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تعزيز حامية النِّساء والفتيات من خالل العقد العاملي حول الالجئني
إيلني بيتاوي وليندا بارتولوماي

لتضمني  نادرة  فرصة  الالجئني  العاملي حول  العقد  تأسيس  إطار  يف  املنتهجة  االستشارية  العملية  تقدم 
املساواة يف الجندر ضمن املكّونات املحورية لهذا اإلطار الجديد للسياسات الدولية. 

يف  الصادر  واملهاجرين  الالجئني  أجل  من  نيويورك  إعالن  يعد 
املتحدة  األمم  أصدرته  إعالن  أول   2016 لعام  سبتمرب/أيلول 
بذلك  فهو  واملهاجرين،  الالجئني  أجل  من  خصيصاً  واعتمدته 
بهذا  املتعلقة  العمل  خطط  بها  تستنري  التي  األساسية  الوثيقة 
املوضوع، إذ يعيد هذا اإلعالن التأكيد بوضوح عىل مبادئ اتفاقية 
الجمعية  اعتمدتها  وثيقة  أول  أيضاً  وهو   1951 لعام  الالجئني 
واملهاجرين  الالجئني  أجل  من  خصيصاً  املتحدة  لألمم  العامة 

وتحتوي عىل التزامات جندرية حازمة.

الالجئني  بشأن  عاملي  اتفاق  دة  ُمسوَّ نيويورك  إعالن  وتضمن 
ينص عىل البدء بتنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني. 
الجندرية،  القضايا  انصب عىل  اإلعالن  األكرب يف  الرتكيز  أنَّ  ومع 
فام زال اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ضعيفاً يف تناول هذه 
جندرياً’  ‘تحلياًل  أعددنا  الوضع،  ذلك  عىل  وللوقوف  القضايا. 
املفوضية  أرشكتنا  َثمَّ  ومن  لالجئني1  لالستجابة  الشامل  لإلطار 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إلجراء ‘تدقيق جندري’2 
والجتامع   2017 عام  يف  ُعِقَدت  موضوعية  اجتامعات  لخمسة 
كيفية  تقييم  أجل  من  الحامية  تحديات  بشأن  السامي  املفوض 
معالجة قضايا املساواة يف الجندر وقضايا حامية النساء والفتيات 
يف عملية بناء العقد، وأفادت هذه االجتامعات الخروج مبسودة 
برنامج عمل لتنفيذ االلتزامات الواردة يف اإلطار الشامل لالستجابة 

لالجئني.

التي قدمها إعالن نيويورك هي تعميم  التوصيات  ومع أنَّ أهم 
املنظور الجندري، غالباً ما يؤدي تعميم األشياء إىل حجبها، وإذا 
ما أردنا بصدق النجاح يف تعميم الجندر، يجب أن نسأل أنفسنا 
عن النتائج املرتتبة عىل فشلنا يف إدراك الحواجز التي تحول دون 
تحقيق املساواة يف الجندر ومعالجتها. فمثاًل، إذا فشلنا يف تعريف 
عدم القدرة عىل الحصول عىل املستلزمات الصحية كحاجز يحول 
دون التعليم، فذلك يعني أنه يجب عىل الفتيات أن يتغينب عن 
املدرسة مدة أسبوع يف كل شهر، وإذا مل نسأل عن املخاطر التي 
تتعرض لها طالبات اللجوء عرب البحر فلن نعرف إذاً أنهن جميعاً 
تعرّضن لالغتصاب أو غري ذلك من أشكال العنف الجنس،3 وإذا 
مل نسأل عام فعلته امرأة عزباء لتعيش عىل حصة فرد واحد من 
للجنس  يلجأن  النساء  معظم  أنَّ  نسمع  فلن  املخيم  يف  املعونة 

كخيار وحيد أمامهن.

