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 شكر وتقد�ر

آسيا  يلجنة االقتصادية واالجتماعية لغربال صدر ُ ت  
هذه الدراسة بالشراكة مع صندوق األمم  )اإلسكوا(

 ،المكتب اإلقليمي للدول العربية/المتحدة للسكان
بعاد أ( موارد للمساواة بين الجنسينالمركز و

ABAAD(، أوروبا في المرأة ضد العنف منظمةو. 

ة ِ ع     ُ الم   جانب وإلى دراسة السيدة هيالري لل الرئيسية ّ  د 
العنف ضد  قضايا فيخبيرة مستقلة  وهيفيشر، 

السيدة ليلى حنفي،  ساهمت ،المرأة وتقديم الخدمات
حقوق المرأة، بورقة معلومات ب مختصةمحامية  وهي

لمرأة ااألطر القانونية. كما ساهم مركز  حولأساسية 
السيدة مهريناز  هت  � وج  حيث  اإلعداد،في  اإلسكوا في

 فيعملية اإلعداد وشاركت  المركز،مديرة العوضي، 
السيدة  صاغتوالفصلين األول والثاني؛  صياغة

فصل ستيفاني شابان، مسؤولة الشؤون االجتماعية، ال
 فيدة     ِ مساع  الالسيدة هالة عطية،  قدمتو ؛الثالث
 وساعدت ؛       ً    ً            ، تحليال  قيما  لالستبياناتالبحوث شؤون

السيدة ندى دروزة، رئيسة قسم المساواة بين 
 السيدة جولي سنايدر، المتدربة،والجنسين 

 الدراسة. تنسيق مضمونكبير في  بشكل

استفادت الدراسة من المساهمة القيمة  كما
 والخبيرات لخبراءمن افريق لالبناءة  لمالحظاتوا

قد في بيت األمم المتحدة في بيروت  ُ ع  اجتماع  في
لمناقشة النتائج األولية،  2019فبراير /شباطفي 

وكذلك من عدة جوالت من المراجعة الداخلية 
السيدة ميساء يوسف،  كل من هاتأجر اإلسكوا في

سؤولة الشؤون االقتصادية، والسيدة رانيا الجزائري، م
الدراسة  خضعتمسؤولة الشؤون االجتماعية. كما 

السيدة  ماه خبيرتين من خارج اإلسكوا لمراجعة
في قضايا المساواة بين الجنسين غوشة، خبيرة  هال

جنان  سيدةومستشارة التنمية، وال وتمكين المرأة
ركية يالجامعة األمالصحة العامة في  ةا، أستاذطأوس

 في بيروت.
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 ملخص �نفيذي

لحقوق               ٌ عالمي وانتهاك                          ٌ العنف ضد المرأة هو وباء  
في المائة  35.4اإلنسان للفرد. تشير البيانات إلى أن 

سبق لهن الزواج في المنطقة العربية  الالئيمن النساء 
بل شريك                                  ِ تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من ق  

يتطلب القضاء على العنف وحميم خالل حياتهن. 
لمعالجة التأثير على       ً وكليا       ً شامال              ً المرأة نهجا   ضد

لمرأة، وكذلك لوالنفسية االجتماعية  صحة الجسديةال
عتبر  ُ ت  ومشاركتها في االقتصاد والحياة العامة. على 

في مثل        ً أساسيا                               ً مالجئ الناجيات من العنف عنصرا  
فهذه االستجابة الشاملة والمنسقة، و َ  هو خيار معتر              

ذلك و ،لنساء الالئي يهربن من العنفا لصالح          ً به عالميا  
عن  نفرصة للنأي بأنفسه اتللناجيألن المالجئ توفر 

 نهالمتاحة ل خياراتالالعالقات المسيئة والنظر في 
 لحياة خالية من العنف.

بالتزامات الدولة       ً وثيقا                             ً يرتبط توفير المالجئ ارتباطا  
بموجب الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان للتصدي 

بموجب وللعنف ضد المرأة وحماية الناجيات. 
اجبة، تتحمل الدول مسؤولية التزامات العناية الو

النساء واألطفال في مأمن من العنف، تكون ضمان أن 
هذه شمل تحتى عندما يقع العنف داخل المنزل. و

منه منع العنف ضد المرأة والحماية  المسؤولية
رتكبه ومالحقة  ل  ُ ب          ُ وتوفير س   تهومعاقب  ً ا  قضائيُ       م 

في        ً أساسيا                     ً تعتبر المالجئ عنصرا  و. للمرأةاالنتصاف 
لية الحماية الشاملة التي توفرها الدولة والمنظمات آ

الوصول إلى إمكانية ؤدي تغير الحكومية، ويمكن أن 
في منع العنف من خالل       ً حيويا              ً المالجئ دورا  

التوعية والتغيير االجتماعي. والجدير بالذكر أن 
العنف ضد المرأة مسألة ب ةالمعني ةالخاص ةر     ِ المقر  

ر المالجئ يتوف أن تأعلن قد ،وأسبابه وعواقبه
العناية الواجبة للدولة.  يندرج ضمنوأوامر الحماية 

عالوة على ذلك، يشدد دليل األمم المتحدة للتشريع 
 إدراجعلى ضرورة  )2012(بشأن العنف ضد المرأة 

بشأن العنف ضد المرأة  والنشيطةالخدمات الشاملة 
 متيننظام  فيوتنفيذها  ،في التشريعات الوطنية

 جنائية.العدالة لل

تها لجنة األمم المتحدة صدرهذه الدراسة، التي أ
، )اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

المكتب  –بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان 
المرأة ضد العنف في منظمة و ،اإلقليمي للدول العربية

بعاد أ( لمساواة بين الجنسينلموارد الومركز  ،أوروبا
AADAB(ن، ت توافرها ضرورة أهمية المالجئ و   � بي 

وفر وت، في المنطقة العربية وإمكانية الوصول إليها
للعالقة بين األطر القانونية الوطنية       ً دقيقا       ً فهما  

 الشاملة والتشغيل اليومي للمالجئ.

أقرت دول المنطقة العربية بالطبيعة الوبائية للعنف 
تشريعات وسياسات ضد المرأة. وقد نتج عن ذلك 

كشفت هذه أ. ولجوخدمات، بما في ذلك خدمات الم
للعنف ستجابة أن اال، الدراسة بالرغم من هذا التقدم
وال سيما ، مثيرة للقلق ضد المرأة في المنطقة ال تزال

في ما يتعلق بانتشار المالجئ وإمكانية الوصول إليها، 
ة التي تحكم المالجئ، والسعالتشريعات  والثغرات في

االستيعابية للمالجئ المتوفرة وتمويلها والخدمات 
 .التي تقدمها

د اعدبأ لكندول العربية، والمالجئ في معظم ال توفرت
ً               . وبناء  على البيانات محصور وزيع جغرافيوت ةمحدود       

معت لهذه الدراسةال ، يبدو أن العدد اإلجمالي     ُ                تي ج 
 وتتسببفي الدول العربية.  50 الـللمالجئ ال يتجاوز 

إلى جانب توزيعها الجغرافي،  محدوديةو المالجئ قلة
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في الحد من وصول النساء عدم المعرفة بوجودها، 
التي تتسم األبعاد االجتماعية والثقافية  إليها. كما أن

البنية االجتماعية لألسر الممتدة،  مثل ،لمنطقةبها ا
، ونظرة والقوانين التي تحكم الزواج والوصاية

، تدفع لمرأة التي تعيش بمفردهاة إلى االسلبيالمجتمع 
 النساء إلى عدم السعي إلى الوصول إلى الملجأ.

عالوة على ذلك، لم تقم أي دولة في المنطقة العربية 
بسن تشريع شامل يضم جميع البروتوكوالت الالزمة 

كتيب األمم المتحدة لالستجابة  المنصوص عليها في
ما يتعلق  محددة للناجين، وال سيما فيلالحتياجات ال

. وعلى الرغم من اختالف السياقات، فإن ئبالمالج
مثل القوانين الدينية  ،األطر التشريعية الوطنية

، في بلدان والعرفية والدساتير وقوانين العقوبات
تفتقر إلى االتساق والمواءمة، مما يؤدي إلى عدم  عدة،

في  لجوء إليهالوالحق في بالملجأ وضوح التعريف 
ة القانوني اآللياتهذه األطر ال تتضمن ما كالمنطقة. 
وغيرها من  لمالجئ وتنظيمها وتمويلهاا لتأسيس

خطط عدة . وقد وضعت دول عربية آليات الحماية
بالتصدي للعنف                                ٍ عمل واستراتيجيات وطنية كالتزام  

شير بوضوح ضد المرأة، إال أن هذه االستراتيجيات ال ت
 ان توافر هذه الخدمات.كيفية ضم إلى

ن ّ  وتبي  في المنطقة العربية عدة                    ً هذه الدراسة أن دوال      
حزمة  المنصوص عليها فيال تتبع المعايير العالمية 

 الخدمات األساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف

أعدتها هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم (
نمائي ألمم المتحدة اإلالمتحدة للسكان وبرنامج ا

، )ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
والتي تشمل توفير أماكن إقامة آمنة ومأمونة؛ وضمان 

وجود تدابير السالمة؛ وتوفير احتياجات اإلقامة 
كول لألطفال ؛ وضمان وجود بروتو ً ا  ناألساسية مجا

غير المصحوبين، بما في ذلك الرعاية البديلة على 
الضرورة وعلى النحو المناسب؛  المدى الطويل عند

السكن للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.  ضمان إتاحةو
في بعض الدول، يستند تقديم الخدمات إلى نهج 

المحايد، حيث تضم الخدمات  "األسرة بأكملها"
أكثر  يقدم، بينما                                  ً المالجئ المقدمة للرجال والنساء معا  
بين  أو مصالحة/من نصف المالجئ خدمات وساطة و

عدم توازن يأخذ في االعتبار ال    ٌ هج                َ الطرفين، وهو ن  
 عرض النساء لخطر كبير.يوالجاني و ةالقوة بين الناجي

ً                                        بناء  على ما سلف، تقدم هذه الدراسة سلسلة من و    
التوصيات لتعزيز االلتزام الحكومي بحماية شاملة 

للنساء الناجيات من العنف ولتعزيز أداء المالجئ 
للناجيات. المقدمة خدمة الجودة  تحسينل متوفرةال
مدى  )أ(تتمحور التوصيات حول أربعة مجاالت: و

إمكانية الوصول إلى الخدمة؛  )ب(توافر الخدمة؛ 
جودة  )د(الخدمة؛ تقديم االحترافية في  )ج(

بإجراء دراسات متعمقة  ي الدراسةكما توص .ةالخدم
 لإلضافةمستقبلية حول المالجئ في المنطقة العربية 

 نتائج.صت إليه من      ُ ما خل  ى لإ
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 القضاء على العنف ضد المرأة: خطة غير مكتملة في المنطقة العر�ية   الناجيات من العنفمالجئ النساء 

  خطةالعنف ضد المرأة: القضاء على  .1
 في المنطقة العر�ية ةغير مكتمل

 وفي ،تهاجميع مجاالت حيا فييؤثر العنف ضد المرأة 
للغاية  وهو ظاهرة منتشرةمجتمع ككل. في الو ،أسرتها

تشير البيانات إلى وفي المنطقة العربية.  عدة الأشكوب
في المائة من النساء المتزوجات في منطقة  35.4أن 

تعرضن للعنف البدني فريقيا أشمال والشرق األوسط 
وهو  ن،أو الجنسي على يد شريك حميم خالل حياته

 وتشمل. 1العالمي               ً            تقدير أعلى قليال  من المتوسط 
 المثال سبيل على ،المنطقة في األخرى العنف أشكال

 العام المجال في الجنسي التحرش ،الحصر ال
 ،األطفال وزواج والعمل، المدرسة ذلك في بما

 ،نثويةاأل التناسلية األعضاء وتشويه ،القسري والزواج
تمتد و. "الشرفب المرتبطة"وما يسمى بالجرائم 

إذ تترتب األسرة  هو أبعد منعواقب هذا العنف إلى ما 
مما يضر  ،كثيرة تكاليف اجتماعية واقتصادية عليه

عترف بما       ً غالبا  وباالقتصادات الوطنية.  ُ       ال ي  هذا التأثير   
حيث يستمر  المنطقة العربيةفي وال يتم اإلبالغ عنه 

التسامح مع العنف ضد المرأة ويتم تبريره بالمعايير 
 .في معظم األحيان االجتماعية والثقافية

تويات العالية للغاية من فإن المس ،عالوة على ذلك
د التي تعاني منها المنطقة العربية قد يالعنف والتشر

. هعمقت آثارو العنف ضد المرأة زادت من انتشار
الناتجة عن النزاعات والنزوح اإلنسانية  فالظروف

على الرغم من صعوبة والنساء والفتيات.  تعيق حماية
مخيمات الالجئين  من ملموسةالحصول على بيانات 

ألمم ل ةالسامي يةمفوضال ترى ،      ً داخليا   والنازحين
المتحدة لشؤون الالجئين أن العنف ضد المرأة 

 هفتيات، ولكنوال            ً               يشكل فقط سببا  لهروب النساء  ال
َ  يمار س  ،2اإلنسانية الظروفطرق مختلفة في ب    

ات التي تشكل فيها النساء والفتيات في السياق سيما ال
هيئة جدت دراسة أجرتها و قد. و3غالبية النازحين

األمم المتحدة للمرأة أن الالجئات في األردن ولبنان 
 .4فاقمةوالعراق اعتبرن العنف ضد المرأة مشكلة مت

األجندة  ال يزال علىإن القضاء على العنف ضد المرأة 
قد أدركت غير المحققة للمرأة في المنطقة العربية. و

، التي تشكل 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
اإلطار الدولي الذي يحكم الجهود الرامية إلى تحقيق 

 بذولةالجهود الم عدم كفاية ،التنمية المستدامة
تعهد في فهي توبالتالي  ،لمعالجة العنف ضد المرأة

 بالقضاء على العنف 5من الهدف  3و 2 الغايتين
القضاء "          ً     تعهد تحديدا  بـ ت 5.2 غايةالف .المرأة ضد
جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات  على

بما في ذلك االتجار  ،في المجالين العام والخاص
 ؛"واالستغالل الجنسي وغيره من أنواع االستغالل

القضاء على جميع الممارسات "لتزم بـ ت 5.3 غايةوال
والزواج المبكر والزواج  ،مثل زواج األطفال ،الضارة

والعنف . "القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
الجسدية  تهاعلى صح ضد المرأة ال يؤثر فقط

 ينالمجالفي  تهاعلى مشارك        ً بل أيضا   ،يةوالنفس
ال تعترف  ،الواقعوالسياسي. في  ياالقتصاد

                          ٍ             المجتمعات العربية بشكل كاف  بمدى مساهمة 
في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية  المرأة

ينعكس هذا الوضع في تصنيف الدول و، والسياسية
 ،الجنسينلفجوة بين لالعالمي تقرير الالعربية في 

فقد أفاد  .الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي
التي تم  يأن المناطق الجغرافية الثمانب التقرير

في المائة من المساواة  60على األقل تقييمها حققت 
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 ، ولكنالمائة في 68 بلغ عالميبمتوسط  ،بين الجنسين
 ببقية       ً مقارنة   5األدنى المرتبةاحتلت  العربية المنطقة
 المائة في الستين حد زتتجاو بالكاد إذ ،العالممناطق 

ذا تم الحفاظ على المعدالت وإ. )المائة في 60.2(
سنة لسد الفجوة  153فسوف يستغرق األمر  ،الحالية

يتجلى الوضع العام كما . 6بين الجنسين في المنطقة
مشاركتها في نسبة للمرأة في المنطقة العربية في 

 2013في المائة في عام  23التي بلغت  ،سوق العمل
نسبة و ؛7المائة في 50 قدره عالميمقارنة بمتوسط 

في المائة  18.1 تالتي بلغ ،ركتها السياسيةمشا
. 8في المائة 24.3 قدرهعالمي  متوسطمقارنة ب

الرجل  لصالحت التمييز بين الجنسين ديناميا أن كما
وضع المرأة في المنطقة وتديم ب هي التي تتحكم

فإن العنف ضد المرأة في  ،المساواة. وبالتالي عدم
مارس  ُ      المنطقة العربية ال ي  فراغ بل هو جزء من  من                  

 .     ً جذورا   عمقأمشكلة 

تشير التدخالت االستراتيجية الحالية إلى التحدي 
تعزيز ثقافة المساءلة بين الحكومات المتمثل في 

في اختالف ذلك ضح يتو ؛للتصدي للعنف ضد المرأة
لاللتزامات والمعايير المحددة الدول العربية استجابة 

العنف  بتفشيعترف يأن معظم الدول ومع     ً   دوليا . 
قوانين ما يقتضيه ذلك من  لم تعتمد كلها ،المرأة ضد

. زمةالالتوفر الخدمات لم وسياسات وطنية و
 ،ست دول فقط في المنطقةكانت  ،2019عام  ففي

ولبنان والمغرب  وتونسالبحرين واألردن وهي 
تشريعات اعتمدت قد  ،والمملكة العربية السعودية

وصممت تسع  ،قائمة بذاتها بشأن العنف ضد المرأة
دول استراتيجيات أو سياسات وطنية لمكافحة العنف 

هي التي المنظمات غير الحكومية و. 9ضد المرأة
تقديم معظم الخدمات االجتماعية التي  تتولى

بموارد مالية وذلك  ،تستجيب للعنف ضد المرأة
. 10وبشرية محدودة وبدعم ضئيل من الحكومة

تحمي  الخدمات الحكومية التي تبدو ،وبالمثل
بين مؤسسات القطاع العام  ةتناثرم 11الناجيات

              ً                                 المختلفة ونادرا  ما تحقق تغطية على مستوى البالد. 

ذلك ينتج عن  ،على الرغم من وجود استثناءاتو
 ترابط سالسل توصيل الخدمة العامة. عدم      ً عموما  

 تعمل دراساتمن سلسلة هي واحدة هذه الدراسة 
ء على التقدم لتسليط الضو على إعدادها اإلسكوا

المحرز في مكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة 
تبادل     ً   وأيضا  ل ،إطار المعايير الدولية ضمنالعربية 

الخبرات الدولية والممارسات الجيدة التي قد تكون 
أجل إسهام أكبر في  ومنقابلة للتطبيق في المنطقة. 

اإلسكوا هذه  نفذت ،قاعدة المعرفة حول هذا الموضوع
 –الدراسة بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

المرأة ضد ومنظمة  ،المكتب اإلقليمي للدول العربية
لتأكيد  ،)ABAAD(بعاد أ منظمةو ،وروباالعنف في أ

      ً عنصرا   هاعتباربأ في المنطقة العربية لجتوفير الم أهمية
لية حماية شاملة توفرها الدولة في أي آ  ً ا  أساسي

تسلط الدراسة الضوء على ووالمنظمات غير الحكومية. 
أ اآلمن كتدبير منقذ للحياة وكوسيلة لجأهمية خدمة الم

قترانها بمجموعة من خدمات عند ا ،اتلتمكين الناجي
أ دور حيوي في لجالوصول إلى الم إلمكانيةوالحماية. 

الوعي والدعوة  زيادةمنع العنف ضد المرأة من خالل 
 .هالتغيير االجتماعي والمساهمة في لىإ

مدى توافر المالجئ وإمكانية في الدراسة  وتنظر
وتوفر صورة أكثر  ،ها في المنطقة العربيةيالوصول إل

ن العناصر. كما هالكيفية عمل      ً دقيقا        ً وفهما        ً تفصيال       �         تبي 
لعالقة بين اإلطار القانوني العام في بعض لساسية األ

تهدف الدراسة والدول والتشغيل اليومي للمالجئ. 
وكذلك (إلى مساعدة الجهات الفاعلة الحكومية 

على فهم العقبات التي تحول  )المجتمع المدني
بهدف في المنطقة  ةفعالال المالجئمان توفير ض دون

مواجهة التحديات وإضفاء الطابع المؤسسي على 
 فوائد هذه الخدمات.

الدراسة أن المالجئ هي عنصر أساسي من  وضحتو
عناصر االستجابة الشاملة للعنف ضد المرأة وأن توافر 

       ً مرتبطا  ينبغي أن يكون المالجئ وإمكانية الوصول إليها 
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 القضاء على العنف ضد المرأة: خطة غير مكتملة في المنطقة العر�ية   مالجئ النساء الناجيات من العنف

بالتشريعات الوطنية. كما توضح الدراسة أن السياق 
الثقافي وكذلك اتساع أو ضيق التعريف التشغيلي 

وسهولة  الجئللعنف ضد المرأة يؤثران على توافر الم
 ونوع الخدمات المتاحة. االوصول إليه

خدمات ب المتعلقةث والبح .ألف
 ئجمالال

 الحركة النسائية في أوروبا معالمالجئ  بدأ إنشاء
 كوجه من أوجه السعيالغربية والواليات المتحدة 

تم إنشاء ومتزايد لمعالجة عواقب العنف ضد المرأة. ال
من سوء المعاملة في  اتالمالجئ األولى للنساء الفار

. 12من القرن العشرين لترا في أوائل السبعينياتكإن
على الصعيد  المالجئازداد توفير  ،منذ ذلك الحينو

ث والمناقشات المتعلقة ابحاأل تكما ازداد ،العالمي
بالدور الرئيسي للمالجئ في توفير أماكن انتقالية 

توفير  ظهرآمنة للنساء الناجيات من العنف. كما 
نتيجة عقود من النشاط النسائي الذي بدأته  المالجئ

ونظمته إلى حد كبير منظمات شعبية ومنظمات 
لنساء الناجيات من العنف. يصف نسائية تعمل مع ا

 13)الملجأب             ً المعروف أيضا  ( "مأوى النساء"مصطلح 
 من العنف الناجياتالمتخصصة للنساء اآلمنة اإلقامة 

النسائية المنظمات  معظم المالجئ وتدير ،وأطفالهن
 ُ                          ت عنى بقضايا المرأة وفق نهجغير الحكومية التي 

في السبعينيات و. 14على حقوق اإلنسان يقوم
تم فتح المالجئ خاصة في أوروبا  ،الثمانينياتو

كجزء من حركة  ،الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا
 بدأت ،مع زيادة أعداد المالجئودولية متنامية. 

أن العديد من النساء        ً إدراكا   ،تكون شبكات وطنيةت
الالئي يهربن من العنف يحتجن للسفر مسافة بعيدة 

الوعي  زيادة على عملتكما  ؛للوصول إلى األمان
 .15بالعنف ضد المرأة

العنف مسألة ب ةالمعني ةالخاص ةر           ِ ستخدم المقر  ت
لمالجئ       ً واسعا                                ً المرأة وأسبابه وعواقبه تعريفا   ضد

في البداية  ضعتهوالتعريف الذي         ً    ، انطالقا  منالنساء
أو  "ىوالمأ""المرأة ضد العنف في أوروبا: منظمة 

للنساء  ،طارئ ومؤقت ،سكن آمن هو 16"الملجأ"
واألطفال الذين تعرضوا للعنف أو يواجهون خطر 

ضمن سياق  )ذكور على يدعادة (التعرض للعنف 
يمكن أن توفر الدعم للنساء "والمالجئ . 17"أسري

التعرض خطر  هن فيوالفتيات الالئي تعرضن أو 
 نجر بهاالمت النساءمثل  ،العنفأخرى من شكال أل

 اتمن النزاع اتوالفاراللجوء  اتوطالب اتوالمهاجر
 يزدادحيث  ،      ً داخليا   والنازحينإلى مخيمات الالجئين 

قد خصصت و. 18"الجنسانيلعنف تعرضهن لخطر 
لجنة (معنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اللجنة ال

وضع ل )2013عام ( 30توصيتها العامة رقم  )سيداو
ت الالمرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حا

 .19النزاع وما بعد انتهاء النزاع

 الناجيات    ً         مؤقتا  للنساء و    ً     ً      ً  أ حال  سكنيا  طارئا  لجيوفر الم
العاجلة  نمن العنف، حيث يستجيب الحتياجاته

والذي  ،للحماية من خطر وشيك نواحتياجات أطفاله
في بعض وحياتهم  نيهدد حياته             ً قد يكون خطرا  

األحيان. وتشمل آليات الحماية األخرى المتاحة أوامر 
 المستحدث "األمان في المنزل"الحماية ونموذج 

لنساء ان يمكلتحيث يتم إبعاد مرتكب العنف " ،     ً مؤخرا  
ينطوي . وفي حين 20"منزلالالبقاء في من واألطفال 

جراءات إو تغيير السكناللجوء إلى المالجئ على 
                          ً الخيارات األخرى أقل إزعاجا   ُ     ت عتبر ،مشددة منيةأ

وأطفالهن في  يستطعن البقاءحيث  ،بالنسبة للنساء
 ةالنظري اتالنقاشغالبية  تتناولاالجتماعية. و نبيئته

خدمات  ،عن أفضل الخيارات لمنع العنف ضد المرأة
 الملجأ بينما يبقىاإليواء التي تحصر إقامة النساء في 

. ويرد ذلك بشكل خاص في      ً طليقا  مرتكب الجريمة 
المتوافرة حول المالجئ غير المعلنة حيث  الدراسات

 ؛"حالة االختباء" يشبه دخول الملجأ إلى حد كبير"
    ٍ علن   ُ م      َ غير     ٍ عد               ُ لى مكان على ب  إيتم توصيل النساء  إذ

قواعد صارمة بااللتزام عليهن ن     ّ يتعي  ومن مبنى الملجأ 
 يشكل ،وعلى النقيض من ذلك .21"حول سرية الموقع
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 "األمان في المنزل"استخدام أوامر الحماية ونموذج 
لدول إلى اتخاذ إجراءات استباقية وموثوقة ل دعوة

الة إلبعاد الجاني عن طريق تفعيل نظام العد
شير األبحاث إلى أن كال الخيارين     ُ . وت  22الجنائية

مفيدان للنساء ويوفر لهن الفرصة للنأي بنفسهن عن 
العالقات المسيئة والنظر في خيارات لحياتهن تكون 

 ،حاالتففي العديد من ال ،خالية من العنف. ومع ذلك
 بسبب     ً       ً خيارا  مجديا  يكون بقاء المرأة في المنزل ال قد 

                        ً مما يمكن أن يشكل تهديدا   ،الطبيعة العنيفة لشريكها
قد ال يكون  ،. وفي حاالت أخرىتهالحيا       ً حقيقيا  

 لذلك،و .لبعض الناجيات  ً ا  أ ممكنلجالوصول إلى الم
هج شامل وكامل يوفر مجموعة        َ اتباع ن   يضرورال من

 متنوعة من الخدمات.

وقد تطورت استجابة المالجئ لالحتياجات العاجلة 
      ً         تدريجيا  لتلبية  ،ء إلى السالمة واللجوءللنسا

االحتياجات األخرى مثل الدعم المتخصص والنفسي 
والتدريب  ،والرعاية الصحية ،              ّ االجتماعي المرك ز

   ً                  فضال  عن تقديم المشورة  ،وفرص العمل ،المهني
في كندا على  يجر � ا   مسحأظهر والفردية والجماعية. 

أ أن بعض لجامرأة ناجية عند دخولهن إلى م 282
الخدمات المتاحة تستجيب لما تريده النساء من 

 :تلك الخدماتأ. وشملت لجالم

... الدعم العاطفي أو المشورة من موظفي 
يلي ذلك  ،)امرأة 282في المائة من  81(أ لجالم

مأمونة قامة فيه إلوا  ً ا  عن كثب كون المكان آمن
 من األولويات العلياان كو. )في المائة 79.9(

الحصول على معلومات حول التغلب على 
وتحسين  ،)في المائة 73.3(التوتر والغضب 

واإلحاالت  ،)في المائة 73(احترام الذات 
 "استراحة"أخذ ل   � شك  . و)في المائة 67(للسكن 

ومن  ]...[في المائة  55.7من الشريك المسيء 
نصف الكان  ،هاأطفال تصطحبامرأة  278بين 

 ،طفالهنخدمات مرتبطة بأ      ً           تقريبا  بحاجة إلى
 هماإلساءة فيتؤثر  بما في ذلك فهم كيف

األطفال  هؤالء ورعاية ،)في المائة 55.4(
 ليهمإوتقديم المشورة  ،)في المائة 43.5(
 .23)في المائة 40(

على نفس المجموعة  جري � ا   أفادت نتائج المسح الذيو
الجانب "بأن أ لجلملدى خروجهن من امن النساء 

 إلقامةلتوافر مكان آمن ومأمون هو األكثر مساعدة 
وتوافر  ،من الشريك المسيء "االستراحة"، يليه فيه

وتوافر الدعم  ،مكان آمن ومأمون إلقامة أطفالهن
 .24"نظفيبل المو            ِ المشورة من ق  /العاطفي

إلى أن المالجئ في المنطقة  موثقة غيردلة أتشير 
أقيمت في أواخر الثمانينيات وأوائل العربية 

بل عدة منظمات غير حكومية.                ِ التسعينيات من ق  
أصدر مركز النساء العربيات للتدريب  ،2010عام  فيو

بالتعاون مع  ،                            ً    والبحث الذي يتخذ من تونس مقرا  له
المعروف اآلن (صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

    ً دليال   ،)omenUN W األمم المتحدة للمرأةهيئة باسم 
للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تدعم 

دولة عربية ووثقت  19الناجيات من العنف في 
تم تقسيم مجال و. 25أهدافها وأنشطتها ومجال عملها

 ،االستماعو ،ألجعملها إلى خمس فئات رئيسية: الم
 ،البحث، والمناصرة والتدريبو ،تقديم المشورةو

عن مجال العمل الذي  باإلبالغحيث قامت كل منظمة 
مات                   ِ أظهر تحليل سريع لس   وقدتخصصت فيه. 

أشار  ،تم توثيقهامنظمة  434المنظمات أن من بين 
إلى أنها  )منظمة 43 أي(في المائة منها  10حوالي 

ندرة المالجئ  نفإ وبالتالي، .26ألجقدمت خدمات الم
جميع في  هايحد من وصول النساء إلتوخدماتها 

 المنطقة. أنحاء

 ،توزيعها الجغرافيمحدودية و قلة المالجئإلى جانب 
فإن األبعاد االجتماعية والثقافية للمنطقة تسهم في 

 ،الحد من وصول النساء إلى المالجئ. على سبيل المثال
أ غير مقبول لجإلى خدمات الماللجوء التصور بأن 

ذلك  يعودلعدم استخدامها. و  ً ا  يشكل سبب قد         ً اجتماعيا  
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والقوانين التي  ،البنية االجتماعية لألسر الممتدة إلى
اج والوصاية واإلدراك االجتماعي السلبي تحكم الزو

تشمل المخاوف األخرى وللمرأة التي تعيش بمفردها. 
اإلدراك  عن    ً فضال  الوصمة المرتبطة بالذهاب إلى الملجأ، 

النساء.  "الحتواء"بأن المالجئ قد تكون وسيلة أخرى 
 ،عالوة على ذلك، فإن تنوع الهويات المتقاطعة للنساء

واالقتصادي أو العرق أو  مثل وضعهن االجتماعي
ؤدي إلى اختالف االحتياجات يقد  ،الحالة الزواجية

معلومات قليلة حول كيفية ال لكنو ؛وإمكانية الوصول
في          ً يفيد جدا  هذا السياق و. نتأثير هذه المتغيرات عليه

فهم كيفية عمل المالجئ في المنطقة العربية ومدى 
 استخدامها بشكل فعال.

ى المالجئ في المنطقة العربية، تم تحديد الحاجة إل
أثناء إشراك المنظمات غير  ،في الدول األخرىو

من العنف من خالل برامج  اتالحكومية مع الناجي
 التوعية واالستشارات االجتماعية وخطوط المساعدة

عرف  ،على عكس المناطق األخرىولكن، . الهاتفية ُ     ال ي    
الكثير عن مدى توافق هذه الخدمات في المنطقة 

مثل حزمة الخدمات  ،العربية مع المعايير الدولية
. هذه 27األساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف

الدراسة تسد هذه الفجوة وتوفر لمحة سريعة عن 
األردن في  يهافر المالجئ وإمكانية الوصول إلامدى تو

والجمهورية العربية جزائر الووتونس والبحرين 
ولبنان والمغرب فلسطين دولة ومان  ُ ع  والسورية 

 الناجياتلنساء ل ،28والمملكة العربية السعودية واليمن
في حين أن هذا التقييم األولي ومن العنف وأطفالهن. 

تقييم شامل  ال بد من إجراء ،يمثل خطوة أولى مهمة
المستوى أ للنساء على لجوطويل األجل لخدمات الم

 المحلي في جميع أنحاء المنطقة العربية.

 المنهجية .اءب

مكون ال نين،            � يتألف من مكو  هج                    َ تستند الدراسة إلى ن  
ن. اكملها استبيانيومراجعة مكتبية، هو األساسي 

المكون النوعي حالة المالجئ في المنطقة  يعرض
فر اتومدى     ً     ً       ً      دليال  شامال  وسياقيا  على يقدم العربية و

مراجعة ال وتقتديالوصول إليها.  إمكانيةالمالجئ و
 سترشد  ُ لي  مكتبية بالمعايير الدولية التي تم تصميمها ال

تيسر تعافي  كونهاإنشاء المالجئ والتأكد من  في بها
في المجتمع. وقد حددت       ً مجددا   ندماجهناو اتالناجي

بشأن إمكانية الوصول إلى                     ً هذه المعايير أحكاما  
على تحمل  ةقدرالأ ومدى مالءمتها ولجخدمات الم

 ،جودتها. باإلضافة إلى ذلك ىمستوو هاتكاليف
 المرأة ضد العنفمنظمة استفادت الدراسة من تقارير 

لالطالع عن المالجئ في االتحاد األوروبي  أوروبا في
ممارسات الجيدة الحالية وتقديم توصيات ال على

 .التي يجدر اعتمادها في هذا المجال اتالسياس بشأن

زعا على الجهات المعنية                     ُ تم تصميم استبيانين و  و
كيفية عمل  حولللحصول على فهم قائم على أدلة 

يمكن ( به يفيوما ال  بالمطلوب يفيالمالجئ وما 
مرفقات الاالطالع على بيانات هذه االستبيانات في 

االستبيان األول  رسل � ا  . )هذا التقريرالواردة في نهاية 
 لجمعالوطنية للمرأة في الدول العربية  اآللياتإلى 

 ،المالجئ التي تديرها الحكومةب متعلقة بيانات
 من تقدمه مافرها واما يتعلق بمدى تو وخاصة في

أ. لجخدمات للناجيات من العنف الالئي يصلن إلى الم
الحصول على بيانات عن ستة مالجئ تديرها  تم وقد

الوطنية للمرأة في األردن  لياتاآلالحكومة من 
 ؛)واحد ملجأ(مان  ُ ع   ؛)ملجآن(فلسطين دولة  ؛)ملجآن(
جدول ( )واحد ملجأ( ةسوريالجمهورية العربية الو

 .29)7.1 المرفق

منظمات المجتمع إلى االستبيان الثاني  إرسالتم و
المدني التي تدير مالجئ في المنطقة العربية. طلب 

االستبيان معلومات عامة عن المالجئ وإدارتها 
ليها. إ اتوتنظيم العمل فيها وإمكانية وصول الناجي

كما استفسر االستبيان عن الدعم المقدم من الملجأ 
وكذلك  ،ألمن والسالمةبما في ذلك تدابير ا ،اتللناجي

هذا  جري � ا  ممارسات التوثيق وأنظمة اإلحالة. وقد 
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مكالمات هاتفية  ومن ثم أعقبته                   ً االستبيان إلكترونيا  
كلما أمكن ذلك. وتم اختيار المنظمات التي  ،للمتابعة

ومراجعة مكثفة شاركت في االستبيان بعد مشاورات 
منظمات كل من هذه المستفيضة لملفاتها. وكانت 

من  اتلتقديم الدعم للناجي بلدهافي     ً  رسميا  سجلة م
 ، �                  ا رسل إليها االستبيان منظمة 50ومن بين العنف. 

منظمة تدير المالجئ في سبع دول  13 استجابت
ثالثة (لبنان  ؛)أربعة مالجئ(: اليمن وهي ،عربية

 ؛)واحد لجأم(فلسطين دولة  ؛)ملجآن(تونس  ؛)مالجئ
واألردن  ؛)واحد لجأم(البحرين  ؛)واحد لجأم(الجزائر 

. كما وردت ردود )1.1المرفق جدول ( )واحد لجأم(
أربعة مالجئ تديرها  منعلى االستبيان الثاني 

الحكومة: واحد في المملكة العربية السعودية وثالثة 
في القسم الخاص بالمالجئ  هابيانات وترد ،في العراق

من أجل و. ر   ً               الحقا  في هذا التقري التي تديرها الحكومة
البيانات الخاصة بالمالجئ  تسم                ُ تسهيل التحليل، ق  

إلى قسمين: المالجئ التي تديرها المنظمات غير 
من منطلق  ،الحكومية والمالجئ التي تديرها الحكومة

كون أسئلة المالجئ التي تديرها الحكومة مختلفة 
 ،تلك التي تديرها المنظمات غير الحكوميةعن     ً قليال  
 .      ً منخفضا  كان د معدل الروألن 

أن البيانات المقدمة في كال االستبيانين تمثل  ومع
أ لجحتى تاريخه، عن توفير الم                   ً أكثر البيانات شموال  

تنطوي على جوانب فهي في المنطقة العربية، 
هامة. فلم تتم اإلجابة على جميع األسئلة  قصور

غير  حاالت كثيرةوكانت البيانات المقدمة في 
بالنظر  ،. ولم يكن من الممكن30متسقة أو غير كاملة

 ،وما عليها من قيود هذه الدراسةلإلى اإلطار الزمني 
كما  ،الحصول على معلومات مفصلة عن كل ملجأ

 المالجئبيكن من الممكن االتصال بشكل منتظم  لم
أو توضيح المعلومات أو  ،للتحقق من التناقضات

الحصول على معلومات تكميلية في حال كانت 
البيانات مفقودة أو متناقضة أو غير واضحة. 

