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کـنفرانـس زنـان پـناهـنده: گــفتگو دربــاره خـشونـت جــنسیتی ۲۰۲۰  در فـضای آنـالیـن و بـه 

رهــبری رهــبران زنـان پـناهـنده مســتقل  جـهان (GIRWL ) و مـیزبـانـی شــورای پـناهـندگـی 

و مـهاجـرت جـهانـی بـرگـزار شـده اسـت کـه در ایـن گـردهـمایـی زنـان پـناهـنده چـگونـگی تـأثـیر 

خـشونـت عـلیه آنـان در زنـدگـی خـود و هــمچنین زنـدگـی هــزاران زن پـناهـنده ، مـهاجـر و 

آواره در جـهان را بـه اشــتراک گـذاشـتند . 

چرا این کنفرانس را برگزار می کنیم؟ 

ایـن کـنفرانـس بـرای بــنیانــگذاران GIRWL  ،ازجــمله نــجیبه وظــیفه دوسـت ،آنــیال نـور،شـازا 

ال ریــهوی ،انــدرو ایــاال و بـاربـارا رو مـیرو،بـه دالیــل زیـاد از اهــمیت ویـژه ای بـرخـوردار 

اسـت.از یـک جهـت ، ایـن کـنفرانـس بــعنوان نـماد پـایـان ۱۶ روز فـعالـیت جـهانـی عـلیه 

خـشونـت زنـان ، گســترش پـیدا کـرد بـا ایـن فـرض کـه هسـته فـعالـیت GIRWL، حـقوق بشـر 

زنـان و دخــتران مـهاجـر،پـناهـنده و آواره اسـت. دوم ایـن کـه زنـان پـناهـنده بـه  ایـن فـضا نـیاز 

دارنــد تـا ســخنران هـای اصـلی ایـن هـمایـش بـوده و حـق صـحبت در یـک جـلسه عـمومـی 

داشــته بـاشـندو نـیز در مـهاجـرتـهای خـود  کـارشـناس بـاشـند و ایـن کـنفرانـس بـه ایـن حـمایـت 

فـعاالنـه شـایسـته پـاسـخ داِد؛ وبـه دلـیل اقــدام خـشونـت جــنسیتی در هـمه گـیری سـال ۲۰۲۰ 

و تـأثـیر گــذاری آن در زنـدگـی تـمامـی زنـان جـوان ،مـسن،بـومـی، روسـتایـی یـا 

شهـری ،لـزبـین(هــمجنس بـاز)،دو جــنسیتی، تــراجــنسیتی، بـینا جـنس،هـمجنس بـاز ؛ بـا و 

بـدون مـعلولـیت و غــیره، و امـا تـأثـیر گــذاری بـه نـحوی دیـگر بـر روی مـهاجـریـن ، پـناهـندگـان 

و زنـان آواره، الزم بـود تـا در ایـن رابــطه صـحبت و گــفتگو بـه عـمل آیـد. 

ایـن کـنفرانـس بـه سـه پـنل تــقسیم مـی شـود و هـر کـدام ۳ شـرکـت کــننده دارد .هـر گـروه بـر 

روی اشــکال مــتفاوت خـشونـت جــنسیتی  کـه پـناهـندگـان ، مـهاجـریـن و زنـان آواره بـا آن 

مـواجـه مـی بـاشـند و نـیز مـهاجـرت آنــها، - در اردوگـاهـها و مـراکـز پـناهـندگـان - و حـتی در 

زنـدگـی روزمــره زنـان پـناهـنده تـمرکـز دارد. 
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این گرو ه بر رو ی محدودیت ها و خشونت در دسترسی 
به انواع خدمات سالمت جنسی، اجتماعی، فیزیکی و 

روحی برای پناهندگان ، مهاجرین، و زنان آواره در 

تمامی سنین متمرکز می شود. در این گروه نیکول 
سانتا ماریا ،زنی  بینا جنس تراجنسیتی با ریشه بومی 

آلسالوادوری  و پناهنده ایاالت متحده آمریکا، پروانه 
امیری، فعال و نویسنده جوان افغانی که در حال حاضر 

