تقرير مؤتمر العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي )العنف
الجنساني /الجندري(

تـقدمـة إحــدى الشــريــكات المؤس ــسات فـي ال ــمبادرة
الــعالــمية لــلقائــدات الــالجــئات المس ــتقالت ,بـاربـرا رومــيرو
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جـ ــدول الـ ــمحتويـ ــات
الـ ــالجـ ــئات يش ــرح ـ َن آثـ ــار ال ـ ــعنف الـ ــجنسانـ ــي ف ــي م ــؤت ــمر
 ح ــول ال ـ ــعنف ض ــد ال ـ ــمرأة ف ــي ال ـ ــحصول ع ــلى ال ـ ــصحة.1 لـ ــجنة
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الـ ـ ــجنسية واإلن ـ ــجاب ـ ــية
 ح ــول ال ـ ــعنف االق ـ ـ ــتصادي وح ــق اإلرث ض ــد ال ـ ــمرأة.2لـ ــجنة
، ح ــول ال ـ ــعنف الجس ـ ــدي ض ــد ال ـ ــمرأة )ج ـ ــنس ًيّا.3ال ـ ــلجنة
( وجس ــد ًيّ ــا،ن ـ ــفس ًيّا
االس ـ ــتنتاج ـ ــات ـ ــنتیجه گـ ــیری
الـ ــتوصـ ــيات

ال ــالج ــئات يشــرح ـ َن آث ــار ال ــعنف ال ــجنسان ــي فــي مؤت ــمر
جري بقيادة المبادرة العالمية للقائدات
كا َن مؤتمر الالجئات عبارة عن فضاء إلكتروني أ ُ َ
الالجئات المستقالت وباستضافة المجلس العالمي لالجئين والهجرة ،حي ُ
أصوات
ت
ُ
ث اتح َد ْ
النساء الالجئات ،على اختالفاتهم االجتماعية ،في سبيل توضيح مدى تأثير العنف ضد
النساء على حيات ِه َنّ وحياة آالف الالجئات والمهاجرات والنازحات ً
أيضا حول العالم.

لماذا أ ُ ِ
المؤتمر؟
ث هذا
حد َ
َ
يُـع ُدّ الـمؤتـمر بـالنسـبة لـكل ِمـن نــجيبة وازفــادوســت ،أنــيال نـور ،شـذا الـريـحاوي ،أنـدريـا
أيــاال ،بـاربـرا رومــيرو؛ الشـريـكات الـمؤسـسات ل  GIRWLأسـاسـيًا و ُمـهـ ًمّـا لـع ّدة أســباب،
ـظرا إلـى أ َنّ األعــمال
إذ أنَّـ ُه مـن جـهة أُعـت ُ ِب َر اخـتتا ًمـا لحــملة ) 16يـو ًمـا مـن الــنضال(؛ ن ً
األسـاسـية ل  GIRWLتــتمحور ح َ
ـول حـقوق الــنساء والــفتيات الـمهاجـرات والـالجـئات
والـنازحـات قسـ ًـرا ،وذل َـك مـن مــنظور االخــتالفــات االجــتماعــية.
ومـن ج ٍ
المتحـدثـات
ـهة أُخــرى ،ألنَّـ ُه كـا َن ال بُـ َدّ مـن وجـود مـساحـة لــلنساء الـالجـئات لـي ُك َنّ ُ
خـبرة مـن غ ِ
ث يــمتلكن الـحق فـي قــيادة حـياتـهن ،إذ أنـهن أكـثر ِ
ـيرهـن فـي
الــرئــيسيات ،بـحي ُ
ُ
مـا يــتعلقُ بـأمـور حـياتـهن الـخاصـة ،فـقد جـا َء الـمؤتـمر اسـتجابـ ًة وافــية لهـذا الــمطلب؛ وألن
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Title

الــعنف الـقائـم عـلى الــنوع االجـتماعـي قـد أصـبح فـي عـام  ،2020جـائـح ًة ضـمن الـوبـاء،
ِ
ـبارا ،والـساكـنات األصــليات ،مـن الـريـف أو
ـغارا وكـ ً
ُمـؤث ًـرا عـلى حـياة جـميع الــنساء ،صـ ً
الــحضر ،وال ــمثليات ،ومـزدوجـي الــميل الــجنسي ،وال ــمتحوالت جــنسياً ،سـواء ُكـ َنّ مـن ذوات
االحــتياجــات الـخاصـة أم ال ،وغـيرهـن .فـكان ال بُـ َدّ مـن التحــدث عـن هـذا الـموضـوع بـعد أ ْن
كـا َن لـ ُه الـعديـد مـن الـتأثـير عـلى الــنساء الـمهاجـرات والـالجـئات والـنازحـات عـلى حـ ِّد سـواء.

