هل ننصت؟

االلزتام مبا قطعناه عىل أنفسنا أمام النساء والفتيات املتأثرات بالزناع السوري

اللجنة الدولية لإلغاثة | سبمترب 2014

أعىل :الجئة سورية تسري مع حفيدهتا يف شوارع خممي الدومزي يف العراق.

متهيد

احتل احتدام القتال الذي استعر يف سوريا والبلدان املجاورة صدارة
األخبار ،ولكن من اجلوانب امللحوظة يف هذا الرصاع – وما يرتتب هيلع
من آثار خطرية– ومن مواصلته دون اإلبالغ عنه ،تلك املعاناة اليت تهشدها
الفتيات والنساء .فوفقا ملا أوردته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني جتاوز عدد األخشاص املرشدين يف شىت بقاع األرض  50مليون
خشص ،لملرة األوىل منذ احلرب العاملية الثانية .وتشلك النساء والفتيات
الغالبية العمظى من الالجئني واألخشاص املرشدين داخل ًيا .وهن اللوايت
يتحملن العبء األكرب ،وعىل الرمغ من ذلك تسقط أصواهتن ووجهات
نظرهن عىل آذان مصاء.
ويربز التقرير وضع النساء والفتيات داخل سوريا وكذلك حالة اللوايت
ً
حبثا عن السالمة يف لبنان واألردن وتركيا والعراق.
هربن من الزناع
وتعرضت الكثريات مهنن إىل العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع
االجمتايع  ،وأجربن عىل الزواج املبكر ،وكن فريسة الرصاعات
االقتصادية ،وتشوهت نفسياهتن من جراء احلرب اليت يبدو أهنا ممتدة
إىل ما ال هناية .وال بد لنا أن ننظر إىل النساء والفتيات املتأثرات بالزناع
بوصفهن أكرث من جمرد حضايا للوحشية ،فهن حمراكت للتغيري ،وإن
أتيحت هلن الفرصة بإماكهنن أن ينتقلن مبجمتعاهتن إىل آفاق جديدة.
ويقدم هذا التقرير حتليل حممك لألثر املرتتب عىل الرصاع السوري
اإلقليمي عىل النساء والفتيات ،ويأيت هذا التحليل يف الوقت املناسب.
فيحتوي هذا التقرير عىل توصيات رامية إىل تناول احتياجات النساء
والفتيات يف السياقات اإلنسانية عىل حنو أكرث فعالية .وبالفعل اعمتدت

األمم املتحدة والواليات املتحدة واململكة املتحدة والعديد من احلكومات
سياسات بغية التعامل مع محاية النساء والفتيات ومشاركهتن يف التمنية
وتنفيذ املساعدات اإلنسانية .ولكن ال تزال هناك جفوة هائلة بني سن
السياسات وتنفيذها ،إذا ما عدنا إىل الوراء مخس عرشة سنة منذ اعمتاد
جملس األمن لألمم املتحدة القرار  ،1325الذي أكد عىل العبء اخلاص
الذي يقع عىل عاتق النساء من جراء الزناعات املسلحة ،ولكن األمر األمه
بالنسبة هلذا القرار والقرارات الالحقة الصادرة عن جملس األمن مرورها
دون أن تكون موضع تنفيذ .وينبيغ أن نكون أفضل من ذلك.
والشكر لك الشكر إىل ديفد ميليباند واللجنة الدولية لإلغاثة عىل ما بذلوه
من جهد متفانٍ لتقدمي اإلعانات اإلنسانية إىل بعض أشد الفائت ضع ًفا من
ساكن العامل .وال ميكننا التصدي للرصاعات العنيفة يف الوقت احلارض
دون االسمتاع إىل أصوات أكرث من يتأثرون هبا ورفعها.
السفرية ميالين فيفري
املدير التنفيذي
معهد جورج تاون للنساء والسالم واألمن
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 #هل ننصت
مجيع األمساء لملقاطع املقتبسة يف هذا التقرير مت تغيريها محلاية هوية املتحدثة إال يف حالة موافقهتن عىل ذكر أمساهئن.

عىل الصفحة األمامية واخللفية للغالف :صورة فامطة إحدى النساء اللوايت هربن من العنف يف سوريا وتعيش اآلن يف أحد خمميات الالجئني يف األردن .إهنا فنانة سورية بارزة وحترض
الرباجم املنفذة من خالل أحد مراكز املرأة التابعة للجنة اإلغاثة الدولية.
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ملخص تنفيذي

كتبت اللجنة الدولية لإلغاثة ( )IRCهذا التقرير بعنوان “هل ننصت؟ الوفاء مبا قطعناه من الزتامات أمام
النساء والفتيات :تقرير عن العنف ضد النساء والفتيات املتأثرات بالرصاع السوري” بغية حتقيق غرض أبعد
من جمرد الهشادة عىل معاناة النساء والفتيات السوريات الاليت وقعن يف براثن نزاع إقليمي .و ُيعىن هذا
التقرير بتفعيل ما قطعه املجمتع الدويل عىل نفسه من وعود لسنوات؛ واملمتثل باخلروج مبصاحل النساء والفتيات
 الاليت يتأثرن بالزناع عىل حنو غري متناسب  -من هامش تقدمي اخلدمة والعمل عىل تعمميها يف الرباجماإلنسانية .ويلخص هذا التقرير معلومات مبنيه عىل التواصل مع آالف النساء والفتيات يف املنطقة منذ أن بدأت
األزمة السورية .ويرفع هذا التقرير أصواهتن ويسلط الضوء عىل حمنهتن وظروفهن .مكا يقدم توصيات بشأن
ما ميكن اتباعه من سبل إلحداث تغيري فوري يف حياهتن .فالنساء والفتيات السوريات حباجة إىل أكرث من
جمرد اللكام؛ فهن جديرات بأن يمت اختاذ إجراء فعيل من أجلهن.

والقضايا اليت مت تسليط الضوء علهيا يف هذا التقرير مت مجعها وحتليلها بناء
عىل مواد ومعلومات واردة من براجم تنفذها اللجنة الدولية لإلغاثة يف 64
جممتع حميل يف لك من سوريا والعراق واألردن ولبنان وتركيا ،والقامئ عىل
تنفيذها ما يزيد عن  260موظف ومتطوع من العاملني يف املنمظة من الذين
يعنون عىل وجه اخلصوص بأنشطة محاية املرأة ومتكيهنا .وكذلك عقدت اللجنة
الدولية لإلغاثة يف الفرتة الواقعة ما بني  18مايو /أيار وحىت  1يوليو /متوز
 2014مقابالت مع  198من السيدات والفتيات املراهقات السوريات اضافة
اىل رجال سوريني ترشدوا من جراء الرصاع الدائر .واكن اهلدف األسايس من
هذه املقابالت واملجموعات املركزة فهم التحديات اليت تواجه الفتيات والنساء
املرشدات يف املنطقة وفق تعبريهن عهنا ،وكيف متكن من التكيف معها.
وحددت النساء والفتيات ثالثة -مواضيع أساسية عندما ُطرح علهين السؤال:
“ما يه التحديات الكربى اليت تواجههنا؟” أوال الواقع اليويم من االستغالل
والتحرش اجلنيس .حيث كشفن عن شعورهن الدامئ باخلوف وحتدثن كذلك
عن مستويات مهولة من التحرش .وثان ًيا ،أطلعتنا النساء أن بيوهتن مل تعد
ً
وثالثا ،حتدثت
مال ًذا يلجأن اليه وحتدثن عن تزايد حوادث العنف األرسي .
النساء عن الزواج املبكر والزواج باإلكراه يف ظل الترشد واملوارد املتآلكة.
ومن الواحض أن النساء والفتيات السوريات يواجهن خماطر وأشاكل
متعددة من العنف نتيجة للزناع والترشد .وعىل وجه التحديد ،جيربن الفتيات
املراهقات عىل الزواج يف سن مبكر مما يعرضهن للعنف داخل وخارج املزنل،
وتواجه الفتيات أيضا صعوبات بالغة يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية
والتعلمي .ويزداد تردد األهل بشأن أمهية التعلمي بالنسبة لفتياهتن املراهقات
من جراء املخاطر احمليطة بسالمة بناهتم يف سعهين للوصول إىل املدرسة.
ويتضح من احلوار مع الفتيات أن أغلهبن يرغنب يف الذهاب إىل املدرسة
عالجا ناج ًعا لبعض من الصعوبات اليت يواجههنا.
ويرين هذا
ً
وعىل مدار امخلسة عرش سنه املاضيه ،تزايد االهمتام بالعنف ضد النساء
والفتيات يف أوقات الزناعات واألزمات بفضل سلسلة من املناقشات املهمة
حول السياسات ،واملبادرات وااللزتامات اإلنسانية1املتعلقة بذلك .ومل يأت
اإلقرار الرمسي بتأثر النساء بقدر غري متناسب بالزناعات املسلحة ،وكذلك
بدورهن الفاعل يف منع الزناعات وحلها ،إال بصدور قرار جملس األمن التابع
لألمم املتحدة رمق  1325يف أكتوبر /ترشين األول والذي يمتحور حول النساء
والسالم واألمن .ووضعت األراكن الثالثة لقرار  ،1325اليت يه امحلاية
واملشاركة والوقاية ،األسس لستة قرارات الحقة صدرت عن جملس األمن يف
الفرتة ما بني  2008و2،2013مرفقة هبذا التقرير.
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وبناء عىل ذلكُ ،عقدت العديد من احملافل الدولية اليت تركز عىل هذه املسألة
مثل ندوة  2006حتت عنوان “النـدوة الدوليـة املعنيـة بـالعنف اجلنيس يف
حاالت الزناع وما بعـدها”“ ،بغية تعزيز الزتامنا ومعلنا املشرتك ملنع العنف
3
اجلنيس يف حاالت الزناع وما بعد انهتاء حاالت الزناع واالستجابة هلا”.
واستضافت اململكة املتحدة يف سنة  2014مؤمتر القمة العاملي إلهناء العنف
اجلنيس يف حاالت الزناع يف إطار مبادرة منع العنف اجلنيس ( .)PSVIويف
هشر نومفرب /ترشين الثاين  2013نمظت حكومة اململكة املتحدة بالتعاون مع
حكومة السويد “دعوة للعمل محلاية النساء والفتيات يف حاالت الطوارئ” بغية
حشد الواكالت غري احلكومية والواكالت التابعة لألمم املتحدة واجلهات املاحنة
وأحصاب املصاحل اآلخرين بشأن هذا املوضوع ،مع عقد اجمتاع آخر لملتابعة
تستضيفه حكومة الواليات املتحدة يف خريف .42014
وعىل الرمغ من هذه املسايع املشكورة فإهنا لن تكون هادفة إال إن ُترمجت
إىل اجراءات فعلية .ولكن إىل اآلن مل حُيدث االهمتام العاملي سوى تغيري ضئيل
يف احلياة اليومية للعديد من النساء والفتيات السوريات.

مقر

 -معرها  37سنة ،األردن

النساء السوريات يمتتعن بالذاكء .تغريت األحوال واآلن
أصبحن هن معيالت ألرسهن  .يشعرن بالتعب وياكحفن،
ولكهنن شاخمات اكلوتد.

وحتدثت النساء والفتيات الاليت نمسع أصواهتن يف هذا التقرير عن طبيعة
واسمترارية العنف الذي يواجهنه ملجرد كوهنن إناث .وحتدثن عن شعورهن
باإلرهاق من املفاوضات اليومية املتعلقة بتحقيق سالمهتن اجلنسية واجلسدية
وتأمني الغذاء واملاء واملأوى وامللبس .وأخربتنا النساء مبا ييل :بعض من هذه
األمور ليست جديدة علينا ،حيث كنا عرضة للعنف األرسي والزواج املبكر يف
سوريا كذلك .ال شك أننا نشعر اآلن باألمان من طلقات الرصاص ومن قنابل
املدافع ،ولكن كيف ميكننا التعامل مع الهتديدات اليت نواجهها يف بيوتنا
وجممتعاتنا اليت نعيش فهيا .وأطلعتنا النساء عىل معاناهتن اليومية ليس
فقط من أجل العيش ولكن من أجل العيش دون املساس بكرامهتن ورشفهن.
وحتدثن عن املخاطر اليت تواجه األخوات والعامت واخلاالت واألمهات
املرشدات داخل سوريا حيث تشتعل نريان الزناع ،وعن أملهن أن يضع الزناع
أوزاره.

واآلن فات األوان للتعليق عىل ما حيدث للنساء والفتيات املرشدات داخل
وخارج سوريا  .البد أن يضع املجمتع الدويل معيا ًرا أعىل بكثريملسؤوليته
جتاه النساء والفتيات من خالل معلنا يف املنطقة .واالحمتاالت بالنسبة للسنة
املقبلة دالة عىل بيئة تتسم بتصاعد العنف وكرثة التغريات واملخاطر بالنسبة
لملدنيني سميا النساء والفتيات .ويتسع الزناع ليمشل العراق وتنقسم املعارضة
ويقسو القتال ليصبح العامل الذي تعيش فيه النساء والفتيات السوريات أصغر
وأكرث عزلة بل وأشد خطورة .وتصبح سالمة وأمن النساء مهددة بشلك مبارش
من جراء ظهورمجاعات متطرفة من شالكة “داعش”(تنظمي الدولة اإلسالمية)،
اليت تزنع عن النساء والفتيات أي مكتسبات حنو املساواة .واالحتياج األشد
حرجا بالنسبة للنساء والفتيات هو رضورة اختاذ إجراءات فورية لضامن
ً
أمهنن وسالمهتن من االستغالل واالعتداء ،وأيضا متكيهنن حبيث يصبحن
مشاراكت فاعالت يف بيوهتن وجممتعاهتن ويف حياهتن الخشصية.
وضعت اللجنة الدولية لإلغاثة مجموعة من مثاين توصيات بناء عىل املقابالت
اليت مت عقدها مع النساء والفتيات .والعامل األسايس وراء جناح هذه
التوصيات هو إرادة املجمتع اإلنساين يف وضع أولوية الحتياجات النساء
والفتيات قوال وفعال .وزيادة المتويل جزء مهم من املعادلة ،وهو رضورة
خصوصا تلك اليت تؤثر عىل
ملواجهة جحم املسائل املتعلقة بامحلاية ونطاقها
ً
النساء والفتيات .ولكن األمر أبعد من أن يكون فقط متعلق بالمتويل .حفىت
مع مستويات المتويل احلالية بإماكن املجمتع الدويل حتسني حياة النساء
والفتيات عىل حنو جذري من خالل ضبط اإلجراءات اليت تتخذ مع املعايري
وااللزتامات القامئة .أما التوصية الثانية فتنصب عىل حتسني حياة النساء
والفتيات السوريات.
أوال :ال بد أن يكون صوت النساء والفتيات هو القوة األساسية الدافعة للعمل
اإلنساين .إذ تشلك النساء والفتيات أكرث من  %50من مجموع الساكن
الالجئني ،وينبيغ عىل الواكالت التابعة لألمم املتحدة وعىل احلكومات املضيفة
واجلهات املاحنة السيع لالطالع عىل وجهات نظر النساء والفتيات وتقديرها.
والعمل مبوجب ما حتدده النساء والفتيات بوصفه من األولويات مع تصممي
الرباجم بغية حتقيق هذه الغاية.
ثانيا :ينبيغ أن تكون النساء والفتيات آمنات من العنف املبين عىل النوع
االجمتايع عند اللجوء .وعىل األمم املتحدة أن تطلب إجراء تقيمي آين إقليمي
لتقدير تطبيق املعايري الدنيا مكا حددهتا املبادئ التوجهيية فميا بني الواكالت
خبصوص الوقاية من العنف املبين عىل النوع االجمتايع واالستجابة له.
وأن يطبق هذا التقيمي اآلين يف العمل عرب احلدود مشايل سوريا وكذلك يف
املخميات واملناطق احلرضية يف تركيا واألردن ولبنان والعراق.
ً
ثالثا :ينبيغ أن حتصل النساء والفتيات عىل طرق آمنة للتجسيل الفردي
يف لك من املخميات واملناطق احلرضية .فعندما ال تجسل النساء أو تجسل
فقط حتت امس رب األرسة الذكر تزيد بعض املخاطر وقد يواجهن صعوبات
يف جتاوز العقبات اليت تواجههن للحصول عىل اخلدمات الرضورية .فعىل
سبيل املثال يعين التجسيل حق النساء يف احلصول عىل بعض اخلدمات
مثل الرعاية الصحية والدمع املادي .مكا حيمي التجسيل املرأة من الرتحيل
القرسي .واختذت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني خطوات إجيابية
يف هذا الصدد وال تزال هناك حاجة لعمل املزيد ليك يتوحد هذا املعيار عرب
املنطقة .فعىل سبيل املثال عندما يكون انقسام األرسة رضور ًيا ،ال بد من
تقدير احلاالت عىل وجه الرسعة من جانب موظف امحلاية املدرب عىل العنف
املبين عىل النوع االجمتايع بغية حتديد املصلحة الفضىل لملتأثرات.

�أعىل :مشال العراق أثناء تدفق عرشات اآلالف من الالجئني من سوريا معمظهم من أصول كردية يف يناير /اكنون
الثاين .2014

رابعا :ينبيغ أن تتوفر الرعاية املناسبة للناجيات من العنف املبين عىل النوع
ً
االجمتايع حيمنا وأيمنا يسعني للحصول اليه .ويعين ذلك رضورة أن تكفل
املنمظات التابعة لألمم املتحدة واملنمظات اإلنسانية جماالت آمنه ومتعددة
للتدخل حبيث تمتكن الناجيات من اإلفصاح عن حوادث العنف اليت تعرضن
هلا وتليق الدمع أو اإلحالة الفورية .وينبيغ أن تكون نقاط التدخل هذه متاحة يف
األماكن اليت تذهب إلهيا النساء دون تعرضهن للسؤال أو ومصة العار ،فعىل
سيبل املثال جيب أن تتوفر نقاط التدخل هذه يف املدارس والعيادات الصحية
ومراكز املرأة ومواقع التوزيع ومن خالل اخلدمات املتنقلة .
خامسا :ينبيغ نرش الرباجم املخصصة ملواجهة خماطر واحتياجات الفتيات
ً
املراهقات عىل امتداد االستجابة اإلقلميية .ويتطلب هذا األمر براجم متعددة
التخصصات لكفالة املساحات اآلمنة واخلدمات املناسبة للفئة العمرية وإتاحة
فرص املهارات احلياتية للفتيات املراهقات.
سادسا :حتتاج الفتيات املراهقات إىل مدخل آمن للتعلمي .وتوحض سنوات
ً
خربة اللجنة الدولية لإلغاثة يف تنفيذ برناجم التعلمي يف حاالت الطوارئ أن
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ملخص تنفيذي (تابع)
الفرص اآلمنة للتعلمي رادع للعديد من املشلكات احملددة اليت تواجه الفتيات
املراهقات .فاخنراط الفتيات يف بيئة التعمل يهسم يف شعورهن بأن لدهين
خيار ويساعدهن عىل تكوين شباكت اجمتاعية مهمة .ويتطلب ذلك بيائت
تعمل آمنة تستطيع الفتيات الوصول الهيا وأن يكون لآلباء والفتيات املعلومات
الدقيقة بشأن فرص التعلمي املعمتدة.
سابعا :ينبيغ عىل املنمظات التابعة لألمم املتحدة واملنمظات اإلنسانية
ً
ً
مبارشا محلاية النساء والفتيات،
االعرتاف بالعنف األرسي عىل أنه هتديدًا
وأن تزيد من فهمها ألسباب العنف األرسي وعواقبه ،مع إعطاء األولوية لتوفري
المتويل وتصممي خدمات لالستجابة له والوقاية منه عىل حد سواء.
ثام ًنا :ينبيغ أن تمتكن النساء والفتيات من العيش بدون التعرض إىل االعتداء
واالستغالل اجلنيس الذي حتدثن عن مواجهته لك يوم .ويتطلب هذا قيام

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واحلكومات املضيفة واملنمظات
اإلنسانية تنفيذ آليات وتنسيقها ومتابعهتا وكذلك العمل مع الرشاكء احملليني
للوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنيس.
إنه واحض ومفهوم أن العديد من النساء والفتيات السوريات يشعرن باليأس.
ولكن مع العمل الرسيع والرباجم املتينة ينبيغ أن تمتكن الفتيات من الوصول
حبرية إىل املساعدات الرضورية مثل الرعاية الصحية واملأوى اآلمن .ومن
خالل الرشاكة القوية واإلسرتاتيجية بني املنمظات الدولية واحمللية واحلكومات
املضيفة والنساء والفتيات اللوايت خندمهن ميكن أن حتيا النساء والفتيات
حياة آمنة بكرامة .ويسلط هذا التقرير الضوء عىل املخاطر اليت تواجه النساء
والفتيات السوريات وهو دعوة ملحة وفورية إىل العمل اجلاد.