در اردوگاه پناهندگان واقع در یونان زندگی می کند و 

نیز جین فلمینگ ، وکیل حقوق بشر با تجربه زیاد در 
امور دختران و زنان پناهنده شرکت کردند. در این گروه، 
شرکت کنندگان اشکال مختلف خشونتی که زنان با آن 
مواجه اند را به اشتراک می گذارند که این خشونت ها 

در ارتباط با جنسیت و هویت آنها بعنوان یک زن در 
سرزمین خود می باشند، با اشاره به این که گاهی 
اوقات خشونت هویتی یکی از دالیل ترک کشورآنها 

است و سپس خشونتی که زنان در مهاجرت خود آن را 
تجربه می کنند، بعنوان مثال موارد متعددی از زنان 

آمریکای التین که قبل از سفر قرصهای بارداری مصرف 
می کنند زیرا می دانند که توسط مردان مهاجر دیگر و 
همچنین مأموران مرزها و مراکز واقع در آمریکا مورد 
تجاوز قرار خواهند گرفت. و یا زنان خاورمیانه که در 

مواجه شدن با تجاوز جنسی از ترس نمی توانند چیزی 
به همسران یا پارتنر های خود بگویند و یا بخاطر ترس 
و موانع فرهنگی موسسات را در جریان این تجاوز قرار 

نمی دهند. این زنان عالوه بر اشکال خشونت با موانع 
زبانی و سیستم نا آشنای کشور میزبان و همچنین عدم 

اطمینان از چگونگی و این که از کجا و از چه کسی 
درخواست کمک کنند نیز مواجه هستند. 

 در این گروه همچنین اکوسیستم خشونت علیه زنان،
 مورد بحث قرار می گیرد و این که چگونه عناصر

 توانمندی برای وقوع این خشونت وجود دارد، مانند
 عوامل فرهنگی ، سیستم های سیاسی، مذهب ، قانون،
 و غیره. و همچنین یک اکوسیستم حفاظتی ، باید دوباره
 طراحی شود تا بر روی تجربیات و نیازهای  زنان نجات

  .یافته متمرکز شود

"مـــا فــــقط بـــا خـــشونـــت جـــــسمی روبــــــرو نیســـــــتیم. مـــا 
هـــــــمچنین بـــا خـــشونـــت روانــــــی و هـــــــمچنین انــــــکار 

خـــدمـــاتـــی روبــــــرو هســــــتیم کـــه بـــه عــــــنوان زنـــــان - زنـــانـــی کـــه 
بـــا ســـــواســـــتفاده جـــــنسی و خـــشونـــت جـــــنسی روبــــــرو شــــده 

انــــد - بـــه دســــت نــــمی آوریــــــم. " 

- نــــــیکول ســـانـــتامـــاریـــا

 ” در ایــــن مـــراکـــز ، بـــــــسیاری از افــــــراد بـــه دلـــــیل نســــب
 مــــــنطقه ای خــــود بـــه صـــــورت گـــروهـــی و در جـــوامـــع

 زنـــدگـــی مـــی کـــــنند. در بـــــعضی از ایــــن گـــــروه هـــا مــــرد
 قـــویـــتر از زن خــــوانــــده مـــی شــــود و آنـــــها بـــــرای ایــــــنکه
 داســـــتانـــــهایـــــشان را بـــه اشـــــــتراک نــــگذارنــــد ، زن را

 تهـــدیـــد مـــی کـــــنند ... بـــــرای زنـــــان حـــــقوق آنـــــها مـــوجـــود
   نیســـــت".

- پــــروانــــا امــــــیری
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 این عضو گروه که در مورد مسؤلیت مجرمان
 و اکوسیستم خشونت ،از افراد گرفته  تا

 سیستم های مذهبی و فرهنگی اجتماعی در
 کشورهای مختلف ، تأمل عمیقی دارد، بر

 دختران جوان و زنان بیشترین تأثیر خود را
 می گذارد، عالوه بر این در ارتباط با

 مشارکت فعال خود زنان و دختران جوان به
 عنوان بازیگران اصلی در ارتقاء امنیت

 خود ، ایجاد شبکه هایی با زنان همسن و
 سال ، و استراتژی هایی  برای صحبت
 کردن و تغییر تاریخ خشونت برای آنها و

 برای سایر زنان پناهنده ، مهاجر و آواره در
  همه جا، گفتگو به  عمل آمد.

