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االنتامء  وتطوير  ظهورها،  وزيــادة  جديدة،  أسواق  إيجاد  ميثل 
للعالمات التجارية دوافع رئيسية أخرى.

الرشكات  بدوافع  املحيطة  الكبرية  التخوفات  رغم  أنَّه  لنا  وتبني 
التجارية واملؤسسات غري الربحية التابعة لها، ما زال لتلك الكيانات 
دور مهم محتمل يف دعم تعليم الالجئني السوريني. ونظراً لحجم 
تأثري األزمة السورية، يبدو أنَّ االعتامد عىل مشاركة القطاع العام 
التقليدي وحده يف عملية التعليم غري واقعي بل إنَّه يحد يف الوقت 
نفسه من العملية التعليمية ويقيدها. وباإلضافة إىل ذلك، قطعت 
كثري من الجهات الفاعلة التابعة للرشكات - سواء أكانت مؤسسات 
تجارية أم خريية أشواطاً ال ُيسَتهان بها يف تلبية حاجات التعليم 
من خالل توفري الدعم املايل إىل املنظامت غري الحكومية املحلية 

والدولية العاملة يف هذا املجال. 

املفروضة عىل  القيود  الضوء عىل  دراستنا هذه  تلقي  ذلك،  ومع 
إنسانية رسيعة  سياقات  والعمل ضمن  الفهم  يف  الخاص  القطاع 
التطور. وعىل مجتمع التعليم العاملي أن يسأل نفسه عن كيفية 
بطريقة  منها  واالستفادة  الخاص  القطاع  وأموال  استغالل خربات 

الرئييس  د  املــزوِّ بصفتها  الدولة  دور  تغفل  ال  وأخالقية  منسقة 
واملنظم للتَّعليم النوعي. 
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رعاية الذكور والـ )إل جي يب يت آي( الناجني من العنف الجنيس: تعلم الدروس 

من املنظامت املحلية
سارة شينويذ

املنظامت املحلية املستجيبة لألزمة السورية تقع يف خط متاس توفري الرعاية للذكور والـ ) إل جي يب يت 
آي( الناجني من العنف الجنيس يف املنطقة. 

لألزمة  املستجيبة  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  لدى  الوعي  ازداد 
الجنيس  للعنف  السورية مبواطن االستضعاف والتعرض  اإلنسانية 
امليل  ومزدوجي  واملثليني  واملثليات  والرجال  األوالد  يواجه  الذي 
الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس )إل جي يب يت آي(، لكنَّ 
ذلك الوعي مل ينعكس عىل الخدمات التي يجب أن تستهدف تلك 
الفئة. ومع أنَّ هناك خدمات تقدم لألوالد الناجني، غالباً ما يقول 
موظفو املنظامت اإلنسانية الدولية إنَّهم ال يعرفون كيفية مساعدة 
الذكور البالغني أو األشخاص الـ )إل جي يب يت آي( ممن تعرضوا 
للعنف الجنيس. وهذه التخوفات مفهومة نظراً للرضر الذي ميكن 
أن يحدث إذا أسيئ تصميم التدخالت ونظراً ملحدودية اإلرشادات 
القامئة عىل األدلة املوجهة لكيفية بناء تدخالت فعالة لهذه الفئة. 
ولن يجدي نفعاً مجرد تكرار النامذج املصممة للنساء والفتيات، 
القائم عىل  العنف  بتغيري وسم خدمات  املشكلة  ُتحلُّ  وكذلك ال 

الجندر لتصبح ‘حيادية بني الجنسني’ ألنَّ أياً من هاتني الطريقتني 
لن تكون فعالة. 