أكثر من  3ماليين شخص هربوا من سوريا منذ بدء األزمة
تركيا

 825012الجئ سوري

2

سوريا

 10,8مليون خشص متأثر باالزمة
5
ممن يعيشون يف سوريا

لبنان

العراق

 216303الجئ سوري مجسل

Beirut

 1143178الجئ سوري مجسل

دمشق ★
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اململكة العربية السعودية

األردن

أرسائيل

 611641الجئ سوري مجسل

1

من بين من تمكنوا من الهرب

 4من كل 5

أخشاص نساء أو أطفال

70%
30%

يعيشون يف
املخميات

يعيشون خارج
املخميات يف
املناطق احلرضية
أو الريفية

 1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اعتبا ًرا من  16أغسطس /آب 2014؛  2املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اعتبا ًرا من  22أغسطس /آب 2014؛  3املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اعتبا ًرا من  15أغسطس /آب
2014؛  4املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اعتبا ًرا من  29أغسطس /آب 2014؛ صندوق األمم املتحدة للساكن ،اعتبا ًرا من أغسطس /آب 2014
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مقدمة

نلمتس اإلنسانية  -أن يعاملنا الناس عىل أننا برش.

ندى 35،سنة وتعيش يف األردن

تدهورت الثورة السورية السملية اليت بدأت يف مارس /آذار إىل نزاع دموي
ووحيش بني نظام األسد ومجموعة متنوعة من قوات املعارضة ما اكن له
تبعات إقلميية .وهشد إقلمي كردستان يف العراق مؤخ ًرا موجات من العراقيني
املرشدين الذين وصلوا من األنبار ونينوى واملناطق املجاورة .واآلن وقد مرت
أربع سنوات عىل الزناع أحاط مكتب مفوض األمم املتحدة السايم لشؤون
الالجئني بأن الزناع السوري أنشأ “واحدة من أكرب اهلجرات يف التارخي
املعارص” ،مع توقع احتياج قرابة  %75من الشعب السوري بأمكله إىل
مساعدات إنسانية مع هناية عام  5.2014أما يف داخل سوريا فتتعمق حالة
الطوارئ اإلنسانية يوم ًيا مع وجود  6,5مليون خشص مرشد داخل ًيا يف الوقت
احلايل عالوة عىل احتياج  10.8مليون خشص سوري إىل املساعدة اإلنسانية
داخل بالدمه 6.وتأثرت النساء والفتيات عىل وجه اخلصوص تأثر شديد وسليب
من جراء هذا الزناع .وبوصفهن الجائت هربت النساء والفتيات السوريات
ٍ
وقاس ،زادت فيه األعباء اليت
تاراكت وراهئن لك ما يعرفنه إىل واقع جديد
يواجههنا ملجرد كوهنن إناث زيادة ملحوظة.
ويف الوقت احلايل خممي الزعرتي لالجئني يف األردن هو واحد من أكرب
ثالثة خمميات لالجئني يف العامل حيث يقارب عدد ساكنه  800ألف الجئ.
وعىل الرمغ من اجلهود اليت يبذهلا املجمتع الدويل واحلكومات املضيفة ،تظل
املخميات الرمسية مكتظة وغري قادرة عىل تلبية احتياجات الالجئني بالاكمل.
وفضال عن ذلك يعيش  %70من الالجئني السوريني خارج املخميات الرمسية.
واعتبا ًرا من هناية أغسطس/آب  ،2014جسلت مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني ما يزيد عىل  3ماليني الجئ سوري يعيشون يف بلدان
مضيفة 8،مع مواصلة تجسيل  100ألف خشص لك هشر – أي مبعدل 3000
الجئ يوم ًيا تقري ًبا .وتشري أحدث التقديرات الصادرة عن املفوضية وصول
ما يقرب من  3.5مليون الجئ إىل املنطقة مع حلول ديمسرب /اكنون األول
 9.2014واألخطر من ذلك أن قرابة أربعة من بني لك مخسة أخشاص هربوا
ويدث هذا
من سوريا عىل مدار السنوات الثالث املاضية مه نساء وأطفال 10.حُ
ً
ضغوطا مزتايدة عىل خدمات
احلجم اهلائل من الترشد احلرضي يف حد ذاته
التعلمي والصحة واخلدمات االجمتاعية يف بلدان امللجأ .وتعاين حكومات البلدان
املضيفة واملنمظات احمللية والدولية الستيعاب التاكليف املزتايدة يف املجمتعات
احمللية اليت يتدفق الالجوئن إلهيا ما أدى إىل مضاعفة عدد الساكن مرتني
أو ثالث مرات .وهلذا األمر تبعات حمددة عىل سالمة النساء والفتيات وأمهنن
وكذلك قدرهتن عىل املشاركة يف الرباجم والنفاذ إلهيا.
7

فعندما حتل األزمة حيتاج األخشاص الذين فقدوا منازهلم أو فروا هاربني
مهنا إىل مساعدة ملحة من سبيل املياه والطعام واملأوى والرعاية الصحية.
ومن الرضوري تلبية هذه االحتياجات األساسية .ولكن بالنسبة إىل الفتيات
والنساء ال ميكن االكتفاء بتوفري االحتياجات األساسية بوصفه اإلجراء الوحيد
الرضوري إلنقاذهن .فيف أوقات األزمات تواجه النساء خماطر هائلة تتصل

بالعنف البدين واجلنيس  -من امجلاعات املسلحة والغرباء واجلريان وأفراد
األرسة .وأبدت النساء والفتيات السوريات مثابرة وجشاعة لك يوم ولكن
املخاطر احمليقة هبن ال تزال آخذة يف التدهور مع اسمترار الزناع.
ويمتحور اجلزء األول من هذا التقرير حول ثالثة موضوعات إقلميية ظهرت من
خالل اللجنة الدولية لإلغاثة ومناقشاهتا مع النساء والفتيات .وييل عرض هذه
املوضوعات وص ًفا للرباجم واألنشطة اليت وجدهتا اللجنة الدولية لإلغاثة مفيدة
ريا ،خيتمت التقرير بتوصيات إقلميية
يف تلبية احتياجات النساء والفتيات .وأخ ً
تتعلق باإلجراءات الرضورية اليت ينبيغ عىل املجمتع الدويل اختاذها وكذلك
بعض التوصيات القطرية.
ترشدت مجيع النسوة الاليت أجريت معهن مقابالت يف هذا التقريرمن بيوهتن
مبا يف ذلك النساء الاليت أجريت معهن مقابالت داخل سوريا ،حيث غادرن
بيوهتن مبجرد مالبهسن أو ما استطعن محله معهن .وفقدت العديد مهنن فردًا
واحدًا عىل األقل من أفراد العائلة ،أو عددًا من األفراد يف بعض األحيان.
وأطلعتنا النساء عىل شعورهن القاتل برتك أرسهن يف سوريا يف مسعاهن
إىل احلصول عىل مالذ ألنفهسن وأطفاهلن ،مع عملهن باحمتال عدم مل
مشلهن مع أحبهتن مرة أخرى .وفضال عن التعامل مع الصدمة وفقدان أفراد
األرسة وترك املجمتع الذي يعشن فيه تتحمل النساء والفتيات املسؤولية
اإلضافية املتعلقة برعاية األطفال وكبار السن واألرسة املمتدة بدمع حمدود إن
وجد.
وعند السيع للحصول عىل خدمات أو عند انعقاد مقابالت مع النساء والفتيات
ألغراض هذا التقرير ،مسعنا روايات ال تدع جماال للشك بشأن طبيعة العنف
الذي يواجهنه ملجرد كوهنن إناث وانتظامه .فتتعرض النساء والفتيات أثناء
السري إىل املدرسة أو املتجر أو دورة املياه أو أي ماكن آخر إىل هتديدات
التحرش واالعتداء .واستجابة هلذه الهتديدات حتاول األرس أن ُتبيق النساء
والفتيات املراهقات داخل املزنل ،ما جيعل عاملهن أضيق وأشد وحدة ،ولكن
دون أن يكون بالرضورة أكرث أم ًنا .فبدال من أن يكون املزنل مال ًذا آم ًنا،
تتعرض النساء والفتيات كذلك فيه إىل العنف واألذى .لقد حتول املزنل إىل
ماكن تتقرر فهيا الزجيات املبكرة ويهشدن فيه عنف العشري والعنف األرسي
عىل حنو منتظم.
وقالت لنا النساء إهنن خيشني عىل بناهتن ويف الكثري من األحيان يتخذن
خيارات هتدف إىل محايهتن عىل املدى القريب مع إدراكهن أن القرارات اليت
يتخذهنا قد تلحق هبن األذى عىل املدى البعيد .والواقع هو أن تلك النسوة ال
ميتلكن خيارات واحضة أو هسلة ميكهنن اختاذها بشأن أنفهسن أو أطفاهلن.
فالسالمة تراوغ النساء والفتيات ألن العنف والهتديد الدامئ بالعنف يطاردهن
بداية من الزناع وحىت ماكن مالذهن  -أي املزنل.

هل ننصت؟

5

أخىش اخلروج من املزنل.

عندما أسري يف الشارع أمسع التعليقات اليت
تصدر عن الرجال .وعندما أستقل املواصالت
العامة للحصول عىل املساعدات أو التسوق،
يسألين الرجال دو ًما إن كنت سورية .وأشعر
أنين حتولت إىل سلعة عىل الفور .كنت أخرج
ليلاً يف سوريا حىت بدون رجل يف حصبيت.
وكنت أسمتتع باستضافة الضيوف يف بييت
فقد كنا أرسة مضيافة .ولكنين أعزل نفيس
هنا .ومرت عيل أوقات مل أكن ألغادر شقتنا
فهيا ألسابيع متصلة ،سميا عندما وصلت يف
البداية.
بل وحىت يف مزنيل ال ميكنين اهلرب من
التحرش  -فإنين أشعر باخلوف عندما أكون
بالداخل ويكون الباب موصدًا .يتصل يب
رجال غرباء عىل اهلاتف اجلوال ،حياولون
مشاغليت باللكام أو اسمتاليت .والنتيجة
شعور باإلجهاد اليويم املهول وتنايم
االكتائب .أشعر وكأنين اختنق.

فرح،
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 36سنة ،تعيش يف األردن

جتربة النساء والفتيات السوريات الالجائت عرب املنطقة
الشباب يتحرشون بالنساء ،إهنم يتجاوزون [بالدخول إىل حياتنا] ...برصف النظر عن السن حيدث التحرش،
حىت عندما أخرج مع ابين ،ال أشعر باألمان ....ال يوجد أمان بتا ًتا.

ليىل،

 32سنة ،تعيش يف لبنان

االستغالل والتحرش :واقع يومي

بالنسبة للنساء والفتيات السوريات يتسم مستوى التحرش واالستغالل
بوصفهن الجائت باالنتشار واحلضور اآلن مقارنة مبا كن يعانني منه يف
بالدهن .فعند سؤاهلن عن السبب الذي يؤدي إىل ارتفاع مستويات التحرش
إىل هذا احلد ،أحاطت النساء بأهنن يعتربن غريبات يف البلدان املضيفة،
وينظر إلهين بوصفهن يستخدمن موارد املجمتع احمليل دون وجه حق .وفضال
عن ذلك أحطن بأن النساء علهين أن يؤدين أدوا ًرا مل يكن يؤديهنا يف سوريا.
ورشحن أن الناس يعملون أهنن هربن من سوريا مبوارد حمدودة وبالتايل
فهن مهيضات اجلناح .فعىل سبيل املثال قالت إحدى الفتيات املراهقات ما
ييل“ :اللك يتحرش بنا اآلن بسبب هذا الرصاع .ينظر إلينا الناس حنن
الفتيات باعتبارنا رخيصات للغاية .اللك يتحرش بالفتيات وينهتكهن” بيان،
 17سنة مزتوجة يف لبنان .وهذا اخلوف الذي حيمله الواقع يف العادة شعور
ينتاب األرسة كذلك .فأخربتنا إحدى النساء قائلة“ :زويج ال يحمس يل مبغادرة
املزنل مبفردي ألنه خياف عيل  -وأتفق معه .التحرش والتحديق من جانب
الرجال - ”....مىن 37 ،سنة ،تعيش يف األردن
ومبوجب العادات والتقاليد فميا بني السوريني وبعضهم تتحمل النساء والفتيات
مسؤولية ثقيلة بل وقد تكون خطرية يف الكثري من األحيان ويه رشف العائلة.
فعىل سبيل املثال تعترب العذرية حىت الزواج والوفاء عقب الزواج من األمور
اليت ال نقاش بشأهنا حلفظ مسعة املرأة أو الفتاة .فينشأ الرجال والصبية
مدركني أن واجهبم الدفاع عن عرض العائلة حىت إن اكن ذلك عىل حساب
النساء .وجمرد اإلحياء بتفنيد هذا الرشف قد يعود بآثار سلبية للغاية عىل
النساء والفتيات .وحىت وقت قريب اكن قانون العقوبات السوري يحمس للرجال
بارتاكب ما يعرف بامس جرامئ الرشف مبا يف ذلك القتل دون تعرضهم ألي
عقوبة .وتغري القانون سنة  2011حبيث يقيض بعقوبة مدهتا  5إىل  7سنوات
عىل األقل يف حالة القتل بدافع احلفاظ عىل الرشف 11.ويف لبنان والعراق يعترب
“الدفاع عن الرشف” من الظروف املخففة مبوجب القانون.
واستجابت النساء والفتيات إىل التحرش بتغيري سلوكهن حيث اخرتن البقاء
يف املزنل بدال من مغادرة البيت أو اخلمية .وعىل الرمغ من تقيد حرية حركة
العديد من النساء والفتيات قبل الزنوح ،فإن اخلوف املزتايد من االعتداء
والتحرش اجلنيس أضاف املزيد من القيود عىل النساء والفتيات املرشدات.
فعىل سبيل املثال أوحض تقرير طلبه مكتب مفوض األمم املتحدة السايم
لشؤون الالجئني واستقىص آراء  135ربة أرسة معيلة ممن جلأن إىل مرص
واألردن ولبنان أن قرابة نصف النساء الاليت أجريت معهن مقابالت تتدىن
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معدالت خروجهن من املزنل مقارنة خبروجهن منه أثناء وجودهن يف سوريا.
وأفادت النساء بشعورهن بالعزلة وأهنن جسينات بيوهتن 13.وفضال عن ذلك
أعربت  %60من النساء عن شعورهن بعدم األمان وذكرت واحدة من بني لك
 3نساء أهنا تشعر باخلوف أو القلق البالغ حيال مغادرة املزنل مبفردها عىل
اإلطالق 14.وأخربت إحدى النساء املنمظة أثناء إعداد هذا التقرير مبا ييل:
أشعر باملرض ،ال ميكنين البقاء يف غرفة مغلقة ....أشعر باالختناق طوال

الوقت”.هيفا 29 ،سنة ،تعيش يف سوريا.
ال تسمل أي امرأة أو فتاة من التحرش ولكن النساء املطلقات شعرن أهنن
مسهتدفات مقارنة بقدر أكرب من األخريات .وأفادت أكرث من نصف النساء
املطلقات الاليت أجريت معهن مقابالت أهنن أكرث عرضة للتحرش من الرجال
عند مغادرة املزنل مقارنة بالنساء األخريات والفتيات املراهقات املزتوجات.
وأحاطت واحدة قائلة“ :كوين امرأة بال رجل هو التحدي األكرب ...ألنك
أصبحيت هسلة املنال لللك [ليتلكموا عنك] .النساء واملراهقات املطلقات أخربن
اللجنة الدولية لإلغاثة بأن أرسهن ختىش عىل سالمهتن ومسعهتن وبالتايل
ترتدد عادة يف المساح هلن باخلروج مبفردهن“ .تزوجت [صديقيت] وجهرها
زوجها ،ويه اآلن وكأهنا يشري إلهيا هسم أمحر .لذا علهيا اآلن البقاء يف
املزنل محلاية نفهسا ومسعهتا - ”.أمرية 53 ،سنة ،تعيش يف األردن
وأخربت النساء والفتيات املراهقات اللجنة الدولية لإلغاثة كذلك عن التحرش
أو االستغالل اجلنيس من جانب األخشاص املسؤولني عن تقدمي املساعدات
اإلنسانية أو األخشاص الذين يمتتعون بقوة اقتصادية أو سياسية نسبية يف
جممتعاهتن احمللية .وأبلغن عن توجيه الطلب إلهين بإقامة عالقات “صداقة
خاصة” أو عالقات جنسية أو الزواج من جانب القادة باملخمي أو املوظفني يف
منمظات املجمتع احمليل أو القادة الدينيني أو قادة املجمتع أو أرباب العمل أو
غريمه.
اآلثار النفسية والبدنية واالقتصادية هلذا التحرش ليست دو ًما مرئية .فتستقر
التبعات النفسية مثل الشعور باخلزي يف أمعاق الويع لدى النساء والفتيات.

ثنا،

 42وتعيش يف األردن

ابنيت املراهقة اكنت تقدم عىل وظيفة عندما أىت إلهيا
صاحب املتجر وقال هلا ’أشهتيك – وإذا رفضت أن تعطيين
نفسك فال تفكري يف الوظيفة.

فتعاين النساء والفتيات من األمل البدين من جراء اجلروح أو احلروق نتيجة
لتعامل أفراد األرسة معهن بعنف .ويفقدن الفرص االقتصادية ألن النساء
واملراهقات عىل حد سواء علهين تقليص نشاطهن خارج املزنل محلاية أنفهسن
من املزيد من االنهتااكت .فعىل سبييل املثال أوحضت فتاة مطلقة بالغة
من العمر  16سنة يف أحد املخميات مشال سوريا قائلة“ :ال يحمس يل أيب
باخلروج ألنين مطلقة وأحتاج إىل محاية رشيف .وينظر إيل اجلريان عندما
أخرج ولو إىل ماكن قريب ،وكأنين غريبة .وأمسعهم دو ًما يتحدثون عين بشلك
سليب .ويرضبين أيخ األكرب وهيينين إن أرصرت عىل اخلروج ”.هيا16 ،
سنة ،تعيش يف سوريا.
وخارج املخميات يف املناطق احلرضية حيث ينترش الالجئني حتد القيود
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جتربة النساء والفتيات السوريات الالجائت عرب املنطقة

(تابع)

املفروضة عىل حركة النساء والفتيات من قدرهتن عىل النفاذ إىل السلع
واخلدمات املقدمة من احلكومة أو املنمظات اإلنسانية أو لكهيام .وكذلك تتقلص
مشاركة النساء باملقارنة يف األنشطة االقتصادية واالجمتاعية ،ما حيد قدرهتن
عىل التخفيف من حدة العبء املايل الواقع عىل أرسهن ،واالخنراط يف
األنشطة اليت من شأهنا املساعدة يف إحداث شعور أقوى بامجلاعة وبناء
الدمع االجمتايع فميا بني أرس الالجئني.
وأجحمت الغالبية العمظى من النساء والفتيات عن السيع للحصول عىل
مساعدة يف حالة تعرضهن للتحرش خو ًفا عىل سالمهتن أو سالمة أرسهن
وكذلك احمتال الرتحيل أو االنتقام من املجمتع املضيف .وأما بالنسبة للنساء
الاليت يتعرضن لالعتداء من مالك األرايض أو أرباب العمل اكن خوفهن
األكرب هو فقدان دخلهن أو مزنهلن  -وهو سلعة نادرة يف حياة يشوهبا عدم
االستقرار .وذكرت العديد من النساء تقرب مالك السكن مهنن إلقامة عالقات
جنسية أو اسمتالهتن مقابل “اإلجيار”“ .واآلن وقد وضعوا حدًا ملشلكة السكن
[أي املنمظات اإلنسانية] ،يريد أحصاب السكن يشء أكرث من اإلجيار– ”....
دمحم ،يعيش يف لبنان  -يف إشارة إىل حترش أحصاب السكن بالنساء حىت
بعد سداد اإلجيار.
حتتاج النساء السوريات إىل النفاذ إىل األنشطة االقتصادية بأمان .وتوحض
خربة العمل املتوافرة لدى اللجنة الدولية لإلغاثة أن األنشطة االقتصادية اليت
تمتحور حول النساء تتسم بقدر أكرب من األمان وتأيت بأثرها عندما تقرتن
بأنشطة اجمتاعية .فقد تؤدي األنشطة االقتصادية غري املقرونة بآليات ودمع

تجارب النساء مع التحرش
السري إىل املدرسة أو املتجر أو
دورة املياه أو إىل أي ماكن آخر
يعرض النساء والفتيات إىل هتديدات
بالتحرش واالعتداء

60%

من النساء يشعرن بعدم اآلمان.