"مـــا بـــایـــد بـــا بـــــازیـــــگران ســـیاســـی ، بـــا ســـیاســـت 
گـــــــذاران ، بـــا افـــــــرادی کـــه در مــــوقــــعیت قـــــدرت هســــــتند ، 
بـــا دارنـــــدگـــــان قـــــدرت اقــــــــتصادی در تـــــماس بـــاشـــیم. مـــا 

بـــایـــد تـــــالش کـــــنیم تـــا آنـــــها را وادار بـــه حـــمایـــت از 
جـــــنبش خــــود و ایــــــجاد یـــک اکـــــوسیســـــتم حــــفاظــــتی کـــــنیم 

کـــه تـــوســـط خــــود بـــازمـــانـــدگـــان هـــدایـــت مـــی شــــود. " 
- جین فلمینگ

پــــنل ۱ (در ادامــــــه)
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گروه دوم بعنوان سکویی طراحی شده است که زنان 
پناهنده، مهاجر و آواره با پیشینه های مختلف می توانند 

نظرات و تجربیات خود را در مورد خشونت اقتصادی و 
میراثی که زنان با آنان روبرو هستند به اشتراک بگذارند. 

این گروه توسط تینادیکسون، محقق فمنیسم  همجنس 
باز اوکراینی ، تشکیل شده که اکنون در استرالیا زندگی 
می کند؛ همچنین ماگالهاما  به این گروه ملحق می شود 

که وی پناهجویی است که در ۱۵ سال گذشته در 

اردوگاه پناهندگان سامارا در آفریقای غربی زندگی می 
کند و سر انجام وفا ال هایک ، که در زمینه حمایت 

روانی اجتماعی و گفتگو کار کرده ، اهل امارات و اکنون 
در دبی مستقر است.  

در این گروه، شرکت کنندگان اشکال خشونت اقتصادی 
و میراثی علیه زنان را که ریشه در سیستم فرهنگی و 
مردساالری دارد ، به اشتراک گذاشتند.در چارچوب  

شرایط پناهندگان و پناهجویان ، زنان فرصت های 
اقتصادی کمتری دارند و از آنها انتظار می رود که 

بصورت داوطلبانه کار کنند، در حالی که به دیگران پول 
پرداخت می شود.  

در زمینه اشتغال ، اظهار شد که زنان پناهنده، مهاجر و 
آواره به اجبار اغلب با آزار و اذیت و استثمار روبرو می 
شوند، اما به دلیل تهدید از دست دادن پیشرفت کمی که 
در استقالل اقتصادی خود داشته اند، از ابراز نگرانی 

می ترسند. 

در این گروه تأکید شد که زنان مهاجر،آوارگان اجباری 
یا زنان پناهنده باید در مرکز توسعه سیاست ها باشند ، 

که تجارب و دانش آنها چیزهایی هستند که می بایست 

آنها را راهنمایی کنند، و نیز تالش های مورد حمایت 
اقتصادی می بایست آنچه باشند که توسط پناهندگان 

هدایت شده و نه تالشهایی که این تجارب را از قبل 
نداشته اند. 

"فـــرضـــیاتـــی وجـــــود دارد کـــه وقـــــتی زنـــــان بـــه آن 
کــــشورهــــای امــــن مـــانـــند اســـــترالـــــیا ، کــــانــــادا و نـــــیوزیـــــلند 

یـــا جـــایـــی در اروپــــــا راه پـــــیدا مـــی کــــــنند، ایــــن چـــالـــش هـــا 
مـــوجـــودیـــت را مـــتوقـــف مـــی کـــــنند ... امــــا مــــــوارد زیــــــادی 

از اســــــــتثمار وجـــــود دارد، زیـــــرا افـــــــراد، بـــه ویـــــژه افـــــــرادی 
کـــه درخــــواســــت پـــناهـــندگـــی مـــی کــــــنند، واقــــــعاً مـــی تـــرســـند 