ئج تحليل هذه االستبيانات تدل افإن نت ،وبالتالي
بما في ذلك  ،في المنطقة العربية على حالة المالجئ

ها، وال يمكن الوصول إلي إمكانيةتوافرها و ىمد
توفر هذه البيانات فرصة كبيرة  ،تعميمها. ومع ذلك

، حيث يمكن تعزيز هذه عليها مستقبلية ثبحولبناء 
 .                                    ً البيانات من خالل العمل اإلضافي ميدانيا  

قد  ،ولالرتقاء بدقة الدراسة وتحسين جودتها ُ    ع 
حضره  2019فبراير /شباطلفريق خبراء في  اجتماع

دولي. القليمي واإل على المستويين وخبيرة      ً خبيرا   15
مسودة كان الغرض من االجتماع هو مناقشة و

الدراسة والتماس مدخالت جوهرية من الخبراء 
استعراض في  لسد الثغرات التحليليةوالخبيرات 

 .الدراسات المتوفرة
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 نحو مكافحة العنف ضد المرأة     ٍ شامل                    ٍ دور المالجئ في نهج    مالجئ النساء الناجيات من العنف 

نحو مكافحة      ٍ شامل     ٍ هج                 َ دور المالجئ في ن   .2
 العنف ضد المرأة

أوامر إصدار مالجئ آمنة للنساء وينبغي اعتبار إنشاء 
بحقوق اإلنسان من االلتزامات       ً  التزاما   ،حماية فعالة وفورية

 .يدعم حق المرأة في حياة خالية من العنف

رة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة            ِ تقرير المقر  
 100، الفقرة A/HRC/35/30وأسبابه وعواقبه 

اآلليات عن  معلومات أساسيةيقدم هذا الفصل 
حزمة  الدولية لحقوق اإلنسان والمعايير العالمية، مثل

، الخدمات األساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف
أهمية المالجئ كجزء من استجابة متكاملة  تؤكدالتي 

تحدد هذه اآلليات التزام الدول وللعنف ضد المرأة. 
المرأة من العنف ضدها حماية ل ببذل العناية الواجبة

وتوفير  تهومعاقبمرتكبه ومحاكمة  تهومتابع هعومن
لمعاهدات ااستعراض  ويسلط. للمرأةاالنتصاف 

الدولية واإلقليمية الضوء على األهمية التي يوليها 
 توفير الملجأ كعنصر أساسي في الحماية والوقاية.

 من       ً أساسيا       ً جزءا   العنف من اتالناجي مالجئ تعتبر
 ضد العنف لمكافحة والمنسقة الشاملة االستجابة

 من غيرها مع جنب إلى     ً جنبا   تعمل هيف. المرأة
 العدالة وخدمات العامة االجتماعية الخدمات
 هذا يبحثو. 31اتالناجي لدعم والصحة والشرطة

 كيفية بتوضيح الحماية أوامر في     ً أيضا   الفصل
 سريمن العنف األ اتلحماية الناجي استخدامها

 سريالفصل تأثير العنف األ عرض. كما ينوأطفاله
األطفال، مع إبراز أهمية دمج سالمة األطفال  على
 ،توفير المالجئ واستخدام أوامر الحماية عمليات في

 لمنع المزيد من اإلساءة.

األنواع المختلفة من عن تفاصيل  ويقدم الفصل
ملجأ اليوفرها يمكن أن خدمات الدعم التي 

المالجئ في من العنف ودور  اتمتخصص للناجيال
بها والبيانات  ىالموصالحماية مع اإلشارة إلى المعايير 

ختتم الفصل      ُ أ. وي  لجالمتاحة عن تكلفة توفير الم
المالجئ النسائية  ؤديهالدور الحاسم الذي ت بتوضيح

          ً             وعملها جنبا  إلى جنب مع  ،في حماية الناجيات
الشرطة والصحة الجهات العاملة في مجاالت أخرى ك

توفير الدعم المتخصص الالزم للتعافي  في ،اوغيره
 وإعادة البناء وإعادة االندماج في المجتمع.

بالتصدي للعنف التزامات الدولة  .لفأ
 ضد المرأة

بالتزامات الدولة       ً وثيقا            ً أ ارتباطا  لجيرتبط توفير الم
بموجب  ات،لتصدي للعنف ضد المرأة وحماية الناجيبا

كانت التزامات الدول واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان. 
بموجب القانون الدولي تقتصر بحماية المرأة من العنف 

الجهات الفاعلة إجراءات تقوم بها في البداية على 
 ثم. )الهيئات الوطنية أو وكالء الدولة(الحكومية 

توسعت هذه االلتزامات منذ التسعينيات لتشمل الجهات 
عرف هذا االلتزام  ؛)األفراد(الفاعلة من غير الدول  ُ                 وي   

العنف ضد المرأة في الوقت المناسب وبطريقة  بمعالجة
بموجب التزام العناية و. "العناية الواجبة"مناسبة باسم 

تتحمل الدول مسؤولية ضمان حماية النساء  ،الواجبة
فال من العنف حتى عندما يقع العنف داخل واألط

تها وحمايالعنف ضد المرأة . ويشمل ذلك منع 32المنزل
وتوفير التعويض  تهومعاقبالمرتكب ومقاضاة  منه
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. لقد انضمت الغالبية العظمى من الدول العربية للمرأة
االتفاقيات واألطر ذات الصلة أو شاركت في إعداد إلى 

اتفاقية من  )د( 2لمادة . ا33رصدالبالغ واإلتقارير 
دة       َ المعتم   ،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ل الدول مسؤولية أي شكل من ، 1979في عام  ُ   �                          ت حم 
أشكال التمييز ضد المرأة ترتكبه السلطات أو المؤسسات 

جميع اتخاذ الدول  من )ھ( 2المادة  طلببينما ت ،العامة
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل 

أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. وقد تم توضيح هذا 
ية المعنللجنة  19 التوصية العامة رقمااللتزام في 

في عام  )لجنة سيداو( بالقضاء على التمييز ضد المرأة
والتي حددت العنف القائم على نوع الجنس بأنه  ،1992

ضشكل من أشكال التمييز الذي ي" بشكل خطير    � قو 
قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على أساس 

 .)1الفقرة ( "المساواة مع الرجل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  لم تتناولفي حين و
العنف ضد المرأة أو التزام                         ً التمييز ضد المرأة صراحة  

للجنة  35رقم التوصية العامة  شددت ،العناية الواجبة
على أن  ،19، وهي تحديث للتوصية العامة رقم اوسيد

االلتزام بممارسة العناية الواجبة للقضاء على التمييز 
 35رقم تفاقية. وتبرز التوصية العامة االيشكل أساس 

مسؤولية الدول األطراف في االتفاقية من حيث 
المنع والتحقيق والمقاضاة والمعاقبة وتقديم "

  ترتكبها التيفاالت تعويضات عن األفعال أو اإلغ
وتؤدي إلى عنف ضد  الدول غير من فاعلة جهات
وبموجب شرط الحماية  ))ب( 24الفقرة ("المرأة
مسؤولية إلى التوصية تلك  شيرت ،من العنف اتللناجي

 ،الدولة عن توفير خدمات دعم متخصصة للنساء
 .)‘3’ )أ( 31الفقرة ( في ذلك المالجئ المناسبة بما

يمكن التقليل من أهمية اتفاقية القضاء رغم أنه ال و
فإن معظم  ،على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التشريعات تستمد تعريفها للعنف ضد المرأة من 
 الصادر القضاء على العنف ضد المرأةبشأن عالن اإل

على التزام الدولة               ً الذي ينص أيضا  و ،1993في عام 

العنف إلى جانب ل االنتصاف للناجيات من  ُ ب          ُ بتوفير س  
التحقيق مع مرتكبه ومقاضاته و ،في منع العنف هادور

لزم  ،                              ً ومعاقبته. وعلى نحو أكثر تحديدا   عالن إلاُ     ي 
المذكور الدول بحماية المرأة من خالل توفير 
مجموعة من الخدمات االجتماعية والقانونية 

 ،وخدمات للمساعدة القانونية ،مالجئ منوالنفسية 
   ً                 فضال  عن اتخاذ تدابير  ،مشورةوإعادة التأهيل وال

 .34لضمان سالمة النساء أثناء إعادة التأهيل

الصادر في عام  إعالن ومنهاج عمل بيجينيستمد كما 
تعريفه للعنف ضد المرأة من اإلعالن بشأن  1995

 )أ( 125تضمن المادة تو ،العنف ضد المرأةالقضاء على 
التي يتعين  جراءاتاإلوأهدافه االستراتيجية  من

توفير  ،والقضاء عليه العنف ضد المرأةاتخاذها لمنع 
            ً    ً                  ممولة تمويال  جيدا ، للنساء والفتيات مراكز إيواء

عالن إلالمراجعات الالحقة  في. ولعنفا ضحايا
توفير خدمات  ز أهميةيعزت ، تمومنهاج عمل بيجين

كجزء والتشديد عليها  ،بما في ذلك المالجئ ،الحماية
 من التزام الدولة بحماية المرأة من العنف.

 برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميةويوفر 
قائم إنمائي نهج  عتمادالإرشادات للدول  1994لعام 

من البرنامج الحكومات  4على الحقوق. ويشجع المبدأ 
الوطنية صراحة على العمل على منع العنف ضد المرأة 

 .له تصديوال

التابعة لألمم المتحدة وتقع على لجنة وضع المرأة 
مسؤولية رصد ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ 

في قد تناولت اللجنة، . وإعالن ومنهاج عمل بيجين
 وأقرت ،العنف ضد المرأة مسألة ،2013اجتماعها لعام 

ضد مجموعة من اإلجراءات لمنع جميع أشكال العنف 
 ليه منإالمرأة والقضاء عليها، ضمن ما خلصت 

للحاجة إلى اتباع نهج شامل                    ً استنتاجات. وإدراكا  
 المتفقدعت االستنتاجات  ،للتصدي لمثل هذا العنف

إلى جانب  ،اتعليها إلى اتخاذ تدابير لدعم الناجي
؛ وشمل ذلك توفير مالجئ مستقلة 35تدابير الوقاية

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html
https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_ara.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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جنة وضع المرأة أن إنهاء . كما أبرزت ل36تدعمها الدولة
العنف ضد المرأة أمر حتمي لتحقيق األهداف اإلنمائية 

 األهداف اإلنمائية لأللفية ومنها ، ً ا  دوليالمتفق عليها 
 .37)              ً          التي كان معموال  بها آنذاك(

الحاجة  2030في اآلونة األخيرة، حددت خطة عام 
من  5إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن الهدف 

بشأن  5.2                        ً        لتنمية المستدامة، وتحديدا  الهدف ا أهداف
القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء 
والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك 

وغير ذلك من  لهااالتجار بالمرأة واالستغالل الجنسي 
أهداف  تقومل. عالوة على ذلك، أنواع االستغال

 "حدأ إهمالعدم " على مبدأالتنمية المستدامة 
، وهو ما يتوافق مع توفير الحماية الجميع وشمول

 .من العنف اتلجميع الناجي

لتزامها باالدولة  لوفاءتتمحور الخطوط العريضة 
مكافحة العنف ضد المرأة حول مجموعة من األسئلة ب

العنف مسألة المقررة الخاصة المعنية ب رحتهاالتي ط
هذه   ُ    ون ظمتمسؤوليات الدولة.  بشأنضد المرأة 

التصديق على  )أ(حسب المواضيع التالية: باألسئلة 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

الضمانات الدستورية لمبادئ توفير  )ب(وااللتزام بها؛ 
سن  )ج(د المرأة؛ المساواة للمرأة أو حظر العنف ض

 وضع )د(تشريع وطني لتعويض ضحايا العنف؛ 
سياسات أو خطط وطنية تتعامل مع العنف ضد 

 يهتمنظام للعدالة بين الجنسين  إنشاء )ھ(المرأة؛ 
 اتخدمات للناجي تقديم )و(قضايا العنف ضد المرأة؛ ب

من العنف، مثل المالجئ، والمشورة القانونية 
تدابير في مجال  اتخاذ )ز(وإعادة التأهيل؛  ،والنفسية

اإلعالم والتثقيف لزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة؛ 
براز إات بطريقة تكفل ءجمع البيانات واإلحصا )ح(

 أعالهيوضح الشكل و. 38ظاهرة العنف ضد المرأة
لعنف ضد المرأة ضمن االضطالع لاألهمية المحورية 

 بالعناية الواجبة.

من               ً من العنف جزءا   اتالمقدمة للناجيتعتبر الخدمات 
. إدارتهنهج شامل تتحمل الدول مسؤولية إنشائه و

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية ف     � وتعر  
الخدمات الشاملة على والثقافية التابعة لألمم المتحدة 

 نمن العنف وأطفاله اتأنها المساعدة المقدمة للناجي
صحية والقانونية االجتماعية وال نتلبية احتياجاتهل

                  ً في المجتمع. ووفقا   هندماجإواالقتصادية أثناء إعادة 
للمعايير الدولية، يجب أخذ المبادئ التالية في االعتبار 

توافر  )أ(من العنف:  اتلخدمات للناجيلدى تقديم ا
الخدمة: مدى توافر جميع أنواع الخدمات في بلد 

ميع ج إتاحةإمكانية الوصول إلى الخدمة:  )ب(معين؛ 
فيهن النساء ا مبللناجيات،          ً وجغرافيا                ً الخدمات ماليا  

 ىمستو )ج(ذوات اإلعاقة واالختالفات اللغوية؛ 
ما يتعلق باحترام  المهنية في الخدمة: ال سيما في

جودة الخدمة: ضمان الجودة  )د(؛ اتخصوصية الناجي
العالية لجميع الخدمات المقدمة وتوفير تنمية القدرات 

 مراعاة. ويجب 39في هذا المجالامالت والعللعاملين 
خدمات الرعاية الصحية  لدى إرساءهذه المعايير 

وخدمات العدالة والشرطة والخدمات االجتماعية 
 .40والتنسيق وحوكمة التنسيق

الذي  دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأةيشدد 
على  ،2012في عام  مرأةألمم المتحدة للوضعته هيئة ا

َ  ت در جضرورة أن  الخدمات الشاملة والمتكاملة في  ُ  
ذ من خالل نظام قوي    � تنف  أن التشريعات الوطنية و

لزم الدليل الدول بتأمين التمويل وجنائية. العدالة لل ُ                                 ي 
 هيو ية،عال جودةبلمثل هذه الخدمات وضمان توفيرها 

ما تتضمن الخدمات األساسية الضرورية لدعم       ً غالبا  
فحص و ،إلصاباتا عالجو ،: الخدمات الصحيةاتالناجي

 والرعاية منهما؛ االعتداء الجنسيولصحة العقلية ا
الخدمات القانونية التي تشمل تلقي الشكاوى و

والتحقيق وتقديم الدعم خالل اإلجراءات القانونية؛ 
والخدمات االجتماعية التي توفر خطوط المساعدة 

النفسية واالجتماعية،  المشورة تقديمالهاتفية، و
  .41ألجوالمشورة القانونية، وخدمات األطفال والم

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw-legislation_ar%20pdf.pdf?la=en&vs=1502
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طرية مثل                       ُ والشبكات اإلقليمية والق   ،بما في ذلك األمم المتحدة والمجلس األوروبي ،التي وضعتها الهيئات الدوليةتم تجميع الجدول من التوصيات  :مالحظة

 .نكلتراإالنساء في  عون اتمنظم اتحادو ،)mkaanI(وإمكان  ،بيوت االنتقاليةالوالشبكة الكندية لمالجئ النساء و ،في أوروباضد العنف المرأة منظمة 

 

جميع سلطات  التزامأهمية  أكدت لجنة سيداو وقد
 لدىالعناية الواجبة بممارسة الدولة والجهات الفاعلة 

قضية  ،نظرها في قضيتي قتل نساء في النمسا
 ،)2005(ضد النمسا  )متوفاة( شهيدة غويكشه
 إن. )2005(ضد النمسا  )اةمتوف(وفاطمة يلدريم 

السلطات النمساوية في النظر في مستوى فشل 
نتهك حقهن في ا قدالخطر الذي تواجهه النساء 

على أمر كانت قد حصلت المرأتين من كل فالحياة. 
ّ  ولكن   ؛حماية من  أيفي لم يصدر العام  يالمدع   

على الرغم  ،مرتكبالإلقاء القبض على أمر  تينحالال
عرض  كما ،يمثله كانمن مستوى التهديد الذي  ُ     لم ي     

 ،في كلتا الحالتينومكان آمن.  أي من المرأتينعلى 
أن الدولة الطرف قد خرقت  سيداوالحظت لجنة 

أوصت الدولة الطرف بما يلي: فالتزام العناية الواجبة 

ضمان مراعاة سالمة المرأة في جميع اإلجراءات "
مع التأكيد على أن حقوق  ،المرأةالمتخذة لحماية 

الجاني ال يمكن أن تحل محل حقوق اإلنسان للمرأة 
 .42"في الحياة والسالمة البدنية والعقلية

خاصة المعنية الرة            ِ تقرير المقر   ني ُ ع   ،2017عام في و
تدابير الخدمات  بدراسةالعنف ضد المرأة بمسألة 

 والحماية المتكاملة مع التركيز على أهمية الوصول
أوامر الحماية كجزء من نهج إصدار إلى المالجئ و

 التقرير أوردشامل لمكافحة العنف ضد المرأة. و
تفصيل التزامات الدول المكرسة في المعاهدات بال

الدولية واإلقليمية المختلفة لمكافحة والصكوك 
ضمان " عبرالتمييز والعنف ضد المرأة وحماية النساء 

من حقوق اإلنسان من خالل  نله ماو نسالمته

 اآلمنة المالجئ

 الساخن الهاتفي الخط

 المشورة تقديم

 القانونية االستشارة

 االقتصادي التوظيف مراكز

 الطبية المراكز

 على التصديق
 االتفاقيات

 يكفل الدستور الدولية
 بين المساواة

 الجنسين

 

 البيانات جمع
 اإلحصائية

ر ُ  توف     
 التشريعات

 الوطنية

 التوعية إجراءات
 اإلعالم وسائلفي 

 والمؤسسات
 التربوية

 السياسات توفر
 واالستراتيجيات

 الوطنية

 الخدمات توفر
 المالئمة
 للناجيات

 العناية معايير
 ضد بالعنف الواجبة

 المرأة

 قضائينظام  توفر
 الجنسين بين يعدل

 العنف مسألة ويدرك
 المرأة ضد
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والحصول على أوامر  ويآالم/الوصول إلى المالجئ
هذه التدابير على دور  التقرير تأكيد ومع. 43"الحماية

و يشير إلى أن فهالحاسم في حماية النساء من األذى، 
                                ً يرتبط في كثير من الحاالت ارتباطا  "قتل اإلناث 

قص بعدم توفر المالجئ على نطاق واسع ون       ً مباشرا  
. ثم 44"تنفيذها على القدرةكفاءة أوامر الحماية أو 

تفاصيل حول المالجئ وأوامر الحماية  التقرير عرض
يرتبط بها من تحديات  ماو ا،وكيفية تقاطعه

وقدم توصيات محددة إلى الدول  ،وممارسات جيدة
تبرز أهمية اتباع نهج شامل ومتكامل لمنع العنف 

رة الخاصة      ِ المقر   دعو تقريريالمرأة ومعالجته. و ضد
العنف ضد المرأة الدول إلى توفير عدد مسألة المعنية ب

كاف من المالجئ اآلمنة والسرية مع توفير التمويل 
 ،الكافي لها في كل من المناطق الريفية والحضرية

على األقل لمدة  هامن احدو ىبحيث يمكن الوصول إلو
الدول إلى  التقريردعو ي. كما 45ساعة في اليوم 24

النظر في وضع مؤشرات بشأن المالجئ وأوامر 
 لتنميةا من أهداف 5 الهدف الحماية كجزء من

 .المساواة بين الجنسينب المعني ةمالمستدا

على أهمية التصدي   ً ا  تؤكد المعاهدات اإلقليمية أيض
اتفاقية  منهامن العنف. و تهاللعنف ضد المرأة وحماي

البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة 
اتفاقية بيليم دو بارا ( عليه والقضاء عليه

Convention of Belém do Pará(، بروتوكول الو
الميثاق بالمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق 

بروتوكول ( 2003، األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
بشأن  2013إعالن و، )Protocol Maputo مابوتو

القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على العنف 
 ،جنوب شرق آسيا أمماألطفال في رابطة  ضد

 النساءالعنف ضد  من للوقايةاتفاقية مجلس أوروبا و
. )اتفاقية اسطنبول( ومكافحتهما سريوالعنف األ

التي دخلت حيز التنفيذ  ،كانت اتفاقية بيليم دو بارا
لزمة تعترف                   ُ أول معاهدة دولية م   ،1995في عام 

لحقوق اإلنسان.                                   ً بالعنف ضد المرأة باعتباره انتهاكا  
توفير " هاواجب الدول األطراف فياالتفاقية ز     ِ وتبر  

خدمات متخصصة مناسبة للنساء الالئي تعرضن 
 ،من خالل وكاالت القطاعين العام والخاص ،للعنف

 3. وتطلب المادة ))د( 8المادة ( "في ذلك المالجئ بما
من بروتوكول مابوتو من الدول األطراف اعتماد 

 لحماية المرأة من جميع أشكال العنف وتنفيذ تدابير
ابطة أمم جنوب شرق لر 2013إعالن أما  .)4الفقرة (

القضاء على  اعتزام، فيطلب من الدول األطراف آسيا
بما في ذلك من خالل تعزيز الحماية  ،العنف ضد المرأة

. وباإلضافة إلى )1الفقرة ( والخدمات للنساء واألطفال
خطة العمل اإلقليمية لرابطة أمم جنوب تشير  ،ذلك

 بشأن القضاء على العنف ضد المرأةشرق آسيا 
إلى أهمية  ،عت لتنفيذ اإلعالن ِ ض        ُ التي و   ،)2016(

 بما في ذلك اإلقامة ،خدمات الحماية والدعم للناجيات
 .)15، الفقرة 2اإلجراء (

سطنبول مبادئ ومعايير مركزية تم اتتضمن اتفاقية 
تحديدها باعتبارها ضرورية للتصدي الفعال للعنف 

ي تطلب من الدول تقديم استجابة ضد المرأة. فه
من أربعة من خالل نهج  ،شاملة للعنف ضد المرأة

الوقاية والحماية والمقاضاة واعتماد وتنفيذ عناصر: 
سياسات متكاملة. تشمل الحماية خدمات الدعم 

بما في ذلك المالجئ.  ،المتخصصةكذلك العامة و
يتعين على  ،اتفاقية اسطنبولمن  23فبموجب المادة 
اتخاذ التدابير التشريعية أو غيرها "الدول األطراف 

من التدابير الالزمة لتوفير أماكن إيواء مناسبة يسهل 
ير أماكن إقامة آمنة الوصول إليها بأعداد كافية، لتوف

، هموالتواصل على نحو استباقي مع ضحايا العنفل
لتوضيحي التقرير ايشير . و"طفالهنأسيما النساء و ال

من ض لغرا"أن لى إ اسطنبولتفاقية الى المقدم إ
على        ً وتفضيال  ري لفوا الوصولن ضماهو  ئالمالج

ء لنسااال سيما ، آمن للضحايااء يوإلى إ، ةلساعار امد
صبحوا غير آمنين في منازلهم. إن أل، إذا ما ألطفاوا

أو المالجئ العامة مثل تلك  ،السكن المؤقت وحده
ليست كافية ولن توفر الدعم  ،المخصصة للمشردين

يوضح و. )133، الفقرة 23المادة ( "الالزم أو التمكين
  ً ا  مطلوب ليس الدول األطرافالتقرير التوضيحي أن 

https://www.oas.org/en/mesecvi/convention.asp
https://www.oas.org/en/mesecvi/convention.asp
https://www.oas.org/en/mesecvi/convention.asp
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/ASEANdeclarationVaW_violenceagainstchildren.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/ASEANdeclarationVaW_violenceagainstchildren.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/ASEANdeclarationVaW_violenceagainstchildren.pdf
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://asean.org/?static_post=asean-regional-plan-action-elimination-violance-women-asean-rpa-evaw
https://asean.org/?static_post=asean-regional-plan-action-elimination-violance-women-asean-rpa-evaw
https://asean.org/?static_post=asean-regional-plan-action-elimination-violance-women-asean-rpa-evaw
https://asean.org/?static_post=asean-regional-plan-action-elimination-violance-women-asean-rpa-evaw
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
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 لكنو ،توفير مثل هذه الخدمات المتخصصة هامن
تدعم المنظمات التي تقدم مثل هذه  أنمنها توقع  ُ ي  

للدعم           ً . وإدراكا  )69، الفقرة 9المادة ( الخدمات
الستعادة  ياتحتاجه الناجتالمتخصص للغاية الذي 

حظ التقرير التوضيحي أن يال ،وإعادة بنائها نحياته
 ،هذا الدعم المنظمات النسائية دممن األفضل أن تق
 .)135و 133، الفقرتان 23المادة ( بدعم من الدولة

حزمة  تتألفيتعلق بالمعايير العالمية،  ما فيو
الخدمات األساسية للنساء والفتيات المعرضات 

التي طورتها وكاالت األمم المتحدة، من  للعنف
ممارسات دولية جيدة توجه الخدمات األساسية 

للنساء والفتيات، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة 
حزمة  ساقوالمتوسطة الدخل. وباإلضافة إلى ات

فهي تهدف  ،الخدمات هذه مع الصكوك الدولية األخرى
سد الفجوة بين االتفاقات وااللتزامات المقطوعة "إلى 

 في حاالتدمات على المستوى الدولي لتوفير الخ
بما في ذلك النتائج المتفق عليها  ،العنف ضد المرأة

والنشاط على مستوى  ،2013للجنة وضع المرأة لعام 
توفير التوجيه الفني حول كيفية  لالدولة، من خال

ومن خالل  .46"تطوير خدمات أساسية جيدة النوعية
حزمة الخدمات توفر  ،عمل مع الحكومات الوطنيةال

الدعم ساء والفتيات المعرضات للعنف األساسية للن
والتوجيه االستراتيجي بما يناسب مختلف السياقات 

وتركز على تنسيق الخدمات المعنية بالعنف  ،والبيئات
على المستويين الوطني  تهاوحوكمضد المرأة 

 اتقطاعة للبراساليب عأمع التركيز على  ،والمحلي
 .عليها المتعارفالجيدة مبنية على الممارسات 

استجابة منسقة وشاملة للعنف  .اءب
 ضد المرأة

للعنف الجيدة ستجابة اال نأ األمم المتحدةتعتبر 
 وتطبق ،47منسقة وشاملةهي التي تكون المرأة  ضد

األساسية للنساء والفتيات خدمات الأسس حزمة 

رة الخاصة              ِ توصي به المقر  هو ما و ،المعرضات للعنف
وللنساء الالئي  .48المرأةالعنف ضد مسألة المعنية ب

يتعرضن للعنف مجموعة مختلفة من االحتياجات، 
تترتب  ه. وبالمثل، فإن49الوقت روريمكن أن تتغير بم

مجموعة من  تهومعايشمشاهدة العنف األسري  ىعل
اآلثار السلوكية والنفسية والعاطفية على األطفال، 

              ً ومن المهم جدا  تؤثر في صحتهم ورفاههم وتعليمهم. 
الجناة من ارتكاب المزيد من أعمال العنف للحفاظ منع 

. اتبليوالمستق اتالحالي اتعلى سالمة الناجي
كل من في ويتطلب كل ذلك مجموعة من التدابير 

الخدمات المتخصصة مثل المالجئ النسائية التي 
تقدمها المنظمات غير الحكومية والخدمات العامة 

التي  مثل الخدمات القانونية والصحية والسكنية
 وتيتفا. وفي حين 50تقدمها الوكاالت الحكومية

بين                                     ً نطاق الخدمات المقدمة ومستواها كثيرا  
يشكل الدولة والمنظمات غير الحكومية،  وكاالت

في        ً أساسيا                        ً وعلى نحو متناسق عنصرا    ً ا  مع عملها
 االستجابة الناجحة.

نظام العدالة الجنائية  حيلييمكن وينبغي أن 
والهيئات الحكومية األخرى  )إلخ ،الشرطة ،المحاكم(

أ أثناء لجالنساء واألطفال إلى المالجئ التي توفر الم
 يمكن لموظفي ،. وفي المقابل51األزمات عند اللزوم

 جئن إلى الملجأاإليواء مساعدة النساء الالئي 
دعمهن أو بالغ الشرطة، إلثقة بال على التسلحنفسهن بأ

يمكن كما            ً                     إذا كن شهودا  في أي محاكمة الحقة. 
أ مساعدة النساء في الحصول على لجلموظفي الم

الدعم المناسب للصحة البدنية والعقلية الالزمة 
لتحسين رفاههن ومساعدة المهنيين الصحيين على 

 .األسريفهم تعقيدات العنف 

تدابير الحماية القانونية أساسية في االستجابة  تعتبر
زيادة سالمة ل وذلك ،المنسقة للعنف ضد المرأة

منع المزيد من العنف على حد ل، ونوأطفاله اتالناجي
يمكن أن      ً مهما          ً قانونيا                                 ً سواء. وتعد أوامر الحماية إجراء  

كما هو موضح في تقرير  ،اتيوفر حماية كبيرة للناجي
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العنف ضد المرأة مسألة المقررة الخاصة المعنية ب
حزمة الخدمات  نصوت .201752 الصادر عام

على أن األساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف، 
أحد تدابير الحماية الرئيسية التي هي أوامر الحماية 

ن حتجيال النساء وبما أن . 53اتيجب توفيرها للناجي
 وفي ظلأ، لجالذهاب إلى مب هنجميع يرغبن أو ال

فإن  ،      ً تقريبا  أ في كل دولة لجمساكن الم في نقصال
خرج الجاني من المنزل المشترك  ُ ت   التيأوامر الحماية 

       ً     ً    وفر شكال  بديال  من تيمكن أن  ،والمنطقة المجاورة له
مع  يبقين                         ً     ظهر األبحاث أن النساء غالبا  ما  ُ ت  والحماية. 

وعندما يجبرن على  ،شريكهن العنيف لعدة سنوات
يحاولن عدة  ،على سالمتهن               ً المغادرة حفاظا  

بما في ذلك التدابير القانونية.  ،يجيات مختلفةاسترات
تكون النساء في بعض الحاالت ال يمكن أن ن كلو

بسبب مستوى التهديد الذي وذلك آمنات في منزلهن 
ما يجعل م ،يواجهنه من شريكهن الحالي أو السابق

 ضطرهن الوحيد هو طلب األمان في ملجأ. ويذمال
أو حتى لمسافات طويلة  السفرإلى بعض النساء 

. على سبيل 54للشعور باألمانالتنقل بين المالجئ 
رحلة من  18,000تشير األبحاث إلى أكثر من  ،المثال

كل عام في المملكة  فات                 � تقوم بها نساء معن  هذا النوع 
كال ر ي. وبالتالي، من الضروري توف55المتحدة وحدها

المالجئ وأوامر الحماية، وأن النوعين من المساعدة، 
يكون ذلك من  األفضل أنو ا،مستخدامهتنسيق ايتم 

 محامية/أو محام ة/اجتماعي ة/خالل أخصائي
 .اتالناجي/ايالضحل

الحماية هي تدابير قصيرة األجل للنساء  أوامر
المعرضات لخطر العنف الوشيك. فهي تتيح الوصول 

إلى الدعم وتوفر الوقت الالزم لتدبير الحماية على 
 لكن. واتى سالمة الناجيللحفاظ عل ،المدى الطويل

 يكون فيهاأوامر الحماية أو  تتاح فيهابعض الدول ال 
أو ال ينفذ بشكل فعال.   ً ا  الحماية محدود وامرقانون أ

العنف مسألة وقد الحظت المقررة الخاصة المعنية ب
ضد المرأة العديد من المشكالت في طريقة استخدام 

 تيالمما يقلل من ميزات الحماية  ،أوامر الحماية

عدم إبالغ  ؛: عدم إصدارها على الفورمنهاو ،هاتوفر
النساء أنه يمكنهن التقدم بطلب للحصول على أمر 

رفض إصدارها عند استيفاء المتطلبات  ؛حماية
. 56وعدم إنفاذها أو عدم تجريم انتهاكاتها ؛القانونية

محاسبة مرتكب الجريمة من خالل               ً ومن المهم جدا  
ألن الخرق يمكن أن  ،تجريم أي خرق ألمر الحماية

يزيد بشكل كبير من المخاطر التي تواجهها النساء 
 وأطفالهن ويمكن أن يؤدي إلى القتل.

 تشريعات بشأن      ً حديثا   صدرت ،المنطقة العربية في
على أحكام ألوامر الحماية. تحتوي العنف ضد المرأة 

ما هو قائم من كثير من هذه التشريعات الويكمل 
على خيار تحتوي في الوقت ذاته وجراءات جنائية إ

أوامر الحماية المدنية. ومع تزايد توفرها، من اإلنصاف 
الحماية هو قاعدة ناشئة  مرالتأكيد على أن توفير أوا

مزيد من العمل  ولكن المطلوب ،داخل المنطقة
وجدت وألخرى. مع الخدمات ا هذه األوامرلمواءمة 

األبحاث التي أجرتها اإلسكوا أن أحكام أوامر الحماية 
مع األطر الدولية                         ً في المنطقة تتوافق عموما  

 ريعاتلم تسن أي دولة تش ،لكنوالممارسات الجيدة. و
شاملة تغطي جميع البروتوكوالت الالزمة التي حددها 

دليل األمم المتحدة لالستجابة الحتياجات الحماية 
 .57ألجما يتعلق بالم وال سيما في ،اتللناجي المحددة

                        ً     ً  لمالجئ وأوامر الحماية دورا  هاما  لوالجدير بالذكر أن 
. األسريفي حماية األطفال الذين يشهدون العنف 

الذين األطفال على  األسرييقتصر التأثر بالعنف  وال
األطفال    ً  أيضا   يطاليتعرضون له بصورة مباشرة، بل 

من صدمة يمكن أن      ً أيضا  هم يعانون ف العنفشهود 
يكون لها تأثير طويل األجل على صحتهم وتعليمهم 

ورفاههم. ويمكن أن توفر المالجئ الدعم الخبير الذي 
يكون في حاجة ماسة إليه األطفال الذين شاهدوا 

تقديم                   ً ويمكن للمالجئ أيضا   ،يةسرسوء المعاملة األ
إليها، معلومات عن المساعدة القانونية والوصول 

. 58في ذلك حضانة الطفل أو إجراءات الزيارة بما
العنف مسألة أقرت المقررة الخاصة المعنية ب وقد
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أهمية توفير تدابير الحماية والدعم المرأة  ضد
الدول إلى ضمان  دعت، والنساء الناجيات ألطفال

إدراج سالمة األطفال واحتياجاتهم ضمن أحكام 
 .59الحماية والمالجئ أوامر

المة األطفال ومصلحتهم الفضلى ذات أهمية تعد س
ما يتعلق بالزيارة. وقد استخدم بعض  خاصة في

مما  ،الجناة االتصال بأطفالهم كوسيلة لمواصلة العنف
أو /وفاة النساء وإلى يؤدي إلى مزيد من األذى وحتى 

حدد البحث الذي أجراه اتحاد المعونة وقد أطفالهن. 
تلوا كفي إن    ً طفال   19لترا كالنسائية في إن ُ      لترا وويلز ق             

 2015و 2005العنيف بين عامي  والدهمعلى أيدي 
. وينبغي أن 60"في ظروف تتعلق باالتصال باألطفال"

بما في ذلك حقه في  ،تكون المصالح الفضلى للطفل
االتصال ترتيبات ساس عند النظر في ألهي ا ،األمان

المعنية بالطفل أو زيارته. وتوصي المقررة الخاصة 
ؤكد وت ،العنف ضد المرأة بتنظيم الزيارة بعنايةمسألة ب

نهج متكامل لسالمة الطفل عند توفير  اتباع ضرورة
 . 61تنفيذ أوامر الحمايةلدى المالجئ و

الخطوط الهاتفية الساخنة التي تقدم المشورة 
والمعلومات حول الدعم المتاح وكيفية الوصول إليه 

                     ً ضمن نهج منسق، وغالبا  إجراء حمائي مهم         ً هي أيضا  
. ويجب أن اتما تكون نقطة االتصال األولى للناجي

تكون الخطوط الهاتفية الساخنة الوطنية متاحة 
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، لضمان       ً مجانا  

النظر عن مكان     ّ بغض   ،إلى الدعم اتوصول الناجي
              ُ                  في بعض الدول، ت ستكمل هذه الخطوط و. نإقامته

ية أو إقليمية تديرها منظمات غير بخطوط محل
تقدم الخطوط الهاتفية وحكومية تشغل المالجئ. 

الساخنة المشورة بشأن المالجئ، إن وجدت، 
حول كيفية االتصال بأي مالجئ تقبل  وتفاصيل

 اإلحاالت الذاتية.

