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أنه  عىل  املتاجر  أصحاب  من  كثري  إليه  ينظر  تجاري  مرشوع  يف 
مدر للربح.

عىل  اقتصادياً  الورقية قطاعاً  الغذائية  القسائم  استقطبت  وحتاًم، 
املستوى األصغر خاصاً بها. والعملية الحسابية بسيطة: فلو فرضنا 
إىل  أمريكياً  دوالراً   20 لقاء  الغذائية  القسيمة  باع  املستفيد  أنَّ 
الوسطاء )وهم عادة خارج موقع التوزيع( ثم باعها الوسطاء إىل 
بها صاحب  استبدل  ثم  أمريكياً  دوالراً   23 بقيمة  املتجر  صاحب 
يعني  فهذا  أمريكياً  دوالراً   27 وهي  لها  اإلسمية  القيمة  املتجر 
مليون  يقدر بعرشين  مالياً  وتداوالً  رائجة وكبرية  تجارة  لدينا  أنَّه 
دوالر أمرييك شهرياً. ومن هنا، جاءت املساعي ملنع تلك الصفقات 
القسائم  من  بدالً  اإللكرتونية  البطاقة  نظام  بإحالل  املشبوهة 
للمواد  نسبية  مساهمة  البطاقة  تتضمن  بحيث  الورقية  الغذائية 
تلك  الوسطاء  سيستهدف  كيف  نعرف  ال  أننا  ومع  الغذائية.  غري 

البطاقة الجديدة فنحن نعلم يقيناً أنهم سيفعلون ذلك.

التوزيع  من  االنتقال  إىل  املتحدة  األمم  تستعد  ذلك،  غضون  ويف 
استضعافاً«.  »األكرث  األرس  بتحديد  املستهدف  التوزيع  إىل  العام 
وهذا الهدف املنشود يكاد يتغري يومياً نتيجة ارتفاع عدد األشخاص 

الذين يخلون خيمهم عىل اعتبار أنهم مل يتوقعوا املكوث فيها ألكرث 
من بعضة شهور قبل العودة إىل أوطانهم. أما أرس الطبقة املتوسطة 
الذين وصلوا يف السيارات املريحة فرسعان ما يتبني لهم أنهم بدأوا 
الظاهري  التناقض  يبدو  هنا  ومن  برسعة،  مدخراتهم  يستنزفون 
غذايئ  طرد  لطلب  كاملرسيديس  فارهة  سيارة  يف  أرسة  قدوم  عند 

أو قسيمة غذائية.

من املؤكد أنه ال جدوى ُتنتظر من امليض يف االستفاضة بالحديث 
الغذائية  والطرود  الغذائية  للقسائم  العالية  التكاليف  عن 
واملعونات غري الغذائية والعوامل اللوجستية يف التوزيع يف بلد تكرث 
املقصود  التعامي  فهو  الواضح  األمر  أما  الالزمة.  التموينيات  فيه 
من جانب الجهات املانحة وهيئات املساعدات العالقة يف منظومة 
الشكليات  أزيلت  الالجئني. وإذا ما  منطية متكررة من مساعدات 
غري الرضورية »لصناعة« املساعدات عىل أرض الواقع، قد يتمكن 
الالجئون السوريون من استالم ما ال يقل عن ضعفي املبالغ املالية 

يف عملية بسيطة لتسليم املعونات النقدية.

جون بينيت Jon.Bennett@dsl.pipex.com مستشار مستقل

أبعاد العنف القائم عىل النوع االجتامعي املامرس ضد الالَّجئني السوريني يف 

لبنان
غيداء عناين

االجتامعي،  النوع  القائم عىل  والعنف  الجنيس  العنف  ارتفاع مستويات  السورية عىل  األزمة  أثر  تقييامت  تشري 
وأمام  البقاء.  أجل  من  والجنس  الحميم  الرشيك  جانب  من  والعنف  واالعتداء  االغتصاب  انتشار  تزايد  ويالحظ 

الهيئات اإلنسانية حاجة ماسة للعمل معاً للتعامل مع ذلك التوجه.