کـــه در صـــــورت شــــکایــــت، از کـــــشور اخــــــراج شـــونـــد ... 
بـــــــسیاری از کـــارفـــرمـــایـــان از ایــــن شـــرایـــط و تــــرس هـــا 

ســــوء اســــــــتفاده مـــی کـــــنند. " 

- تـــــینا دیـــــــکسون
"فــــقر و درآمــــــد پـــایـــین ... واقــــــعاً بـــر زنـــــان تـــأثـــیر مـــی 

گـــــــذارد، بـــر تــــــــصمیمات وی، زنـــدگـــی او و خــــانــــواده اش 
نــــیز تـــأثـــیر مـــی گــــــذارد. مـــا ســــعی کـــردیـــم کــــــمیته ای 

ایــــــجاد کــــــنیم، زنـــــان بـــایـــد دور هـــم جــــمع شـــونـــد تـــا کــــــمیته 
زنـــــان را تــــــغییر دهـــــند تـــا از ایــــن طـــریـــق بـــــرای حـــمایـــت از 

زنـــــان بـــــرای داشــــــتن حـــــقوق بـــرابـــر و مــــزایــــای بـــرابـــر از 
کــــار هـــــــمکاری کـــــنند ، امــــا تــــاکــــنون واقــــــعاً ایــــن اتــــــفاق 

نــــــــیفتاده اســــت ... زن حـــق نــــــدارد ، صــــدا نــــــدارد و قـــــدرت 
نــــــدارد. " 

- مــــگالهــــا هــــما

پــــنل ۲: خـــشونـــت اقــــــــتصادی و مــــیراثــــی عـــــلیه زنـــــان 
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عالوه براین،به اهمیت ارتقاء همزمان توسعه اقتصادی با 
توانمندی کلی زنان، کمک به آنها در درک حقوق خود و 
دسترسی به خدمات مورد نیاز اشاره شد. تسهیل زنان 

این گروه برای طراحی ، رهبری و اجرای برنامه ها برای 
کمک به یکدیگر برای مواجه با خشونت جنسیتی. 

"مـــن واقــــــعاً مـــــــعتقدم کـــه زنـــــان واقــــــعاً بـــاهـــوش 
هســــــتند و آنـــــها مـــی دانــــــند کـــه چـــه مـــی خــــواهــــند. 
تـــــمام آنـــــچه کـــه مـــا نـــــیاز داریــــــم حـــمایـــت کـــــردن از 

آنـــــها اســــت ... ایــــن فــــقط در مـــــورد تــــوانــــمند ســـــازی 
یـــک زن بـــــرای دســــتیابــــی بـــه مـــنابـــع نیســـــت. ایــــن در 
مـــــورد ایــــن اســــت کـــه چـــگونـــه مـــی تــــوانــــیم مــــوانــــعی را 
کـــه بـــاعـــث مـــی شــــود زن نــــتوانــــد از مــــزایــــای حـــمایـــت 
اقــــــــتصادی بهـــــره مــــند شــــود بـــه حـــداقـــل بـــرســـانـــیم ... 
هــــــنگام صـــــحبت در مـــــورد اقـــــــتصاد (حـــمایـــت) ، یـــک 

عـــامـــل اصـــــلی حـــمایـــت اقــــــــتصادی اســــت ، امــــا در 
یـــک وضــــــعیت پـــناهـــندگـــی ، مـــا بـــایـــد روی ســـیاســـت 
و تـــــمام ســـیاســـت هــــای حـــمایـــت از ســــند بـــــرای کــــار 

و حـــمایـــت مـــالـــی از او کــــار کـــــنیم. " 

پــــنل ۲ (در ادامــــــه) 



سومین و آخرین گروه برای داشتن رویکردی چند رشته 
ای از زنان پناهنده با زمینه های مختلف و بمنظور 
اشتراک گذاشتن انواع مختلف خشونت بر اساس 
جنسیت که مستقیمأ در بدن زنان اتفاق می افتد ، 
طراحی شده است که این خشونت ها همان ظهور 

مختلف خشونت جنسی ، بلکه خشونت جسمی و روانی 
و پیامدهای آنها بر زندگی زنان و دختران پناهنده، 

مهاجر و آواره است. 