عـن الـمؤتـمر:
ُق ّ ِ
ـس َم الـمؤتـمر إلـى  3مجـموعـاتُ ،كـ ٌلّ مـنها ي ُ
ـض ُمّ  3مـشاركـات.
ـزت ُك ّـل لـجنة عـلى أشــكال مــختلفة مـن الــعنف الـقائـم عـلى الــنوع االجــتماعــي ،ذاك الـذي
رك ْ
تـواجـه ُه الـالجـئات والــمهاجــرات والـنازحـات َقســراً ،فـي أثـ ِ
ـناء هجـرتـهن ،أو فـي الــمخيمات
ومـراكـز الـالجـئين ،وحـتّى فـي حـياتـهن الـيومـية كــنساء ُمــعترف بـهن َكـال ِ
جـئات.

لـ ــجنة  .1ح ــول ال ـ ــعنف ض ــد ال ـ ــمرأة ف ــي ال ـ ــحصول ع ــلى ال ـ ــصحة الـ ـ ــجنسية واإلن ـ ــجاب ـ ــية

ِ
هذه الجلسة على القيود المفروضة والعنف
ر ّكز َْت
المطبَّق في الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات
ُ
المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية للنساء الالجئات
والمهاجرات والنازحات من جميع األعمار.
شار َكتْ في هذه الجلسة نيكول سانت ماريا؛ وهي
ُ
خنثى متحولة جنسيا ً من سكان السلفادور األصليات،
والتي تُطالب باللجوء للواليات المتحدة األمريكية ،وبروانا
أميري ،الناشطة والكاتبة األفغانية الشابة ،والتي تعيش
“In the centres, many people live in
groups, in communities by their
regional origin. In some of those
groups the man is called stronger than
the woman, and they're threatening the
woman in order to not share their
stories…. For the women their rights
”are not available.

— Parwana Amiri
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حال ًيا في مخيم لالجئين في اليونان ،وأخيرا ً جين
فليمنغ ،محامية حقوق اإلنسان ذات الخبرة الواسعة في
العمل مع النساء والفتيات الالجئات.
َ
حول
ت المشاركات في هذه الحلقة النقاشية
تحاور ْ
َ
أشكال العنف المختلفة التي تواجهها النساء تحت
ُمسمى العنف القائم على النوع االجتماعي )العنف
الجنساني( أو ِوفقَ هوياتهن كنساء في بلدانهن
األصلية؛ األمر الذي يكون في بعض األحيان أحد
أسباب تركهن لبالدهن ،باإلضافة إلى العنف الذي
ت
يواجهن ُه في رحلة الهجرة ،فعلى سبيل المثال ذ ُِك َر ْ
حاالت متعددة لنساء من أمريكا الالتينية تناولن حبوب
منع الحمل قبل الرحلة ألنهن يعرفن أنهن سيتعرضن
لالغتصاب إ َمّا ِمن ِقبَل رجل مهاجر ،أو ً
أيضا بشكل
أساسي ِمن ِقبَل السلطات على الحدود أو عندما
يصلون إلى الواليات المتحدة ،كما ُع ّ ِر َج عن حاالت نساء
التعرض لالغتصاب
من الشرق األوسط ال يستطعن عند
ُ
أي شيء ألزواجهن بسبب الخوف ،أو للمؤسسات
قول ّ
بسبب القيود والمخاوف الثقافية .باإلضافة إلى عائق
المضيف،
اختالف اللغة والنظام غير المعروف في البلد ُ

“We are not living only the physically
violence; we are living also the
psychological violence and also the
— denial of the services that as women
women who have faced sexual abuse
”and sexual violence — we don't get.

