
يُرجى اإلطالع عىل التقرير العالمي 

الشامل هنا

1   معلومات أساسية    

ال تزال النساء النازحات قرَْْساً يف شتّى أنحاء العامل تعانني من قدرة ضعيفة جداً يف الوصول إىل مصادر دخل مستدامة والتحكُّم بها. وال يُسمح للنساء بالعمل يف ما 

يقرب من نصف البلدان التي تستضيف النازحني، ألنَّ لوائح سوق العمل واألعراف االجتامعية متنعهن من املشاركة. ويف هذه األوضاع، كثرياً ما تُرَغم النساء عىل 

البحث عن فرصة عمل يف االقتصاد غري النظامي، ما يعرّضهن لالستغالل والتمييز وألشكاٍل أخرى من اإليذاء من أجل إعالة أنفسهّن وأرسهّن. ويف هذه األوضاع، 

ال يتمكَّن سوى 6 إىل 40 يف املائة من النساء النازحات من العمل، وتبدو هذه النسبة دامئاً أقل من معدالت العاملة لدى كل من الرجال النازحني والنساء غري 

النازحات.

كام أنَّ مشكلة النزوح تزيد من خطر مجابهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعرُّض له. ويؤثر العنف القائم عىل النوع االجتامعي بصورة غري متناسبة عىل 

النساء والفتيات يف هذه األوضاع، وميتد ليشمل فئات مهمشة أخرى ومتقاطعة، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية 

والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة. 

وبعض العوامل مثل الصدمات النفسية، واإلعاقة، واألعراف املرتبطة بالنوع االجتامعي، والوضع القانوين، والوصم املرتبط بالناجني من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، قد متنع الناجني من الحصول عىل عمل آمن أو الئق أو تنظيم املشاريع والتحوُّل إىل االعتامد عىل الذات اقتصادياً. وميكن لهذه العوامل أن تدفع الناجني 

بالبقاء يف أوضاع مهينة أو هشة أو االنخراط يف سلوكيات محفوفة باملخاطر.

ورغم أنَّ العنف القائم عىل النوع االجتامعي منترش إىل حدٍّ كبريٍ يف األوضاع اإلنسانية، إال أنَّ فجوات خطرية تبدو موجودة عىل مستوى األدلة املتعلقة بطريقة 

استفادة الناجني من برامج التعايف االقتصادي التي تدمج الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتخفيف من حدته والتصدي له من أجل تلبية 

احتياجات التعايف لديهن عىل املدى الطويل.  

اشرتكت مفوضية الالجئني النسائية مع املجلس الدمناريك لالجئني يف إعداد برنامج »النهوض بالتمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

األوضاع اإلنسانية عرب أدلة وإجراءات ذات طابع محيل من أجل تغيريٍ محوِّل للمنظور الجنساين.« 1 ويتوخى هذا الربنامج معالجة الفجوات يف األدلة ودعم مقدمي 

الخدمات اإلنسانية بُْغيَة تنفيذ النامذج الربنامجية املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-التعايف االقتصادي التي تركز عىل التعاون مع 

املنظامت املحلية وتتصدى لعدم املساواة بني الجنَسني.

استكملت مفوضية الالجئني النسائية تقريراً شامالً عىل الصعيد العاملي من أجل تحديد األدلة واملامرسات القامئة التي ستشكل األساس للربنامج يف أربعة من 

سياقات النزوح - األردن وأوغندا ولبنان والنيجر، ومن أجل وضع نظرية للتغيري. وسيسرتشد بتوجيهات نظرية التغيري هذه يف تصميم مناذج برنامجية متكاملة يف 

مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-التعايف االقتصادي وتنفيذها وتقييمها مبا يشمل رشاكات بني املنظامت املحلية والدولية. وتلخص هذه اللمحة 

املوجزة النتائج التي توصل إليها التقرير العاملي الشامل.
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 الطريق إىل األمام: 

 تقرير شامل بشأن البرمجة المتكاملة في مجال التصدي 

 للعنف القائم عىل النوع االجتماعي والتعافي االقتصادي  

يشري اإلجراء ذو الطابع املحيل إىل املشاركة والقيادة البنَّاءتنَي من ِقبل الجهات الفاعلة عىل الصعيَدين املحيل والوطني )مع الرتكيز عىل املنظامت التي تقودها املرأة( واملنظامت التي متثل الفئات السكانية الضعيفة(   1

يف االستجابة اإلنسانية وزيادة التمويل املبارش. ويعالج التغيري املحوِّل للمنظور الجنساين األسباب الجذرية لعدم املساواة بني الجنَسني، مبا يف ذلك أوجه الخلل يف عالقات القوة بني الرجل واملرأة، فضالً عن الهياكل 

والقواعد التي تدعم أوجه عدم املساواة هذه.
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إجراء تقييامت خاصة بالسياق لفرص السوق  	

ومخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

بُْغيَة توجيه تصميم الربامج وتنفيذها، مبا 

يكفل تصنيف البيانات حسب مختلف الفئات 

السكانية.  واكتسب هذا أهمية بشكل خاص 

شة من الناجني، مثل األفراد ذوي  للفئات املهمَّ

امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري 

الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة أو 

األشخاص ذوي اإلعاقة. 

