الموصى بها

  زيارة متابعة للمرفق الصحى خالل أسبوعين
  زيارة متابعة للمرفق الصحى خالل ستة أشهر

  :تم تحديدهغير ذلك، ي
  :تعليقات إضافية

  :قام بالكشف

  :اللقب  :االسم مطبوعا

  :التوقيع

  :اسم المنظمة وخاتمها
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  )4 من 4صفحة (
  الموافقة على إظهار المعلومات

  :إلى الموظف أو المتطوع الذى يقوم باستيفاء بيانات هذا النموذج
أو عـدم   (اختيار أى من البنود الـواردة       اقرأ النموذج كامال للمتعامل، مع بيان إمكانية قيامه ب        

  .احصل على توقيع أو بصمة اإلبهام مع توقيع الشاهد). إختيار أى منها
  
  

  أنا ــــــــــــــــ، أعطى المنظمات التالية موافقتى على اإلطالع على 
  الناجى مطبوعا/ اسم الضحية      

وأدرك . وذج وعن طلباتى الحاليـة    المعلومات عن الحادث الذى كتبت تقريرا عنه فى هذا النم         
كمـا  . أن هذه الموافقة ضرورية حتى أستطيع الحصول على أفضل رعاية ومساعدة ممكنـة            

أدرك أن هذه المعلومات سيتم معاملتها بسرية واحترام، واإلطالع عليها فقـط عنـد الحاجـة                
  .لتوفير المساعدة التى أحتاجها وأطلبها

  ) أمام كل ما ينطبق Xضع عالمة (

 ـــــــــــــــــ) االسم(كالة خدمات المجتمع و 

 ــــــــــــــــــ) اسم المنظمة(مركز صحى  

 ــــ) مسئول الحماية، آخرون (الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون  

 الشرطة ــــــــــــــ 

 ــــــــــــ): األسماء(حدد االسم . المربع السكنى/ رئيس المخيم 

 ـــــــــــــــــ: لتحديدآخرون، مع ا 

  التوقيع أو بصمة اإلبهام

  )أو بصمة اإلبهام التوقيع(الشاهد 

  التاريخ ـــــــــــــــ
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   من نموذج تقرير حادث2 و1تعليمات بشأن استيفاء بيانات الصفحة 

  الغرض واالستخدام المقصود

بواسطة العاملين   وقائم على نوع الجنس   / نموذج تقرير حادث عنف جنسى    يوصى باستخدام   
، الالجئـين والقائم على نوع الجنس فى مواقـع        / المنخرطين فى منع ومواجهة العنف الجنسى     

  :ويعد نموذج تقرير الحادث أداة عمل فيما بين الوكاالت، وقد صمم لتحقيق ما يلى

للمعلومات وثيقـة   )  صفحات مطبوعة على الوجهين    4(توفير ملخص شامل مختصر      •
 .الصلة بحادث فردى

الناجى، يتم استخدام التقرير كأداة للمشاركة فى المعلومات،        / فى حالة موافقة الضحية    •
ويجرى نسخه والمشاركة فى المعلومات الواردة به فيما بين العـاملين أو المنظمـات              

 .أو اتخاذ إجراء للمتابعة/ الناجى و/ المنخرطة فى مساعدة الضحية

 قصتها واإلجابة عن نفس األسئلة خـالل        الناجية، بإعادة سرد  / تجنب مطالبة الضحية   •
 .مقابالت متعددة

جمع البيانات األساسية المناسبة لالستخدام فى رصد وتقييم حوادث وبـرامج العنـف              •
 . الجنسى والقائم على نوع الجنس

، للمساعدة فى المقارنة على     الالجئينجمع البيانات التى تكون متسقة فى جميع مواقع          •
  .عبر البرامج، والمواقع، والبلدان، والمناطقنطاق العالم للبيانات 

  

  النموذج المستوفى

ويتعين أن يحصل الموظفون الـذين      . ال يعتبر نموذج تقرير الحادث بمثابة دليل إلجراء مقابلة        
الناجين على التدريب الصحيح على المهارات الخاصة بإجراء        / يجرون المقابالت مع الضحايا   

وقد تكون هناك حاجة    . والدعم العاطفى الالزم للعمل مع الناجين     , المقابالت واالستماع الفعال  
ومن المهم  . إلى نماذج منفصلة لإلرشادات الخاصة بالمقابالت وكيفية تدوين المالحظات عنها         

ولذا يتعين توخى الحرص الشديد     , الناجى قد يكون فى حالة صدمة عاطفية      / تذكر أن الضحية  
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وقد يكون من المناسب استيفاء النموذج بعيدا       . ف واالحترام لكى تتم المقابلة فى جو من التعاط      
  .عن حضور الناجى

والتنسيق عنـد تصـميم البـرامج       , واإلحالة, وينبغى وضع  آليات و إجراءات إعداد التقارير       
ويتعين االلتقـاء بالمنظمـات     . الخاصة بمنع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        

يد احتياجات كل مجموعة وأفضل السبل السـتخدام نمـاذج تقريـر            واألفراد فى موقعك لتحد   
  . الحادث المستوفاة

  :وبالنسبة لمعظم المواقع، يعتبر اإلجراء التالى مفيدا

للمحافظة علـى جميـع بيانـات          " الوكالة الرئيسية "يتم تحديد منظمة واحدة لتكون بمثابة        
ة، وغالبا ما ينحصر ذلك إما فى موظفى        التقارير، وتسلم التقارير، وتقديم المساعدة العاجل     

خدمات المجتمع المتخصصين فى مسائل العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس أو مركز             
 .الصحة اإلنجابية التابع لمرفق الرعاية الصحية

يتم حفظ أصول نماذج تقرير الحوادث المستوفاة فى مكاتب الوكالة الرئيسية خارج المخيم              
 .ات داخل أماكن مغلقة، فى ملف)المخيمات(

 :الناجى على المشاركة فى المعلومات/ بموافقة الضحية 
 ساعة، إلى المنظمـات     24تعطى الوكالة الرئيسية نسخا من نموذج تقرير الحادث، خالل          

أفراد الحماية بالمفوضية، المرفق الصحى، وكاالت خدمـة        : األكثر حاجة لهذه المعلومات   
 الشرطة، أن تتسلم كذلك نسخا، ويتوقف ذلـك علـى           ويمكن لجهات أخرى مثل   . المجتمع

  .الناجى/ اختيارات الضحية
 :الناجى على المشاركة فى المعلومات/ بدون موافقة الضحية 

وتتضـمن  .  ساعة 24    تقدم الوكالة الرئيسية المعلومات إلى أفراد الحماية بالمفوضية خالل          
وهى معلومات ال يمكـن     (الهوية  هذه المعلومات بيانات عن الحادث ومعلومات ال تكشف         

وتحتاج المفوضية لهذه المعلومات لكى تؤدى وظيفتها فى مجـال          ). أن تحدد هوية الناجى   
  .الحماية

  نوع الحادث    
تعريفات محددة للمساعدة فى جمع البيانـات الصـحيحة، وتتبـع بيانـات             /    تستخدم كلمات 

اع العنف الجنسى والقائم علـى نـوع        وفيما يلى أنو  . الحادث، وفى عمليات الرصد والتقييم    
فيما / ويحتاج األمر ألن تتناقش مع الفريق المعنى      . الجنس الموصى بها لتحديد نوع الحادث     

/ بين الوكاالت، فى مجال العنف الجنسى والقائم على نوع الجـنس وإضـافة أيـة أنـواع                
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يدخل ضـمن   تعريفات للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس الذى يحدث فى موقعك وال             
  .هذه القائمة

  
  نوع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس

ويرجى الرجوع إلـى الفصـل      (تتضمن أنواع العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس ما يلى           
األول الخاص باإلرشادات العامة للمفوضية عن العنف الجنسى والقائم علـى نـوع الجـنس               

  ):لإلطالع على قائمة أكثر شموال

 محاولة االغتصاب واالغتصاب الزوجى/ اباالغتص 
    االعتداء على أى جزء من جسم الضحية أو الجانى بعضو جنسى، أو على فتحة الشـرج                
أو فرج الضحية بأى شىء أو أى جزء آخر من الجسم بالقوة، والتهديد باستعمال القـوة،                

قة حقيقيـة   واإلكراه واستغالل وضع اإلكراه، أو ضد شخص غير قادر على إعطاء مواف           
وتعتبر محاوالت اغتصاب شخص ما التى لم تنته بـاإليالج،          ). المحكمة الجنائية الدولية  (

