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خفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر من خالل تحسني تصميم برامج املآوي

أميليا رول وجيسيكا إزكريدو وألبريتو بيتشويل

ينبغي لربامج املآوي الجيدة أن تتضمن تدابري لخفض مخاطر العنف القائم عىل الجندر طيلة دورة حياة
املرشوع.

يجــب عــى املــآوي أن تكــون صالحــة للســكن وأن ُتو ِّفــر
الســامة الجســد ّية لسـ ّكانها واملســاحة الكافيــة والحاميــة مــن
مختلــف العوامــل الجو ّيــة ،فاملــآوي تعــد مبنزلــة البيــوت التــي
ينشــد النــاس مــن ورائهــا الحصــول عــى الرفــاه والســامة
خصوصــاً يف حــاالت النــزوح .واملــأوى يقــدَّ م الحاميــة
لكــنَّ مجــرد إقامتــه ال يكفــي إذ ينبغــي للــآوي وكذلــك
املســتوطنات التــي تبنــى عليهــا أن تو ِّفــر الحاميــة مــن العنــف
1
مبــا يف ذلــك العنــف القائــم عــى الجنــدر.
كــا يجــب أن تسرتشــد التدخــات املحتملــة للتخفيــف مــن
مخاطــر العنــف القائــم عــى الجنــدر يف برامــج املــآوي بتحليــل
مخاطــرة وتحليــلٍ جنــدري ُيج ـ َرى يف بدايــة الربنامــج .وبهــذه
الطريقــة ،يصبــح مزاولــو املــآوي أكــر قــدرة عــى تحديــد
املخاطــر قبــل أن يتســببوا بــأي أذى دون قصــد منهــم .فعــى
ســبيل املثــال ،ال يقتــر دور الدمــج املالئــم للمشــاركة
النســوية يف املرشوعــات عــى تحســن وضــع النســاء يف
املجتمــع فحســب بــل يقلــل أيض ـاً مــن املخاطــر التــي ميكــن
أن تــؤدي إىل العنــف القائــم عــى الجنــدر .ومــع ذلــك ،عندمــا
ال ُتق ّيــم العوامــل الحيويــة واألدوار الجندريــة تقيي ـ ًا مناســباً،
ميكــن أن تــؤدي مشــاركة النســاء إىل خفــض ســيطرة الرجــال
عــى عمليــة التعــايف وهــذا مــا يســهم يف بــروز ظاهــرة
مامرســة الــزوج للعنــف ضــد زوجتــه وأنــواع أخــرى مــن
العنــف القائــم عــى الجنــدر.

ومـن املفترض أن يسـاعد تعميـم قضيـة العنـف القائـم على
الجنـدر يف توفير مرشوعات إيواء أفضل تهدف إىل اسـتباق الرضر
ومنعـه أو خفـض حدتـه يف حالـة وقوعـه .فنحـن نتحـدث إذن
عـن استراتيجية وعمليـة ميكـن مـن خاللهما مسـاعدة املوظفني
مبـن فيهـم موظفـو املأوى للعمل عىل خفض اسـتضعاف السـكان
املتأثريـن .ويضمـن الرتكيـز على خفـض مخاطـر العنـف القائـم
على الجنـدر والحاجات والقـدرات الجندرية توفري مسـاعدة أكرث
مالءمـة يف بنـاء املـأوى الـذي يلبـي حاجـات األفراد.
إعصار هايان2013 ،
بعـد إعصـار هايـان يف الفليبين ،ر ّوج املجتمـع اإلنسـاين الـدويل
رسـائل ’البنـاء األكثر مراعـاة للسلامة‘ والتدريـب املهنـي يف مجـال
البنـاء 2.فقـد كانـت األعـراف والتقاليـد السـائدة تلقـي عـبء البناء
والتعمير على عاتـق الرجـال دون النسـاء ،مـا َحـ ّد مـن مشـاركة
النسـاء يف تصميـم املـآوي التـي سـتلبي حاجاتهـنّ  .ولذلـك ،منحـت
التدخلات اإلنسـانية يف أحـد برامـج اإليـواء للنسـاء صوتاً مسـموعاً
يف تقريـر تصميـم املـآوي مـن أجـل ضمان دمـج مختلـف العنـارص
الرضوريـة لحاميـة خصوصياتهـنّ وصـون كرامتهـنّ  ،ومثـال ذلـك
القواطـع الداخليـة لفصـل مناطـق النوم ومـواد الجدار غير النافذة
ومسـاحات الغسـيل واألنشـطة املتعلقـة باإلصحـاح .وبفضـل دمـج
النسـاء والفتيـات ،كان برنامـج اإليـواء هـذا أكثر قـدرة على اتخـاذ
خطـوات لخفـض مخاطـر العنـف القائـم على الجنـدر املرتبطـة
بتصميـم املـأوى وبنائـه.
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منظمة كري يف الفلبني /جربائيل فرينانديز ديل بينو