يتطلب اتباع نهج منسق للتصدي للعنف ضد المرأة 
كومية الح ،مجموعة من الوكاالت المختلفةاشتراك 

في حين أن وعمل بشكل فعال. في ال ،وغير الحكومية
فإن الجهات  ،الدولة ملزمة بالرد على العنف ضد المرأة

هي  ،مثل المنظمات النسائية ،الفاعلة غير الحكومية
. إن قرب اتاألنسب لتقديم خدمة مباشرة للناجي

باإلضافة  ،المجتمع المدني من النساء ضحايا العنف
إلى ما يتمتع به من مرونة وقدرة على االستجابة 

يجعل دوره  ،العاجلة والفعالة الحتياجات الضحايا
أن يجب  ،كمقدم خدمات ال يقدر بثمن. ولتحقيق ذلك

أن تنص و      ً        متوافقا  عليها األهداف والتعاريف  تكون
حول جراءات واضحة إبروتوكوالت و علىالسياسات 

تبادل المعلومات والسرية  جوانب المسألة ومنها
التمويل. كفاية ألدوار والمسؤوليات وتوزيع ا وضوحو
تعاريف ال حولتدريب المهنيين               ً من المهم أيضا  و
 األسريللعنف ضد المرأة والعنف  ةمشتركالم يهافالمو

 .62وعنف الشريك الحميم

تع��ف المالجئ ووصفها  .يمج
ومعاييرها والغرض منها ودورها في 

 والدعم الحماية

 "                          ّ نمت كما عندما كنت مع والدي  "

 في ملجأناجية 

 )أم لطفلين هاربة من زوجها(

 الرباط، المغرب

 .3 .ص ،2015GNWS , :المصدر

هناك فرق واضح بين الخدمات العامة والخدمات 
 يتمالخدمات العامة فأ. لجالمتخصصة المتعلقة بالم

االحتياجات المختلفة دعم مجموعة من ل تصميمها
 ،لكل من الرجال والنساء وتشمل مالجئ للمشردين

لذين يعانون من مشاكل ل  ً ا  وسكن ،ةعائلي مالجئو
رعاية المسنين. ل  ً ا  ور                            ُ الصحة الجسدية أو العقلية، ود  
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الخدمات المتخصصة للنساء الالئي يهربن من أما 
للنساء  ةتخصصممالجئ فتقدم العنف األسري 
تزود من العنف. هذه المالجئ  اتمصممة للناجي

 نخبراء لتلبية احتياجاته ينفذهبدعم  اتالناجي
وموظفات موظفون  اويديره ،العاجلة والطويلة األجل

مية وأه ،وتأثيره ،لديهم فهم مفصل للعنف ضد المرأة
لعنف ل المعرضات. النساء هنوتمكين اتحماية الناجي

رغم كونها  إلى المالجئ العامة اللجوء يمكنهن األسري
في تلك لتوفير دعم متخصص للنساء  غير مصممة

ال تلبي احتياجاتهن  التي تقدمهاالخدمات و ،الحاالت
لدعم لالخاصة وال يمكن اعتبارها كافية أو معادلة 

 .63ائي متخصصالذي يقدمه ملجأ نس

كبير من البحوث حول ما تحتاجه النساء    ٌ كم   أجري
وأطفالهن للتعافي من صدمة العنف وإعادة بناء 

توفير مجرد بكثير  ن، وهي احتياجات تفوقحياته
هو  النساء ؤالءهتحتاجه  فما. 64الليل ضاءلقسرير 

 األوجهمتعدد وال والكاملالدعم المتخصص الشامل 
 وهي ،وحقوق اإلنسان نسالمتهركز على ي ذيال

طاقم عمل  هاقدميأن  ينبغيمتخصصة  اتخدم
ف المعهد األوروبي يةفي بيئة تمكين خبير ّ                  . يعر      

الخدمات المتخصصة بأنها  للمساواة بين الجنسين
خدمات خاصة بنوع الجنس تم إنشاؤها لحماية "

وتمكين النساء الناجيات وأطفالهن من عنف الشريك 
لتلبية احتياجاتهن الخاصة              ً ومصممة خصيصا   ،الحميم

يتم توفير هذه الخدمات والعاجلة والطويلة األجل. 
من قبل موظفين متخصصين لديهم معرفة متعمقة 

 .65"ضد المرأةبالعنف 

في المنطقة العربية ال تتبع المعايير العالمية عدة     ٌ دول  
زمة الخدمات األساسية للنساء ح المنصوص عليها في

: توفير ما يلي بما في ذلك ،المعرضات للعنف والفتيات
 ؛تدابير أمنيةو ؛أماكن آمنة ومأمونة للطوارئ

بروتوكول و ؛                             ً احتياجات اإلقامة األساسية مجانا  و
بما في ذلك الرعاية البديلة  ،لألطفال غير المصحوبين

؛ ةومناسب يةكون ضرورت ماعلى المدى الطويل عند

. في بعض 66اقةوالسكن للنساء والفتيات ذوات اإلع
محايد لتقديم يستند تقديم الخدمات إلى نهج  ،الدول

بما في ذلك المالجئ  ،"األسرة بأكملها"الخدمات إلى 
هذه المالجئ ليست و.                           ً المقدمة للرجال والنساء معا  

عترف ا    ْ وإن   ،النهج هذا مثل لكن. و67في أماكن سرية
، يتعرض له الرجال من إيذاء، ال يساعد النساء ماب

 كونلو ،جانيال عتبرنهمع من ي وذلك ألنه يأوي النساء
يعرض للخطر سالمة النساء الالئي فعنه              ً الموقع معلنا  

المسيئين.  حياتهن ءن شركام مالجئ عنيبحثن 
بعين االعتبار والذي ال يأخذ يؤدي النهج المحايد و

جتماعية لكل من المرأة األدوار والمسؤوليات اال
إلى فشل في معالجة األسباب الجذرية  ،والرجل

والدوافع للعنف ضد المرأة، والطبيعة التمييزية للعنف 
يمكن . هذا السكن 68سيداوانتقدته لجنة  قدو ،سرياأل

فر الملء الثغرات بشكل مؤقت في تواستخدامه 
        ً ليس بديال   ولكنه ،للنساءالمخصص ملجأ الاألماكن في 

 منيعات غيرؤدي إلى بقاء النساء يا ويمكن أن له
عندما يغادرن الملجأ كما كن عند وصولهن  للمخاطر

التي ينطوي عليها الملجأ المخاطر األخرى  منليه. وإ
إتاحة الفرص للجناة لمواصلة استخدام المحايد، 

إلساءة إلى شركائهم وتشجيع ااإلكراه والسيطرة في 
د من   � صع   ُ ي   مما ،النساء على البقاء في عالقات خطرة

. ها                              ً           مخاطر سالمة المرأة وأطفالها بدال  من الحد من
 ،في حين أنه من المهم التدخل مباشرة مع الجانيو

الجنائية وبرامج  يجب أن يتم ذلك من خالل العقوبات
 .69مساءلتهم مباشرة عن أفعالهمل ةانموجهة ضد الج

 ينيمكن أن توفر مالجئ النساء الحماية والدعم الالزم
إلى جانب  ،مالئمةفي حالة وجود التشريعات ال

قيادة ومبادئ ومعايير العناصر األخرى المطلوبة من 
أن يؤدي يمكن ووموارد.  ينلجنسمراعية لومقاربة 

     ً دورا                      ً في مالجئ النساء أيضا   اتوالناجي نولموظفا
في زيادة الوعي حول العنف ضد المرأة        ً رئيسيا  

يقوموا مع المهنيين من  أنمجتمع والوتأثيره في 
دعم وضع السياسات ب ،الشرطة والقضاء والصحة

 .الجنسعلى أساس وتحدي التمييز 
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 التش��ع .1

تنفيذ  ،التزام الدول ببذل العناية الواجبة قتضيي
التشريعات المحلية لتوفير خدمات الدعم الشاملة 

 ،يجب أن يشمل ذلك المالجئو ؛اتالمتكاملة للناجيو
ال يعني هذا ووكذلك العقوبات الجنائية على الجناة. 

بنفسها. في  هاوتشغيلالدول إنشاء المالجئ على أن 
 أفضلير الحكومية قد تكون المنظمات غ ،الواقع

نها ألومهارة لتقديم خدمات متخصصة   ً ا  زيجهت
 ،. ومع ذلك70األسريدراية بديناميات العنف  أكثر

المالجئ وتوفير  ءدعم إنشاب ملزمةفإن الدول 
 التمويل لها.

إال  ،يعد التشريع خطوة مهمة لحماية حقوق المرأةو
لم يتم تنفيذه بالكامل  نمحدودة إ بقىت تهقيم أن

السياسات واإلجراءات والتوجيه  وتعدومراقبته. 
لدعم تنفيذ   ً  معا  مطلوبة عناصر والتدريب 
ما يتعلق بالقوانين التي تعالج  خاصة في ،التشريعات
بسبب المواقف السائدة  ،المرأة العنف ضد

قد يؤدي وهذه الظاهرة. لفهم الالوعي أو  محدوديةو
حقوق المرأة إلى تجاهل  مقابللوية األسرة األو إيالء

 ،تقليل من شأنه إلى الحد األدنىالأو  األسريالعنف 
 نذيلويمنع النساء من الوصول إلى الحماية والدعم ال

  .71للحفاظ على سالمتهن ماإليه جنيحت

 طلوبةباإلضافة إلى التشريعات والسياسات المو
الوصول إلى يكون أن المهم أ، من لجتوفير المل

يتضمن  ال وأن ،    ً              متاحا  لجميع النساء المالجئ
أي في قانون األسرة على سبيل المثال،  ،تشريعال

أن بعض  ومعمنع النساء من القيام بذلك. بنود ت
ضع قوانين لزيادة قد والدول في المنطقة العربية 

هذه ال يزال عدد من ف ،حماية المرأة من العنف
رة الرجل دعم سيطيالتمييز و ينطوي علىقوانين ال

 على المرأة.

 المبادئ .2

ً                     تم إنشاء المالجئ النسائية بناء  على عدد من المبادئ                              
والطريقة التي تعمل  ،غرضها مع تتوافقاألساسية التي 

وقيم تقديم هذا  ،بها مع الناجيات ومجتمعهن المحلي
هيئة األمم المتحدة  وقد أوصت. 72النوع من الخدمات

 ،حيثما أمكنتقوم بتقديم الخدمات، "للمرأة بأن 
 ،منظمات نسائية غير حكومية مستقلة وذات خبرة

عن     ً شامال            ً تقدم دعما   لنساء الناجيات من ا بتمكين ىُ   ي 
. 73"الجنسين بين المساواةعلى أساس مبادئ  ،العنف

 آلياتتشمل المبادئ الرئيسية المستمدة من  ويتعين أن
 ما يلي: إلنسان والمعايير العالميةلحقوق الدولية ال

العنف ضد المرأة نهج قائم على فهم طبيعة اتباع 
 المرتبط باألدوار واألنماط والمسؤوليات االجتماعية

ف اتفاقية القضاء  .الخاصة بكل من المرأة والرجل ُ   �                 ت عر 
العنف ضد المرأة  ،على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

من مظاهر عالقات                        ٌ من أشكال التمييز ومظهر      ٌ شكل   بأنه
                          ً                     القوة غير المتكافئة تاريخيا  بين الرجل والمرأة. 

يأخذ باالعتبار نهج  عتمادالمهم اإلقرار بذلك وا منو
التمييز القائم على األدوار والمسؤوليات االجتماعية 

لفهم طبيعة وحجم العنف  لكل من الرجل والمرأة
والحواجز الخاصة التي تواجهها المرأة والتجارب  ضد

عدم المساواة هو من عواقب العنف ضد المرأة فالنساء. 
ففي ظل بين الجنسين والتمييز على أساس الجنس. 

دة، العوامل االقتصادية والثقافية والدينية  من      �    المقي 
شريك البل                               ِ رجح أن تتعرض النساء للعنف من ق  الم

 ،بما في ذلك االغتصاب والعنف الجنسي ،الحميم
ضحايا متكررات وأكثر عرضة  يصبحنرجح أن الم منو

ناهيك عن الهرب.  ،إلبالغ عن العنفافرص  للحرمان من
نهج يفهم ويدرك األسباب الجذرية للعنف  عتمادباو

 مساحاتر يتوف ئيةنساالمالجئ ال تستطيعالمرأة،  ضد
 يقدمن ممننساء فقط  توظيفآمنة للنساء فقط و

 خدمات مناسبة وفي الوقت المناسب.
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 نحو مكافحة العنف ضد المرأة     ٍ شامل                    ٍ دور المالجئ في نهج   مالجئ النساء الناجيات من العنف  

يتطلب  وعدم التمييز.النساء  جميع شمول تعزيز
اعتماد ضمان وصول جميع النساء إلى مالجئ النساء 

يشمل النساء غير  سريتعريف واسع للعنف األ
قيود على  دون ،المتزوجات ليس فقطالمتزوجات و

أو  اتمهاجرك هنأو وضع ،أو الوضع االجتماعي ،العمر
د على اعتماال وعدم ؛أو العرق ،أو اإلعاقة ،اتئالج

 الحضورمن لنساء ا تمكينوقدرة المرأة على الدفع 
قيد  ،. في العديد من الدولنفسهنأ تلقاءأ من لجللم ُ     ي 

 حيث ،الوصول إلى مالجئ النساء بموجب القانون
من خالل إحالة من الشرطة  إالها يلإ لجوءيمكن ال ال
، على سبيل المدعي العام أو األخصائي االجتماعي أو

 تكونأن                             ً . تتطلب إمكانية الوصول أيضا  المثال
ستجابة على مدار اال من لتتمكنلمالجئ موارد كافية ل

حاجة إلى المالجئ التي يمكن           ً هناك أيضا  وساعة.  24
 ،إعاقة أو مع أطفال يعانون من/ذوات اإلعاقة ونساء لل

عد احترام التنوع واتباع نهج و. 74الوصول إليها ُ                             ي 
  ً ا  كإدرا ،من هذا المبدأ     ً مهما              ً تمييزي جزءا   غير

لتحديات التي قد تواجهها نساء األقليات والجماعات ل
ي أل التصدياألخرى في الوصول إلى المالجئ و

. ويشمل ذلك نواستقالله نحواجز تحول دون سالمته
احتياجات مختلف النساء  تالئمخدمات ال جعل

 .لهن ةوتقديم المساندة اللغوي بالدعم المعنيات

سالمة المرأة وأمنها وخصوصيتها  ضمان
ّ  يعد  على سريتها.  المحافظةو توفير أماكن آمنة   

مالجئ النساء.  منللنساء وأطفالهن الهدف الرئيسي 
وتقييم  ،للمبنى الماديةويتطلب ذلك ضمان السالمة 

 ،لها والتصديمن المرتكبين  حتملةمأي مخاطر 
وتوفير بيئة  ،والحفاظ على سرية جميع السجالت

إذا كانت وأ والمتطوعين. لجعمل آمنة لموظفي الم
خدمات           ً تقدم أيضا   للنساء                       � المنظمة التي توفر ملجا  

الخدمات في مكان  تلكفيجب عليها تقديم  ،للرجال
 .نورفاهه النساءمنفصل لضمان سالمة 

أن  ةضرور ،                           ً ن يتعلقان بسالمة المبنى. أوال  اهناك عنصر
الوصول يقتصر وأن   ً ا  وآمن  ً ا  أ سريلجموقع الميبقى 

 ،                                              ً ليه على الموظفين األساسيين والعاملين فقط. ثانيا  إ
ة والشرطة يخدمات الصحال لجأ من مرافقالم قرب

دمات المجتمعية والمتاجر لتمكين وغيرها من الخ
 بسهولة.إلى هذه المرافق من الوصول الملجأ سكان 

الحفاظ على خصوصية وسرية النساء ويتطلب 
، إلى نوأطفالهن أساليب قوية للتعامل مع سجالته

تبادل    ّ أي  وجانب بروتوكوالت وتوجيهات واضحة. 
كون ينبغي أن يلمعلومات بين الوكاالت المتعاونة ل

. 75اتحماية حقوق ومصالح الناجيل      ً      محدودا  وذلك
يعد ضمان سالمة ورفاهية الموظفين كما 

يجب و ؛من مبدأ السالمة     ً مهما                  ً والمتطوعين جزءا  
وضع سياسات وبروتوكوالت وإرشادات مناسبة 

لدعم الموظفين الالزمة  تدريباتوتقديم ال
 والمتطوعين لتحقيق ذلك.

يعد في تقرير المصير.  حقهادعم تمكين المرأة و
صوتهن وتمكينهن من  إليصالتوفير مساحة للنساء 

من        ً أساسيا                     ً حياتهن الخاصة جزءا   في التحكم
ينطوي هذا النهج على تغلب النساء على وعافيهن.  َ ت  

 ،والتحدث عن تجاربهن تهوصمو األسريعار العنف 
واحترام حقهن في اتخاذ  تصديقهنباإلضافة إلى 

بعض النساء  يشجع ذلكيمكن أن وقراراتهن الخاصة. 
السعي إلى العدالة وتحديد نوع الدعم الذي على 

يجب أن يكون الموظفون في المالجئ و. غبن فيهير
 ايتعاونوأن نهن وومسؤولين أمام النساء الالئي يدعم

يجب أن و. احول كيفية إعداد المالجئ وتشغيله نمعه
تكون المرأة قادرة على اتخاذ القرارات الخاصة بها 

 اوأال تخضع للخبراء أو المهنيين الذين يخبرونه
كان على غرار التحكم الذي  ،فعله ايجب عليه بما

                          ً يمكن أن يسهم التمكين أيضا  ومعها.  مارسهيالجاني 
وعدم األسري، عتداء االمسائل في زيادة الوعي حول 
. 76والتمييز داخل المجتمع ،المساواة بين الجنسين

قدرة  تعزيزيتمثل جزء مهم من التمكين في و
 هاعلى المشاركة في تطوير الخدمات وتقييم اتالناجي

 .نوالتعرف على أي تغييرات ناتجة عن مشاركته
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بما في ذلك الصحة الجنسية  ،صحة المرأة حسينت
النساء عادة ما تكون لدى والرفاه.  ،واإلنجابية

أ مجموعة لجواألطفال الذين يسعون للوصول إلى الم
وبات من احتياجات الصحة البدنية والعقلية. 

 ،تبعوني اتالمتخصصون الذين يعملون مع الناجي
، بالصدمات الدراية على يعتمد      ً سلوبا  أ متزايد، وبشكل

. رياألساآلثار النفسية والجسدية الضارة للعنف و
يجب أن تكون مالجئ النساء قادرة على دعم  ،وبالتالي

بما في ذلك  ،لى الرعاية الصحيةعصول المرأة ح
لتعزيز صحة وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 

يلزم توفير دعم متخصص يلبي  ،المرأة ورفاهها
 اتيجب أن تكون النساء قادرواحتياجات الناجيات. 

 ماعن أي عنف تعرضن له وأن يتلقين  فصاحإلاعلى 
يعمل اإلرشاد الذي     ّ يعد  ويحتجنه من دعم متخصص. 

على و ل     � التحم   على تهنقدرو النساءتعزيز طاقات على 
       ً له شكال   ،نتعرضيمن فهم وتسمية العنف الذي  ننهيمكت

 .ءالعالج التي توفرها مالجئ النسا من أشكال     ً مهما  

       ً اساسيا       ً أمرا  المبادئ استيفاء هذه     ّ يعد  ، المحصلةوفي 
 ومنعالية الجودة. وفعالة  إيواءإلنشاء خدمات 

، األسباب المهمة التي تجعل المنظمات غير الحكومية
في وضع أفضل إلدارة خدمات في جميع أنحاء العالم، 

هذه المبادئ مع ل استيفاؤها ،أ بدعم من الدولةلجالم
طويل وال امل للجميعتركيزها على التمكين والدعم الش

دعم العلى  عادةخدمات الدولة  تركزبينما  ،األجل
 .77األمدقصير ال

 لجأخدمات الم .3

توفر المالجئ مجموعة من خدمات الدعم للنساء. 
 دونخدمات التواصل    ً  أيضا   منها توفر غالبية كبيرةو

أن  كما ،للنساء في مجتمعهن المحلي سكنية رعاية
تعمل و.      ً ساخنا      ً خطا           ً دير أيضا  ت ئالمالج بعض

المالجئ عن كثب مع مقدمي الخدمات والمهنيين 
من الوصول إلى أشكال  اتاآلخرين لتمكين الناجي

أخرى من الدعم العام والمتخصص، مثل مراكز 
يسرد وأزمات االغتصاب أو مراكز المشورة القانونية. 

دناه نطاق الدعم الذي تقدمه مالجئ أ 1الجدول 
للمبادئ                            ً يجب تقديم هذه الخدمات وفقا  والنساء. 

 الموضحة أعاله.

 ألجمتطلبات توفير خدمة الم .1الجدول 

 اتالمؤشر ةالخدمتقديم  ةالخدم

سكن آمن يمكن 
 الوصول إليه

 الوصول يةنامكإ ةتاحإو للجوءمكان توفير 
   ً را  لجميع النساء ممن يواجهن خط إليه

 .وأطفالهن  ً ا  مباشر

 ؛وسيط دونممكن  الملجأ في قبول المرأة •

 24على مدار متاح الوصول إلى ملجأ واحد على األقل  •
 أيام في األسبوع؛ 7ساعة، 

إلى  نساءالمالية التي تحول دون وصول ال العوائقعدد  •
 أ.لجالم

خط ساخن على 
 ساعة 24مدار 

على على األقل ر خط ساخن واحد يتوف
بما في  ،ساعة لتقديم المشورة 24مدار 

 أ للنساء.لجذلك كيفية الوصول إلى م

من  ألجر معلومات حول كيفية الوصول إلى م  ُ وف   َ ت   •
 .الخطوط الساخنة الوطنية والمحلية

سري نحو على تقييم االحتياجات األولية  تخطيط السالمة
 اوم نلجميع النساء لتحديد احتياجاته

وضع خطة ذلك لو ،خاطرمن م يواجهنه
 للسالمة.

بالخبرة الالزمة إلجراء تقييم  الموظفات/نيع الموظف  ُ مت   َ ت   •
 الحساسيات، مراعاة معشامل للمخاطر، وطرح األسئلة 

ً  أجال . بعدوفهم وتحديد مجاالت الخطر الفوري واأل    
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وقوع  عنددعم ال
األزمات والدعم 

 األمدطو�ل ال

دعم ال تقديممختصات ل/توفير مختصين
 األمد،طويل العند وقوع األزمات والدعم 

 بناء الثقة وتقليل التوتر. بهدف

 ؛طويل األجل     ً دعما   النساء يتلق •

الناشطة أو والمشورة لهن ن يقدم  َ م  النساء حرية اختيار  •
في  نأثناء إقامته نمعه يتواصل الذيالرئيسي ناشط ال

 الملجأ.

طاقم متخصص يفهم ديناميات توفير  المشورة
تقديم المشورة ل وآثاره األسريالعنف 

 .والجماعيةالفردية 

النساء المرونة وإعادة بناء الهادف إلى إكساب دعم ال •
 ؛حياتهن

 .نواحترامه نساءاالستماع لل •

النساء على الوصول إلى الرعاية  ةساعدم الصحة والرفاه
بما في ذلك  ،الطبية العامة والمتخصصة

خدمات ومعلومات الصحة الجنسية 
 وسائل من ةتوفير مجموعوواإلنجابية. 

 .الرفاهية تحقيق

 ،سريآلثار المؤلمة للعنف األل الموظفات/نيعي الموظفو •
 من اضطرابات ما بعد الصدمة؛كثيرات تعاني نساء  حيث

لجهة االختصاص  ر الدعم المتخصص واإلحالة  ُ وف   َ ت   •
بما في ذلك  ،الحتياجات الصحيةلمجموعة من ا بالنسبة

 تعاطي المخدرات.

وتقديم  ،النصح
 والمناصرةالمشورة 

بشأن مجموعة من  نساءإسداء المشورة لل
مالية الحتياجات االفي  نالقضايا لمساعدته

على سبيل  ،أو غيرها من االحتياجات
 نأو ك ،لإليذاء المالي نإذا تعرض ،المثال

بحاجة إلى الوصول إلى السكن عندما 
احتياجات تلبية  ةتابعمو ؛الملجأ نغادري

 فرادى النساء مع مهنيين آخرين.

 ر مجموعة من النصائح والمعلومات حول:  ُ وف   َ ت  

 ؛لوائح الرعاية االجتماعية •

 ؛السكن •

 ؛ماليةالمور ألا •

قادرة على مغادرة  صبحتل مرأةال الذي تحتاجهدعم ال •
 أ.لجالم

خدمات للنساء 
ذوات االحتياجات 

 الخاصة

خدمات متنوعة تخدم مختلف توفير 
 النساء في الملجأ.

ر ُ  ت وف  بما في ذلك على سبيل المثال  ،مجموعة من الخدمات َ  
 ؛ال الحصر: الدعم النفسي االجتماعي

 ؛ةلوالطف االختصاصيات في شؤون/نوختصاصياالو
 رشادإلاو ؛فرص التمكين االقتصاديونية؛ قانوالمساعدة الو

 والخدمات الصحية. ؛السكني

 ينلمرافقلالدعم 
األطفال  من

 والشباب

 ،األطفالب مختصات/نيمختصر يتوف
 ،يشمل الدعم التدخل في األزماتل

والرعاية النفسية  ،والمعونة التربوية
، والعمل الجماعي ،االجتماعية والعالجية

المدارس المحلية تعامل مع وكذلك ال
 سريلتحسين فهم المدارس للعنف األ

 ل لمساعدة األطفال. ُ ب           ُ وأفضل الس  

ر  • ُ   ت وف  فريق متخصص واحد على األقل للعمل مع األطفال َ  
 ؛المرافقين ألمهاتهم في الملجأ

 ؛يمهمدعم األطفال للبقاء في المدرسة ومواصلة تعل •

 بصحبتها التي ر   َ لألس  العثور على أماكن إقامة بديلة آمنة  •
 في الملجأ. اأكبر من أن يقيموسن  فيذكور  بناءأ

دعم كيفية تر�ية 
 األبناء

تربية ب المرتبطينم المشورة والدعم يتقد
في  هابنفسالمرأة بناء ثقة  جلأ من األبناء،
 .األبناءتربية 

ر ال • ُ     ت وف  وتأثيره  األسريلنساء لفهم العنف ل المالئمدعم َ  
 على أطفالهن.
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المعلومات 
 القانونية والدعم

 إحالةمعلومات قانونية عامة وتقديم 
من  ،النساء إلى الدعم القانوني المتخصص

ذوي خبرة و ،ومحامين ،مهنيين قانونيين
في قانون األسرة والقانون الجنائي وقانون 

 الالجئين.

المسائل إلى مجموعة من المعلومات حول المرأة وصول 
 بما في ذلك: ،القانونية

القوانين المتعلقة بالحماية الفورية والطويلة األجل من  •
 ؛مثل أوامر الحماية والتقييد ،العنف

عنف الخاصة بالقوانين البما في ذلك  ،القانون الجنائي •
ستن د إليها سرياأل َ        أو القوانين التي ي     ُ في قضايا العنف                   

 ؛األسري
ما يتعلق بأي قضية  فيوال سيما  ،إجراءات الشرطة •

 ؛جنائية ضد الجاني ودور وتوقعات الضحايا كشهود
قوانين األسرة المتعلقة بالزواج والطالق وحضانة  •

 ؛األطفال وحقوق الوالدين
 ؛القوانين المتعلقة بالمرأة المهاجرة وغير الموثقة •
أي قوانين مدنية أو جنائية تنص على حقوق الضحايا  •

 .نوتعويضه

 ،كمةاالمح إجراءاتتقديم الدعم في  اتيالناج ةمرافق
أي إجراءات  في اتيلناجل مرافقة ريوفتو

 .قانونية أو قضائية

ر ال • ُ     ت وف  أو  ،لمحكمةلحضور بال يتعلق ما فيلنساء لدعم َ  
 ؛المحكمة في تهنمرافقل محامية/                ٍ إحالتهن إلى محام  

وما يمكن  القضاء جراءاتإحول للنساء ر معلومات   ُ وف   َ ت   •
 توقعه.

التد��ب على العمل 
 والتوظيف والتعليم

إلى التدريب  للوصولتوفير الدعم 
وتحديد فرص  ،بالعمل المرتبطوالتعليم 

العمل لتمكين المرأة من العيش حياة 
 مستقلة في المستقبل.

وظيف أو تما بإدارة برامج متعلقة بالإالمالجئ  قيام •
المجتمع لتمكين المرأة من العمل مع وكاالت أخرى في 

 الوصول إلى هذه البرامج.

إدارة الحاالت وجمع 
 ال�يانات اإلدا��ة

جمع البيانات المتعلقة بالمرأة وأطفالها في 
الملجأ بشكل سري لمراقبة التقدم والنتائج 

استخدام           ً يمكن أيضا  ووتأثير الخدمة. 
 .أاتالبيانات لدعم تطوير السياس

حاالت  عنأ بسجالت لجالم موظفات/يظ موظفاحتفا •
 مع نتجربته عنو ،ن وأطفالهنيدعمونه اللواتيالنساء 

 ؛نهيوتفاصيل نوع الدعم الذي يتلق ،سرياالعتداء األ
رو َ ت   • ي تبادل ألو ،بروتوكوالت واضحة لجمع البيانات ُ  ف 

 ؛للبيانات مع الوكاالت أو المنظمات األخرى
ر • ُ  ت وف   اتالمدعومالبيانات اإلدارية عن أعداد النساء  َ  

 ،المختلفة نوتجاربه نواحتياجاته ،هنطفالأو
تشمل  التيوالنتائج  ،واإلجراءات التي اتخذتها السلطات

والتحرر من  ،السالمة، وتحسين الصحة البدنية والعقلية
 ،وزيادة احترام الذات واالستقالل ،سوء المعاملة المالية

 توظيف؛وال
ر • ُ  ت وف   اإلحاالت إلى برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج. َ  

وزارة تقوم وعدد النساء الالئي يستخدمنهن في جميع أنحاء أوروبا. في الدنمارك،  الجئأوروبا بيانات عن توفير الم في المرأة ضد العنف نظمةمتجمع  .أ
اتحاد منظمات عون قدم يفي المملكة المتحدة، و. )GE, 2016, p. 45)EI بجمع البيانات الجئالشؤون االجتماعية بالتعاون مع المنظمة الوطنية للم

، تضمن التقرير بيانات إضافية من خمسة 2017في عام و؛ الخدماتواستخدام هذه  سريةاإلساءة األالمتوفرة لحاالت خدمات البيانات سنوية عن  النساء
 .)s Aid Federation of England, 2018’Women(مصادر مختلفة 
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 معاييرال .4

في المالجئ إلى تقديم الخدمات  من المهم أن يستند
جيدة توفر  كليةهيفق وإدارتها لضمان  محددة معايير

التقرير يشير و. نوأطفاله اتخدمة جيدة للناجي
من "إلى أن  التوضيحي المقدم إلى اتفاقية اسطنبول

األهمية بمكان أن تطبق جميع المالجئ مجموعة من 
جئ على . تساعد المعايير المال)134الفقرة ( "المعايير

وتحسين  تهاوصيان الخدمات التي تقدمهاإنشاء 
 ومقارنةوتمكينها من وضع معايير للممولين  ،تهاجود

لخدمات على ل مة                  ِ الجهات األخرى المقد  مع  اخدماته
تم تطوير معايير في أنواع  وقدالصعيد الوطني. 

كما هو الحال في بيئات  ،أخرى من خدمات الدعم
الوقت تطوير معايير ور تم بمر كما ،الرعاية الصحية

بما في ذلك مالجئ  ،لقطاع خدمات العنف العائلي
والبناء على الممارسات الواعدة والفهم  ،ءالنسا

 .نطفالهأالمتزايد لالحتياجات المتنوعة للناجيات و

وضع مجلس أوروبا مجموعة من  ،2007في عام 
 ،بما في ذلك المالجئ ،المعايير الدنيا لخدمات الدعم

كجزء من أنشطته لمعالجة العنف ضد المرأة وضمان 
. تشمل المعايير الدنيا 78وجودتها توافر الخدمات

نسمة  10,000 لكليقضي بتوفير ملجأ      ً كميا         ً معيارا  
ر ومجموعة من المعايي ،حسب االحتياجات الفعلية

تختلف المالجئ المتخصصة للنساء عن و. 79النوعية
أشكال المالجئ األخرى وتتطلب معايير خاصة بها. 

والخبراء والتعلم من  اتمن خالل العمل مع الناجيو
طور بعض المالجئ أو الشبكات  ،المعايير الحالية

 ،80الوطنية من المالجئ معايير الجودة الخاصة بها
أخرى تتناول  في حين تعاون البعض مع خدمات

العنف ضد المرأة لوضع معايير مشتركة لتقديم 
في لعنف اضد المرأة  منظمةقامت و. 81الخدمات

عضو  100، وهي شبكة إقليمية تضم أكثر من أوروبا
بوضع كتيب عن معايير  ،من جميع أنحاء أوروبا

 توفرو. 82الخدمات لدعم تنفيذ اتفاقية اسطنبول
الخدمات األساسية للنساء والفتيات  حزمة

معايير عالمية لجودة      ً أيضا   المعرضات للعنف
بما في ذلك توفير أماكن آمنة ومساعدة  المالجئ،

 مادية ومالية ومعلومات عن الحقوق القانونية
 .83والتمثيل القانوني

 معايير الجودة للمالجئ .2الجدول 

 اتالمؤشر الوصف المعيار

خدمة آمنة يمكن 
الوصول إليها على 

 ساعة 24مدار 

    ً            بعيدا  عن األزمات إقامة  مكانأ لجيوفر الم
 حمفتوو يمجانعلى نحو طويلة لفترة 

 األسريضحايا العنف  منلجميع النساء 
 لنهج     ً وفقا  وأطفالهن، في بيئة آمنة وسرية 

 .شمولي

 24يمكن الوصول إلى ملجأ واحد على األقل على مدار  •
 ؛أيام في األسبوع 7 ،ساعة

 ؛هي األولويةسالمة النساء واألطفال  •
الموظفون مدربون على إجراء اإلحاالت المناسبة  •

 ؛هال ستجابةواال
مثل التكلفة أو (أ لجمنع الوصول إلى مكان المتاجز ال حو •

 ؛)األحوال الشخصية
 أمن فردية. طخط ووضعتقييم المخاطر  يتم •

دعم شامل مصمم 
 الةححسب ال

من الدعم المصمم      ً شامال        ً نطاقا  يوفر الملجأ 
لتلبية االحتياجات المتنوعة       ً خصيصا  

نهج يركز على  تباعبا نوأطفاله اتللناجي
حيث يتم االستماع إلى النساء  ،اتالناجي

 .تصديقهنو

 ذوات اإلعاقة؛/العناية بذويخدمات الترجمة و توافر •
مجموعة من خيارات الدعم المخصصة  اتيلناجلم   � قد  ت •

تعمل و صمودعلى ال نوالتي تبني قدرته نالحتياجاته
 ؛هنتمكينعلى 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046246c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046246c
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 توافر مع ،سيةالنف الصدمةبلمام إلنهج قائم على ا اتباع •

 ؛وتجاوزها معهاف       � والتكي   ةمعلومات عن الصدم
ن على استخدام هذا النهج مع تقنيات ون مدربوالموظف •

 ل مناسبة.          ُ اتصال وتدخ  

تعزز  تمكينية�يئة 
 اتالناجي ارتباط

 نومشاركته

 اتالناجيعلى احترام أ لجنهج الم يقوم
 واالعتراف، نومشاركته نارتباطه وتسهيل
 .نوتمكينه نبحقوقه

اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه  اتللناجي يتاح •
 ؛نمعه التعامل عن الرئيسي المسؤولو

في  الحقبما في ذلك  ات،االعتراف بحقوق الناجي •
 الهاتف؛ واستخدامالسرية والممتلكات 

 ؛في تطوير وتقييم الخدمة ياتالناج ةشاركم •
 على المشاركة في توعية المجتمع. ياتع الناج  � شج   ُ ت   •

لملجأ هياكل قيادية وإدارية فعالة تعزز ل القيادة والوقاية
وتستجيب بمرونة الحتياجات  ،الكفاءة
وتشارك بشكل استباقي في  ات،الناجي

الوعي والمشاركة في  لزيادةالمجتمع 
 االستراتيجيةالتدابير الوقائية وتحسين 

 .والسياسة

 تعزيزو ات/والمتطوعين ات/توظيف الموظفين عمليات •
نحو مستمر  علىدعم ت ،الخبرة والتدريب والمساءلة

المراجعات  إجراءو ات/اإلشراف على الموظفين
 ؛والتقييم

 طبق سياسات                  ُ أمر بالغ األهمية وت   اتسالمة الناجي •
 ؛وإجراءات مناسبة لحماية النساء واألطفال

إذا كانت المنظمة وتوفير مساحات آمنة للنساء فقط.  •
 ؛في مكان مختلف ذلك يكون، ف                ً تدعم الرجال أيضا  

ر  • ُ   توف  عملبروتوكوالت    ات أو العمل مع فتوضع الالل بها ُ    ي 
 وكاالتمع شراكات الدخول في  وأالمهنيين اآلخرين 

 ؛متعددة
 ،البيانات اإلدارية وقياس النتائج ومراقبتهامع يتم ج •

 للتعلم والتحسين ووضع المعايير ووضع السياسات.

