احلماية :ورقة إرشادات من منظور النوع االجتماعي واإلدماج
نداء لبنان العاجل يف عام  /2020االستجابة الطارئة النفجار مرفأ بريوت
مقدمة
هتدف هذه الوثيقة إىل دعم الشركاء يف قطاع احلماية من خالل التشجيع على استجابة مراعية للنوع االجتماعي ،مع ضمان أخذ
ٍ
بتحليل قائم على النوع االجتماعي،
احتياجات األشخاص املعرضني للمخاطر بعني االعتبار  .إذا وجدت حاجة إىل أي دعم
يرجى استشارة هيئة األمم املتحدة للمرأة :كلري ويلسون ( )Claire.wilson@unwomen.orgوأوليفيا مشيتز
( .)Olivia.schmitz@unwomen.orgوللحصول على الدعم يف الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي ،يرجى االتصال إبيفا مودفيغ
(.)modvig@un.org
احلماية :ما هو سبب أمهية النوع االجتماعي واإلدماج؟
خلّفت انفجارات مرفأ بريوت آاثراً مدمرة على اجملتمعات األكثر ضعفاً بني اللبنانيني وغري اللبنانيني ،وهي جمتمعات كانت من
األصل تعاين من التكيف مع التحدايت القائمة ،وال سيما جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-واألزمة االجتماعية
واالقتصادية .والقدرة إما ضئيلة أو معدومة لدى العديد من األفراد لالستجابة ألزمة تدمري منازهلم ،ولتلبية احتياجاهتم الطبية
اجلديدة ،وللتصدي لتفاقم انعدام األمن الغذائي ،ولفقدان سبل كسب العيش .واستناداً إىل النداء العاجل ،فإن مثة  152,200شخص
يف بريوت حباجة إىل خدمات احلماية.
ومن املرجح أن يؤدي التزايد الكبري يف مشاكل الصحة العقلية ،ويف الفقر ،عالوة على تدهور مستوايت املعيشة وتفكك أجهزة
إنفاذ القانون والعدالة ،إىل تفاقم العنف ضد النساء واألطفال وجمتمع امليم ،وال سيما الالجئون واملهاجرون املستضعفون .وقد
تنتهك اخلصوصية والكرامة ،ويتوقع أن تشتد خماطر العنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي بسبب ظروف العيش غري املؤاتية
وغري اآلمنة ،وبسبب تزايد انعدام األمن االقتصادي .وقد أدى االقفال العام على الصعيد الوطين بسبب جائحة فريوس كوروان
املستجد (كوفيد )19-إىل تزايد حاد يف وقائع عنف الشريك احلميم وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي والعنف القائم على
النوع االجتماعي ( .)UN Women, UNFPA, NCLW, WHO, June 2020ومن املرجح أن تؤدي األزمة احلالية إىل تفاقم املخاطر
القائمة من قبل ،كما سينجم عنها احتياجات طارئة لدعم متخصص لألفراد املعرضني ألوجه الضعف.
تشري التقارير األولية إىل أن احلاجة ماسة بني الفئات املعرضة للمخاطر واليت تضررت من جراء االنفجار إىل دعم على مستوى
الصحة العقلية والنفسية والنفسية -االجتماعية .وتتفاقم هذه املخاطر على األطفال بصورة خاصة ،فالنزوح وفقد أفراد األسرة
والضغوطات الشديدة يف املنزل قد يكون هلا تداعيات وخيمة عليهم .ولذا ،تشتد احلاجة إىل اإلسعافات األولية النفسية والدعم
النفسي -االجتماعي واإلدارة املستمرة للحاالت .ويف األشهر املقبلة ،قد سيلتحق مئات األطفال بعمالة حمفوفة ابملخاطر ،ال سيما
يف تنظيف خملفات االنفجار.