وتكـــون نقطـــة البدايـــة ألي برنامـــج إيـــواء عـــى مســـتوى
املســـتوطنة ،مـــع األخـــذ بعـــن االعتبـــار قضايـــا االكتظـــاظ
وكثاف ــة املوق ــع والوص ــول إىل مراف ــق اإلصح ــاح واألس ــواق
ومـــواد اإلغاثـــة يف حـــاالت الطـــوارئ .ومـــن أجـــل ضـــان
الوصــول إىل الخدمــات والفــرص بنجــاح ،يجــب أن تتضمــن
برامـــج اإليـــواء اعتبـــارات العنـــف القائـــم عـــى الجنـــدر
قبـــل التنفيـــذ وخاللـــه ،ويشـــتمل ذلـــك عـــى التخطيـــط
لعمليـــات التقييـــم واالســـتهداف ومواقـــع التوزيـــع
وتحديـــد أولويـــات األفـــراد يف مواقـــع التوزيـــع ونقـــل
املـــواد ُ
ونظـــم التغذيـــة الراجعـــة والشـــكاوى إضافـــة إىل
التوظيـــف املناســـب للمـــوارد البرشيـــة لتمكـــن الوصـــول
األكـــر ســـامة للفئـــات املســـتضعفة مـــن خـــال مختلـــف
النشـــاطات كالتوزيـــع.
وحامل ــا ُت َح ــدَّ د مواق ــع االس ــتيطان وأس ــاليبه ينتق ــل تركي ــز
برام ــج اإلي ــواء إىل البي ــت .فالعن ــف القائ ــم ع ــى الجن ــدر
ال يقـــع خـــارج البيـــت فقـــط بـــل ال ينظـــر كثـــر مـــن
النـــاس إىل البيـــت عـــى أ َنـــه مـــرادف للســـامة ،فالعنـــف
الـــذي ميارســـه العشـــر أو عنـــف املعـــارشة مييـــل طبيعيـــاً