در این گروه،یکی از شرکت کنندگان، لیلیث رازا بود که 
وی فعال تراجنسی از پاکستان و اکنون پناهنده در 

آلمان جایی که او برای ایجاد آگاهی در مورد تنوع و 
سیاست ها با مؤسسات همکاری می کند ؛  و دیگری 
نورا سوبورگ که اصالتأ اهل سوریه و در حال حضر  

پناهنده ای در دانمارک است، او دارای مدرک علوم 
سیاسی و نویسنده ای  مستقل است؛ سرانجام، راشل 

لویاتان که در تالشهای بین المللی برای افزایش حمایت 
، به ویژه برای پناهندگان  و مهاجران آسیب پذیر، کار 

می کند. 

بازتاب ها در این گروه در رابطه با این واقعیت بود که 
اکثریت قریب به اتفاق زنان پناهنده، آواره و مهاجر در 

طول زندگی خود با حداقل یک نوع خشونت جسمی  
روبرو می شوند و این که چگونه بعد از این عمل 

(تجاوز) تأثیر آن متوقف نمی شود و بلکه در زندگی آنها 
ادامه می یا بد. 

آنان به این واقعیت اشاره کردند که متأسفانه در 
مهاجرت بسیاری از دختران و زنان، و همچنین در 

اردوگاه پناهندگان و مراکز پناهندگی، تجاوز و « نفع یا 

سوء استفتده جنسی» در مقابل خدمات اولیه معیشتی 
وجود دارد. 

این عضو گروه به دشواری گزارش این موارد اشاره 
کرد، نه فقط  به دلیل موانع زبان ، بلکه بخاطر پروتکل 
های تعصب آمیز ، مسؤلین بدون آمادگی به قضاوت  
بازماندگان خشونت جنسیتی می پردازند و یا از آنها 

مدرک تجاوز و پرخاشگری می خواهند. 

این عضو اشاره به نیاز قوانینی حساس می کند که این 
قوانین زنان را بخاطر ابراز خشونت در زندگی خود، یا 

این که می خواستند متجاوز خود را طالق دهند، 
مجازات نمی کند، زیرا متأسفانه برخی از سیستم ها ، 
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"و هــــمه ایــــن افــــــراد وقـــــتی دور هـــم جــــمع مـــی شـــویـــم، 
گـــریـــه مـــی کـــــنیم. مـــا بـــه هــــمدیــــگر مـــی گــــویــــیم، بـــــله، مـــا نــــیز 

درگــــــیر هــــمه ایــــن مـــسائـــل بـــــوده ایــــم. بــــیایــــید دســــت نــــگه 
داریــــــم و حـــمایـــت کـــــنیم و بـــه یــــکدیــــگر قـــــدرت دهـــــیم. ایــــن 

هـــــمان چـــــیزی اســــت کـــه مـــا بـــه آن نـــــیاز داریــــــم. " 

- لــــــیلیث رازا

"رفـــــتن بـــه دســــتشویــــی در اردوگــــــــاه پـــناهـــندگـــی بـــــرای 
زنـــــان و دخـــــــتران و هـــــــمچنین بـــــرای یـــک فــــرد از جـــامـــعه 
ال جـــی بـــی تـــی بـــه دلـــــیل خــــطر بــــــاالی تــــــجاوز جـــــنسی 

بــــــسیار تــــرســــناک اســــت. و ایــــن فــــقط از ســــوی هـــم 
پــــناهــــجویــــان یـــا پــــناهــــجویــــان در اردوگــــــــاه نیســــــت، بـــــلکه 
هـــــــمچنین تـــوســـط کــــارکــــنان ، کــــارکــــنان بشــــردوســــتانــــه و 

پـــــلیس در اردوگــــــــاه اســــت. " 