يف أوقـات النِّـزاع، يتأثـر الجميـع بالعنـف. لكـنَّ النسـاء والبنـات 
عـىل وجـه الخصـوص يتعرضـن ملخاطـر أكـرب ألنـواع مختلفة من 
العنـف، منهـا: العنـف الجنـيس والقائـم عـىل النـوع االجتامعـي 
نتيجـة غيـاب الحاميـة االجتامعيـة وعـدم القـدرة عـىل الحصـول 
عـىل الخدمـات بأمـان. ويف حـني هنـاك إقـرار كبـري بـأنَّ العنـف 
الجنـيس ميثِّـل سـالحاً ُيسـتخدم يف الحـروب، هنـاك منـاذج أخرى 
فيهـا  مبـا  النزاعـات  خـالل  النسـاء  ضـد  ُيرتكـب  الـذي  للعنـف 

العنـف األرسي واالسـتغالل الجنـيس والـزواج املبكـر.

رت مفوضيـة األمـم املتحـدة  يف أوائـل سـبتمرب/أيلول 2013، قـدَّ
بقرابـة  لبنـان  يف  السـوريني  الالَّجئـني  عـدد  لالجئـني  السـامية 
ريـن يف ازديـدا.  720003 الجـئ والجئـة ومـا زالـت أعـداد املهجَّ

تقييـامت  والدوليـة  املحليـة  املنظـامت  مـن  كثـري  أجـرت  وقـد 
رسيعـة للوقـوف عـىل فهـم أوضـح حـول جسـامة األزمـة وأثرها 
التـي  املشـكالت  ومـن  لبنـان.  يف  السـوريني  ريـن  امُلهجَّ عـىل 
حددتهـا تلـك التقييـامت: االكتظـاظ وعـدم كفايـة الحصـول عىل 
الخدمـات الرئيسـية وارتفـاع أجـور السـكن والغـذاء واملنافسـة 
يف  أيضـاً  التقييـامت  وسـاعدت  للعمـل.  محـدودة  فـرص  عـىل 
تحديـد النسـاء واألطفـال عـىل أنهم مـن الفئات األكرث اسـتضعافاً 
أو  مـا  عمريـة  فئـة  أو  معـني  جنـس  إىل  االنتـامء  أسـاس  عـىل 
بسـبب الوضـع االجتامعـي. وقـد سـلط ذلـك الضـوء بـدوره عىل 
ارتفـاع مسـتويات العنـف الجنـيس واملـامرس عـىل أسـاس النـوع 
االجتامعـي بـني الالَّجئـني ما يدعـو املنظامت اإلنسـانية إىل العمل 
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حـاالً عـىل تصميـم اسـتجابة مخصصـة للحـد مـن ذلك النـوع من 
لعنف. ا

وال يوجـد أي بيانـات كميـة تتعلـق بالعنـف املـامرس ضد النسـاء، 
رات  ومـع ذلك، يشـري عـدد مـن النسـاء والبنـات السـوريات املهجَّ
إىل أنَّهـن تعرضـن ألشـكال العنـف، خاصـة االغتصـاب. ويف تقييـم 
رسيـع أجرتـه عـام 2012 لجنـة اإلنقـاذ الدولية بالتعـاون مع مركز 
املـوارد للمسـاواة بـني الجنسـني، قّدم املركـز تقيياًم ملسـائل تعرض 
النسـاء والبنـات املتزايـد إىل العنـف القائـم عىل النـوع االجتامعي 
قبـل عبـور الحـدود وبعـد ذلـك يف املجتمعـات املضيفـة. وخلـص 

التقريـر إىل مـا ييل: 

حـددت مجموعات الرتكيز واملسـتجيبني الرئيسـيني عىل حد سـواء 
االغتصـاب والعنـف الجنـيس عـىل أنهـام الشـكل األكـرث انتشـاراً 

للعنـف املـامرس ضـد النسـاء والبنـات داخل سـوريا.