  . بمثابة شروع فى اغتصاب

 االعتداء الجنسى 
، )والذى ال يتضمن االغتصـاب    (االعتداء الجسدى ذو الطبيعة الجنسية بالفعل أو بالتهديد         

  . ظروف عدم التكافؤ أو اإلكراهبما فى ذلك اللمس غير المالئم، بالقوة أو تحت 

االعتداء الجنسى على األطفال وانتهاك عفتهم، والعالقات الجنسية مع األطفال من ذوى             
 المحارم

اتصال جنسـى مـع     / وأية عالقات جنسية  . أى فعل يستخدم فيه األطفال لإلشباع الجنسى      
  .طفل

 االستغالل الجنسى 
ن القوة أو الثقة، من أجل أغراض جنسية؛        أى استغالل لوضع يتسم باالستضعاف، أو تباي      

ويتضمن ذلك االستفادة لحظيا، اجتماعيا أو سياسيا، من االستغالل الجنسى لشخص آخـر             
ويمثل االستغالل الجنسـى أحـد أغـراض        ). اللجنة الدائمة المشتركة فيما بين الوكاالت     (

 علـى خلـع     الذى يمارس بطريقة جنسية اإلجبار    (االتجار غير المشروع فى األشخاص      
أو التعرى، الزواج باإلكراه، الحمل باإلكراه، االنخراط فى األعمال اإلباحيـة           / المالبس و 

أو الدعارة، االبتزاز الجنسى من أجل الحصول على السلع، والخـدمات والمسـاعدات،             
  ).  والمنافع، االسترقاق الجنسى
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 االتجار غير المشروع، االسترقاق 
 جنسية باإلكراه، وأعمال أو خدمات قسرية،       ر لممارسة أنشطة  أو المتاجرة فى البش   / بيع و 

   .واالسترقاق أو ممارسات تماثل االسترقاق، والرق أو استئصال األعضاء

 الزواج المبكر 
ويعد االتصال الجنسى فى مثل هذه      ( السن القانونية إلعطاء الموافقة      الزواج المرتب تحت  

الفتيات يكّن غير مؤهالت قانونا للموافقة على       العالقات، اغتصابا بحكم القانون، حيث إن       
  ).مثل هذه العالقات

 الزواج باإلكراه 
الناجى؛ وفى الغالب يتم دفع مهر لألسرة؛ ويترتـب         / الزواج المرتب ضد رغبه الضحية    

  .أو تعسفية/ على الرفض عواقب عنيفة و

 ختان اإلناث 
سن صغيره؛ ويتـراوح بـين       األعضاء الجنسية لغير سبب طبى؛ ويتم ذلك عادة فى           قطع

القطع الجزئى والكلى، بإزالة األعضاء الجنسية أو أجزاء منها، سواء كان ذلك ألسـباب              
وغالبا ما يجرى عدة مرات على مدى حياة األنثى،         . ثقافية أو أسباب أخرى غير عالجية     
   .المرأة ضحية العتداء جنسى/ مثل، عقب الوالدة أو إذا كانت الفتاة

 العنف األسرى 
يمكن أن يكون العنف األسرى أى نوع من العنف بين شركاء حاليين أو سابقين فى عالقة                

علـى  (حميمة، أيا كان المكان أو الزمان الذى يحدث فيه العنف، وكذلك بين أفراد األسرة               
وقد يتضـمن العنـف األسـرى       )). زوجات األبناء (سبيل المثال، بين الحموات والكنات      

ويغطى العنف األسرى سلسـلة مـن       . بدنى، أو النفسى، أو المالى    االعتداء الجنسى، أو ال   
  :المواقف، قد تشمل

االعتداء البدنى والجنسى، مثل، الصفع، والدفع، واللكم، والضرب، والركل، والطعن،   •
 .واالغتصاب

الحرمان من الدعم المالى والحرمان العاطفى، مثل منـع النقـود، وعـدم السـماح                •
 أو إجراء اتصاالت هاتفية، وتوجيه الشتائم، واإلهانـة، وفـرض           لألصدقاء بالزيارة 

 .عزلة إجبارية
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استخدام، أو التهديد باستخدام، عقوبات قانونية ضد الشريك، مثل، التهديدات المتعلقـة             •
 .بحضانة األطفال، والتهديدات باإلبعاد

 .الحرمان من الحقوق، مثل الحرمان من الرعاية الطبية، والحرية المادية •

 .اإليذاء الجسدى والعاطفى لألطفال •

  .  تعرض المرأة للضرب على يد حماتها بسبب وضع المرأة التابع فى األسرة •

  حاالت العنف غير القائم على نوع الجنس

تأتى بعض الحاالت إلى العاملين فى مجال العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، وهـى ال                
صنيفها كذلك، ولكن يمكن أن تحصر بشكل منفصـل         تمثل هذا النوع من العنف، وال ينبغى ت       

عند شرح إجراءات وأنشطة البرنامج فى التقارير وبشكل خاص فى مجال منع العنف الجنسى              
  :والقائم على نوع الجنس، واألمثلة على ذلك

 ).اعتداء جسديا أو نفسيا ال يقوم على نوع الجنس(االعتداء على األطفال  

: ية التى ال تعكس عدم المساواة بسبب نوع الجـنس، مثـل           المشاحنات والمشكالت العائل   
 .األطفال الذين لديهم مشكالت سلوكية

  .المشكالت الصحية العامة 

  أنواع الحوادث الثانوية

تستخدم هذه المساحة فقط إذا كان هناك أكثر من نوع للعنف الجنسى والقائم على نوع الجنس،                
  . والزواج باإلكراهوالذى وقع أثناء حادث واحد، مثل االغتصاب

   يكون هو النوع المتعلق باالغتصابنوع الحادث،
  . يكون هو النوع المتعلق بالزواج باإلكراهنوع الحادث الثانوى،

  رقم الحالة

ويوفر ذلك طريقة للحفاظ على السـرية       . يخصص رقم للمتعامل، ورقم للحالة أو رقم للحادث       
وتفيد هـذه   . الناجى/  بالرقم بدال من اسم الضحية     ويشار إلى الحادث  : الناجى/ بالنسبة للضحية 

  .الطريقة كذلك فى المواقف التى يتعرض فيها الناجى لحوادث متكررة
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  أو الموقع) إذا كان مناسبا(المخيم 

 حيث يعيش الناجى أو تتم مراسلته مثلما هو وارد فـى سـجل الحـاالت                الالجئين مخيم   اسم

  . الحضرية والخاصة بالعائدين

  المقابلةإجراء ووقت تاريخ 

النـاجى، وقـم    / قم بتدوين اليوم والوقت من اليوم الذى تجرى فيه المقابلة األولى مع الضحية            
  .أيضا بتسجيل المعلومات

  )إن وجدت (المتعاملأرقام الحوادث السابقة لهذا 

إذا كان هذا المتعامل قد شوهد من قبل، وإذا كنت تستخدم أرقام المنظمات غيـر الحكوميـة                 
وإذا لم تعرف األرقـام  . للحوادث، فعليك مالحظة أى أرقام لحوادث سابقة سجلت فى الماضى      

السنة الخاصة بالحوادث السابقة، أو عليك بطريقة ما بيـان أن           / المسجلة، حاول تسجيل الشهر   
  . هذا العميل قد تمت مقابلته من قبل بسبب حادث أو حوادث أخرى

  الناجى/ المعلومات عن الضحية

 اسـم   بعـدم إدراج  فى المواقع التى ال يمكن فيها ضمان سرية هذه النماذج، يوصى            : حظةمال
  .الناجى، أو عنوانه الكامل والمعلومات األخرى التى تكشف هويته على هذا النموذج/ الضحية

  االسم

  الناجى/ االسم الكامل للضحية

  السن

  السن فى الوقت الحاضر

  سنة الميالد

  الناجى/ ضحيةالسنة التى ولد فيها ال

  نوع الجنس

   للذكر)ذ(  لألنثى               )أ(
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  العنوان

/ المربع السكنى، الشارع، التقسيم الـذى تقـع فيـه األرض          / العنوان الكامل، متضمنا القرية   
  .المنزل، الخ

  

  القبيلة

  "غير معروف"االنتماء القبلى أو االثنى، إن وجد؛ وإذا لم يعرف، يتم كتابة 

  الحالة الزوجية

  أعزب أو متزوج أو مطلق أو منفصل أو أرمل أو زوج أو زوجة مفقودة

  المهنة

  ".ال يوجد"هى مستخدما، تكتب المهنة، وإذا لم يكن، يكتب / إذا كان هو

  عدد األبناء

  معها/ عدد األبناء الذين يعيشون معه

  )األبناء(أعمارهم 

  ) سنوات8 شهور، سنتين، 6مثل (الناجى / تسجل أعمار األبناء الذين يعيشون مع الضحية

  رب األسرة

الناجى، / وإذا كان رب األسرة هو الضحية     . الناجى/ يسجل اسم رب األسرة وعالقته بالضحية     
ويقصد برب األسرة فى العادة، الشخص فـى األسـرة المسـجل            ". الناجى/ الضحية" يكتب  