ذكرت واحدة من بني لك  3نساء
أهنا شعرت باخلوف أو القهر لدرجة
أهنا ختىش مغادرة املزنل بتا ًتا
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قامئ عىل املجمتع إلدارة املال بأمان إىل تزايد العنف ضد النساء والفتيات.
فعىل سبيل املثال إن شعر الرجال بأهنم مهددون من الوضع االقتصادي
اجلديد للنساء ،وإن اكن للنساء أن تدير مبالغ كبرية من املال جيعلهن ذلك
عرضة للخطر يف املجمتع احمليل 15.ويؤدي االخنراط يف األنشطة االجمتاعية
واالقتصادية إىل استحداث آليات محلاية النساء والفتيات  -مبا يحمس هلن
بإعادة بناء اتصاالهتن االجمتاعية اليت تقطعت أوصاهلا من جراء الزناع
والترشد .وفضال عن ذلك من املمكن أن يكون التوسع يف الفرص االقتصادية
والنفاذ إلهيا عاملاً وقائ ًيا يف حد ذاته ،حيث يتيح المتكني االقتصادي للنساء
والفتيات جتنب األنشطة الضارة واالستغاللية مثل االستغالل اجلنيس ،اليت
ريا عىل النساء والفتيات الالجائت.
تشلك يف حاالت أخرى خط ًرا كب ً

ال مالذ :العنف المتزايد في المنزل

شيوعا عىل حصة النساء والفتيات
العنف األرسي أحد أكرث الهتديدات
ً
املراهقات وعافيهتن يف أي ماكن يف العامل .ومتر واحدة من بني لك ثالث
نساء عىل مستوى العامل بتجربة العنف يف حياهتا ،وعادة ميارسه الرشيك
جتاهها 16.ويؤثر الرضر البدين والعاطيف النامج عن هذا العنف عىل مجيع
نوايح احلياة بالنسبة إىل النساء واملراهقات .ومع انهتاك النساء يعاين
األطفال يف املزنل كذلك.
وعىل الرمغ من األثر البالغ للعنف األرسي ،مل يكرتث املجمتع اإلنساين
للتصدي له ،حيث ينظر إىل هذا النوع من العنف باعتباره مسألة خشصية
خارج نطاق واليته التقليدية املعنية بتقدمي املساعدات .وال بد من وضع حد
هلذا الرتدد .فالنساء من شىت بقاع العامل مبا يف ذلك النساء من داخل
سوريا وخارجها خيربن اللجنة الدولية لإلغاثة عن حضور العنف األرسي يف
حياهتن وحياة أطفاهلن 17.وتوحض النساء أن اآلثار املرتتبة عىل العنف األرسي
واسعة النطاق ،ما جيعلهن يف عزلة وخائفات بل ومعمتدات عىل أولئك الذين
ينهتكوهنن .والنساء يف حاجة إىل براجم تواجه هذا الواقع متعدد األوجه.
ويتطلب ذلك تغيري يف لك من نطاق إعداد الرباجم والهنج املستخدم .وعىل
الرمغ من أن االغتصاب من جانب األطراف املسلحة هو أكرث أشاكل العنف
شيوعا ضد النساء والفتيات تتعامل العديد من الرباجم القامئة مع العنف ضد
ً
النساء والفتيات بوصفه حدث عارض ،وما يصحبه من تدخالت مضنية تمت
مرة واحدة بغية شفاء اجلراح أو إحالة اجلناة إىل احملامكة .وال تتوافق هذه
الرباجم مع العنف املتكرر واملسمتر الذي تعاين منه الفتيات يف املزنل.
وقالت النساء والفتيات املراهقات السوريات الاليت حتدثنا إلهين إن العنف
األرسي اكن له وجود واحض قبل اندالع الزناع .وأفاد استقصاء أجراه
صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ لملرأة سنة  2005أن  %13من األزواج يف
سوريا ممن مت سؤاهلم اعرتفوا مبامرسة العنف ضد زوجاهتم ،وأن  %67من
النساء أفدن بتعرضهن “للعقاب” من أزواجهن  -واكن هذا العقاب عىل هيئة
عنف بدين فميا بني  %87مهنن 18.وأوحضت إحدى الدراسات اليت أجراها
صندوق األمم املتحدة للساكن يف نومفرب /ترشين الثاين  2011أن واحدة من
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بني لك ثالث نساء يعشن يف سوريا يعانني من العنف األرسي.
وبالفعل عىل مدار السنة املاضية وقعت يف لك من األردن ولبنان أكرث من
 %70من حوادث العنف اليت تقدم أحصاهبا ببالغات إىل طامق موظيف
برناجم متكني املرأة ومحايهتا التابع للجنة الدولية لإلغاثة يف بيوت الالجئني.
ويف  %80من بني هذه احلوادث اكن الرشيك أو خشص معروف للضحية هو
اجلاين .وأطلعتنا النساء والفتيات عىل وجهة نظرهن فميا يتعلق بزيادة العنف
البدين والعاطيف من جانب أزواجهن منذ هروهبم من سوريا.

وتعزي بعض النساء هذا “الرصاخ والرضب” إىل حماولة الرجال للتعامل مع
اإلجهاد الناجت عن الصدمة وعن حالة اللجوء .وأخربت واحدة من السيدات
اللجنة الدولية لإلغاثة مبا ييل“ :يرضبين زويج ،وأعتقد أن هذا ينبع من
مشلكة نفسية  ...فإنه ينفس عن الضغط برضيب”مىن 21 ،سنة مزتوجة يف
لبنان .وحتدثت أخريات عن غياب فرص التوظيف ألزواجهن ما يؤدي إىل عدم
قدرهتم عىل أداء األدوار التقليدية املنوطة بالرجل بوصفه عائل األرسة ،وهو
السبب اآلخر الذي ارتأته النساء لزيادة االنهتاك البدين والعاطيف“ :عندما
خترج املرأة للتسوق أو للحصول عىل القسامئ ،ال يشعر باالمتنان .بل عىل
العكس .فإنه يزداد غض ًبا ،فيقول تعليقات من شالكة‘ :مل تطيخب ،مل تعميل
اليوم ‘.ويزيد غضبه ”.هيفا 41 ،سنة ،وتعيش يف األردن .وذكرت النساء كذلك
واقع آخر لالجئني حيث يشعر الرجال باإلحباط من جراء فقدان اخلصوصية
يف امجلاع مع زوجاهتن ،ومن الشعور باليأس من املستقبل ،وكذلك االنشغال
الدامئ بتلبية االحتياجات األساسية لألرسة (مثل اإلجيار واملاء والغذاء واملأوى
وامللبس وتلكفة الرعاية الصحية).

مسرية،

 19سنة تعيش يف تركيا.

عيل أن أفكر مع زويج كيف ندفع اإلجيار ...فنحن يف
جشار دامئ سميا بسبب الظروف املعيشية.

وأطلعت النساء اللجنة الدولية لإلغاثة كذلك عن مدى تأثري العنف العائيل عىل
أطفاهلن يف املزنل“ :حتول الرجال إىل رجال غاضبني  -وليس بإماكهنم إعالة
أرسمه .مل زويج مدخ ًنا  -وهو اآلن يدخن .إنه شديد الخسط الدامئ ويصب

خسطه عىل األطفال .إنه عنيف مع األطفال ،وعنيف ميع ”.هيفا 38 ،سنة
تعيش يف األردن .وتقبلت شابة أخرى هذا العنف مفضلة إياه لألسف عىل
بديل آخر“ :أنا راضية أن زويج ينفس عن إحباطه برضيب ورضب األطفال
بدال من األخشاص اآلخرين يف اخلارج  -فسوف جيلب هذا علينا املزيد من
املشالك” ليىل 38 ،سنة ،تعيش يف األردن.
وقالت امرأة“ :عندما تكون جيوبه فارغة ،نعم يرضبين زويج .وأتعامل مع
املوقف بأن أصب ما فعل عىل األطفال”  -رانيا 38 ،سنة مزتوجة وتعيش يف
رسا أهنن رضبن أطفاهلن للتخفيف
األردن .ويف بعض احلاالت أفادت النساء ً
من حدة اإلجهاد والغضب الذي يشعرن به عقب التعرض للرضب أنفهسن:
أشعر باالكتائب ،فأصبحت رسيعة الغضب  -ومل أكن هكذا من قبل .ولكنين
هنا  ...أرضب بنايت  -هذه أرضهبا مرة لك يومني أو ثالثة ،أما تلك فأرضهبا
طوال الوقت .وال أريد رضهبن ،ما إنا إال  ...أنا غاضبة طوال الوقت ”.نور،
 38سنة تعيش يف األردن.
وأطلعنا أحد الرجال من تركيا عىل انشغاله “باحتباس األطفال يف املزنل
طوال  24ساعة ...فال يعيشون طفولهتم البتة ”.وأضافت النساء أن األطفال
يشعرون بالغضب واإلحباط املزتايد األمر الذي أعزوه إىل فقدان حرية احلركة
وكذلك الصدمة ،وعدم قدرهتم عىل الذهاب إىل املدرسة وكذلك الصعوبات
العامة املتعلقة باحلياة اليومية لالجئني .وقد تزيد لك هذه العوامل من حدة
العنف يف املزنل .فقالت إحدى األمهات أهنا تستخدم العنف وسيلة لتأديب
أطفاهلا الذين تغري سلوكهم منذ هروهبم من سوريا .ولكهنا أحاطت أن رد
الفعل العنيف جيعل أطفاهلا يبتعدون عهنا بل ويشعرون باحلزن“ :ابين الكبري
اكن صديق يل ،واكن خيربين بلك يشء ،ولكنه اآلن يف عامل آخر .لقد فقدته”
أسفل :فتاة سورية صغرية متأل املياه يف أحد خمميات الالجئني يف األردن.

�العنف األسري مشكلة عالمية :معدالت
انتشاره حول العالم

71%
 53%بنغالديش
 37%البرازيل
 36%الواليات المتحدة األمريكية
 67%سوريا
أثيوبيا

أ

أ

أ

ب

ج

أ  .Garcia-Moreno, Jansen, Heise, & Watts, 2005مع التنويه باقتباس
اإلحصاءات بناء عىل إقلمي أو مدينة أو مركز يف لك دولة.
ب .Black et al., 2011
ج صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ لملرأةViolence Against Women ،2005 ،
 ،Study: Syria 2005ص2 .
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جتربة النساء والفتيات السوريات الالجائت عرب املنطقة

(تابع)

ندى 36 ،سنة تعيش يف األردن.

فهم الزواج المبكر والزواج باإلكراه في سياق
األزمة

تواجه الفتيات املراهقات يف أوقات االستقرار يف شىت بقاع العامل خماطر
حمددة قامئة عىل النوع االجمتايع ودورهن يف املجمتع .ومن بني أكرث
شيوعا الزواج باإلكراه والزواج
أنواع العنف املوجه إىل الفتيات املراهقات
ً
املبكر 21.وتكشف اإلحصاءات عن كون الزواج باإلكراه مشلكة عاملية ،فثلث
فتيات العامل يزتوجن قبل سن  18سنة 22.ويؤثر الزواج املبكر والزواج باإلكراه
عىل حنو كبري عىل الفتيات املراهقات مقارنة بنظراهئن من الفتية .فعىل سبيل
املثال أقل من نصف نسبة  %1من الزجيات املجسلة يف األردن فميا بني
 2005و 2013تضم صبية دون سن  18سنة 23.وعادة ما يكون هناك فارق يف
السن يف الزجيات اليت تمت للفتيات املراهقات السوريات .وأوحضت اإلحصاءات
سنة  2012أن مجيع الفتيات السوريات املعلومات الاليت تزوجن فميا بني سن
 15و 17سنة ،تزوج  %16.2مهنن رجال اكنوا يكربوهنن خبمس عرشة سنة
أو أكرث ،مقارنة بنسبة  %6.3يف حالة الفتيات الفلسطينيات و %7من الفتيات
24
األردنيات الاليت تزوجن يف سن مبكرة.

وال تؤدي اآلثار املرتتبة عىل الزواج املبكر والزواج باإلكراه إىل الصدمة فقط
بل قد تكون مميتة .فامحلل من األسباب األوىل لملوت بالنسبة للفتيات ما بني
سن  15و 19سنة حول العامل 25.والفتيات دون سن  15سنة أكرث عرضة خبمس
مرات لملوت أثناء الوالدة مقارنة بالنساء يف العرشينيات من معرهن 26.ويشلك
ريا عىل الفتيات املراهقات املزتوجات .وأوحضت
العنف األرسي خط ًرا كب ً
إحدى الدراسات اليت أجراها املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة عىل
واليتني يف اهلند أن الفتيات الاليت يزتوجن دون سن  18تبلغ احمتاالت
إبالغهن برضهبن أو صفعهن أو هتديدهن من أزواجهن ضعف الفتيات الاليت
27
يزتوجن يف سن الحقة.
والزواج تقليد ًيا يف نظر األرس السورية عبارة عن وسيلة تنشأ من خالهلا
روابط املجمتع احمليل وتتوطد .ويعين الزواج احتاد العائالت بقدر ما هو
احتاد فميا بني األفراد .ومبوجب قانون األحوال الخشصية ،يشرتط للزواج أن
يكون الرجل “متاكفئ أو متسا ٍو مع املرأة” يف الدين والرثوة بغية كفالة تشكيل
أساسا لتكوين أرسة مستقرة .واملهر
الزواج احتادًا طويل املدى واعتباره
ً
الذي ُيدفع إىل الذكور من أفراد أرسة العروس رشط إلصدار عقد الزواج من
احملامك السورية 28.ولكن مع تدمري املدن والبلدات من جراء هذا الزناع ،متزقت
أوارص املجمتع اليت اكنت تعمل بوصفها شباكت أمان اجمتاع ًيا واقتصاد ًيا،

أود أن يمسع امجليع صويت -
حىت يشعر الناس مبا نشعر به.
يف هنايات عام  ،2013هربت من سوريا عقب اعتقال زويج لوقت
قصري .ويف األردن رسعان ما بدأت عالقتنا تتوتر وأصبح زويج
أكرث عن ًفا .فال ميكنه احلصول عىل معل بطريق قانوين وبدأ يشعر
باإلحباط لعدم قدرته عىل كسب العيش ألرسته ،فبدأ يرضبين ويرضب
األطفال .فقدت لك احرتايم له بسبب معاملته ألطفالنا .أحب أطفايل
ريا ،وضاعت علهيم الكثري من األشياء وأليق هيلع اللوم لعدم قدرته
كث ً
عىل مساعدهتم ومعاملهتم معاملة حسنة .عندما يرضبين أو يرضهبم
ريا  -أحاول أن أمنع نفيس ولكنين ال أستطيع.
أبيك كث ً
وعىل الرمغ من تناويل عقاقري منع امحلل ،عملت مؤخ ًرا أنين حامل.
أشعر باالختناق .ال ميكن لزويج محتل املزيد من األطفال .وشعر
لك واحد فينا أنه ال يرغب يف إجناب طفل آخر فميا بيننا .حاولت
أن أجري إجهاض للحمل ،ولكن اإلجهاض غري قانوين هنا .وأرى
أوضاعا مشاهبة حتدث مع جرياين وأقاريب .ولكن لدي أمل ،أشعر
ً
بالذنب يف لك دقيقة ألنين ال أستطيع مساعدة زويج ،وأعمل يف
قرارة نفيس أنين ما زلت أحبه ،ولكن يف الوقت احلايل ....لك يشء
أسود.

زميا،
هل ننصت؟

 34سنة ،تعيش يف األردن
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�عىل اليسار :امرأة سورية وابنة أخهيا يف أحد خمميات الالجئني يف األردن .أعىل من الميني :امرأة سورية تتطلع داخل الشقة الصغرية ألرسهتا يف األردن .الميني من
أسفل :طبيبة أمراض نساء تفحص مريضة من الالجائت السوريات يف إحدى عيادات املنمظة يف األردن.

وتغريت وسائل الزواج .وحتدثت النساء عن التغريات اليت هشدهنا منذ أن بدأ
الزناع .قبل الزناع اكنت األوارص الثقافية والشباكت االجمتاعية القوية متكن
األرس من التأكد من مسعة العريس وقدرته عىل إعالة العروس واألرسة .واكن
هذا سبيل محلاية العروس من االستغالل والرضر عند ترتيب زواجها.
واآلن مع تضاؤل األمل يف احلصول عىل دخل أو أمان وظييف ،تقبل األرس
الالجئة رجال غري معلومني هلم من خارج املجمتعات احمللية وتقبل كذلك مهور
متدنية لبناهتن مقارنة مبا اكنوا يقبلونه قبل الزناع .وقالت إحدى الفتيات
املراهقات معرها  16سنة من أحد املخميات يف مشال سوريا“ :ميكن للرجال
الزواج لتدين املهور اآلن ،جمرد خمية ”.هوى ،تعيش يف سوريا .ويف
الكثري من األحيان ليس بإماكن األرس الوصول إىل حمامك رشعية أو أية
حمامك أخرى من شأهنا تقدمي محاية رمسية للفتاة .فأوحضت إحدى الفتيات
املراهقات بالغة من العمر  18سنة“ :ال يصدرون اآلن عقد أو وثيقة زواج
رمسية ،لذا فالفتيات السوريات أكرث عرضة لالنهتاك .ال يفهم أحد أن الفتيات
السوريات [يف حاجة إىل زجيات موثقة] حلفظ أنفهسن أو منع تعرضهن
للتحرش أو االنهتاك - ”.فايزة 18 ،سنة ،غري مزتوجة وتعيش يف تركيا.
ومكا ورد يف التقارير السابقة ،الزواج املبكر ليس ظاهرة جديدة بني الفتيات
السوريات 29.فمبوجب مادة  16من قانون األحوال الخشصية السوري ،سن
�الزواج يف سوريا  18سنة للذكور و 17سنة لإلناث ،مع وجود استثناء يف

ليىل،

 38سنة ،تعيش يف لبنان.

تتعرض العديد من الفتيات إىل الرضب من أزواجهن .ويه
[فرد من أفراد املجمتع] تبلغ من العمر  16سنة وترضب
لك يوم ...اكن اهلل يف عون هذه الفتيات ينبيغ أال تزتوج
الفتيات .فهن عرضة لإلجهاض وعرضة للرضب ،ألهنن
يزتوجن يف سن مبكرة.

املادة  18خبفض سن الزواج إىل  13سنة يف حالة الفتيات يف حالة توافر
الرشوط اآلتية :البلوغ وموافقة القايض وموافقة ويل األمر اكألب أو اجلد.
واجلديد هو احملراكت اليت ترتبط بالزناع وتهسم يف تسارع وترية زواج
الفتيات يف سن مبكرة .فعالوة عىل ذلك ُترمجت الضغوط االقتصادية اليت
تواجه األرس السورية املتأثرة بالزناعات إىل هذه الزجيات اليت تمت عادة
برسعة ودون تجسيل رمسي أو أية آلية تقليدية من شأهنا توفري امحلاية للفتاة
يف حالة الطالق.
وأفادت النساء والرجال للجنة الدولية لإلغاثة أنه مع احنسار اخليارات وندرة
املوارد يصبح الزواج املبكر البديل األمثل املتاح لألرس .فيف الواقع حتدثت
بعض الفتيات املراهقات أنفهسن عن الزواج بوصفه طريقة للحصول عىل درجة
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الزواج ،الذي هو مبثابة جسن يل .وال ُيحمس يل بالذهاب إىل املدرسة وأشعر
عدت يف أحد األيام ألجد أيب جيادل أيم بأن الوقت قد حان ليك أتزوج.
باالكتائب .واعتدت أن أجتاهل ما يعمتل يف داخيل ولكن لك هذه املشاعر
وأراد أن يرتب زوايج من ابن معي ،ووضيع حتت محاية رجل ما يقلل من
)The Experience of Syrian Women and Girls Across the Region (continued
تتجمع وأخىش أن أنفجر.
العبء املايل عىل األرسة .وقلت أليب إنين ال أرغب يف الزواج  -وأنين ال
أحب هذا الرجل ،واكن رأي أيم أنين ما زلت صغرية جدًا .ولكن يف أقل من
ً
شيخا يف انتظاري بصحبة أيب وزوج املستقبل.
أسبوع نوديت إىل املزنل ألجد
سابني 15 ،سنة ،وتعيش يف لبنان
وتزوجنا حيهنا  -واكنت هذه صدمة بالنسبة يل ولكن مل يكن بإماكين أن أفعل
يشء ملنع الزواج.
اكنت لدي أحالم كبرية  -أردت أن أكون مصمة أزياء ولكنين اآلن حبيسة هذا
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بنا،

 42سنة تعيش يف األردن.

