املأوى :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 توفري املأوى من خالل تشجيع استجابة مراعية للنوع االجتماعي ،مع ضمان أخذ
احتياجات األشخاص املعرضني للمخاطر يف االعتبار على حنو جدي .وإذا برزت احلاجة إىل دعم من طريق ٍ
حتليل مر ٍاع ملنظور
النوع االجتماعي ،يرجى استشارة هيئة األمم املتحدة للمرأة :كلري ويلسون ( )Claire.wilson@unwomen.orgوأوليفيا مشيتز
( .)Olivia.schmitz@unwomen.orgوللحصول على دعم يف الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي ،يرجى االتصال إبيفا مودفيغ
(.)modvig@un.org
املأوى :ما هو سبب أمهية املساواة بني اجلنسني واإلدماج؟
تكررت إشارة األسر املعيشية إىل املأوى بوصفه أهم احتياجاهتا ضمن تقييم االحتياجات يف القطاعات املتعددة .وتشري التقديرات
إىل أن انفجارات املرفأ أثرت على حنو مباشر على  291,180شخص يعيشون يف  72,265شقة تقع يف  9,700مبىن ضمن مسافة
تبعد ثالثة كيلومرتات عن مركز االنفجار .وقد أدى ذلك إىل نزوح األسر املعيشية إىل مناطق تقع غالباً خارج نطاق املنطقة املتأثرة
مباشرة .غري أن غالبية األسر املعيشية املتأثرة ال تزال تقيم داخل مبانيها املتضررة.
ويف أعقاب االنفجار ،ازداد خطر العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي واالجتار
ابلبشر ألغراض االستغالل اجلنسي ،وذلك بسبب االفتقار إىل املأوى واحتمال االكتظاظ يف أماكن اإلقامة .انهيك أبن املالجئ
اجلماعية املؤقتة أو املالجئ غري اآلمنة حيث ال أبواب وال أقفال وال نوافذ تقلل من مستوى اخلصوصية واألمان ،وخصوصاً ابلنسبة
للنساء والفتيات .واضطرت األسر املعرضة للمخاطر إىل اللجوء إىل جمموعة من آليات التكيف السلبية للحفاظ على حد أدىن من
متطلبات السكن ،مبا يف ذلك اعتماد اخلفض يف نوعية املأوى وشروطه ،واإلقامة يف أماكن مكتظة أو االستدانة.
وتشكل املسنات اللوايت يعشن مبفردهن نسبة كبرية من جمموع األفراد الذين ال يزالون مقيمني يف شعاع موقع االنفجار .ويبني تقييم
اع للنوع االجتماعي أن  13يف املائة من النساء أفدن إبقامتهن مبفردهن ،وقد جتاوزت أعمار ثالثة أرابعهن ستني سنة ( UN
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وال بد من أخذ النقاط التالية يف االعتبار من أجل تشجيع استجاابت لقضااي املأوى تراعي النوع االجتماعي وتضمن متثيل
احتياجات أكثر الناس تعرضاً للمخاطر على حن ٍو ٍ
جمد:

تقييم االحتياجات وحتليلها
✓ التأكد من أن خطوط األساس أتخذ يف احلسبان نتائج البياانت املصنفة وفق النوع االجتماعي واحلاجات اخلاصة واليت حتلل
تكوين السكان املتضررين وحتدد الفئات األكثر عرضةً للمخاطر.
✓ حتديد احتياجات وقدرات وتطلعات وأولوايت الفئات الضعيفة واملهمشة ذات احلاجات اخلاصة (على غرار جمتمع ميم
واملسنني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة إخل ).فضالً عن املعايري واملمارسات االجتماعية -الثقافية املتعلقة ابخلصوصية والسالمة
واحلياة اجملتمعية.
✓ إدراج حتليل مر ٍاع للنوع االجتماعي يف واثئق التخطيط والتقارير عن احلالة
✓ مراعاة التوازن بني اجلنسني ضمن فرق التقييم.
التخطيط االسرتاتيجي وتعبئة املوارد
✓
✓

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

التنفيذ والرصد
✓

✓

✓

✓

ابالستناد إىل البياانت املصنفة ,وفق النوع االجتماعي واحلاجات اخلاصة ،إجراء رصد منتظم للحاجات ،والسالمة (مبا يف
ذلك من خماطر العنف القائم على النوع االجتماعي) وملدى رضى النساء والفتيات والرجال والفتيان والفئات املعرضة للخطر
عن تصميم املأوى .وكمثال على ذلك :قد يشعر النساء والفتيات والفتيان بعدم األمان إذا كان عليهم تقاسم املسكن مع
رجال ال ينتمون إىل أسرهم األساسية.
إبالغ اجملتمعات احمللية املتأثرة بوجود مدوانت قواعد سلوك متعلقة ابلوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي ،ووضع آليات
لإلجاابت والشكاوى مراعية للنوع االجتماعي تشمل اجلميع وتكون سرية ،وال سيما تدابري لإلبالغ عن االستغالل
واالعتداء اجلنسي .التأكد من أن يتوىل عاملون يف املعونة (نساء ورجال) تلقوا تدريبات على التوعية ابلعنف القائم على
النوع االجتماعي والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي ،االشراف على عملية التوزيع ،والتأكد من أن العاملني
واملتطوعني ومجيع املتعاقدين وقعوا على مدوانت قواعد السلوك .التأكد من أن اجملتمعات/املستفيدين لديهم معلومات عن
كيفية ومكان اإلبالغ عن سوء السلوك.
توفري إمكانية احلصول على رعاية األطفال لزايدة مشاركة النساء والفتيات يف عمليات التقييم املتصلة ابملساكن واملواد غري
الغذائية والربجمة.
إعطاء األولوية لتخصيص املأوى لألسر اليت تضم أفراداً معرضني للمخاطر ،وكذلك للمسنني واألشخاص ذوي احلاجات
اخلاصة واملصابني من أجل نقلهم إىل مواقع أكثر مالءمة.

✓

✓

✓

✓

تقدمي دعم إضايف موجه حنو الفئات الضعيفة واملهمشة أثناء تنفيذ الربانمج .ومن األمثلة على ذلك :تكييف املرافق حبيث
تعكس احتياجات كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة (الدرابزين ،وإمكانية الوصول إىل الكراسي املتحركة) والتأكد من
توفر أماكن آمنة للحوامل واألمهات املرضعات.
م
إدماج النساء والفتيات والرجال والفتيان على قدم املساواة خالل تنفيذ توفري املأوى والتدخالت ،وتعزيز قيادة النساء يف
عملية صنع القرار.
أتمني التدريب على مهارات بناء املأوى للنساء والفتيات والرجال والفتيان على قدم املساواة ،وتقدمي الدعم املالئم يف بناء
املأوى لذوي احلاجات اخلاصة .ومن بني األمصلة على ذلك ::وضع مبادرات جمتمعية يقدم من خالهلا أفراد اجملتمع احمللي
اآلخرون املساعدة لألشخاص ذوي احلاجات اخلاصة واألسر املعيشية اليت تعيلها نساء وكبار السن على بناء مآويهم وفق
احلاجة.
إجراء محالت توعية للمجتمعات احمللية حول أمهية مشاركة النساء والفتيات يف مهام البناء.

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