تفيد التقارير أبن العامالت املنزليات املهاجرات ،واللوايت أبلغن أبن األسر اليت كن يعملن لديها هجرهتن ،هن اآلن بال مأوى،
وغالباً ما ال تتوفر لديهم واثئق قانونية .وقد يؤدي نقص الواثئق وتدهور الوضع االجتماعي إىل إعاقة حصول املهاجرين على
املساعدة .يقيم العمال املهاجرون بشكل كبري يف اجلعيتاوي واجلميزة وبرج محود ،وهي مناطق ترتفع فيها مستوايت االحتياجات
اإلنسانية وفقاً للتقارير .وهناك قلق متزايد إزاء تعرض املهاجرين واملهاجرات املستضعفني خلطر متزايد لالجتار ابلبشر وألغراض
االستغالل اجلنسي.
وال بد من أخذ النقاط التالية بعني االعتبار من أجل التشجيع على االستجابة لقضااي احلماية اليت تراعي النوع االجتماعي
وتضمن متثيل احتياجات الناس األكثر تعرضاً للمخاطر على حن ٍو ٍ
جمد يف مجيع جوانب االستجابة:
تقييم االحتياجات وحتليلها
✓ مراعاة التوازن القائم على النوع االجتماعي يف فرق تقييم احتياجات احلماية.
✓ ضمان احلصول على بياانت مصنفة حسب النوع االجتماعي واالحتياجات اخلاصة وحتليل تكوين السكان املتضررين من
خالل تقييمات تشاركية اللتقاط خمتلف احتياجات احلماية واملخاطر وقدرات أكثر الفئات ضعفاً وتعرضاً للمخاطر.
✓ حتليل املمارسات الثقافية والسلوكيات واملعايري االجتماعية املتعلقة بقضااي النوع االجتماعي ،وكذلك البيئة العامة اليت قد
تزيد من خطر العنف القائم على النوع االجتماعي وغريه من أشكال العنف .وكمثال على ذلك :ميكن مجع معلومات
مهمة من خالل مناقشات جمموعات تركيز صغرية تضم فئات عمرية وجنسية خمتلفة ،ابإلضافة إىل عمليات تدقيق السالمة.
✓ ويف حال طرح أسئلة حساسة بشأن احلماية ،يلزم تدريب العدادين على هذه املسائل ،وتوعيتهم حول سبل وممارسات
اإلحالة ،وعليهم ،يف مجيع األحوال ،أن يستعدوا إلحالة احملتاجني فوراً.
التخطيط االسرتاتيجي وتعبئة املوارد
✓
✓

إدراج موارد يف امليزانية للحماية والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي والنوع االجتماعي.
أن يتضمن التخطيط للتوظيف عدداً ٍ
كاف من املوظفني من أجل أعمال احلماية املهمة ،ويشمل ذلك مديري احلماية،
وأخصائي يف العنف القائم على النوع االجتماعي ،وأخصائيني اجتماعيني ،ونقاط اتصال يف جمال الوقاية من االستغالل
واالعتداء اجلنسيني.

التنفيذ والرصد
✓

✓

إشراك النساء والرجال والفتيان والفتيات من مجيع األعمار والقدرات واهلوية املبنية على النوع االجتماعي وامليول اجلنسي
على قدم املساواة ةعلى حنو جمد يف تصميم أنشطة/مشاريع/برامج احلماية وصنع القرار ويف تنفيذها ورصدها.
إجراء رصد منتظم للمساواة يف الوصول إىل خدمات احلماية من خالل مجع خدمات البياانت املصنفة وفق النوع
االجتماعي واالحتياجات اخلاصة ،ومعاجلة العقبات اليت متنع الوصول املتساوي والشامل هلذه اخلدمات على الفور .ومن

✓

✓

✓

✓

✓

✓

األمثلة على احلواجز املتصلة ابلنوع االجتماعي اليت حتول دون املساواة يف الوصول اىل هذه اخلدمات :تقييد حركة النساء
والفتيات ،وعدم وجود واثئق قانونية ،فضالً عن حمدودية املعلومات بشأن توفر خدمات احلماية.
إبالغ اجملتمعات احمللية املتأثرة عن وجود مدوانت قواعد السلوك القائمة واملتعلقة ابلوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي،
ووضع آليات لإلجاابت والشكاوى مراعية للنوع االجتماعي تشمل اجلميع وتكون سرية ،وال سيما التدابري لإلبالغ عن
االستغالل واالعتداء اجلنسي .ومن األمثلة على ذلك :ينبغي أن تكون اآلليات آمنة ومتاحة ملختلف الفئات ،مبا يف ذلك
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة .التأكد من عملية التوزيع يشرف عليها عمال وعامالت اإلغاثة (نساء ورجال)
تلقوا تدريبات على التوعية ابلعنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي ،ومن أن مجيع
املوظفني واملتطوعني واملتعاقدين وقعوا على مدوانت قواعد السلوك .التأكد من أن اجملتمعات/املستفيدين لديهم معلومات عن
كيفية ومكان اإلبالغ عن سوء السلوك.
توفري أماكن آمنة ومالئمة ملختلف األعمار ،فضالً عن خدمات نفسية-اجتماعية غري علنية من أجل التصدي آلاثر العنف
القائم على النوع االجتماعي.
توعية وتدريب العاملني يف اخلطوط األمامية وموظفي األمن والشرطة على قضااي محاية الطفل وخماطر العنف القائم على
النوع االجتماعي ،عالوة على سبل اإلحالة.1
إشراك الرجال ،وال سيما قادة اجملتمعات احمللية والفتيان يف أنشطة تعبئة اجملتمعات احمللية فيما يتعلق بقضااي احلماية املتصلة
ابلنوع االجتماعي ،وتعزيز املظاهر اإلجيابية للذكورة.
توفري إمكانية احلصول على رعاية لألطفال بغية زايدة مشاركة النساء والفتيات يف عمليات التقييم املتصلة ابملساكن واملواد
غري الغذائية والربجمة.
مراعاة التوازن القائم على النوع االجتماعي بني موظفي احلماية ،وضمان سالمة املوظفني واملتطوعني ،وخاصة
املوظفات/املتطوعات.

معلومات إضافية
https://www.gihahandbook.org/media/pdf/en_topics/protection.pdf
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