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يشّكل القضاء على العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي خطوة أساسية نحو بناء مجتمع تسوده املساواة، حيث ُيعَتبر اإلختالف بني البشر 

غنًى وليس قاعدة لبناء هرميات اجتماعية ُتقّيد احلريات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية على املستوى الفردي واجلماعي.

غير أنه لألسف، ال يزال هذا الشكل من العنف املتعّدد األوجه - الذي ُياَرس في الدرجة األولى ضد املرأة والطفل - منتشرًا على نطاق واسع 

في لبنان وإيطاليا، كما في معظم بلدان العالم. فهذه املشكلة في الواقع ال تطال األفراد واملجتمعات من الفقراء واملهّمشني وغير املتعلّمني 

فحسب، بل أّن العنف ُياَرس بصورة يومية وروتينية خلف األبواب املغلقة في منازل األغنياء والفقراء على حد سواء. كما أنه عابر للفئات املهنية 

واجلنسيات واألديان واألجيال...

مع ذلك، نادرًا ما نسمع عن هذه القضية - ألّن بعض فئات املجتمع متيل أحيانًا إلى لوم الضحايا بداًل من املعتدين؛ وألنه في مرات أخرى ال 

يرغب الضحايا في التسبب باأللم ألحبائهم؛ أو حتى ألّن النساء يفتقرن أحيانًا إلى الثقة بالنفس الكافية التي تخّولهّن قول كلمة »ال« للعنف وقد 

ال يتلكن  خيارات بديلة لتأمني سبل كسب الرزق. أضف إلى ذلك أّن هذه األسباب كافة تتقاطع أحيانًا مع عوامل عرضية تؤدي إلى توليد هذا 

الصمت الذي يتيح ارتكاب العنف بال رحمة.

يساهم برنامج الوقاية من العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي، الذي ينّفذه في لبنان صندوق األمم املتحدة للسكان بالتنسيق مع املنظمات 

غير احلكومية اللبنانية الرئيسية التي ُتعنى بشؤون املرأة والوزارات املعنية وبدعم مادي من احلكومة اإليطالية، على نحٍو حاسٍم في حتويل 

املواقف وتغيير السلوك في هذا املجال. ويقّدم صندوق األمم املتحدة للسكان املساعدة الفنية للهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية في تطبيق 

االستراتيجية الوطنية للمرأة التي ُأقّرت مؤخرًا لألعوام الـ10 املقبلة - والتي تشمل هدف حول التصدي  للعنف ضد املرأة - ما يضمن اعتبار 

أّن هذه املسألة ذات صلة باألولويات الوطنية وتنسجم معها.

فضاًل عن ذلك، يتصّدر كل من املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أولويات ملف املبادرات املمّولة من إيطاليا في لبنان. فنحن ننظر إلى املبدأين  

على أنهما هدفان كامالن كما ووسيلة لضمان نشر نتائج التنمية بصورة عادلة على املستوى الوطني، بغّض النظر عن اإلختالفات في النوع 

اإلجتماعي والسّن والوضع اإلجتماعي واإلقتصادي. وبالتالي، نرغب في تهنئة صندوق األمم املتحدة للسكان والشركاء اللبنانيني والدوليني كافة من 

أصحاب التوّجه واإللتزام نفسه على اإلجنازات التي حتّققت حتى اآلن. كما نوّد التعبير عن تشجيعنا على حتقيق املزيد من اإلجنازات في املستقبل.

اإلفتتاحيـــة

صندوق األمم املتحدة للسكان؛ بناية البنك العربي األفريقي الدولي، شارع املصارف، وسط املدينة، بيروت، لبنان

 ص.ب.: 3216-11؛ تلفون: 01962580؛ فاكس: 01962581

  info-lebanon@unfpa.org:البريد اإللكتروني www.unfpa.org.lb :املوقع اإللكتروني

 

رفع مسؤولية: إن اآلراء الواردة في هذه النشرة تعود ملؤلّفي املقاالت وال تعكس بالضرورة آراء صندوق األمم املّتحدة 

للسّكان. كما أّن ذكر بعض األشخاص أو أعمالهم أو بعض شعاراتهم أو عدم ذكرها ال يعني أّن صندوق األمم املتحدة 

للسكان يدعم أيًا منها أويصدر أحكامًا بشأنها.