لف ــرض نفس ــه يف الخف ــاء ،خل ــف األب ــواب املغلق ــة ،وب ــن
أفـــراد العائلـــة الواحـــدة .لذلـــك يســـاعد توفـــر تصميـــم
مناس ــب لل ــأوى مبس ــاحات ن ــوم ملختل ــف أف ــراد العائل ــة
مبـــا يراعـــي املامرســـات الثقافيـــة عـــى تخفيـــف بعـــض
مامرســـات العنـــف القائـــم عـــى الجنـــدر داخـــل البيـــت،
كـــا َّأن توفـــر أماكـــن مســـترتة وصالحـــة لـــكل شـــخص
يقلـــل مـــن املخاطـــر املرتبطـــة بالفضـــاءات املشـــركة مـــع
أفـــراد مـــن خـــارج العائلـــة.
زالزل نيبال2015 ،
عق ــب زالزل نيب ــال يف أبريل/نيس ــان وماي ــو /أي ــار ع ــام ،2015
تضمـــن أحـــد برامـــج اإليـــواء واملـــاء واإلصحـــاح والنظافـــة
الشـــخصية نهجـــاً يراعـــي االعتبـــارات الجندريـــة لرفـــع قـــدرة
النســـاء والفتيـــات عـــى الوصـــول للمـــواد املنزليـــة األساســـية
وتقليـــل مخاطـــر الحاميـــة 3.وق ّيمـــت املوظفـــات األدوار و
املســـؤوليات التـــي تقـــع عـــى عاتـــق النســـاء والفتيـــات مـــن
أج ــل تصمي ــم نق ــاط توزي ــع تضم ــن الوص ــول اآلم ــن والع ــادل.
وا ُّت ِخــ ّذت تداب ــر للس ــيطرة ع ــى الحش ــود يف أوق ــات التوزي ــع
ويف املواقـــع املغلقـــة ،مـــا زاد مـــن مســـتوى األمـــن.
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ولـــن يقتـــ تركيـــز برامـــج اإليـــواء الجيـــدة التـــي
تـــويل االنتبـــاه للعنـــف القائـــم عـــ الجنـــدر عـــ
جوان ــب البن ــاء العملي ــة وحده ــا ،ب ــل س ــتتأكد أيضــاً
مـــن أن تشـــعر العائـــ ت املســـتضعفة بالســـ مة
والحاميـــة يف مجتمعاتهـــا و كينهـــا مـــن تلبيـــة
تكاليـــف املـــأوى (مثـــل اإليجـــار والفواتـــ والصيانـــة
واإلصالحـــات).

رمب ــا كان م ــن الصع ــب قي ــاس أث ــر تدخــ ت امل ــأوى
يف خف ــض العن ــف القائ ــم عــ الجن ــدر لك ــنَّ ذل ــك ال
مين ــع م ــن توف ـ الخصوصي ــة وص ــون الكرام ــة وتعزي ــز
الش ــعور بالســ مة مل ــا لذل ــك م ــن أث ــر عــ وص ــول
العائــ ت إىل الخدم ــات والرف ــاه .وم ــن هن ــا ،ال يج ــب
النظـــر إىل تضمـــ العنـــف القائـــم عـــ الجنـــدر
كمهمـــة إضافيـــة يضيفهـــا مامرســـو املـــآوي إىل قامئـــة
مهامه ــم ،ب ــل يج ــب أن ينظ ــر إلي ــه كج ــزء ال يتج ــزأ
مـــن برامـــج اإليـــواء التـــي تشـــتمل عـــ املبـــادئ
األساســـية لتحليـــل املخاطـــر واملشـــاركة والدمـــج
والتشـــاور واملشـــاركة مـــع املجتمعـــات املتأثـــرة.

ر

يف أعقـــاب الزلـــزال الـــذي رضب هايتـــي مبـــارشة يف
يناير/كان ــون الث ــاين ع ــام  ،2010ه ــدف مــ وع إي ــواء
انتقـــايل لتوفـــ مـــآو أكـــ ســـ مة للنازحـــ  ،وأوىل
ذلـــك املـــ وع اهتاممـــاً خاصـــاً لحاجـــات النســـاء
والفتيـــات إذ ق ّيـــم فريـــق املـــ وع الـــذي اشـــتمل
عــ موظف ــات إن ــاث تل ــك الحاج ــات الخاص ــة خــ ل
نقاشـــات مجموعـــات ال َّ كيـــز املســـتهدفة .ونتيجـــة
لذلـــكُ ،أضيـــف بـــاب إضـــايف يف مؤخـــرة املـــأوى ،ومل
يك ــن امتــ ك البي ــت ملدخلــ أم ــراً تقليديــاً فحس ــب،
لكنـــه اســـتخدم أيضـــاً كمخـــرج ثانـــوي للبيـــت يلجـــأ
لـــه أفـــراد العائلـــة فيـــ لـــو اضطـــروا للهـــروب مـــن
أي س ــلوك عني ــف 4 .م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،انت ــاب بع ــض
النســـاء شـــعور بأنهـــنّ أكـــ أمنـــاً يف البيـــوت التـــي
ـح أبوابه ــا م ــن الخ ــارج ،العتقاده ــنّ أن ــه س ــيكون
ُتف َت ـ ُ
مـــن الصعـــب عـــ أحـــد أن يرجـــو فتـــح البـــاب بـــدالً
مـــن ركلـــه إىل الداخـــل.
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أميليا رول Rule@careinternational.org
مستشارة مآوي الطوارئ ،منظمة كري إنرتناشيونال ،اململكة
املتحدة www.careinternational.org.uk
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جيسيكا إزكريدو jizquierdo@iom.int
متخصصة يف التدريب عىل العنف القائم عىل الجندر ،منظمة
األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة) www.iom.int