ملاذا الرتكيز عىل النساء والفتيات؟
يف  أساسياً  الالجئات  والفتيات  بالنساء  املتعلق  الخطاب  يعد 
الحامية  تحول دون حصولهن عىل  التي  األسباب  الكشف عن 
أقلية  أنَّهّن  عىل  لهن  العام  للتصنيف  وخالفاً  الكافية،  الدولية 
كام  ذاتها،  بحد  فئة مستضعفة  لسن  َفُهنَّ  فئة مستضعفة،  أو 
أنهن من الناحية العددية لسن أقلية، وعند التحدث من الناحية 
‘مجموعة  مصطلح  يدل  الكمية،  الناحية  من  بدالً  االجتامعية 
أقلية’ عىل الذين يعانون من التمييز والتبعية بسبب وضعهم 
اتخاذ  عىل  القدرة  يف  املساواة  لعدم  تعرضهم  عن  الناجم 
القرارات والحصول عىل خدمات البنية التحتية واملوارد والذين 
تتعرض قدراتهم الشخصية إىل التجاهل، فغالباً ما تعزو األعراف 
بها  التي يحظى  تلك  أقل من  للنساء مرتبة اجتامعية  الثقافية 
كام  الغري،  عىل  االعتامد  من  حالة  يف  بوضعهن  وذلك  الرجال، 
أنَّ انعدام الفرص يف التعليم يصّعب عليهن القدرة عىل اتخاذ 

القرارات والحصول عىل فرص عمل مدرة للدخل. 

كام أنَّ أهم االختالفات بني النساء والفتيات من جهة، والرجال 
للعنف  املزمن  التعرض  يف  يكمن  أخرى  جهة  من  والفتيان 
الرجال  بعض  بأن  ُيعرَتَف  فبينام  الجندر،  والقائم عىل  الجنيس 
تشري  الجنيس،  العنف  من  أيضاً  يعانون  الالجئني  والفتيان 
من  عانني  والنازحات  الالجئات  النساء  معظم  أن  إىل  األبحاث 
هذا االنتهاك لحقوق اإلنسان، وميكن أن يعاين كل من الرجال 
نفسية وإصابات جسدية شديدة كام قد  تأثريات  والنساء من 
النساء  أن  بيد  جنسياً،  املنقولة  باألمراض  لإلصابة  يتعرضون 
كام  االغتصاب،  نتيجة  بالحمل  تتمثل  إضافية  عواقب  يواجهن 
جداً.  مبكر  عمر  يف  يحملن  اللوايت  الفتيات  من  كثري  تقيض 
النساء والفتيات عن عائالتهن ومجتمعاتهن إىل جانب  وُتعزَل 
النساء  تتعرض  ما  وغالباً  العار،  ووصمة  عبء  من  يحملنه  ما 
باعتبارهن  أكرث من غريهن  الجنيس  للعنف  اإلعاقة  ذوات  من 
هدفاً سهاًل، كام تخضع املثليات واملغريات للجندر إىل ما يدعى 
‘االغتصاب التصحيحي’ وأحياناً ُيْقَتْلن. وأُجرِبَت كثري من النساء 
ألنفسهن  الغذاء  بتأمني  البقاء  أجل  من  الجنس  مامرسة  عىل 
عن  الناجمة  اإلضافية  العار  وصمة  إىل  إضافة  ولعائالتهن 
يشعر  إذ  القرسي  الزواج  منهنَّ  كثري  وتواجه  الدعارة،  مامرسة 
الرجال بالعار لعجزهم عن حامية اإلناث يف عائالتهم فتتحمل 

املجتمعات املحلية اإلدانة الجامعية. 
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بيد أن النساء والفتيات الالجئات لسن مجرد ضحايا سلبيات، إذ 
ميكنهن إدارة دور الحضانة وتهيئة العناية الالزمة لألطفال األيتام 
وتوفري األماكن اآلمنة للنساء اللوايت واجهن العنف الجنيس والقائم 
وإدارة  الكايف  الغذاء  عىل  العائالت  الجندر، وضامن حصول  عىل 
املدارس األساسية. ومعظم  الصغرية وتنظيم  التجارية  املرشوعات 
هذه األعامل ُتنَجز دون تويل أو دعم خارجي، ففي غياب الرجال، 
تتوىل النساء كل األدوار املمكنة يف األرسة واملجتمع، فتتوىل هذه 
إىل  رسمية  مهارات  ميتلكن  اللوايت  النساء  من  مجموعة  األنشطة 
والفتيات  فالنساء  الرسمية،  املهارات غري  واسع من  نطاق  جانب 
النساء  تواجهها  التي  باملشكالت  شديداً  وعياً  ميتلكن  الالجئات 
بالحلول  معرفة  لديهن  كام  الحرضية،  واملواقع  اللجوء  مخيم  يف 

املمكنة. 