الحوكمة 
 والمساءلة

يأخذ  للعنف ضد المرأة مفهبالملجأ  يقتدي
نساء  وتتولى .في االعتبار قضايا الجنسين

مناصب الأ ولجدارة المإمجلس رئاسة 
دارة إلمجلس ا هما، أيعليا. والدارية اإل
أمام  النأ، مسؤولجدارة العليا للمإلوا

 ألجخدمة الم تلقيناللواتي ي اتالناجي
 .نوأطفاله

درك • ن واألمناء ين والمديرين والمتطوعيالموظف من كل ُ    ي 
 األسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وتأثيره؛

 ؛الملجأيتبعها  التيقيم ال عنبيان واضح تاح للجمهور ي •
 ؛سياسات وإرشادات وبروتوكوالت مناسبة ُ     ت عتمد •
 لواتيال اتيعكس المديرون والموظفون تنوع الناجي •

 ؛ألجيستخدمن الم
ق جميع إيرادات الملجأ على الملجأ وتدار إيرادات    َ تنف   •

 ؛ينوازمونفقات الملجأ بفعالية عن طريق الضوابط وال
خطة و ،ةداراإليقودها مجلس  ةأ استراتيجيلجلمل •

مجلس راقب وياإلدارة.  تضعهال اعمأوخطة  تنفيذية
 وتقييمها.      ً جميعا   هاتنفيذ ألجدارة المإ

 متطلبات القانونية.الجميع لأ لجالماستيفاء  •

والشبكات اإلقليمية  ،ومجلس أوروبا ،األمم المتحدة هابما في ،تم تجميع الجدول لغرض هذه الدراسة من التوصيات التي وضعتها الهيئات الدولية مالحظة:
 .لتراكإن في عون النساء منظماتاتحاد و ،وإمكان ،بيوت االنتقاليةال، والشبكة الكندية لمالجئ النساء والمرأة ضد العنف في أوروبامنظمة طرية مثل     ُ والق  
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 ،ألجتتعلق معايير الجودة بالجوانب المختلفة لعمل الم
هناك مجموعة وبما في ذلك السالمة والنهج واإلدارة. 

، ءمن الهياكل اإلدارية التي تستخدمها مالجئ النسا
خذ تت حيث ةجماعيال اإلدارةعلى سبيل المثال: منها 

 حيث يتولىالقرارات بشكل مشترك؛ وفرق اإلدارة، 
 اإلدارةمجاالت محددة؛ و ةفراد مسؤوليأ ونمدير

واحد مسؤول بشكل  يقودها شخصالتي  ةهرميال
كان الهيكل، يجب     ً أيا  و. 84أساسي عن اإلدارة والقيادة

أن تكون المالجئ مرنة وقادرة على تلبية االحتياجات 
تحقيق ما يكون                         ً للنساء وأطفالهن. وغالبا   )المتغيرة(

ذلك أسهل بالنسبة للمنظمات النسائية غير الحكومية 
ها الحكومة. لمالجئ التي تديرمما هو بالنسبة ل

 وهي ،معايير الجودة للمالجئ 2الجدول ح يوضو
 أعاله. 1الجدول  تتماشى مع المبادئ المبينة في

 ألجتكاليف توفير الم .5

العنف ضد  نعتحدد الدراسات الدولية والوطنية 
طويلة األجل على النساء وأسرهن الالمرأة وتأثيراته 

مباشرة وغير مباشرة  باهظةتكاليف  ،ومجتمعاتهن
ى سبيل المثال عل ،تشمليتسبب بها هذا العنف و

الحصر، تكلفة تقديم خدمات الدعم للناجيات.  ال
يؤثر العنف على التنمية االقتصادية والرعاية  كما

الصحية واألنظمة القانونية والقضائية وعلى التنمية 
في لعنف ضد المرأة عن ا قدرت دراسةوالبشرية. 
على النظام لهذا العنف  التكلفة السنويةالمغرب 

إعالن  قروي. 85مليون دوالر 6.7بما يوازي القضائي 
للعنف  الباهظةالتكاليف  ومنهاج عمل بيجين

بما في ذلك  ،المرتبط باألفراد والمجتمعو ،المرأة ضد
 قتصاديةالتكاليف الصحية واالجتماعية واال

نام التكلفة  تيرت دراسة في في  � قد  و. )117 الفقرة(
، واألرباح المفقودة وقيمة الضائعة المحتملة للفرص
 األسريالمرتبطة بالعنف  المنجزة، غيراألعمال المنزلية 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  1.41بنسبة 
في المملكة المتحدة التكلفة هذه قدرت و. 86للبالد

. 200887مليار جنيه إسترليني في عام  16بحوالي 

بيانات المملكة المتحدة الستقراء  تخدم   ُ است   وقد
نالمرأة في االتحاد األوروبي  تكلفة العنف ضد  أن     � فتبي 

 ،في مصرو .88مليار يورو في السنة 228 بلغتالتكلفة 
 قدرت التكلفة اإلجمالية للعنف ضد المرأة بنحو

ً             جنيه مصري بناء  على بيانات  مليار 32,0493,2 عام ل             
االقتصاد العالمي بنحو  على التكلفةوقدرت  .200989

في المائة من  2 ، ما يوازيتريليون دوالر أمريكي 1.5
 .90الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

  ً ا  جزء ،مثل مالجئ النساء ،خدمات الدعم تشكلبينما و
تساعد على خفض تكلفة العنف فهي  ،من تكلفة العنف

تقديم خدمات      ُ قيمة   تشكل كماعلى المدى الطويل. 
إلى خدمات، ال ذهه لتوفير   ً يا  فكا  ً ا  تنقذ األرواح مبرر

تمثل الذي أثبتته األبحاث والمضافي اإلحافز جانب ال
بما في ذلك تقديم  ،في أن معالجة العنف ضد المرأة

أكثر منطقية من الناحية  ،خدمات متخصصة
. وعالوة على 91االقتصادية من عدم القيام بأي شيء

فإن توفير هذه الخدمات يدعم حقوق المرأة  ،ذلك
التزامات الدول بالصكوك والمعايير الدولية  يجسدو

 لحقوق اإلنسان.

لتقدير الحصول على بيانات موثوقة  من الصعب
خدمات الدعم المتخصصة.  المترتبة على التكاليف

عن مشاركة  تمتنعالمنظمات التي تقدم الخدمات ف
خاصة إذا كان  ،المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها هابيانات

التمويل يتم من خالل عملية مناقصة تنافسية كما هو 
الحال في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من االتحاد 

تشير التقديرات إلى  ،األوروبي. في المملكة المتحدة
أن المالجئ التي تدعم النساء وأطفالهن تشكل أقل 

 3,639(في المائة من أماكن اإلقامة المدعومة  1من 
 309و ،في اسكتلندا    ً  سريرا   487و ،لتراكفي إن  ً ا  سرير
ة ّ  أسر   651,500 يبلغ نحومن إجمالي  )في ويلز   
المتخصص  كانفإن تكلفة هذا الم ،ومع ذلك ؛92سرير
مثل  ،غيرها من أشكال اإلقامة المدعومةتكلفة  تفوق
بسبب زيادة مستويات  ،)في المائة 71(المسنين دور 

. 93األمن والموظفين والدعم المكثف المطلوب

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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أجرى عدد من المنظمات غير الحكومية التي  وقد
لترا دراسات حول العائد كأ في إنلجتدير خدمات الم

إلظهار قيمتها  ،على االستثمارلخدماتها الجتماعي ا
مقابل المال وفائدة االستثمار في الخدمات 

رف ،المتخصصة ّ  قد  العائد على  ت إحدى هذه الدراسات 
جنيه  4.07االستثمار في مساكن اإليواء بقيمة 

 .94إسترليني مقابل كل جنيه إسترليني مستثمر

تتحمل مالجئ النساء مجموعة من التكاليف التي و
على  ،بعضها تكاليف لمرة واحدة ؛تغطيتها يتعين

 ،النفقات الرأسمالية إلعداد الخدمة ،سبيل المثال
والبعض اآلخر تكاليف سنوية مستمرة للحفاظ على 

ولكنها  ،تتباين التكاليف بين الدولوتشغيل الخدمات. 
 :ومنهاكة من النفقات المشتر        ً  تشمل عددا  

 ،البناءعمليات و ،شراء الممتلكات :اإلنشاء تكاليف •
ومعدات المنزل  ،واألثاث ،ةاألمني اتوالتركيب

الجماعية  واأللعاب طفالألا وألعاب ،والحديقة
المطبخ ومعدات  ،والمواد التعليمية للكبار

 ؛الغسيل والمعدات المكتبيةو
 ،التوظيف :تكاليف التوظيف والتطوع •

 ،التدريبو ،رعاية الموظفينو ،الرواتبو
 ؛والرسوم المهنية ،اإلشرافو

 تهوصيانالمبنى يجار إ :التكاليف السنوية •
 ،والهواتف ه،وتأمين تهضاءإو تهوتدفئ هصالحإو

 ،والبريد ،والقرطاسية ،التلفزيون سومور
 ،لمخصصاتوا ،والسفر ،والمنشورات والموارد

 خدمةو المقدمة للضيوف،مرطبات الو ،والتنظيف
 ،االستشارة وخدمات ،ورسوم البنك ،الترجمة

بما في ذلك ، النقل اتعرب/اتالسيار تشغيلو
الغذاء واللوازم و ؛والتأمين االستهالكو التصليح

 ؛المنزلية األخرى
نظام إدارة الحاالت إلكتروني أو  :جمع البيانات •

 ؛لجمع البيانات واإلبالغ عن النتائج واألثر ،ورقي
مسك الدفاتر والمحاسبة  :المالية وجمع األموال •

ومراجعة الحسابات والعالقات العامة وزيادة 
 الوعي.

يمثل الحصول على تمويل مستدام لتغطية هذه 
التكاليف قضية رئيسية للعديد من المنظمات 

ل يتم تمويوالحكومية التي تدير المالجئ.  غير
الخدمات من مزيج من التمويل الحكومي  هذه

التمويل  لكنوالصناديق الخيرية وجمع األموال. و
حيث  يمكن أن يختلف من سنة إلى أخرىالحكومي 

بعض المالجئ من تخفيضات كبيرة في تمويلها  عانى
في الدول التي ال توفر فيها وفي السنوات األخيرة. 

تديرها  الحكومة أي تمويل لمالجئ النساء التي
يجب أن يتم توفير  ،منظمات غير حكومية مستقلة
تزداد وهو أمر  ،التمويل على المستوى الدولي

 .95باستمرار تهبوصع
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 القوانين الوطنية التي تؤثر في قانونية المالجئ والوصول إليها في المنطقة العر�يةمالجئ النساء الناجيات من العنف   

القوانين الوطنية التي تؤثر في قانونية  .3
 والوصول إليها في المنطقة العر�ية المالجئ

 اتيؤثر مزيج متنوع من التشريعات والسياس
 ،افيةوالمعايير االجتماعية والثق ةن العرفييانووالق

ستخدم في الغالب في الوقت نفسه وبطرق        ُ والتي ت  
 على شرعية المالجئ والوصول إليها. وأهم ،متناقضة

االفتقار إلى االتساق والتنسيق بين  أوجه التناقض
مما يؤدي عادة إلى  ،مختلف األطر التشريعية الوطنية

مثل  ،معينة على غيرها إعطاء األولوية لتشريعات
التي تميز ضد المرأة. على  ،قوانين األحوال الشخصية

 يلبنانالقانون المن  22المادة تنص  ،سبيل المثال
بشأن حماية النساء وأفراد األسرة من  293 رقم

على أن جميع األحكام التي  )2014( األسري العنف
قانون سيتم إلغاؤها إال في حاالت تعتبر مخالفة لل

قوانين األحوال الشخصية وقانون حماية األحداث 
فإن  ،. وبالتالي)2002(الجانحين المعرضين للخطر 

عدم التنسيق وسط التعددية القانونية يؤثر بشكل 
إلى السالمة والعدالة.  اتمباشر على وصول الناجي

ل في حين أن التنسيق القانوني ال يزاو ،ومع ذلك
فقد اتخذت عدة  ،يمثل مشكلة ملحوظة في المنطقة

من اإلجراءات القانونية أو السياسية          ً دول نوعا  
بما في ذلك اإلشارة إلى  ،لمعالجة العنف ضد المرأة

 أو توفيره.أ لجالم

أ لجأو تنظم الم حكماألطر القانونية التي ت  ّ د   َ ع    ُ وت  
في المنطقة العربية  األسريمن العنف  اتللناجي

ستمد من تشريعات محددة أو مجموعة          ُ متنوعة وت  
األحكام في  ،على سبيل المثال(التشريعات  من

العنف  عنقائمة بذاتها أو قوانين  ،قوانين العقوبات
خطط العمل و؛ )ألجمراسيم الم/أو قوانين ،ضد المرأة

 ؛أطر السياساتو ؛المؤسسي كليفتالو ؛الوطنية
الضوء على التعددية  ههذسلط توواالتفاقات الثنائية. 

ال يتم بوسيلة  أن تشريع وتنظيم المالجئ في المنطقة
باإلضافة إلى و .التوثيق صعب عمليةمما ي ،واحدة

أ كأحد لجفي حين أن الدول قد تقترح توفير المف ،ذلك
 األسريأحكام الخدمة العديدة في تشريعات العنف 

وسيلة  وجوديعني بالضرورة هذا ال  ،المستقلة
يتناول هذا القسم وأ. لجواضحة لتوفير مثل هذا الم

والقانون العرفي والمعايير  قةحلالتشريعات الم     ً أيضا  
االجتماعية والثقافية التي قد تؤثر على المناقشات 

أ والمساهمة في بيئة مواتية أو لجحول توفير الم
ال تزال  ة عد                        ً أ. والجدير بالذكر أن دوال  لجمعادية للم

تفتقر إلى أي تشريعات أو لوائح لتكليف أو إدارة 
 .اتأ للناجيلجالم

أحكام تشريعية للتصدي للعنف العائلي  توفرعندما تو
ال تنص  هيف ،حماية مثل المالجئللوتتضمن تدابير 

عادة على اإلدارة العملية للمالجئ من خالل الوسائل 
 ،المالية وغيرها من وسائل الدعم الحكومي. وبالتالي

 ،فإن عدد المالجئ المتاحة في المنطقة غير كاف
تديرها في المقام األول منظمات  القائمة المالجئو

 ةمانحجهات غير حكومية مستقلة تعتمد بشدة على 
مخاوف                     ً ى الدعم. وهناك أيضا  للحصول عل ةوليد

المتعلقة جدية بشأن األحكام القانونية الضعيفة 
 ،ضمان حماية المرأة في المالجئ. على سبيل المثالب

 في حالعلى سالمة وأمن وسرية المالجئ  المخاوف
الرغبة في بدء التسوية أو تحت رعاية قوانين 

 الوصاية في بعض السياقات.

http://www.isf.gov.lb/files/293.pdf
http://www.isf.gov.lb/files/293.pdf
http://www.isf.gov.lb/files/293.pdf
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الوصول إلى المالجئ اللوائح التي تحكم 
 في المنطقة العر�ية

 ياتمر بها الناجتوثائق حول اإلجراءات التي ال
محدودة، أ في المنطقة العربية لجللوصول إلى الم

ولكن التشريعات المتعلقة بالمالجئ لها دور تؤديه 
بالنظر إلى و. هاأو تقويض زيادة إمكانية الوصولل إما

يبدو  ،الفاعلة المعنيةتنوع التشريعات وعدد الجهات 
أن مجموعة من العوامل تجعل من الصعب توفير 

بما في ذلك التدابير غير الكافية لحماية النساء  ،ألجالم
ومواقف استمرار ثقافة و ؛األسريالناجيات من العنف 

مشاكل في القواعد التي تحكم و األبوية؛ السلطة
 أو قلة الوعي بوجود المالجئ./و ؛المالجئ

     ً بعثا  التعامل مع سلطات العدالة الجنائية م قد يكونو
ً                             ، خاصة  عندما ال يتم تدريب المؤسسات للخوف  التي     
مثل الشرطة على العنف  األبوية السلطة تعكس

في بعض و. اتالمرأة وتوعيتها باحتياجات الناجي ضد
أو  ةقد تشكك الشرطة في قصة الناجي ،الحاالت
أ. من ناحية لجلإلبالغ عن العنف والتماس الم ادوافعه
قد تحاول الشرطة تجاوز سلطتها ومحاولة  ،أخرى

توقعت تشريعات  وقدوالجاني.  ةالتوفيق بين الناجي
هو  السيناريو، كما االعنف األسري في بعض الدول هذ

التي  293رقم  يلبنانالقانون المن  8في المادة  الحال
تحدد العقوبات المفروضة على الموظفين القضائيين 

بلغ عن ت التي ةالذين يحاولون التدخل مع الناجي
 .96المعاملة سوء

قد يكون لبعض قوانين العنف ضد المرأة أو أحكام 
 ،قانون العقوبات القائمة بذاتها تعريف ضيق للعنف

مثل إغفال اإليذاء النفسي أو العاطفي أو عدم 
لى ع ثرمما يؤ ،باالغتصاب الزوجي كجريمةاالعتراف 

ن هيتحديد  قد يضع  ،. أو"المستحقة" ةالناجي َ     م 
ً      أ بناء  على لجلوصول إلى المل معاييرمقدمو الخدمات       

مما يجعل  ،االجتماعي اأو وضعه ةهوية الناجي
لكي و           ً  ففي مصر مثال ، .         ً أ مستحيال  لجالوصول إلى الم

 ايتعين عليه ،ألجفي م اةالفت وأ المرأةيتم قبول 
 يةمصر ةمواطن تكون أن منها ،استيفاء عدة شروط

من مصري بموجب عقد زواج رسمي  ةمتزوج أو
 ة  ّ عد  الل خالل فترة ازتولكن ال  ،من مصري ةمطلق أو
       ً تحديدا  . هذه اللوائح 97بعد الطالق )أو االنتظار(

 أكثر عرضة للخطر. اتتجعل الناجي

لخدمات مثل با اتآليات اإلحالة التي تربط الناجي
، عندما ال تتمكن الناجية لكنو ؛أ هي مفتاح الحللجالم

من الوصول إلى اآللية أو يجب أن تثبت أنها تستحق 
دولة اآللية قد خذلتها. في تكون ، " ً ا  قانوني"أ لجمال

لنظام اإلحالة الوطني للناجيات  تقييمفلسطين، كشف 
النساء ، أن مجموعات معينة من "تكامل" من العنف،

عدم التمكن من  بسبببعضهن  ،تم حجبهن عن النظام
ن في مجتمعات نائية ممثل النساء الالئي يق ،صولالو

القدس الشرقية وقطاع غزة، وفي الضفة الغربية 
الجنس أو من بائعات  كونهنبسبب  والبعض اآلخر

. عالوة على ذلك، أشار التقييم إلى أن 98مدمنات
ن الصعب على وجود تشريع واضح يجعل م عدم

لخدمات االستجابة في الوقت ل ةمقدمالجهات ال
 ممن اتمساعدة الناجي المناسب وعلى ضباط الشرطة

التشريع  وبالتالي، ينبغي أن يضمن. 99ألجيبحثن عن م
أو السياسة أن أي آلية إحالة على مستوى البالد تعمل 

 عن بحثهن في اتعلى تقليل العبء الواقع على الناجي
صلب في  اتكون الناجيتأن و ،   ً          بدال  من زيادتهأ لجالم

، يتطلب    ً مثال   . في العراقألجلمى الإ آلية اإلحالة
الناجيات من مكافحة العنف األسري مشروع قانون 

تقديم التماس إلى قاض معين في أ لجعن م اتحثابال
لسالمة. لفي مركز  نمحكمة عائلية وطنية لوضعه

أن هذه اآللية الحظت المنظمات غير الحكومية  ولكن
ثغرات "، وأن "دخولأمام السبق تحديدها كحاجز "

، اتالخدمات المقدمة للناجي ال تزال تشوبمهمة 
طويلة الالصحة العقلية  خدماتسيما في مجال  ال

وحماية  ،ل كسب الرزق االقتصادي ُ ب              ُ األجل، ودعم س  
. 100"االغتصاب سببب لى الدنياإالذين جاؤوا األطفال 

في مشروع  المثيرة للقلقومن اإلجراءات األخرى 
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 استئناف تقديمب يناح للجاسمال العراقي، قانونال
الحماية ب أمرللحصول على  ةالناجي التماس تجاه

 أ.لجالم أو/و

في       ً نسبيا                     ً إلدخال المالجئ حديثا       ً نظرا  و،      ً أخيرا  
وجودها محدودة، بمعرفة ال ال تزالالمنطقة العربية، 

على الرغم من عمل الحكومات والمنظمات غير 
زيادة الوعي. وكشف تقرير صدر عام  علىالحكومية 

عن تصورات المرأة الفلسطينية لألمن أن قلة  2010
أ، ويتساءلن عن لجمن النساء يعرفن بخدمات الم

أ لجوجود مثل هذه الخدمات أو يشككن في قيمة الم
 .101نفمن الع الناجياتللنساء 

مع أخذ هذه الحواجز المحتملة في االعتبار، يتناول و
هذا القسم معظم األطر التشريعية والسياساتية في 

المنطقة العربية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 
ما أ والوصول إليه، مع التركيز على لجعلى توفير الم

تتسم  ماو(ثغرات طر وما يعيبها من ألهذه ا تتضمنه
لكل أن  ويذكر. )تتوفر كلماسات جيدة، مماربه من 

من  تركيبة شكلتهدولة نظامها القانوني المميز الذي 
القوانين والممارسات الدينية، واالستعمار، واالحتالل، 
وكذلك التشريعات الموضوعة على المستوى الوطني. 

ومع ذلك، على الرغم من هذا المزيج من التشريعات 
م مشتركة في المنطقة والسياسات، ال تزال هناك قواس

القانونية، والتي قد تحد وتعلق بالثقافة االجتماعية ت
 أ.لجمن وصول المرأة إلى الم

 الدسا�ير .1

ذكر العنف ضد فقط يالعربية  بلدانال بعض
لزم الدولة       ُ الذي ي   توردسالالعنف األسري في /المرأة

من الدستور المصري  11المادة فبمعالجة هذا العنف. 
الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف تلزم 

 ،أ كآلية للحماية. وبالمثللجولكنها ال تحدد توفير الم
من الدستور التونسي الحكومة باتخاذ  46تلزم المادة 

جميع التدابير الالزمة للقضاء على العنف ضد المرأة 

ر العراقي يحظر الدستووولكنها ال تحدد تلك التدابير. 
جميع أشكال العنف وسوء المعاملة في األسرة 

ويضمن  )) ً ا  رابع( 29المادة (والمدرسة والمجتمع 
والمتطلبات األساسية  ،األمن االجتماعي والصحي"

  ً ا  وسكن      ً كافيا       ً ودخال   ،للعيش حياة حرة وكريمة
 .))   ً أوال  ( 30المادة (للفرد واألسرة  " ً ا  مناسب

 ،في هذا الفصل        ً ر سابقا  ك      ُ وكما ذ   ،ن ذلكعلى الرغم مو
يمكن في كثير من األحيان إلغاء البنود أو الطعن فيها 

 حيل إلىتأو /بإطار ديني و       َ الدولة              ُ لزم الدستور         ُ عندما ي  
من  46مثل المادة (قوانين األحوال الشخصية 

ما تسمح ببعض       ً كثيرا   التي )الدستور العراقي
كان العنف في األسرة أو بين الزوجين إذا  أنواع
 تبريرها. يمكن

 االقائمة بذا�ه األسريقوانين العنف  .2

في المنطقة فقط ست دول ، كانت 2019في عام 
العربية لديها قوانين قائمة بذاتها بشأن العنف 

   ً     كال  منها تبرز مراجعة هذه القوانين أنوالمرأة.  ضد
القليل من  فيهاإال أن  ،اتأ للناجيلجيوصى بتوفير الم

عتمد يو ؛ألجالتفاصيل حول كيفية إدارة أو تنظيم الم
النحو المذكور  على منفصلة بعض الدول على مراسيم

أدناه. يشير قانون البحرين للحماية من العنف األسري 
إلى أن الدولة ستوفر وتنشر معلومات عن  )2015(

بما في ذلك  ،مختلف الخدمات وكيفية الوصول إليها
المالجئ الالزمة  ستوفرو ))2( 7لمادة ا(المالجئ 

. ))3( 7المادة ( األسريالستيعاب ضحايا العنف 
تتولى بعد ذلك على أن الشرطة  )2( 12تنص المادة و

وزارة  تيحهاإلى أحد المالجئ التي ت ةنقل الناجي
في  األسريالتنمية االجتماعية في حاالت العنف 

وفير أو ال توجد آلية لت ،أقرب وقت ممكن. ومع ذلك
 تنظيم المالجئ في البحرين.

المعدل  ،2008( 6قانون حماية األسرة األردني رقم 
ويدعو إلى  ،2أ في المادة لجيحدد الم )2017 عام في
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 ةأ بموافقة الناجيلجتوفير الخدمات الطبية والم
المادة (وبالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية 

صدر قانون الحماية من سوء  وقد. ))4( )ب( 6
المعاملة في المملكة العربية السعودية بموجب 

 ھ 15/11/1434المؤرخ  52/م المرسوم الملكي رقم
إلى توفير منه  )2( 2تدعو المادة و. )21/09/2013(

إلى  ةل الناجيإلى نق 8بينما تدعو المادة  ،ألجالم
 ،بالنسبة لكلتا الدولتينوحسب االقتضاء.  ،ألجالم

 أ.لجتحدد مجموعة منفصلة من المراسيم توفير الم

 293من القانون رقم  11المادة             ُ    وفي لبنان، ت لزم
حماية النساء وأفراد األسرة من العنف ب المتعلق
الذي يعمل من خالل الشرطة  ،المدعي العام ،العائلي

باتخاذ بعض التدابير الوقائية قبل إصدار  ،القضائية
 من هذه. واالستماع بعد جلسة بعدم التعرضأمر 

التدابير نقل الضحية إلى مكان آمن على نفقة 
المنظمات غير الحكومية  ،عليه. وحتى اآلن ى     َ المدع  

المالجئ  هي التي توفر والمنظمات الخيرية في لبنان
وال يوجد تشريع رسمي يوجه توفير  ،شكل أساسيب

    ً                         غالبا  ما تتعاون وزارة الشؤون  ،أ. ومع ذلكلجالم
 .اتاالجتماعية مع هذه الكيانات لمساعدة الناجي

        ً أ ممكنا  لجالمتوفير ب ، أصبح التزام الدولةالمغرب في
بشأن  13-103من القانون رقم  8من خالل المادة 

 ةي يشير إلى ضرورالذ ،مكافحة العنف ضد المرأة
وضع الناجيات من العنف في المالجئ أو مؤسسات 

إلى توفير                ً مع الدعوة أيضا   ،الرعاية االجتماعية
ال يوجد نقاش حول كيفية حدوث  ،لكنالمالجئ. و

يحدد القانون األساسي التونسي  ،ذلك. وبالمثل
 )12المادة (في السكن  ناجيةحق ال 58-2017 رقم

 اتالكيانات بحل وضع السكن للناجيلزم بعض   ُ وي  
ستلزمه تولكن لم يذكر إال القليل مما  ،)38المادة (

 .أو اإليواء ناسكاإلعملية 

تعتبر الدولة أن  ،من هذا االستعراض الموجزويتبين 
من  اتال يتجزأ من حماية الناجي       ً أ جزءا  لجتوفير الم

هذه القوانين  تتضمنال  ،العنف. ومع ذلك
أ أو توفيره. لجلكيفية تنظيم الم  ً ا  جلي  ً ا  توضيح
تعتمد دول كثيرة في المنطقة العربية  ،وبالتالي

 اتأ للناجيلجالمراسيم الحكومية إلقامة م على
 العنف. من

 قوانين العقوبات .3

في حين أن معظم قوانين العقوبات في المنطقة 
     ً               فنادرا  ما يتم تجريم  ،م العنف ضد الفرد  � جر  يالعربية 

ذلك  ويعدالعنف في المنزل على وجه التحديد. 
ألن العنف العائلي معقد بسبب عدم  ، ً ا  مهم  ً ا  تمييز

هو يزداد و ،المساواة التاريخية بين الرجل والمرأة
ديناميات القوة الخاصة بالشريك الحميم  بفعل

 األسرية. والعالقات

الذي  ،)2015( 19-15ال ينص القانون رقم في الجزائر، 
فقط من خالل تعديالت على  األسرييعاقب العنف 

 أ.لجلميخص ا على أي حكم محدد ،قانون العقوبات

مديرية السالمة العامة في األردن، لطالما وفرت و
للنساء المعرضات لخطر ما يسمى بجرائم الشرف 

ان بموجب                     ّ في سجن الجويدة في عم   "رعاية وقائية"
وبحلول  .102)1954( 7قانون منع الجريمة رقم 

كانت السلطات قد استحدثت  ،2018يوليو /تموز
 التنمية وزارة والية تحت ،النساء لهؤالء      ً محددا        ً مسكنا  

 2012 عام في أنشأ قد األردن وكان. االجتماعية
 خالل من بالبشر االتجار من اتالناجي إليواء  ً ا  نظام

ً  بناء   )2009(بالبشر  االتجار منع قانون من 7 المادة    
 اإليواء م ُ ظ   ُ ن   وتتوفر ؛على توجيهات مجلس الوزراء

يتم ور.  � ص           ُ وكذلك الق   ،لرجال والنساءا من لكل هذه
أ لألشخاص الذين يتم االتجار بهم من لجم إنشاء

خالل نظام المالجئ لألشخاص المعرضين للخطر رقم 
تم افتتاح ملجأ دار الكرامة لضحايا وقد . )2016( 171

تحت إشراف  2015ان في عام      ّ في عم   بالبشر االتجار
 وزارة التنمية االجتماعية.
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ال يوجد تشريع يحكم بشكل خاص  ،في المغرب
من  496المادة كانت  ،لكن. وسرياألمالجئ العنف 

 ،2013في عام  هاقبل تعديل، )1962(قانون العقوبات 
تحظر اإلخفاء الواعي للمرأة المتزوجة التي تهرب "

قد عاش كثير و. "]زوجها[من السلطة التي تخضع لها 
عامالت المالجئ في خوف من احتمال /من عاملي

 دليل على أن وجود عدم من الرغم علىمقاضاتهم، 
. 103لمقاضاةلعلى اإلطالق  تخدم      ُ قد است   هذه المادة

ما ال تتماشى القوانين       ً غالبا   ،باإلضافة إلى ذلك
العنف ضد المرأة                   ٍ          الجنائية بشكل كاف  مع قوانين

في توفير المالجئ  نهذه القواني والتزامات
دفعت الثغرات في القوانين  وقد. 104اتللناجي

الجنائية النساء إلى عدم اللجوء إلى المالجئ لتجنب 
 496أي شكل من أشكال العقوبات الجنائية. فالمادة 

التي  ،على سبيل المثال ،من القانون الجنائي المغربي
تهرب من السلطة "إخفاء امرأة متزوجة  أن تنص على

السجن لمدة عقوبة  ستحقي "          ً لها قانونا   تخضعالتي 
تعني هذه وخمس سنوات وغرامة. و سنةتتراوح بين 

األحكام أن مالجئ النساء الالئي يهربن من العنف 
المادة  ههذ أن الإ             ً          قد يواجهن تهما  جنائية.  األسري
جهود الدعوة التي بذلتها  بفضل 2013في عام  �     ا لغيت 

 .105الجماعات النسائية في البالد

 المراسيم الحكومية .4

مختلف المراسيم واللوائح  نعامة ع لمحةما يلي  في
أو القرارات التي تضفي الشرعية على مالجئ /و
تنظم و من العنف في المنطقة العربية الناجياتلنساء ا

الوزارات  لىإتوكل هذه اللوائح  ما     ً عادة  و. إدارتها
وضع ة إنشاء المالجئ وإدارتها اليومية ويمسؤول

 أنظمة اإلحالة الخاصة بها.

أ بموجب المرسوم لجيتم تنظيم الم ،في الجزائر
إنشاء وتنظيم وتشغيل "بشأن  )2004( 182-04 رقم

 "المالجئ الوطنية للنساء والفتيات ضحايا العنف
على أن  ينص الذي 106)2010( 96-10والمرسوم رقم 

المالجئ يجب أن توفر اإلقامة المؤقتة والرعاية 
النفسية للفتيات والنساء ضحايا و االجتماعيةوالطبية 
يعتمد القبول في هذه و. ةهن في محن ممنالعنف 

 تصدرهاأو إحالة  المحافظ يتخذهعلى قرار "المراكز 
وزارة التضامن الوطني  وتقوم .107"األجهزة األمنية

 وهي ين،وطني ملجأين دارةإبواألسرة ووضع المرأة 
مسؤولة عن مراكز استقبال الفتيات المراهقات ومراكز 

              ً وتشغيلها وفقا   المراكز ذهه يتم تنظيمو ؛المسنات
 .108الذكر سابقةالللمراسيم 

 2003ظهرت المالجئ األولى في عام في مصر، و
 ؛2000في عام  ابموجب مرسومين وزاريين صدر

أدى ذلك إلى إنشاء سبعة مالجئ خاضعة لوزارة  وقد
باسم وزارة                ً المعروفة سابقا  (التضامن االجتماعي 
 ،للمجلس الوطني للمرأة     ً وفقا  و. )الشؤون االجتماعية

هناك ثمانية مالجئ للناجيات في جميع أنحاء البالد: 
 ،تحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي منها ةسبع

 بل منظمة غير حكومية         ِ واحد من ق   ملجأ أنشئ بينما
بمساعدة من وزارة  ،جمعية تنمية وتعزيز المرأة هي

يصعب على  ،بشكل عامو. 109التضامن االجتماعي
يتعاون و. 110ألجمالمنظمات غير الحكومية إقامة 

المجلس الوطني للمرأة ومكتب أمين المظالم مع 
 .وزارة التضامن االجتماعي إلحالة النساء إلى المالجئ

الحكومة هي الوحيدة التي تفرض وفي العراق، 
عقوبات على توفير المالجئ بسبب القراءة الضيقة 

قانون مكافحة االتجار بالبشر  ، إذ ينصللقانون
رة العمل والشؤون االجتماعية على أن وزا )2012(

فسر المسؤولون  ،يجب أن توفر المالجئ. وبالتالي
الحكوميون هذه السياسة على أنها تعني أن مالجئ 

ال يمكن أن تديرها إال الحكومة. بالبشر ضحايا االتجار 
بما في ذلك  ،أن جميع المالجئبوقد فسروا ذلك 

 يجب أن تديرها الحكومة ،من العنف اتلناجيامالجئ 
ً      . نتيجة  لذلكوحدها يتم تشغيل بعض المالجئ بشكل  ،      

ضمان  من دونسري بواسطة منظمات غير حكومية 
 .111اتاألمان للموظفين أو الناجي
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أ لجاعتمد المجلس التشريعي الئحة موفي األردن، 
 48رقم  نظام دور حماية األسرة بموجب(األسرة 

 اتالتي تتناول نظام المالجئ للناجي ،)2004 لعام
التنمية االجتماعية       َ وزارة   توكلو ،األسريمن العنف 

أنشأت وزارة التنمية ف .112تنظيمها ةيمسؤول
في  )دار المصالحة األسرية(االجتماعية دار الوفاق 

من  اتأ للناجيلجلتوفير الم 2007ان في عام   ّ عم  
افظة أ في محلجتدير دار الوفاق مو. األسريالعنف 

في المنطقة   � ا  لجموهناك خطة إلقامة  ،إربد الشمالية
دار  اتحاد المرأة األردنيةيدير و. 113الجنوبية

من خالل  بالبشرالضيافة النسائية لضحايا االتجار 
يحدد القانون و. 114اتفاق مع مديرية األمن العام

للنساء المعرضات للخطر       ً نظاما   2016لعام  171رقم 
 ،أ المؤقتلجبما في ذلك خيارات الم ،في المالجئ

ما  والتعليمات التنفيذية للنساء في المالجئ في
جهد تعاوني  نتيجة جاء ذلكويتعلق باحتياجاتهن. 

بين المركز الوطني لحقوق اإلنسان ووزارة التنمية 
االجتماعية ووزارة الداخلية والمجلس القضائي 

 لعام والمنظمات غير الحكومية.واألمن ا

المرسوم رقم  صدر ،2011بعد انتفاضة وفي ليبيا، 
بشأن معالجة ظروف ضحايا العنف  2014لعام  119

هدف إلى تزويد الناجيات من العنف والجنسي 
الجنسي أثناء االنتفاضة بالحق في الحصول على 

تعويضات والرعاية الصحية والتدريب والتعليم ال
خاصة للنساء  ،والحصول على السكن ،وفرص العمل

هذه التدابير  أن غير. ن أسرهنتهالالئي هربن أو رفض
 .115لم تنفذ بعد

 انون رقم الق 2006في عام صدر وفي المغرب، 
شروط فتح وإدارة مؤسسات ب الخاص، 14-05

االجتماعية. وبينما يهدف القانون على  الحماية
 ،تروكيناألطفال المإلى إسكان التحديد  وجه
إذا كان ينطبق على مالجئ  النقاش حول ما يدور

 .األسريالعنف 

مانفي   ،وحدة حماية األسرة 2012في عام أنشئت  ،ُ    ع 
هي مسؤولة و ؛التي تخضع لوزارة التنمية االجتماعية

بمثابة ملجأ للنساء الناجيات  التي تعمل عن دار الوفاق
 يهاال يمكن الوصول إلو. 116بالبشر من العنف واالتجار

 من وكاالتإال من خالل مكتب المدعي العام أو وكالة 
 .117إنفاذ القانون

فلسطين، تخضع المالجئ في الضفة دولة في و
بشأن  )2011( 9الغربية لقرار مجلس الوزراء رقم 

. 118اإلحالة الوطني نظام وكذلكمراكز الحماية، 
 )بيت األمان(يخضع ملجأ واحد في قطاع غزة و

تشرف  ،في الضفة الغربيةو. 119لسلطات األمر الواقع
يوجد ووزارة التنمية االجتماعية على مركز المحور. 

زيد من التعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز مال
 .120واالستشاراتالمرأة للمساعدة القانونية 

ي تهو دار األمان ال ،أ واحد فقطلجفي قطر مو
وتخضع لمؤسسة قطر لحماية  2007إلى عام  عودت

 .121الطفل والمرأة

ذ ،في المملكة العربية السعوديةو نف  قانون العنف  ُ   � ي 
الصادر عن  43047 األسري بموجب المرسوم رقم

جمادى  8 فيوزير العمل والتنمية االجتماعية 
والذي يحدد آليات  ،)2014مارس /آذار 9( ھ 1435

ور المؤسسات ذات     َ أ ود  لجبما في ذلك الم ،التنفيذ
الوطني لسالمة                ُ ل ذلك البرنامج        ّ . ويكم  122الصلة

ويركز  2005األسرة الذي وضعته الحكومة في عام 
 ،األسريعلى ضمان وصول الناجيات من العنف 

إلى المالجئ وغيرها من آليات  ،وخاصة األطفال
تشترط لوائح التنفيذ السماح للمرأة و. 123الحماية
لى إ إذا لم تعد لكنو ؛هوالخروج من الملجأ لىإ بالذهاب

أ ملزمون لجفإن موظفي الم ،ط لهاكما هو مخط الملجأ
لمرأة اعندما تغادر وبإبالغ الشرطة وربما أفراد أسرتها. 