- نـــــورا بــــــیتار ســـوبـــرگ

پــــنل ۳: خـــشونـــت جـــــسمی عـــــلیه زنـــــان ( خـــشونـــت جــــــنسی، روانــــــی و جـــــسمی)
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زنان پناهنده را مجبور می کند در یک رابطه سوء 
استفاده کننده با تهدید از دست دادن وضعیت 

پناهندگی، تبعید و یا از دست دادن فرزندان باقی 
بمانند.  این قوانین باید به منظور پوشش این نقاط غیر 

منصفانه بهتر طراحی شود، و همچنین باید تنوع زنان و 
نه فقط شهروندان ملی آن کشور ، بلکه پناهندگان، 
مهاجران، افراد فاقد سند، لزبین، تراجنسیتی، بینا 

جنس ، همجنس باز و ریشه های بومی، زنان معلول، 
زنان بی سواد و همه دختران و زنان را به رسمیت 

بشناسند. 

در نهایت ذکر  شد که نیاز به دولت ها و سازمان ها 
برای گسترش استراتژی ها وجود دارد و افرادی که 

تأثیر واقعی در طراحی دارند ، تصمیم گیری و واکنش  
را دریافت می کنند. و نیاز به هر برنامه برای  

  GBMV بازماندگان

شامل توانمندی ودرج اقتصادی ( با ارتباط مشخص با 
بخش خصوصی)، برای تضمین پایداری برنامه ها و 

بهبود زنان در کنترل  زندگی خود می باشد. 

"مـــن فــــکر مـــی کــــنم کـــه ایــــن واقــــــعاً بـــــرای 
ســـــــیاســـــــتگذاران - چـــه در اتــــحادیــــه اروپــــــا و 

چـــه در ایـــــــاالت متحــــــده و یـــا ســـایـــر 
کـــشورهـــایـــی کـــه پــــذیــــرای هـــــــزاران و هـــــــزاران 

پــــناهــــنده هســــــتند - و هـــم چـــــنین 
ســــازمــــانــــهای بــــین الـــــــمللی و ســـایـــر 

ســــازمــــانــــهای بشــــردوســــتانــــه بــــــسیار بـــزرگـــی 
کـــه در آنـــــجا هســــــتند و هـــــــمچنین دولــــــــتهای 

مــــلی و گــــروهــــهای اجــــتماعــــی یـــک وظــــــیفه 
اســــت. آیــــا مـــا واقــــــعاً بـــه صـــــدای نــــیازهــــای 

بـــازمـــانـــدگـــان گــــوش مـــی دهــــــیم؟ "" 

- راشـــــل لــــویــــتان

پــــنل ۳ (در ادامــــــه)
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این کنفرانس وابسته به رویکردی مقطعی در ارتباط ‣
با نمایندگان مختلف اعضای گروه ۴ قاره و افرادی 

جنس گرا، لزبین، تراجنسیتی، بینا جنس ، دگرجنس 
گرا، مادران، جوانان، مجردان، متأهالن، بومیان و 

غیره تشکیل یافته است. 

نیاز دستیابی به واقعیت های گوناگون زنان و ‣
دختران پناهنده- مهاجر- آواره در رابطه با اشکال 

مختلف خشونت جنسیتی، مهاجرت  آنها ، مرحله 
شناخته شدن بعنوان پناهنده و زندگی فعلی آنها در 

کشورهای جدید، وجود دارد. 

نیاز به ایجاد فضای امن برای ارتقاء مشارکت ‣
دختران و زنان جوان جهت اشتراک و یادگیری حقوق 

و امکانات خود وجود دارد. زنان و دختران بازمانده 
از خشونت مبتنی بر جنسیت ،برای شکستن سکوت 

خود به فضاهای ایمن احتیاج دارند. 

این ضرورت وجود دارد که مؤسسات و سازمانها  به ‣
داستانهای بازماندگان  خشونت جنسیتی اعتقاد 

دارند و از آنها نمی خواهند تا تجربیات زندگی خود 
را به اثبات برسانند. 

در مراکز و اردوگاهها نیاز مبرم به دستیابی به ‣
اطالعات به زبانهای مختلف وجود دارد که به روشی 
دوستانه، اطالعاتی را در مورد حقوق زنان، خدمات 

موجود و منابعی که می توانند به آنها اعتماد کنند را 
در اختیار زنان و دختران قرار می دهند. 