تعلم الدروس من املنظامت املحلية
هناك عدد من املنظامت املحلية والقامئة عىل املجتمعات املحلية 
يف أنحاء مختلفة من العراق واألردن ولبنان تقود اآلن عملية توفري 
الخدمات الحرجة لهاتني املجموعتني من الناجني. وغالباً ما تكون 
تلك املجموعات من املنظامت النسوية أو الحقوقية أو منظامت الـ 
)إل جي يب يت آي( ممن واجهت حاجات الناجني ‘غري التقليديني’ 
دون يف العادة عىل أنَّهم من هذه الفئة(  )الناجون الذين ال ُيحدَّ
ثم كّيفت برامجها عىل أساس تلك الحاجات. ففي إقليم كردستان 
العراق مثاًل، بدأت منظمة راسان، وهي منظمة محلية تدافع عن 
حقوق املرأة، العمل مع الرجال حول قضايا املساواة يف الجندر. 
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وبدأ السوريون من الـ )إل جي يب يت آي( ممن عانوا من العنف 
الجنيس يتوافدون عىل املنظمة من أجل الحصول عىل الخدمات، 
فاستجابت املنظمة بتوسيعها لربامجها وتخصيصيها مبا يشتمل عىل 
هؤالء. وهناك مجموعة أخرى أيضاً يف إقليم كردستان العراق وهي 
منظمة إعادة تأهيل املرأة التي تقدم الخدمات املتعلقة مبواجهة 
العنف القائم عىل الجندر، وقد بدأت اآلن تتعرض لحاالت الرجال 
مخيامت  ويف  سوريا  يف  الجنيس  العنف  من  عانوا  ممن  واألوالد 
نطاقها  وتوسيع  برامجها  تكييف  إىل  املنظمة  فسارعت  الالجئني، 

لتشتمل عىل هذه الفئة. 

الذكور  الناجني  تلبية حاجات  يف  املنظامت  نجاح هذه  وكان رس 
والـ )إل جي يب يت آي( يف تعاونها الكبري والوثيق مع املجتمعات 
التكميلية.  املستهدفة  الخدمات  توفري  لقرار  اتخاذها  املتأثرة ويف 
فقد أدركت أنَّ الناجني الذكور والـ )إل حي يب يت آي( يحتاجون 
قد  املجموعتني  كال  من  األشخاص  وأنَّ  متاميزة  خاصة  رعاية  إىل 
تقدم  التي  النقاط  من  املساعدة  لطلب  التوجه  من  يتحرجون 
التداخل  مجاالت  أيضاً  املنظامت  وحــددت  لإلناث.  الخدمات 
والتقاطع مع تدخالت العنف القائم عىل الجندر ومن ذلك حمالت 
توعية املجتمعات إزاء العنف الجنيس إذ ميكن من خاللها التعامل 
مع قضايا الناجني الذكور والـ )إل جي يب يت آي( مبا هو مناسب. 
الناجني  بني  املشرتكة  العوائق  من  كثري  معالجة  عىل  عملت  ثم 
الذكور والـ )إل جي يب يت آي( من ناحية الوصول إىل الرعاية ومنها 
املواقف السلبية من مقدمي الرعاية واملعايري االجتامعية والثقافية 

املعارضة وغياب الوعي بالخدمات املتاحة. 

فعىل سبيل املثال، مل يكتشف معهد العناية بصحة األرسة يف األردن 
وجود حاالت من الرجال يف مخيم الزعرتي لالجئني ممن عانوا من 
العنف الجنيس يف سوريا إال عند قدوم النساء طالبات للخدمات 
ألزواجهن. واستجابة لذلك، توجهت تلك املنظامت إىل التأكد من 
أن مقدمي الخدمة مدربون عىل اإلدارة العيادية لحاالت الذكور 
الناجني من االغتصاب والرتكيز عىل التوعية حول خدمات معالجة 
يف  تلك  التوعوية  املواد  وإدخال  واألوالد  للرجال  الجنيس  العنف 
الدينيني  املجتمعات والقادة  قادة  املتحركة وإرشاك  الطبية  فرقها 
لرفع الوعي حول العنف الجنيس مبا يف ذلك العنف الجنيس ضد 
بتيسري  فقط  الرجال  بدعم  الخاصة  النشاطات  وإقامة  الذكور 
الالجئني  واألوالد  الرجال  مع  والتواصل  الذكور  املستشارين  من 

إلرشاكهم يف نشاطات املجموعات. 