سـجيل بالدولـة    أو فـى نظـام الت     / بالمفوضية كرب أسرة، من أجل توزيع المواد الغذائية و        
وقد تكون هناك حاجة لمناقشة هذا التعريف وأن تستوضـح هـذا األمـر بالنسـبة                . المضيفة
  . لموقعك
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  )إن وجد" (المعرض للخطر"تحديد المفوضية لـ 

حسب رأى المفوضـية، يتعـين      " معرض للخطر "الناجى على أنه شخص     / إذا تحدد الضحية  
ب بذويه أو المنفصل عنهم، أو الشخص المعاق،        تسجيل هذه الحاالت مثل الطفل غير المصحو      

  .أو كبير السن

  

  رقم بطاقة التموين، أو رقم البطاقة الشخصية

باسمها يكتب رقمها أو أرقامها؛     / أو بطاقة شخصية باسمه   / لديها بطاقة تموين و   / إذا كان لديه  
علـى اإلطـالق،    لديها هذه البطاقات    / وإذا لم يكن لديه   ". غير معروف "وإذا لم تعرف، يكتب     

  ". ال يوجد بطاقة"يكتب 

  الناجى طفال/ إذا كان الضحية

  : سنة، يتم استيفاء البيانات التالية18إذا كان الناجى أقل من 

   اسم الشخص القائم بدور أحد األبوين–اسم الراعى 

وإذا لـم يكـن . األم، األب، األخـت، العمـة، الـخ       :  يتم تحديد عضـو األسـرة      –العالقة  
".  أسرة راعية"أسرتها، ولكنه يعيش مع أسرة راعية، يكتب / الناجى يعيش مع أسرته/ حيةالض

  الحادث

  الموقع

  :كن محددا فيما يلى

 12، كوخ 4قسم أ: العنوان كامال مثل •

 )متندلى(على الطريق المؤدى إلى مخيم  •

 خارج المخيم قرب مدخل الطريق الرئيسى •

 )ب(داخل المخيم، قرية  •

 )سبانال(، قرب حانة داخل المخيم •
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 23، 2خلف المراحيض جـ •

 خارج حانة بامبا بالبلدة •

 .المنزل بالنسبة لتسجيل الحاالت الحضرية/ الشارع/ المنطقة •

  

  التاريخ

  تاريخ وقوع الحادث

  اليوم

أى، االثنين، الثالثاء، األربعاء، الخميس، الجمعـة،       (اليوم من األسبوع الذى وقع فيه الحادث        
  )السبت، األحد

  لوقتا

 أو  24وقت وقوع الحادث؛ ويستخدم توقيت تسجيل الساعات من الساعة الواحدة حتى الساعة             
  .يتم تحديد التوقيت بذكر الساعة صباحا أو مساء

  وصف الحادث

ما هى المالبسات التى أدت إلى الهجوم، مـاذا حـدث           : يتم تلخيص رواية المتعامل لما حدث     
ذلك، ماذا فعل الجانى بعد ذلك، يـتم إعطـاء وصـف            هو بعد   / أثناء الهجوم، ماذا فعلت هى    

ويمكن استخدام ورقة إضافية عند الحاجـة لمسـاحة         . كامل، ولكن يجب تذكر أن هذا موجز      
  .أكبر

  المعلومات عن الجانى

يتم استيفاء جميع الفراغات المخصصة للبيانات والمسجلة على النموذج بشكل يماثـل القسـم              
  .ويتم تدوين المعلومات كاملة بقدر اإلمكان. الناجى أعاله/ الخاص بالضحية
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  الشهود 

  يتم وصف كيفية وجود أى من الشهود

لألشخاص الذين كانوا يسيرون بالقرب من مكان الحادث، وأى شخص          : يعطى وصف مفصل  
  .سمع ولكنه لم يشاهد، وأى شخص شاهد، وأى شخص سمع أو شاهد أى شىء

  )الشهود(أسماء وعناوين 

  دوين العناوين كاملة بقدر المستطاعكن محددا فى ت

  اإلجراء المتخذ

الناجى أو أى شخص آخر حتى      / يستخدم هذا القسم لتسجيل أى إجراء تتخذه أو يتخذه الضحية         
وكن محددا بالنسبة لألسماء، والتواريخ، واإلجراء المتخذ كما هو         . وقت استيفائك لهذا النموذج   

  .مسجل على النموذج

  طلوبة والتخطيط إلجراءات فى المستقبلاإلجراءات األخرى الم

  تقييم االحتياجات األمنية المادية والخطة العاجلة للسالمة

الناجى يعيش مع أو بالقرب مـن الجـانى المـدعى           / يعتبر هذا القسم أساسيا إذا كان الضحية      
كن محددا بالنسبة الستمرار الخطر المحتمـل، وخطـة       . عليه، وإذا كان الجانى ال يزال طليقا      

الناجى للسالمة كن محددا بالنسبة لإلجراء الذى سوف تتخذه، واإلجراء الذى يعتزم            / الضحية
  .الناجى اتخاذه، وأى إجراء آخر تعتقد أن هناك حاجه إليه/ الضحية

  كاسماكتب 

  وقع على النموذج

   من تقرير الفحص الطبى3 صفحة استيفاء بياناتتعليمات حول كيفية 

ففى بعض المواقع، يكون من المفيد إرفاق       .  مسألة اختيارية  3صفحة   استيفاء بيانات    :مالحظة
وفى مواقع أخرى، قد يجد موظفو الصحة أن هـذا          . هذا الموجز الطبى بنموذج تقرير الحادث     

الناجى أن يبلـغ    / وإذا اختار الضحية  . النموذج زائد على الحاجة، ومن ثم فهو غير ضرورى        
الدليل الطبى مطلوبا بحكم القانون فى موقعك؛ وفى هذه         عن الواقعة للشرطة، فقد يكون نموذج       
.  من هذا النموذج أمرا غير ضرورى على األرجـح         3الحاالت، يكون استيفاء بيانات صفحة      
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/ ويمكن أن تناقش هذا األمر مع الفريق المعنى المكون من ممثلين للوكاالت وأن تحـدد أيـن                
ويتم استيفاء بيانات الجزء األعلى من      .  من نموذج تقرير الحادث    3كيف يمكن استخدام صفحة     

    . الناجى، سنة الميالد، نوع الجنس/ اسم الضحية: النموذج

وفـى  . ال يحتاج فحصا طبيا، ينبغى إيضاح أسباب ذلك       / الناجى ال يريد  / إذا كان الضحية   
 فى بعـض الحـاالت، مثـل التحـرش          :مالحظة.  خالية 3هذه الحالة تترك بقية صفحة      

ال يوجد اتصال مادى وال توجد إصابات، قد ال يكـون الفحـص الطبـى               الجنسى، حيث   
الناجى فى الذهاب إلى المركز الصحى، وإذا لم يرغب         / ضروريا، إذا لم يرغب الضحية    

 .فى توجيه اتهامات عن طريق الشرطة

الناجى موجـودا بالفعـل فـى المركـز الصـحى، اطلـب موافقـة / إذا كان الضحية   
وخذ هذا النموذج إلى موظف الصحة واطلب منه أن يسـتوفيه ويوقـع             الناجى،  / الضحية
 .عليه

/ الناجى إلى فحص طبى، ولم يتوجه إلى المركز الصحى بعد، اصحبه          / إذا احتاج الضحية   
   . اصحبها إلى هناك وأعط النموذج لموظف الصحة الستيفائه

  إلى موظف الرعاية الصحية الذى يقوم باستيفاء النموذج 

  فحصتاريخ ال

  .الناجى فيما يتعلق بهذا الحادث/ تم فيه فحص الضحية/ التاريخ الذى يتم

  الوقت

  .وقت الفحص ذو الصلة بهذا الحادث

  العيادة الخارجية/ اسم طبيب القسم الداخلى

  .العيادة الخارجية حيث يجرى الفحص/ اسم طبيب القسم الداخلى

  موجز العالج الطبى المقدم

، فى حالة موافقة الناجى على الكشـف عـن هـذه المعلومـات،              قطفيتم استكمال هذا الجزء     
وتحفظ تفاصيل هذه المعلومات فى نمـاذج العـالج         . ويتضمن موجزا مختصرا للعالج المقدم    