حددت النسـاء البالغـات والفتيات املراهقـات العنف املامرس من 
الرشيـك الحميـم والـزواج املبكـر والجنـس مـن أجـل البقـاء عـىل 
أنهـم مـن أنـواع العنـف األخـرى التي تعرضـن لهام منـذ وصولهن 
إىل لبنان. وأشـارت املشـاركات البالغات يف عدة مجموعات للرتكيز 
إىل ارتفـاع العنـف املـامرس مـن الرشيك الحميم منـذ وصولهن إىل 
لبنـان. أمـا املراهقـات فـأرشن إىل ارتفاع حاالت الـزواج املبكر التي 
تأطـر معظمهـا ضمـن الجهـود التـي تبذلهـا العائـالت »لحاميـة« 
بناتهـن مـن االغتصاب ولضـامن »وجودهن تحت حاميـة الرجل«. 
وحـددت مجموعـات الرتكيـز نوعـاً آخـر مـن العنـف الـذي واجـه 
النسـاء والفتيات السـوريات وهو مامرسـة الجنس يف سـبيل البقاء 
الـذي ارتبـط بحاجـة النسـاء والبنـات املاسـة للحصـول عـىل املـال 

لتغطيـة تكاليف املعيشـة منـذ وصولهـن إىل لبنان.

يعيـش كثـري من النسـاء والفتيات الواصالت مؤخراً يف مسـتوطنات 
مـة التـي ال تتوافر عـىل أدىن درجات  الالَّجئـني املكتظـة وغـري املنظَّ
الخصوصيـة والسـالمة خاصة بـني الفئات السـكانية التي تعيش يف 

األبنية العامـة املهجورة.

ال متيـل الناجيـات إىل اإلبـالغ عـام يتعـرض منـه مـن عنـف جنيس 
قائـم عـىل النـوع االجتامعـي ويخشـني طلـب الدعـم خوفـاً مـن 
أن يجلـن »العـار« عـىل أرسهـن. فاملـرأة هنـاك تتعـرض ملخاطـر 
إضافيـة مـن عنـف بـدين وجنـيس إن أبلغـت عـن تعرضهـا للعنف 
القائـم عـىل النـوع االجتامعـي بـل قـد تتعـرض للمـوت عـىل يـد 

أفـراد أرستهـا. ويتكـرر هـذا النمـط يف كثـري مـن السـياقات.

الدوليـة  املعايـري  إىل  االمتثـال  وعـدم  التنسـيق  ضعـف  أعـاق 
للمسـاعدات اإلنسـانية قـدرة النسـاء والنبـات عـىل الحصـول عىل 
الخدمـات. ويعـد التمييـز وإسـاءة املعاملـة عائقان رئيسـيان أمام 

الحصـول عـىل الخدمـات.

توافـر  حـول  املعلومـات  عـىل  للحصـول  والبنـات  النسـاء  قـدرة 
املوضـوع  يتعلـق  حـني  خاصـة  محـدودة  والدعـم  الخدمـات 
وقـد  االجتامعـي.  النـوع  عـىل  القائـم  العنـف  مـن  بالناجيـات 
اتفـق املسـتجيبون للدراسـة بقـوة عـىل أنَّ هنـاك عـدد قليـل من 
الخدمـات املتاحـة حاليـاً واملصممـة لتلبيـة حاجـات الناجيات من 
العنـف القائـم عـىل النـوع االجتامعـي فضـاًل عـن عـدم إتاحتهـا 

1 السـوريني.  لالجئـني 

يحـدث االسـتغالل الجنـيس أو العمـل يف الجنس غـري الرضايئ »من 
أجـل البقـاء« عندمـا تقدم النسـاء والبنات الجنس لقـاء الطعام أو 
غـريه مـن السـلع أو لقـاء املـال ليتمكنَّ من تسـديد أجور السـكن 
خاصـة يف لبنـان. »وإذا ما أردت أي مسـاعدة أخـرى من املنظامت 
غـري الحكوميـة األخرى..فعليـك أن ترسـل ابنتـك أو أختـك وأحياناً 
عليـك أن ترسـل زوجتك...واضعـة مسـتحرضات التجميـل كاملـة 
لـيك تتمكـن مـن الحصـول عـىل أي يشء...أعتقـد أنـك تفهـم مـا 

أقـول.« )أحـد املشـاركني يف نقـاش مجموعـة الرتكيز(.