السيد جوزيبي مورابيتو

سفير إيطاليا في لبنان
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 حملة توعية لحماية األطفال من العنف 
وسوء المعاملة

تعزيز الوقاية من العنف 
المبني على أساس النوع 

اإلجتماعي واستجابة الجهات 
الشريكة على المدى البعيد األمل«،  »دار  جمعية  نّظمت  األطفال«،  معاملة  سوء  ملنع  العاملي  »اليوم  ذكرى  إلحياء 

بالشراكة مع املجلس األعلى للطفولة، مؤسسة أطفال احلرب - هولندا، مؤسسة »دياكونيا« 

ومنظمة إنهاء بغاء األطفال في السياحة اآلسيوية في فرنسا، حملة توعية في مطار بيروت 

الدولي في 23 كانون األول )ديسمبر(. 

وقامت مجموعة من 30 طفاًل من مركزي دار األمل للوقاية املتخصصة في النبعا وصبرا 

بتأدية لوحات راقصة عن حماية األطفال طوال اليوم في قاعة الوصول في مطار بيروت. 

وحملوا أيضًا شعارات ووّزعوا نشرات عن حقوق الطفل رّكزت على حماية األطفال من 

العنف واإلستغالل وسوء املعاملة.                

اجلمهور  إعجاب  النشاط،  في  مبشاركتهم  اعتزازًا  أظهروا  الذين  األطفال،  أثار  كما 

واملسافرين واألهالي احلاضرين وإدارة املطار وشركاء دار األمل واإلعالم الذين استمتعوا 

مبشاهدة األطفال يرقصون ويطالبون بأسلوب فني باحلاجة إلى احترام األطفال وحمايتهم 

من العنف. باإلضافة إلى ذلك، أجرت وسائل اإلعالم مقابالت مع األطفال الذي شرحوا 

هدف احلملة أال وهو »الطفل«.

تعمل جمعية دار األمل، جنبًا إلى جنب مع شركاء محليني ودوليني من القطاعني العام 

واخلاص، على مكافحة العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي الذي يشكل انتهاكًا 

هن  األمل  دار  مراكز  من  املباشرات واملستفيدات  احلقوق  فصاحبات  اإلنسان.  حلقوق 

شابات ونساء ضعيفات، من ضحايا الفقر والتمييز وسوء املعاملة واإلساءة اجلنسية، إلخ.

دار األمل

سن الفيل، حرش تابت، قرب احلديقة العامة

بناية سمير غزال، الطابق األرضي

تلفون/فاكس: 01483508 / 01241164

info@daralamal.org :البريد اإللكتروني

hodakara@hotmail.com
www.dar-al-amal.org :املوقع اإللكتروني

الهيئة الطبية الدولية

سوديكو سكوير، املبنى ب، شارع طريق الشام

األشرفية، بيروت

تلفون/فاكس: 01424931 / 01424930

البريد اإللكتروني: 

clee@internationalmedicalcorps.org
jdavidson@ internationalmedicalcorps.org

املوقع اإللكتروني: 