إقامة الشبكات الستجابة أكث فعالية
ليس مبقدور أي منظمة مبفردها أن تلبي جميع حاجات الناجني 
منظومة  إنشاء  من  بد  ال  بل  آي(،  يت  يب  جي  )إل  الـ  أو  الذكور 
بريوت،  ففي  فعالة.  تكون  أن  لالستجابات  أريد  ما  إذا  لإلحالة 

أسست املنظامت املحلية شبكة صغرية لكنها مثرية لإلعجاب من 
الدعم  الحاالت وخدمات  إدارة  املتدربني عىل  الخدمات  مقدمي 
وتقدميها للناجني الذكور والـ )إل جي يب يت آي( مبن فيهم الالجئني. 

يف  متخصصة  منظمة  وهي  موزاييك  منظمة  الشبكة  وتتضمن 
إرشادات  أيضاً  طورت  وقد  آي(  يت  يب  جي  )إل  الـ  مع  التعامل 
من  الناجني  للذكور  العيادية  اإلدارة  توفري  حــول  توجيهية 
االغتصاب كام أنَّ كوادرها أكرث من ثالثني طبيباً محلياً قادراً عىل 
الذي  الجنسية  للصحة  مرىس  مركز  أيضاً  وهناك  الخدمة.  توفري 
ومعالجون  الصحية  الخدمات  مجال  يف  متدربون  مقدمون  فيه 
من  وكذلك  االعتياديني  واملراهقات  املراهقني  لدعم  متخصصون 
الرجال  من  الناجني  وكذلك  آي(  يت  يب  جي  )إل  الـ  فئة  من  هم 
والنساء البالغني. أما مؤسسة مخزومي فتقدم إدارة عيادية واعية 
لحاالت االغتصاب ومساعدة مالية للناجني من الذكور والـ )إل جي 
يب يت آي(. وهناك مركز نسيم إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومركز 
يقدمان  فهام  والتعذيب  العنف  ضحايا  تأهيل  إلعادة  ريستارت 
خدمات الصحة العقلية للذكور الناجني من التعذيب الجنيس. لكّن 
الشبكة ما زالت صغرية وهذه املنظامت ال تلك القدرة عىل تلبية 
حاجات جميع الالجئني الناجني الذكور والـ )إل جي يب يت آي( ممن 

يحتاجون للرعاية.

أنَّها ال  إليها عىل  التي كان ينظر  الحال يف املجاالت األخرى  وكام 
للغاية وتتضمن محاور أساسية  تخلوا من تحديات أو متخصصة 
القائم عىل  اإلنسانية )مثل حامية األطفال والعنف  يف االستجابة 
الذكور  ضد  الجنيس  للعنف  التصدي  من  مينع  يشء  ال  الجندر(، 
التضحية  دون  لألزمات  االستجابة  آي( خالل  يت  )إل جي يب  والـ 
بالخدمات املستهدفة للنساء والفتيات. ولهذا الغرض، عىل الجهات 
الدولية اإلنسانية الفاعلة أن تتعلم من عمل املنظامت املحلية وأن 
تدعمهم وتبدأ من حيث انتهت تلك املنظامت لتوفري رعاية جيدة 

ومتاحة الوصول لكل الناجني من العنف الجنيس.

svproject@wrcommission.org سارة شينويذ
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 اللجنة النسائية املعنية بالالجئات 
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بنيت هذه املقالة عىل تقرير صدر يف عام 2017 بعنوان:  .1
  “We Keep It in Our Heart”: Sexual Violence Against Men and Boys 

 in the Syria Crisis,
)مكتومة يف قلوبنا: العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف األزمة السورية( كتبته املؤلفة 

بتكليف من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
  www.refworld.org/docid/5a128e814
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