ومـع أنَّ زواج البنـات املبكـر كان مـن العادات الشـائعة يف سـوريا 
قبـل بـدء النِّزاع، فقد أشـارت التقارير إىل ارتفاع ذلك كاسـرتاتيجية 
أو  الشـابات  لحاميـة  إمـا  الظـروف  مواكبـة  اسـرتاتيجيات  مـن 

لتخفيـف الضغـوط عـىل املـوارد املاليـة األرسيـة.

أمـا الرجـال فيجعلهـم اللجـوء يشـعرون بانخفـاض احـرتام ذاتهـم 
وهـذا مـا يقودهـم يف بعـض األحيـان إىل طـرق سـلبية يف التعبـري 
عـن الصفـة الذكوريـة )املرجلـة(، وهكـذا ارتفعـت وتـرية العنـف 
الواقـع عىل النسـاء واألطفال نتيجة شـعور بعـض الرجال باإلحباط 
وإسـاءة اسـتخدام سـلطتهم داخـل البيـت. »مل أعـد أشـعر أننـي 
رجـل حقيقـي بعـد ما حـدث يل، وبكل رصاحـة، مل أعد قـادراً عىل 
الترصف.«....«عندمـا تطلـب زوجتـي أن أحـرض بعـض الخرضوات 
أو اللحـم لتحـرضِّ الطعـام أرضبهـا. إنهـا ال تعـرف ملـاذا أرضبها وال 

حتـى أنـا أعرف ملـاذا.«

وخـارج البيـت، هنـاك أمثلـة أيضـاً عـن النسـاء والفتيـات اللـوايت 
تعرضـن للمضايقـة البدنيـة واللفظية مبا فيهـا التحرش الجنيس ويف 
عـدة أماكـن تخـى املـرأة عـىل نفسـها مـن االختطـاف والرسقـة 
واالعتـداءات. وعـىل وجـه الخصـوص، ُتسـَتهدف األرامـل والنسـاء 
اللـوايت يعشـن وحيـدات. ويعمـد بعضهن إىل إخفـاء حقيقة مقتل 
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أزواجهـن أو اختطافهـم بـل يتظاهـرون أمـام النـاس أنهـن يتلقـني 
اتصـاالت هاتفيـة مـن أزواجهـن السـابقني، وكل ذلـك سـعياً وراء 

الحاميـة مـن تحـرش الذكـور بهن.

يف حـني تغيـب املعلومات الالزمة حول مدى انتشـار العنف القائم 
عـىل النـوع االجتامعـي بـني الرجـال واألوالد الذكـور وأثـر ذلـك 
العنـف، يؤكـد بحـث أعـده مركـز املـوارد للمسـاواة بني الجنسـني 
مؤخـراً بدعـم مـن منظمـة األمومـة والطفولـة )اليونيسـف( 2 أنَّ 
الرجـال واألوالد الذكـور عانـوا أيضـاً أو/و يحتمـل أن يعانـون مـن 
العنـف القائـم عىل النـوع االجتامعي والعنـف الجنيس القائم عىل 
النـوع االجتامعـي يف سـوريا أو يف املجتمعـات املضيفـة الجديـدة. 
وأشـارت املقابـالت التـي أجريـت مع الشـباب الذكـور واألوالد إىل 
عـدم معرفتـه مبصطلـح »العنـف القائـم عـىل النـوع االجتامعـي« 
مـع أنَّ جميعهـم تقريبـاً حـددوا أنـواع مختلفـة مـن ذلـك العنف 
مبـا فيـه العنـف املنـزيل والتمييـز القائـم عـىل النـوع االجتامعـي 
مـن سـوريا،  بعـد هربهـم  املضيفـة  يرونـه يف مجتمعاتهـم  كـام 
وقالـوا إنهـم شـهدوا ذلـك العنـف أو كانـوا ناجـني منـه يف حـني 
قـال 10.8% منهـم إنهم تعرضـوا لألذى/التحرش الجنيس يف األشـهر 
الثالثـة املاضيـة لكنهـم مل يربطوا أشـكال العنف القائـم عىل النوع 
االجتامعـي التـي تعرضـوا لهـا مـع صفتهـم كالجئـني سـوريني و/أو 
فلسطينيني-سـوريني. وهـذا يعنـي أّن التمييـز والتفرقـة العنرصية 
غيَّبـت قدرتهـم عـىل تحديـد العنـف عـىل أنه مـن أشـكال العنف 