ُخطبت ابنة اجلريان عند سن  13سنة وعندما مسعت اخلرب
ذهبت ألحتدث معهم .قلت هلم أنين مسعت يف مركز املرأة
[التابع للجنة الدولية لإلغاثة ] أن الفتاة ال تزال غري ناجضة
بدن ًيا وذهن ًيا ،وأن زواجها املبكر سوف يلحق هبا رضر
بالغ .وغريوا رأهيم وفخسوا اخلطبة  -بل شعر أباها يف
احلقيقة بالراحة هلذا القرار لدرجة أنه اشرتى احللوى
لللك .وتذهب األم وابنهتا يف الوقت احلايل إىل املركز .وقد
تبدل حال الفتاة وكأهنا خرجت من رشنقة  -فقد أصبحت
متفتحة وواثقة يف نفهسا

أعىل :الجئة سورية من األمهات تعيش مع أرسهتا يف خممي لالجئني يف األردن.

من احلرية واألمن مل يكن يمتتعن هبا .وهذا املنظور يأيت بدافع من اخلوف عىل
سالمة الفتيات املراهقات ورشفهن ،اللوايت يواجهن خماطر إضافية من جراء
القيود عىل قدرة الفتيات عىل مغادرة منازهلن بأمان .وقالت إحدى الفتيات
املراهقات“ :عندما وصلت هنا لملرة األوىل رغبت يف العودة إىل الدراسة
ولكن أهيل رفضوا المساح يل بالعودة إىل املدرسة .فهم خيشون عيل وال
يوافقون عىل خرويج من املزنل”.رشا 16 ،سنة تعيش يف األردن.
ويتفامق اخلوف عىل سالمة الفتيات الالجائت من جراء اكتظاظ املنازل واخلمي،
واالعتبارات املالية وشكوك اآلباء والفتيات بشأن فائدة استمكال الدراسة يف
البلد املضيف .فعىل سبيل املثال عندما حتدثنا إىل النساء والفتيات ألغراض
هذا التقرير اتضح أن اآلباء والفتيات ليسوا متأكدين إن اكنت لبنان واألردن
سوف تقبل الهشادات السابقة والعكس حصيح .وأدت هذه املعلومات املغلوطة
إىل إثارة شكوك اآلباء وإىل منع الفتيات من دخول املدارس يف سوريا .وأثرت
هذه العوامل بشدة عىل تربير الزواج املبكر .وذكرت النساء والفتيات املراهقات
بل والرجال يف العديد من احلاالت كذلك أنه إن توافرت خيارات أخرى فلن
حتدث هذه الزجيات املبكرة والزجيات باإلكراه أو عىل األقل سوف تؤجل.
وليس هناك من شك أن واقع الترشد من سوريا الذي تعقد بسبب العقبات
اليت تواجه التعلمي يهسم يف إحداث الزواج املبكر ويزيد من الهتديد الذي
يواجه الفتيات املراهقات الاليت يواجهن حياة مليئة بالتحديات اخلطرة.

تمشل مواصلة الترشد وصعوبات التعامل مع مسؤولية الزواج ورعاية األرسة
واالنهتاك البدين والعاطيف الواقع علهيا من زوجها وأرسته ،وصعوبة تصور
أو معاناة املضاعفات الصحية املرتبطة بامحلل يف فرتة املراهقة .وأوحضت
لنا فتاة مراهقة األمل الذي تشعر به“ :يف حاليت ،تزوجت يف سن مبكرة
للغاية [عند سن  13سنة] .وعانيت معاناة شديدة ليك أمحل .واكن من الصعب
عيل أن أجنب طفال ،فقد عانيت من اإلجهاض  5مرات .واآلن عيل ديون
الضطراري دفع املال ليك أحصل عىل حقن حىت أمحل ....وزويج يرغب يف
تطلييق”  -زين 18 ،سنة ،تعيش يف لبنان.
ويف العديد من احلاالت ذكرت النساء والفتيات املراهقات أن هذه الصعوبات
ً
مسوغا للطالق وتعود الفتيات مرة أخرى إىل أهالهين .وإذ ميثل
أصبحت
الطالق ومصة عار من منطلق رشف العائلة ،قد يزيد العنف املوجه ضد النساء
أو الفتيات ويزيد تقييد حرية حركهتا عىل املستوى االجمتايع .ومن بني العديد
من هذه احلاالت اليت عرضت عىل اللجنة الدولية لإلغاثة  ،ذكرت فتاة مطلقة
تبلغ من العمر  16سنة وتعيش يف خممي لملرشدين يف سوريا“ :ال يحمس يل
أيب باخلروج ألنين مطلقة وأحتاج إىل محاية رشيف .وينظر إيل اجلريان
عندما أخرج ولو إىل ماكن قريب ،وكأنين غريبة .وأمسعهم دو ًما يتحدثون عين
بشلك سليب .ويرضبين أيخ األكرب وهيينين إن أرصرت عىل اخلروج” هيا،
 16سنة ،تعيش يف سوريا.

وبالنظر إىل األمر بوصفه أسلوب لتحقيق السالمة للفتيات املراهقات تزيد
ماكمن الضعف بالنسبة هلن وكذلك املخاطر اليت تواجههن ،سميا عندما
ً
ضغطا أكيدًا عىل هذه
تضيف الصعوبات البالغة النامجة عن الفقر والترشد
العالقات اجلديدة .وتواجه الفتاة حديثة الزواج الكثري من الصعوبات اليت
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جتربة النساء والفتيات السوريات الالجائت عرب املنطقة

ليليان،

(تابع)

 47سنة تعيش يف األردن.

اكنت بنايت طالبات يف اجلامعة ولكن اكن علهين قطع التعلمي من جراء الزناع ومن جراء الترشد .وهن ال يعملن .وال أمعل أنا
كذلك .ولكنين لن أبيع نفيس مقابل أي شئ ولن أبيع بنايت مقابل أي يشء .وال تعمل بنايت عىل وجه التحديد ألنين أخىش
استغالهلن  -وتقدم هلن من يطلب يدهن للزواج ولكنين أرد عىل امجليع أنين ال أبيع أرسيت .وال اصطحهبن حىت إىل توزيع
[املساعدات] ألهنن سوف يتعرضن لملعاملة بعدم احرتام.

جدار من العقبات :ما تواجهه الفتيات المراهقات في السعي وراء مستقبلهن
الت
علمي احملدود
امحلل املبكر

اخليارات

التعلمي

حياة بصحة

الزواج يف الطفولة

العنف األرسي

صديقات

السالمة

ا

الغتصاب

التحرش
دم امل

ساواة

ع
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ا

الست

غالل

مشلكة معقدة ولكن ليست مستعصية :التشارك مع
النساء والفتيات بشأن التوصل إىل حلول
أي مهارة متتلكها املرأة مبثابة سالح .فهذه املهارة تحمس هلا بالمتتع باستقالهلا ومحاية نفهسا وأرسهتا.

يانا،

 65سنة وتعيش يف األردن.

اختذت خمتلف الواكالت خطوات للتعامل مع املسائل املتعددة اليت تواجه
النساء والفتيات .ومن بيهنا مثالني من لبنان حظيا بدمع تدرييب من صندوق
األمم املتحدة للساكن واليونيسيف لطامق الفريق الطيب بشأن الرعاية
الرسيرية لالعتداء اجلنيس للناجيات من العنف .وأجريت يف لك من األردن
ولبنان تدريبات فميا بني الواكالت بشأن إدارة احلاالت الفردية ورعاية األطفال
الناجني .وهذه خطوات حنو حتقيق املعايري الدنيا ولكن ال يزال من الرضوري أن
تقدم املزيد من الواكالت القامئة عىل التنفيذ عىل تنسيق اجلهود واملساءلة بغية
مواكبة جحم االحتياجات اليت أعربت عهنا النساء والفتيات ونطاقها.
وفميا ييل بعض الهنج اليت ذكرت النساء والفتيات أهنا مفيدة بالنسبة هلن.
وعىل الرمغ من أن ما ييل ليس قامئة حرصية فهو عبارة عن أمثلة عن أوجه
النجاح اليت رصدهتا املنمظة استجابة إىل ما تطلبه النساء والفتيات عند
وضع الرباجم.

تدقيق السالمة

ذكرت النساء والفتيات بوضوح رغبهتن يف استشارهتن بشأن سالمهتن
ويرغنب من الناس العمل عىل احلد من املخاطر اليت حددهنا .وتدقيقات
السالمة من بني الطرق الرامية لضامن توجيه القرارات املتعلقة بإعداد الرباجم
باالستعانة بآراء النساء والفتيات .وتدقيق السالمة عبارة عن طريقة رسيعة
لتحديد تلك الشؤون يف املجمتع اليت ترى الفتيات والنساء أهنا مصدر خماطر
ومن مث االستجابة هلا (من سبيل املخمي واملستوطنات غري الرمسية أو حىت
األحياء احلرضية) .وتستخدم هذه األداة املكونة من صفحة واحدة مع النساء
والفتيات وتمشل أسئلة مثل:
“هل هناك مدارس مفتوحة يف املجمتع احمليل؟” إن اكنت اإلجابة بنعم ،هل
يتسم النفاذ إىل هذه املدارس باألمان؟
“هل تتوافر إضاءة ليلية؟” وإن اكنت اإلجابة نعم ،فهل تعمل هذه اإلضاءة؟
هل تتوافر إضاءة جيدة يف دورات مياه ونقاط لملياه ومراكز الصحة وهل
يهسل الوصول إلهيا؟
وميكن إجراء هذا التدقيق برسعة يف نقاط متعددة لتحديد أين ينبيغ توجيه
جهود احلد من املخاطر ومدى جناح هذه اجلهود .وتستخدم اللجنة الدولية
لإلغاثة تدقيقات السالمة يف مجيع الرباجم ،فعىل سبيل املثال أجرت املنمظة
تدقيق السالمة يف هشر فرباير /شباط  2014يف خممي الزعرتي يف األردن.
ومتكنت املنمظة عىل الفور من اخلروج باملخاطر احلرجة اليت حددهتا النساء
والفتيات ولفت انتباه إدارة املخمي إلهيا .وفضال عن ذلك وفرت املنمظة “معدات”
السالمة األساسية ،مثل أقفال لدورات املياه بغية التصدي الفوري لبعض
املخاطر اليت مت حتديدها.

ختطيط السالمة القامئ عىل املجمتع احمليل

وقد مت تعديل مفهوم تدقيق السالمة بنجاح حبيث أصبح إجراء أطول وأكرث
مشولاً يشار إليه بامس “هنج ختطيط السالمة القامئ عىل املجمتع احمليل”.
وهذه العملية التشاركية جترى مع الفتيات املراهقات والنساء والرجال لتحديد
املخاطر اليت تواجه النساء والفتيات يف املجمتع احمليل والتخطيط الستجابة
قامئة عىل املجمتع احمليل .وتمشل اخلطوات األساسية ما ييل:
رمس خارطة لملجمتع احمليل  -اليت جترى عىل حنو مستقل مع
الفتيات املراهقات والنساء( .استخدام األدوات اليت اعمتدهتا مجموعة
أدوات االستجابة واجلاهزية يف حاالت الطوارئ اخلاصة باللجنة الدولية
30
لإلغاثة(.
رمس خارطة لملجمتع احمليل مع الرجال  -مع تكييفها مبوجب
حوار جممتيع أو مجموعة نقاش مركز حيث مييل الرجال إىل املشاركة يف
هذا النوع من املناقشات مقارنة باألساليب األخرى املستخدمة مع النساء
والفتيات.
ختطيط السالمة  -وإجرائه عىل حنو منفصل مع لك فئة (الفتيات
املراهقات والنساء والرجال) بغية وضع قامئة باألولويات خبصوص الفئة
األشد عرضة للخطر .ويمتحور هذا حول سلسلة من األسئلة اليت تساعد
املشاركني عىل التفكري يف اخليارات املتاحة إلقامة جممتع حميل يتسم
بقدر أكرب من السالمة ودورهن يف هذا املجمتع األكرث أم ًنا.
توفري “التجهزيات” الرضورية للسالمة  -مثل أقفال لدورات املياه
والكشافات وغري ذلك من املواد الرضورية لدمع تنفيذ خطط السالمة يف
31
املجمتع احمليل.
والنقطة األمه يف حالة تدقيقات السالمة الرسيعة أو ختطيط السالمة القامئ
عىل املجمتع احمليل يه حمورية آراء النساء والفتيات يف حتديد املخاطر
وأوجه التصدي هلا .ولن يكون أي هنج مؤثر يف حالة عدم تطبيق احللول يف
مواجهة املخاطر احملددة بالرشاكة مع النساء والفتيات.

املساعدات النقدية

ختربنا النساء عىل الصعيد العاملي أن النفاذ إىل املوارد االقتصادية
والسيطرة علهيا جزء مهم من سالمهتن ومسعنا األمر نفسه من النساء
السوريات .واكنت املساعدات النقدية من أمه مسات استجابة اللجنة الدولية
لإلغاثة .ونتيجة لتدقيقات السالمة والتخطيط املجمتيع ،مت حتديد املساعدات
النقدية بوصفها التحرك الرايم إىل احلد من املخاطر املتعددة اليت تواجه
النساء والفتيات .واكن من بني السبل اليت أثر هذا التدخل من خالهلا عىل
سالمة النساء والفتيات وعافيهتن إتاحة الفرصة لألرس سداد اإلجيار يف
املناطق احلرضية ،واحلد من التحرش اجلنيس من جانب مالك العقارات
وحاالت الزواج املبكر ،وكذلك إتاحة اإلماكنية للنساء والفتيات لرشاء
مستلزمات النظافة الصحية عند احليض اليت ال تشمتلها القسامئ اليت
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مشكلة معقدة ولكن ليست مستعصية (تابع)

ما الذي ميكن أن حيدث عندما نسأل النساء والفتيات عن سالمهتن :دراسة فردية من لبنان
عقب مرور  4أهشر من بدء أنشطة اجمتاعية ونفسية أسبوعية يف إحدى املستوطنات غري الرمسية يف
مشال لبنان ،أجرى الفريق املتنقل التابع لربناجم محاية املرأة ومتكيهنا رمس خارطة لملجمتع احمليل
بالتعاون مع الفتيات املراهقات يف املستوطنة.
وأثناء املناقشات اليت أجريت مع املجموعة حددت الفتيات مجموعة
حمددة من دورات املياه يف املستوطنة اليت تفتقر إىل السالمة ،ولكن
دون أن يذكرن ما جعل دورات املياه هذه غري آمنة .وفور انهتاء النقاش
تقدمت ثالث فتيات والمتسن احلديث يف خصوصية مع األخصائية
املعنية باحلالة .وقد حصلت األخصائية عىل تدريب عىل طريقة التعامل
مع الناجيات من العنف القامئ عىل النوع االجمتايع  .وأفصحت الفتيات
الثالث لك عىل حدة عن تعرضهن لالعتداء اجلنيس من الرجال أنفهسم
عند ذهاهبن إىل دورة املياه .ومل تكن أي من هذه الفتيات عىل دراية
مبعاناة أخريات من نفس العنف داخل املستوطنة واكن بداخل لك واحدة
مهنن خوف معيق من اجلاين ألنه رجل نافذ يف املجمتع .وتلقت املرشدة
إفصاحا راب ًعا من امرأة تعيش يف املستوطنة.
االجمتاعية الح ًقا
ً
وعىل الرمغ من خطط السالمة الفردية اليت وضعت مع لك واحدة
من الفتيات الاليت حيصلن عىل خدمة إدارة حاالت إفرادية ،اكن من
الواحض أن مجيع األطفال والفتيات املراهقات والنساء يف املستوطنة
يواجهن خط ًرا أكرب من حيث االعتداء اجلنيس واكن من الرضوري
اختاذ إجراء أوسع نطا ًقا للوقاية من املزيد من االعتداءات .ومت االتفاق
عىل إجراءات حمددة مع الرجال والنساء والفتيات املراهقات يف املجمتع
احمليل عند العمل مع املجمتع احمليل بأرسه من خالل “رمس خرائط
املجمتع احمليل” .وفضال عن توفري أقفال مجليع دورات املياه ورشاء
الكشافات للنساء والفتيات ،أجرت فرق محاية النساء وفرق محاية األطفال
ً
ختطيطا مجاع ًيا للسالمة بالتعاون مع مجيع
التابعة للجنة الدولية لإلغاثة
الفتيات املراهقات الاليت يعشن يف هذه املنطقة .وأثناء هذا اإلجراء
أقرت مجيع الفتيات أهنن ينادين عىل بعضهن البعض عندما ترغب
إحداهن الذهاب إىل دورة املياه حبيث ال تذهب مبفردها ،واالمتناع عن
استخدام دورة مياه بعيهنا ترتكز االعتداءات فهيا .وألن معظم االعتداءات
تمت ليلاً  ،قررن أن يطلنب من خشص كبري اصطحاهبن إىل دورة املياه
يف حالة استخدامها عقب حلول الظالم .وطلبت الفتيات وضع أقفال
عىل دورات املياه واتفقن عىل صوت تنبهيي من شأهنن إصداره جلذب
االنتباه ألي يشء مثري للشكوك داخل املخمي .ووفرت املنمظة أقفال وكذلك
صفارات وكشافات للفتيات جلذب االنتباه إذا دعت الرضورة.
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أعىل :النساء يرمسن باحلناء عىل أيدي بعضهن البعض يف مركز املرأة التابع اللجنة الدولية لإلغاثة حيث جتمتع
النساء والفتيات السوريات للتعارف واحلصول عىل الدمع.

وكذلك نظم طامق العاملني املعين حبامية الطفل والتابع لربناجم محاية
املراة ومتكيهنا الذي تنفذه املنمظة سلسلة من األنشطة للفتيات املراهقات
يف بلدية القرية حبيث تمتكن الفتيات من مغادرة املستوطنة وتوسعة
شباكت الدمع .واشمتلت هذه األنشطة عىل مناقشات بشأن “الملسة
املرحية” و”الملسة املريبة” ويه األنشطة املزمع إمكاهلا من خالل إجراءات
تتعلق بتأكيد الذات كذلك .وتعاونت فرق محاية املرأة ومتكيهنا ومحاية
الطفل كذلك يف تقدمي ثالث جلسات معنية مبهارات الرتبية اإلجيابية
اليت حرضها اآلباء واألمهات بغية التشديد عىل أمهية فتح التواصل
مع األطفال ،حيث أعربت الفتيات املراهقات عن خماوف قوية تتعلق
بتعرضهن لملالمة من جانب اآلباء من جراء هذه االعتداءات .واكنت هذه
اجللسات فرصة أوىل أتيحت إىل اللجنة الدولية لإلغاثة وفريق محاية
املرأة ومتكيهنا عىل وجه اخلصوص للتفاعل مع الرجال يف املجمتع
احمليل وبناء عالقة قوامها الثقة معهم.

دلفني،

 41سنة وتعيش يف األردن

املرأة السورية مستقلة ،ويه مسؤولة .ونشارك الرجال يف
شعورمه  -وال خنىش العقبات .وقد عملتنا احلياة الكثري.

حيصل الالجوئن علهيا.
وقد انهتت املنمظة مؤخ ًرا من تقيمي لألثر لربناجم املعونات النقدية الشتوية
الذي يطبقه مكتب مفوض األمم املتحدة السايم لشؤون الالجئني يف لبنان.
وتوصلت املنمظة إىل نتيجتني هلام أمهية خاصة يف هذا التقرير .أول :ال
توجد مرصوفات رمسية لملدارس احلكومية اليت يذهب إلهيا أطفال الالجئني
السوريني يف لبنان ،وعىل السوريني سداد تلكفة االنتقال من املدرسة وإلهيا
وتلكفة الكتب واملستلزمات األخرى .وقد تكون هذه التاكليف باهظة بالنسبة
للعديد من الالجئني .وميكن أن تؤدي املساعدة النقدية إىل إحداث آثار متعددة
عىل دخول األطفال املدارس ،سميا عند زيادة القدرة عىل تغطية التاكليف
الرضورية للتعلمي ما يقلص من احلاجة إىل إرسال األطفال للعمل لكسب
املال .وميكن تقدمي هذه الرباجم بأساليب تزيد من نفاذ الفتيات املراهقات إىل
التعلمي وكذلك التصدي إىل العوائق احملددة اليت يواجههنا.
32

وتوحض النتيجة الثانية هلذا التقيمي املتعلق هبذا التقرير أن زيادة املساعدات

النقدية داخل األرسة من شأهنا احلد من اإلجهاد الذي يهسم يف الرصاعات
الداخلية .ومع أمهية هذه النتيجة من الرضوري اإلحاطة بأن  85%من
املشاركني األساسيني يف هذا االستقصاء من الذكور وأن األسئلة ليست موجهة
حنو العنف يف املزنل .وتبني من التقيميات القطرية املتعددة ،لرباجم محاية
املرأة ومتكيهنا التابعة للجنة الدولية لإلغاثة أن املزاوجة بني املساعدة النقدية
مع مجموعات النقاش للك من الرجال والنساء تهسم يف نفاذ النساء عىل حنو
آمن إىل املوارد املالية وسيطرهتن علهيا .فعىل سبيل املثال تيرس اللجنة الدولية
لإلغاثة يف تركيا التحويالت النقدية لألرس الضعيفة مببالغ قميهتا  150دوالر
أمرييك .وتمتتع هذه األرس بفرصة املشاركة يف املناجه اليت وضعهتا املنمظة
خبصوص املناقشات امجلاعية لملساعدة يف جعل القرارات املالية اليت تتخذ
أكرث إنصا ًفا فضال عن احلد من خماطر حدوث العنف العائيل.