  .الطبى الموجودة فى المرفق الصحى



- 239 - 

  المتابعة الطبية الموصى بها

   فى المربعات المناسبةXضع عالمة 

  تعليقات إضافية

، فى حالة وجود أية توصيات أو تعليقات معينة قـد يعتبرهـا موظـف               تستخدم هذه المساحة  
  .الصحة ضرورية

  يكتب اسم الشخص الذى يقوم بالفحص

  تكتب وظيفة الشخص الذى يقوم بالفحص

  توقيع الشخص الذى يقوم بالفحص

  )إذا كان ذلك مناسبا(اسم المنظمة وخاتمها 

 بالموافقة علـى اإلطـالع       الخاصة 4تعليمات حول كيفية استيفاء بيانات صفحة       
  على نموذج المعلومات

، ينبغى المشاركة فى بيانات الحادث فيما بـين مـوظفى الرعايـة             الالجئينفى معظم مواقع    
، ينبغى  الالجئينوفى غير مواقع    . الصحية، والخدمات المجتمعة، وموظفى الحماية بالمفوضية     
ة فى الخدمات المرتبطة ببرنـامج      تقرير المشاركة فى المعلومات بواسطة الوكاالت المنخرط      

، يتعـين   غير أنه قبل المشاركة فى أيـة معلومـات        . العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     
النـاجى،  / وتتم قراءة النموذج كامال أمـام الضـحية       . الناجى/ الحصول على موافقة الضحية   

درا علـى   هـى قـا   / وإذا كان هو  .  على كل المنظمات التى تتم مشاركتها      Xوتوضع عالمة   
وإذا لم يستطع، يتم الحصول على بصمة اإلبهام وتوقيـع          . التوقيع، يتم الحصول على توقيعه    

  .شاهد

هـى  / الناجى، واحترام أى قيود يقـوم هـو       / ويتعين حماية المعلومات وفقا لرغبات الضحية     
  . باختيارها

 هـذه الحالـة     الناجى على المشاركة فى المعلومات، فإنه يمكن، فـى        / وإذا لم يوافق الضحية   
  . السماح لآلخرين باالطالع على المعلومات غير المحّددة للهوية فقط
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  3ملحق 
 برنامج العنف الجنسى والقائم على نوع       –نموذج تقرير شهرى    

  الجنس
  )تم وضع هذا النموذج وفقا ألوضاع الالجئين التنزانيين(

  :                السنة  :    الشهر  :المكتب الفرعى

  عدد التقارير  وع الحادثن

الشهر   المجموع            الموقع/ اسم المخيم
  السابق

العدد 
التراكمى منذ 

  يناير

جديــد هــذا (اغتصــاب 
  )الشهر

                

قبل الوصـول   (اغتصاب  
  )للمخيم

                

                  محاولة اغتصاب

                  تحرش جنسى

                  زواج قسرى

                  زواج مبكر

                  عنف أسرى

أنواع أخرى من العنـف     
  والقائم على نوع الجنس

عنف غير قائم على نوع     
  الجنس

                

                  مجموع كل األنواع
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  الحماية القانونية

  العدد  المؤشرات  العدد  المؤشرات

العدد الكلى لحاالت العنـف     
الجنسى والقائم علـى نـوع      
الجنس المنظورة بالمحكمـة    

  فى بداية الشهر

اإلدانـة بعـد    / م التبرئة عدد أحكا   
  سته أشهر من إقامة الدعوى

  

العدد الكلى لحاالت العنـف     
الجنسى والقائم علـى نـوع      
الجنس التى أعيـد تقـديمها      

  للمحكمة فى هذا الشهر

عدد الحاالت التى لم تقبل المحكمة        
  النظر فيها

  

العدد الكلى لحاالت العنـف     
الجنسى والقائم علـى نـوع      

ـ      ديمها الجنس التى أعيـد تق
  للمحكمة فى هذا الشهر

العدد الكلى للحاالت التـى مـن         
المزمع أن تنظرها المحكمة فـى      

  نهاية الشهر

  

عدد أحكام اإلدانة خالل ستة     
  أشهر من إقامة الدعوى

      

  .)المشكالت، الحلول، القضايا، التدريب، إلخ: (سرد

  

  الصحة

  العدد  المؤشرات  العدد  المؤشرات

االغتصـاب  العدد الكلـى لحـاالت      
المترددة علـى المراكـز الصـحية       

  للفحص والعالج 

عدد هذه الحـاالت التـى جـرى          
فحصها خالل ثالثـة أيـام مـن        

  الحادث

  

  .)المشكالت، الحلول، القضايا، التدريب، إلخ: (سرد
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   اإلجتماعية–الحالة النفسية / المجتمع المحلى

  العدد  المؤشرات  العدد  المؤشرات

لعنف الجنسى والقائم   العدد الكلى لحاالت ا   
على نوع الجنس التى تتلقى االستشـارة       

  والدعم

      

  .)المشكالت، الحلول، القضايا، التدريب، إلخ: (سرد

  

  السالمة/ األمن

  العدد  المؤشرات  العدد  المؤشرات

عدد حاالت العنف الجنسـى والقـائم       
  على نوع الجنس المبلغة للشرطة

ل النقص خـال  / النسبة المئوية للزيادة    
  الشهر الماضى

  

  

  )سرد: (أنشطة الوقاية

 )سرد: (أنشطة التنسيق
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  4ملحق 
  نموذج التاريخ والكشف الطبى

  :                                                           الرمزسرى

 معلومات عامة -1

  :االسم األخير  :االسم األول

  العنوان

  :السن  :تاريخ الميالد  :نوع الجنس

  :فى حضور  :ت الفحصوق/ تاريخ

  سم المدرسة، أسماء الوالدين أو ولى األمرا: فى حالة الطفل، أضف

  الحادث -2

  :وقت الحادث  : الحادث وقوعتاريخ

  ):الناجى/ أقوال الضحية(دث وصف الحا

  

 المصاب فى   وصف النوع والمكان    ال  نعم  عنف بدنى •
  الجسم

        .)ضرب، عض، شد شعر، إلخ(النوع 

          استعمال قيود

          )أسلحة(استعمال سالح 

          مسكرات/ وجود مخدرات

فمى، مهبلى،  (الوصف    غير مؤكد  ال  نعم  إيالج •
شرجى، نوع الجسـم    

  )المستعمل
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          عضو ذكرى

          إصبع

          )الوصف(غير ذلك 

فمى، مهبلـى،   (المكان    غير مؤكد  ال  نعم  
  )شرجى، غير ذلك

          قذف

          استعمال واقى ذكرى

هل حدث هذا من قبل؟ منذ متى؟ من فعله؟         : الناجى طفال، وّجه سؤاال أيضا    / كان الضحية إذا  
ووّجه سؤاال أيضا عن حدوث نزيف من المهبل أو         . هل مازال هذا الشخص يمثل تهديدا؟ إلخ      

الشرج، وألم عند المشى، وصعوبة فى التبول، وألـم فـى التبـرز، وعالمـات اإلفـرازات                 
  .الصديدية، إلخ

  الطبىالتاريخ -3

/ بعد الحادث، هل قام الضحية
  :الناجى بـ

  ال  نعم    ال  نعم

      غسل الفم      ىءالق

تغيير       التبول
  المالبس

    

االغتسال أو       التبرز
  االستحمام

    

استعمال مواد       تنظيف األسنان
  صحية

    

   موانع الحملاستعمال

        لولب    أقراص
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غير ذلك     حقن
مع (

  )التحديد

      

  )الطمث(ة الشهرية تاريخ الدور

  ال   نعم   الطمث وقت الحادثحدوث   آخر دورة شهرية

  عدد أسابيع الحمل  ال   نعم   دليل على الحمل

    )فى حالة أخذ عينات لتحليل الحمض النووى فقط(تاريخ قبول الجماع 

  اسم الشخص  التاريخ  آخر قبول للجماع خالل أسبوع قبل االعتداء

  المشكالت الصحية الحالية

  

  

  ريخ ختان األنثى، ونوعهتا •

  

  حاالت الحساسية •

  األدوية الحالية

  

  تعليقات  غير معروف  ال   نعم   حالة التطعيمات •

            تيتانوس

            التهاب كبدى وبائى ب

حالة فيروس نقص المناعة 
  اإليدز/ البشرية المكتسب

    غير معروف  سلبى  إيجابى
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  الكشف الطبى -4

  )قة بدنية أو عقلية واضحة؟المالبس، الشعر، إلخ، إعا(المظهر 

  

  

  

  