القائـم عـىل النـوع االجتامعي.

وعندمـا سـؤل املقاَبلـون بالتحديد عـن أثـر األذى/التحرش الجنيس 
عليهـم، أجـاب الغالبيـة منهـم بـأنَّ الـرد كان بالتجاهـل ومبحاولـة 
نسـيان األمـر يف حـني قـال بعضهـم إنَّ الخطـأ خطأهـم يف حدوث 
ذلـك. وإضافـة إىل ذلـك، ذكـر قلـة منهـم ممـن أخـربوا أحـداً آخر 
عـن املوضـوع إنَّـه مل يحدث أي يشء جـراء ذلك العنـف. فقد كان 
مـن الواضـح أنَّ سـلوك الغالبيـة من الخاضعني للدراسـة املسـحية 
قـد تغـريوا تغـرياً جذريـاً بسـبب تهجريهـم وبسـبب ما شـهدوه ما 
نتـج عنـه نـزاع مسـتمر داخـيل ضمـن األرس. وعـربوا عـن مشـاعر 
انعـدام األمـن والحـزن والشـك والغضـب والوحـدة بـل كانـوا يف 
بعـض األحيـان عنيفـني. ومل يكـن لديهم قـدرة كبرية عـىل الوصول 

إىل املـوارد والدعـم االجتامعـي الالزمني ملسـاعدتهم.

واليافعـون واألوالد عـىل وجـه الخصـوص معرضون أيضـاَ إىل درجة 
كبـرية للعاملـة القرسيـة واملبكـرة بسـبب النظـرة العامـة لهم منذ 
طفولتهـم عـىل أنهـم مصـدر لتوفـري الدخـل لـألرسة، وهـذا األمـر 

بحـد ذاتـه نـوع مـن العنف القائـم عـىل النـوع االجتامعي.

االستجابة
تعمـل عـدة منظـامت محليـة ودولية عـىل الحد من العنـف القائم 
عـىل النـوع االجتامعـي الواقـع عـىل الالجئـات السـوريات بالرتكيـز 
عـىل برامـج الوقايـة والحاميـة وباسـتخدام املنهـج الشـمويل متعدد 
مثـل:  الخدمـات،  مـن  نطاقـاً  املنهـج  ذلـك  ويغطـي  القطاعـات. 
الخدمـات القانونيـة وتوفـري املعلومـات ورفـع الوعـي والخدمـات 
الصحيـة والنفسـية وغريها. لكنَّ تلك الخدمـات غري مركزية ومبعرثة 
يف شـتى املناطـق وتختلـف الجهـات التـي تقدمهـا من مـكان آلخر، 
ولذلـك، ميثـل االضطـرار إىل الذهـاب إىل أمـكان مختلفـة للحصـول 
عـىل الخدمـات عائقـاً )إمـا ألسـباب ماديـة أو ثقافيـة( أمـام قـدرة 

النـاس عـىل الحصـول عـىل الخدمـات التـي يرغبـون بها.