ا

ر

ألبريتو بيتشويل apiccioli@iom.int
متخصص املآوي واملستوطنات ،منظمة األمم املتحدة للهجرة
(املنظمة الدولية للهجرة) www.iom.int
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لقراءة مزيد من املصادر ،يرجى زيارة الصفحة التالية
وهنـــاك جهـــود متزايـــدة متضافـــرة تبذلهـــا الجهـــات  http://sheltercluster.org/gbvوكذلك املوقع التايل
الفاعلـــة وموظفـــو الحاميـــة مبـــن فيهـــم املتخصصـــون http://gbvguidelines.org/ar/home-ara
بقضايـــا العنـــف القائـــم عـــ الجنـــدر لتحديـــد
 .1اللجنة الدامئة العابرة للهيئات ( )2015إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف املبني
املخاطـــر يف برامـــج اإليـــواء وخفضهـــا .وإضافـــة عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين
http://gbvguidelines.org/
إىل ذلـــك ،ال بـــد مـــن تدريـــب جميـــع املوظفـــ
امليدانيـــ عـــ تحديـــد الوقـــت والكيفيـــة التـــي  .2انظر مقالة بيل فلني وهويل شوفيلد ولويزا مرياندا موريل يف هذا العدد.
 .3دراسة حالة أ ،5.يف مرشوعات املآوي 2016-2015
ً
يج ــب أن يترصف ــوا وفقــا له ــا يف ح ــال مش ــاهدتهم أو www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016.html
()2016-Shelter Projects 2015
ســـ عهم عـــن إحـــدى حـــاالت العنـــف القائـــم عـــ
الجنـــدر وذلـــك للحـــد مـــن أي آثـــار إضافيـــة ســـلبية  .4ريس-غيلديا ب و مولز أ ( )2012الدروس املستفادة واملامرسات الفضىل ،برنامج
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للآموي يف هايتي 2012-2010
عـــ الناجـــ ولتســـهيل وصـــول الناجـــ والناجيـــات http://bit.ly/2iONfFT
إىل خدمـــات الدعـــم املتاحـــة للناجـــ مـــن العنـــف Lessons Learnt and Best Practice, IFRC Shelter programme in Haiti
القائـــم عـــ الجنـــدر .وتحقيقـــاً لذلـــك الهـــدف2010-2012 ،
 .5الدليل املرافق الدائم للعنف القائم عىل الجندر أداة مفيدة يقدم مشورة خطوة
ينبغ ــي للعاملــ عــ امل ــآوي أن يكون ــوا عــ دراي ــة بخطوة حول الترصف املطلوب عند مواجهة حالة إفصاح عن وقوع العنف القائم عىل
الجندر وهو متاح إضافة إىل مصادر أخرى عىل الرابط التايل:
مبفهوم ــات الحف ــاظ عــ رسي ــة معلوم ــات املتعرضــ
للعن ــف والحص ــول عــ موافقته ــم وحامي ــة األطف ــال www.sheltercluster.org/gbv
The GBV Constant Companion
مـــع التزامهـــم بالربوتوكـــوالت املعمـــول بهـــا لدعـــم
5
الناجـــ والناجيـــات.
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