 ذلك عادة ما يكون، ففي نهاية المطاف الملجأ
 �                     ا نشئت المديرية العامة  وقد. 124بالتنسيق مع الوصي
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للحماية االجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 
1/10771/u  أبريل /نيسان 21( ھ 1/3/1425المؤرخ

ضد النساء  األسريلمعالجة حاالت العنف  )2004
 366يعالج قرار مجلس الوزراء رقم وواألطفال. 

 )2008مارس /آذار 20( ھ 12/3/1429 المؤرخ
ي ذلك بما ف ،من إجراءات الحماية االجتماعية العديد

 .125ألجالم

خمسة مالجئ يتم  في اإلمارات العربية المتحدةو
في  وتقع ،بل الحاكم أو مجلس كل إمارة            ِ تكليفها من ق  

مؤسسة ف. 126أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة
من العنف  اتدبي للنساء واألطفال هي ملجأ للناجي

إساءة معاملة األطفال واالتجار بالبشر.  منو األسري
بموجب  2007يوليو /تموزتم تأسيسها في  وقد

نائب رئيس  ،مرسوم صادر عن الشيخ محمد بن راشد
 كذلك،. 127اإلمارات العربية المتحدة وحاكم دبي

طلق عليه  ،إنشاء ملجأ في الشارقة تم  ،"يراروق"ُ          ي 
بموجب مرسوم من المجلس التنفيذي في 

 .128الشارقة

خطط العمل الوطنية واسترا�يجيات  .5
 العنف ضد المرأة

يقوم عدد متزايد من دول المنطقة بوضع أو تحديث 
تعالج  ،استراتيجيات وطنية بشأن النهوض بالمرأة

 ،ا منهبما في ذلك منع العنف وحمايته ،أولويات المرأة
نهج على بالضرورة  ال تنص هذه االستراتيجيات ولكن
وضعت الدول خطط عمل وطنية  كما. واضح كلي
، بما في ذلك تلك محددة اتموضوععلى  تركز

قرار مجلس األمن التابع لألمم تنفيذ المتعلقة ب
 يخص      ً مكونا   تضمني الذي ،1325 رقمالمتحدة 

ك الدول    � تحر   ،النساء من العنف. واألهم من ذلك حماية
للعنف  للتصديستراتيجيات وطنية ال صارملتكريس 

هو تعزيز  الوثائقضد المرأة. الهدف الرئيسي من هذه 
في  القيامالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مع 

ن مراجعة هذه   � بي   ُ ت  و. الواجبة بالعناية هنفسالوقت 

أ لجتوفير المضرورة الوثائق أن الدول تدرك بوضوح 
 الفحصبعد  يتضح ،ولكنمن العنف.  الناجياتللنساء 

عمل وال تالملجأ  إتاحةن اضمب تكتفيالدول  الدقيق أن
منسقة للعنف ضد المرأة. شاملة وضمن استجابة 

تمأل المنظمات غير الحكومية  ،كثير من الحاالت فيو
لكن وهذا الفراغ.  ةالمجتمع المدني النسائيمنظمات و

ص من حقيقة أن إدراج انتقاالي عنال يهذا النقص 
الوطنية هو خطوة إيجابية المالجئ في السياسات 

 نحو إضفاء الطابع المؤسسي على الحماية.

استراتيجيات وطنية حول العنف  لقد صدرت
 وتونسوالبحرين األردن كل من المرأة في  ضد

ومصر فلسطين دولة ووالعراق  والسودانالجزائر و
 وموريتانيا.والمغرب 

استراتيجية  2007في عام              �     في الجزائر، ا طلقت 
إنشاء  نص علىت ،وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

وهو ما أكدته الجزائر في  ،مراكز للناجيات من العنف
 .2010129في عام لجنة سيداو  تقريرها المقدم إلى

يالحظ المجتمع المدني أن هذه الخدمات  ،ومع ذلك
تزال محدودة وأن المنظمات غير الحكومية تعمل  ال

على تقديم الخدمات دون دعم  في المقام األول
 .130الدولة من

من االستراتيجية الوطنية  3الركن  نصيفي مصر، و
توفير على  )2020-2015(لمكافحة العنف ضد المرأة 

وزارة التضامن االجتماعي "مع اإلشارة إلى أن  ،ألجالم
إلى زيادة عدد المالجئ والمنازل التي           ً تسعى أيضا  

تستضيف النساء ضحايا العنف وذلك لتغطية كل 
وزارة لاأن تتعاون  يجب ،لتحقيق هذا الهدفومصر. 

. ويشمل ذلك زيادة 131"مع منظمات المجتمع المدني
في المائة من العدد  50عدد المالجئ في مصر بنسبة 

 .132قبل االستراتيجية

لحكومة لمكافحة العنف تؤكد خطة اوفي المغرب، 
ضد المرأة على تعزيز السياسات العامة لمكافحة 
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جميع أشكال العنف وتطوير آليات وتدابير قانونية 
 .133لناجيات من العنفل استماع زومراك ومالية،

تدعو االستراتيجية الوطنية فلسطين، دولة في و
إلى زيادة  )2019-2011(لمكافحة العنف ضد المرأة 

على أساس احترام حقوق  ،تهاوعيون عدد المالجئ
ف . 134المرأة ونهج حقوق اإلنسان  قانونمشروع     �  ويعر 

أ لجالم ،             ً لمراجعة حاليا  ، الذي يخضع لاألسريالعنف 
ويدرج المالجئ اآلمنة ضمن تدابير الحماية  )1المادة (

التي يتعين على وزارة التنمية االجتماعية تنفيذها. 
إلى  )نوأطفاله( اتبنقل الناجي                   ً ويلزم القانون أيضا  

 .))4( 11المادة (في ذلك  نأ إذا رغبلجالم

وزارة الشؤون االجتماعية مسؤولة عن وفي تونس، 
تعمل مع وزارة المرأة واألسرة وهي خدمات الحماية 

 ،والطفولة لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات
أشارت االستراتيجية وقد . 135ألجفي ذلك الم بما

إلى  )2009(تونسية حول العنف ضد المرأة الوطنية ال
حماية فورية ويمكن الوصول إليها في  ضرورة توفير

 أ للنساء الناجيات.لجشكل م

جراءات محدودة اإليبدو أن  ،تحاالمن تلك الفي كل 
ناهيك عن ضمان التعاون  ،المزيد من المالجئ إنشاءفي 

مع المجتمع المدني واستخدام نهج قائم على حقوق 
اإلنسان. فقط خطة العمل الوطنية العراقية لتنفيذ قرار 

بشأن  1325مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
تدعو إلى توفير  )2018-2014(المرأة والسالم واألمن 

د مساكن آمنة للناجيات من أجل التصدي للعنف ض
لم يحدث هذا حتى بعد نشر خطة  ،. ومع ذلك136المرأة

لمعالجة ظهور  2015العمل الوطنية للطوارئ في عام 
 يسمى بالدولة اإلسالمية في الموصل وأماكن أخرى. ما

تتضمن خطة العمل الوطنية المقبلة بشأن في لبنان، و
إلنشاء نظام      ً خططا   1325قرار مجلس األمن رقم 

 ةم   ِ مقد  الجهات الميع جبين إحالة شامل يربط 
 أ.لجقدم المت تلك التيبما في ذلك  ،لخدماتل

تحدد الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وفي البحرين، 
مجاالت العمل السياسي لتحسين وضع  )2013-2022(

 .137بما في ذلك الوصول إلى المالجئ ،المرأة

 تهدف اإلستراتيجية الوطنية للمرأة  ،في لبنان
 )2019-2017(وخطة العمل الوطنية  )2011-2021(

إلى زيادة عدد المالجئ  االستراتيجية، هذه لتنفيذ
ومراكز الحماية وضمان التوزيع الجغرافي الكافي 

فإن جميع المالجئ في لبنان تديرها  ،ذلك . ومع138لها
ملت ع ،منظمات غير حكومية. باإلضافة إلى ذلك

مختصة وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية مع لجنة 
لوضع مبادئ توجيهية موحدة لتقديم الخدمات 

 من العنف ضد المرأة. اتللناجي

ة من أجل يخطة الحكومالتعطي وفي المغرب، 
من المرأة األولوية لحماية  )2021-2017(المساواة 

 .139العنف لكنها ال تذكر المالجئ بشكل محدد

االستراتيجيات المتعلقة بالعنف ضد  على غرارو
 بوضع المرأةتشير االستراتيجيات المتعلقة  ،المرأة

ما يتعلق  أ ولكنها ليست واضحة فيلجالم إلى
 بإجراءات الدولة.

توفر الخطط الوطنية العامة المتعلقة بالمرأة وسيلة 
 اتستراتيجياالأ في غياب لجلمناقشة توفير الم

 العنف ضد المرأة.  موضوععلى  ة    � منصب  ال

حددت الخطة  ،لجمهورية العربية السوريةفي ا
الحاجة إلى المالجئ  )2010-2006(الخمسية العاشرة 

مشيرة إلى أن وزارة  ،وتطرقت إلى خطة الحماية
الشؤون االجتماعية تعمل مع جمعية تنمية دور المرأة 

بينما يقع ملجأ آخر تحت  ،140ملاألواحة ملجأ إلنشاء 
الراعي  جمعية وهي ،نظمة الدينية الخيريةوالية الم

تقر الحكومة بأن المالجئ تديرها و. 141الصالح
منظمات غير حكومية بالشراكة مع وزارة الشؤون 

 ،الراعي الصالح جمعيةو ،االجتماعية والعمل
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يوجد توجيه تشريعي بشأن معالم هذه  ال ولكن
تدير  ،الشراكة وتوزيع المسؤوليات. باإلضافة إلى ذلك

لضحايا  مالجئوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
 معلق اعمله ولكن ،في دمشق وحلب بالبشر االتجار

 .142بسبب النزاع      ً حاليا  

في األصل بتطوير خمسة الدولة التزمت  ،اليمن وفي
مالجئ للنساء في خمس محافظات في خطة العمل 

لوزارة الشؤون االجتماعية  )2015-2011(الخماسية 
 ،لكن على غرار الجمهورية العربية السورية ،والعمل

 .143دائرتوقف هذا منذ ذلك الحين بسبب الصراع ال

قوانين المنظمات غير الحكومية  .6
 بالجمعيات المتعلقة

ن المنظمات غير الحكومية المتعلقة إن قواني
والتي تقيد بشدة  ،في المنطقة العربية بالجمعيات

ناهيك عن بتنظيم نفسه، المجتمع المدني  قيام
تقلص مساحة المجتمع  ،العمل في بعض الدول

تؤثر على الخدمات المهمة التي تقدمها والمدني 
على الرغم من أن هذا األمر والمنظمات النسائية. 

قوانين  فقد فرضت ،الدولينطبق على كل  ال
                                            ً المنظمات غير الحكومية في بعض السياقات قيودا  

 تتمكن لكنو ،على كيفية عمل المجتمع المدني
ة  ّ   منظمات عد  أو غير معلنة  بصورةمن العمل         

ً  مستفيدة   أن ذلك  إال. 144الثغرات التشريعية من      
االنتفاضات الشعبية في في أعقاب فتغير.  قد

 ،المجتمع المدني تزايد نشاط ،2011-2010 الفترة

قضايا حقوق ب ُ    ت عنىفي ذلك المنظمات التي  بما
ة بدأت حكومات  ،كسيالمرأة. وكرد فعل ع ّ   عد  في  

قوانين المنظمات غير الحكومية  وزيادةتعزيز 
زيادة ستلزم ذلك اما                             ً الوطنية المعمول بها. وغالبا  

 ،على عمل المجتمع المدني المفروضحظر أوجه ال
 غير الحكومية مما جعل من الصعب على المنظمات

 ةالمانحوالجهات  العمل أو التعاون مع الوكاالت
رضأو حضور التجمعات الدولية. وقد  الدولية هذا  ُ   ف 
 نشطاء حقوق المرأة. علىبشكل خاص  الحظر

لمجتمع المدني في المتاحة لمساحة اليؤثر تقلص 
 مجالفي  ةعاملجهات العلى جميع ال المنطقة العربية
هيئات على  ولكنه يؤثر بشكل أعمق ،حقوق اإلنسان

حيث من  العاملة لحقوق المرأة،المجتمع المدني 
أو المناصرة  أن الحركات النسائية                 ً المعترف به عموما  

    ً                           غالبا  ما تكون السبب وراء اتخاذ  لحقوق المرأة
 ،لعنف ضد المرأةل ةداضمالحكومات إجراءات 

في العديد من و. 145األسريوخاصة العنف 
 أو المناصرةكانت الحركات النسائية  ،السياقات

أ للنساء لجالم وفرمن  أول هيلحقوق المرأة، 
 ،وبالتالي ؛)فعل ذلكت لازت وال(من العنف  الناجيات

فإن اآلثار المترتبة في المنطقة خطيرة بالنظر إلى 
 ،العدد المحدود من المالجئ العاملة. عالوة على ذلك

          ً      ً                          حيث أن عددا  قليال  من منظمات المجتمع المدني و
النسائية قادرة على جمع األموال أو االنخراط في 

 ،              ً أو السفر دوليا   هاأعمال تضامنية أو توسيع شبكات
على الوصول في المنطقة المرأة قدرة ذلك يعيق  فإن

.اتالناجي خدمة أ شامل يركز علىلجإلى م
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 لمحة عامة عن المالجئ في المنطقة العر�يةمالجئ النساء الناجيات من العنف   

 المالجئ في المنطقة العر�ية نعامة ع لمحة .4

 مقدمة .لفأ

لنساء اعن أعداد وأنواع مالجئ المتوفرة المعلومات 
في المنطقة العربية  األسريمن العنف الناجيات 

 اوتشغيله دارتهاإكيفية عن لبيانات اوكذلك  ،ةمحدود
أ ونوع أو نوعية لجومن يمكنه الوصول إلى خدمة الم

كان من الصعب تحديد عدد  ،. لذلكتقدمه الذيالدعم 
وإلى أي مدى تفي هذه المالجئ  فرةوتالمالجئ الم

 توفر،                           ً على النحو المشار إليه آنفا  وبالمعايير الدنيا. 
 ةأماكن آمنة للنساء في بيئ مالجئ النساء المتخصصة

لديهم  موظفات/موظفون يعمل فيها، هنمكينبت ىعن ُ ت  
خدمات على تقديم  مرأةالضد معرفة دقيقة بالعنف 

شاملة لتلبية االحتياجات المحددة للناجيات ودعمهن 
 .حياتهن في التعافي وإعادة بناء

اإلصالحات أن  ،في المنطقة العربية  ً ا  واضح لقد بات
                         ً                 التشريعية المرحب بها مؤخرا  والتي تهدف إلى 

الحماية القانونية  لم تحسن ،التصدي للعنف ضد المرأة
بما في ذلك أحكام ضمان التمويل والدعم  ،للناجيات

. األسريمن العنف  الناجياتلنساء ا لمالجئالسياسي 
على  ين الجديدةالقوان تنصلم  ،في كثير من األحيانو

التدريب  وال بشأن ،أحكام محددة بشأن تنفيذها
 يتيح بما ،لموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين

شكل الب عليه وكيفية الرد األسريفهم العنف  لهم
تي ال القصور مواطنقد تحد الثغرات وومناسب. ال

 وضعقوانين األسرة من قدرة المرأة على ترك  تشوب
 .لإلساءة فيه تتعرض

مجموعة  سريالنساء الالئي تعرضن للعنف األتواجه 
 هاسبب ،عند طلب الحماية العوائقمتنوعة من 
من  النابعةالنمطية  فكارألوا السائدة السلوكيات

واالفتقار إلى آليات المساءلة والحماية.  ،الثقافة
ناهيك عن  ،خرى االفتقار إلى المالجئاأل العوائق منو

تتفاقم و. يهااإلجراءات التقييدية والمعقدة للوصول إل
بسبب فشل  العوائقالتحديات التي تخلقها هذه 

العديد من الحكومات في المنطقة في توفير الدعم 
السياسي والمالي الالزم للمنظمات غير الحكومية التي 

 هذه المنظمات حصولضمان أجل  من المالجئ، تدير
على الموارد الالزمة لتوفير خدمات كافية وذات 

معايير ل المطلوبنوعية جيدة تلبي الحد األدنى 
 يحصر إمكانيةن موقع المالجئ أ كمامالجئ النساء. 

مما يحد  ،بالقرب منهاالمقيمات الوصول إليها للنساء 
 تعيقمن خيارات النساء ويخضعهن لديناميات 

معلومات ال وفي غياب ،ة على ذلك. عالوهنتمكين
إجراء  مكنال ي ،المالجئ التي تديرها الحكومة عن

الممارسات ب هاالتزاممدى وتحليل شامل لفعاليتها 
 .الجيدة الدولية

ال يكفي الوصول إلى أماكن السكن في حاالت األزمات 
طويلة األجل من العنف العائلي إذا اللضمان الحماية 

الدعم المتخصص الشامل الذي  الخدمة توفر لم
غير قادرة على إذا كانت أو  يات،ه الناجإلي حتاجت

ُ     غالبا  ما ت جبر  ،الدعم المناسب غياب وفي. هاتوفير      ً    
 البقاءو إليها ءالمسي اعلى العودة إلى زوجه مرأةال

 عرضة لمزيد من العنف.

يقدم هذا الفصل لمحة  ،إلى البيانات األولية        ً استنادا  و
في  نوأطفاله اتسريعة عن توفير المالجئ للناجي

تم تقسيم المالجئ إلى  وقدالمنطقة العربية. 
مجموعتين: مالجئ تديرها منظمات غير حكومية 

ومالجئ تديرها وكاالت حكومية.  ،نسائية مستقلة
معلومات حول كيفية تمويلها وإدارتها  يقدم كما
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وصول إليها والخدمات التي وتنظيمها وإمكانية ال
 .، عند توفرهاتقدمها

وصف وتحليل ال�يانات المتاحة  باء.
المنظمات  المالجئ التي تد�رها نع

 الحكومية غير

 التمو�ل واإلقامة ونطاق الخدمة .1

مالجئ تديرها في جميع أنحاء المنطقة  توفرت
بشكل كبير  هي تختلفو ،المنظمات غير الحكومية

تتوفر وحيث التمويل واإلقامة ونطاق الخدمة.  من
واحد أو أكثر من المالجئ التي تديرها  عنالبيانات 

المنظمات غير الحكومية في سبعة بلدان على األقل: 
 وتونس )مالجئ 3(الجزائر ولبنان و والبحريناألردن 

 .)4(واليمن  )2(فلسطين دولة و

 هاقدرات تعزيزل األهمية أساسي أمر الجئالم تمويل
 تدير بأن المتحدة األمم توصي. تهااستدام ضمانو

 تمولها أنو ألجالم خدمات الحكومية غير المنظمات
 مسألةب المعنية الخاصة المقررة أشارتو. 146الحكومة

 تديرها التي الخدمات أن إلى المرأة ضد العنف
 تقديم في ر   � تقص   عادة أنها ثبت" الحكومة
 من المرأة بحماية الدولة التزام" وأن ،147"الخدمات

 موارد تخصيص في     ً أيضا   ينعكس أن يجب العنف
 فقط. "148الحماية وتدابير للمالجئ كافية مالية

 تديره ملجأ إدارة تكلفة تمول البحرين حكومة
 السياقات معظم فيو. الحكومية غير المنظمات

 الخيرية والجمعيات المانحة الجهات تمول األخرى،
. المالجئ في اتللناجي واللوجستي المالي الدعم

      ً تحديا   الحكومي التمويل في الفجوة هذه طرحتو
 .المنطقة في هاوتشغيل المالجئ الستدامة      ً كبيرا  

ُ                                غالبا  ما ت ترك المالجئ لالعتماد على التمويل وبالتالي،       ً    
لحفاظ على عملياتها، حيث يعتمد في االخارجي 

فقط  ةالدولي ةنحالماالجهات الكثير من المالجئ على 
ولبنان واليمن. وتونس ال سيما في األردن  ،التمويله

الشديد على التمويل الدولي يهدد  هااعتمادأن  غير
قد يحد التشريع من  ،في بعض الدول ،              ً استدامتها. أوال  

التمويل األجنبي أو يحظره تحت ستار الحفاظ على 
ُ     ما ت جبر       ً غالبا   ،. عالوة على ذلك149األمن القومي    

 "األموالب اللحاق"المنظمات غير الحكومية على 
عرضة لعدم االستقرار وبالتالي فهي  ،لضمان بقائها

التمويل  فينقص والقصيرة األجل اللمنح ا بسبب
 .150تهامهم نفيذلتزم الالاألساسي 

لمنظمات ا التي تواجهها تنعكس تحديات التمويلو
بعض ف .لمالجئبا للعاملين في توظيفها غير الحكومية

المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية في 
حيث يشكل  ،ستخدم موظفين متطوعينيالمنطقة 

في بعض  نموظفيالالمتطوعون أكثر من ثالثة أرباع 
يمكن أن يؤدي و. ))أ( 4.1المرفق جدول (الحاالت 

وخاصة  –نقص الموظفين المتفانين والمتفرغين 
 اتللناجي تلبية االحتياجات المعقدة فيالمتخصصين 

 .ونطاق تغطيتها إلى الحد من جودة الخدمات –

الحكومية التي توفر  نطاق عمل المنظمات غير إن
. )1.1 المرفقشكل (مالجئ طارئة مثير لإلعجاب 

بتمويل ضئيل أو  ،هذه األنشطةبما تقوم       ً غالبا  هي و
أ لجال يشمل ذلك توفير خدمات الموبدون تمويل. 

الخطوط الساخنة والمشورة              ً بل يشمل أيضا   ،فحسب
 بتعزيز              ً المنظمات أيضا   وتقوموالمساعدة القانونية. 

الوعي بالعنف ضد المرأة وتدعو إلى إجراء تعديالت 
 ةساعدالم التوعية والدعوةشأن هذه  منوتشريعية. 

سبب هما الكالو ،في معالجة التمييز وعدم المساواة
 نتيجة للعنف ضد المرأة.الساسي واأل

دي صتوإليقاف العنف ضد المرأة، من الضروري ال
 زيادةن إ": تسببه وترسخهلمواقف والثقافة التي ل

هو مقدمة  ،أكثر دقة ىبمعنأو تغيير الوعي  ،الوعي
 واألنشطة التي. 151"والسلوك التصرفمهمة لتغيير 
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 لمحة عامة عن المالجئ في المنطقة العر�يةمالجئ النساء الناجيات من العنف   

ساعد تالوعي  زيادةلالمنظمات النسائية  ابهتضطلع 
العنف ضد  الذي يسببه التدميرعلى لفت االنتباه إلى 

يمكن استخدام و. مكنةالحلول المإلى المرأة وكذلك 
بما في  ،الطرق المختلفة لزيادة الوعيمجموعة من 

ذلك وسائل التواصل االجتماعي ومقاطع الفيديو. 
 )ABAAD(بعاد أ ت منظمةأنتج ،على سبيل المثال

من أجل  يعمل غير حكومي ركز مواردم يوه
في منطقة الشرق األوسط  بين الجنسين المساواة

سلسلة من مقاطع  ،في لبنانومقره  ،وشمال أفريقيا
لزيادة الوعي حول العنف  Facebookعلى  الفيديو

 الوصول إلى جمهور أوسع من     � ويعد  . 152المرأة ضد
 عرافألالضارة واالتصدي للسلوكيات  بهدف اتالناجي

لمعالجة   ً ا  رئيسي  ً ا  وقائي      ً إجراء   ،ينجنسسائدة حول الال
 العنف ضد المرأة.

من العنف  الناجياتباإلضافة إلى تقديم الدعم للنساء 
تقدم عدة منظمات غير حكومية في الجزائر  ،األسري

ولبنان خدمات المشورة النفسية للجناة. وقد تم 
لجناة للتدخل في سلوك مخصصة لتطوير برامج 

ولمنعهم من ارتكاب المزيد  ،الرجال العنيفين وإيقافه
عمل بعض يو. اتجيمن العنف وزيادة سالمة النا

على زيادة الوعي بالعنف  المخصصة للجناةبرامج ال
وتحدي المواقف التي تؤدي إلى التمييز  األسري

 على نجاح ةالمحدود دلةألاولكن المساواة.  وعدم
 الخاصة بالجناة قد أثارت المخاوف، ال سيماالبرامج 

 المضغوطمن التمويل  توفيره    ً         غالبا  ما يتم  هاأن تمويلو
من      ً أيضا   أثيرت المخاوفو. اتلناجيبا الخاص    ً أصال  

 ،عدم اتباع جميع البرامج للمبادئ والمعايير المناسبة
والتي تشمل الربط مع المنظمات التي تقدم الدعم 

. 153للنساء الناجيات وإعطاء األولوية لسالمة النساء
وهي منظمة  ،)احترام( Respectمنظمة قامت  وقد

بوضع  ،كومية رائدة تعمل مع الجناةغير حبريطانية 
 ههذمع  تتعاملللخدمات التي       ً مؤشرا  معايير توفر 

 .154فئة االجتماعيةال

مستقلة، أو وحدات        ً مشتركا       ً منزال  أ لجكون الميما      ً عادة  
يكون داخل منزل مشترك أو شقق منفصلة، أو  أو يقام

السكن ُ   ّ         ت مك ن مساحات و.              ً من االثنين معا    ً ا  مزيج
 أخريات تانكاالمشتركة النساء من االنخراط مع س

السكن وحدات  تشكلفي حين  ،وتبادل الخبرات
حتياجات على اال دعم المرأة ذاتل            ً     المستقاة حال  أفضل

الصحة العقلية أو غيرها من االحتياجات  صعيد
من بين المالجئ التي تديرها المنظمات غير والمعقدة. 

فلسطين دولة حرين وتوفر المالجئ في الب ،الحكومية
تونس وتوفر المالجئ في  ،واليمن وحدات مستقلة

أ لجبينما يوفر الم ،الجزائر ولبنان مساحات مشتركةو
مساحة  هذه المالجئ توفر جميعوفي األردن كليهما. 

وفر عدد وي ،ترفيهية مشتركة داخلية واحدة على األقل
مساحة  155            ً نصفها تقريبا  كما يوفر  ،مساحات أخرى هامن

 .)2.1 قرفالمجدول (مشتركة في الهواء الطلق 

القيود المفروضة على المساحة التي تتحرك فيها 
تؤثر على وأطفالهن يعشن في الملجأ اللواتي النساء 
 في حال عدمبشكل خاص  ذلك ويصح. نتهرفاهي

كما هو الحال في المالجئ  ،مغادرة الملجأ خالل النهار
مشتركة المساحة ال حيث ،فلسطين واليمندولة في 

 13حددت عشرة مالجئ من أصل  وقدمحدودة. 
 تعيقتحديات التي ال كأحدفي المساحة  النقص     � ملجا  

. تهاستدام         ً      وتشكل خطرا  على  ألجالمعمل  استمرار
تكن هذه مشكلة بالنسبة للمالجئ في الجزائر  لمو
ربما  ،وواحد من المالجئ في لبنان فلسطيندولة و

 )أ( 16. قرفالمجدوال (بسبب معدالت شغلها 
 .))ب( 6.1و

 ف والتنظيميوظتاإلدارة وال .2

على نحو فعال أ وتنظيمه لجلمادارة            ً   من المهم جدا  إ
 ؛بشكل مناسب نوأطفاله اتلضمان دعم الناجي

أ وفريق لجالموارد المتاحة للم   ّ عد   ُ ت   ،هذا الصدد فيو
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العناصر  شملتو.  ً ا  رئيسي      ً عنصرا   الموظفات/الموظفين
الرئيسية ألي نموذج إداري المرونة والكفاءة والقدرة 

قدرة و ،على االستجابة للحاالت التي تحدث
 .156العمل الجماعي الفعال الموظفات على/الموظفين

تواجهه كبر الذي التحدي األهي  محدودية المواردو
فهي  ،المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية

ؤثر على التوظيف والقدرة واالستدامة ومستوى ت
ال يمكن تقييم و. 157نوأطفاله اتقدم للناجيالمالدعم 

أو لكل  13كل من المالجئ الـ لمقدار الموارد المتاحة 
بين هذه المالجئ من تشير المقارنة وامرأة وطفل. 

 2017الالئي تم إيواءهن في عام  عدد النساء حيث
كانت تلك التي  دنىإلى أن المالجئ ذات الميزانيات األ

وأن واحدة على األقل  ،لديها معدالت إقامة أعلى
لديها نفقات سنوية أعلى من الميزانية التشغيلية. 

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات و
لواضح فمن ا ،لتحديد أولويات المالجئ في المنطقة

 أنها محدودة بسبب نقص الدعم الحكومي.

للنسب المئوية       ً تفصيال  مالجئ  10 متدقوقد 
بمخصصات  المتعلقة 2017لميزانياتها التشغيلية لعام 

والدعم  ،ونفقات التشغيل ،)التوظيف(لموارد البشرية ا
توفر هذه البيانات نظرة و. 158للنساء الناجياتالمقدم 

عدم على الرغم من  ،المالجئثاقبة حول أولويات 
تحديد ما إذا كان تقسيم الموارد تمليه عوامل  إمكانية

أو عوامل  ،ةممولالجهات الخارجية مثل متطلبات 
 الذي أخرى مثل االضطرار إلى دفع إيجار المبنى

 .159ألجالم هيستخدم

توافر الموارد يؤثر على كيفية  ىمدأن  وال غرابة في
مالجئ في األردن خصصت الفقد تنظيم الملجأ. 

لدعم  2017واليمن معظم مواردها في عام 
دولة بينما خصصت المالجئ في البحرين و ات،الناجي

بفضل وفلسطين معظم ميزانياتها للموارد البشرية. 
التمويل الحكومي الكامل، يوظف الملجأ في البحرين 

بدوام كامل من  الموظفات/أكبر عدد من الموظفين

في المائة من  80  ً ا  خصصممحترفين،  فنيين وغير
 إيالء شيريو. 2017 عام في فيوظتللميزانيته 
 لمالجئل الرئيسي االهتمام هأن إلىللتوظيف  األولوية

. المنطقة في التمويل نقص من تعاني التي
 30 اليمن في المالجئ خصصت ،وبالمقارنة

في  العامالت/من ميزانيتها للعاملين المائة في
بينهم أربعة فقط      ً شخصا   30توظف و، 2017 عام

آخرون بدوام جزئي  26بدوام كامل، في حين يعمل 
يبدو أن الموارد و. ))ب( 4.1و )أ( 4.1 قالمرفجدوال (

 /لتعزيز خبرة الموظفين   ً  أيضا  خدمت       ُ قد است  
في  75أ لجالمفلسطين، خصص  دولة فيو. الموظفات

، 2017في عام  العامالت/المائة من ميزانيته للعاملين
بدوام كامل ويعتمد اثنين ين               َ ال يضم سوى موظف  و

كما أن القسم األكبر  ؛المتطوعين على بشكل كبير
 الخريجين منفي الملجأ  العامالت/العاملين من

بشكل رئيسي مع المستشارين  ويعمل ،الجامعيين
 المعالجين المحترفين. أو

تفاصيل اللوائح والمبادئ  3.1المرفق جدول  يعرض
التوجيهية الوطنية في الدول السبع التي توجد 

مالجئ تديرها منظمات غير حكومية.  فيها
.      ً كبيرا         ً اختالفا   التنظيمية المتطلبات تختلفو
من قبل المالجئ إجراء عمليات تفتيش  يتم الو

فلسطين، دولة الجهات الحكومية إال في البحرين و
ولبنان واليمن ال يوجد تشريع  بينما في الجزائر

وطني أو متطلبات تنظيمية للمالجئ. في اليمن، 
 ،وطني حول كيفية إدارة المالجئ إعداد دليل تم
لبنان، وتونس في واللوائح الداخلية.  تستند إليهو

في المنظمة غير  المديرات/المديرين يقوم كبار
أ بتنظيم زيارات للتأكد لجالحكومية المشرفة على الم

في ولمعاييره المحددة.                        ً من أن الملجأ يعمل وفقا  
الجهات زور تفي لبنان، قد                ً حاالت أخرى أيضا  

كانت المنظمة التي  إذا المالجئ لمعرفة ما ةالمانح
كما وعدت في اقتراح  تلقت األموال تقوم بتسليمها

هناك رقابة تنظيمية على  ال يبدو أنو التمويل.
 في الجزائر. ئجالمال
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باإلضافة إلى تلبية متطلبات المبادئ التوجيهية 
طلب من المالجئ تقديم     ُ ما ي                          ً واللوائح الوطنية، غالبا  

طلب التي مالجئ الوتقارير إلى الجهات المانحة.  ُ     ي 
في  ثالثة وتقع هي اتقديم تقارير إلى حكوماته هامن

منها فلسطين، ولكن واحد دولة البحرين وواألردن 
البحرين، تموله الحكومة. الموجود في  ووهفقط، 

المعلومات المطلوبة في هذه التقارير  تتضمنو
 غلق � ا   التيوالحاالت  ،ينالمستفيد/اتالمستفيد عدد

طلب من الملجأ وواإلحصائيات.  ،واألنشطة ،ملفها ُ               ي 
لالئحة الداخلية األخيرة،              ً فلسطين، وفقا  دولة  في

مع تفاصيل قضيتها إلى  ةتقديم تقرير عن كل مقيم
ليس من الواضح ما إذا ووزارة التنمية االجتماعية. 

 ينبغي أال إذ ،بالسرية حاطةمكانت هذه البيانات 
أو  اتالناجي من أيحالة ب تعلقةالتفاصيل الم عرض ُ ت  

 .        ً سم دائما  تجهيل االوب امنه بإذنإال  اأطفاله

وطنية أطر تنظيمية ومبادئ توجيهية  وضع عادةيتم 
باإلضافة إلى المبادئ  ،لتنظيم كيفية تشغيل المالجئ

الخاصة بمالجئ النساء. المذكورة أعاله والمعايير 
لوائح محددة  ،األطر والمبادئ ويمكن أن تشمل هذه

أو رعاية الطفل، /بشأن الرعاية االجتماعية للبالغين و
مطلوبة بموجب تشريعات  تلك اللوائح قد تكون حيث

يساعد هذا التنظيم في تطوير وأو إرشادات. 
البروتوكوالت لتحديد الخطوط العريضة للمتطلبات 

وتحديد عالقات العمل بين  160التنظيمية للمالجئ
مبادرات بدأت تظهر ببطء  وقد المالجئ المختلفة.

في األردن، اتخذ المجلس فمماثلة في المنطقة. 
الوطني لشؤون األسرة زمام المبادرة في تطوير 

،              ً في لبنان أيضا  ولتشغيل القياسية للمالجئ. إجراءات ا
إجراءات إلى تطوير  )ABAAD(بعاد أ منظمة تسعى

 توحيد شأنها من ،لمالجئل ةإقليميتشغيل قياسية 
 أدوات إنشاء المالجئ وإدارتها وتفتيشها.

دور مهم في ضمان بأ لجالم موظفات/موظفو قومي
على  اتتتطلب مساعدة الناجيوجودة الخدمة. 
 متخصصات ا،وإعادة بنائه ناستعادة حياته

      ً ماليا   مكافأتهممتخصصين ذوي خبرة يتم تدريبهم وو
مجموعة من  تتوفرو. 161مناسبالشكل الودعمهم ب

 التي يمكن أن تستخدمهاالنماذج اإلدارية والتنظيمية 
المالجئ النسائية حسب مواردها وحالتها وبيئتها. 

يشترك في ، على سبيل المثال ،بعض المالجئف
كفريق كامل              ً ن يعملون معا  وموظف/موظفات تشغيلها

بينما لدى البعض مدير أو  ،ن   � معي   رئيسبدون مدير أو 
معين يقود عمل الملجأ،  عامأو مدير  داريإ مسؤول

قيادية بين كبار الدوار يقسم األالبعض اآلخر و
 كفريق واحد.                          ً الموظفين الذين يعملون معا  /الموظفات

إلى تدريب    ً  أيضا  أي متطوع يعمل في ملجأ يحتاج 
. تشمل العوامل األخرى الحاسمة ينودعم جيد

ضمان وجود عدد كاف من  :الخدمة الجيدة لتوفير
عدد النساء واألطفال ل     ً وفقا  الموظفين /الموظفات

إذا تم دعم  العدد يزيد بحيثالذين يدعمهم الملجأ، 
مجموعة فر وتو ؛ذوات االحتياجات المعقدة من نساء

. اتمناسبة من الخبرات لتلبية احتياجات الناجي
دد ع )ب( 14.و )أ( 14. المرفق وضح جدواليو

. باستثناء 162في المالجئ الموظفات/الموظفين
فلسطين واليمن، يعمل معظم دولة المالجئ في 

يتم استخدام والموظفين بدوام كامل. 
دولة فقط في الجزائر و المتطوعات/المتطوعين

 فلسطين وأحد المالجئ في تونس.