وهنـاك مبـادرات جديـدة ملعالجـة مشـكلة تبعـرث نقـاط تقديـم 
الخدمـات مـن خـالل إقامة منظومـة واضحة لإلحـاالت بني مقدمي 
الخدمـات لتسـهيل وصـول املسـتفيدين إليهـا. ومـن أمثلـة ذلـك 
افتتـاح مركـز املـوارد للمسـاواة بني الجنسـني بالتعاون مـع مفوضية 
األمـم املتحـدة السـامية لالجئـني واليونيسـف واملجلـس الدامنـاريك 
لالجئـني لثالثـة دور للرعايـة يف ثـالث مناطـق مختلفـة يف لبنـان 
تشـهد تركيزات عالية للسـكان السـوريني فيهـا. وتقـدم دور الرعاية 
تلـك مصـدراً ومكانـاً يضمـن رسيـة املعلومـات لالجئات السـوريات 
وأطفالهـن ممـن نجـني مـن العنـف القائـم عـىل النـوع االجتامعي 
أو املحتمـل تعرضهـن لخطـر ذلك العنف تعرضـاً كبـرياً. وإضافة إىل 
توفـري اإلسـكان مدة 60 يوماً، توفر املراكز أيضـًا يف مكان واحد نظام 
إدارة الحـاالت الفردية واستشـارة األزمات والدعـم النفيس والقانوين 
والرعايـة الطبيـة والرشعيـة واإلحـاالت لتوفري الخدمـات االجتامعية 
)الفـرص االقتصاديـة واإلقامـة يف دار الرعاية ملـدة طويلة والخدمات 

الطبيـة الخ(.

التوصيات
فيـام يـيل التوصيـات التـي توصلـت إليهـا دراسـتنا الحديثـة والتـي 
نرشناهـا مـع منظمـة أوكسـفام. تقيم الدراسـة أثـر األزمة السـورية 
مـن وجهـة نظـر النـوع االجتامعـي وتنظـر يف مـدى شـيوع العنف 

القائـم عـىل النـوع االجتامعـي وأثره3:

زيادة عدد األماكن اآلمنة للنساء والرجال واألوالد والفتيات ■

تنظيـم التوزيع الجامعي لرسـائل الحامية التوعوية عىل النسـاء  ■
والرجال. 

بنـاء قدرات مقدمـي الرعاية يف مجال الرعايـة العيادية للناجني  ■
مـن االعتـداء الجنـيس إضافـة إىل مجـايل إدارة حـاالت العنـف 

القائـم عـىل النـوع االجتامعـي ورعايـة األطفـال الناجني.
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تقييم وقتي الستجابة مفوضية األمم املتحدة لالجئني إزاء حالة طوارئ الالجئني السوريني

يف وقت سابق من عام 2013، بدأت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني بإجراء مراجعة وقتية الستجابتها ألوضاع الطوارئ بالرتكيز عىل 
كل من األردن وسوريا ولبنان وشاميل العراق. وُنرش التقرير يف يوليو/متوز وركز عىل القضايا التالية:

 رضورة التصدي لوضع الالجئني يف السياقات الحرضية ويف املناطق خارج املخيامت ورضورة التأكيد يف الوقت نفسه عىل املخاطر املرتبطة ■■
باالستجابات التقليدية للمخيامت.

هناك فجوة كبرية تزداد اتساعاً يف ترتيبات االستجابة لحاالت الطوارئ من ناحية دعم املجتمعات املحلية املضيفة.■■

االستجابة لحاالت الطوارئ يف البلدان ذات الدخول املتوسطة مكلفة الثمن ومعقدة■■  

ظهور كثري من الفاعلني الجديد العاملني خارج إطار تنسيق األعامل اإلنسانية.■■  

ما زال النظام الدويل لحامية الالجئني فاعاًل حتى يف البلدان التي مل متتثل رسمياً للصكوك األساسية لقانون اللجوء الدويل.■■  

انظر “من الغليان البطيء إىل درجة االنهيار: تقييم وقتي الستجابة مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني لحالة طوارئ الالجئني السوريني” 
 ،)‘From slow boil to breaking point: A real-time evaluation of UNHCR’s response to the Syrian refugee emergency(

 http://tinyurl.com/UNHCR-SyriaRTE-2013 :متاح باإلنجليزية عىل الرابط التايل

إجراء مراجعات السالمة املجتمعية إلجراء مزيد من التقييامت  ■
الحامية  آليات  ووضع  املعنية،  املناطق  يف  األمني  للوضع 
املجتمعية عىل أساس مراجعات منتظمة للسالمة يف املجتمعات 
املحلية مبا يف ذلك دعم املجموعات النسوية وبرماج بناء قدرات 

النساء يف مجال الحامية.