http://www.internationalmedicalcorps.org

»أبعاد«  ومؤسسة  الدولية  الطبية  الهيئة  تتشارك 

بصورة مستمرة من أجل اإلستجابة للحاجات التي 

بالعنف  املرتبطة  تلبيتها في مجال اخلدمات  تتم  لم 

لبنان.  في  اإلجتماعي  النوع  أساس  على  املبني 

مركز  إلطالق   2011 عام  في  األول  تعاونهما  فبعد 

اإلستماع للرجال األول في بيروت، يستمر تعاونهما 

اليوم لتوفير اإلستشارات للرجال والفتيان من ذوي 

العنف  من  للوقاية  هام  كمكّون  العنيف،  السلوك 

النوع اإلجتماعي. كما وتعاونتا  املبني على أساس 

للثغرات في  معًا مجددًا في عام 2013 لإلستجابة 

النوع  أساس  على  املبني  بالعنف  املتعلقة  اخلدمات 

اخلبراء  من  فريق  مع  العمل  خالل  من  اإلجتماعي 

املبني  العنف  حاالت  إلدارة  منهاج  لوضع  الدوليني 

حاالت  مع  متكيف  اإلجتماعي  النوع  أساس  على 

أجري  متنوعة،  مانحة  من جهات  الطوارىء. وبدعم 

 – وصور  بيروت  في   – )يوليو(  متوز  في  تدريبان 

لـ80 من موفري اخلدمات الذين يعملون مباشرًة مع 

املبني على  العنف  النساء والشابات والناجيات من 

التدريبني  النوع اإلجتماعي. وقد شارك في  أساس 

 Beyond جمعية  بينها  ومن  وكالة   20 من  أكثر 

اإلحتاد  لالجئني،  الدمناركي  املركز   ،CARITAS

الدولية،  اإلعاقة  منظمة  الفلسطينية،  للمرأة  العام 

معهد  »حماية«،  جمعية   ،Heartland Alliance

الهيئة  التطبيقية،  والرعاية  اإلمنائية  األبحاث  دعم 

الدولية،  اإلغاثة  جلنة   ،INTERSOS الدولية،  الطبية 

وزارة  مخزومي،  مؤسسة  سعد،  معروف  مؤسسة 

منظمة  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  العامة،  الصحة 

 ،SHEILD، Terre Des Hommes ،أطباء بال حدود 

Think Positive، واألونروا.

،
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اختتمت منظمة »كفى عنف واستغالل« عام 2013 بحملة أطلقتها بالتعاون مع املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ضمن الـ16 يومًا ملناهضة 

العنف ضد املرأة املمتّدة بني 25 تشرين الثاني و10 كانون األّول، حتت عنوان »ورانا مهّمة... إذا مهّددي ما تترّددي، اّتصلي فينا- 112«. 

هدفت احلملة إلى إعادة بناء الثقة بني النساء وقوى األمن الداخلي واإلعالن عن االستعدادات اجلدّية التي تقوم بها قوى األمن لتأمني احلماية 

الالزمة للنساء ضحايا العنف. تأتي هذه احلملة ضمن إطار املشروع املشترك بني »كفى« وقوى األمن الداخلي حول »تعزيز دور قوى األمن 

الداخلي في مواجهة العنف األسري«، والذي يدعمه صندوق األمم املتحدة للسّكان ومكتب التعاون اإليطالي- السفارة اإليطالية في لبنان، 

إضافة إلى السفارة النروجية في لبنان ومنظمة كفينا تل كفينا السويدية.

من أهم إجنازات املشروع: إنتاج بطاقة تعليمية حول العنف األسري وأخرى حول مهارات التواصل مّت اعتمادهما في معهد قوى األمن في 

ثكنة الوروار؛ إعداد دليل تدريب مدرِّبني حول مضمون البطاقتني؛ إصدار املديرّية العامة مذكرة خدمة حول »أصول التخاطب والتعاطي من 

قبل العناصر املعنيني في ما خّص شكاوى العنف األسري«؛ إصدار تعميم عن النيابة العامة التمييزية بتحويل شكاوى العنف األسري إلى 

املفارز القضائية بدل الفصائل واملخافر؛ جتهيز 12 مفرزة قضائية بغرف حتقيق الئقة مع أسّرة للكشف الطبي السليم؛ تدريب 175 عنصرًا 

من املفارز القضائية وغرف العمليات، وال تزال التدريبات مستمرة حتى تطال جميع عناصر املفارز القضائية.

ورانا مهّمة... إذا مهّددي ما تترّددي، اّتصلي فينا- 112

منظمة كفى عنف واستغالل 

شارع بدارو 43، بناية بيضون، الطابق األول، 

تلفون/فاكس: 01392220/1 

 kafa@kafa.org.lb :بريد إلكتروني

 www.kafa.org.lb :موقع إلكتروني

www.facebook.com/kafa.lb www.facebook.com/
 TowardsProtectionof Womenfrom FamilyViolence

 www.youtube.com/kafalebanon

ضمن سلّة املوارد التي أصدرتها مؤسسة أبعاد في أواخر العام املنصرم، جاء الفيلم الوثائقي »رجال في الظّل« وكتّيب »أثرهم في حياتي...« 

سة ملنهجية عمل أبعاد في تعزيز املساواة اجلندرية واملتمثلة في إشراك الرجال في جهود مناهضة العنف القائم على  ليكّرسا املقاربة املؤسٍّ

الدور اإلجتماعي.

ُيسلّط هذين املوردين الضوء على مناذج لرجال فاعلني في مجتمعاتنا ال سيما الذين يعملون على حتفيز مفاهيم الرجولة ذات األبعاد اإليجابية 

وتصويرهم كنماذج للتغيير املجتمعي الرامي للقضاء على العنف ضد النساء. 

ٌيسلّط »رجال في الظّل« الضوء على مالمح ثالثة رجال من خلفيات إجتماعية وإقتصادية مختلفة، استطاعوا حتّدي التطبيع اجلندري الذي 

يفرضه املجتمع لصورة ودور الرجل. 