— Nicole Santamaría
ِم َمّا يج َع ُلهن جاهالت بشأن الطريقة أو المكان أو الجهة
التي من الممكن أن يطلبن منها المساعدة.
َ
حول الظروف
جري في هذه الجلسة نقاش
كما أ ُ َ
المم ِهدة لحصول العنف ضد المرأة ،وعن العوامل
ُ
الم ّ ِ
حر َ
ضة له؛ كالعوامل الثقافية ،واألنظمة السياسية،
ُ
والدين ،وتطبيق القانون وما إلى ذلك.
باإلضافة إلى نظام الحماية الذي يحتاج إلى إعادة
صياغة بحيث يرتَكز في صل ِب ِه على تجارب واحتياجات
الناجيات.

لـ ــجنة  .1ح ــول ال ـ ــعنف ض ــد ال ـ ــمرأة ف ــي ال ـ ــحصول ع ــلى ال ـ ــصحة الـ ـ ــجنسية واإلن ـ ــجاب ـ ــية

الجناة
المتحدثات عمي ًقا في مدى مسؤولية ُ
وقد تأ َمّ َلتْ ُ
المس ِبّب للعنف ،الذي يمتد من األفراد،
المحيط ُ
والنظام ُ
إلى النظم االجتماعية والثقافية والدينية ،الموجودة في
بلدان مختلفة ،والتي دو َن استثناءات ،تُؤَثر على النساء
والفتيات أكثر من غيرها؛ كما أ ُ ِ
خذَ بعين االعتبار أهمية
َ
المشاركة النشطة للنساء والفتيات الصغيرات أنفسهن،
بوصفهن جهات فاعلة رئيسية في تعزيز سالمتهن ،وفي
التعاون مع نظرائهن من النساء مع اعتماد
استراتيجيات لطرح المشكلة بجهر ،وذلك بهدف تغيير
تاريخ العنف ضدهن ِ
وضد النساء الالجئات والمهاجرات
والنازحات األخريات في كل مكان.
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“We must engage with political
actors, with policymakers, with
people in positions of power, with
economic power holders. We
must engage in order to get them
to support our movement, to
create an ecosystem of protection
which is led by survivors
”themselves.

لـ ــجنة .2ح ــول ال ـ ــعنف االق ـ ـ ــتصادي وح ــق اإلرث ض ــد ال ـ ــمرأة
ث تكون منصة تُم ِّكن النساء
ص ّ ِم َمتْ الجلسة الثانية بحي ُ
ُ
الالجئات والمهاجرات والنازحات من خلفيات مختلفة من
تبادل وجهات نظرهن وخبراتهن فيما يتعلق بالعنف
المتع ّلِق بحق اإلرث الذي تواجهه
االقتصادي والظلم ُ
النساءُ .
ش ِّك َلتْ هذه اللجنة من قبل تينا ديكسون ،وهي
باحثة نسوية من أوكرانيا تَس ُكن حاليًا في أستراليا ،كما
انضمت إليها موغال حمة ،وهي طالبة لجوء تعيش ُمنذ
 15عا ًما في مخيم  SAMARAلالجئين في غرب
“The poverty and low income … is really
affecting women, affecting her
decisions, her life, affecting her family
as well. We tried to start a committee,
having women gathered together to
have a Committee of Women to change
this, to help support women to have
equal salaries and equal benefits from
the work, but so far it's really not
happened…. The woman has no right,
”has no voice and has no power.

— Maglaha Hamma
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إفريقيا؛ وأخيراً ،وفاء الحايك ،العاملة في مجال الدعم
النفسي واالجتماعي والحوار ،وهي من اإلمارات العربية
المتحدة وتستقر اآلن في دبي.
َ
حول أشكال العنف
تباحثَتْ المشاركات في هذه اللجنة
المتجذّر في النظام
االقتصادي وحق اإلرث ضد المرأة ُ
ث أنَّه في ظل ظروف الالجئين
واألبوي ،حي ُ
الثقافي
ّ
وطالبي اللجوء ،تتوافر للنساء فرص اقتصاديّة أقل ،إذْ
من المتوقع أن يعمل َن بشك ٍل تطوعيّ ،في حين يكون ُ
عمل
اآلخرين مدفو ًعا.