زنان و دختران پناهنده ، آواره و مهاجر بازمانده از ‣
خشونت جنسیتی نیاز دارند که شنیده شوند و به 
تجربیات شخصی آنها احترام گذاشته شود، اما 

همچنین پیش زمینٔه فرهنگی آنها را در درک درست و 
حمایت صحیح از آنها در نظر بگیرید. برای 

کشورهای میزبان مهم است که تمام ارزشها  و 
استعدادهایی  که در اختیار هر فرد پناهنده است، 

توانایی و دانش آنها را تشخیص دهند. 

برای کشورهای میزبان مهم است که تمام ارزش ها و ‣
استعدادهایی که در اختیار هر فرد پناهنده است، از 

جمله توانایی ها و دانش فردی آنها را به رسمیت 
بشناسند. 

بدن زنان هنوز محل نبرد است ، زنان بدلیل صحبت ‣
کردن، شرایط فقر، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، 
وضعیت مهاجرت، در بدن خود مجازات می شوند ، 

آنها را تابع دیگران می دانند. زیرا ضرورت – در 
برخی فرهنگ ها- این که آنها پسران به دنیا می 

آورند، زنان از مردان خوشحال می شوند، و بسیاری 
از چیزهای ناخوشایند دیگر. بدن زنان و دختران 
بعنوان میدان نبرد سرخوردگی، مجازات، خشم، 

انتقام از افراد، گروهها، سیستم های اجتماعی، دین 
و فرهنگ باقی می ماند. 

موارد نقض حقوق بشر در مورد زنان و دختران در ‣
اردوگاههای پناهندگان و مراکز مهاجرت وجود دارد، 

مانند آزار و اذیت جنسی، برداشتن رحم با زور، 
جدایی مادر و کودک، و محرومیت از داروها. 

نــــــتیجه گـــــیری
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در زمینه های مختلف، دختران و زنان پناهنده ، ‣
مهاجر و آواره خشونت هایی را از سوی مجرمین 

تجربه کرده اند که توسط یک سیستم مجاز پشتیبانی 
می شود که آنطور که باید پاسخ نمی دهد، برای 

محافظت ، دفاع و مراقبت از بازمانده آن نوع 
خشونت. نیاز به تجدید نظر سیستم برای تضمین 

حمایت از زنان و دختران است.

نــــــتیجه گـــــیری (در ادامــــــه)
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راههای ارتباطی بیشتر و راهکارهای جدید را باز ‣
کنید تا زنان پناهنده را در هنگام به اشتراک 

گذاشتن نیازها، تجربیات و چالش های خود از 
صدای خود استفاده کنند. 

طراحی، پشتیبانی و تأمین بودجه برای استراتژی ‣
های بیشتر پایین، توسط زنان و دختران پناهنده 

ایجاد شده است، پس آنها می توانند نماینده خود 
باشند. 

تجدید نظر در چگونگی توسعه سیاست های مراکز ‣
و اردوگاهها  و کار در جهت دهی به آنها با داشتن 

اختیارات بیشتر در افراد برای تضمین سالمتی، 
ایمنی و احترام آنها از دیدگاه جامع، مهم خواهد 

بود. 

باید فضای بیشتری مانند این کنفرانس وجود داشته ‣
باشد که از تنوع و دیدار زنان پناهنده استقبال کند. 

برنامه هایی که بازماندگان خشونت مبتنی بر ‣
جنسیت را همراهی می کنند باید به درستی تأمین 

اعتبار شوند، اما همچنین تمایل به تخصیص منابع 
در ابتکارات خود بازماندگان، حمایت از بازماندگان 

دیگر و توسعه ابتکارات اقتصادی وجود دارد که 
بتواند نشان دهنده آن باشد که بازمانده پناهنده 

امکان دوباره کنترل زندگی خودش را دارد. 

تهیه پروتکل ها، سیاست ها ، قوانین حساس تر در ‣
مورد توجه به زنان و دختران بازمانده بر اساس 

جنسیت پناهنده، مهاجر و آواره و اطمینان از 
اجرای دقیق و پیگیری آن. 