يحتوي املورد الثاني - كتيب »أثرهم في حياتي« - عشرة قصص شاركتها نساء ناجيات من العنف والتمييز في لبنان حول رجال لعبوا دورًا 

في حياتهن وكان لهم تأثيرًا في كسرهن لدائرة العنف. قصص نساء عانني من العنف والتمييز ورجال كانوا جنودًا مجهولني أسهموا بطريقتهم 

في القضاء على العنف ضد النساء.

»أبعاد« تصدر موارد وثائقية تثقيفية لتعزيز دور الرجال في القضاء على العنف 
ضد النساء

أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني اجلنسني

فرن الشباك، القطاع 5، 51 شارع بستاني

بناية جنار، الطابق األرضي

تلفون/فاكس: 01283820 – 70283820 / ف: 01283821

abaad@abaadmena.org :البريد اإللكتروني

www.abaadmena.org :املوقع اإللكتروني

www.facebook.com/abaadmena :فايسبوك

www.youtube.com/user/ABAADMENA :يوتيوب
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بني أيلول )سبتمبر( وكانون األول )ديسمبر(، تعاون صندوق األمم املتحدة للسكان مع الرابطة النسائية اخليرية وجمعية »داري« وجمعية 

»شيلد« ومراكز التنمية اإلجتماعية التابعة لوزارة الشؤون اإلجتماعية في حلبا وبعلبك واملنية وكفرصير وبنت جبيل لتزويد الالجئات السوريات 

والنساء اللبنانيات باملعرفة في ما يتعلق باملهارات احلياتية األساسية. وقد تولت اجلامعة األميركية في بيروت واجلامعة اللبنانية األميركية 

تدريب ثالث عشرة عاملة اجتماعية حول كيفية إجراء دورات إعالمية حول التواصل تتناول مواضيع عدة كتقنيات حل املشاكل، البيئة والتغذية، 

العامالت اإلجتماعيات على توفير  النوع اإلجتماعي والصحة اإلجنابية. كما وتدربت  املبني على أساس  العنف  الوقاية من  الطفولة،  تنمية 

اإلسعافات األولية النفسية.

وشاركت أكثر من 1500 امرأة سورية و640 امرأة لبنانية في أكثر من 120 دورة، وقد القى البرنامج أصداًء إيجابية للغاية بعد أن فاق 

عدد النساء املشاركات ما كان متوقعًا وطالبت الكثيرات منهن بجلسات إضافية. وقد عزز املشروع أيضًا أماكن آمنة لدى املنظمات الشريكة 

ومراكز التنمية اإلجتماعية، وهي أماكن يكن للنساء التجمع فيها وطلب املساعدة إذا تعّرضن للعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي.

تمكين النساء حول المهارات الحياتية األساسية

صندوق األمم املتحدة للسكان 

 بناية البنك العربي األفريقي الدولي، 

شارع املصارف، وسط املدينة، بيروت، لبنان

 ص.ب.: 3216-11؛ تلفون: 01962580؛ فاكس: 01962581

www.unfpa.org.lb :املوقع اإللكتروني 

  info-lebanon@unfpa.org:البريد اإللكتروني

لبنان، ينشىء املجلس الدمناركي لاّلجئني مراكز املوارد النسائية  النوع اإلجتماعي في  للعنف املبني على أساس  بهدف تعزيز اإلستجابة 

املصممة كأماكن آمنة لتعزيز متكني النساء والفتيات واعتمادهّن على أنفسهن، ما يخفف بالتالي آليات التأقلم السلبية. وتعتمد هذه املراكز 

استراتيجية شمولية للمساعدة تتضمن الدعم النفسي اإلجتماعي وإعادة اإلدماج اإلجتماعي اإلقتصادي. فمن خالل مقاربة نسائية، يتم توفير 

الدعم املتخصص، املناسب للفئة العمرية والقائم على أساس املجموعة، للنساء والفتيات )السوريات واللبنانيات على حد سواء( اللواتي ما كّن 

ليتقدمن من أجل اإلستفادة من اخلدمات املقدمة للناجيات بسبب اخلوف والشعور بالعار.