املعنيني  ■ والفاعلني  املجتمعيني  املصلحة  أصحاب  تحسيس 
بخطورة املشكلة وإرشاكهم يف قطاع األمن لغايات تأسيس تدابري 
أمنية مناسبة حساسة للنوع االجتامعي مبا فيها آليات الرقابة 

عىل انتشار األسلحة الصغرية.

توفري  ■ يف  املشاركني  الفاعلني  جميع  العمل عىل ضامن حصول 
الجنسني وإزالة  للمساواة بني  الالزم  التدريب  املساعدات عىل 
العنف ضد املرأة واملعايري الدنيا األخالقية يف توفري املساعدات 
وال بد أيضاً من السعي وراء تلبية املعايري التشغيلية املعيارية. 
وعىل الفاعلني جميعاً أن يتعقبوا بانتظام العنف الجنيس يف أثناء 
النزاع وأن يبنوا قدراتهم يف مجال توثيق العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي.

التسامح  ■ املساعدات مببدأ عدم  ضامن متسك جميع منظامت 
مع العنف واالستغالل الجنسيني، وتأسيس آليات اإلبالغ عن تلك 

الحوادث والترصف عند مالحظة تلك الحوادث واإلبالغ عنها. 

تأسيس آليات موثوقة تحافظ عىل الرسية يف املعلومات لتعقب  ■
أثناء  عنهام  واإلبالغ  الجنسيني  والتعنيف  االستغالل  حوادث 

تقديم املساعدات وإعالم النساء والفتيات السوريات عن وجود 
تلك اآلليات.

توفري الجلسات التوعوية بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
الذي يؤثر عىل اليافعني الذكور ملوظفي منظامت املساعدات والبدء 

بجلسات مجموعات الدعم لليافعني واألوالد.

غيداء عناين ghida.anani@abaadmena.org  مؤسسة 
ومديرة مركز املوارد للمساواة بني الجنسني، بريوت، لبنان، 

www.abaadmena.org

ُبني هذا املقال أيضاً عىل تقريرين مذكورين يف الحاشيتني 
السفليتني 1و3. االقتباس الواردة للمشاركني يف مجموعة الرتكيز 

 .Shifting Sands مأخوذ من تقرير تغيري املواقف

1. انظر امللخص التنفيذي، النساء والفتيات السوريات: الفرار من املوت ومواجهة مستمرة 
 للمخاطر واإلذالل 

 ،)Syrian Women & Girls: Fleeing death, facing ongoing threats and humiliation( 
لجنة اإلنقاذ الدولية، أغسطس/آب 2012.

http://tinyurl.com/IRC-Lebanon-August2012
2. تقييم أثر العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل اليافعني واألوالد بني الالَّجئني 

 السوريني/الفلسطينيني يف لبنان 
 )Assessment of the Impact of GBV on Male Youth and Boys among Syrian

 and Syrian/Palestinian Refugees in Lebanon( 
مركز موارد-اليونيسف، تقرير قادم يتوقع نرشه يف سبتمرب/أيلول 2013

3. روىل املرصي، كلري هاريف وروزا غاروود، رمال متحركة: تغيري أدوار النوع االجتامعي بني 
 الالَّجئني يف لبنان 

 )Shifting Sands: Changing gender roles among refugees in Lebanon( 
 مركز املوارد للمساواة بني الجنسني ومنظمة أوكسفام، سبتمرب/أيلول 2013 

 http://tinyurl.com/Oxfam-ABAAD-ShiftingSands-ar
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