وفي سياق العمل ،ذ ُِك َر أ َنّ الالجئات والمهاجرات
للمضايقات
قسرا،
والنازحات
كثيرا ما يتعرض َن ُ
ً
ً
غير أنه ّن يخشين التحدث عن الموضوع في
واالستغاللَ ،
العلن ،كي ال يُصبح َن عرضة للتهديد بفقدان التقدم
الضئيل الذي حق ّقن َ ُه في استقالليتهن االقتصادية.
كما تم التأكيد في هذه الجلسة على أن النساء من
المهاجرات أو النازحات قسرا ً أو الالجئات يجب أن
دورا أساسيًا في تطوير السياسات ،أل َنّ
يأخذن ً

خبراتهن ومعرفتهن كافية كي توجههن لتحقيق تطويرات
ناجحة ،بحي ُ
ث أن الجهود الساعية لتطوير االقتصاد ال بُ َدّ
ِ
أن تُقاد من ِقبَل الالجئات وليس من قبَل األشخاص
الذين لم يسبق لهم أن خاضوا تجارب كتلك التي
خاضتها هذي النسوة.

“There are assumptions that once
women make it into those safe
countries like Australia, Canada and
New Zealand or to somewhere in
Europe, that those challenges stop
existing…. But there are a lot of cases
of exploitation because people,
especially those people seeking
asylum, really fear that they will be
deported if they make complaints…. A
lot of employers exploit those
”situations and those fears.

— Tina Dixson

 ح ــول ال ـ ــعنف االق ـ ـ ــتصادي وح ــق اإلرث ض ــد ال ـ ــمرأة.2لـ ــجنة
“I really believe that women are
really clever, and they know what
they want. All we need is to support
them…. It's not about just
empowering a woman to reach the
resources. It's about how we can
minimize the barriers that stop the
woman to take the benefits from
the economic support… When
talking about economic (support),
one main factor is to be
economically supported, but in a
refugee situation, we need to work
on the policy, and all the policies
that support the document to work

شير إلى أهمية تزامن تعزيز التنمية
َ ُ  أ،باإلضافة إلى ذلك
،االقتصادية مع عملية التمكين الشامل للمرأة
 وتوفير وصولها إلى،ومساعدتها على فَهم حقوقها
 مع ترسيخ دور المرأة في البدء،الخدمات التي تحتاجها
بتصميم وقيادة وتنفيذ األنشطة والبرامج للنجاح
بمساعدة بعضهن البعض عند مواجهة العنف القائم على
.النوع االجتماعي
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ال ـ ــلجنة .3ح ــول ال ـ ــعنف الجس ـ ــدي ض ــد ال ـ ــمرأة )ج ـ ــنس ًيّا ،ن ـ ــفس ًيّا ،وجس ــد ًيّ ــا(

ُ
ش ِّك َلتْ هذه اللجنة الثالثة واألخيرة وفقَ نهج متعدد
التخصصات من الالجئات اللواتي ينحدر َن من خلفيات
مختلفة للتباحث باألشكال المختلفة للعنف الجنساني
جسدي ،والذي
الذي تتعرض ل ُه النساء مباشرةً بشكل
ّ
سّد بمظاهر مختلفة من العنف الجنسي ،مع العنف
يتج َ
الجسدي والنفسي ،ولإلشارة إلى انعكاساته على حياة
قسرا.
النساء والفتيات الالجئات والمهاجرات والنازحات
ً

“A trip to a toilet in an asylum camp
itself is something very scary to
women and girls, and also for a person
of LGBTQ community because of high
risk of rape. And that's not just from
fellow refugees or asylum seekers in
the camp, but also from staff,
humanitarian staff and police staff in in
”the camp.

— Noura Bittar Søborg
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وكانت اللجنة ُمؤ َلّفة من ُك ّل ِمن ليليث رازا؛ ناشطة
متحولة جنسيًا من باكستان وهي اآلن الجئة في ألمانيا
ث تعمل مع المؤسسات لنشر الوعي حول االختالفات
حي ُ
والسياسات ،ونورا سوبورج ،من سوريا وهي اآلن الجئة
في الدنمارك ،حاصلة على شهادة في العلوم السياسية،
وأخيرا ،ريتشيل ليفيتان ،التي تعمل
وهي كاتبة مستقلة،
ً
خاصة
على تسخير الجهود الدولية لتعزيز الحماية،
ّ
المستض َعفين.
لالجئين والمهاجرين ُ

“And all of those people when we come
together, we do cry. We tell each other,
yeah, you're not the only one going
through that. Let's hold hands and let’s
support and give power to each other.
”That's what we need.