  .)هدوء، صراخ، قلق، تعاون، إلخ(الحالة النفسية 

  

  

  

  )قبل البلوغ، بلوغ، نضج(مرحلة البلوغ   الطول  الوزن

                    درجة الحرارةمعدل التنفس  ضغط الدم  معدل النبض

  المشاهدات البدنية
سم المرفق، لتحديد المكـان الفعلـى       قم بعمل وصف منظم ومن خالل الرسم على مخطط الج         

وقم بتسجيل النـوع، والحجـم،      . لجميع الجروح، والكدمات، والبثور والخدوش والندبات، إلخ      
  . وقم بالوصف فقط وال تفسر المشاهدات. واللون، والشكل وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة

  الفم واألنف  الرأس والوجه

  الرقبة  العينان واألذنان

  رالظه  الصدر

  األرداف  البطن

  األطراف السفلية  األطراف العلوية
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  فحص األعضاء التناسلية والشرج -5

  الشرج  فتحة المهبل وغشاء البكارة  كيس الصفن/ الفرج

الفحص / الفحص باليدين  عنق الرحم  العضو الذكرى/ المهبل
  المهبلى/ الشرجى

 صدرى، وضع –ى مستلقيا على الظهر، مستلقيا على البطن، وضع ركب(وضع المريض 
  )استلقاء جانبى، وضع حجر األم

  :لفحص الشرج  :لفحص األعضاء التناسلية

  

  الفحوص التى أجريت -6

  النتيجة  أرسل للمختبر/ تم الفحص  النوع والمكان

      

      

      

  

  الدليل المأخوذ -7

  التاريخ)/ االسم(ُأخذ بواسطة   تم تخزينه.../ أرسل إلى  النوع والمكان
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  لعالجات الموصوفةا -8

  النوع والتعليقات  ال  نعم  العالج

        الوقاية من العدوى المنقولة جنسيا

        منع الحمل الطارئ

        عالج الجروح

        الوقاية من التيتانوس

        التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائى ب

        غير ذلك

  

  االستشارات، اإلحالة للمستشفيات واألطباء، المتابعة -9

    النفسية العامةالحالة 

  ال  نعم  الناجى إبالغ الشرطة أم قام بذلك فعال؟/ هل ينوى الضحية

  ال  نعم  الناجى؟/ هل يوجد مكان آمن يذهب إليه الضحية

  هل يرافقه أحد؟
  االستشارة المقدمة

  ال  نعم

  التحويالت إلى المستشفيات واألطباء

  المتابعة المطلوبة

  تاريخ الزيارة التالية

  :المقابلة/  الصحة الذى قام بالفحصاسم موظف

 :التاريخ:                         التوقيع:                                الوظيفة
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  مصادر مقترحة
  وثائق المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين -1

   استنتاجات اللجنة التنفيذية1 -1

  .1998، )49 (85، رقم " استنتاج بشأن الحماية الدولية" 

  .2001، )52 (91، رقم " استنتاج بشأن تسجيل الالجئين وملتمسى اللجوء" 

  .1999، )50 (87، رقم "استنتاج عام بشأن الحماية الدولية" 

  .1997، )48 (81، رقم "استنتاج عام بشأن الحماية الدولية" 

  .1997، )48 (84، رقم "األطفال والمراهقون الالجئون" 

  .1993، )44 (73، رقم "العنف الجنسى والالجئينحماية " 

  .1989، )40 (60، رقم "النساء الالجئات" 

  .1988, )39 (54، رقم "النساء الالجئات" 

  .1990, )41 (64رقم , "النساء الالجئات والحماية الدولية" 

  .1985، )36 (39، رقم " النساء الالجئات والحماية الدولية "

  السياسات والمبادئ التوجيهية1-2

الممارسات الجيدة للمفوضية السامية لألمم المتحدة      . بناء شراكات من خالل المساواة       " 
  .2000، "لشئون الالجئين لتوجيه نوع الجنس لالتجاه السائد

  .2001، " الجماعات المستضعفة-أمن المخيمات والمبادئ التوجيهية لالجئين" 

راجعة لموظفى المفوضـية السـامية      قائمة م : وضع استراتيجيات للحماية وقياس التقدم    " 
  .2002يوليو / ، تموز" لألمم المتحدة لشئون الالجئين

" مبادئ توجيهية عن المعايير والمقاييس القابلة للتطبيق والمتعلقة باحتجاز ملتمسى اللجوء          " 
  .1999شباط / ، فبراير)منقحة(
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لجنس فى سياق المـادة     االضطهاد المرتبط بنوع ا   : " مبادئ توجيهية عن الحماية الدولية    " 
، " والمتعلـق بحالـة الالجئـين     1967أو بروتوكولها لعـام     /  و 1951من اتفاقية   ) 2(أ  1

  .2002آيار /  مايوGIP/02/01 ،7المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، 

  .1991، " إرشادات بشأن حماية الالجئات" 

  األدلة اإلرشادية

 االستجابة القائمة على المجتمع  تجاه العنـف  .الالجئيننجابية فى أوضاع   إلالصحة ا "  •
، 1، دليل إرشادى رقم     " الجنسى ضد المرأة، فرق التدخل فى األزمات، نجارا، تنزانيا        

 . 1997يناير / كانون الثانى

بناء نهج جماعى لمنع ومواجهة العنف الجنسى، تقرير عن مهمة فنيـة، كيجومـا،              "  •
 .1998سبتمبر / ، أيلول4، دليل إرشادى رقم " تنزانيا

 والقائم على نوع الجـنس، تنزانيـا،        مراقبة وتقييم البرامج الخاصة بالعنف الجنسى     "  •
 .2000أبريل/ ، نيسان6دليل إرشادى رقم 

، 7، دليل إرشـادى رقـم       "برنامج العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فى غينيا        "  •
  .2001يناير / كانون الثانى

، 8، دليل إرشـادى رقـم       "نسى والقائم على نوع الجنس فى ليبريا      برنامج العنف الج  "  •
 .2001يناير / كانون الثانى

 الالجئـين إطار عمل للتخطيط الموجه للناس فى أوضـاع         : التخطيط الموجه للناس  "  •
 .1992ديسمبر / ، كانون األول"الخاصة بالنساء، والرجال واألطفال

 التخطيط الموجه للناس لتحسين وضع برامج       استخدام: التخطيط الموجه للناس فى العمل    " 
  .1994ديسمبر / ، كانون األول"الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون 

  .1998يناير / ، كانون الثانى"تخطيط وتنظيم عمليات التقييم المفيدة" 

دروس ،  الالجئـين منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فـى أوضـاع             
/  آذار 29 -27: جنيف(بين الوكاالت   المؤتمرات المشتركة    جلسات   ة من محاضر  مستفاد
  .2001، )2001مارس 
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دليل عملـى   : الالجئينتخطيط المشروعات فى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون         " 
  .2002مارس / ، آذار"عن استخدام األهداف والنتائج والمؤشرات

  .1999مايو / آيار، ات غير الحكوميةدليل ميدانى للمنظم: حماية الالجئين

"   بعـض األسـئلة الشـائع توجيههـا       :  اإلنسـانية المتزامنـة    عمليات تقييم الخـدمات   " 
EPAU/2002/052002مايو / ، آيار.  

  .1994 إرشادات بشأن الحماية والرعاية،: األطفال الالجئون

لقائم علـى نـوع     دليل خطوة بخطوة لمسئولى الحماية، منع ومواجهة العنف الجنسى وا         " 
  .1998، "الجنس

/ ، آب "الالجئـين  بشأن األطفال    الالجئينسياسة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون       " 
  .1993أغسطس 

  .1989، " بشأن النساء الالجئاتالالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون  سياسة" 

  .1996، "لى المجتمعنهج قائم ع: العمل مع األطفال غير المصحوبين بذويهم" 

   مواد تدريبية1-3

  .1999، "مقدمة للحماية الدولية" 

بناء فهم فكرى مشترك بين عمال اإلغاثة اإلنسانية والتنمية عـن           : دليل تدريبى تمهيدى  " 
بمـا فـى ذلـك االعتـداء        (نوع الجنس، وحقوق المرأة والعنف القائم على نوع الجنس          

  .2002 يونيو/ ، حزيران)"واالستغالل الجنسى

أوراق وبطاقات تلخيص وقـائع     : منع ومواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس       " 
  .2000ديسمبر / كانون األول, "ورشة عمل تخطيط األوضاع
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   وثائق أخرى 1-4

  .2000يونيو/ حزيران, جنيف, )الطبعة الثانية( دليل العمل فى حاالت الطوارئ 

وثيقـة األمـم المتحـدة       , ميـة عـن الحمايـة الدوليـة       مشاورات عال , "النساء الالجئات "
EC/GC/02/8 ،252002أبريل /  نيسان.  