يهدف املجلس الدمناركي لاّلجئني إلى إحداث تغيير طويل األمد في سلوك الشريحة السكانية املستهدفة من أجل تعزيز احلماية املجتمعية 

والسلوك الساعي إلى املساعدة. فبالشراكة مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، أطلق املجلس الدمناركي 

لاّلجئني أربعة مراكز للموارد النسائية في صيدا )اجلنوب( وحلبا )عكار( وطرابلس )الشمال( وكسارنابا )البقاع(. يتم تشغيل مراكز املوارد 

اللبناني، التضمان والتنمية( من  النسائي الديقراطي  التجمع   ،Arc-en-Ciel، Feminism( بالتكافل مع منظمات محلية النسائية كافة 

النوع  املبني على أساس  العنف  الناجيات من  للنساء والفتيات، ال سيما  النفسي  الدعم  الرزق وتوفير  القدرات في سبل كسب  بناء  أجل 

الضغط  لتخفيف  مستفيدة،  كفئات  سواء  حد  على  املضيفة  املجتمعات  ونساء  السوريات  النسائية  املوارد  مراكز  وتستهدف  اإلجتماعي. 

اإلجتماعي واإلقتصادي الذي يواجهنه والتشجيع على متاسك اجتماعي أكبر. فضاًل عن ذلك، قامت مراكز املوارد النسائية بإيواء حوالى 

1500 امرأة وفتاة بني شهري متوز )يوليو( وكانون األول )ديسمبر(.

اإلستفادة من أماكن آمنة من أجل النساء والفتيات الممّكنات

املجلس الدمناركي لالجئني

بناية فريحة 140، مقابل كنيسة مار متر

الطابق 7 إلى 9، شارع مار متر

األشرفية، بيروت

تلفون: 01339052 / 01339053

rachel.routley@drclebanon.dk :البريد اإللكتروني

www.drc.dk :املوقع اإللكتروني
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ينتشر العنف في أوقات األزمات - ال سيما العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي - 

ضد النساء واألطفال لكونهم احللقة األضعف. »ضربني زوجي على صدري حني كنت أرضع 

طفلنا البالغ من العمر شهرين، فقد كان غاضبًا ألنه لم يجد عماًل«. كانت هذه شهادة شابة 

سورية حضرت إحدى الدورات املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي والصحة 

العقلية، التي ُنّظمت ضمن إطار مشروع »رفاه العائالت السورية الالجئة - ال سيما النساء 

والشباب - في لبنان - تدّخل متكامل« والذي يهدف إلى حتسني الرفاه العقلي واإلجتماعي 

لبنان، وقد نّفذه مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي - إدراك -  لاّلجئني السوريني في 

للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  دعم  خالل  من  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  مع  بالشراكة 

وبتمويل من احلكومة األميركية.

في نهاية الدورات التي هدفت إلى زيادة التوعية لدى النساء وتعزيز قدراتهّن في ما يتعلق 

بالعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي من جهة، وإلى توفير الدعم النفسي حيث تدعو 

احلاجة من جهة أخرى، كشف استبيان شمل 636 امرأة مشاِركة عن نتائج مثيرة لإلهتمام.

فعلى الرغم من أّن %49 من النساء كشفن أّن إناثًا في عائالتهّن تعّرضن للعنف املبني على 

أساس النوع اإلجتماعي، %31 من املستجيبات بّررن هذا التصرف على أنه »مقبول«. وقد 

عكست اإلجابات العامل الثقافي خلف هذا النوع من العنف، الذي حل في املركز الثاني 

كان  املسببة  العوامل  تاله في الئحة  ما  أّن  لإلهتمام  واملثير  الفقر )36,4%(.  بعد   )34%(

السلطة التي ينحها الدين أو متنحها الشريعة للرجل )%26,9( كما املستويات الثقافية لكل 

من املعّنًفة )%28,8( واملعتدي )%25,1(. وجاء الزوج املعتدي األول )%63,9(، يليه الوالدان 

)%25,9(، ثم احلماوان )%17(، وذكور آخرون في األسرة املباشرة )18%(.

جتدر اإلشارة إلى أّن النساء أجمعن على أنهّن سيشّجعن نساء أخريات على حضور الدورات 

املتعلقة بالتصدي للعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي، كونها حّسنت معرفتهّن )50%( 

وغيرت مواقفهّن، حتى أّن %83 من النساء بنت يرفضن متامًا هذا العنف املمارس  ضدهّن.