استخدام نهج يركز عىل الناجني طوال دورة  	

الربنامج حرصاً عىل أن تكفل عملية التقييم 

والتصميم والتنفيذ سالمة الناجني ورسيّة 

معلوماتهم واحرتامهم وحاميتهم من التمييز. 

كفالة التنسيق وتدريب جميع موظفي الربامج  	

عىل أساسيات كل عنرص من عنارصها — 

املساواة بني الجنَسني، والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي، والتعايف االقتصادي، مبا يف 

ذلك املساعدات النقدية وبقسائم رشائية.  

وتكمن السمة األساسية للربمجة املتكاملة 

باإلقرار بامتالك الخرباء املحليني قواعد معرفية 

مختلفة، كام أنَّ تبادل املعارف وبناء القدرات 

يف ما بني الرشكاء يشّكل مفتاح النجاح.

 .aditib@wrcommission.org :للحصول عىل مزيد من املعلومات، يُرجى التواصل عرب

تعمل مفوضية الالجئني النسائية عىل تحسني الظروف املعيشية وحامية حقوق النساء واألطفال والشباب الذين نزحوا من جرّاء النزاعات واألزمات. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات، 
.womensrefugeecommission.org يُرجى زيارة

املجلس الدمناريك لالجئني هو منظمة غري حكومية دولية رائدة تعمل يف 40 بلداً من أجل حامية الالجئني وغريهم من املجتمعات واألشخاص املترضرين من النزوح، ويكافح ملنارصتهم 
.www.drc.ngo وبناء مستقبٍل مستداٍم لهم. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات، يُرجى زيارة

2       يف إطار املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، يستلم املستفيدون أمواالً نقدية أو قسائم رشائية مبارشًة، ميكنهم استخدامها مقابل الحصول عىل السلع والخدمات.

     2   النتائج 

يجمع التقرير الشامل العاملي أدلة تتعلق بالربمجة املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل، التي تدمج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعايف 

االقتصادي، مبا يف ذلك املساعدات النقدية وبقسائم رشائية. 2 ويف املجموع، تمَّ تحليل 62 منشوراً و11 مقابلة مع الخرباء من أجل تحديد النامذج الربنامجية 

والتدخالت، والعوائق، واملامرسات الجيدة، والتوجيهات، واألدوات. 

يستعرض التقرير كيف ميكن لعنارص التعايف االقتصادي، والربمجة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتحويل املنظور الجنساين، وإضفاء الطابع 

املحيل عىل مامرسة العمل اإلنساين، أن تساهم يف تعزيز التمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

ويُفرتَض أن تتجاوز برمجة التعايف االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي عمليات تقييم األسواق واألنشطة االقتصادية من أجل معالجة بعض العوائق التي 

تنشأ أو تتفاقم بفعل التعرُّض ملخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وهنا يربز دور برامج دمج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعايف االقتصادي يف الوقاية 

من هذا النوع من العنف ومساعدة الناجني يف التغلُّب عىل التحديات املالية والنفسية والقانونية واالجتامعية التي تحيط بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتحول دون 

التعايف االقتصادي.  

حتى عند تصميم برامج مدروسة ومحددة الهدف، يبدو أنَّ األعراف االجتامعية السائدة بشأن النوع االجتامعي قد تحدُّ من املشاركة يف الربامج وتقيّد النواتج ذات 

الصلة بالنسبة إىل النساء والفتيات واألفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة. وقد تنشأ عواقب سلبية غري 

م الربامج بطريقٍة ال تتصّدى لدوافع عدم املساواة بني الجنَسني، مثل القدرة املحدودة عىل التنقُّل بسبب عدم االستقاللية، وعدم توفر الوقت  مقصودة عندما تُصمَّ

بسبب عدم التعاون بني الجنَسني يف األعامل املنزلية، واستجابات ضعيفة من جانب أفراد األرسة لتغريُّ ديناميات النوع االجتامعي. وإنَّ إدماج عنارص الربامج التي 

تهدف إىل تغيري املعايري الجنسانية عىل األصعدة الفردية واملجتمعية واملؤسسية قد يساهم إيجابياً يف الحد من عدم املساواة بني الجنَسني الناجم عن هذه العوائق، 

وقد يساعد يف تحسني النواتج التي تحققها عنارص برنامج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعايف االقتصادي. 

وقد تساهم الربمجة التي تقودها املنظامت املحلية يف إتاحة الوصول إىل املجتمعات املحلية املستهدفة، وتعزيز تصميم عنارص الربامج وتنفيذها باالستعانة بخربات 

تتعلق بسياقات محددة، وزيادة القدرة املحلية من أجل التغيري املستدام. وسيعود العمل مع املنظامت الدولية بالفائدة عىل املنظامت املحلية من حيث املعارف 

ومشاركة الشبكة وكسب للتمويل.

          3   التوصيات 

يوضح استعراض املؤلفات واملقابالت مع املخربين الرئيسيني توصياٍت عديدة متعلقة بالربمجة املتكاملة: 

بشكل عام، تتيح نتائج هذه الدراسة سبيالً أمام الربمجة املتكاملة املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعايف 

االقتصادي لصالح الناجني يف األوضاع اإلنسانية، وتسلط الضوء عىل املجاالت التي تستحق مزيداً من البحوث. 
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