من  الناجياتلمالجئ للنساء  ةساسياألر ادواأل من
تقدم لهن توفير أماكن آمنة للنساء فقط  ،األسريالعنف 

ينبغي  ،. عالوة على ذلك)إناث فقط( دعم موظفاتال
عليا داخل اإلدارة ال مناصبال             ً النساء دائما   تشغلأن 

 من     ٌ . أي  هذكر كما سبق ،ألجالم دارةإ وفي مجلس
. دواراألهذه  من   ٍ أي  ب يقوميجب أال  الرجال العاملين

يجب توخي الحذر لضمان  ،عند توظيف الرجالو
العمل الذي يقومون به على سالمة  تأثير عدم

ٌ        تطلب أمر  ما أن إذا و. هنأو تمكين في الملجأ اتالناجي        
فمن المهم أن تشرف عليه  ،زيارة الملجأب يقوم رجل

أن                                         ً موظفة وأن تبلغ الناجيات في الملجأ مسبقا        ً دائما  
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     ً وفقا  وسيأتي إلى الملجأ والسبب وراء الزيارة.     ً رجال  
للبيانات التي تم جمعها، يعمل الرجال في العديد من 

ال يمكن من البيانات المقدمة  ،. ومع ذلك163المالجئ
ل أو إذا كان تحديد نوع العمل الذي يقوم به الرجا

 أ.لجمنهم العمل في مبنى الم       ً مطلوبا  

 /موظفات اتاالحتياجات المعقدة للناجيتتطلب 
متنوعة و عريضة بخبرات يتمتعونموظفين ملتزمين 

فهم شامل للعنف تقديم الخدمة من منطلق ضمان ل
وأظهرت البيانات . اتضد المرأة وتأثيره على الناجي

من  ممتازةمجموعة  أن معظم المالجئ توظف
ن والمدرب/المدربات همفي نبم ،المهنيين/المهنيات

 ومدير/مديراتاالتصال و مسؤولو/مسؤوالتو
الرعاية الصحية.  ومتخصص/متخصصاتالمشاريع و

مستشار أو /مستشارةلدى جميع المالجئ و
 ألجكل ملو ،معالج متخصص واحد على األقل/   ِ   معال جة
لم وي تونس. فواحد ملجأ  مدير باستثناء/مديرة
لكن من المحتمل أن  ،تونس هذا االختالف توضح
 ذلكإدارة جماعية أو قد يكون  لذلك الملجأيكون 
يمكن أن يؤدي و. يفوظتلاموارد ة يمحدودبسبب 

لمالجئ التي تديرها الحكومي لاالفتقار إلى التمويل 
واالعتماد على  تهأو محدوديالمنظمات غير الحكومية 

 ،ما يكون غير آمن           ً الذي غالبا   ،واالئتمانتمويل المنح 
 همالموظفين أو قيام/الموظفاتإلى تخفيض عدد 

 مثل في ظلوبالعديد من الوظائف في وقت واحد. 
 أن يقومليس من غير المألوف  ،هذه الظروف

 ،، إلى جانب أعمال اإلدارةألجالم مديرات/ومدير
بتقديم وكذلك  اتتوفير الدعم المباشر للناجيب

 جمع التبرعات والمنح. تطلبا

 وموظفاتيختلف المستوى التعليمي لموظفي 
أ في الجزائر لجيعتمد الم ،المالجئ. على سبيل المثال

     ً أيضا   وهو ،المتطوعين/المتطوعاتعلى       ً كبيرا          ً اعتمادا  
أ الوحيد الذي تديره منظمة غير حكومية لجالم
يضم وظف موظفين بال تعليم. أربعة مالجئ فقط وي

العنف  فيعلى األقل       ً واحدا                      ً فريق موظفيها متخصصا  

الملجأ في البحرين أكبر عدد من  ضميوضد المرأة. 
 ،فلسطيندولة في أما . 164المتخصصات/المتخصصين

 ،قصير األجل      ً طارئا                     ً الذي يوفر فقط دعما   الملجأف
مسؤول /مديرنوعين مختلفين من المهنيين:  غليش

ينعكس هذا في وومستشارين محترفين أو معالجين. 
 العدد المحدود لخدمات الدعم التي يوفرها الملجأ.

توفر جميع المالجئ التدريب المنتظم وبناء القدرات 
بما في ذلك مهارات االتصال  ،موظفاتها/لموظفيها

 ،وعناصر القوانين واألحكام المتاحة ،واالستماع
وكيفية التعامل مع النساء واألطفال والشباب الناجين 

من العناصر األساسية لضمان و. )12.رفق المشكل (
فعال تقييم إجراء  نوأطفاله اتسالمة الناجي

، في أقرب وقت من مخاطر يواجهنه ماو نهحتياجاتال
مالجئ سبعة  ولكن،إلى الملجأ.  نممكن بعد وصوله

ولبنان الجزائر ووتونس والبحرين األردن فقط في 
يتم توفير وتقدم تدريبات خاصة على تقييم المخاطر. 

التدريب على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
فلسطين واليمن. دولة في جميع المالجئ باستثناء 

 األسرييتم توفير التدريب على فهم تأثير العنف  كما
فلسطين دولة وتونس في جميع المالجئ باستثناء 

                     ً            المالجئ في اليمن تدريبا  على كيفية  تقدم الوواليمن. 
، لعنف ضد المرأةلالمختلفة بعاد األنواع واألتحديد 

على دليل موحد حول       ً محددا         ً تدريبا   ها تقدمولكن
الفجوات في القدرات  ذههكيفية تشغيل المالجئ. 

 ويعرض. اتمن فعالية تقديم الخدمات للناجي تقلل
 ةالفني الوظائف تتشكيالتفاصيل  15. المرفق جدول

 في المالجئ.

لهم يسبب  األسري، فهواألطفال مباشرة بالعنف يتأثر 
القلق والتأخر في النمو  منهامجموعة من األضرار 

على بدورها ومشاكل النوم والتواصل التي تؤثر 
يحتاج األطفال و. 165صحتهم ورفاهيتهم وتعليمهم

ن في رعاية يمتخصصال ينملاالعإلى دعم من 
لمساعدتهن                          ً الذين يدعمون األمهات أيضا  و ،األطفال

بشكل وثيق  ونعملي كما ،هنأطفالرعاية  على تحسين
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ألطفال ل اللعنف ودعمه هاين فهممع المدارس لتحس
ن في يمتخصصال ينملاالعنقص  إنفي المدرسة. 

 ،شائعال غير مرباألليس في المالجئ رعاية األطفال 
حيث من الصعب الحصول على تمويل لهذا الدور 

ن أن و. 166الهام المشمولة بهذه في المالجئ َ   �     ت بي 
فلسطين دولة وتونس مالجئ باستثناء الدراسة، 

 ،ن في رعاية األطفالين متخصصيموظف واليمن،
جدوال ( هنأطفال معقبل النساء المتزوجات ت اوجميعه

األردن وتستخدم مالجئ . ))ب( 16.و )أ( 16.رفق الم
ى باإلضافة إل ،    ً أيضا   الجزائر واليمنووالبحرين 

 الموظفين الذين يدعمون النساء واألطفال،
إعادة اإلدماج في  متخصصات/متخصصين

هذا و. الملجأ مغادرتهنلدعم النساء بعد  المجتمعي
خدمات  تقديم المالجئالدعم هو عنصر مهم في 

 .167كاملةشاملة و جيدة

تختلف اإلجراءات والسياسات الخاصة بالسالمة 
تتوفر وبين المالجئ في المنطقة.  ،والسلوك واالتصال

حول  الموظفات/مدونات لقواعد السلوك للموظفين
في جميع المالجئ  اتكيفية التفاعل والعمل مع الناجي

إال في الجزائر  ،غير الحكومية التي تديرها المنظمات
جميع  عتمدتوحيث معظم الموظفين متطوعين. 

ما  المالجئ مدونات لقواعد السلوك للموظفين في
 اكجزء من نهجه ،يتعلق بالنزاهة والسرية واألخالق

خدمات  يقدم اوأكثر من نصفه ،ماتفي تقديم الخد
 لكنووالمتطوعين.  نلموظفيلالنفسي /الدعم العاطفي

يكون قد والجزائر واليمن.  مالجئفي  غير متوفر ذلك
المعتمدة في التعلم من مدونات السلوك  من المفيد

تعزيز جودة تقديم ل وتكييفهاسياقات إقليمية مماثلة 
 في المنطقة. اتالخدمات للناجي

. تهاإدارولشكاوى تلقي ال اتيع المالجئ إجراءلدى جم
 ة/بدعم من مستشار ،المديرة/ما يتعامل المدير     ً عادة  و

يتم التركيز على ومع الشكاوى.  ،يةمحام/أو محام
أهمية االستماع إلى الشكاوى والتحقق منها قبل اتخاذ 

لدى بعض المالجئ و. تهاأي إجراء ضروري لمعالج

المقيمات  باستخدامتعلق تقواعد وسياسات      ً أيضا  
مثل البريد اإللكتروني (االتصال الخارجية  وسائلل

 ،والتدخين ،إلى المال هنووصول ،)والهاتف واإلنترنت
ال يمكن وأ. لجوالمشاركة في األعمال اليومية للم

تحديد ما إذا كانت قواعد أو سياسات االتصاالت 
المالجئ في دة بشكل خاص. فقط             � الخارجية مقي  

فلسطين ليس لديها قواعد أو سياسات دولة األردن و
بيانات إضافية توفير  ال بد منولالتصال الخارجي. 
 الخاصة الجوانبلتوضيح حول هذه القواعد 

 .بشكل أفضل ،والغرض منها بتنفيذها

أ وتقديم لجعنصر مهم في إدارة الم وه التوثيق
تديرها المنظمات قوم جميع المالجئ التي يالخدمات. 

تي ال ةغير الحكومية بإجراء تقييم أولي للناجي
المحدقة بها للمخاطر              ً يتضمن تقييما   اللجوء تطلب

ى هذا التقييم تستند إل بحيث ،الخاصة اوالحتياجاته
الحفاظ                 ً من الضروري أيضا  و. اهسالمتلخطة  لوضع

على ملفات الحاالت الفردية مع الصور والقصص 
 اتالناجي أقواللسات المشورة ووالمعلومات حول ج

ُ    ، على أن ت داركجزء من الدعم المقدم هذه الوثائق           
 بطريقة تضمن سالمة المرأة وأطفالها.

أي  ونجاح نوأطفاله اتتوثيق الدعم المقدم للناجي إن
، يمكن أن يساعد المالجئ في هنجاح عدمأو  تدخل

 ، تمألفي جميع المالجئتقييم التقدم والنتائج واألثر. 
المالجئ في الجزائر  لكنو ؛نماذج التقييم ياتالناج

، مما يحد النماذجل هذه يتحلب تقومولبنان وتونس ال 
التعلم من    ّ عد   ُ ي  و. التقييم ةبشكل كبير من قيم

ر خدمات تحسين وتطوي في     ً مهما        ً عنصرا   اتالناجي
 المقيماتال تدمج المالجئ بالضرورة أصوات وأ. لجالم

قياس  منالمالجئ ولكي تتمكن . افي تحسين عمله
 ال بد لها من اوتحسين جودة خدماته اوأدائه اتقدمه

بالمعايير  تقتدي ،واضحة استراتيجيةوضع خطة 
إلى  تتضمن النتائج واآلثار التي تهدفو ،الدولية

ينبغي جمع  ،. لذلكحددةملمعايير              ً تحقيقها وفقا  
لرصد  ،اتالبيانات وتحليلها، بما في ذلك من الناجي
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النتائج والتقدم المحرز وتحديد المجاالت التي تحتاج 
 .168إلى تحسين

مصدر قلق كبير لجميع المالجئ         ً هي أيضا   االستدامة
في المنطقة  التي تديرها المنظمات غير الحكومية

صعوبة لنسبة للغالبية العظمى ب. ويرتبط ذلك باالعربية
تزايد التمويل ومحدودية الموارد ونقص المساحة و

مالجئ النساء المستقلة في تقلق شواغل  وهي ،الطلب
بشكل شواغل التؤثر كل هذه و.     ً أيضا   مناطق أخرى

مباشر على مستوى وجودة خدمات الدعم التي 
الذي يمكن أن تقدمه دعم التوفرها المالجئ ومدى 

مثل النساء  ،لنساء الالئي يحتجن إلى دعم إضافيل
المنظمات هذه تواجه وذوات االحتياجات المعقدة. 

وهي  ،لحفاظ على عمل المالجئتحديات إضافية في ا
بالعنف ضد المرأة غياب السياسات الوطنية المتعلقة 

   ً                        فضال  عن سوء تنفيذ التشريعات  ،أو المتعلقة بالمالجئ
جدتالمتعلقة بالعنف ضد المرأة ُ    ، إذا و        . 

 إمكانية الوصول إلى الخدمة وتوفيرها .3

يعتمد الوصول إلى المالجئ على مجموعة من 
أو  ،نوع العنف الذي تتعرض له المرأة منها ،العوامل

 أو القيود مثل عمر ،لمطلوبةا أو الوثائق ،عملية اإلحالة
أو  ،المرافقين اأو عمر أو جنس أطفاله ،المرأة

 مثل ،ألجللم دعم أو الوصوللل ةالمحدد هناحتياجات
 االحتياجات المعقدة أو اإلعاقة. وأالصحة العقلية 

المالجئ  وقد طرح استبيان هذه الدراسة على
تعتبر بمثابة  أشكال العنف ضد المرأة التي تحديد
. لجأالوصول إلى الم حقيتيح للمرأة  أسريعنف 

يتضح من الردود التي وردت أن التعريفات التي و
وتتجاوز العنف من جانب  ،تستخدمها المالجئ واسعة

أن أي  المالجئ جميعفقد اعتبر شريك حالي أو سابق. 
مع أو بدون عالمات  ،امرأة تعرضت للعنف البدني

أو  ،أو العنف النفسي ،املةواضحة على سوء المع
 للوصولمؤهلة  ،العنف الجنسي من أحد أفراد األسرة

تشمل و. سريبموجب تعريفه للعنف األ لجأإلى الم
جميع أشكال                                    ً المالجئ في جميع أنحاء المنطقة عموما  

ال يشمل الذي أ في الجزائر لجالم ، باستثناءالعنف
 العنف العاطفي.

ليها إ اللجوء ةأهليعلى توسعة  عمليجميع المالجئ 
عنف الشريك وأشكال العنف  حاالت أخرى غيرإلى 

لتشمل النساء الالئي تعرضن للعنف  ،أو العائلي األسري
باستثناء و .الجنسي أو االغتصاب من شخص غريب

     ً أيضا   المالجئ جميع قبلي ،فلسطيندولة البحرين و
ئ في قبل أحد المالجويمن االتجار بالبشر.  اتالناجي

لبنان النساء الالئي يتعرضن للعنف االقتصادي 
                          ً يقبل الملجأ في األردن أيضا  ووالحرمان من الطعام. 

ليس لديها وأي امرأة تتعرض لإليذاء أو التهديدات 
ويقبل أحد المالجئ في تونس النساء  ،سكن بديل

قدمن تقارير إذا الالئي يواجهن جميع المواقف 
ديرها المنظمات . بعض المالجئ التي ت169داعمة

النساء ذوات اإلعاقة والنساء يقبل الحكومية  غير
النساء أما  .الالجئات والمهاجرات والنساء المسنات
 تمالاالمصابات بمشاكل الصحة العقلية والع

 أقل قدر من الوصولب يحظينف ،والالجئات اتالمهاجر
 .)15. المرفقشكل ( للملجأ

المئوية للنساء لم يكن من الممكن تحديد النسبة 
 لنساءا الالئي تعرضن ألشكال أخرى من العنف أو

تميل المالجئ في أوروبا الغربية وأمريكا ومات.      َ المعد  
الشمالية في المقام األول إلى دعم النساء الالئي 

تعرضن له الحالي أو  سريللعنف األ    ً  حاليا  يتعرضن 
باالحتياجات المختلفة التي تواجهها   ً ا  واعتراف ً  ا .سابق

والخبرة  ،نوع العنف الذي عانين منهل     ً وفقا  و ،لنساءا
مجموعة من المنظمات  تقومالمختلفة المطلوبة، 

. 170دعم هذه االحتياجاتب ، حيثما أمكن،المتخصصة
 اتتوفير الدعم المناسب للناجي           ً أصبح ممكنا   وقد

المرتبطة بنوع العنف الذي  ناحتياجاتهبحسب 
ليس فقط بسبب االعتراف بأنواع مختلفة  ،له نتعرض

 الزمةألن الموارد ال          ً ولكن أيضا   ،من احتياجات الدعم
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من أشكال أخرى من العنف أو التشرد  اتلناجيدعم ال
 فقد ،. ومع ذلكىخرأ نةمكأفي  متوافرةوالعوز 

 ،   ً مثال   . في مالجئ تركيا           ً منفصل دائما  الدعم اليتوفر  ال
الحظت إحدى وسباب. النساء لمجموعة من األ ُ    ت قبل

في المائة فقط من  10أن  2011الدراسات في عام 
 إذ ؛األسريمن العنف  هاربات زميرإالنساء في مالجئ 

عدد احتياجات الدعم األخرى إال  ذوات للنساء يكن لم
 تدابير التقشف رتاأث وقد. 171من البدائل محدود
في لترا زيادة كالسلطات المحلية في إنعلى  المطبقة

 الناجياتالطلب على المالجئ النسائية لدعم النساء 
على الرغم من  ،أو الزواج القسري بالبشر من االتجار

 واصلتأن الغالبية العظمى من النساء وأطفالهن الذين 
 .األسريدعمهم هم من الناجيات من العنف  المالجئ

إلى المالجئ  القيود المفروضة على اإلحالةتشكل 
 ،أمام النساء الالئي يسعين إلى األمان      ً كبيرا    ً ا  عائق

إلى       ً ذاتيا   وصولالغير قادرات على  نسيما إذا ك ال
جميع المالجئ لى إ      ً ذاتيا   وصوليمكن للمرأة الو. الملجأ

التي تديرها المنظمات غير الحكومية باستثناء 
 ينيقبل أي من هذ فالفلسطين. دولة البحرين و

على الرغم من أن  ،خط الدعم عبراإلحاالت  نأيجلالم
يتم تشغيل هذين و.      ً ساخنا      ً خطا  يتيحان  هماكال
 آنجلالموهما  ،بموجب لوائح قانونية محددة أينجلالم

عمليات تفتيش حكومية. ل يخضعانالوحيدان اللذان 
فلسطين إلى أن اإلحاالت يمكن دولة أشار الملجأ في و

بما في ذلك  ،مؤسسةأن تكون من أي فرد أو 
جميع اإلحاالت  أن إال ،المستشفيات والمراكز الطبية

 التي االجتماعية التنمية وزارةمن خالل يجب أن تمر 
 الملجأ قبول قبل أهليتها وتحديد الحالة بتقييم تقوم

 الوصول على المرأة قدرة تؤخر قد القيود هذه .للمرأة
 ينبغيو. الحماية آليات من متنوعة مجموعة إلى

والسياسات الوطنية المتعلقة  التشريعات تبسيط
. اتأ قدر اإلمكان لتجنب إطالة معاناة الناجيلجبالم

في طلب اإلحالة من خالل  ياتتردد الناجتقد و
    ً  غالبا   نألنه ،الشرطة أو غيرها من الوكاالت الرسمية

سوف يؤخذن على محمل الجد.  نيعتقدن أنه ال

في المائة فقط من  4تركيا إلى أن  تشير األبحاث فيو
ما  للمساعدة في                             ً النساء يذهبن إلى الشرطة طلبا  

انعدام الثقة في الشرطة  ويعود. األسرييتعلق بالعنف 
لنساء في كثير من األحيان عند ل تهاضعف استجاب إلى

    ً  كثيرا   ،في بعض السياقاتو. األسرياإلبالغ عن العنف 
ما تفشل الشرطة في فهم القضية ومستوى الخطر 

ن       ً                   َ وأحيانا  تعيد النساء إلى م   ،ي تواجهه النساءذال
. وأشارت الدراسة 172ضدها رتكب العنفا

 اتمنظماتحاد اها جرأالتي االستقصائية السنوية 
 2016في عام  s Aid’Women لتراكإن في عون النساء

إلى المالجئ في اإلحاالت  مجموعإلى أن حوالي ربع 
فقط  ،. في بعض الحاالت173لترا كان إحاالت ذاتيةكإن

وبدعم من عمال  ،عندما تجد المرأة األمان في ملجأ
تشعر أنها قادرة على إبالغ الشرطة بالعنف  ،ألجالم

. قد تؤدي السياقات القانونية الذي تعرضت له األسري
والثقافية داخل المنطقة العربية إلى تعميق المخاطر 

في اإلبالغ عن العنف  ياتشعر به الناجتوالخوف الذي 
قبل أن   ً ا  مستندي  ً ا  إثبات يطلب. بعض المالجئ هنضد

أ لجيتطلب الم ،امرأة. على سبيل المثالاستقبال قبل ي
 وتطلب ،شرطةفي البحرين تقارير المستشفيات وال

وهذا ما المالجئ في لبنان واليمن إثبات الهوية. 
مغادرة  في حالة اضطرار المرأة إلى يصعب توفيره

يحتفظ  عندماأو بسبب العنف منزل على عجل ال
يطلب الملجأ في األردن و. الشخصية االجاني بوثائقه

 تمأل استمارة أن حالةإلابتقوم  التيمن األطراف 
 تسمح بتقديممعلومات على  ولللحص ، وذلكإلحالةا

كشرط من ليس و للناجية، المساعدة الكافية الالزمة
 أ.لجلوصول إلى الما شروط

الحواجز األخرى التي تحول دون الوصول إلى  ومن
حتاج تحيث قد  ،عملالساعات محدودية المالجئ 

عطالت نهاية في  وأإلى الوصول في المساء  ةالناجي
أثناء  اتلناجيا علىرسوم فرض ، وكذلك األسبوع
جميع  يجدر التنويه بأنفي الملجأ. لذلك،  إقامتهن

اإلحاالت على مدار الساعة وطوال قبل ي              ً المالجئ تقريبا  
أ واحد في تونس. والجدير لجأيام األسبوع، باستثناء م
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أ استوعب أقل عدد من النساء في لجبالذكر أن هذا الم
توفر المالجئ  كما ،. جميع المالجئ مجاني2017عام 
     ً أمواال   ولبنان فلسطيندولة والبحرين واألردن في 

يمكن أن العنف ضد المرأة  وبما أن. 174لوسائل النقل
بما في  ،عديدة           ً يتخذ أشكاال   أنفي أي وقت و يحدث

إزالة هذه الحواجز  من الضروري ،ذلك اإلساءة المالية
 .اتللحفاظ على سالمة وأمن الناجي

أمام الوصول إلى       ً كبيرا        ً عائقا   االستيعابية السعةتظل و
 تحددوأ تديره منظمة غير حكومية. لجمكان في م

التقرير محددة في والبها في أوروبا  ىالموصالمعايير 
لكل   ً ا  واحد  ً ا  سرير ،سطنبولاي التفاقية التوضيح
ذلك لم يتحقق بعد.  لكنو ؛فرد من السكان 10,000

في المرأة ضد العنف في أوروبا  منظمةحددت و
السريرية  المساحاتعدد  ،2018تقريرها السنوي لعام 

 ،2017في عام  افي أوروب المالجئ في الناقصة
لتسليط الضوء على النقص الكبير في المساحات 

          ً تشكل أيضا   االستيعابية السعة. ويبدو أن 175المتاحة
مشكلة في المالجئ التي تديرها المنظمات غير 
الحكومية في المنطقة العربية. فقط الملجأ في 

الذي استوعب أكبر عدد من النساء في عام  ،األردن
حتى لو لم  ،يهإل تيقبل جميع النساء المحاال ،2017

 ،حيثما أمكن ذلك المالجئ،تحاول ويكن هناك مكان. 
            ً                 وإحالتهن بدال  من ذلك إلى ملجأ  ،تجنب إبعاد النساء

لكن هذا ال يعني أن النساء كن  ،آخر للنساء في الدولة
 على إيجاد سكن في ملجأ آخر. ات    ً      دائما  قادر

تؤثر الحواجز التي تواجهها الناجيات في الوصول إلى 
أ في المنطقة العربية بشكل كبير على عدد لجالم

وكذلك مدى معرفة  ،اللجوءالنساء الالئي يسعين إلى 
المالجئ التي أبعدت بينما والناجيات بتوافر المالجئ. 

    ً     نسبيا  من      ً قليال    ً ا  عددتديرها المنظمات غير الحكومية 
 فإن هذا ال يعني بالضرورة أن ،2017في عام النساء 

جئ مساحات كافية متوفرة في أي جميع المال لدى
يحتجن إلى  لواتيوقت الستيعاب جميع النساء ال

بكامل يعمل أ في األردن لج. كان الموأطفالهن ألجم

وكان أكثر من نصف المالجئ  2017طاقته في عام 
 16.و )أ( 16.رفق الموال جد(       ً تقريبا    ً ا  األخرى ممتلئ

اإلحاالت قضية استدامة /زيادة الطلب   ّ عد    ُ وت   .))ب(
دولة أ في لجباستثناء الم ،لجميع المالجئ بالنسبة

القيود على مدة اإلقامة في المالجئ  فرض ُ ت  وفلسطين. 
. وهذا تتباينأن هذه القيود  إال ؛السعة بسبب عدم كفاية

المتاحة عدد المالجئ قلة مهم بشكل خاص بالنظر إلى 
يم واضح بين المالجئ في المنطقة وعدم وجود تقس

طويلة األجل. جميع المالجئ التي ردت ال تلكالطارئة و
على هذا السؤال سمحت بخيارات اإلقامة الطويلة 

عادة إذا كانت المرأة غير آمنة. على سبيل  ،األجل
البقاء في الملجأ في األردن حتى  ةيمكن للناجي ،المثال

ن إقامة مناسب اوإيجاد مك هاوأمن تهاسالممن تحقق ال
 .176على المدى الطويللها 

المرأة البقاء في  اتستطيع فيه تحديد الفترة التي
تشير وأ يمكن أن يكون له تأثير ضار على شفائها. لجمال

األبحاث إلى أن المدة الزمنية التي تحتاجها المرأة 
للتعافي والبدء في إعادة بناء حياتها تختلف باختالف 

 ،وظروفها والمخاطر التي يشكلها الجانياحتياجاتها 
توفر و. 177قد يستغرق األمر عدة سنوات ،وبالتالي

ويمثل  ،ألزماتفي حالة ا المالجئ أماكن سكن فورية
أ بداية رحلة النساء إلى الشفاء. لجمالالبقاء في 

في الملجأ من الضروري أن تبقى المرأة  ،وبالتالي
الدعم الذي لوقت كاف لتمكينها من الحصول على 

قادرة على التحرك بأمان. تعتبر ستة  لتصبحتحتاجه و
. ألجالمفي  إلقامةلاألمثل في المتوسط  فترةأشهر ال

 آمن مكان إلى النساء تنتقل أن     ً أيضا   الضروري منو
طلب من. ومناسب ُ       وعندما ي   نأل الملجأ مغادرة المرأة        

فهي قد ال تكون  ،انتهت قد المخصصة إقامتها
ما إذا                 ً قد ال يكون مؤكدا  تعدة للمغادرة ومس بالضرورة

سوى  لهاستحصل على سكن آمن أو ال خيار كانت 
 أن يكونمن اإليجابي والعودة إلى شريكها العنيف. 

 لكنو     ً  متاحا ، اإلقامة الطويلة األجل اتخيار فتر
      ً واضحا                                          ً الموارد المحدودة تعني أن هذا يمثل تحديا  

 لبعض المالجئ.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046246c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046246c
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ها قدمتي تخدمات الدعم المتخصصة المجموعة  إن
 ،باإلضافة إلى اإلقامة المؤقتة ،اتللناجي المالجئ

ا هجميعف. )13. قرفالمشكل ( النطاق واسعة   ّ عد   ُ ت  
وفر الضروريات األساسية والخدمات الصحية ي

 غالبية المالجئكما تقدم . 178والدعم القانوني
 ،محدد لألطفالالدعم ال ومنها أخرى خدمات

والتدريب على  ،والمشورة والتمكين االقتصادي
أ لجيوفر الم ،المهارات. على سبيل المثال/الوظائف

 /الذي يضم أقل عدد من المهنيين ،فلسطيندولة في 
توفر المالجئ في وخمس خدمات فقط.  ،المهنيات

مما يعكس  ،البحرين معظم الخدماتواألردن 
هما من المالجئ  لجأينأن هذين الم حقيقة

المهنيين /المهنياتالتي تضم أكبر عدد من  ألربعةا
عزى هذا االختالف إلى التباين     ُ قد ي  وتنوع. أعلى و

 في الموارد.

في حين أن عدد الخدمات المتخصصة المقدمة و
 /المهنياتمختلف  بينتشير المقارنة  ،لإلعجاب مثير

قدم يإلى أن بعض المالجئ  الجئالمفي المهنيين 
 ؛توظيف الخبرة المهنية ذات الصلةخدمات دون 

 /ومن غير الواضح ما إذا كان الموظفون بل
 هذه تقديم على األقل على مدربين الموظفات
فلسطين واليمن دولة وتونس  مالجئف. الخدمات

م استخدا من دونتوفر خدمات الرعاية الصحية 
خمسة وتقدم  ،الرعاية الصحية موظفات/موظفي

الخدمات المتعلقة بالطفل مالجئ في تونس واليمن 
رعاية األطفال.  موظفات/موظفي استخدام من دون

الموارد المتاحة للمنظمات غير محدودية تؤثر و
الحكومية بشكل مباشر على مستويات التوظيف 

على الرغم و. الخبيرات/وقدرتها على توظيف الخبراء
ة يصبحون من أن الموظفين في المالجئ المستقل

وقد يكون لدى  ،خبراء في دعم النساء واألطفال
 على ينبغي ،العديد منهم خبرة عملية ذات صلة

 خبرة مالئمةمهنيين ذوي يوظف مهنيات وأن أ لجالم
 .هاالخدمات التي يقدم ضمان جودةل

ما يتعلق بخدمات  المجاالت المثيرة للقلق في ومن
 يعمل علىالمالجئ أن أكثر من نصف المالجئ 

األردن  فالمالجئ فيأو المصالحة. /الوساطة و
 ،خدمات الوساطةتقدم واليمن الجزائر ووتونس 

تقدم خدمات  الجزائر واليمنوالبحرين والمالجئ في 
 خدماتمن المهم التأكيد على أن . المصالحة

خطيرة للغاية يمكن أن تكون الوساطة والمصالحة 
شل في إدراك ألن هذه األساليب تف اتلناجيا على

والجاني وتعرض  ةعدم توازن القوة بين الناجي
يدعو كتيب األمم المتحدة والنساء لخطر كبير. 

لخطط العمل الوطنية بشأن العنف ضد المرأة جميع 
الحكومات إلى حظر الوساطة في جميع قضايا 

 ثناءهاأوقبل اإلجراءات القانونية "العنف ضد المرأة 
تعتبر غير مناسبة لقضايا العنف ضد المرأة  حيث(

 ،لعنفاخطأ التساوي في ألنها تستند إلى افتراض 
وقد ثبت  ،الطرفينمساومة بين القوة في  التساويو

 ةلناجيا/يةإعادة إيذاء الضح تؤدي إلى الوساطة أن
 .179")ل من مساءلة الجانييتقلالو

العنف مسألة ب ةالمعني ةالخاص ةأثارت المقرر
 ،مخاوف بشأن استخدام الوساطة            ً المرأة أيضا   ضد

. األسريفي قضايا العنف  ُ    ت فرضوخاصة عندما 
التفاوض والوساطة "إلى أن في تقريرها وأشارت 

خاصة في الحاالت  ،يمكن أن يكون لهما آثار خطيرة
أو التي ال يكون فيها مستضيفو المفاوضات 

على دراية بأساليب التهديد يها المشرفون عل
  ً ا  والسيطرة النفسية التي يستخدمها الجناة جنب

  ً ا  ا نهجإذا لم يتبعو أو ،"جنب مع العنف البدني إلى
يوصي التقرير بأن تتجنب و. 180ةمحوره الناجي

الدول المصالحة اإللزامية في جميع حاالت العنف 
تشير المعايير الدنيا لخدمات الدعم و. 181ضد المرأة

إلى أن الوساطة أو                             ً التي طورها مجلس أوروبا أيضا  
المصالحة أو اإلرشاد األسري ليست مناسبة في 

ما يتعلق ببرامج  يحاالت العنف األسري، وتوصي ف
في  تنخرطبأن مثل هذه البرامج يجب أال  ة،انالج
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ة بين تخص العالق أي مشورة أو وساطة توفير
 عالج أو ،الغضب السيطرة على تدريب ، أوالطرفين

على المالجئ االمتناع عن . 182المخدرات تعاطي
االستمرار في فخدمات الوساطة أو المصالحة.  تقديم
المعايير المعترف الخدمات، يتعارض مع  بتلكالقيام 

ض للخطر سالمة     ّ ويعر   ،        ً                بها دوليا  لتقديم الخدمات
 النساء وأطفالهن.

 اتللناجي     ً أيضا   بعض الخدمات العامةالمالجئ توفر و
. 183)14.المرفق شكل (في الملجأ  نإقامتهانتهاء بعد 

تقديم و ،والتعليمويشمل ذلك دعم التوظيف 
مساعدة في وال ،اإلسكان االنتقاليتوفير و ،مشورةال

ا بثالثة أشهر(اإليجار  دفع ً             عادة ما يكون محدد  هذا . )                
المالجئ في الجزائر لمدة تصل  تقدمه دعمال النوع من

 اتيساعد في إعادة دمج الناجي هوو ،إلى عامين
 بنجاح في المجتمع.

ت التوعية والدعم خدماعدة تقدم مالجئ نسائية كما 
المجتمعي للنساء غير المقيمات في المالجئ. هذه 

النساء الالئي يجدن أماكن يمكن أن تدعم الخدمات 
 ،إقامة آمنة بديلة أو النساء الالئي يبقين مع الجاني

عن                                         ً حيث يمكن تقديم الخدمة في مكان سري بعيدا  
المعلومات القانونية                  ً يشمل الدعم غالبا  و. نمنزله

توفر المالجئ و. 184والمشورة والنصحالعملي  والدعم
خدمات الدعم  الجزائرو والبحرين وتونساألردن في 

المالجئ . ويبدو أن المجتمع عندما يعدن إلى اتللناجي
نطاق  بحسب،       ً مشابها           ً اجتماعيا       ً دعما  تقدم األخرى 

ملجأ ال موظفات من/بواسطة موظفين لكنو ،عملها
تسعى      ً     وغالبا  ما غير حكومية.  ةتديره منظمالذي 

إلى الحصول على مجموعة من المعلومات  مرأةال
وقد  ،عنيفالشريك ال االدعم قبل مغادرتهقدر من و
أ أو لجمفي إلى الحصول على مكان          ً سعى أبدا  ت ال

ولمساعدة هؤالء النساء . ذلك ىعل ةقادر غيرتكون  قد
 لالتصال الهاتفي، خطوط ساخنة ال بد من إنشاء

 آليات التواصل وغيرها من الفوري، ستقباللالومراكز 
 .الدعمساليب المرنة لتقديم األو

  ً ا  مهم                      ً في تقديم الخدمات جزءا   التنسيق والشراكة    � يعد  
مما يتيح  ،من االستجابة الفعالة للعنف ضد المرأة

تبادل المعرفة والخبرة وتطوير فهم مشترك. ومن 
تطوير الشراكات  المضماراألساسية في هذا  الخطوات

 ما فيمع كل من الحكومة والوكاالت غير الحكومية 
 التعافي، لىإ اتالناجي ارمسلدعم  ،إلحالةبا يتعلق

 وقدودعم وتحسين السياسات واإلجراءات الوطنية. 
مفيدة بشكل خاص لدعم خطط الشراكات  ثبت أن

 ،لتصدي للعنف ضد المرأةالمعنية با العمل الوطنية
وجدت الدول أنه من المفيد إنشاء هياكل "حيث 

 ،التشاور األولي ىيتعد بما ،وشراكات رسمية مستمرة
تضم قطاعات رئيسية لها أدوار في تنفيذ الخطط 

تدير التي منظمات من الذلك  ويتطلب .185"ورصدها
طوير العالقات والشراكات مع كل من المالجئ ت

 الجهات الحكومية وغير الحكومية.

جميع المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية 
شراكات مع في البلدان المشمولة بهذه الدراسة أقام 

كيانات غير مع وفي بعض الحاالت  ،وكاالت حكومية
خدمات اإلحالة والمسارات. ب يتعلق ما في ،حكومية

تليها  ،                              ً الشراكات مع الشرطة األكثر شيوعا     ّ عد   ُ ت  و
في  المهنيات/شراكات مع المستشفيات والمهنيينال

ومؤسسات االستشارة والدعم  ةالقانونيالشؤون 
جميع المالجئ عالقات مع آليات  قامالنفسي. كما أ

باستثناء المالجئ في  ،كل بلدالمرأة الوطنية الخاصة ب
شراكات مع      ً أيضا   أقامجميعها و ،البحرين واليمن

 .186باستثناء المالجئ في اليمن، المنظمات النسائية

الخدمات األساسية التي تقدمها من  األمن والسالمة
تشمل تدابير السالمة الحفاظ و. اتالمالجئ للناجي

وتقييد  اتعلى سرية الخدمات وملفات حاالت الناجي
العديد من المالجئ أجهزة لدى وأ. لجالوصول إلى الم

 خضعالفيديو. ثالثة مالجئ تبأو مراقبة /نذار وإ
البحرين المالجئ في  ستخدمتو ،حماية قوات األمنل

األمن الخاص.  من عناصرفلسطين دولة ووتونس 
يمكن والحراس.     ً     فريقا  من المالجئ في اليمن وتوظف 
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األمن عن طريق قواعد تعزيز السالمة و     ً أيضا  
 الموظفات/وإجراءات فعالة للموظفين

 .اتوالناجي المتطوعات/والمتطوعين

ُ                                                ت منع النساء من مغادرة الملجأ خالل النهار في خمسة 
                            ً             ئ، بينما تفرض مالجئ أخرى قيودا  على النساء مالج

اللواتي يرغبن في الخروج خالل النهار. ومن شأن منع 
المرأة من الخروج أو فرض قيود عليها أو اشتراط أن 

الموظفات، أن يسيء إلى ثقتها /يرافقها أحد الموظفين
بنفسها وقدرتها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، وهذا 

ها. وينبغي تجنب هذه اإلجراءات أو يؤخر عملية تمكين
خفضها إلى الحد األدنى، لحماية سرية الملجأ وضمان 

ُ          سالمة المقيمات فيه، قدر اإلمكان. وت فرض قيود                                  
مرافقة مماثلة على خروج األطفال من الملجأ، ومنها 

 الموظفات لهم./الوالدة أو أحد الموظفين

مالجئ قيود على زوار المالجئ. عشرة      ً أيضا   وتفرض
فقط تسمح للنساء باستقبال الزوار إذا لم يشكل ذلك 

أو ألمان وسالمة الملجأ.  األخريات اتللمقيم       ً تهديدا  
سمح  ،في اليمن ُ     ال ي  لزائرين إال إذا كانت الزيارة با  

سمح بالزوار في المالجئ و. ة الناجيةمرتبطة بقضي ُ                       ال ي    
في حالة وجود و. لبنانو فلسطيندولة و تونسفي 

تمكن تيجب أن  ،مثل هذه القيود المتعلقة بالزائرين
فإن  ،من مقابلة الزائرين خارج الملجأ. وإال ياتالناج
القدرة على  تعيق تمكين الناجيات من القيودهذه 

 تقرير المصير.