كذلك خالل الفترة املشمولة بالتقرير نفسه، وبهدف تقدمي استراتيجية تربوية فضلى لألمهات 

من أجل تخفيف العنف، ُنّظمت 70 دورة في مراكز التنمية اإلجتماعية التابعة لوزارة الشؤون 

اإلجتماعية وفي بعض املدارس الرسمية، استفادت منها 227 امرأة. وقد سيّرت العامالت 

بات  هذه الدورات، وُيتوقع أن يتم تدريب دفعًة إضافية من األمهات أوائل  اإلجتماعيات املدّرً

العام 2014، ما سيكون له وقع إيجابي على عدد من األطفال.

كما جتدر اإلشارة هنا أيضًا إلى أّن املشروع رّكز بصورة إضافية على تشكيل مهارات 

الوساطة لدى 32 مدرِّسًا من أجل تقدمي  دورات وخدمات حول التغيير السلوكي والقدرة 

فرص  من  يقلّص   ما  الرسمية،  املدارس  في  واللبنانيني  السوريني  لألطفال  املجابهة  على 

بقائهم عرضة للعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي. فبحلول نهاية شهر كانون األول 

بالتوعية  تلميذًا من 19 مدرسة  تزويد 2520  )ديسمبر( ومن خالل 595 دورة مقدمة، مت 

واملعرفة املتعلقة بالتغيير السلوكي والقدرة على املجابهة.

رفاه العائالت السورية الالجئة - ال سيما النساء 
والشباب - في لبنان - تدّخل متكامل

إدراك

أشرفية، شارع مستشفى سان جورج

ص.ب: 166227

بيروت، لبنان 1100-2110

تلفون/فاكس: 01583583

idraac@idraac.org :البريد اإللكتروني
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التنسيق بين الوكاالت لمواجهة العنف المبني على أساس النوع 
اإلجتماعي في األزمات اإلنسانية

في أواخر العام 2013، ازداد عدد الالجئني السوريني في لبنان ليبلغ ما يقارب الـ890 ألف الجىء. ويّثل النساء 

واألطفال %78 من الالجئني املسجلني، وتأثرهم بالعنف املبني على أساس اجلنس والنوع اإلجتماعي متفاوت. 

يتألف فريق العمل الوطني املعني بالعنف املبني على أساس اجلنس والنوع اإلجتماعي من 40 منظمة غير حكومية 

محلية ودولية ووكاالت تابعة لألمم املتحدة ووزارات ذات صلة. وقد متثلت األولوية في العام 2013 بتعزيز األنشطة 

الوقائية وخدمات اإلستجابة للناجيات كافة من العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي.

اجلنس والنوع  أساس  على  املبني  بالعنف  املعني  العمل  فريق  أعضاء  توالها  التي  املشتركة  األنشطة  أبرز  وكانت 

اإلجتماعي بني شهرّي متوز )يوليو( وكانون األول )ديسمبر(:

• بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية وجمعية »أبعاد« ومنظمة اليونيسف، أجري عدد من ورشات »تدريب املدربني« في 

أنحاء البالد كافة حول تأهيل املنشآت الصحية لتوفير التدابير السريرية حلاالت اإلغتصاب، تبعه تسليم جتهيزات 

من جانب صندوق األمم املتحدة للسكان. في املجموع، مت تأهيل وجتهيز 13 مستشفى حكوميًا ومنشآت صحية 

رئيسية في الشمال والبقاع واجلنوب. 

أيلول  من  اإلجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  الوطنية حلاالت  البيانات  ُجمعت  لبنان،  في  األولى  للمرة   •

املعلومات.  لتشاُرك  مجموعات  تشكيل  في  منظمات  تسع  شاركت  وقد  )ديسمبر(.  األول  كانون  حتى  )سبتمبر( 

ُتظهر اإلجتاهات أّن أكثر من %85 من الناجني من احلاالت املبلّغ عنها كانوا نساًء وفتيات، %30 من الناجني من 

احلاالت املبلّغ عنها كانوا أطفااًل، %22 من احلاالت املبلّغ عنها كانت مرتبطة بالعنف اجلنسي، %74 من الزيجات 

القسرية كانت زيجات أطفال، و%75 من احلوادث املبلّغ عنها وقعت في لبنان، بينما الـ%25 املتبقية  وقعت في 

سوريا.

•  قام كل من صندوق األمم املتحدة للسكان وجمعية Heartland Alliance بإعداد ونشر مواد إعالمية حول كيفية 

احلاالت  إدارة  عن  املسؤولني  إلى  اإلجتماعي  والنوع  اجلنس  أساس  على  املبني  العنف  من  الناجيات  وصول 

وطلب املساعدة. كما ومت توفير أرقام اخلطوط الساخنة ومعلومات اإلتصال من خالل 107000 منشور مجتمعي 

األول  كانون  شهر  في  للنشر  عمل  ورشات  وأقيمت  املواجهة.  خط  على  العاملني  عن  مطبوعة  كراسة  و11700 

)ديسمبر( وال تزال مستمرة في عام 2014.