  .2002سبتمبر / ، جنيف، أيلول)طبعة منقحة(كتيب عن إعادة التوطين 

جنيف ( شراكة من أجل المساواة، تقرير عن الحوار مع النساء الالجئات         :  حقوقنا واحترما
  2001،)2001يونيو /  حزيران20-22: 

  .2000، "1998/1999ملخص حديث لدراسة ماتشيل، أنشطة المتابعة " 

  .2002، "قواعد السلوك للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين" 

  وثائق بين الوكاالت 
  السياسات والمبادئ التوجيهية 1 - 2

فريق عمل اللجنة الدائمة بين الوكاالت للحماية من االستغالل واالعتـداء الجنسـى فـى               
  .2002يونيو /  حزيران13، "خطة عمل"ألزمات اإلنسانية، ا

جماعة العمل بين الوكاالت الخاصة باألطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عـنهم             
 المملكـة   –الصليب األحمر الدولى، اللجنة الدولية للصليب األحمر، منظمة إنقاذ الطفولة           (

ئون الالجئين، صندوق األمم المتحدة لرعايـة       المتحدة، المفوضية السامية لألمم المتحدة لش     
المبادئ التوجيهية بين الوكاالت عن األطفال غيـر        ،  )، ورؤية عالمية  )اليونيسف(الطفولة  

  .2003، المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم

المفوض السامى لألمم المتحدة لشئون الالجئين، برنامج األمم المتحدة المشترك لمواجهـة            
اإليدز، صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية،      / ناعة البشرية المكتسب  فيروس نقص الم  

  .1999، دليل ميدانى بين الوكاالت: الصحة اإلنجابية فى أوضاع الالجئينوآخرون، 
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   مواد تدريبية2-2

مكتب المفوض السامى لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، منظمة إنقاذ الطفولة، منظمة األمـم             
، أوراق  الالجئـين ، والمفوض السامى لألمم المتحدة لشـئون        )اليونيسف(ولة  المتحدة للطف 

مرجعية عن العمل من أجل حقوق األطفال، قضايا مهمة عن العمل مـن أجـل حقـوق                 
  : األطفال

 .2002، منقح " واالستغاللسوء المعاملة" •

 .2000، "الجنود األطفال"  •

 .2001، " اإلعاقة"  •

 .2002، منقح "األطفال المنفصلون عن ذويهم"  •

مكتب المفوض السامى لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، منظمة إنقاذ الطفولـة، منظمـة األمـم               
، والمفوض السامى لألمم المتحدة لشئون الالجئين، أوراق مرجعية         )اليونيسف(المتحدة للطفولة   

  :عن العمل من أجل حقوق األطفال، أسس العمل من أجل حقوق األطفال

 .2001، "المراهقيننمو األطفال و" •

 .2001، "تعبئة المجتمع المحلى"  •

 .2002، "المعايير القانونية الدولية"  •

 .1999، "إعادة التوطين"  •

 .1999، "تحليل الوضع •

   وثائق أخرى2-3

عالج الناجين مـن     المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين ومنظمة الصحة العالمية،        
  .2002، االغتصاب

الصـحة النفسـية     لسامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين ومنظمة الصحة العالمية،       المفوضية ا 
  .1996، لالجئين
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  المواثيق الدولية -3
  ات والبروتوكوالت العالميةي االتفاق3-1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية، أو الالإنسـانية أو المهينـة أو               
  .1984ديسمبر /  كانون األولA/RES/39/46 ،10العقاب، قرار الجمعية العامة 

 A/55/383  ،2 لقرار الجمعيـة العامـة       1ملحق  : اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر القومية     
ينـاير   /  كـانون الثـانى    A/RES/55/25  ،8والذى تم إدراجه فى     2000نوفمبر  / تشرين الثانى 

2001.  

جوا، المكمل التفاقية األمم المتحدة ضد     بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا، وبحرا و       •
 تشـرين   A/55/383  ،2 لقرار الجمعيـة العامـة       3ملحق  : الجريمة المنظمة عبر القومية   

  .2001يناير /  كانون الثانىA/RES/55/25 ،8  والذى تم إدراجه فى2000نوفمبر / الثانى

فـال، المكمـل    بروتوكول لمنع، وحظر ومعاقبة االتجار باألشخاص، خاصة النساء واألط         •
 لقـرار الجمعيـة   2ملحـق  : التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر القومية    

 A/RES/55/25 ،8 فى ه والذى تم إدراج2000نوفمبر  /  تشرين الثانى  A/55/383  ،2العامة  
 .2001يناير / كانون الثانى

 األطفال، اتفاقيـة منظمـة      اتفاقية بشأن الحظر والعمل الفورى للقضاء على أسوأ صور عمالة         
   .1999يونيو/  حزيران17، 182العمل الدولية، رقم 

اتفاقية حول القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد النسـاء، قـرار الجمعيـة العامـة                   
A/RES/34/180 ،181979ديسمبر /  كانون األول.  

ار الجمعيـة   بروتوكول اختيارى التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، قر           •
 .1999أكتوبر /  تشرين األولA/RES/54/4 ،6 العامة

 كـانون   A/RES/1040(XI)  ،29اتفاقية حول جنسية النساء المتزوجات، قرار الجمعية العامـة          
  .1957يناير / الثانى

 كـانون   A/RES/640(VII)  ،20اتفاقية حول الحقوق السياسية للنساء، قرار الجمعيـة العامـة           
  .1952ديسمبر / األول
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نـوفمبر  /  تشرين الثـانى   A/RES/44/25  ،20 اتفاقية حول حقوق الطفل، قرار الجمعية العامة      
1989.  

بروتوكول اختيارى التفاقية حقوق الطفل حول اشتراك األطفال فى النزاعات المسـلحة،             •
 .2000مايو /  آيارA/RES/54/263 ،25قرار الجمعية العامة 

فل حول بيع األطفال، ودعارة األطفال، واسـتخدام        بروتوكول اختيارى التفاقية حقوق الط     •
/  آيـار  A/RES/54/263  ،25األطفال فى األعمال اإلباحيـة، قـرار الجمعيـة العامـة              

 .2000مايو

، سلسلة اتفاقيـات األمـم المتحـدة        1951يوليو  /  تموز 28االتفاقية الخاصة بحالة الالجئين،     
  .137، صفحة 189، مجلد 2545رقم

، سلسلة اتفاقيات األمم    1967يناير  /  كانون الثانى  31 بحالة الالجئين،    البروتوكول الخاص  •
 . 267، صفحة 606، مجلد 8791المتحدة رقم 

، 1949أغسطس  / آب12اتفاقية جنيف الخاصة بحماية األفراد المدنيين فى وقت الحرب،           •
 .287، صفحة 75، مجلد 973سلسلة اتفاقيات األمم المتحدة رقم 

 خاص بحماية ضحايا النزاعـات الدوليـة        1949تفاقيات جنيف لعام    بروتوكول إضافى ال   •
 .1977يونيو /  حزيران8، 1 بروتوكول –المسلحة 

 خاص بحماية ضـحايا النزاعـات غيـر         1949بروتوكول إضافى التفاقيات جنيف لعام       •
 .  1977يونيو/ ن حزيرا8، 2 بروتوكول -الدولية المسلحة

، XXI (A A/RES/2200(اسية، ملحق لقرار الجمعية العامة      العهد الدولى للحقوق المدنية والسي    
  .1966ديسمبر /  كانون األول16

العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، ملحـق لقـرار الجمعيـة العامـة                   
A(XXI) A/RES/2200 ،161966ديسمبر /  كانون األول.  
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   المواثيق اإلقليمية3-2

  أفريقيا

، وثيقة منظمة الوحـدة     1981يونيو  /  حزيران 27ألفريقى لحقوق اإلنسان والشعوب،     الميثاق ا 
  .1982 ، 58 المجلة التشريعية الدولية 21، 5 منقحة CAB/ LEG/ 67/3األفريقية 

ــة                       ــدة األفريقي ــة الوح ــة منظم ــل، وثيق ــة الطف ــوق ورفاهي ــى لحق ــاق األفريق الميث
CAB/ LEG/ 24.9/ 49 ،1990.  