غري  تكون  ما  غالباً  والقدرات  واملهارات  اإلمكانات  هذه  أن  إال 
ُيَغيَّب صوت املرأة بسبب محدودية فرص  ما  معرتف بها. فكثرياً 
الحصول عىل التمثيل يف املستويات كاّفة، لذلك مثة حاجة لتقديم 
دعم موجه يكون معنياً بتعليم النساء مهارات القيادة واملنارصة 
وقوانني حقوق اإلنسان وإجراءات االجتامعات الرسمية ومخاطبة 
السياسات  وضع  عملية  يف  أصواتهن  لُتسَمع  وذلك  الجمهور، 
تييزية  تكون  أن  ُيحَتَمل  التي  املحافل  يف  بفعالية  وليسهمن 
باب فض  ليس من  العمليات  أن دمجُهّن يف مثل هذه  ولَيضَمنَّ 

العتب.

م يف العقد التدقيق الجندري والتقدُّ
رغم بطء التقدم الذي أُحِرَز فيام يتعلق بضامن املساواة يف الجندر 
اجتامع  بأول  املتعلق  فالتقرير  ملحوظاً،  كان  أّنه  إاّل  العقد  يف 
مرة  النساء  ذكر   2017 لعام  يوليو/توز  يف  ُعِقَد  الذي  موضوعي 
والقائم  الجنيس  العنف  أو  للجندر  ذكر  أي  يرد  مل  بينام  واحدة، 
االجتامعني  الجندري  التدقيق  فريق  أبداً، كام حرض  الجندر  عىل 
عىل  ولكن  األول،  أكتوبر/ترشين  يف  والثالث  الثاين  املوضوعيني 
الرغم من االلتزام القوي الذي أبداه كبار موظفي املفوضية السامية 
صغري  نقاش  هناك  كان  بوضوح،  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
ومجٍد حول املساواة يف الجندر، ويف الكثري من الجلسات النقاشية، 
بينام  ُذكر ذلك عىل اإلطالق،  ملا  املشاركني  الالجئني  لوال تدخالت 
مراعاة  إىل  رؤساءها  األخرى  املجالس  يف  التدخالت  هذه  دفعت 
املتحدثني  معظم  وكان  التوصيات،  يف  بالجندر  املتعلقة  القضايا 
الرئيسيني من الرجال، ويف حني كان هناك التزام قوي تجاه مشاركة 
التي  اإلضافية  بالحواجز  اعرتاف  مثة  يكن  مل  باملقابل  الالجئني، 
ولوال  أصواتهن،  ُتْسَمع  ليِك  الالجئات  والفتيات  النساء  تواجهها 
ملا  الجلسة  رئيس  إىل  املوجهة  والتوجيهات  املتفانون  املتحدثون 
الجندرية ستعمم يف  القضايا  ولكانت  والفتيات،  النساء  ورد ذكر 

غياهب النسيان مرة أخرى.

وقـدم فريـق التدقيـق الجنـدري يف تقريـره توصيـات قوية بشـأن 
االجتامعـات القادمـة تؤكـد عـىل رضورة املسـاواة يف الجنـدر يف 
الجلسـات النقاشـية، كـام اقرتح الفريق عىل رؤسـاء الجلسـات أن 
يطلبـوا مـن أعضـاء الفرق معالجـة األبعاد الجندريـة للقضايا التي 

للنقاش.4 سـتخضع 

ويف االجتامعـات التـي ُعِقـَدت يف نوفمرب/ترشيـن الثـاين، كان مـن 
الواضـح أن املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني قد 
عملـت بجـد لضـامن املسـاواة يف الجنـدر يف الجلسـات النقاشـية، 
ويف حـني مل يكـن مثـة زيـادة كبـرية يف عـدد التدخالت التـي تعالج 
كال مـن املسـاواة يف الجنـدر والعنف الجنيس القائـم عىل الجندر، 
التدخـالت  فلـم يكـن هنالـك تحـول مهـم وملحـوظ يف جـودة 
التـي قدمتهـا الـدول وأصحـاب املصلحـة، وقـد أبـدت بعـض دول 
الجنـوب العاملـي اهتاممـاً حقيقيـاً بكيفيـة معالجـة هـذه القضايا 
وكان  الالزمـة،  باملـوارد  مدهـا  وكيفيـة  الوطنـي  املسـتوى  عـىل 
أدىل  التـي  املمتـازة  للتدخـالت  انعكاسـاً  اإليجـايب  التحـول  هـذا 
بهـا املشـاركون الالجئـون باإلضافـة إىل بعـض رؤسـاء الجلسـات 

واملتحدثـني الرئيسـيني. 

 وعملـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني عىل 
قـدم وسـاق مسـبَّقاً قبـل أن يحـني موعـد حـوار املفوض السـامي 
بشـأن الحاميـة يف ديسـمرب/كانون األول لضـامن تحقيـق املسـاواة 
يف الجنـدر يف الجلسـات النقاشـية، وكان أهـم مـا يف األمـر إدراج 
موضـوع جديـد يف االجتامع الرسـمي عىل شـكل طاولة مسـتديرة 
معظـم  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن  الجنـدر،  يف  املسـاواة  حـول 
املتحدثـني يف تلـك الجلسـة النقاشـية كانـوا مـن فئـة الالجئني مبن 
فيهـم نسـاء مـن ميامنـار والسـودان باإلضافـة إىل شـاب سـوداين 
ملحوظـة يف  زيـادة  هنالـك  كان  كـام  أوغنـدا،  يف  يعيـش الجئـاً 
تدخـالت كل مـن دول الجنوب والشـامل لزيـادة الوعي باملخاوف 
الجندريـة والقـرتاح توصيـات محـددة ،وقـد تبادلـت املزيـد مـن 
أكـرث  اسـتجابات  لدعـم  بينهـا  فيـام  الجيـدة  املامرسـات  الـدول 

فعاليـة لتحقيـق الحاميـة الجندريـة. 

أمـا التحـدي الحقيقـي الـذي يواجهنـا اآلن فهـو تنفيـذ ذلـك كلـه 
عـىل أرض الواقـع إذ يجـب إدراج التزامـات اإلعـالن الصارمة تجاه 
النسـاء والفتيـات يف ديباجـة اإلطـار الشـامل لالسـتجابة لالجئـني 
وبرنامـج العمـل املعنـي بتنفيـذ االلتزامات الـواردة فيـه، وينبغي 
لالتفـاق أن يصـوغ الحاجـات املحددة للنسـاء والفتيـات من جهة 
والرجـال والفتيـان مـن الجهـة األخـرى، ويجـب عليـه أن يدعـم 
التحـوالت عـىل أرض الواقـع ملعالجـة عـدم املسـاواة يف الجنـدر 
والعنـف الجنـيس املزمـن، فهـام مـن أهـم العوائـق التـي تحـول 

دون تحقيـق التزامـات اإلعـالن. 
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وال بد من تضمني أصوات ومشاركات الالجئني من النساء والرجال 
يف كل املستويات، وينبغي تضمني إجراءات محددة لبناء املساواة 
يف الجندر يف املحاور األربع لربنامج عمل العقد، كام ينبغي لتلك 
اإلجراءات أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق، وعليها أن 
الفاعلة من غري الدول،  تشتمل عىل دعم عميل للدول والجهات 
وينبغي أن يكون هناك آلية مساءلة وآليات رصد مجدية للتأكد 
من أن االلتزامات املتعلقة باملساواة يف الجندر تتحول إىل حامية 
غري  واملنظامت  املدين  للمجتمع  وميكن  الالجئني.  لكل  فعالة 
الحكومية وكل أصحاب املصلحة الرئيسيني أن يساعدوا من خالل 
التأكد من أن اإلسهامات التي يقدمونها يف عملية االتفاق تعالج 

املساواة يف الجندر يف كل جانب من جوانب الحامية.
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 Pittaway E, Bell C and Bartolomei L )2017( Strengthening the response  .1
 to refugee women and girls in the Comprehensive Refugee Response

 Framework, University of New South Wales
)تعزيز االستجابة للنساء والفتيات الالجئات يف إطار االستجابة الشاملة لالجئني(

 www.unhcr.org/595b7f344.pdf
2. ترأس فريق التدقيق الجندري ليندا بارتولوماي وإيلني بيتاوي وَضمَّ ممثلني عن 

مجتمعات الالجئني وهم تشريي زاهاو وميليكا شيخ الدين وتينا ديكسون وأباجوك بيار 
وشذى الريحاوي، وحصل الفريق عىل دعم إضايف من تشارلون بيل وغريالدين دوين.