التعلمي املجمتيع

تنفذ اللجنة الدولية لإلغاثة يف لبنان براجم التعلمي املجمتيع لعدد  8500طفل
مهمش من لبنان وسوريا ممن ترسبوا من املدارس يف املناطق اليت ال تتوافر
فهيا خدمات تعلميية أخرى .وتبني إماكنية استغالل التعلمي املجمتيع للحفاظ
عىل سالمة الفتيات مع اسمترار الدراسة .وتتيح مرونة التعلمي املجمتيع للجنة
الدولية لإلغاثة تكييف مساحات التعمل والوسائل التعلميية وأساليب التعلمي
لتلبية احتياجات الفتيات املتعلقة بالسالمة واحلصول عىل املشورة .فعىل سبيل

حوادث العنف ضد النساء حسب إبالغ اللجنة
الدولية لإلغاثة عنها في األردن
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 1فقط من بني لك  10نساء يه اليت تبلغ عن العنف
املامرس ضدها
تهشد اللجنة الدولية لإلغاثة عىل مستوى العامل تنايم يف عدد احلاالت اليت
تبلغ عن العنف عند توافر خدمات جيدة وجديرة بالثقة .وتواكب هذه الزيادة
يف اإلبالغ يف هذا الرمس البياين مع تنايم اخلدمات املقدمة من اللجنة
الدولية لإلغاثة ومن تواصلها مع النساء والفتيات.
عىل اليسار :إحدى النساء السوريات تقف جبانب اخهتا الصغرية تنظران من خارج عربة اإلقامة يف أحد خمميات الالجئني
يف األردن.
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مشكلة معقدة ولكن ليست مستعصية

(تابع)

املثال تؤدي املجمتعات احمللية دو ًرا حمور ًيا يف اختاذ قرار بشأن اختيار
مواقع التعلمي املجمتيع وإنشاء نظم ميكن من خالهلا اإلبالغ عن حاالت
االعتداء والترصف حياهلا برسعة.

مساحات آمنة

االستشارات والرعاية الصحية.

ويف منطقة سوريا تدمع اللجنة الدولية لإلغاثة ما يزيد عن  20مركز من مراكز
النساء والفتيات عرب مشال سوريا وتركيا والعراق ولبنان واألردن .واهلدف من
هذه املراكز توفري “مساحات آمنة” للنساء والفتيات الالجائت الاليت ترشدن
أو من املجمتعات املضيفة .وهذه املراكز مساحة آمنة تركز عىل تعزيز شباكت
الدمع غري الرمسية للنساء والفتيات الرامية إىل تعزيز التعامل مع صدمة
الترشد والبناء عىل مثابرة النساء والفتيات يف دمع آليات امحلاية القامئة عىل
املجمتع احمليل .وتدمع اللجنة الدولية لإلغاثة طيف واسع من األنشطة النفسية
واالجمتاعية امجلاعية عىل هيئة تدريب عىل املهارات ،وجلسات إعالمية،
وتعلمي غري رمسي ،وفصول تتعلق بالصحة اإلجنابية ،والتدريب عىل األنشطة
التجارية اليت تصممها النساء والفتيات يف املساحات اآلمنة وترشدها
وتقودها .وتعترب مراكز املرأة هذه نقاط تدخل للناجيات من العنف البدين
واجلنيس ال يواجهن فهيا ومصة العار املرتبطة بكوهنن من الناجيات من
العنف وبالتايل تعزيز السلوك القامئ عىل طلب املساعدة .وبإماكن الناجيات
اإلبالغ عن احلوادث عىل حنو رسي والنفاذ إىل اخلدمات مبا يف ذلك

وبناء عىل السياق واملوارد تشمتل هذه املراكز عىل قسم للتعامل مع النساء
وآخر للتعامل مع الفتيات وللك مهنا خدمات ودمع يتناسب والفئة العمرية.
وحترض قرابة  150سيدة وفتاة يف الهشر داخل سوريا لك هشر إىل مركز
تابع إىل اللجنة الدولية لإلغاثة للنساء والفتيات .ويف العراق تدمع اللجنة الدولية
لإلغاثة رشيك حميل يف إدارة مركزين أحدمها يف خممي دومزي واآلخر
يف خممي جويالن .ويف سنة  2013شاركت قرابة  11ألف امرأة وفتاة يف
األردن يف األنشطة أو اخلدمات املقدمة من املراكز اليت تدمعها اللجنة الدولية
لإلغاثة  .ويف لبنان وسع ًيا للتغلب عىل العقبات املرتبطة بتلكفة االنتقاالت بل
وباعتبارات امحلاية اليت عادة حتد من حرية احلركة للنساء والفتيات ،يمت
توفري خدمات انتقاالت من املساحات اآلمنة اليت تتيحها املنمظة وإلهيا للنساء
والفتيات .وأدى وجود مراكز املرأة واملساحات األمنة اليت توفرها إىل إحداث
تقدم يف تلبية بعض احتياجات النساء والفتيات .وتستمثر اللجنة الدولية
لإلغاثة الوقت يف مضان فهم املجمتع احمليل الغرض من املراكز ويشعر
الرجال بالراحة عند مساحهم للنساء بالذهاب إلهيا .وأخربتنا النساء والفتيات
أنه بدون تلك املساحات اآلمنة مل تكن الفتيات لتذهب إىل أي ماكن.

رد فعل النساء عند االسمتاع إىل التقرير الصادر عن اللجنة
الدولية لإلغاثة وإطالع املجمتع الدويل هيلع:
أنا سعيدة ألن هناك من يمسعنا .أشعر وكأن املشلكات اليت نواجهها
يه تلك اليت يواجهها امجليع وهذا الشعور بأنين لست وحدي
�يساعدين .فنحن نواجه هذه املشلكات معا.
—ليال 32 ،سنة وتعيش يف األردن

أشعر بأنين متوحدة مع النساء

—سارة  39سنة ،وتعيش يف األردن

إنه يعطيين شعور بالقوة .وأشعر وكأنه بإماكين التعامل مع هذه
املشلكات اآلن .لك هؤالء النسوة يمتتعن بالقوة  -لذا جيب أن أكون
قوية .لقد عانت هذه املرأة مثيل ومتكنت من جتاوز معاناهتا  -وبالتايل
ميكنين أنا األخرى جتاوز هذه املعاناة.
�

—لميا 32 ،سنة ،وتعيش يف األردن

 18هل ننصت؟

?Are We Listening

18

اخلالصة
املرأة السورية خشص حيب العمل ،ويه منتجة وذات خشصية قوية ،وتتغلب عىل العقبات اليت تقابلها.
ويف أغلب األحوال فإهنا دؤوبة وتصنع األشياء

هديل،

 44سنة و تعيش يف األردن.

أعىل :امرأة الجئة من سوريا وابنهتا تقفان خارج شقهتام الصغرية يف األردن؟

تزايد االهمتام بالعنف ضد النساء والفتيات أوقات األزمة سميا أثناء الزناعات
املسلحة عىل مدار العقد الفائت ،وقد آن األوان أن يؤدي هذا االهمتام إىل
إحداث املزيد من التغيريات يف احلياة اليومية للنساء والفتيات السوريات .وبناء
عىل خربة اللجنة الدولية لإلغاثة يف العمل مع املرشدين السوريني يف العراق
ولبنان واألردن وتركيا وسوريا وبناء عىل أصوات النساء والفتيات والرجال
السوريني ،ال تدعو التوصيات اإلقلميية يف هذا التقرير إىل المتويل بوصفه
احلل األمه ،بل إىل تغيري جذري يف أسلوب معل املجمتع الدويل بغية كفالة
عافية النساء والفتيات يف وقت األزمة.
ويعين هذا االمتناع عن النظر إىل النساء والفتيات بوصفهن من الساكن
الذين ينبيغ “انضباطهن” وف ًقا للرباجم احلالية ،ولكن ينظر إىل النساء
والفتيات بوصفهن فئة تستفيد من تصمميات الرباجم اليت تصاغ لتلبية
احتياجاهتن من آراهئن وخرباهتن .أي تتحول النساء والفتيات من فئة ُتعرف
من منطلق ماكمن ضعفها إىل فئة يمت االعرتاف مبسامههتا يف احلياة اليومية
وتقديرها .وعلينا أن نعمل ليك نضمن عدم استنفاد طاقة النساء والفتيات
ومثابرهتن جتاه العنف والقمع ولكن بتوجهيها حنو املسامهة يف املجمتعات
احمللية والبلدان .ومع حتقيق هذه النقلة النوعية ميكن أن تعيد النساء والفتيات
تركزي قوهتن ومثابرهتن عىل املسامهة يف املجمتع احمليل ويف البلدان بأمان

وكرامة .ويتطلب هذا األمر االخنراط النشط من جانب النساء والفتيات حىت
عند صعوبة الوصول إلهين ،بل بسبب صعوبة الوصول إلهين .ويتطلب األمر
اختاذ إجراءات تعرب عن كون املسؤولية جتاه النساء والفتيات ليست اختيا ًرا
بل رضورة .ويعين هذا أننا نتحمل مسؤولية التصدي إىل العنف الذي حيول
دوهنن ودون احلصول عىل املساعدات اليت نقدمها .وحيدد هذا التقرير
توصيات قوامها مثانية إجراءات حتث عىل االنتباه الفوري .وأخربتنا النساء
والفتيات السوريات معا حيتجن إليه :فهل ننصت؟
وفميا ييل التوصيات اإلقلميية المثانية املوجهة إىل الواكالت التابعة لألمم
املتحدة وحكومات البلدان املضيفة واجلهات املاحنة واملنمظات اإلنسانية.
ويعقب هذه التوصيات توصيات خاصة بلك دولة عىل حدة .وتستند مجيع
التوصيات إىل الفهم القائل بأن االحتياجات األساسية حسمبا تعرفها
املعايري اإلنسانية الدولية ال بد من تلبيهتا مع التصدي إىل الهتديدات احمليقة
بامحلاية.
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أريد أن أحقق الكثري من األشياء يف حيايت.

يف السنة األوىل اليت عشهتا يف املخمي شعرت باالكتائب
 وعانيت للتعامل مع الظروف املعيشية والضغط النامج عنحماولة مضان رعاية أرسيت عىل حنو جيد .ولكنين قلت لنفيس
يف أحد األيام عيل أن أتعامل مع هذا األمر .وعيل أن أحترك
وأعيد بناء نفيس .غريت من عقلييت وبذلت قصارى جهدي -
وكنت حمظوظة إذ حصلت عىل وظيفة وبدأت يف إعادة بناء
نشايط يف احلياكة الذي تدمر يف سوريا .متكنت من االدخار
ومن رشاء ماكينة خياطة ولدي اآلن قامئة من الطلبات.
أعترب نفيس ناشطة  -لست بالرضورة ناشطة سياسية ولكنين
أخرج وأساعد األخريات  -حىت يف املخمي .أنا حاصلة عىل
بعض التدريب الطيب ،لذا أجتول ألرى إن اكن هناك مرىض
أو جرىح  -وكذلك أساعد األطباء والفنيني الطبيني يف حاالت
الطوارئ من وقت آلخر .املعاناة مسمترة ولكنين أريد أن أحقق
الكثري يف حيايت .أريد أن تهني بنايت دراسهتن .أريد أن أرى
معيل يمنو .أريد االستقرار .وأنا أحقق هذه األشياء بالتدرجي.

دالل،
 20هل ننصت؟

 38سنة وتعيش يف األردن

التوصيات اإلقلميية املوجهة إىل الواكالت التابعة لألمم
املتحدة وحكومات البلدان املضيفة واجلهات املاحنة
واملنمظات اإلنسانية
ال بد أن يكون صوت النساء والفتيات هو القوة األساسية
احملركة للعمل اإلنساين.
يؤدي التشاور مع النساء والفتيات إىل براجم فعالة ذات قدر أكرب من
المشولية واألثر .وال بد من تضمني أصوات النساء والفتيات يف لك من تقيمي
االحتياجات وتصمميات الرباجم والتطبيق واملراقبة .وينبيغ عىل املنمظات
اإلنسانية والواكالت التابعة لألمم املتحدة واحلكومات املضيفة واجلهات
املاحنة أن تضم أصوات النساء والفتيات حىت تكون أولوياهتن ممشولة يف
مجيع عنارص العمل اإلنساين ،ومبا يتوافق مع بيان “الدعوة للعمل” (Call to
33
.)Action

ينبيغ أن تكون النساء والفتيات آمنات من العنف املبين عىل
النوع االجمتايع .
ينبيغ عىل األمم املتحدة طلب معل تقيمي آين للتطبيقات القامئة عىل املعايري
الدنيا اليت نصت علهيا املبادئ التوجهيية الصادرة عن اللجنة الدامئة بني
الواكالت املعنية بالوقاية من والتصدي اىل العنف املبين عىل النوع االجمتايع
يف السياقات اإلنسانية .وينبيغ أن يقدر هذا التقيمي مدى قدرة العمل االنساين
عىل ختفيف املخاطر اليت تواجه النساء والفتيات يوميا  -مبا يف ذلك العمل
الذي يوفر املأوى والتخطيط املاكين وتوزيع املواد غري الغذائية والتعلمي واملياه
والرصف اليحص والرعاية الصحية والتقيمي واملتابعة والتنسيق .وينبيغ عىل
املخرجات من التقيمي أن تقود اىل إجراءات مرتبطة بزمن حمدد بغية التصدي
للقضايا اليت حددهتا النساء والفتيات.

جيب أن تمتكن النساء والفتيات من التجسيل واحلصول عىل
اخلدمات بشلك هسل وآمن.
ينبيغ أن تقوم براجم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
واحلكومات املضيفة عىل مضان أن يكون التجسيل الفردي مجليع النساء
والفتيات أمن ومتاح يك يمتكنوا من احلصول عىل املساعدات واخلدمات عىل
حنو مستقل دون احلاجة إىل االعمتاد عىل رب األرسة ،سواء يف املخميات أو
يف املناطق احلرضية.
�

حصول الناجيات من العنف املبين عىل النوع االجمتايع عىل
رعاية مناسبة ومبارشة حيمنا وأيمنا يسعني للحصول علهيا.
حتتاج الناجيات إىل الرعاية يف غضون  72ساعة بغية منع انتقال فريوس
نقص املناعة البرشي احملمتل أو امحلل غري املرغوب فيه .ومن اإلجراءات
الواجبة لتحقيق هذا اهلدف:

أ .عىل الواكالت التابعة إىل األمم املتحدة واملنمظات اإلنسانية كفالة
نقاط تدخل آمنة لتقدمي اخلدمات الالزمة للناجيات .ويعين ذلك زيادة تقدمي
اخلدمات املتنقلة مبا يف ذلك خارج املخميات واملراكز احلرضية مع إعداد
مساحات آمنة تتناسب والفئة العمرية املخصصة للنساء والفتيات.
ب .عىل الدول املضيفة والواكالت التابعة لألمم املتحدة واملنمظات
اإلنسانية توفري خدمات شاملة وخمتصة للرعاية الصحية ميكن احلصول
إلهيا .ويمشل ذلك مضان وجود اكدر معل ذو كفاءة ومدرب عىل الرعاية
الصحية اجلنسية واإلجنابية مبا يف ذلك الرعاية الرسيرية للناجيات من
االعتداء اجلنيس.
ج .عىل الدول املضيفة والواكالت التابعة لألمم املتحدة واملنمظات
اإلنسانية توفري مشورة قانونية يهسل النفاذ إلهيا واستشارات تتعلق
بالناجيات من العنف املبين عىل النوع االجمتايع.

ينبيغ أن تمتتع الفتيات املراهقات باألمان وينبيغ تصممي
الرباجم حبيث تتوافق مع املخاطر اخلاصة اليت يواجههنا.
عىل اجلهات املاحنة والواكالت التابعة إىل األمم املتحدة واملنمظات
اإلنسانية تطوير وتطبيق براجم تركز عىل اتاحة الفرص للفتيات وتقدمي
خدمات تستجيب لتجارهبن مع العنف مبا يف ذلك الزواج املبكر والزواج
باإلكراه .وتمشل الرباجم املتاكملة اليت تتناول االحتياجات اخلاصة للفتيات
مضان توفر مساحات آمنة وفرص لملهارات احلياتية وفرص اقتصادية للفتيات
واألرس وتبادل املعلومات وبناء املهارات مع اآلباء ومقديم الرعاية.

حتتاج الفتيات املراهقات إىل احلصول عىل تعلمي آمن ومناسب
وذي جودة.
الوصول إىل فرص تعمل آمنة من األمور املهمة لضامن سالمة الفتيات من
االستغالل اجلنيس واالعتداء والعنف ،وكذلك لتوفري املهارات التأسيسية اليت
حيتجهنا يف تعزيز سالمهتن ومستقبلهن.
عىل اجلهات املاحنة والواكالت التابعة لألمم املتحدة واملنمظات
اإلنسانية التعامل مع االحتياجات اخلاصة والعقبات اليت تواجه الفتيات
املراهقات يف النفاذ إىل التعلمي و اسمترارية التحاقهن باملدارس:
أ .كفالة حصول الفتيات عىل وسيلة انتقال أمنة ومضمونة إىل املدرسة ،وعىل
بيئة تعمل آمنة وعىل توازن بني املهارات األاكدميية واالجمتاعية والعاطفية
الرضورية الختاذ قرارات حصية تتعلق باحلياة.
ب .مضان حصول اآلباء ومقديم الرعاية والفتيات عىل معلومات دقيقة
خبصوص فرص التعلمي املعمتدة .وتوفري فرص تعلمي غري رمسية تتسم
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توصيات إقليمية (تابع)
باملرونة قريبة من املجمتعات احمللية لالجئني ويعمل فهيا مدرسون سوريون
إن أمكن ،وكذلك زيادة فرص حصوهلم عىل مداخل للتعلمي املعمتد أو
الرمسي أو فرص كسب العيش.

ال بد أن تنتفع النساء والفتيات الاليت تعانني من العنف األرسي
من العمل اإلنساين الذي يتصدى إىل هذه املشلكة
أ .ينبيغ أن تعمل الواكالت التابعة لألمم املتحدة عىل فهم العنف
ً
مبارشا محلاية النساء والفتيات ومن مث عىل هذه
األرسي عىل أنه هتديدًا
املنمظات تصممي خدمات لالستجابة له والوقاية منه يف آن واحد .وإعادة
صياغة العنف األرسي عىل أنه احدى مهددات امحلاية يف العديد من
اإلسرتاتيجيات والتوجهيات اإلنسانية ،مبا يف ذلك خطط الواكالت التابعة
لألمم املتحدة وسياساهتا اليت تسرتشد هبا اجلهود فميا بني الواكالت.
ب .ينبيغ أن تدجم الواكالت التابعة لألمم املتحدة ومنمظات
املساعدة اإلنسانية فميا تقدمه من رعاية حصية وأمن غذايئ ومساعدات

أسفل :أرسة الجئة تعد اإلفطار يف خميهتا يف خممي الدومزي بالعراق.
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نقدية وبراجم املعونة األخرى تدابري تتصدى إىل العنف األرسي بوصفه
العائق األسايس أمام وصول النساء والفتيات إىل املنافع من هذه الرباجم.

جيب أال تواجه النساء والفتيات االستغالل واالعتداء اجلنيس .
عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واحلكومات
املضيفة واملنمظات اإلنسانية رصد وتنسيق آليات معنية بالوقاية من
االستغالل واالعتداء اجلنيس ،وذلك من خالل مضان اعمتاد الواكالت
القامئة عىل توفري املساعدات آليات متعددة اجلوانب وتمشل ما ييل( :أ)
تدريب املوظفني وتوفري املساعدات واخلدمات بشان الوقاية من االستغالل
واالعتداء اجلنيس؛ و(ب) وضع مدونات سلوك وتنفيذها بشأن الوقاية من
االستغالل واالعتداء اجلنيس لضامن أن املوظفني والناجيني لدهيم االماكنية
للتبليغ عىل حنو فعال؛ و(ج) نرش املعلومات بني الالجئني بشأن كيفية اإلبالغ
عن االعتداءات؛ و(د) العمل مع الرشاكء احملليني لتنفيذ آليات الوقاية من
االستغالل واالعتداء اجلنيس.