  

  األمريكتان

، سلسلة اتفاقيـات    1969االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، اتفاقية سان خوسيه، كوستاريكا،         
  .123، مجلد 1144األمم المتحدة رقم 

، سلسلة اتفاقيات منظمة الـدول      1933ديسمبر  /  كانون األول  26اتفاقية بشأن جنسية النساء،     
  .38، صفحة 4األمريكية رقم 

، 1948مـايو   /  آيار 2 بين البلدان األمريكية بشأن منح الحقوق المدنية للنساء،          اتفاقية مشتركة 
  .51، مجلد 1438سلسلة اتفاقيات األمم المتحدة رقم 

، 1948مايو  /  آيار 2اتفاقية مشتركة بين البلدان األمريكية بشأن منح الحقوق السياسية للنساء،           
  .51، مجلد 1438سلسلة اتفاقيات األمم المتحدة رقم 

اتفاقية مشتركة بين البلدان األمريكية حول منع وعقاب والقضاء على العنـف ضـد المـرأة،                
، مجلـد   1543، المجلة القانونية الدولية، رقم      1994يونيو  /  حزيران 9،  "اتفاقية بيليم دو بارا   "

33.  

  أوروبا

 نـوفمبر   / تشـرين الثـانى    4االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية،        
  .5، سلسلة االتفاقيات األوروبية رقم 1950
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  وثائق األمم المتحدة -4
   الجمعية العامة4-1

، قـرار الجمعيـة العامـة                  "إعالن عـن القضـاء علـى التمييـز ضـد النسـاء            " 
A/RES/2263 (XXII) ،71967نوفمبر /  تشرين الثانى.  

،  A/RES/48/104 لجمعية العامـة  ، قرار ا  "إعالن عن القضاء على العنف ضد النساء      " 
  .  1994فبراير /  شباط23

، قـرار   "إعالن عن حماية النساء واألطفال فى حالة الطـوارئ والنـزاع المسـلح            " 
  .1974ديسمبر /  كانون األولA/RES/3318 (XXIX) ،14الجمعية العامة 

رتير ، تقرير للسـك   "توجيه نوع الجنس صوب االتجاه السائد فى أنشطة حفظ السالم         " 
  .2003فبراير /  شباطA/57/731 ،13العام، وثيقة األمم المتحدة 

توجيه منظور نوع الجنس صوب االتجاه السائد فى جميع السياسات والبرامج فـى             " 
، وثيقة األمم   1997، تقرير للمجلس االقتصادى واالجتماعى لعام       "نظام األمم المتحدة  

  .35-27ة ، صفح1997سبتمبر /  أيلولA/52/3 ،18المتحدة 

، وثيقـة األمـم المتحـدة       "قانون رومـا األساسـى للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة          " 
A/CONF.183/9  ،17 تشـرين   10تم تعديله بمحضر أعمـال       (1998يوليو  /  تموز 

 8، 1999نوفمبر /  تشرين الثانى  30،  1999يوليو  /  تموز 12،  1998نوفمبر  / الثانى
  ).2002يناير /  كانون الثانى16 و2001 يناير/  كانون الثانى17، 2000مايو / آيار

، قـرار  "الالجئـين القانون األساسى لمكتب المفوض السامى لألمم المتحدة لشـئون        " 
  .1950ديسمبر /  كانون األول14، )خامسا (428الجمعية العامة 

 كـانون   10،  )ثالثا( أ   217، قرار الجمعية العامة     "اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان   " 
  .1948مبر ديس/ األول

   مجلس األمن4-2

، وثيقـة األمـم المتحـدة       "تقرير السكرتير العام عـن النسـاء والسـالم واألمـن          " 
S/2002/1154 ،162002أكتوبر /  تشرين األول.  



- 258 - 

، وثيقة األمم المتحدة    "عن النساء والسالم واألمن   ) 2000 (1325قرار مجلس األمن    " 
S/RES/1325) 2000 (312000أكتوبر /  تشرين األول.  

   المجلس االقتصادى واالجتماعى4-3

، تقرير للمفـوض    "مبادئ وإرشادات مقترحة بشأن حقوق اإلنسان واالتجار باألفراد       " 
السامى لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى المجلس االقتصادى واالجتماعى، ملحـق،           

 20،  1ملحق  / E/2002/68/Add.1، وثيقة األمم المتحدة     2002جلسة رئيسية فى عام     
  .2002مايو / آيار

   لجنة حقوق اإلنسان4-4

/ E/CN.4/1998/53، ملحق لوثيقة األمم المتحدة      "مبادئ توجيهية بشأن النزوح داخليا    " 
زيادة تدعيم وتشجيع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما فى ذلك        "  بعنوان 2ملحق  

: خاص النـازحين  برامج وأساليب عمل لجنة حقوق اإلنسان، والنزوح الجماعى واألش        
دينج، مقدم وفقا لقرار المفوضـية      . فرانسيس إم / تقرير لممثل السكرتير العام، السيد    

  .1998فبراير /  شباط11، "39/ 1997

، تقريـر   "العنف ضد المـرأة   : تكامل الحقوق اإلنسانية للمرأة ومنظور نوع الجنس      " 
ديكا كوماراسـوامى،    را /ةوعواقبه، اآلنس  بالعنف ضد المرأة، أسبابه    المقرر الخاص 

، وثيقـة األمـم     45/ 2000الذى تم تقديمه متفقا مع قرار مفوضية حقوق اإلنسـان           
     .2001يناير /  كانون الثانىE/CN.4/2001/73 ،23المتحدة 

االغتصاب المنظم واالسترقاق الجنسى والممارسات     :  لالسترقاق األشكال المعاصرة " 
. ، تقرير ختـامى قدمتـه جـاى جيـه         "مسلحةالمشابهة لالسترقاق أثناء النزاعات ال    

 E/CN.4/Sub.2/1998/13  22ماكدوجال، المقرر الخاص، وثيقـة األمـم المتحـدة          
  .1998يونيو / حزيران
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   هيئات اتفاقيات حقوق اإلنسان4-5

، الجلسة الحاديـة    العنف ضد النساء  : 19توصية عامة   "لتمييز ضد النساء،    لجنة القضاء على ا   
  .1994 ، 84 صفحة 1مراجعة HRI/GEN/1/Rev.1   مم المتحدةعشر، وثيقة األ

المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقـارير األوليـة للـدول األطـراف فـى            " لجنة حقوق الطفل،    
، "البروتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل حول اشتراك األطفال فى النزاعـات المسـلحة            

  .2001أكتوبر/  األول تشرينCRC/OP/AC/1 ،12 وثيقة األمم المتحدة

المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقارير األولية التى ستقدمها الدول األطراف         " لجنة حقوق الطفل،    
، الفقرة األولى، عن البروتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل حول بيـع            12بموجب المادة   

ثيقـة األمـم المتحـدة      ، و "األطفال ودعارة األطفال واستخدام األطفال فى األعمال اإلباحيـة        
CRC/OP/SA/1 ،42002أبريل /  نيسان.  

   المؤتمرات الدولية4-6

سـبتمبر  /  أيلـول  15-4: بكين( إعالن وبرنامج عمل بكين، المؤتمر الدولى الرابع للمرأة         " 
/  أيلـول  A/CONF.177/20/Add.1  ،15 و A/CONF.177/20، وثائق األمـم المتحـدة       )1995

  .1995سبتمبر 

، "اجن عن التنمية االجتماعية وبرنامج عمل القمة الدولية للتنميـة االجتماعيـة           إعالن كوبنه " 
، وثيقة األمم المتحدة    )1995مارس  /  آذار 12-6: كوبنهاجن(القمة الدولية للتنمية االجتماعية     

A/CONF.166/9 ،191995أبريل /  نيسان.  

 الجنسى التجارى لألطفال    ، المؤتمر الدولى األول لمناهضة االستغالل     "إعالن وبرنامج عمل  " 
  .1996، )1996أغسطس /  آب31-27: ستوكهولم(

، المؤتمر الدولى الثانى لمناهضـة االسـتغالل الجنسـى          "2001معاهدة يوكوهاما العالمية    " 
  .2001، )2001ديسمبر /  كانون األول20-17: يوكوهاما(التجارى لألطفال 

يونيـو  /  حزيران 25-14: فيينا(وق اإلنسان   ، المؤتمر الدولى لحق   "إعالن وبرنامج عمل فيينا   "
  .1993يوليو /  تموزA/CONF.157/23 ،12، وثيقة األمم المتحدة )1993
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  مواد مرجعية أخرى - 5

دليل للعاملين  : التقييم الريفى السريع والتقييم الريفى التشاركى     خدمات اإلغاثة الكاثوليكية،    
دمات اإلغاثـة الكاثوليكيـة، بـالتيمور،        خ ،الميدانيين وشركاء خدمات اإلغاثة الكاثوليكية    

1999.  