3. فعالية عىل هامش النقاشات املوضوعية للعقد العاملي حول الالجئني 2: الحامية يف 
البحر

 Bartolomei L, Dixson T, Sheikh-Eldin M, Zahau C and Pittaway, E .4
 )2017( Gender Audit Report on the Second and Third Thematic Discussion

 on the Global Compact on Refugees,
)تقرير التدقيق الجندري حول النقاش املوضوعي الثاين والثالث حول العقد العاملي 

لالجئني(
 www.unhcr.org/5a251b537.pdf

قانون ‘زامبا’ اإليطايل: زيادة درجة الحامية لألطفال غري املصحوبني ببالغني
جوزيف ليليوت

َسنَّت إيطاليا ترشيعاً شاِماًل لحاميِة حقوِق األطفال غري املصحوبني ببالغني الواصلني إىل إيطاليا، ومع أنَّ 
هناك عيوباً يف الطريقة التي ُتعاِمُل فيها إيطاليا هذه الفئة املستضعفة الخاصة، تؤسس املقاربة اإليطالية 

القامئة عىل الحامية ملثاٍل ُيحتَذى به يف الدول األخرى.

يف مـارس/آذار 2017، أصبحـت إيطاليـا الدولـة األوروبيـة األوىل 
التـي رَشََّعـت إطـار عمـٍل شـامٍل لحاميـة األطفال غـري املصحوبني 
َم قبل ثالث سـنوات تقريباً  ببالغـني. وكان مـرشوع القانـون قد ُقـدِّ
للمـرة األوىل وتبـع ذلـك حملـَة كسـِب تأييـٍد َنَسـَقتها منظـامت 
حقـوق اإلنسـان طيلـة مـدة القـراءة الربملانيـة ملـرشوع القانـون 
‘أحـكام  اسـم  تحـت  اإلقـراِر  عـىل  القانـون  مـرشوع  ثـم حصـل 
ببالغـني’1  املصحوبـني  غـري  األجانـب  للقارصيـن  الحاميـة  تدابـري 
عـىل تصويـِت األغلبيـة العظمـى مـن النـواب. ويشـار إىل القانون 
اِقرتحـه  الـذي  اإليطـايل  السـيايس  قانـون زامبـا نسـبًة إىل  ِباْسـم 
وُبِنيـت أحكامـه عـىل الخـربة املمتـدة يف امليـدان مـع األطفال غري 

املصحوبـني ببالغـني وعـىل مبـادئ حقـوق الطفـل الدوليـة. 

ولقـي هـذا القانـون ترحيبـاً مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولة 
)اليونيسـف( كنمـوذٍج ُيحَتـَذى بـه يف الـدول األوروبيـة األخـرى، 
أمـا منظمـة إنقـاذ الطفـل )Save the Children( فوصفتـه بأنَّـه 

“النظـام األكـرث تفصياًل يف توفري الحامية لألطفـال يف أوروبا”، وجاء 
قانـون زامبـا اسـتجابة لتزايـِد األعـداد الكبـرية مـن األطفـال غـري 
املصحوبـني ببالغـني املسـافرين عـرب البحـر املتوسـط إىل إيطاليـا. 
ويف الفـرتة املمتـدة مـا بـني 1 يناير/كانـون الثـاين و31 ديسـمرب/
كانـون األول 2017 دخـل 15779 مـن األطفـال غـري املصحوبـني 
ببالغـني إيطاليـا عـرب البحـر.2وأىت غالبية هؤالء األطفـال من الدول 
اإلفريقيـة ومـن بنغالديـش وسـوريا، وتشـري كثـري مـن التقاريـر 
الصـادرة مؤخـراً إىل الصعوبة التي تتسـم بها رحالتهـم وإىل وقوع 
حـاالت من اإلسـاءات الجنسـية والبدنيـة التي غالباً مـا يواجهونها 

إضافـة إىل تعرضهـم لخطـر اسـتغالل عصابـات االتجـار بالبـرش3.

ُاتِِّخـَذت عـدد مـن الخطـوات  وعـىل مسـتوى االتحـاد األورويب، 
للتصـدي لحاجـات الحاميـة الخاصـة باألطفـال غـري املصحوبـني 
ببالغـني مبـا يف ذلك مراجعـة منظومـة اللجوء األوروبية املشـرتكة، 
وتوجيـه االتحـاد األورويب بشـأن العـودة، وتنفيـذ خطـة عملهـا 
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