توصيات قطرية
سوريا

تقدم اللجنة الدولية لإلغاثة يف مشال سوريا خدمات محاية املرأة ومتكيهنا
من خالل مثانية مساحات آمنة خمصصة للنساء والفتيات من النازحات ومن
املجمتعات املضيفة .ويقوم بتنفيذ األنشطة اخلاصة مبراكز املرأة يف الوقت
احلايل  12موظف بدوام اكمل و 32متطوع ،يعملون يف ستة خمميات و11
جممتع حميل يف حمافظتني.
منذ هشر يناير  /اكنون الثاين  ،2014بلغ عدد النساء والفتيات الاليت
حصلن عىل خدمات من خالل العيادات اليت تديرها املنمظة ،15699
وحصلت ما يزيد عن  1200امرة وفتاة عىل خدمات الدمع النفيس
واالجمتايع ،وشاركن يف أنشطة ترفهيية وتعلميية وخدمات دمع للناجيات.
وحيرض ما بني  100إىل  150امرأة وفتاة إىل املراكز اليت تدمعها املنمظة
هشر ًيا ،معمظهن يأتني عىل أساس يويم ،ويتواجد يف هذه املراكز متطوعني
يقدمون خدمات مزنلية للنساء ذوي اإلعاقة واحلركة احملدودة.

ينبيغ عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني:
أن حتسن من محاية النساء والفتيات ونفاذهن إىل املساعدات اإلنسانية يف
سوريا.

ينبيغ عىل اجلهات املاحنة:
أن تزيد من دمعها لملناشدة املقدمة من األمم املتحدة لالستجابة االقيملية
لألحداث يف سوريا مع تعزيز جهود املشاركة باملوارد.
زيادة دمعها ملناشدة األمم املتحدة باملساعدة داخل سوريا واالستجابة
لالجئني واليت حتصل حال ًيا عىل متويل أقل من  .%50وزيادة قدرة
احلصول عىل اخلدمات واحلد من خماطر العنف اليت تواجه النساء
والفتيات من خالل إعطاء براجم امحلاية والعنف املبين عىل النوع
االجمتايع األولوية فميا تنشده.
زيادة متويل الفرص التعلميية داخل سوريا بالرتكزي عىل توفري التعلمي
الثانوي ،وإتاحة الفرص لرباجم التعمل الرسيع والتدريب املهين بغية تقدمي
بدائل للفتيات الاليت ال تتوفر هلن فرص التعلمي الرمسية.
أسفل :فتاة مرشدة تعمل يف متجر أبهيا يف خممي العمتة يف سوريا.

مراعاة للقرار  2165الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،عىل
املفوضية أن تنسق اجلهود لتحديد الثغرات الرباجمية ،واإلرساع بوترية براجم
امحلاية ،والتنسيق مع الواكالت املعنية باملساعدات بغية التصدي لالحتياجات
احملددة للنساء والفتيات والناجيات من العنف املبين عىل النوع االجمتايع
يف سوريا.

ينبيغ عىل الواكالت اإلنسانية:
وضع خطة طويلة األجل لبناء الكفاءات بالتعاون مع املنمظات الدولية
والسورية ،توفر اخلدمات للنساء والفتيات يف مجيع أحناء البالد بالتعاون
مع الفريق املعين بالعنف املبين عىل النوع االجمتايع والفريق رفيع
املستوى (.)HLG
تطوير كفاءات مقديم اخلدمات الطبية املختصة باالستجابة للعنف املبين
عىل النوع االجمتايع بالرشاكة مع املجموعة الصحية عىل الصعيد العاملي.
ويمشل هذا نرش مواد تدريبية عىل الفريق اإللكينييك وغري اإللكينييك
العامل ،والتحسني واالبتاكر يف املتابعة  ،وإرشاد الطامق املدرب لضامن
الفهم الشامل لكيفية االستجابة للناجيات من العنف املبين عىل النوع
االجمتايع .
مضان مجع البيانات التفصيلية املتعلقة باجلنس والسن أثناء التقديرات
املشرتكة بغية حتسني تقيمي االحتياجات اخلاصة بالنساء والفتيات.
مضان تنسيق الواكالت املعنية بإدارة املخميات واملنمظات املجمتعية
إجراءات التجسيل والتوثيق اخلاصة هبا .وكذلك كفالة إعطاء األولوية لألرس
اليت تعيلها امرأة وللنساء والفتيات غري املزتوجات واألرامل يف احلصول
عىل املساعدات اإلنسانية.
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توصيات قطرية

(تابع)

العراق

يعمل برناجم دمع الالجئني الذي تنفذه وحدة محاية املرأة ومتكيهنا يف دهوك
والسلميانية يف إقلمي كردستان العرايق وكذلك يف مدينة القامئ يف حمافظة
األنبار .وتستضيف العراق يف الوقت احلايل  218040الجئ سوري ،حيث
فر أغلهبم إىل إقلمي كردستان مشايل البالد .ويف وقت كتابة التقرير اكن تدهور
الوضع األمين يف العراق قد بلغ مداه من جراء اهلجامت من املجموعة اليت
تدعو نفهسا الدولة األسالمية للعراق وبالد الشام اليت استولت عىل مساحات
كبرية من البالد ،مما أدى إىل موجات متتالية من األخشاص النازحني الذين فر
العديد مهنم إىل إقلمي كردستان سع ًيا للحصول عىل األمان.
وعلقت اللجنة الدولية لإلغاثة براجمها اخلاصة بالالجئني يف القامئ ألن هذه
املنطقة يصعب النفاذ إلهيا يف الوقت احلايل .ويف دهوك دمعت اللجنة الدولية
لإلغاثة يف البداية أحد مراكز النساء والفتيات ونقلت اإلدارة منذ ذلك احلني
إىل منمظة حملية تواصل اللجنة تقدمي تدريبات إىل موظفهيا .وتتوىل املنمظة
الرشيكة يف الوقت احلايل تشغيل مركزين :أحدمها خممي دومزي والثاين
أسفل :أم سورية الجئة وطفلها الرضيع يف خممي الدومزي يف مشال العراق.

خممي اجلويالن .وفضال عن ذلك تؤسس اللجنة الدولية لإلغاثة مرك ًزا جممتع ًيا
يشمتل عىل عيادة متنقلة لالجئني من خارج املخمي يف حمافظة دهوك .ويف
السلميانية تدير املنمظة مرك ًزا لالسمتاع إىل النساء والفتيات يف خممي عربت.

ينبيغ عىل احلكومة اإلقلميية يف كردستان العراق:
متكني النساء من السيع لتحقيق الفرص االقتصادية من خالل مواصلة منح
اإلقامة لالجئني السوريني يف املخمي وخارجه ،مما يحمس لالجئني العمل
بشلك قانوين والتحرك حبرية فميا بني حمافظات إقلمي كردستان.
المساح باملساعدات املبارشة إىل مجيع الالجئني الذين يعيشون يف إقلمي
كردستان مبا يف ذلك من يعيشون خارج املخميات ،عن طريق التحويالت
النقدية وتوزيع املواد غري الغذائية.
ختصيص املزيد من املوارد إىل مديرية تتابع وتراقب العنف ضد املرأة
إلتاحة إماكنية التحرك النشط للناجيات من العنف املبين عىل النوع
االجمتايع بني الالجئني.
حتديث اإلجراءات احلكومية لإلدارة اإللكينيكية لالغتصاب مبا يتواكب مع
املعايري الدولية اليت تتيح لملرأة اختيار من تبلغه عن الواقعة وكذلك تليق
العالج الفوري.

وينبيغ عىل الواكالت التابعة لألمم املتحدة:
أن تعمل مع رشاكهئا ومع احلكومات لتأسيس آلية مشرتكة بني الواكالت
الستقبال الشاكوي املتعلقة باالستغالل والعنف مبا يف ذلك االستغالل
والعنف اجلنيس اليت ترد هلذه اجلهات. .
أن تضمن وصول املعلومات اخلاصة خبدمات الربناجم للنساء والفتيات
يف املخميات واملناطق احلرضية بشلك مسمتر من خالل توفري مساحات
آمنة ووجود أخصائيني من املمكن الوصول الهيم للحصول عىل املعلومات
املناسبة والوافية.

وينبيغ عىل اجلهات املاحنة:
أن تزيد من دمعها إىل احلكومة االحتادية يف العراق وكردستان لتحسني
حالة املجمتعات املضيفة والالجئني واألخشاص النازحني داخل ًيا مبا يف ذلك
وضع أولوية لوصوهلم إىل اخلدمات األساسية.
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األردن

بدأت اللجنة الدولية لإلغاثة الرباجم اخلاصة حبامية املرأة ومتكيهنا يف 2007
من خالل برناجم لالجائت العراقيات واملجمتعات األردنية احمللية .ويف الوقت
احلايل يوجد  609692الجئ سوري يف األردن ،من بيهنم 51%من النساء
والفتيات  ،ويف سنة  2012واستجابة إىل الزناع يف سوريا قامت اللجنة
الدولية لإلغاثة بدمع عيادتني للصحة اإلجنابية وثالث مراكز للنساء والفتيات
يف الرمثا واملفرق وإربد .وتستقبل هذه املراكز السوريات وكذلك األردنيات.
وتدمع اللجنة الدولية لإلغاثة كذلك أربع مراكز للنساء والفتيات يف خممي
الزعرتي لالجئني.
ويوفر برناجم محاية املرأة ومتكيهنا التابع إىل اللجنة الدوليه لالغاثة خدمات
إىل قرابة  2000امرأة يف األردن هشريا .وإىل اآلن تلقت  5733امرأة
وفتاة دمع نفيس اجمتايع من أخصايئ عالج نفيس ومت توزيع ما يربو عىل
 13400من حقائب الكرامة 34عىل النساء والفتيات يف سن اإلجناب .ويف سنة
 ،2013شاركت أكرث من  11ألف امرأة وفتاة يف أنشطة ترفهيية استشفائية
من خالل املراكز اليت تدمعها املنمظة .وفضال عن ذلك تقدم اللجنة الدولية لإلغاثة

مساعدات نقدية إىل األرس الضعيفة من الالجئني ،مقدمة إىل أرس الالجئني
الضعيفة حبيث تكون النساء والفتيات هن املتليق الرئييس هلذه اخلدمات.

ينبيغ عىل حكومة األردن:
تنفيذ املادة  306من قانون العقوبات وتفعيلها بشلك اكملاً واليت تتعلق
بالتحرش اللفظي ،مع نرش معلومات بشأن هذا القانون بني النساء والفتيات
من املجمتعات احمللية املضيفة وبني الالجئني.
أن تكفل دائرة قايض القضاة واحملامك الرشعية تنفيذ التعلميات اليت يمت
مبوجهبا حظر زواج األطفال بني  16-18سنة.35
أن تضمن دائرة قايض القضاة أن القضايا املتعلقة بالزواج املبكر واليت
يمت رفضها من قبل واحدة من احملامك ال يمت عرضها يف حممكة أخرى.
أن حترص احملامك الرشعية عىل أن تمشل عقود الزواج املبكر اخلاصة
بالفتيات رشط يضمن مواصلة الفتاة لتعلميها.

ينبيغ عىل الواكالت اإلنسانية:
أسفل :فتاة الجئة سورية ترمس يف ماكن خمصص للعب يف مركز لملرأة تديره اللجنة الدولية لإلغاثة يف خممي الزعرتي.
وأثناء مشاركة النساء يف أعداد الرباجم توفر املنمظة ماكن ألطفاهلن للعب.

تصممي براجم – تسهتدف االطالع عىل العالقة بني افتقار الفتيات للتعلمي
والزواج املبكر والزواج باإلكراه واخلوف من التحرش والعنف .عىل أن
يكون هذا اجلهد متعدد التخصصات ومن خالل التنسيق بني األفرقة املعنية
بالعنف املبين عىل النوع االجمتايع ومحاية الطفل وكذلك التعلمي ،وأن
يشدد عىل احلاجة إىل توفري بيائت تعمل آمنة.
مضان أن براجم امحلاية والرباجم املعنية بالعنف املبين عىل النوع
االجمتايع تسهتدف النساء والفتيات ذوي االعاقة والنساء الاليت يقمن
برعاية األخشاص ذوي اإلعاقة.
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توصيات قطرية

(تابع)

لبنان

اعتبا ًرا من نومفرب /ترشين الثاين  2012أسست اللجنة الدولية لإلغاثة
مخسة مراكز للنساء والفتيات مشايل البالد ويف وادي البقاع ،وبالتحديد يف
برطوم ووادي خالد وبرجيل وأرسال وبر إلياس .واستخدمت ما يزيد عن 10
آالف امرأة وفتاة سورية وكذلك لبنانية اخلدمات املتنقلة .ومت تكوين هذه الفرق
املتنقلة للوصول إىل الفائت املتفرقة والنائية من الالجئني الذين عادة ال ميكهنم
الوصول إىل اخلدمات الثابتة .ووزعت اللجنة الدولية لإلغاثة ما يزيد عىل 20
ألف من حقائب الكرامة للنساء والفتيات االجائت للتخفيف من خطر االستغالل
اجلنيس الذي قد يتعرضن له حال جلوهئم .ونمظت اللجنة الدولية لإلغاثة
كذلك يف  2014أنشطة موجهة تسهتدف الفتيات املراهقات وتركز عىل تكوين
ريا دمعت
آليات تعايش إجيابية وتأسيس شباكت اجمتاعية صديقة ودامعة  .وأخ ً
اللجنة الدولية لإلغاثة بناء كفاءات مقديم خدمات الرعاية الصحية احملليني
ولملنمظات بغية كفالة إحالة النساء والفتيات بأمان إىل اخلدمات والرعاية
اإللكينيكية اجليدة.

ينبيغ عىل حكومة لبنان:
دمع الرباجم اليت تعزز – االنجسام بني الالجئني واملجمتعات احمللية يف
املناطق اليت تكرث فهيا الالجئني.

مواصلة دمع الفتيات والفتية السوريني يف الوصول إىل التعلمي .التعامل مع
بعض القيود املتعلقة بالفتيات يف الوصول إىل التعلمي مع وضع مبادرات
مثل براجم التعلمي املجمتيع.

ينبيغ عىل األمم املتحدة والواكالت اإلنسانية:
العمل بشلك وثيق مع احلكومة اللبنانية للتصدي إىل مشلكة التجسيل اليت
يواجهها الالجئني عندما يعربون نقاط التفتيش لعدة مرات وبشلك غري
منتظم .
وينبيغ عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ان تعمل
عىل بناء مهارات  -اكدرها الداخيل للتعامل مع حاالت العنف املبين عىل
نوع االجمتايع بغية حتسني معلية حتديد احتياجات امحلاية لالجئني أثناء
التجسيل.
زيادة الرباجم اليت تسهتدف التصدي لملخاطر والصعوبات اليت تواجها
الفتيات املراهقات مثل براجم االرشاد النفيس ،حبيث تمشل هذه الرباجم
التخطيط للسالمة ،ومناجه املهارات احلياتية اليت تعرب عن العنف املبين
عىل النوع االجمتايع ،والتدخالت املتنقلة و العمل مع القامئات عىل توفري
الرعاية.

ينبيغ عىل اجلهات املاحنة:
زيادة الدمع املقدم إىل احلكومة اللبنانية لتحسني الظروف املعيشية يف
املجمتعات احمللية املضيفة وظروف الالجئني الذين يعيشون يف مستوطنات
من اخلمي ويف املناطق احلرضية مع إعطاء األولوية  -لوصول النساء
والفتيات إىل اخلدمات األساسية.
االستمثار يف خدمات النقل واخلدمات الصحية املتنقلة بغية مضان
اشمتاهلا عىل خدمات حصة إجنابية عىل حنو منتظم لزيادة وصول النساء
والفتيات الالجائت إلهيا.

أسفل :امرأة الجئة من سوريا عند مدخل خميهتا يف أحد املستوطنات غري الرمسية يف لبنان .توفر اللجنة الدولية لإلغاثة
مساعدات نقدية إىل مائت الالجئني واألرس اللبنانية يف لبنان.
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تركيا

حاليا يوجد  814212الجئ سوري يف تركيا يرتكز معمظهم جنويب البالد
بالقرب من احلدود السورية .واعتبا ًرا من هناية سنة  2013قامت اللجنة الدولية
لإلغاثة عىل تنفيذ براجم تتعلق باإلنعاش االقتصادي ،وبراجم الشباب وامحلاية
يف مدينتني من إقلمي هاتاي ومها رحيانيل وأنطاكية.
يف  2014قامت اللجنة الدولية لإلغاثة يف تركيا عىل توفري دمع مادي لألرس
الضعيفة بشلك هشري مببالغ قميهتا  150دوالر أمرييك تغيط فيه 945
أرسة .وتمتتع هذه األرس بفرصة املشاركة يف املناجه اليت وضعهتا املنمظة
خبصوص املناقشات امجلاعية لملساعدة يف احلد من العنف االرسي و
خماطره  .وفضال عن ذلك تدير اللجنة الدولية لإلغاثة مرك ًزا للشباب يف
رحيانيل يركز عىل املهارات احلياتية والتدريب املهين واألنشطة الرتفهيية
ويقدم دورات تدريبية يف اللغتني الرتكية واإلنلكزيية والسيولة النقدية للعمل
ونرش املعلومات القانونية واملتعلقة مبسائل امحلاية وتيسري مسارات اإلحالة
لألفراد الذين يعانون من مسائل تتعلق بامحلاية وكذلك مجموعات الدمع
النفيس واالجمتايع لألقران ولملراهقني .

ينبيغ عىل احلكومة الرتكية:
متكني مقديم اخلدمات السوريني من دمع املبادرات املعنية بالتعلمي من
خالل براجم التعلمي الرمسي وغري الرمسي لتيسري دراسة اللغة.

ينبيغ عىل األمم املتحدة والواكالت اإلنسانية:
العمل مع احلكومة الرتكية عىل اجياد اآلليات املناسبة لدمع املجمتعات
احمللية املضيفة يف بناء عالقات منجسمة مع الالجئني الذين تستضيفهم.
العمل عىل دمع قدرات منمظات املجمتع احمليل عىل تقدمي براجم خمتصة
للنساء والفتيات.
زيادة الرباجم اليت –تسهتدف العمل عىل مشلكة حاجز اللغة اليت يواجها
الالجئني ومضان وصول النساء والفتيات إلهيا.

ينبيغ عىل اجلهات املاحنة:
زيادة دمع املجمتعات املضيفة والالجئني من خالل براجم تعزز االنجسام بني
املجمتعني حيمثا اتضح التوتر يف مناطق حمددة.

أسفل :أب سوري وابنته يف خممي عبور لالجئني جبوار احلدود السورية الرتكية.
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مرفقات

االلزتامات الدولية للنساء والفتيات

أثناء انعقاد املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف  ،1995اشمتل مهناج العمل عىل فصل اكمل عن النساء
يف الزناعات املسلحة.
ولكن مل يعرتف جملس األمن حىت أكتوبر /ترشين األول  2000من خالل
إصدار القرار  1325بأن النساء يتأثرن عىل حنو غري متناسب الزناعات
املسلحة وأهنن كذلك أطراف فاعلة حرجة يف الوقاية من الزناع وحله.
ووضعت األراكن الثالثة للقرار  1325الصادر عن جملس األمن ،ويه
امحلاية واملشاركة والوقاية ،أساس لست قرارات أخرى صادرة بدورها عن
جملس األمن التابع لألمم املتحدة.
قرار جملس األمن رمق  1820يف  ،2008الذي اعرتف باستخدام
سالحا أثناء احلرب.
االغتصاب
ً
قرارا جملس األمن رمق  1888و 1889يف  ،2009اللذان طالبا جممتعان
بزيادة مشاركة النساء يف حمك السالم واألمن عىل مجيع املستويات
وتعيني ممثلة خاصة لألمني العام عن العنف اجلنيس أثناء الزناع ،مع إنشاء
مؤرشات عاملية لوضع تصور بتنفيذ القرار .1325
قرار جملس األمن رمق  1960يف  ،2010الذي جشع عىل حتسني آليات
الرقابة واإلبالغ.
قرار جملس األمن رمق  2106يف  ،2013الذي تصدى إىل اإلفالت من
العقاب واملساءلة عن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل نو اجلنس.
قرار جملس األمن  20122يف  ،2013الذي ركز جمددا عىل اهمتام
املجمتع الدويل بامحلاية واملشاركة ورضورة التعامل مع “التقصري يف
التنفيذ”.
وكذلك صدرت سلسلة من االلزتامات الوطنية واإلقلميية بشأن إنشاء أكرث
من أربعني خطة وطنية تصدر سياسات حمددة بشأن تنفيذ أراكن القرار
 1325الثالثة .وأسست هذه اخلطط تدابري مثل اإلسرتاتيجية العاملية للوقاية
من العنف القامئ عىل نوع اجلنس واالستجابة له الصادرة عن الواليات
املتحدة .وعىل الرمغ من ترامك الزمخ الدويل ملنع العنف ضد النساء والفتيات
والتصدي له يف أوقات األزمة ،سميا الزناع املسلح ،تظل هناك جفوة مهولة
ومسمترة يف التنفيذ .وسيكون من شأن االستعراض رفيع املستوى املرتقب
سنة  2015جلهود تنفيذ القرار  ،1325وفق ما أعلنه القرار  ،2122املساعدة
عىل حتديد العقبات وجماالت التحسن .ولكن إىل اآلن مل تؤد األدوات
القانونية والسياسية الصادرة عن املجمتع الدويل إىل أي اختالف يذكر يف
احلياة اليومية للنساء والفتيات السوريات.