القوانين والسياسات المؤثرة على حياتهن     : نساء العالم مركز القوانين والسياسات اإلنجابية،     
 مركز القوانين والسياسات اإلنجابيـة، نيويـورك،        ،اإلنجابية، أفريقيا الناطقة باإلنجليزية   

1997.  

 نوع الجنس والعنف الجنسى ووباء فيروس       :الموت حزنا " ،  .وجوردون، بى . كريهان، ك 
  .1997، بحث فى مؤتمر، برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، "نقص المناعة البشرية

 –القضاء على دعارة األطفال واستخدامهم فى األعمال اإلباحية واالتجـار بهـم            "منظمة   
  .2001، تشايلد وايز، ملبورن، ، اختر بعناية)ECPAT" (استراليا

نحو مبـادرة   : النساءالقضاء على العنف الجنسى ضد      العالمى لألبحاث الصحية،    المنتدى  
  .2000 المنتدى العالمى لألبحاث الصحية، جنيف، ،عالمية

مناقشـة األبحـاث    : رسم خريطة انتشار وباء عالمى    المنتدى العالمى لألبحاث الصحية،     
نتدى العـالمى لألبحـاث    ، الم الحالية عن االغتصاب، واالعتداء والتحرش الجنسى بالنساء      

  .2000الصحية، جنيف، 

اإلحصاءات صحيفة حقائق   : صحيفة حقائق عن العنف المرتبط بنوع الجنس      " ،  .هيس، إل 
  .1992اإلجراءات المتخذة مركز المنبر الدولى للدفاع عن النساء، نيويورك، 

، كليـة   11، رقم   1 تقارير سكانية، سلسلة     ،إنهاء العنف ضد النساء   ، وآخرون،   .هيس، إل 
الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز، برنامج المعلومات السكانية، بـالتيمور ميريالنـد،            

1999.  

 مجلـس   .تركيز على األبحاث  : اإلكراه الجنسى والصحة اإلنجابية    وآخرون،   ،.هيس، إل 
     .  1995السكان، نيويورك، 

قاش للبنك الدولى    ورقة ن  ،العبء الصحى الخفى  : العنف ضد النساء  ، وآخرون،   .هيس، إل 
  .1994البنك الدولى، واشنطن، / ، البنك الدولى لإلنشاء والتعمير)255رقم (
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معالجـة العنـف    : البحث عـن الحمايـة    ،  )مراقبة حقوق اإلنسان  (هيومان رايتس ووتش    
 هيومان رايتس ووتـش، نيويـورك،       ،الجنسى واألسرى فى مخيمات الالجئين فى تنزانيا      

2000.  

العنف الجنسى أثناء اإلبادة العرقية فى رواندا وفـى         : حياة ممزقة ،  هيومان رايتس ووتش  
  .1996 هيومان رايتس ووتش، نيويورك، أعقابها،

 مكتـب   ،دليل تطوير وعمـل   : الممرضة الفاحصة لحاالت االعتداء الجنسى    ،  .لدراى، إل 
  .1999ضحايا الجريمة، مكتب برامج العدالة، وزارة العدل األمريكية، واشنطن، 

تقيـيم انتشـار العنـف      : ألم ال تستطيع الدموع التعبير عنه     " ،  .وجوديير، إل . ا، إس ندون
، لجنـة اإلنقـاذ     " البورونديين فى تنزانيـا    الالجئينالجنسى والقائم على نوع الجنس بين       

  .1997الدولية، تنزانيا، 

 تقريـر برنـامج العنـف     : مساحة آمنة أوجدتها النساء للنساء    " ،  .ورود، دى . ندونا، إس 
  .1998، لجنة اإلنقاذ الدولية، تنزانيا، "الجنسى والقائم على نوع الجنس

ببليوغرافيا للمواد الخاصة بقضايا الصحة اإلنجابيـة المتعلقـة بالسـكان           "،  .بوردين، إس 
،  ُمعّدة لمجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت عن الصحة          "المتأثرين بالنزاعات المسلحة  

  .2002اإلنجابية، 

دليل بـرامج   : نهج عملى لمواجهة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس        ،  .، إل ستيفينز
 طبعة بايلوت، صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية،        ،لمقدمى ومديرى الرعاية الصحية   

  .2001نيويورك، 

 دراسة مقدمة من السكرتير العام بناء علـى قـرار          ،النساء والسالم واألمن  األمم المتحدة،   
  .      2000، األمم المتحدة، نيويورك، 2000، 1325من رقم مجلس األ

اإليدز / فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب    "،  )اليونيسف(منظمة األمم المتحدة للطفولة     
مذكرة إرشادية للبرنامج، منظمة األمم المتحـدة       " واألطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة   

  .2002، نيويورك، )اليونيسف(للطفولة 

اإليدز / فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب    "،  )اليونيسف(منظمة األمم المتحدة للطفولة     
بيان حقائق لمنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة          : واألطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة   

  .2002، نيويورك، )اليونيسف( المتحدة للطفولة األمم ، منظمة)"اليونيسف(
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االرتباط بين االعتداء واالسـتغالل الجنسـى       " ،  )اليونيسف (منظمة األمم المتحدة للطفولة   
، منظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة         "اإليـدز / وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب    

  .2002، نيويورك، )اليونيسف(

، صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة،      تقدم نساء العالم  صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة،      
  .2000نيويورك، 

اسـتجابة  : العنف الجنسى والنزاعات المسـلحة   قسم النهوض بالمرأة التابع لألمم المتحدة،       
  .1998 األمم المتحدة، نيويورك، ،األمم المتحدة

المفوض السامى لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحـدة المشـترك بشـأن              
عن فيـروس نقـص المناعـة      اإليدز، إرشادات   / فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب    

  .2002اإليدز وحقوق اإلنسان، األمم المتحدة، نيويورك وجنيف، / البشرية المكتسب

القضايا البارزة فى البرامج التى تخدم      : العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس     ،  .فان، ب 
  .2002, نيويورك, اتحاد الصحة اإلنجابية لالجئين, األشخاص النازحين

فمتى؟ معالجة العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس فـى          , ا لم يكن اآلن   إذ, .جيه, وارد
 اتحاد الصحة اإلنجابية    ،نظرة شاملة . أوضاع الالجئين والنازحين داخليا وما بعد النزاعات      

  .2002لالجئين، نيويورك، 

 ،" صحيفة حقـائق   –حزمة الخدمات األولية الدنيا     "،  الالجئينلجنة المرأة للنساء واألطفال     
   .2003، نيويورك، "الالجئينلجنة المرأة للنساء واألطفال 

قائمـة  : مراقبة تنفيذ حزمة الخدمات األولية الدنيا     "،  الالجئينلجنة المرأة للنساء واألطفال     
  .2003، نيويورك، الالجئينلجنة المرأة للنساء واألطفال ، "مراجعة

  .2000س العالمى، جنيف، مجلس الكنائس العالمى، التغلب على العنف، مجلس الكنائ

شأن صـحى   : ببليوغرافيا مزودة بتذييالت عن العنف ضد النساء      منظمة الصحة العالمية،    

  .1999 منظمة الصحة العالمية، جنيف، ،ومرتبط بحقوق اإلنسان

التدريب على مهارات تقديم المشورة فيما يتعلق بـالجنس عنـد           منظمة الصحة العالمية،    

، منظمة الصحة   WHO/ADH/93.3 وثيقة   ،دليل الميّسر : ابية، والصحة اإلنج  المراهقين

  .1993العالمية، جنيف، 
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ملف إعالمى، منظمة الصحة العالميـة، جنيـف،        : منظمة الصحة العالمية، ختان اإلناث    

1999.  

توصيات أخالقية وأمنية إلجراء أبحاث     : وضع النساء فى المقدمة   منظمة الصحة العالمية،    

، منظمـة الصـحة     WHO/EIP/GPE/99.2 وثيقـة    ،نسـاء عن العنف األسرى ضد ال    

  .1999العالمية، جنيف، 

 سلسـلة مطبوعـات     ،أسئلة وأجوبة عن الصحة وحقوق اإلنسان     منظمة الصحة العالمية،    

  .2002، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 1الصحة وحقوق اإلنسان، إصدار رقم 

 منظمة الصحة العالميـة،     ،حةقضية صحية مل  : العنف ضد النساء  منظمة الصحة العالمية،    

  .1997جنيف، 

منظمة الصحة العالمية، تقرير عن العنف والصحة فى العالم، منظمة الصـحة العالميـة،              

   .2002جنيف، 

     

  