 الخدمة من اتالمستفيد .4

مجموعات هم خدمة المالجئ  المستفيدون من
نطاق عريض  الذين لهمالنساء واألطفال  منمختلفة 

 18قبل النساء فوق يمن االحتياجات. جميع المالجئ 
والنساء  ،مع أو بدون أطفال ،والنساء المتزوجات ،سنة

لنساء الالئي ل                ً المالجئ أقل قبوال   لكنالحوامل. و
أو النساء  ،يعانين من مشاكل في الصحة العقلية

أو العامالت المهاجرات  ،سنة 65الالئي تجاوزن 

 السعةنقص  وتعاني المالجئ من. )15. المرفق شكل(
اضطرت  2017في عام ف ،كما ذكر أعاله االستيعابية

 إيواء رفضالجزائر ولبنان إلى وتونس المالجئ في 
مثل  ،نقص الموارد بسب ذلكو ،187النساء بعض

ن ألأو  ،والمساحة الموظفات/األموال والموظفين
السن  أو شروط لجأمعايير الم ينلم يستوف اتالناجي

المحددة لألطفال المرافقين. المالجئ في لبنان 
 دخولال طالباتأقل عدد من القيود على  تفرض

تفرض أقصى في حين أن المالجئ في اليمن  ،يهاإل
لنساء امحدودية وصول  أن كما. قيودال قدر من

 تشكل ،ألجإلى المالخاصة لدعم ااحتياجات  ذوات
 مصدر قلق.

ما يتعلق  إن عدم اتباع نهج متعدد القطاعات في
إلى المالجئ يمكن أن يكون له  اتبوصول الناجي

للعنف من الرجال  نتعرضيالنساء فتداعيات شديدة. 
وتشير الدالئل إلى أن تعرض النساء  ،راعماأل كلفي 

                                              ً  المسنات للعنف هو في نفس مستوى النساء األصغر سنا . 
تمل أن تكون النساء المسنات قد تعرضن من المحو

على مدار فترة طويلة ألن الناجيات  سريللعنف األ
. إن 188ما ال يبلغن عنه لسنوات أو حتى عقود      ً غالبا  

تقييد وصول المسنات إلى الدعم الذي توفره المالجئ 
تشير بيانات إحصاء قتل النساء ويمكن أن يهدد الحياة. 

الذي يجمع بيانات عن النساء الالتي قتلن  ،2017لعام 
 20إلى أن  ،على أيدي الرجال في المملكة المتحدة

تلن على أيدي الرجال 66فوق سن  امرأة أي ما يعادل  ،ُ                    ق 
تلن في عام  139المائة من  في 14 ُ            امرأة ق        2017 .

 85تجاوزت أعمارهن  قد ثالث من هؤالء النساءوكانت 
ضحايا لالعتداء      ً أيضا   عدد كبير منهنوكان  سنة

 المالجئ في جميع أنحاء أوروباوتفرض . 189الجنسي
ً         وبناء  على ذلك ؛   ً      ً        أيضا  قيودا  مماثلة تحتاج المالجئ إلى  ،    

عم الذي تقدمه لتمكين توسيع نطاق الد التفكير في
 وصول المسنات.

يختلف عدد النساء واألطفال المقيمين في ملجأ خالل 
إلى البقاء في الملجأ يحتجن بعض النساء والعام. 



56 

بينما تحتاج أخريات إلى الدعم  ،فقطلفترة قصيرة 
ذلك على مجموعة من العوامل  لفترة أطول. ويعتمد

بما في ذلك ظروف النساء ومواردهن ومدى عنف 
المالجئ الفترة  غالبية تقيد. نمرتكبي العنف ضده

على  هاقصروت ،قامة النساء وأطفالهن فيهاإلالزمنية 
الحظت  ،على سبيل المثال ،. في لبنان190ثالثة أشهر

 يستضيفال كل ملجأ المنظمة التي تدير المالجئ أن 
امرأة في وقت واحد.  25إلى  20عادة أكثر من 

سمح جميع المالجئ بتمديد اإلقامة في ظروف وي
ً                 عادة  إذا ظلت سالمة ال ،خاصة عرضة للخطر أو  مرأة   

تقديم ويتطلب ذهب إليه. تمكان  الديه إذا لم يكن
دعم متخصص للنساء ذوات االحتياجات الخطيرة 

ما تضع   ً ا  للصحة العقلية الخبرة والموارد التي حتم
 إذا كان ذلك من ،لكنأ. ولجعلى موارد الم        ً متزايدا       ً عبئا  

ب عدم توفير بعض المالجئ الخدمات للنساء اسبأ
ال يلغي  فهو ،ذوات احتياجات دعم الصحة العقلية

الحاجة الملحة لهذه الخدمات. وتسلط منظمة الصحة 
العالمية الضوء على العالقة المباشرة بين عنف 

الشريك والصدمات النفسية واإلجهاد ومشكالت 
عنف الشريك يسبب الصدمة في ف ؛191الصحة العقلية

عاني من يكثير من األحيان، وبعض النساء يمكن أن 
منع بمكان التناقض  لصدمة. ومنل االكتراب التالي

النساء من الوصول إلى ما يحتجنه بشدة من خدمات 
 أصابتهنالدعم بسبب مشاكل الصحة العقلية التي 

. ففي هذا سريكنتيجة مباشرة للتعرض للعنف األ
تحتاج المالجئ التي ومزيد من العقاب للناجيات. 

تديرها المنظمات غير الحكومية في المنطقة إلى 
ينها من توفير الدعم المتخصص موارد كافية لتمك

 الذي تتطلبه هؤالء النساء.

خصت القيود المفروضة على وصول األطفال في 
 11ممن تتراوح أعمارهم بين  انفتيالالمقام األول 

على                   ً وضعت المالجئ قيودا  في اليمن فقط . سنة 12و
المرافقات ألمهاتهن،  سنة 18عمر الفتيات دون سن 

سنوات.  8لفتيان دون سن ولم تسمح إال للفتيات وا
المنطقة العربية المشمولة البيانات المقدمة من مالجئ 

عن العدد المحدود من األطفال الذين بالدراسة 
مقارنة بعدد   ً ا  كبير  ً ا  اختالف تكشفيقيمون مع أمهاتهم 

األطفال في المالجئ في أوروبا. فعدد األطفال في 
عدد النساء إلى لترا هو أقرب بكثير كمالجئ إن
. وتشير األبحاث 192أو حتى يفوق عددهن المقيمات

التي أجرتها منظمة المرأة ضد العنف في أوروبا 
)WAVE(  ،حول عدد األطفال في المالجئ في أوروبا

التي قدمت بيانات عن عدد  23الدول الـ  كل إلى أن
 ،2015األطفال المقيمين في مالجئ النساء في عام 

أرقام قريبة من عدد النساء، وفي ثمانية  اكان لديه
عدد المقيمات من في المالجئ طفال ألدول فاق عدد ا

االختالف في عدد النساء الالئي يرافقن ف. 193النساء
 لىيدل ع في المنطقة العربيةفي المالجئ       ً أطفاال  

إلى  اعلى حقوق المرأة وعلى وصوله المفروضة قيودال
 .موحضانته اأطفاله

وصف وتحليل ال�يانات المتاحة  .يمج
 المالجئ التي تد�رها الحكومة عن

 التمو�ل واإلقامة ونطاق الخدمة .1

األردن : مالجئ تديرها الحكومة في ستة بلدان عربية
دولة مان و         ُ العراق وع  و ةسوريالجمهورية العربية الو

تدير في العراق  ؛فلسطين والمملكة العربية السعودية
في المملكة العربية و ،المالجئ الحكومة المحلية

أ بدعم من جمعية لجتدير الحكومة الم ،السعودية
 بسبب. وتتوفر رؤى قليلة عن هذه المالجئ 194خيرية

 .بشكل عام نقص البيانات

توفر الحكومة التمويل بالكامل لسبعة مالجئ في 
ودولة مان   ُ وع   والجمهورية العربية السوريةاألردن 

والمملكة العربية السعودية. هذا التمويل  فلسطين
 الموظفات/األساسي يقلل الضغط على الموظفين

العراق في  أماللبحث عن دعم إضافي لتقديم الخدمة. 
توفر جهات مانحة و         ً         تمول جزئيا  المالجئ حكومة فال
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. كما يحصل أحد المالجئ في  ً ا  إضافي      ً تمويال  دولية 
العراق على تمويل من القطاع الخاص واألنشطة 

 .195الخاصة وبيع المنتجات

يتباين نطاق عمل المالجئ التي تديرها الحكومة. 
 جميع المالجئ التي كانت المعلومات متاحة عنهاف

. 196شارةخدمات االست ،ألجباإلضافة إلى المتوفر، 
يوفر أحد المالجئ في العراق خدمات االستشارة  كما

تدير المالجئ في واآلباء المسيئين. /النفسية لألزواج
ساخنة. وتوفر المالجئ في              ً العراق خطوطا  واألردن 

العراق والمملكة العربية السعودية مساعدة قانونية 
، للنساء المعتدى عليهن وخدمات التمكين االقتصادي

إجراء أنشطة لزيادة الوعي والدعوة إلى  باإلضافة إلى
تعديالت تشريعية. وبينما يقر هذا المزيج الواسع من 

يات، الناج حتاجهاتاألنشطة بالخدمات العديدة التي 
             ً        نهج أكثر شموال  للتصدي  يبقى المطلوب اعتماد

 .سريبفعالية للعنف األ

متاحة  ألجالمفي سكن الالبيانات المتعلقة بنوع كانت 
للمالجئ في العراق والمملكة العربية السعودية. 

سكان النساء في إيتم اثنين من مالجئ العراق  فيف
ت وحدافي  الملجأ اآلخروفي  ،مساحات مشتركة
أ في المملكة العربية السعودية لجمستقلة. ويوفر الم

نوعي اإلقامة المذكورين. وتتوفر المساحات الداخلية 
قدمت و. 197والخارجية المشتركة في مالجئ العراق

ة  اآلليات ّ   الوطنية للمرأة بيانات عن عدد الغرف واألسر                                         
في المالجئ التي تديرها الحكومة في األردن 

 ودولة فلسطينمان   ُ وع  لسورية والجمهورية العربية ا
دمت بيانات عن عدد و. ))أ( 18.المرفق جدول ( ُ                   ق 

ة في المالجئ في العراق                      � الوحدات المفردة واألسر  
. ))ب( 18. المرفقجدول (والمملكة العربية السعودية 

معدالت شغل هذه المالجئ عن المعلومات ولو توفرت 
لم  ،لكن لألسفتحديد سعاتها االستيعابية. و ألمكن

مات ومعل المالجئ التي تديرها الحكومة يوفر أي من
بعض المالجئ  بل قدم ،عن معدالت اإلشغال

المعلومات فقط عن عدد النساء واألطفال المقيمين 

ا شك. وقد ))ب( 110.و )أ( 110. المرفقوال جد( هافي
 .198المساحةقلة من  واحد فقط في العراقلجأ م

 اإلدارة والتوظيف والتنظيم .2

دارة عمليات اإلتتوفر معلومات محدودة عن 
المالجئ التي تديرها الحكومة، والتوظيف في 

بيانات عن توزيع ميزانيات التشغيل الخاصة بها.  الو
فهم أولويات التمويل والنتائج المالية  وال بد من

 تحسين االستدامة الشاملةمن أجل النهائية 
 .المالجئ ومةلمنظ

البيانات المتعلقة باللوائح والمبادئ التوجيهية كانت 
 ةالست البلدانللمالجئ متاحة لخمسة من  الوطنية

جدول (التي توجد بها المالجئ التي تديرها الحكومة 
يتعين على المالجئ في العراق و. 199)19. المرفق

والمملكة العربية السعودية تقديم تقارير إلى الحكومة. 
أن  المملكة العربية السعودية والمطلوب من مالجئ

عدد عن في التقارير معلومات مالية وتقنية وتقدم 
إذا كانت  المستفيدين. ولم تتوفر أي بيانات حول ما

           ً طالبة أيضا  المالجئ األخرى التي تديرها الحكومة م
 بتقديم تقارير إلى الحكومة.

أ لجالم موظفات/المعلومات المتعلقة بموظفي وتوفرت
فقط للمالجئ في العراق والمملكة العربية السعودية 

أ في المملكة لج. ال يستخدم الم200)16. المرفقشكل (
بدوام  موظفات/العربية السعودية سوى موظفين

 /الموظفينمعظم أما في العراق، فكامل. 
في والغالبية  ،في أحد المالجئ بدوام كامل الموظفات

أ واحد فقط لجم يستخدموبدوام جزئي.  الملجأ اآلخر
يتراوح مستوى و. 201ين اثنين               َ في العراق متطوع  

في المالجئ التي تديرها  العامالت/التعليم للعاملين
الحكومة في العراق والمملكة العربية السعودية من 

التحصيل العلمي و. الشهادة العليالى عدم التعليم إ
أ لجالم موظفات/بين موظفي                      ً العالي هو األكثر وضوحا  

أكثر من نصف  حيث ،في المملكة العربية السعودية
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ن من ان آخراالفريق حاصلين على شهادة جامعية واثن
ذوي الشهادات العليا. وليس لدى أي من المالجئ 

ذا في العنف ضد المرأة. ه متخصصات/متخصصون
النقص قد يحول دون توفير خدمة فعالة لتلبية 

 . اتاالحتياجات المعقدة للناجي

في أحد ف. المالجئعدد المهنيين في            ً يختلف أيضا  
المالجئ التي تديرها الحكومة المحلية في العراق 

مدير وموظفو خدمات المطعم والنظافة فقط، 
. 202في الملجأ يعملون ينآخر مهنيينال أن  يبدوو
الملجأ في المملكة العربية السعودية ثالثة أنواع في و

ن في مجال ووالعامل ،ألجفقط من المهنيين: مدير الم
ن. ون أو المعالجووالمستشار ،الرعاية الصحية

ن في العراق أربعة أنواع ااآلخر آنيوظف الملجو
مدير ومهنيون مختصون في  :مختلفة من المهنيين

عاملون في و ،جأينفي المل دماج في المجتمعإلإعادة ا
في أحدهما، مجال الرعاية الصحية ورعاية األطفال 

في  اتصالومستشارون أو معالجون ومسؤولو 
 .اآلخر الملجأ

كانت المعلومات المتعلقة بقواعد السلوك وإجراءات 
متاحة فقط  الموظفات/الشكاوى وتدريب الموظفين

للمالجئ في العراق والمملكة العربية السعودية. 
مدونات  في هذين البلدين تعتمدجئ األربعة المالف

يوفر ملجأ واحد وبشأن النزاهة والسرية واألخالق. 
فقط في العراق مدونة لقواعد السلوك بشأن كيفية 

الملجأ الوحيد الذي          ً وهو أيضا   ،اتالعمل مع الناجي
يوفر خدمات الدعم العاطفي والنفسي لموظفيه 

جميع المالجئ األربعة التي ولدى والمتطوعين. 
عادة  يديرهاتديرها الحكومة إجراءات للشكاوى 

 .ة/أ ومستشارلجالم ة/مدير

 /يتم توفير التدريب وتطوير القدرات للموظفين
على مهارات االتصال واالستماع في  الموظفات

 ،باستثناء ملجأ واحد في العراقوالمالجئ األربعة. 

 حول العامالت/تدريبات للعاملين هذه المالجئقدم ت
من العنف  اتكيفية التعامل مع النساء الناجي

. سريأو حول كيفية فهم تأثير االعتداء األ وأطفالهن
وال يتم توفير التدريب على تقييم المخاطر 

ن من المالجئ في في اثنيإال  الموظفات/للموظفين
                                            ً العراق، وواحد فقط من هذه المالجئ يقدم تدريبا  
على مختلف أنواع وأبعاد العنف ضد المرأة. وفي 

يبدو أن هناك عدم تطابق من حيث  ،بعض المالجئ
المملكة ففي السعة االستيعابية وتوفير الخدمات. 

التدريب على الملجأ ال يوفر العربية السعودية 
واألحكام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القوانين 

 يوفر التدريب في مجال المساعدة القانونية أو ال كما
 هذا لكنالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. و

 الصلة. أ يقوم بالدعوة المتعلقة بالتشريعات ذاتلجالم

تواجه المالجئ في العراق والمملكة العربية السعودية 
زيادة الطلب.  في ظل    ً                   قلقا  من مشكلة االستدامة

سياسات  فروتشكل التمويل والتوظيف وعدم  وقد
المالجئ بشأن وطنية بشأن العنف ضد المرأة أو 

 فال تشكلقلة المساحات أما مصدر قلق لعدة مالجئ. 
وليس التمويل  ،أ واحد في العراقلجلم إالمشكلة 

الذي  ،أ في المملكة العربية السعوديةلجبمشكلة للم
 تموله الحكومة بالكامل.

 إمكانية الوصول إلى الخدمة وتوفيرها .3

تختلف المعلومات المتعلقة بمعايير الوصول 
. )18. قرفالمشكل (التي تديرها الحكومة  للمالجئ

والجمهورية العربية السورية المالجئ في األردن ف
وواحد من المالجئ في  ودولة فلسطينمان   ُ وع  

. وباستثناء                         ً       تسمح للنساء بالوصول ذاتيا  إليها العراق
اإلحاالت                      ً تقبل هذه المالجئ أيضا   ،مان    ُ في ع   لجأالم
المجموعات النسائية أو من المنظمات غير  من

واحد فقط من المالجئ في و. 203الحكومية األخرى
 يقبل اإلحاالت من خط ساخن. العراق ال
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 لمحة عامة عن المالجئ في المنطقة العر�يةمالجئ النساء الناجيات من العنف   

أو العوائق  لمفروضة على اإلحاالتالقيود ايبدو أن 
الملجأ والعائدة إلى النساء التي تحول دون وصول 

للمالجئ التي  تشكل مشكلة الالموارد إلى نقص 
تديرها الحكومة. وتشير المعلومات المقدمة إلى أن 

على مدار الساعة وطوال أيام متاح الوصول إليها 
. كما تشير البيانات المتوفرة 204األسبوع وهي مجانية

في العراق والمملكة تديرها الحكومة في ثالثة مالجئ 
إلى أن السعة االستيعابية ليست  ،العربية السعودية

من هذه المالجئ لم يرفض استقبال              ً مشكلة ألن أيا  
 ُ    ت حال ،مكان في الملجأفي حاالت عدم توفر والنساء. 

في  ،بية السعوديةإلى ملجأ آخر في المملكة العر مرأةال
حتى                                        ً حين أن أحد المالجئ في العراق يوفر مكانا  

يتوفر سكن بديل. كما توفر هذه المالجئ جميعها 
وسائل النقل أو تغطي تكاليف النقل للنساء الالئي 

 .إليهايسعين للوصول 

وثمة ملجأ في العراق ال يقبل اإلحاالت الذاتية أو 
يقبل بل  ،اإلحاالت من المنظمات غير الحكومية

أي إحاالت  يشترط علىو ،اإلحاالت من الشرطة
 أن تستند إلىرسمية أخرى من المنظمات الحكومية 

خطاب رسمي من السلطة القائمة وقرار القاضي 
باإلحالة. جميع المالجئ األخرى التي تديرها الحكومة 

مثل  ،اإلحاالت من خالل الجهات الرسميةتقبل 
يشمل ذلك اإلحاالت  ،مان                       ُ الشرطة أو المحاكم. في ع  

السعودية المملكة العربية وفي  ،من المدعي العام
يشمل اإلحاالت من وحدة الحماية االجتماعية. 

تزيد السياقات القانونية واالجتماعية  ،أخرى مرة
 ند وصوله            � وبالتالي تقي   اتالتمييز ضد الناجي من
 الخدمات. إلى

العراق توفر المالجئ التي تديرها الحكومة في 
والمملكة العربية السعودية إقامة غير محدودة 

 يسمحفي العراق   ً ا  في حين أن ملجأ واحد ،اتللناجي
بعض . 205إقامة محدودة من ثالثة إلى ستة أشهرب

يسمح بالتمديد إذا لم يكن لدى المرأة سكن المالجئ 
بديل أو إذا كانت هناك دعوى قضائية جارية. على 

فترة اإلقامة القصيرة يمكن تمديد  ،سبيل المثال
 دولة فلسطينفي  الملجأينفي فترة أطول إلى األجل 

 اتالناجي وتعود إمكانية بقاءحسب حالة المرأة. 
إلى المالجئ التي تديرها الحكومة في  ةطويللفترات 

 إلى كون، أو هاموارد زيادة علىقدرة هذه المالجئ 
من التمويل المتاح للمالجئ التي            ً أكثر أمانا   اتمويله

 تديرها المنظمات غير الحكومية.

الخدمات التي تقدمها المالجئ التي تديرها الحكومة 
مماثلة لتلك التي تقدمها المالجئ التي تديرها 

المنظمات غير الحكومية. جميع المالجئ التي تديرها 
 ،اإلسكان والضروريات األساسيةتوفر الحكومة 
 /والخدمات الصحية ،لدعم القانونيوا ،والمشورة

قدم خدمات إعادة التأهيل أو ي     ً  تقريبا  جميعها و ،الطبية
 )أ( 17. قرفالمشكال (المجتمع  في دماجإلاإعادة 

مالجئ تديرها الحكومة  عدةتوفر و. ))ب( 17.و
مان والمملكة            ُ المالجئ في ع   أما ؛المصالحة خدمات

 ،دولة فلسطين حد المالجئ فيأالعربية السعودية و
ال تتطلب من النساء المصالحة مع الشركاء ف

يمكن  ،كما ذكر أعاله ،جهود المصالحةف المسيئين.
ويجب أال  اتلناجيا علىتكون خطيرة للغاية  أن

 توفرها المالجئ.

التي كانت المعلومات المتعلقة بالخدمات العامة و
بعد انتهاء اإلقامة متاحة فقط من  يقدمها الملجأ

 ،اثنين في العراق والمملكة العربية السعودية ملجأين
المرأة في دفع رسوم وهي خدمات تقتصر على دعم 

اإليجار على المدى القصير. كما يوفر كال الملجأين 
. كال الملجأين في العراق يقدمان اتالدعم لغير المقيم

أ في المملكة لجوالم ،الخدمات والمشورة الصحية
على ، ت متعلقة باألطفالالعربية السعودية يقدم خدما

في هذه خبراء خبيرات أو الرغم من عدم توظيف 
 ،متخصصينالغير  ، إذا قدمهاالخدماتهذه . المجاالت

عالج بشكل كامل االحتياجات المعقدة تقد ال 
 ،ات. ومن أجل دعم مسارات اإلحالة للناجياتللناجي

 السعوديةمت المالجئ في العراق والمملكة العربية اأق
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ولدى المالجئ الثالثة شراكات  ،شراكات   ً       عددا  من ال
والمستشفيات  للمرأةالشرطة واآلليات الوطنية  مع

في العراق  آنلملجا وعقدوالمهنيين القانونيين. 
 .206شراكات مع المنظمات النسائية

 ،لكن. وتدابير السالمة واألمن يتخذ جميع المالجئ
باستثناء المالجئ  ،يتم تحديد موقع جميع المالجئ لم

 تخذة. وتشمل التدابير األخرى المدولة فلسطين في
القيود المفروضة على الوصول إلى المالجئ في 

أنظمة و ،مان والمملكة العربية السعودية         ُ العراق وع  
ودولة في العراق  أجهزة اإلنذارأو /المراقبة بالفيديو و

وتستخدم والمملكة العربية السعودية.  فلسطين
الجمهورية و 207ودولة فلسطينمان        ُ عراق وع  المالجئ 

 ،قوات األمن العام أو قوات الشرطةة سوريالعربية ال
مان ستخدم تفي حين   من خاصة.أقوات ُ     ع 

للنساء بالمغادرة خالل تسمح                  ً  جميع المالجئ تقريبا  
باستثناء ملجأ واحد في العراق ال يسمح  ،النهار

 فيشروط ل وتخضع المغادرة ،بالمغادرة            ً لألطفال أيضا  
 ،ودولة فلسطين ،مان ُ ع  و ،خمسة مالجئ في: األردن

ففي المملكة العربية . 208السعودية العربية المملكةو
سمح للنساء في الملجأ بالمغادرة  السعودية  فقطُ                                ي 

فى أو متابعة المستش ةزيارللحضور المحكمة أو 
األنشطة التعليمية أو األنشطة المتعلقة بالعمل أو 

ستقبال زائر في وحدة األسرة. ويمكن لألطفال ال
مغادرة الملجأ في المملكة العربية السعودية واثنين 
من المالجئ في العراق ألغراض تعليمية. المالجئ 

كركما والنساء. من لزوار باالثالثة في العراق تسمح   ُ   ذ 
خروج النساء من القيود المفروضة على  تعيق ،أعاله

على  نوقدرته نتمكينه تهن في الملجأزيارالملجأ و
 مجتمع.الإعادة االندماج في 

 الخدمة المستفيدات من .4

 ،المالجئ النساء غير المتزوجات والمتزوجات تستقبل
. 209هنأطفال يجئن برفقةوالنساء المتزوجات الالئي 

لعمر ل  ً ا  ئ في العراق حدودن من المالجااثن فرضو
 سنوات 5-0الفتيات والفتيان (على األطفال المرافقين 

 7-0والفتيان سنة  12-0، والفتيات في أحدهما
فلسطين دولة والمالجئ في  )في اآلخرسنوات 

 12حتى سن  الفتيان( ةسوريالجمهورية العربية الو
مان، يقبل                       ُ ، باستثناء الملجأ في ع  جميع المالجئ. )سنة

. ويبدو أن سنة 18الفتيات غير المصحوبات دون سن 
الملجأ في يفرضها أكثر القيود على وصول النساء 

المملكة العربية السعودية ألنه ال يسمح بوصول النساء 
والالجئات والمهاجرات  سنة 65تجاوز عمرهن يالالئي 

 اعتاللوالنساء ذوات اإلعاقة والنساء المصابات ب
 .)18. المرفقشكل (لية الصحة العق

لم يكن باإلمكان تحديد ما إذا كانت هناك قيود و
ها اآلليات بيانات عنمماثلة في المالجئ التي قدمت 
أسئلة في االستبيان الوطنية للمرأة، حيث لم تطرح 

، أو اتج  � زو  مر ال    � القص   فتياتحول قبول المسنات أو ال
للصحة حول قبول النساء ذوات احتياجات الدعم 

دمت بيانات بشأن وصول المهاجرات  ،لكنالعقلية. و ُ                                ق 
والمشردات. ومما  ذوات اإلعاقةوالالجئات والنساء 

من النساء                                     ً يثير القلق أن بعض الفئات األكثر ضعفا  
الالئي يسعين إلى الوصول إلى المالجئ غير مرحب 

 ،بهن في بعض المالجئ التي تديرها الحكومة
مالجئ القدرة على قبول هذه اللدى أن وسيما  ال

 المزيد من الناجيات.

 النتائج واالستنتاجات تحليل .الد

توفر المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية 
وتلك التي تديرها الحكومات مجموعة واسعة من 

 ،بلدانفي بعض ال وهيالدعم، أنواع الخدمات و
تستوعب العديد من النساء المحتاجات للدعم 

المالجئ  السمات اإليجابية لهذهوأطفالهن. ومن 
للنساء  منهاعدد كبير  سماح         ً    خدمات مجان ا وال ميتقد

 باإلحالة الذاتية.
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تشير األدلة المتوفرة إلى وجود اختالفات بين و
المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية 

الفارق  كمنا الحكومات. ويوالمالجئ التي تديره
األبرز في مصادر التمويل. جميع المالجئ التي تديرها 

باستثناء المالجئ  ،بالكاملتمولها الحكومة الحكومة 
. وتمول                                           ً الثالثة في العراق التي تمولها الحكومة جزئيا  

غير حكومية في  ةأ الذي تديره منظملجالمالحكومة 
ذلك ة. ويمثل التشغيلي هجميع نفقاتوتغطي البحرين 

مقارنة بالمالجئ األخرى التي تديرها      ً هاما        ً فارقا  
يحصل ملجأ البحرين ف .المنظمات غير الحكومية

أعلى نسبة من الموظفين يشغل و ،أعلى ميزانية على
ويوفر ثاني  أعلى عدد من المهنيين،والمتفرغين 

الملجأ قادر على هذا عدد من الخدمات. كما أن  أكبر
بما في ذلك  ،من النساء كبيرةاستيعاب مجموعة 

والنساء ذوات اإلعاقة والنساء  ،سنة 65النساء فوق 
لكن في الصحة العقلية. و من اعتالليعانين الالئي 

المجموعة الوحيدة من النساء  العامالت المهاجرات كن
فإن تحقيق التمويل  ،يقبلها الملجأ. لذلك التي لم

التشغيلي األساسي لكال النوعين من المالجئ أمر بالغ 
 األهمية الستدامتها وفعاليتها الشاملة.

ليس من الممكن إجراء مقارنة مباشرة بين جميع 
المالجئ التي تديرها الحكومات والمالجئ التي 

تديرها المنظمات غير الحكومية في جميع المجاالت 
عندما ولكن . الالزمة بياناتتوافر ال عدمبسبب 

المقارنة ممكنة مع المالجئ األربعة في العراق  كانت
ما  اختالفات في تتبين ،والمملكة العربية السعودية

التعليم والتدريب مستوى و توظيفيتعلق بال
 غالبيةحيث توفر  ،ومدونات قواعد السلوك والدعم

 /من الدعم للموظفين    ً      قدرا  أكبرالمالجئ المستقلة 
تقدم المالجئ التي تديرها المنظمات كما . لموظفاتا

مثل دعم الخبراء  ،غير الحكومية خدمات أكثر بكثير
اإلقامة في انتهاء والدعم بعد  ن،وأطفاله اتللناجي

وهو ما ال توفره المالجئ األربعة التي  ،ألجالم
 .210الحكومة تديرها

من     ً       ً عددا  كبيرا  تشير البيانات المتاحة إلى أن و
في بالمبادئ أو المعايير الخاصة يممارسات المالجئ ال 

ال التقرير. وهذا بمالجئ النساء المحددة في بدايات 
باستثناء  ،المالجئ التي تديرها الحكومة على أن دليل

تبني نهجها على فهم طبيعة  ،المالجئ في العراق
.         ً      ً               كونه عنفا  قائما  على نوع الجنسب لعنف ضد المرأةا

وتوفر المالجئ التي تديرها الحكومة وبعض المالجئ 
المستقلة خدمات قليلة دون توظيف المحترفين 

المالجئ  ليمثل نقص المتخصصين في كوالمعنيين. 
 .اتفجوة رئيسية في تقديم الخدمات للناجي

إجمالي عدد النساء واألطفال المقيمين في بعض كان 
، أعلى 2017جئ التي تديرها الحكومة في عام المال

منه في المالجئ التي تديرها المنظمات غير 
     ً     عائدا  إلىومن المحتمل أن يكون هذا  ؛الحكومية

 حيثمامية. ووالحك للمالجئاألكبر السعة االستيعابية 
ن  ،2017بيانات عن معدالت اإلشغال لعام  تتوفر    �  تبي 

ير في تسعة أعلى بكثكانت شغال اإلمعدالت  أن
البحرين واألردن مالجئ مستقلة على األقل في 

مقارنة بالمالجئ التي تديرها  ،ولبنان واليمن
 110.و )ب( 16.و )أ( 16. قرفالمجداول ( الحكومة

على   ً ا  من الواضح أن هناك طلبو. ))ب( 110.و )أ(
 تشكل محدودية ،لكنو ؛اتلناجيأ للجالحماية والم
 على وصول جميع النساء      ً كبيرا              ً العرض عائقا  

 أ.لجالم إلى

       ً ومتاحا           ً أ مفتوحا  لجمبدأ جعل المب يشكل االلتزام
فتح معظم ي. فبينما      ً كبيرا                     ً لجميع النساء تحديا  

أيام  7 ،ساعة في اليوم 24المالجئ أبوابه على مدار 
الوصول على بعض  يقصر       ً تقريبا  جميعها  ،في األسبوع

وحدها على اإلحالة.       ً قيودا   يفرضات النساء وفئ
المالجئ الثالثة المستقلة في لبنان تقبل اإلحاالت من 

مسموح ات النساء الفئعلى   ً ا  قيودتفرض  وال جهةأي 
على ُ     ت فرض . بعض قيود اإلحالة يهاالوصول إلب نله

المالجئ بموجب القانون أو اللوائح الحكومية، 
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حيث يتعين على  ،دولة فلسطينالحال في  هو كما
اإلحاالت إلى الملجأ الذي تديره منظمة جميع 

حكومية أن تأتي من خالل وزارة التنمية  غير
بعض  ه رفضأنبالملجأ  أفاد هذااالجتماعية. وقد 

النساء ألن السلطات المختصة لم تحيلهن. هذه 
الحواجز أمام االنفتاح وإمكانية الوصول تحد من 

 .نتقرير مصيرهتعزيز قدرتهن على و اتتمكين الناجي

التي يقدمها بعض  خدمات الوساطة والمصالحةوتثير 
تشكيك في مبادئ سالمة المرأة وأمنها ال المالجئ

سبعة مالجئ تديرها  اتوفرهوسريتها. هذه الخدمات 
والجمهورية العربية السورية األردن الحكومة في 

وثمانية مالجئ تديرها  ،ودولة فلسطينالعراق و
وتونس والبحرين األردن منظمات غير حكومية في 

وكذلك  الوساطة والمصالحةالجزائر واليمن. خدمات و
تحد  أ خالل النهارلجالقيود المفروضة على مغادرة الم

قدرتها  تعزيزوالمالجئ على تمكين المرأة من قدرة 
على                      ً تؤثر هذه القيود أيضا  وتقرير مصيرها. على 
من الملجأ على تعزيز صحة المرأة ورفاهها. و قدرة

دعم صحة المرأة  التحديات األخرى التي تؤثر في

في  االقيود الزمنية المفروضة على إقامته ،ورفاهها
 .اإقامته انتهاءتوافر الدعم بعد عدم الملجأ و

ال ترتبط التحديات التي حددتها المالجئ في و
 ،المنطقة بالموارد المحدودة والطلب المتزايد فقط

سياسات وطنية متعلقة  توفرعدم               ً فهي تشمل أيضا  
   ً              فضال  عن سوء تنفيذ  ،بالعنف ضد المرأة أو بالمالجئ

 ة.العنف ضد المرأبالتشريعات الحالية المتعلقة 

 وفرتالمنظمات غير الحكومية التي  عدد كبير من
المالجئ التي تديرها تقدم خدمة  معلومات عن

بموارد محدودة. وأساسية في ظل ظروف صعبة 
تدعو المعايير الدولية لحقوق اإلنسان الحكومات إلى و

دعم المالجئ التي تديرها منظمات غير حكومية، بما 
للمنظمات يسمح  التمويل األساسيففي ذلك التمويل. 

                                           ً    غير الحكومية بالتركيز على تقديم الخدمات بدال  من 
لحكومات ا أن واضحومن ال. كمنظمات بقائهااالهتمام ب

تقديم مثل هذا الدعم مطالبة بفي المنطقة العربية 
التمويلي األساسي كجزء من إجراءاتها للتصدي للعنف 

 ضد المرأة.
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 االستنتاجات والتوصيات مالجئ النساء الناجيات من العنف  

 الستنتاجات والتوصياتا

ألقت هذه الدراسة الضوء على خدمة غير موثقة على 
أ لجتوفير الم هيالعربية، ونحو كاف في المنطقة 

. األسريللنساء الناجيات من العنف  الزمةوالخدمات ال
أقرت دول المنطقة  ،القرن الماضي منذ أوائل تسعينيات

العربية بالطبيعة الوبائية للعنف ضد المرأة وتأثيرها 
وقد نتج  .على حياة النساء وأسرهن والمجتمع ككل

بما في ذلك  ،وخدماتذلك تشريعات وسياسات  عن
كانت استجابة الدولة للعنف  ،ومع ذلك .ألجخدمات الم

صياغة التشريعات أو  في سنسواء  ،ضد المرأة بطيئة
سالمة  ضمنفي توفير البرامج التي ت وأالسياسات 

 النساء وتحميهن من العنف.