االلتزامات الوطنية
الواليات املتحدة األمريكية

تلزتم الواليات املتحدة األمريكية بزيادة مشاركة النساء يف معليات السالم
واختاذ القرار والعمل حنو التاكمل الوطين واختاذ الطابع املؤسيس ،ومحاية
النساء من العنف والوقاية من الزناعات وتوفري إماكنية للنساء للنفاذ إىل
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اإلغاثة والتعايف .وتتبىن الواليات املتحدة سياسة االمتناع عن التساحم
ً
حثيثا إلهناء استخدام
مع اجلرامئ اجلنسية ضد النساء وتسىع سع ًيا
سالحا يف احلرب ،وبناء كفاءة احلكومات األجنبية عىل إحضار
االغتصاب
ً
مرتكيب العنف اجلنيس ملثوهلم أمام العدالة وكذا املساعدة يف استعادة
كرامة الناجيات 1.ويف يونيو /حزيران  ،2014وضاعفت الواليات املتحدة من
الزتامها مببادرة االستجابة يف أوقات الطوارئ وامحلاية للعنف القامئ عىل
نوع اجلنس ،اليت تريم إىل مساعدة النساء املعرضات للعنف القامئ عىل
نوع اجلنس من شالكة الزواج املبكر والزواج باإلكراه وجرامئ الرشف وتشويه
األعضاء التناسلية لإلناث والعنف األرسي .واستمثرت الواليات املتحدة 10
ماليني دوالر يف مبادرة “آمنة من البداية” ،اليت وضعت للوقاية من العنف
القامئ عىل نوع اجلنس واالستجابة له عند اندالع الكوارث الطبيعية أو نشوب
الزناعات 2.وفضال عن ذلك أنشأت الواليات املتحدة مرشوعات يف المين
ونيبال والفلبني من خالل الواكلة األمريكية للتمنية الدولية مبا يتوافق مع اخلطة
الوطنية بشأن النساء والسالم واألمن.

اململكة املتحدة

تلزتم اململكة املتحدة بتعزيز املشاركة الاكملة للنساء يف البىن السياسية
واألمنية واإلدارية وكذلك مسارات اختاذ القرار ومفاوضات السالم 3.وتسىع
اململكة املتحدة إىل بناء كفاءات احلكومات األجنبية يف مساءلة اجلناة معا
ارتكبوه من جرامئ قامئة عىل نوع اجلنس وإهناء استخدام العنف اجلنيس
واالغتصاب يف احلرب .واستمثرت إدارة التمنية الدولية  25مليون جنيه
إسرتليين يف البحوث اخلاصة بنوعية السياسات والرباجم اليت تتسم
بالفاعلية يف احلد من العنف ضد النساء 4.وتلزتم اململكة املتحدة كذلك بكفالة
جعل اجلهود الرامية إىل الوقاية من العنف اجلنيس والتحرك بشأنه موضع
اولوية وكذلك تليق الناجيات من العنف اجلنيس الرعاية واملساعدة الشاملة
يف الوقت املناسب بالنسبة للك من احلالة الصحية البدنية والعقلية 5.وتجشع
اململكة املتحدة عىل مجع البيانات واألدلة املتعلقة بالعنف اجلنيس وقت الزناع
ودمع وضع بروتوكول دويل لتوثيق االعتداء اجلنيس وقت الزناع والتحقيق فيه.
وتظل اململكة املتحدة ملزتمة مبساعدة اللوايت يزتوجن مبك ًرا أو يكرهن عىل
1

2
3

4
5

أنظر تعليقات جون كريي عىل مؤمتر القمة العاملي إلهناء العنف اجلنيس يف حاالت
الزنا،ع 13 ،يونيو /حزيران http://www.state.gov/secretary/re� :2014
marks/2014/06/227553.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/09/214552.htm
أنظر اخلطة الوطنية حلكومة اململكة املتحدة بشأن قرار جملس األمن رمق 1325
خبصوص النسءاء والسالم واألمنhttp://www.stabilisationunit.gov.uk/compo�:
nent/docman/doc_details/45-uk-government-national-action-planon-unscr-1325-women-peace-security.html?Itemid=230
https://www.gov.uk/government/policies/improving-the-lives-of-girlsand-women-in-the-worlds-poorest-countries
أنظر اخلطة الوطنية حلكومة اململكة املتحدة بشأن قرار جملس األمن رمق 1325
خبصوص النسءاء والسالم واألمنhttp://www.stabilisationunit.gov.uk/compo�:
nent/docman/doc_details/45-uk-government-national-action-planon-unscr-1325-women-peace-security.html?Itemid=230

مرفقات

برناجما يف أثيوبيا يريم إىل تأجيل زواج  200ألف فتاة.
الزواج ووضعت
ً
وضعت براجم مشاهبة للك من المين ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا
6
ونيجرييا وكينيا.

جهود أخرى

ً
خططا وطنية تتعلق بالنساء
اعتبا ًرا من أغسطس /آب  2014وضعت  46بلد
والسالم واألمن وتنفيذ مبادئ قرار جملس األمن  .1325وتضمنت هذه البلدان
بعض بلدان أوروبا وأمرياك المشالية وأمرياك الوسىط واجلنوبية وجنوب آسيا
والرشق األوسط ومشال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء وجنوب رشق آسيا
وأسرتاليا .وهناك العديد من البلدان اليت تعكف حال ًيا عىل صياغة خططها
املزمع نرشها .وعىل الرمغ من تباين اخلطط الوطنية من ُقطر آلخر ،توجد
بعض املوضوعات املشرتكة اليت تعرب عن رؤية القرار رمق  1325مبا يف ذلك
تعزيز مشاركة النساء وكفالة محايهتن .وفضال عن ذلك أنشأ االحتاد األورويب
وحلف الناتو واالحتاد األفرييق أطر وأصدروا الزتامات تتصل بالتصدي إىل
العنف ضد النساء والفتيات يف أوقات الزناع عىل حنو أفضل مع متكيهنن من
املشاركة االقتصادية والسياسية يف مناطق الزناع وما وراءها .وعىل الرمغ
من هذه التطورات املهمة ال تزال هناك جفوة ملحوظة عىل مستوى التنفيذ.

المشاركة
قرار
جملس
األمن رمق
1325
31
أكتوبر/
ترشين
األول
2000
قرار
جملس
األمن رمق
1820
الصادر
يف 19
يونيو/
حزيران
2008

6

الحماية

الوقاية

اكن قرار جملس األمن رمق  )2000( 1325هو القرار األول الصادر عن جملس األمن الذي يقر مبدى تأثري الزناع عىل حنو فريد عىل النساء،
وبأمهية الدور الذي تؤديه النساء يف فض الزناع .ويمتحور القرار  1325حول ثالثة أراكن أال ويه :املشاركة  ،وامحلاية ،والوقاية.
ينادي بمتثيل النساء “عىل مجيع
مستويات صنع القرار” :املشاركة
يف مسارات السالم احمللية،
ومعليات األمم املتحدة ،والقوات
العسكرية واملدنية ،والتعيني بصفهتن
ممثالت ومبعوثات خاصات.

التشاور مع النساء واملنمظات غري
احلكومية اليت تقودها النساء.
نرش نسبة أكرب من جنديات حفظ
السالم وجمندات الرشطة.

كفالة سالمة النساء والفتيات من العنف
القامئ عىل أساس اجلنس يف مناطق
الزناع.

تعزيز سيادة القانون بشأن العنف القامئ عىل
أساس اجلنس ونوع اجلنس ،وتفعيل إحالة
مرتكيب مثل هذه اجلرامئ إىل احملامكة.

اعمتاد “منظور جنساين” عند التفاوض
بشأن اتفاقات السالم وأثناء جهود نزع
السالح والترسحي وإعادة اإلدماج.

استبعاد اجلرامئ القامئ عىل نوع اجلنس من
أحاكم العفو.

إنفاذ التدابري التأديبية العسكرية املناسبة.
تدريب القوات وتفنيد األساطري اليت
تشعل جذوة العنف اجلنيس.
تأهيل قوات األمن لملساءلة عن األفعال
املرتكبة يف املايض وهلا عالقة بالعنف
اجلنيس.
تقيمي النساء واألطفال ممن يواجهون
هتديد حميق.

تقدمي تدريب يرايع االعتبارات اجلنسانية إىل
قوات وموظيف حفظ السالم.
مجع معلومات موضوعية ودقيقة ويعمتد علهيا يف
الوقت املناسب بشأن استخدام العنف اجلنيس
يف الزناع املسلح.
تدريب موظيف حفظ السالم وموظيف العمل
اإلنساين الذين تنرشمه الواليات املتحدة.
التنفيذ الاكمل لسياسة عدم التساحم إزاء
االعتداءات اجلنسية من جانب موظيف حفظ
السالم وموظيف اإلغاثة اإلنسانية.
االعرتاف بأن االغتصاب والعنف اجلنيس يعتربان:
 .1جرمية حرب؛  .2جرمية ضد اإلنسانية؛ أو .3
إبادة مجاعية.

https://www.gov.uk/government/policies/improving-the-lives-of-girlsand-women-in-the-worlds-poorest-countries
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المشاركة
قرار
جملس
األمن رمق
1888

إرشاك النساء يف مفاوضات السالم
ومعليات حفظ السالم.
تجشيع مشاركة النساء احملليات
يف قوات األمن الوطنية.

الصادر
يف 30
سبمترب/
أيلول
2009

الحماية
إبراز االنشغال “لعدم إحراز التقدم
مبسألة العنف اجلنيس يف حاالت الزناع
املسلح”.
كفالة إماكنية نفاذ الضحايا إىل العدالة
بأمان.
اخنراط القادة التقليديني بنشاط؛
زيادة النفاذ إىل الرعاية الصحة والدمع
النفيس واالجمتايع واملساعدة القانونية
وخدمات إعادة الدجم االجمتاعية
واالقتصادية بالنسبة لضحايا العنف
القامئ عىل نوع اجلنس.

الوقاية
محتيل الدول مسؤولية ماكحفة اإلفالت من العقاب.
االعرتاف بأن حمامكة مرتكيب االنهتااكت يعزز
“املسؤولية الفردية” ولكنه يعزز كذلك “السالم
واحلقيقة واملصاحلة وحقوق الضحايا”.
التنويه بأن العنف اجلنيس “من شأنه عرقلة
استعادة السالم واألمن الدوليني -”.بناء الكفاءات
القضائية؛ واالمتثال باملعايري القانونية الدولية.
المتاس “اإلبالغ بشلك أكثـر مهنجيـة عـن
احلـوادث الــيت تفــرز اجتاهــات معينــة ،وأمنــاط
االعتــداء الناشــئة ،ومؤشــرات اإلنــذار املبكــر
بــاللجوء إىل العنف اجلنيس يف الرتاعات
املسلحة ،وذلك يف مجيع التقـارير ذات الـصلة
املقدمـة إىل املجلس”
تعيني األمني العام ممثل خاص.

قرار
جملس
األمن رمق
1889
 5أكتوبر/
ترشين
األول
2009

تجشيع الدول األعضاء عىل إعطاء
األولوية ملشاركة النساء.

دور جلنة بناء السالم بغية “إيـالء االهمتــام
املنــهيج بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني
ومتكــني املــرأة وتعبئــة املــوارد لــذلك ،جكــزءال
يتجزأ من بناء السالم بعد انهتاء الرتاع”

استبعاد النساء من خالل “أمعال
العنف والرتهيـب ،وانعـدام األمـن
وانعـدام سـيادة القـانون ،والمتييـز
الثقـايف والوصـم”.

المتاس “املزيد من اإلبالغ املهنيج عن وقائع
معربة عن اجتاهات واألمناط الناشئة لالعتداء،
ومؤرشات اإلنذار املبكر بشأن استخدام العنف
اجلنيس والعنف القامئ عىل نوع اجلنس”.

تعيني املزيد من املمثلني واملبعوثني
اخلاصني وزيادة مشاركة النساء يف
بعثات األمم املتحدة.

زيادة تنفيذ قرار .1325

أمهية متويل خطة النساء والسالم
واألمن بغية زيادة متكني النساء.
قرار
جملس
األمن
1960
الصادر
يف 16
ديمسرب/
اكنون
األول
2010
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الدعوة لزيادة مشاركة النساء.
زيادة تعيني املجندات من اإلناث يف
قوات الرشطة والقوات العسكرية يف
معليات حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة.

ماكحفة اإلفالت من العقاب عن جرامئ
العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل نوع
اجلنس.
“زيــادة ســبل اســتفادة ضــحايا العنــف
اجلنـيس مــن الرعايــة الــصحية والــدمع
النفــيس  -االجمتــايع واملــساعدة
القانونيــة وخــدمات إعـــادة اإلدمـــاج
االجمتـــايع االقتـــصادي ،وال ســـميا
يف املنـــاطق الريفيـــة ،مراعيـــة يف
ذلـــك االحتياجات اخلاصة باملعوقني”...

حتسني آليات املتابعة واإلبالغ.
“قطــع وتنفيــذ التـــزامات حمــ ّددة ملاكحفــة العنف
اجلنيس تكون ذات أطر زمنيـة حمـ ّددة” مبا يف
ذلك التحقيق يف االعتداءات املدعاة يف الوقت
املناسب.
إجراء تدريب قامئ عىل املخططات لقوات حفظ
السالم.
االلزتام بسياسة عدم التساحم بشأن االعتداء
اجلنيس املتبعة يف األمم املتحدة.

مرفقات

المشاركة
قرار
جملس
األمن رمق
2106
الصادر
يف 24
يونيو/
حزيران
2013

قرار
جملس
األمن رمق
2122
18
أكتوبر/
ترشين
األول
2013

مواصلة نرش مستشارات محاية
النساء ومستشارات نوع اجلنس
عىل بعثات حفظ السالم يف األمم
املتحدة والعمليات اإلنسانية.

الحماية
رضورة التسلمي املوسع للدمع الطيب
والنفيس إىل الضحايا ،مع إجراء
إصالحات يف القطاع القضايئ الذي من
شأنه أن يزيد من املساءلة.

التشديد عىل “األدوار اهلامــة
الــيت ميكــن أن تــضطلع هبــا
شــباكت ومنمظــات املجمتع املدين،
مبا يف ذلك املنمظات النسائية،
يف تعزيز امحلاية املجمتعية مـن
العنـف اجلنـيس يف حاالت الرتاع
املسلح وما بعد انهتاء الرتاعات
وتقدمي الدمع إىل حضاياه من أجـل
اللجـوء إىل القضاء واحلصول عىل
تعويضات؛”
التأكيد عىل ركن املشاركة من قرار
جملس األمن رمق  1325املعين
بقيادة النساء ومشاركهتن يف فض
الزناعات وبناء السالم.
زيادة عدد النساء يف الوفود القامئة
عل مفاوضات السالم والقوات
العسكرية ومعليات حفظ السالم.
إصالحات انتخابية ودستورية لكفالة
املشاركة املدنية من النساء.
استشارة النساء واملنمظات النسائية
يف مناطق الزناع وبعد انهتاء
الزناع.

الوقاية
االعرتاف حبمتية العنف اجلنيس يف مناطق
الزناع وبعد انهتاء الزناع.
تجشيع الدمع من الرجال والفتيان والمتاسه.
حتسني متابعة العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل
نوع اجلنس.
تعزيز سياسة عدم التساحم املتبعة يف األمم
املتحدة.
تنفيذ “الزتامات [حمددة] وذات إطار زمين ملاكحفة
العنف اجلنيس”.

االعرتاف “بقصور التنفيذ” فميا يتعلق
حبامية النساء ونفاذهن إىل القيادة يف
ظروف الزناع وبعد انهتاء الزناع.

الدعوة إىل املزيد من اإلحاطة والبحوث بشأن
جهود تنفيذ خطة النساء والسالم واألمن والثغرات
القامئة فهيا.

تذكرة املجمتع الدويل أن الدول تتحمل
مسؤولية “احتــرام حقــوق اإلنــسان
وكفالهتا مجليع األخشاص املوجودين
يف أراضهيا واخلاضـعني لواليتـها علـى
النحـو املنـصوص هيلع يف أحاكم القـانون
الـدويل”

االستعراض رفيع املستوى الذي أجراه جملس
األمن يف  2015بشأن “تقيمي التقدم احملرز عىل
الصعيد العاملي و اإلقليمي والوطين يف تنفيذ
القرار .”1325
دور سيادة القانون يف الوقاية من الزناع وفضه.
لفت االنتباه إىل المتكني االقتصادي للنساء بوصفه
مفتاح “حتقيـق اسـتقرار املجمتعات اخلارجة من
نزاع مسلح”،
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معل اللجنة الدولية لإلغاثة يف املنطقة

اعتبا ًرا من يونيو /حزيران  2014اكن للجنة الدولية لالغاثة  1130موظف ومتوطع خيدمون  4ماليني مستفيد
يف املنطقة .وتمشل هذه الفئة :الالجوئن الذين يعيشون يف لبنان والعراق واألردن وتركيا ،واألخشاص الذين
رشدوا من سوريا واألخشاص الذين رشدوا من العراق من جراء األزمة األخرية ،وكذلك الساكن املضيفون يف
لك من هذه البلدان.
ومبوجب التحرك اإلقليمي توفر اللجنة الدولية لإلغاثة مجموعة من اخلدمات
إىل األخشاص الذين فقدوا لك ما ميلكون عند فرارمه من منازهلم .ونوفر
هلم خدمات الرعاية الصحية األولية واإلجنابية ،وكذلك املياه النظيفة ،والبنية
األساسية لإلحصاح والتثقيف اخلاص بالنظافة الخشصية .وأسست اللجنة
الدولية لإلغاثة براجم محلاية األطفال والشباب وكذلك براجم خاصة بالتعلمي
وتمشل التعلمي الرمسي فضال عن إدارة احلاالت اإلفرادية يف حالة األطفال
غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم .وتقدم مساعدات نقدية ،ومعلومات

وخدمات قانونية ،وتوزع املواد غري الغذائية اليت ترتاوح ما بني مجموعة
لوازم األرسة اليت تمشل الرضوريات األساسية لملزنل مثل اإلضاءة واملراتب
وأواين الطهي وحىت مجموعة لوازم النظافة الصحية للنساء والرجال وحىت
املالبس املومسية .وتدير اللجنة الدولية لإلغاثة كذلك براجم خاصة باملرأة
والفتيات من خالل برناجمها محاية املرأة ومتكيهنا.

تصل اللجنة الدولية لإلغاثة إلى أكثر من  4ماليين شخص في منطقة سوريا
تركيا

سوريا
العراق

دمشق

اململكة العربية السعودية

الصحة البيئية
حماية النساء وتمكينهن
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المساعدات
االقتصادية

حماية األطفال

لبنان

★

األردن

أرسائيل
مشال أفريقيا

األمن
الغذائي

الرعاية الصحية

المأوى

الحماية

مستلزمات الطوارئ

مرفقات

محاية النساء ومتكيهنن

منذ سنة  ،1996ممصت اللجنة الدولية لإلغاثة ونفذت براجم تستجيب إىل
احتياجات النساء والفتيات يف ما يزيد عن  33من املناطق املتأثرة بالزناعات
حول العامل .وتعمل الرباجم اليت تنفذها وحدة محاية املرأة ومتكيهنا التابعة
لللجنة الدولية لإلغاثة عىل تيسري الشفاء والكرامة وحرية اإلرادة للنساء
والفتيات الاليت مررن بتجربة العنف .ونتيح الفرص أمام النساء والفتيات
لتحويل حياهتن وليك تصبح أصواهتن ممسوعة سع ًيا إىل حتقيق عامل يتسم
بقدر أكرب من األمان واإلنصاف .وتعزز براجم اللجنة الدولية لإلغاثة بالرشاكة
مع املجمتعات واملؤسسات احمللية حقوق النساء والفتيات ومحتهيا وتهسم يف
تيسري الظروف اليت ميكهنن من خالهلا المتتع هبذه احلقوق.
وتركز براجم وحدة محاية املرأة ومتكيهنا التابعة إىل اللجنة الدولية لإلغاثة
عىل املستوى اإلقليمي عىل أربعة أهداف أساسية أال ويه:
 1.توفري خدمات مشولية تمتركز حول الناجيات وتمشل إدارة حاالت
إفرادية وتقدمي الدمع النفيس.
 2.تعزيز وزيادة قدرة النساء والفتيات عىل اختاذ القرار ونفاذهن إىل
املوارد االقتصادية والتحمك فهيا.
 3.متكني النساء والفتيات والرجال والفتية من التصدي إىل التوجهات
واملامرسات اليت تقمع النساء والفتيات من خالل التدخالت الوقائية
الفعالة القامئة عىل األدلة.
 4.العمل مع منمظات املجمتع املدين وواكالت اإلغاثة اإلنسانية واملؤسسات
احلكومية عىل التعامل الكفء مع األولويات اليت تعرب عهنا النساء
والفتيات.