— Lilith Raza

َ
حول أ َنّ الغالبية العظمى من
محورت جهو ُد هذه اللجنة
تَ ّ
الالجئات والنازحات والمهاجرات يواجهن شكالً واح ًدا
على األقل من أشكال العنف الجسدي خالل حياتهن،
وكيف أن تأثير هذا العنف ال يتوقف بعد حدوثه/ا؛ بل
أنها تستمر في حياتهن بعد ذلك .مع اإلشارة إلى
عرف ِ
ب "الخدمات الجنسية"
حقيقة أن االغتصاب وما يُ َ
مقابل تقديم متطلبات المعيشة األساسية ،يحدثان
لألسف في مسير الهجرة للعديد من الفتيات والنساء،
وكذلك في مخيمات الالجئين ومراكز اللجوء.

كما تم التأكيد على الحاجة إلى قوانين أكثر ُمراعاة،
ث ال تُ ِ
عاقب النساء على فضح ال ُعنف الذي تعرضن
بحي ُ
له ،أو لرغبتهن في الطالق من المعتدي عليهن ،إذ أنَّ ُه
لألسف هناك بعض األنظمة التي تُجبر الالجئات على
البقاء ضمن عالقة مسيئة ،تحت التهديد بفقدان وثيقة
اللجوء أو الترحيل أو حتى فصلهن عن أطفالهن.

المتح ّدثات إلى حقيقة صعوبة توثيق هذه
وأشارت ُ
الحاالت ،وذلك يعود ليس فقط إلى حواجز اللغة ،بل
الم ِ
ً
نصفَة
أيضا إلى بروتوكوالت التحيز والسلطات غير ُ

صممة بشكل أفضل من
أي أن القوانين يجب أن تكون ُم ّ
ّ
المسيئة ،ويجب عليها ً
أيضا أ ْن
أجل تدبير تلك الحوادث ُ
أي ليس فقط المواطنات
تعت َ ِرف بتنوعات النساءّ ،

التي تَح ُكم على الناجيات أو تطلب منهن إثبات حادثة
العنف الحاصلة ،وغيرها من األمور.

ال ـ ــلجنة .3ح ــول ال ـ ــعنف الجس ـ ــدي ض ــد ال ـ ــمرأة )ج ـ ــنس ًيّا ،ن ـ ــفس ًيّا ،وجس ــد ًيّ ــا(

األصليات في ذلك البلد ،ولكن ً
أيضا الالجئات
والمهاجرات وغير المسجالت والمثليات والمتحوالت
جنسيا ً وثنائيي الجنس والمثليين والساكنات األصليات،
والنساء ذوات االحتياجات الخاصة ،والنساء األ ُميّات،
أي بالنتيجة جميع الفتيات والنساء.
ّ
أخيرا ،ذُكر أن هناك حاجة إلى قيام الحكومات
ً
والمنظمات بتطوير استراتيجياتها ،وإشراك األشخاص
المتضررين فعليًّا في عملية صيغ و صنع القرارات
أي برنامج أو
واإلجراءات ،مع الحاجة إلى أن يتضمن ّ
إجراء يتم تطويره للناجيات من العنف الجندري التمكين
االقتصادي واالندماج االقتصادي )مع ضرورة تضمين
القطاع الخاص في ذلك( ،في سبيل ضمان استدامة
البرامج ونجاح استعادة سيطرة النساء على حياتهن.

9

“I think it's really an obligation
for policymakers — whether in
the European Union or the US
or other countries that are
receiving thousands and
thousands of refugees — as
well as for the international
organizations and other very
large humanitarian
organizations that are out
there, and down to national
governments and community
groups. Are we really listening
to the voices of the needs of
”?survivors

االس ـ ــتنتاج ـ ــات

‣

لقد قام المؤتمر وفق نهج مراع ٍ لتعدد الجوانب
االجتماعية ،وذلك من خالل كون أعضاء اللجنة
مختلفات النوع ،قادمات من  4قارات من أصل
5؛ فكنَّ :سوية الجنس ،مثلية ،متحولة ،ثنائية
الجنس ،من جنسين مختلفين ،أمهات ،شابات،
عزباوات ،متزوجات ،من السكانات األصليات،
وغيرهن.