• خالل حملة الـ16 يومًا السنوية ملناهضة العنف ضد املرأة من 25 تشرين الثاني )نوفمبر( إلى 10 كانون األول 

تضمنت  وقد  املرأة.  ضد  العنف  بشأن  للتوعية  نشاطًا   50 من  أكثر  كافة  البالد  أنحاء  في  أجري  )ديسمبر(، 

بالفن لألطفال وعروضًا راقصة  للنساء والرجال والشباب وجلسات عالجية  األنشطة مناقشات مجموعات تركيز 

ثقافية قّدمها مؤدون سوريون ولبنانيون.

ثالثة  »أبعاد«  لاّلجئني وجمعية  الدمناركي  اليونيسف واملجلس  الالجئني ومنظمة  لشؤون  العليا  املفوضية  أنشأت   •

العنف  الناجيات من  أو  للخطر  العرضة  للنساء  توفر مسكنًا مؤقتًا  انتقالية في اجلنوب والشمال والبقاع  منازل 

املبني على أساس النوع اإلجتماعي.

 فريق العمل املشترك بني الوكاالت املعني بالعنف اجلنسي 

والعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي

مجموعة احلماية املتعلقة باإلستجابة لألزمة السورية

لبنان
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مؤسسة عامل

بناية عامل، شارع أبو شقرا، املصيطبة

ص. ب: 5561-14 شوران

تلفون/فاكس: 01317293 - 01317294 / ف: 01305646

info@amel.org.lb :البريد اإللكتروني

www.amel.org.lb :املوقع اإللكتروني

مؤسسة مخزومي

كورنيش املزرعة، بناية ريحاني، الطابق اخلامس

ص.ب: 5009/13 بيروت، لبنان

تلفون/فاكس: 01659753/ 01659756

info@makhzoumi-foundation.org :البريد اإللكتروني

/http://www.makhzoumi-foundation.org :املوقع اإللكتروني

تعتمد جمعية عامل في برامجها كافة مقاربة إدماج النوع اإلجتماعي وتهدف إلى متكني األفراد 

سوء  األسري،  العنف  غرار  على  لسالمتهم،  الفاضحة  لإلنتهاكات  يذعنوا  وال  بحقوقهم  ليطالبوا 

املعاملة وأنواع أخرى من العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي. 

في  عامل  جمعية  تعمل  الالجئني،  لشؤون  العليا  املفوضية  من  حالي ممول  مشروع  إطار  ضمن 

اإلجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  حاالت  لتحديد  مدرَّب  عمل  فريق  مع  كافة  مراكزها 

والتعامل مع الضحايا بأسلوب يراعي النوع اإلجتماعي واخللفية الثقافية. فمن خالل نظام داخلي 

وخارجي لإلحالة وإدارة احلاالت ومناقشات جماعية ودورات توعية، يتم متكني األطفال املشاركني 

في أنشطة حماية الطفل كما النساء املشاركات في نشاطات متعلقة بسبل كسب الرزق، ليبلّغوا 

عن حاالت سوء املعاملة التي يعانون منها ويستفيدوا من استشارة خاصة ودعم نفسي اجتماعي 

للتغلب على أوضاعهم.

عن  الكشف  عن  ويتنعَن  بالضياع  يشعرن  بأنهن  النساء  العمل  فريق  وصف  األنشطة،  خالل 

النساء  العالقة متماسكة بني أفراد املجموعة وشعرت  الثقة أصبحت  بناء  جتاربهّن، لكن حني مت 

براحة كبرى في ما يتعلق مبشاركة شهاداتهّن وإيجاد حلول مشتركة ملشاكلهّن.

املتعلقة  اخلدمات  توفير  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  مع  بالشراكة  مخزومي  مؤسسة  تواصل 

بالعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي. فتوفر دعمًا مباشرًا للناجيات من العنف مع إحالتهن 

عند الضرورة إلى خدمات أخرى )سبل كسب الرزق، الصحة، مالجىء آمنة قانونية(. جتدر اإلشارة 

إلى أّن مؤسسة مخزومي قد حددت حوالى 60 حالة عنف مبني على أساس النوع اإلجتماعي حتى 

آخر شهر كانون األول )ديسمبر(.