ومجتع الرباجم يف منطقة سوريا بني الوقاية والمتكني والتحرك /االستجابة
وأنشطة التنسيق .واخلدمات يه جحر الزاوية لعمل الرباجم ويكفل برناجمنا
نفاذ الناجيات إىل الرعاية الطبية والدمعل النفيس االجمتايع وخدمات
احلاالت اإلفرادية عىل وجه الرسعة وبأمان .وفضال عن ذلك نوفر مساحات
آمنة تمتكن من خالهلا النساء والفتيات سواء من بني الالجئني أو املجمتعات
احمللية املضيفة املشاركة يف أنشطة بناء املهارات واألنشطة النفسية
واالجمتاعية .وهذه فرصة متاحة أمام النساء والفتيات للحصول عىل الدمع
ومنحه وتليق املعلومات واإلحالة إىل خدمات أخرى.
وباستخدام توليفة من الفرق يف الدولة املضيفة ومن سوريا جتري املنمظة
توعية يف املجمتعات احمللية لتوفري املعلومات بشأن اخلدمات املتاحة ولبناء
شباكت داخل املجمتع احمليل .ويمشل حتركنا عىل املستوى اإلقليمي
التواصل مع كبار صناع القرار واملجمتعات احمللية  -اليت تمشل البلد
املضيف والالجئني من النساء والفتيات والرجال والفتية  -بغرض تعزيز اآلليات
املجمتعية القامئة وزيادة المتاسك وفتح باب احلوار بغية منع األشاكل املتعددة
للعنف ضد النساء والفتيات.
ً
نشطا يف العمل مع الفرق الوطنية
وتؤدي اللجنة الدولية لإلغاثة دو ًرا تنسيق ًيا
ودون الوطنية واإلدارات احلكومية وكذلك املنمظات احمللية والدولية اإلنسانية
لضامن مراعاة احتياجات النساء والفتيات عىل امتداد القطاعات اإلنسانية،
وكذلك مشول اخلدمات املقدمة إىل الناجيات من العنف القامئ عىل النوع
االجمتايع.

أسفل :املتطوعة رانيا اليت تعمل مع اإلغاثة الدولية تتحدث إىل الالجائت السوريات يف احد خمميات الالجئني يف األردن .ورانيا الجئة سورية جتمتع مع  50أرسة يف األسبوع إلعالمها بالرباجم املتاحة والدمع املقدم يف املخمي.
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املهنجية
يدجم هذا التقرير معلومات من ثالثة مصادر أساسية ويه:

استعراض اخلربة الرباجمية وبيانات تأدية اخلدمات

يمشل هذا التقرير معلومات مقدمة من براجم محاية املرأة ومتكيهنا يف 64
جممتع حميل يف العراق ولبنان وسوريا وتركيا واألردن ينفذها ما يزيد عىل
 260فرد من املوظفني واملتطوعني.

إجراء املقابالت النوعية ومناقشات املجموعات املركزة مع
 198امرأة وفتاة مراهقة ورجل من سوريا.

مقابالت متعمقة ومناقشات مركزة أجريت يف الفرتة الواقعة بني  18مايو/
أيار وحىت  1يوليو /متوز  2014مع النساء والفتيات والرجال املرشدين الذين
يعيشون حاليا يف األردن ولبنان وتركيا والعراق وسوريا .أجرى باحثو اللجنة
الدولية لإلغاثة واملوظفون  56مقابلة متعمقة و 17مجموعة نقاش مركزة يف
املنطقة مع ما مجموعه  198فرد مشارك يف املناقشات .واكن اهلدف األسايس
من البحث فهم التحديات األساسية اليت تواجه النساء والفتيات املرشدات
يف املنطقة .وتتلىق أغلب النساء والفتيات والرجال خدمات من اللجنة الدولية
لإلغاثة .

 3.الصحة اجلنسية واإلجنابية  -تشري النتاجئ الراهنة إىل أن النساء
والفتيات املراهقات احلوامل ال يستفدن بالقدر الاكيف من الرعاية أثناء
امحلل وبعد الوضع ،ويرجع هذا عىل األرحج إىل تلكفة الرعاية وعوائق
الوصول إىل املواصالت سميا لالجائت الاليت يعشن يف مناطق نائية،
وتلكفة املواصالت وغياب الثقة يف أفراد الفريق الطيب وصعوبة النفاذ
إىل املعلومات املتعلقة مباكن احلصول عىل الرعاية 41.وبشلك عام ال
تلىب احتياجات النساء من الصحة اإلجنابية ما يهتدد يف الكثري من
األحيان الوالدات اآلمنة ويزيد من خطر الرعاية التوليدية الطارئة.42
 4.الزواج املبكر والزواج باإلكراه  -تشري التقارير إىل أن الزواج املبكر
اكن ممارسة معتادة يف سوريا قبل بداية الرصاع .ولكن الترشد اإلجباري
أثر عىل معدالت الزواج املبكر والزواج باإلكراه بني الفتيات املراهقات
43
السوريات.

استعراض البيانات الثانوية

أجري استعراض لألحباث والتقارير املنشورة عىل مدار السنوات الثالث
املاضية اليت تتناول موضوعات تتعلق بالصعوبات اليت تواجه النساء والفتيات
السوريات املرشدات ،بغية وضع النتاجئ واخلربات الرباجمية اخلاصة بنا
داخل السياق األوسع اخلاص باملعارف اليت أنتجها بالفعل رشاكؤنا يف
املجال .وأبرز استعراض األحباث السابقة والتقارير الصعوبات اآلتية اليت
تواجه النساء والفتيات املراهقات السوريات.
 1.العنف القامئ عىل النوع االجمتايع  -تثبت القرائن أن خطر
التعرض للعنف القامئ عىل النوع االجمتايع للنساء والفتيات السوريات
ارتفعت حدته منذ بداية الزناع .36فيف البلدان املجاورة تبني أن العنف
العائيل تفىش بني مجاعات الالجئني يف تركيا واألردن والعراق حيث
أدى اإلجهاد الناجت عن الترشد واكتظاظ املسكن وغياب اخلصوصية يف
اخليام والشقق إىل زيادة التوتر داخل األرسة .37واإلدارة اإللكينيكية
خلدمات االغتصاب للنساء والفتيات السوريات حمدودة للغاية وذات جودة
متدنية فال تقدم سوى خيارات قليلة ملساعدة الناجيات من العنف القامئ
38
عىل النوع االجمتايع .
 2.التحرش اجلنيس وتقيد احلركة والعزلة  -اكن التحرش اجلنيس
من املوضوعات املهمة األخرى اليت تبينت من الدراسات السابقة حيث
أفادت النساء بتعرضهن للتحرش من أرباب العمل وأحصاب األرض
وموزيع املساعدات وسائيق سيارات األجرة وسائيق احلافالت ومقديم
اخلدمات والرجال يف احملال يف األسواق وحىت عند استخدام وسائل
املواصالت العامة.40 39
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أسفل :امرأة الجئة من سوريا يف أحد أحياء إربد يف األردن.

اهلوامش
يقدم املرفق الثاين حملة تفصيلية بااللزتامات الدولية واإلقلميية والوطنية األساسية.

2

مرفق هبذا التقرير القرارات الستة الصادرة عن جملس األمن.

 23دراسة عن الزواج املبكر يف األردن ،اليونيسيفhttp://www.unicef.org/ :2014 ،
mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014.pdf

3

/http://www.unfpa.org/emergencies/symposium06

4

وأدت هذه الدعوة للعمل إىل صدور بيان ( )Communiquéينطوي عىل  12مبدأ
عاملي ،ومت التعهد بالزتامات بلغت  201الزتام يف جماالت ترتاوح من الوقاية وحىت بناء
�املهارات واالستجابة حلاالت العنف ضد النساء والفتيات يف حاالت الطوارئ.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach;ment_data/file/256872/Final_Communique_v_11_Nov_4.pdf
https://www.gov.uk/government/news/greening-girls-and-women.must-be-kept-safe-in-emergencies

 24دراسة عن الزواج املبكر يف األردن ،اليونيسيفhttp://www.unicef.org/ :2014 ،
mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014.pdf

5

أنظرالتحرك اإلقليمي ملواجهة أزمة الالجئني السوريني البوابة اإلليكرتونية لملعلومات بني
الواكالت ،حملة إقلميية http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

1

6

http://www.unocha.org/syria

7

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&region
=77&country=107

8

أنظر التحرك اإلقليمي ملواجهة أزمة الالجئني السوريني البوابة اإلليكرتونية لملعلومات بني
الواكالت http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.

9

أنظر خطة االستجابة اإلقلميية املنقحة لسوريا  ،2014التحديث النصيف لملحة
اإلسرتاتيجيةhttp://www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6- .
midyear-full-report.pdf

 10أنظر Woman Alone A fight for survival by Syria’s refugee Women
_UNHCR http://www.unhcr.nl/fileadmin/user_upload/pdf/Woman
Alone_ENG_2_July_2014.pdf
 11سوريا :تقرير املنمظات غري احلكومية املعنية إىل االستعراض الدوري الشامل لألمم
املتحد،ة ،مارس /آذار http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Docu� .2011
ments/session12/SY/KARAMA-eng.pdf
We Just Keep Silent – Gender-based violence amongst Syrian refu� 122
gees in the Kurdistan Region of Iraq, UN WOMEN (April 2014) http://
uniraq.org/images/documents/We%20Just%20Keep%20Silent%20
final%20English.pdf
 13أنظر التحرك اإلقليمي ملواجهة أزمة الالجئني السوريني البوابة اإلليكرتونية لملعلومات بني
الواكالتhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176& .
country=107&region=77
We Just Keep Silent – Gender-based violence amongst Syrian refu� 144
gees in the Kurdistan Region of Iraq, UN WOMEN (April 2014) http://
uniraq.org/images/documents/We%20Just%20Keep%20Silent%20
final%20English.pdf
( IRC Gender discussion research brief 15ملخص األحباث املعين بالنقاش
اخلاص بالنوع االجمتايع يف اللجنة الدولية لإلغاثة ) http://gbvresponders.org/
empowerment/eae-evidence/Economic household discussion group
/tools - http://gbvresponders.org/empowerment/eae-tools-resources
 16أنظرWHO Violence Against Women – Intimate Partner Violence and :
Sexual Violence Against Women Fact Sheet http://www.who.int/
/mediacentre/factsheets/fs239/en
 17أنظر التقرير الصادر عن اللجنة الدولية لإلغاثة بعنوان Let Me Not Die Before My
 .Time: Domestic Violence in West Africaمايو  /آذار http://www. .2012
rescue.org/sites/default/files/resource-file/IRC_Report_DomVioWAfrica.pdf
 18أنظر :صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ لملرأةViolence Against Women 2005 ،
Study: Syria 2005 p. 2. http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/7/42837/VAW_study_2005_syria.pdf
 19أنظر تقرير منمظة العفو الدولية لسنة  :2011حالة سوريا http://www.amnesty.
org/en/region/syria/report-2011
 21برجاء مراجعة حصيفة وقائع محلة األمني العام لألمم املتحدة “احتدوا إلهناء العنف ضد
املرأة”http://www.un.org/en/events/endviolenceday/pdf/UNiTE_ :
TheSituation_EN.pdf
 22أنظر املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة .حقائق وأرقام عن زواج األطفالhttp:// .
www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures

 25أنظر املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة .حقائق وأرقام عن زواج األطفالhttp:// .
www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures
 26املرجع السابق.

 27املرجع السابق.
http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures
“ 28املهر” هو املال  /األمالك اليت يقدمها الزوج إىل زوجته .ميكن سداد املهر اكملاً عند
بداية احلياة الزوجية أو تأجيله إىل وقت آخر .وميكن تقسميه حبيث يسدد جزء عند بداية
الزواج (املقدم) واجلزء اآلخر يؤجل (املؤخر).

 29مل يكن الزواج املبكر أمر نادر يف سوريا قبل الزناع .حيث تقدر اليونيسيف أن قرابة
 3%من الفتيات السوريات يزتوجن مع سن  15سنة بيمنا تزتوج  18%من الفتيات مع
سن  18سنة .وفضال عن ذلك أفادت املشاراكت يف الدراسة أن املامرسة هذه اكنت أكرث
شيوعا يف املناطق الريفية مثل درعا حيث اكنت العادات القبلية الراخسة ال تزال قامئة.
ً
أنظر تقرير اليونيسيف:
At a Glance: Syrian Arab Republic. http://www.unicef.org/infobycountry/
syria_statistics.html
 30ميكن االطالع علهياwww.gbvresponders.org :

 31استندت مهنجية للتخطيط املعدل للسالمة القامئة عىل املجمتع احمليل إىل مجموعة أدوات
االستجابة واجلاهزية يف حاالت الطوارئ اخلاصة باللجنة الدولية لإلغاةثة GBVRe� :
sponders.org
 32تقرير تقيمي االستعداد للشتاء يف لبنان .2014 /8 /21

الدعوة إىل العمل عبارة عن مسار متعدد أحصاب املصاحل بدأته اململكة املتحدة بغية
33
وضع العنف القامئ عىل النوع االجمتايع عىل قامئة األولوية يف حاالت الطوارئ ،ويمت
تنفيذه اآلن بقيادة حكومة الواليات املتحدة .لملزيد من املعلومات ميكن االطالع عىل
الرابط اآليت:
http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62377.
htm#CALLTOACTION
 34حتتوي حقائب الكرامة اليت توزعها اللجنة الدولية لإلغاثة عىل حفاضات /مواد حصية
ودالء وصابون ومواد أخرى اتفق علهيا مع النساء والفتيات املراهقات .وتتنوع حمتويات
احلقائب حسب املوقع واملخاطر احملددة.
 35تتبع هذه التوصيات تلك املقدمة من اليونيسيف يف تقريرها الصادر عام  2014بعنوان
دراسة عن الزواج املبكر يف األردن (.)A study on Early Marriage in Jordan

We Just Keep Silent – Gender-based violence amongst Syrian refu� 366
gees in the Kurdistan Region of Iraq, UN WOMEN (April 2014) http://
uniraq.org/images/documents/We%20Just%20Keep%20Silent%20
final%20English.pdf
 37الرابطة الدولية لالجئينالنساء والفتيات السوريات 16( ،نومفرب /ترشين الثاين
No Safe Refuge http://refugeesinternational.org/policy/field- :)2012
( report/syrian-women-girls-no-safe-refuge
 38خطة االستجابة اإلقلميية املنقحة لسوريا ،مفوض األمم املتحدة السايم لشؤون الالجئني،
(يوليو /متوز .)2014
 39هيومان رايتس واتش ،لبنان:

Women Refugees From Syria Harassed, Exploited, www.hrw.org/
news/2013/11/26/lebanon-women-refugees-syria-harassed-exploited
Women Alone, UNHCR, July 2014, file:///C:/Users/IRCUser/Down� 400
loads/Woman%20Alone%20(1).pdf
 41املرجع السابق.

 42املرجع السابق.

 43تقيمي بني الواكالت للعنف القامئ عىل النوع االجمتايع ومحاية األطفال فميا بني الالجئني
السوريني يف األردن ،مع الرتكزي عىل الزواج املبكر (يوليو /متوز :)2013
file:///C:/Users/IRCUser/Downloads/Report-webpdf(1).pdf

هل ننصت؟

35

إهداءات

“هل ننصت؟ :الوفاء مبا قطعناه من الزتامات أمام النساء والفتيات” ،نتاج
ألصوات النساء والفتيات السوريات وطامق العاملني يف اللجنة الدولية لإلغاثة
الذين معلوا معهم جن ًبا إىل جنب عىل حنو يويم .ونتقدم خبالص الشكر إىل
نساء وفتيات سوريا إلطالعنا عىل جتارهبن ومطوحاهتن وآراهئن وملسامههتن
يف احللول املقرتحة .والشكر لك الشكر إىل املنسقني التابعني لربناجم
محاية املرأة ومتكيهنا واألفرقة العاملة معهم لتصمميهم الذي يتواين عىل
رفع أصوات النساء والفتيات اللوايت يعملون معهن لكي يوم .وجزيل الشكر
إىل مجيع أفراد طامق العاملني يف جمال التحرك بشأن سوريا عىل الوقت
وااللزتام الذي بذلوه وعىل حتليلهم وتوجهياهتم القامئة عىل خرباهتم.
ولملديرة التنفيذية ملعهد جورج تاون للنساء والسالم واألمن السيدة ميالين
فيفري وفريقها لك الشكر .وقد اكنت وجهات نظرمه قمية للغاية وجعلت من هذا
التقرير تقري ًرا أفضل .وتأيت قيادة سعادة السفرية فيفري وما يتبعها من معل
املعهد يف صدارة العمل املعين بإبقاء االهمتام الدويل بشأن الدور الذي يتعني
أن تؤديه النساء والفتيات يف السالم واألمن.
وللجهات املاحنة اليت دمعت معلنا ،أال وهو أساس هذا التقرير ،جزيل الشكر،
حيث اكن نتاج هذا التقرير إبراز الرشااكت واخلطوات احملددة اليت من
ريا يف حياة النساء والفتيات.
شأهنا أن حتدث تغي ً
ونقدر بلك امتنان باملنمظات الرشيكة اليت بدوهنا مل يكن لنا أن نصل إىل هذا
العدد من النساء والفتيات السوريات .ونتقدم هلا بالشكر عىل إخالصها يف
العمل وعىل كرمها البالغ باجلود بالوقت واخلربة يك يتحول هذا التقرير إىل
معل هادف.
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املؤلفات :هايدي لميان ،عايشة بني ،وإيشا بانديت
احملررة :بيث هيويت
الباحثة النوعية :أرايث رافيشاندران
اإلخراج الفين :غريتشن الرسن
املصممة  :اكترينا نوبل
املصورون :الغالفان األمايم واخلليف :مرييديث هاتشسون /جلنة اإلغاثة
الدولية؛ داخل الغالف األمايم :بيرت بريو /جلنة اإلغاثة الدولية؛ ص :3.بول
إنلكار؛ ص :6.مريديث هاتشنسون /جلنة اإلغاثة الدولية؛ صص 10 .و11
و 12و :13مريديث هاتشنسون؛ ص :16 .بيرت بريو /جلنة اإلغاثة الدولية؛ ص.
 17و 18و 19و20؛ مريديث هاتشنسون /جلنة اإلغاثة الدولية؛ صص23 .
و 24و :25بيرت بريو /جلنة اإلغاثة الدولية؛ صص  26و :27نيد كولت /جلنة
اإلغاثة الدولية؛ ص :29 .بيرت بريو /جلنة اإلغاثة الدولية؛ ص :30 .مريديث
هاتشنسون /جلنة اإلغاثة الدولية.

تستجيب اللجنة الدولية لإلغاثة إىل أسوأ األزمات يف العامل وتساعد الناس عىل العيش
 بناء عىل طلب من3391  وتقدم اللجنة الدولية لإلغاثة اليت تأسست عام.وإعادة بناء حياهتم
ألربت أينشتاين مساعدات تؤدي إىل تغيري حياة الالجئني الذين يضطروا إىل اهلرب من احلرب
 دولة04  وتعمل املنمظة يف الوقت احلايل يف ما يزيد عىل.أو االضطهاد أو الكوارث الطبيعية
 مدينة من مدن الواليات املتحدة حيث تعيد األمن والكرامة واألمل إىل املاليني الذين22 ويف
 وترىع اللجنة الدولية لإلغاثة مسارمه من.اق ُتلعوا من جذورمه ويعانون ليك يواصلوا حياهتم
.البأس إىل البيت
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ريده 48 ،سنة وتعيش يف

األردن.

احلاجز يشء مينعك من الوصول إىل يشء آخر – يشء
ال متلكينه ،يشء حتتاجينه .وقد تكون له طبيعة مادية ولكنه
قد يكون جمر ًدا كذلك .فقد يكون اخلوف .عىل سبيل املثال
يف سوريا قد يكون اخلوف من العنف والزناع .وهنا قد
يكون اخلوف من التعرض إىل التحرش .اخلوف من مالحقة
أطفايل بالتحرش أو بالتعرض لالعتداء علهيم يف الشارع.
هذا اخلوف – اخلوف من التحرش أو االعتداء – مينعين
من مغادرة املزنل.
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