‣

هناك حاجة واضحة لمراعاة المراحل المتنوعة
للنساء والفتيات الالجئات والمهاجرات والنازحات
التي تتعرض فيها هذه النسوة ألشكال مختلفة
أي في
من العنف القائم على النوع االجتماعيّ ،
مسار رحالتهن من وطنهن ،وعند كونهن الجئات،
وأثناء حياتهن الجديدة في بلدان إقامتهن
الحالية.

‣

هناك حاجة لخلق مساحة آمنة تتمكن ضمنها
الفتيات والشابات في المشاركة ،وكسب معرفتهن
بحقوقهن وإمكانياتهن؛ إذ تحتاج النساء والفتيات
الناجيات إلى أماكن آمنة لكسر الصمت.
هناك حاجة إلى أن تُ ِ
ؤمن المؤسسات والمنظمات
بقصص الناجيات ،دو َن الحاجة إلى إعادة
تمثيلها أو طلب إثباتات لتوثيق تلك الحوادث.

‣
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‣

لحة ضمن المخيمات ومراكز اللجوء
هناك حاجة ُم ّ
لضمان الوصول إلى المعلومات وبع ّدة لغات،
بحيث تُو ِفّر بطريقة ُمريحة معلومات للنساء
المتاحة
والفتيات حول حقوقهن ،والخدمات ُ
والمرجعيات التي يمكن االعتماد عليها.

‣

تحتاج الالجئات والمهاجرات والنازحات الناجيات
سمعن وأ ْن
من هذا النوع من العنف إلى أن تُ َ
تُحت َ َرم التجارب التي مررن بها ،مع مراعاة
خلفياتهن الثقافية لفهم وتقديم الدعم واإلجراءات
المناسبة.
المضيفة كل
من المهم أن تُق ِّدر البلدان ُ
اإلمكانيات والمواهب التي يمتلكها كل الجئ ،مع
االلتفات إلى قدراتهم ومعارفهم.

‣

ال تزال أجساد النساء ساح ًة للمعارك ،إذ أنهن
يتعرضن لألذى في أجسادهن بسبب التحدث
علنًا عن حوادث العنف ،وبسبب ظروف الفقر،
كمهاجرات،
والتوجه والهوية الجنسية ،ووضعهن ُ
فهن يُعتبَرن خاضعات لآلخرين ،إذ ال تزال
مهمتُهن _في بعض الثقافات_ محصورة في
تعرضهن
إنجاب األوالد وإرضاء الرجال ،مع ّ
لكثير من الفظائع.

‣

‣

نرى أجساد النساء والفتيات ساحات تُصفّى
فيها معارك اإلحباط والعقاب والغضب واالنتقام
لألفراد والجماعات ولألنظمة االجتماعية والدين
والثقافة.

‣

تحدث انتهاكات شائنة لحقوق اإلنسان ضد
النساء والفتيات في مخيمات الالجئين ومراكز
التحرش الجنسي ،واالغتصاب،
الهجرة ،مثل
ّ
واستئصال الرحم القسري ،وتفريق األمهات عن
أطفالهن ،وحتّى الحرمان من العالج واألدوية.

‣

ونجد في سياقات مختلفة ،تع ُرّض الفتيات
والنساء الالجئات والمهاجرات والنازحات للعنف
يدعمهم نظام ُمتساهل ال يقوم بدوره
من ُمعتدين
ُ
الواجب عليه في إطار حماية الناجيات من تلك
األشكال من العنف والدفاع عنهن والعناية بهن.

‣

أي أ َنّ هناك حاجة واضحة لتصحيح مثل تلك
ّ
األنظمة لضمان حماية النساء والفتيات.

الـ ــتوصـ ــيات
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‣

إنشاء المزيد من قنوات التواصل وخلق
استراتيجيات جديدة لضمان تعبير الالجئات
بأنفسهن عن احتياجاتهن وخبراتهن ومشاركة
مشاكلهن.