لضمان  مخزومي  مؤسسة  عملت  )ديسمبر(،  األول  )نوفمبر( وكانون  الثاني  تشرين  شهري  خالل 

املساواة بني اجلنسني من خالل تنظيم العديد من أنشطة التوعية لـ200 فتى وفتاة حول عدة مواضيع 

مثل الزواج املبكر، العنف ضد املرأة والتحرش اجلنسي. وقد نسقت مع جمعية »بسمة وزيتونة« بشأن 

دورات التوعية حول العنف ضد املرأة في مخيم شاتيال مبشاركة حوالى 30 امرأة. فُوزعت منشورات 

للنساء ومت تزويدهّن برقم اخلط الساخن ملؤسسة مخزومي، ما يّكنهّن من احلصول على املساعدة 

التي يحتجن إليها في حال تعّرضهّن للعنف.

فضاًل عن ذلك، شاركت مؤسسة مخزومي في حملة الـ16 يومًا ملناهضة العنف ضد املرأة ونّظمت مسابقة 

فنية في مدرسة عمر فاخوري الرسمية حيث شارك 100 فتى وفتاة ومت توزيع الهدايا على الفائزين.

المشاركة هي العالج

توفير مؤسسة مخزومي دعمًا متواصاًل للناجيات من 
العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي
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نشر الوقاية من العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي 
واإلستجابة له في جنوب لبنان وجبل لبنان

تعمل جمعية INTERSOS منذ شهر آب )أغسطس( بالشراكة مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني على املساهمة 

في بناء بيئة حمائية لاّلجئات السوريات والباحثات عن ملجأ واملجموعات السكانية املضيفة الضعيفة. فبهدف 

حتسني نوعية اإلستجابة للعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي، أنشأت جمعية INTERSOS، إن في مراكز 

املجتمعات احمللية أو في مباٍن جديدة، تسعة أماكن آمنة )ستة في جنوب لبنان وثالثة في جبل لبنان( حيث تقوم 

عامالت على حاالت متخصصة بتوفير خدمات إدارة احلاالت التي تتضمن الدعم العاطفي األساسي والدعم 

املتوفرة  املناسبة  اخلدمات  معظم  إلى  حينه  في  اإلحالة  عن  املذكورة، فضاًل  للغاية  املالية  النفسي واملساعدة 

)الرعاية الطبية، الصحة العقلية، اإلستشارة القانونية، امللجأ اآلمن، فرص التعلم وإيجاد سبل لكسب الرزق( 

وذلك وفقًا حلاجات الناجيات.

مبوازاة خدمات إدارة احلاالت، نظمت اجلمعية من تشرين األول )أوكتوبر( إلى كانون األول )ديسمبر( حملة 

توعية حول املفاهيم الرئيسية للعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي مع التركيز بصورة خاصة على أهمية 

الوقاية من حوادث العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي والتبليغ عنها. وقد استهدفت احلملة أكثر من 6 

آالف شخص، معظمهم في مجتمع الالجئني.

INTERSOS بنجاح عملية توزيع 1000 رزمة نظافة وّفرها  وفي شهر كانون األول )ديسمبر(، أمّتت جمعية 

صندوق األمم املتحدة للسكان في جنوب لبنان )مبا في ذلك 1000 فوطة صحية و1000 لوح صابون(. وقد 

توعية محددة استهدفت مراهقات ونساء عن الصحة اإلجنابية واحلقوق اجلنسية  التوزيع مع جلسات  ترافق 

والوقاية من العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي واإلستجابة له.

وأعطت أيضًا اجلمعية تدريبات متخصصة لـ40 عاملة على خط املواجهة عن املبادىء األساسية في ما يتعلق 

بالعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي ونظام إدارة املعلومات املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع 

اإلجتماعي.

باإلضافة إلى ذلك، وزعت اجلمعية من تشرين األول )أوكتوبر( إلى كانون األول )ديسمبر( وبالشراكة مع منظمة 

اليونيسف 1440 رزمة نظافة لنساء ومراهقات شديدات الضعف في جنوب لبنان، كما نظمت تدريبات مهنية 

لـ90 مراهقة عرضة للعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي. 

منظمة انترسوس اإلنسانية

بعثة لبنان

تلفون: 76099215

lebanon@intersos.org :البريد اإللكتروني

www.intersos.org :املوقع اإللكتروني