برنامه هایی تدوین کنید تا تضمین کند که افسران ‣
پلیس، کارمندان پزشکی و مدارس ، مسؤول سازمان 

ها، مراکز و اردوگاهها با آمادگی بهتر برای 
دریافت، ارجاع و حضور در پرونده های زنان و 

دختران بازمانده بر اساس جنسیت، مهاجر و آواره، 
در نظر می گیرند. 

پــــــــــیشنهادات
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 مقدمه

‣  مقدمه از باربارا رومرو

‣  (GIRWL) (El Salvador)     

‣  و WRMC خوشامدگویی از دووتا نوه ، عضو شورای
 رئیس برنامه ها ، پروژه حقوق پناهندگان ، دانشکده

  حقوق ، دانشگاه مکرر (کامپاال ، اوگاندا)

‣  درباره پویایی پنل ها (GIRWL) نجیبا وظیفه دوست
 توضیح می دهد. (افغانستان - استرالیا)

‣  پنل ۱: خشونت علیه زنان در دسترسی به سالمت جنسی و
 تولید مثل

‣  زن پناهنده: پروانا امیری ، فعال جوانان (افغانستان -
 یونان)

‣  زن پناهنده: نیکول سانتاماریا ، زن ترنس بین جنسی
 (السالوادور - ایاالت متحده آمریکا)

‣  جین فلمینگ ، مشاور حرفه ای بونو و سرپرست تیم
 حقوق بشر ، رید اسمیت و رهبر پروژه بین المللی در لمپ

 الیف بوت لدر (اردن - ایاالت متحده آمریکا)

‣  پنل ۲: خشونت اقتصادی و میراثی علیه زنان

‣  زن پناهنده: هما آینا ، مگالها (به عربی صحبت می
 کند) ، حقوق زنان (اسمارا آفریقای غربی)

‣  زن پناهنده: وفا جمال الهایک ، کیفیت پاسخگویی به
 زنان مهاجر (امارات - دبی)

‣  زن پناهنده: تینا دیکسون ، تحقیق در مورد زنان عجیب
 (اوکراین - استرالیا)

‣  پنل ۳: خشونت بدن در برابر زنان (خشونت جنسی،
 روانشناختی، فیزیکی)

 زن پناهنده: لیلیث رازا ، فعال ترنس (پاکستان - آلمان)

 زن پناهنده: نورا بیتار سوبورگ ، مدافع علیه تجاوز
 جنسی (سوریه - دانمارک)

 راشل لویتان ، معاون رئیس جمهور ، برنامه های بین
 المللی ، هیاس (ایاالت متحده آمریکا)

 خالصه کنفرانس

‣  سخنان پایانیGIRWL ، خالصه کنفرانس توسط آنیال نور

‣  کارولین ماسبونگی ، خدمات ارائه خدمات و
 نوآوری های یونیسف جی بی وی (امان ، اردن)

‣  رزماری مک کارنی ، عضو دبلیو آر ام سی ، عضو ارشد
 کالج مسی در سیاست خارجی و دفاعی و سفیر سابق

 کانادا در سازمان ملل (کانادا)

‣ (السالوادور) GIRWL ، آندره آیاال



 شــورای جـهانـی پـناهـندگـان و مـهاجـرت

 شورای جهانی پناهندگان و مهاجرت به ریاست وزیر امور
 خارجه پیشین کانادا ، لوید آکسورتی ، تفکر جسورانه ای در

 مورد چگونگی پاسخگویی جامعه جهانی به پناهندگان از
 طریق همکاری و تقسیم مسئولیت ارائه می دهد.

 ایـــــن کــــــنفرانــــــس بـــــــدون مـــــشارکـــــت بــــا
Cuso International مـــــــمکن نـــــــبود.

WORLD
REFUGEE &
MIGRATION
COUNCI L

 twitter.com/wrmcouncil 

 facebook.com/wrmcouncil 

 info@wrmcouncil.org

https://twitter.com/wrmcouncil
https://facebook.com/wrmcouncil
http://info@wrmcouncil.org
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