‣

تصميم ودعم وتمويل المزيد من االستراتيجيات
األساسية متعمدين بتطوريها على النساء
والفتيات الالجئات ،حتّى يتمك َنّ من تمثيل
أنفسهن.

‣

إنَّ ُه من المهم إعادة النظر بمنهج تطوير سياسات
المراكز والمخيمات ،والعمل على توجيه جهودها
ُمتضافرةً مع المزيد من الوكاالت لتضمن رفاهية
األفراد وسالمتهم واحترامهم ،وذلك من منظور
شامل.

‣

ال بُ ّد من إقامة المزيد من المبادرات مثل هذا
المؤتمر التي تحتضن تنوع الالجئات واختالفاتهم
االجتماعية.

‣

من الهام أن تُم َوّل ،وبشكل مناسب ،البرامج
الساعية لرعاية الناجيات من هذا النوع من
العنف ،مع اإلشارة إلى أهمية تخصيص موارد
لدعم المبادرات التي تُقاد من ِقبَل الناجيات
أنفسهن وذلك ليستطعن دعم أخريات أمثالهن،
ومن ثم للقيام بمبادرات اقتصادية تُتيح للناجيات
فرصة إعادة إمساك زمام أمورهن.

‣

تطوير بروتوكوالت وسياسات وقوانين أكثر صرامة
فيما يتعلق باالهتمام بالنساء والفتيات الالجئات
والمهاجرات والنازحات؛ الناجيات من حوادث
العنف ،مع التأكد من التقيُّد وااللتزام الدقيق بها
وذلك من خالل متابعة ورقابة دائمة.

‣

تضمن أن ُك ّل من مسؤولي الشرطة
تطوير برامج
َ
والعاملين في المجال الطبي والمدارس،
والمسؤولين عن المنظمات والمراكز والمخيمات،
يتمتعون بإمكانيات تؤ ِّه ُلهم الستقبال وتدبير
حاالت النساء والفتيات من الالجئات والنازحات
والمهاجرات؛ الناجيات من حوادث العنف
الجندري.

INTRODUCTION

‣
‣

‣

Introductory words from Bárbara Romero
(GIRWL) (El Salvador)
Welcome from Devota Nuwe, WRMC
Council Member and Head of Programs,
Refugee Law Project, School of Law,
Makerere University (Kampala, Uganda)

PANEL 2: ECONOMIC AND PATRIMONIAL
VIOLENCE AGAINST WOMEN

‣
‣

Refugee woman: Hamma Ayena, Maglaha
(speaking in Arabic), women’s rights
(Western Africa SMARA)
Refugee woman: Wafaa Jammal AlHayek,
quality of response to migrant women (AUE
– Dubai)

Najeeba Wazefadost (GIRWL) explains the
dynamics of the panels. (Afghanistan –
Australia)

‣

PANEL 1: VIOLENCE AGAINST WOMEN IN
ACCESS TO SEXUAL AND REPRODUCTIVE
HEALTH

PANEL 3: BODILY VIOLENCE AGAINST WOMEN
(SEXUAL, PSYCHOLOGICAL, PHYSICAL
VIOLENCE)

CONFERENCE SUMMARY

‣

CLOSING REMARKS

‣

Caroline Masboungi, UNICEF GBV service
delivery and innovations work (Amman,
Jordan)

‣

Rosemary McCarney, WRMC member,
Massey College Senior Fellow in Foreign
and Defence Policy, and former
Ambassador of Canada to the United
Nations (Canada)

‣

Andrea Ayala, GIRWL (El Salvador)

Refugee woman: Tina Dixson, research in
queer women (Ukraine – Australia)

‣

Refugee woman: Parwana Amiri, youth
activist (Afghanistan – Greece)

‣

Refugee woman: Lilith Raza, trans activist
(Pakistan – Germany)

‣

Refugee woman: Nicole Santamaría,
intersex trans woman (El Salvador – USA)

‣

Refugee woman: Noura Bittar Søborg,
advocate against rape (Syria – Denmark)

‣

Jayne Fleming, Pro Bono Counsel and
Human Rights Team Lead, Reed Smith, and
International Project Leader at Lamp
Lifeboat Ladder (Jordan – USA)

‣

Rachel Levitan, Vice President, International
Programs, HIAS (USA)

Conference summary by Anila Noor, GIRWL
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