دول المالجئ في معظم ال توفرفي الوقت الحالي، تو
جئ التي تديرها الحكومة. بما في ذلك المال ،العربية

كذلك و عدد هذه المالجئ محدود إلى حد ما لكنو
ً                      . وبناء  على البيانات الواردةتوزيعها الجغرافي يبدو  ،      

في  50 الـ أن العدد اإلجمالي للمالجئ ال يتجاوز
التي لديها شبكة  ،العربية. وباستثناء الجزائر الدول

معظم  تتوفر ،المناطقكل المتاحة في  المالجئ من
 ،فقط في المدن الكبرى البلدان األخرىمالجئ 

 .جميع النساء إليهايعيق وصول  مما

في         ً         هي غالبا  البادئةمنظمات المجتمع المدني كانت 
الحال على غرار  ،المنطقة العربيةإنشاء المالجئ في 

العالم. وقد تم تطوير الخدمات المقدمة في كل أنحاء 
إما استجابة الحتياجات ة في مالجئ المنطق اتللناجي

النساء وأطفالهن أو عن طريق تكييف النماذج 
                                        ُ     والخبرات الدولية لتناسب السياق المحلي. وت ظهر 
البيانات المستقاة من هذه الدراسة ارتفاع معدالت 

اتاإلشغال التي تشير إلى أن النساء  ّ   الفار  من المنازل      
لنظر با ،المسيئة يلجأن إلى المالجئ المتاحة. ومع ذلك

إلى عدم وجود دراسات استقصائية موثوقة عن انتشار 
ال يمكن تقييم ما إذا  ،العنف ضد المرأة في المنطقة

كانت القدرات الحالية تلبي احتياجات النساء الالئي 
بحوث إضافية وال بد من إجراء يلتمسن اللجوء اآلمن. 

أ لجبشأن تأثير الملتحسين المعرفة هذا المجال في 
 في المنطقة. األسريوالحماية على انتشار العنف 

تشير البيانات التي تم جمعها من االستبيانات إلى 
. كثيرة المالجئ في المنطقة العربية تواجه عقبات أن

التمويل من توافر المالجئ وكذلك نقص        � وقد حد  
سواء للمالجئ التي  ،توفير الخدمات الكافية من

ي تديرها المنظمات غير تديرها الحكومة أو تلك الت
من مؤسسات ، كغيرها استدامة المالجئوالحكومية. 

تخفيضات  تظل مهددة بسبب ،الحماية االجتماعية
المالجئ التي تديرها المنظمات غير معظم الميزانية. 

أفاد  ،الحكومية والتي ردت على استبيان اإلسكوا
رئيسي المصدر ال ة هيدوليال ةمانحالجهات ال بأن

 وضع مدى هشاشةوهو ما يؤكد بوضوح  ،اهلتمويل
 المالجئ في المنطقة.

خالص ستيمكن ا ،على الرغم من محدودية البياناتو
بعض االستنتاجات العامة حول حالة المالجئ في 

محدودية البيانات الناشئة عن فالمنطقة العربية. 
الستبيانات وبعض على ا المجيبين ية عددمحدود

الوصول إلى نتائج  أعاقتالتناقضات في الردود، 
من الصعب رسم صورة وبالتالي  ،واستنتاجات دقيقة

االفتقار  ومن المؤكد أنقاطعة للمالجئ في المنطقة. 
إلى أطر قانونية داعمة وسياسات وطنية لمكافحة 

 إلنشاء المالجئ      ً خطيرا        ً تحديا  يشكل العنف ضد المرأة 
عند اقترانه باألحكام                      ً . ويزداد األمر تعقيدا  هاوتشغيل

مثل قوانين األحوال الشخصية  ،القانونية األخرى



64 

التي تمنع النساء من اللجوء إلى  ،قوانين العقوبات أو
تخضع  ،المالجئ للحصول على الدعم. عالوة على ذلك

المالجئ لمجموعة من اللوائح التي تطبقها الحكومات 
ت المالجئ. تحدد هذه اللوائح المنظمات التي أنشأكما 

أ والمرأة التي تستخدم لجل العالقة بين إدارة الم    � وتفع  
 ،وكذلك العالقة مع المؤسسات الحكومية ،الخدمة

وخاصة فيما يتعلق بالرقابة وتبادل المعلومات. وفي 
من  ،هذه اللوائح عمل المالجئقد تسهل حين 

لك بما في ذ ،المرأة خياراتأن تؤثر على  المحتمل
 .اوأمنه اسالمته

أثارت نتائج االستبيان مخاوف بشأن قدرة المالجئ و
الحالية على أن تكون مفتوحة ومتاحة لجميع النساء. 

الخدمات المقدمة في بعض الردود عن كما تشير 
عنصر قوض تقد  خدمات المصالحةإلى أن  المالجئ

يشير تحليل  ،األهم من ذلكوالحماية في المالجئ. 
قدم الخدمات يالمتاحة إلى أن معظم المالجئ  الردود

نهج جيد  من دون اعتمادولكن  ،بدرجات متفاوتة
 .اتالهيكلة لتمكين الناجي

المتوفرة إلى أن المالجئ تساعد في  الدراساتتشير 
توفير مالذ آمن للنساء الناجيات من العنف وتشكل 

الدراسة هذه ت ال يتجزأ من نهج شامل. وقد قدم     ً جزءا  
بحث  وهي ،لمحة عن المالجئ في المنطقة العربية

حول المالجئ  الدراساتفي الكثير من        ً مفقودا   كان
على مستوى العالم. لذلك، نجحت هذه الدراسة في 

فجوة المعرفة التي تشتد الحاجة إليها في الوقت  سد
تتحرك فيه الدول العربية نحو االعتراف ببرامج  الذي

. تصميمهاوالعزم على  لتصدي للعنف ضد المرأةا
 حول                     ً دراسات متعمقة مستقبال   شك في أن إجراء الو

سمح بفهم ينتائج هذه الدراسة و هذا الموضوع سيعزز
أفضل لتأثير المالجئ على حياة النساء. وقد تم تجميع 

دراسة في أربعة مجاالت: التوصيات الواردة في هذه ال
 ؛إمكانية الوصول إلى الخدمة )ب( ؛توفر الخدمة )أ(
 جودة الخدمات. )د( ؛الكفاءة المهنية للخدمة )ج(

: ال يزال توفر المالجئ اآلمنة للنساء توفر الخدمة
                  ً    ً                   وأطفالهن يشكل عامال  مهما  في توفير الحماية 

من                         ً يجب أن تكون المالجئ جزءا   ،لكن. واتللناجي
تجابة شاملة تستند إلى إطار قانوني سليم يترجم اس

 حقيقياإلرادة السياسية لمكافحة العنف إلى دعم 
يوصي هذا البحث  ،وخطوات ملموسة. وبالتالي

أ وضمان لجالحكومات بالتوسع في إنشاء خدمات الم
                                          ً تغطية جغرافية أوسع لتكفل وجود المالجئ أيضا  

في المناطق الحضرية  كمافي المناطق النائية 
يجب أن تكون  ،باإلضافة إلى ذلكوالرئيسية. 

المالجئ متاحة لفترات زمنية قصيرة ومتوسطة 
بما يستجيب للظروف المتغيرة  ،وطويلة األجل

أي  رفضيضمن عدم  ،وفي الوقت نفسه ،اتللناجي
 اللجوء. تحاولامرأة 

ية بمكان أن تدير من األهم ،في المنطقة العربية
أو منظمات غير حكومية /نسائية و              ٌ المالجئ منظمات  

متخصصة في خدمات العنف ضد المرأة، على أن 
أو أن تعمل  ،لعنف ضد المرأةا تكون على دراية بقضية

بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة األخرى ذات 
على أن تقوم هذه المؤسسات بدعمها في  ،الصلة

المنظمات النسائية في  أن ذلك وسببالوقت ذاته. 
وضع أفضل لتقديم خدمات التمكين التي تركز على 

في حين أن الحكومة أكثر قدرة على توفير  ،اتالناجي
يجب على  ،التمويل األساسي وتنسيق األنشطة. لذلك

الحكومات تخصيص التمويل أو زيادة التمويل 
للمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية التي 

 ر المالجئ.تدي

ُ            : قد ت جبر القيود إمكانية الوصول إلى الخدمة      
أ النساء على البقاء لجوصول إلى المالالمفروضة على 

من قدرتهن على ترك وضع                     � في عالقات مسيئة وتحد  
تشير إمكانية الوصول إلى ولعنف. ل تتعرض فيه

إمكانية  همامسألتين منفصلتين ولكن متقاطعتين 
 الوصول القانوني وإمكانية الوصول العملي.
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 الستنتاجات والتوصياتامالجئ النساء الناجيات من العنف   

ن يمكنه                                َ تحدد إمكانية الوصول القانونية م   ،   ً أوال  
ينبغي مراجعة  ،أ. وبالتاليلجالوصول إلى الم

 ،ألجالقوانين واللوائح التي تحكم الوصول إلى الم
لقيود المفروضة على اإلحالة الذاتية في ذلك ا بما

مثل العمر والحالة ( ةوكذلك ديمغرافية الناجي
 تالزواجية والخلفية اإلثنية ونوع العنف الذي تعرض

 ،لضمان أن جميع النساء ،)من بين أمور أخرى ،له
األهم من و. بهن ب  � رح  م ،بغض النظر عن وضعهن

نس عدم وضع قيود تتعلق بالعمر أو الج ضرورة ،ذلك
عندما يكونون (أ لجعلى وصول األطفال إلى الم

أن  ،عند الضرورةينبغي  ،لكن. و)بصحبة والدتهم
توفر المالجئ أماكن إقامة بديلة في وحدات فردية 

. هذه         ً أكبر سنا                    ً     ً اللواتي يصحبن طفال  ذكرا  للنساء 
الحواجز قد تثبط النساء عن طلب الدعم. عالوة على 

ينبغي إعادة النظر في قوانين أخرى تؤثر على  ،ذلك
مثل الوصاية  ،في الدول العربية إمكانية الوصول

أمام       ً عائقا                 ً ألنها تشكل أيضا   ،على األطفال ورعايتهم
 .نوأطفاله اتوصول الناجي

رفض  ُ ي  يجب ضمان الوصول العملي حتى ال  ،     ً ثانيا  
االحتياجات المعقدة أو اإلعاقة  اتذو اتقبول الناجي

من  ،أو مشكالت الصحة العقلية أو االختالفات اللغوية
يجب أن تكون المالجئ متاحة وبين أمور أخرى. 

وأن تكون قادرة على  ،دون تمييز ،لجميع النساء
مساعدة النساء ذوات االحتياجات المتقاطعة. ويؤدي 

 زيادة إضعافأ إلى لجالوصول إلى الم عدم التمكن من
         ً اجتماعيا   اتالفعل مهمشب نقد يك لواتيال اتلناجيا

ينبغي للحكومات العربية أن تعمل عن و.          ً واقتصاديا  
كثب مع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لوضع 

األمم خطط تلتزم بالمعايير العالمية التي وضعتها 
الخدمات األساسية  حزمةالمتحدة والواردة في 

مع التركيز على  ،للعنفللنساء والفتيات المعرضات 
 التقاطع والشمولية.

العاملون : يجب أن يكون االحترافية في الخدمة
 ةرسمي في وظائفسواء  ،ألجالم والعامالت في

متخصصين  ، ً ا  أو تطوع )بدوام كامل أو بدوام جزئي(
م                    ً وأن يستخدموا نهجا   المجالفي  كز على ير   ً نا   � ك  ُ  َ م 

يجب على  ،لضمان ذلكو. نعند التعامل معه اتالناجي
المالجئ تطوير بروتوكوالت نموذجية تستند إلى 

الممارسات الجيدة لمقدمي الخدمات والخدمات التي 
                                           ً يقدمونها. ومن الضروري أن يكون للمالجئ دائما  

قادرون موظفيها  في فريق متخصصات/متخصصون
ة، تركز على تقديم خدمات شاملة وتمكينيعلى 

 ينبغي ،لزيادة المعرفة والمهاراتو. اتالناجي
 المتطوعات/نيأ والمتطوعلجالم عامالت/لعاملي

لتدريبات  الخضوعباألخالقيات المهنية وااللتزام 
منتظمة لالطالع على الممارسات الدولية  موحدة

تطوير                                     ً الجيدة. ويجب على هؤالء المهنيين أيضا  
 الجهاتشراكات أو إجراءات تشغيلية قياسية مع 

والشرطة والنظام  لخدماتة المقدمة لالحكومي
لضمان توافر الخدمات  ،أخرى جهاتمن بين  ،القضائي

 أ.لج   ً                      فضال  عن تنسيق االستجابة للم ،والوصول إليها

جمع البيانات وقياس                     ً يجب على المالجئ أيضا  
 وتقييملتعلم ل نهوأطفال اتومراقبة نتائج الناجي

. مستنيرة سياسات وضعو هاوتحسين ممارساتال
لذلك، يجب إرساء أنظمة إلدارة قواعد البيانات 

السرية عبر المالجئ لجمع وتخزين هذه المعلومات. 
جزء مهم من تحسين خدمات  اتالتعلم من الناجيف

 ها.وتطوير ألجالم

دور تمكيني في بالمالجئ تقوم : جودة الخدمات
 ،بما يتجاوز توفير سقف وسرير لليل اتحياة الناجي

 يةخدمات تمكينإلى حيث تحتاج النساء وأطفالهن 
. هاوبعد ألجفي الم نأثناء إقامته اتعلى الناجي تركز

وبالتالي، ينبغي أن تكون خدمات المالجئ 
متعددة الوظائف وتشمل خدمات إعادة  )واإلحاالت(

 ةتضع الناجيوع، التأهيل وإعادة اإلدماج في المجتم
 هذه الخدمات ومع أنعملية صنع القرار.  صلبفي 

تتضمن  فهي جميعها ،من ملجأ إلى آخر تختلف
أساسيات الدعم النفسي واالجتماعي والتمكين 
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االقتصادي والتمكين التعليمي والمساعدة القانونية 
 وخدمات الرعاية الصحية.

تحتاج المالجئ إلى ضمان تمكين  ،عالوة على ذلك
الخدمات.  تلقيالمرأة من اتخاذ القرارات بحرية عند 

مقدمات /مقدمي أن يوفر الملجأيجب  ،وبالتالي
على المديين  ن، يستطيعون مساعدتهللناجيات الدعم

وتحديد  نء مراجعة خياراتهالقصير والطويل أثنا
في  نمع زيادة حرية تصرفه ،التالية نخطواته

نفسه. الوقت
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 األولالمرفق    مالجئ النساء الناجيات من العنف

 األولق رفالم

 منظمات غير حكومية اي تد�رهتال ئجموقع وتا��خ تأسيس المال  1.1 المرفق جدول

 التأسيس سنة موقعال الدولة

 1992 متوفرةالبيانات غير  )1الجزائر (

 2006 خارج العاصمة )1البح��ن (

 1999 العاصمة )1األردن (

 2014و 2013و 2011 خارج العاصمة )3لبنان (

 2006 خارج العاصمة )1( دولة فلسطين

 )1( 2017 خارج العاصمة )2تونس (

 2008 البيانات غير متوفرة )4اليمن (

 التي تد�رها منظمات غير حكومية المالجئ في لإلقامة االستيعا�ية السعة  2.1 المرفق جدول

 تونس دولة فلسطين لبنان األردن البح��ن الجزائر السعة

دد الوحدات الفردية ع
 8 6 35 (امرأة واحدة وأطفالها)

 لىإ 4
 غرف 5

 لىإ 5
 للوحدة 6

4 2 2 8 

 11 16 8 18 20 32 24 35 9 عدد األسرة

الترفيهية عدد األماكن 
 1 3 1 2 2 4 3 1 4 المشتركة الداخلية

عدد المساحات الترفيهية 
المشتركة في الهواء 

 الطلق
1 0 2 1 1 0 1 0 1 

ة تضاف إلى عدد الوحدات الفردية أو  :مالحظة ّ                                   لم يكن باإلمكان تحديد ما إذا كانت جميع اإلجابات المقدمة على السؤال المتعلق بعدد األسر  تضمنه، وبالتالي ت                                                                                 
 .ألجابية لكل مالرقم النهائي للسعة االستيع حديدأ أو تلجلكل م )المساحات السريرية(لم يكن من الممكن تحديد العدد اإلجمالي ألماكن اإليواء 
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 التي تد�رها منظمات غير حكومية التش��عات واللوائح الوطنية التي تحكم المالجئ  3.1 المرفق جدول

 البلد
التش��عات 

 الوطنية
اللوائح الصادرة 

 اللوائح الداخلية عن الحكومة

المبادئ التوجيهية الوطنية 
أو إجراءات التشغيل 

 التفتيش الحكومي لمالجئل القياسية

 ال ال نعم ال ال لجزائرا

إلى المبادئ         ً استنادا   ،نعم نعم منع نعم البح��ن
 التوجيهية الدولية

مرتين في السنة من  ،نعم
بل لجنة التقييم من  ِ ق  

 وزارة العمل والتنمية

إلى المبادئ         ً استنادا   ،نعم نعم نعم نعم األردن
 التوجيهية الدولية

 ال

 ال ال نعم ال ال لبنان

دولة 
 فلسطين

ست إلى ثماني  ،نعم نعم نعم ال نعم
بل                   ِ مرات في السنة من ق  

 وزارة التنمية االجتماعية

إلى المبادئ         ً استنادا   ،نعم نعم ال نعم تونس
 التوجيهية الدولية

 ال

 ال ال نعم ال ال اليمن

 المالجئ التي تد�رها منظمات غير حكومية موظفات/موظفو  )أ( 4.1 المرفق جدول

 دولة فلسطين البح��ن األردن الجزائر 

إجمالي عدد 
 13 13 15 37 الموظفات/الموظفين

بدوام  ون/اتموظفال
 2 10 13 3 كامل

بدوام  ات/نوالموظف
 6 3 2 4 جزئي

 5 0 0 30 ات/نوالمتطوع
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 األولالمرفق    مالجئ النساء الناجيات من العنف

 الردود المجمعة عن العمالة في المالجئ التي تد�رها منظمات غير حكومية  )ب( 4.1 المرفق جدول

 )2تونس ( )4اليمن ( )3لبنان ( 

 )ألجلكل م 15.5بمعدل ( 31 )ألجلكل م 7بمعدل ( 30 )ألجلكل م 5بمعدل ( 15 ات/إجمالي عدد الموظفين

 )ألجلكل م 10بمعدل ( 20 )ألجلكل م 1بمعدل ( 4 )ألجلكل م 4بمعدل ( 13 بدوام كامل ات/ونموظفال

 )ألجلكل م 4 بمعدل( 8 )ألجلكل م 6بمعدل ( 26 )ألجلكل م 1أقل من ( 2 بدوام جزئي ات/نوالموظف

 )ألجلكل م 1بمعدل ( 2 0 البيانات غير متوفرة ات/نوالمتطوع

                                          ً       ً                 والمؤسسة التي تدير أربعة مالجئ في اليمن ردا  مشتركا  على هذه األسئلة.قدمت كل من المنظمة التي تدير ثالثة مالجئ في لبنان  مالحظة:

 التي تد�رها منظمات غير حكومية في المالجئ هنيون/المهنياتلما  5.1 المرفق جدول

تد�رها   ً أ  لجم 13في المالجئ (من �ين  ات/عدد العاملين وصفال
 )منظمات غير حكومية

 7 رعاية األطفال

 7 الصحيةالرعاية 

 9 االتصال

 13 ةأو المعالج ةالمهني شورةالمتقديم 

 10 المشروع إدارة/ضبط

 7  إعادة اإلدماج المجتمعي

 12 ةدا��اإل الوظائفأ/لجالم إدارة

 5 اتوجبالالتغذية وإعداد 

 5 الخدمات الصحية والنظافة

 11 ب�د�الت
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 2017 ،المالجئ التي تد�رها منظمات غير حكوميةشغال في اإلمعدل   )أ( 6.1 المرفق جدول

 دولة فلسطين األردن البح��ن الجزائر 

 في المائة 50 في المائة 100 في المائة 90 في المائة 80 معدل اإلشغال

 25 241 84 البيانات غير متوفرة عدد النساء المقيمات

 1 17 83 8 عدد األطفال المقيمين

فض  الالئيعدد النساء  ُ    ر 
 البيانات غير متوفرة 0 البيانات غير متوفرة 15 استقبالهن

 المالجئ التي تد�رها منظمات غير حكومية شغالإالردود المجمعة عن   )ب( 6.1 المرفق جدول

 )2تونس ( )4اليمن ( )3لبنان ( 

 في المائة 32 في المائة 98 في المائة 95 معدل اإلشغال

  400 عدد النساء المقيمات
 )ألجلكل م 133بمتوسط (

562  
 )ألجلكل م 140بمتوسط (

20  
 )ألجلكل م 10 توسطبم(

  68 عدد األطفال المقيمين
 )ألجلكل م 23بمتوسط (

50  
 )ألجلكل م 12بمتوسط (

17  
 )ألجلكل م 8.5بمتوسط (

فض استقبالهن الالئيعدد النساء   19 0 البيانات غير متوفرة ُ             ر 

 .                                                                              ً       ً                المنظمة التي تدير ثالثة مالجئ في لبنان والمؤسسة التي تدير أربعة مالجئ في اليمن ردا  مشتركا  على هذه األسئلةقدمت كل من  مالحظة:

 الحكومة اتد�رهالتي  ئجالمالموقع وتا��خ إنشاء   7.1 المرفق جدول

 التأسيس سنة الموقع دلالب

 2009و 2003و 1999 خارج العاصمة )3العراق (

  )1( العاصمة )2األردن (
 ) 1( وخارج العاصمة

 البيانات غير متوفرة

 البيانات غير متوفرة العاصمة )1( مان ُ ع  

  )1( العاصمة )2( دولة فلسطين
 )1( وخارج العاصمة

 البيانات غير متوفرة

 2005 البيانات غير متوفرة )1( المملكة العر�ية السعودية

 لبيانات غير متوفرا العاصمة )1ة (سو��الجمهو��ة العر�ية ال
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 األولالمرفق    مالجئ النساء الناجيات من العنف

 الحكومة اي تد�رهتال ئجالفي الم قامةإلا  (أ) 8.1 المرفق جدول

 )1( الجمهو��ة العر�ية السو��ة )2( دولة فلسطين )1( مان ُ ع   )2األردن ( سعةال

 9 7 18 25 33 23 عدد الغرف

 21 50 36 24 51 81 عدد األسرة

 السعودية العر�ية المملكةو العراق فيحكومة ال اي تد�رهتال ئجالفي م قامةإلا  )ب( 8.1 المرفق جدول

 )1( السعودية العر�ية المملكة )3( العراق سعةال

 البيانات غير متوفرة 60 10 4 عدد الوحدات الفردية (امرأة واحدة وأطفالها)

 53 10 10 4 عدد األسرة

 واللوائح الوطنية التي تحكم المالجئ التي تد�رها الحكومة التش��عات  9.1 المرفق جدول

 بلدال
التش��ع 
 الوطني

اللوائح الصادرة 
 الحكومة عن

اللوائح 
 الداخلية

 المبادئ التوجيهية الوطنية 
أو إجراءات التشغيل 

الموحدة/تعليمات تشغيل 
 التفتيش الحكومي لمالجئا

 البيانات غير متوفرة نعم نعم البيانات غير متوفرة ال األردن

 البيانات غير متوفرة نعم ال البيانات غير متوفرة نعم مان ُ ع  

مخطط مراكز الحماية  ،نعم ال ال ال دولة فلسطين
 )مجلس الوزراء( 9/2011رقم 

 

المملكة 
العر�ية 

 السعودية 

ثالث إلى أربع مرات  ،نعم ال نعم ال ال
بل وزارة              ِ في السنة من ق  

 العمل والتنمية االجتماعية

لجمهو��ة ا
العر�ية 
 السو��ة

 البيانات غير متوفرة نعم ال البيانات غير متوفرة نعم
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 2017و 2016 ،معدل إشغال المالجئ التي تد�رها الحكومة  )أ( 10.1 المرفق جدول

 السو��ة العر�ية الجمهو��ة السعودية العر�ية المملكة مان ُ ع   بلدال

 البيانات غير متوفرة البيانات غير متوفرة في المائة 80 2016معدل اإلشغال 

 في المائة 65 في المائة 50 في المائة 65 2017معدل اإلشغال 

 2017و 2016 ،النساء واألطفال المقيمين في المالجئ التي تد�رها الحكومة عدد  )ب( 10.1 المرفق جدول

 
 )2( فلسطيندولة  )2( األردن )3( العراق

المملكة العر�ية 
 السعودية

عدد النساء واألطفال 
المقيمين في عام 

2016 

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

334 141 58  
امرأة  40(
 )   ً طفال   18و

من  221
النساء 

 واألطفال

البيانات غير 
 متوفرة

عدد النساء واألطفال 
المقيمين في عام 

2017 

البيانات  325
غير 

 متوفرة

314 268 77 87 271 57 

عدد النساء 
 المقيمات

البيانات  282
غير 

 متوفرة

البيانات  251
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات  67
غير 

 متوفرة

50 

عدد األطفال 
 المقيمين

البيانات  63 13 43
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات  20
غير 

 متوفرة

7 

 فتيانعدد ال
 المقيمين

البيانات  28 6 20
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
 غير متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

3 

عدد الفتيات 
 المقيمات

البيانات  35 7 23
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
 غير متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

4 

 الالئيعدد النساء 
فض استقبالهن  ُ             ر 

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

البيانات 
 غير متوفرة

البيانات 
غير 

 متوفرة

0 
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 األولالمرفق    مالجئ النساء الناجيات من العنف

 التي تد�رها منظمات غير حكومية مالجئالنطاق عمل   1.1 المرفق شكل

 

 

 الحكومية غير المنظمات تد�رها التي المالجئ فيات /الموظفين تد��ب  2.1شكل المرفق 
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خطوط ها�فية ساخنة

مالجئ

دى خدمات االستشارة النفسية للنساء المعت
عليهن

اآلباء/خدمات االستشارة النفسية لألزواج
المعتد�ن
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 الداخلية في المالجئ التي تد�رها منظمات غير حكومية الخدمات  3.1شكل المرفق 

 

 الخدمات العامة في المالجئ التي تد�رها منظمات غير حكومية  4.1شكل المرفق 
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 حكومية غير منظمات تد�رها التي المالجئ إلى الوصول إمكانية  5.1شكل المرفق 

 

 الحكومية في العراق والمملكة العر�ية السعودية المالجئالموظفين والموظفات في  تد��ب  6.1شكل المرفق 
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 السعودية العر�ية والمملكة العراق في الحكومية المالجئ في الداخلية الخدمات  (أ) 7.1شكل المرفق 

 

 )لمرأةلاآلليات الوطنية  من       ً             (استنادا  إلى �يانات  الحكومية المالجئ فيالخدمات الداخلية   (ب) 7.1شكل المرفق 
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 الحكومية المالجئ إلى الوصولإمكانية   8.1شكل المرفق 
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 ق الثانيرفالم

زعاست�يان   على منظمات المجتمع المدني  ُ  و 
 النساء مالجئ التي تد�ر

 الملجأ تدير/تشغل تيمنظمة الال
 )القسم للمالجئ التي تديرها منظمة غير حكوميةهذا  مأل ُ ي  (

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  اسم المنظمة:
 

 نوع المنظمة:

 دينية  ☐

 الوطنية/المحليةتابعة للحكومة   ☐

 غير حكومية  ☐

 خيرية  ☐

 خاصة  ☐

 مؤسسة  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص : )يرجى التحديد(أخرى   ☐
 

 رقم الهاتف:
 

 :)جد    ُ إن و  (الخط الساخن 
 

 عنوان البريد اإللكتروني:
 

 اسم الشخص المسؤول عن االتصال:
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 الثانيالمرفق    مالجئ النساء الناجيات من العنف

 :)طبقينيرجى وضع عالمة على كل ما (نطاق العمل 

 زيادة الوعي  ☐

 الدعوة لتعديل التشريعات  ☐

 خطوط المساعدة/الخطوط الساخنة  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)ةشغلممالجئ الاليرجى تحديد عدد (المالجئ   ☐

 عليهنخدمات االستشارة النفسية للنساء المعتدى   ☐

 الخدمات المقدمة للجناة  ☐

 المساعدة القانونية للنساء المعتدى عليهن  ☐

 خدمات التمكين االقتصادي  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)يرجى التحديد( ىخرألالخدمات ا  ☐
 

 معلومات عامة

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  أ:لجاسم الم
 

 أ:لجنوع الم

 )قصير األجل(أ للطوارئ لجم  ☐

 أ طويل األجللجم  ☐
 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)إن وجد(رقم التسجيل 
 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  سنة التأسيس:
 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  المدينة:/البلد
 

 :قامةنوع اإل

 ذاتهابوحدات قائمة   ☐

 الغرف والمرافق مشتركة  ☐
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 السعة:

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)مرأة واحدة وأطفالهاال(عدد وحدات اإلقامة العائلية 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص ة:         ّ عدد األسر  

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص األماكن المغلقة:  – : مشتركةالترفيهية العدد األماكن 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص في الهواء الطلق:  –    
 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)%( 2017م معدل اإلشغال في عا

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :2017عدد النساء المقيمات في عام 

 : 2017عدد األطفال المرافقين في عام 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :الفتيان •

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص ات: فتيال •
 

 :2017عام  ض قبولهن فيف                  ُ عدد النساء الالئي ر  

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)ن، المساحة...والمال، الموظف(بسبب نقص الموارد   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)يرجى التحديد(ألسباب أخرى   ☐
 

 :)ضع عالمة على كل ما ينطبقو(در التمويل مصا

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %(الجهات المانحة الدولية   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %(القطاع الخاص   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %( ةالحكوم  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %(جمع التبرعات من خالل المناسبات الخاصة   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %(بيع المنتجات   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %(رسوم الخدمات   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %(المشاريع المدرة للدخل   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص )  المصدر يرجى تحديد( أخرىمصادر   ☐
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)من إجمالي الدخل %(
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 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص : 2017ميزانية التشغيل السنوية لعام 
 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :2017إجمالي النفقات السنوية في عام 

 :)من إجمالي النفقات السنوية %( 2017توزيع النفقات السنوية في عام 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص الموارد البشرية:  •

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص تكاليف التشغيل:  •

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص : لنساء الناجيات من العنفتقديم الدعم ل •

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  تقديم الدعم للجناة: •
 

 إدارة وتنظيم العمل

 )ما ينطبقعيرجى إرفاق نسخة (كيف يتم تنظيم عمل الملجأ؟  .1

ً                بناء  على تشريع وطني  ☐     

ً                            بناء  على لوائح صادرة عن الحكومة  ☐     

ً                  بناء  على لوائح داخلية  ☐     

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديديرجى ( غير ذلك  ☐
 

هل هناك مبادئ توجيهية وطنية أو إجراءات  .2
 تشغيلية خاصة للمالجئ في بلدك؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فهل تستند إلى مبادئ 
 توجيهية دولية متفق عليها بشأن المالجئ؟

 ☐  نعم

 )جى تحديد ما هيير(
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 ☐  ال

 أ؟لجهل يتم إجراء أي تفتيش للم .3

 :إذا كانت اإلجابة نعم

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص بل من؟     ِ من ق   •

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  كم مرة؟ •
 

 ☐  ال ☐  نعم
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 أ تقارير سنوية؟لجالم قدم    ُ هل ي   .4

 إذا كانت اإلجابة نعم: إلى أي كيانات؟

 المانحةالجهات   ☐ الحكومة  ☐
 :)يرجى التحديد( أخرى  ☐ الجمهور العام   ☐

  ؟)عدد النساء المقيمات/تقنية/مالية(ما نوع البيانات المقدمة 
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 ☐  ال ☐  نعم

 :يرجى ملء الجدول التالي .5
 

إجمالي عدد 
 ات/الموظفين

 نوع العمل 
يرجى إدخال (

ات /الموظفينعدد 
 )تحت كل فئة

 المستوى التعليمي 
 ات /يرجى إدراج عدد الموظفين(

 )تحت كل فئة

التدريب 
المتخصص 

العنف  في
 ضد المرأة

 ىرجي( الجنس
إدخال عدد 

ات /الموظفين
 )تحت كل فئة
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 :)ضع عالمة على كل ما ينطبقو(أ مهنيين لجالم ات/يضم فريق موظفي .6

 المسؤول/ألجالم مدير  ☐

 الرعاية الصحية وموظف  ☐

 نون أو معالجومستشار  ☐

 مشروع مسؤول/مدير  ☐

 رعاية الطفل وموظف  ☐

 نومدرب  ☐

  ً ا  دجي نللتأكد من إعادة دمجه نوزيارته اتالسابق المقيماتلمتابعة (إعادة اإلدماج المجتمعي  خبراء  ☐
 )في المجتمع

 )لتوفير خدمات التوعية والدعم خارج الملجأ( التواصل وموظف  ☐

 نظافةالطعام والتغذية وال لخدمةن وموظف  ☐
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 .إلدخال نصانقر أو اضغط هنا   :)التحديد يرجى( آخرون  ☐

 

هل يوفر الملجأ قواعد سلوك للموظفين بشأن كيفية التفاعل  .7
النزاهة والسرية واألخالق كجزء من النهج ( اتوالعمل مع الناجي

 ؟)في تقديم الخدمة

 إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى إرفاق نسخة من المستند ذي الصلة.
 

 ☐  ال ☐  نعم

أ لجالم ات/النفسي لموظفي/العاطفيأ الدعم لجهل يوفر الم .8
 ؟ات/والمتطوعين

 

 ☐  ال ☐  نعم

 نبشأن حقوقه اتديالجد اتللمقيم     ً خاصا           ً أ توجيها  لجهل يوفر الم .9
إلى جانب معلومات عن الخدمات المتاحة في  نومسؤولياته

 الملجأ؟
 

 ☐  ال ☐  نعم

 :)كل ما ينطبق وضع عالمة علىيرجى (فيما يتعلق بما يلي  اتيوجد في الملجأ قواعد وسياسات للمقيم .10

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)دالتحدي يرجى( اإللكتروني البريد إلى الوصول  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)تحديدال يرجى( الهاتف إلى الوصول  ☐

 .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو   :)التحديد يرجى( اإلنترنت إلى الوصول  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( المال إلى الوصول  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( التدخين  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)تحديدال يرجى( ألجللم اليومية األعمال في المساهمة  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( غير ذلك  ☐
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في مكان  ات/هل يوجد إجراء لتقديم الشكاوى ضد الموظفين .11
  إلدارة الشكاوى داخل الملجأ؟

 نعم:كانت اإلجابة ذا إ

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نصى؟ من يدير الشكاو •

 .إلدخال نصانقر أو اضغط هنا  كيف تتم إدارة الشكاوى؟ •
 

 ☐  ال ☐  نعم

 ات/صلة لموظفيالهل يتم توفير التدريب وتنمية القدرات ذات  .12
 حو منتظم؟نوعلى  الملجأ

  ؟إذا كانت اإلجابة نعم، ما نوع التدريب المقدم
 )كل ما ينطبق وضع عالمة علىيرجى (

 المرأةعناصر القوانين واألحكام المتاحة بشأن العنف ضد   ☐

 المساعدة القانونية  ☐

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ☐

 كيفية التعامل مع النساء واألطفال والشباب   ☐
 )الناجين من العنف ضد المرأة(

 تقييم الخطر  ☐

 سريةفهم تأثير اإلساءة األ  ☐

اء ومهارات االستماع والقدرة على االستجابة             ّ التواصل البن    ☐
 بتعاطف آلخرينل

 تقنيات حل الصراع  ☐

 المرأة ضد العنف وأبعاد أشكال تحديد  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)يرجى التحديد(غير ذلك   ☐
 

 ☐  ال ☐  نعم
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 الوصول إليه إمكانيةتوافر الملجأ و

 أ؟ لجول إلى المدخال لها، مما يتيح مرأةعنف ضد الحالة أي مما يلي يعتبره ملجأك بمثابة  .13
 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(

 )ضحة على اإليذاء البدنيوا عالمات وجود مع( الجسدي العنف  ☐

 )الجسدي األذى أو للضرب واضحة عالمات وجود مع بالضرورة وليس( الجسدي العنف  ☐

 )المحارم وسفاح، الزوجي االغتصاب( األسرة أفراد أحد من الجنسي العنف  ☐

 )االغتصاب( غريب شخص من الجنسي العنف  ☐

 )تقويض احترام الذات...و، والشتمالنقد المستمر، (العنف العاطفي   ☐

 )...الحرية وتقييد ،القسرية والعزلة ،الممتلكات وتدمير ،والتهديد ،التخويف( النفسي العنف  ☐

 بالبشر االتجار  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( ذلك غير  ☐
 

 )كل ما ينطبق وضع عالمة علىيرجى (أ؟ لجكيف تصل النساء إلى خدمات الم .14

 لملجأ دون إحالةل التقدم للمرأة يمكن  ☐

 الشرطة إحالة خالل من  ☐

 العام التعليم ومؤسسات الصحية والمراكز االجتماعية المراكز مثل الرسمية الدولة مؤسسات خالل من  ☐

 الدعم خط إحالة خالل من  ☐

 النسائية المجموعات خالل من  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( غير ذلك  ☐
 

سمح للنساء  .15 ُ            متى ي   أ؟لجإلى الم بالتقدم    

☐  24/7 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)ديرجى التحدي(ساعات معينة   ☐
 

 ☐  ال ☐  نعم أ؟لجعن م اتلنقل للنساء الباحثاهل يتم توفير النقل أو تمويل  .16



86 

 

 قامة في الملجأ؟إلل كانمتوفر ماذا يحدث في حالة عدم  .17

 رفض النساء يتم  ☐

 آخر ملجأ إلى النساء تحال  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)ديدالتح يرجى( غير ذلك  ☐
 

أ تقديم أي مستندات لجالم نطلب من النساء الالئي يلتمس ُ ي  هل  .18
 قبولهن؟ بغيةمحددة 

 إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تحديد ذلك:
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 ☐  ال ☐  نعم

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص أ؟الملجما هو الحد األقصى لإلقامة في  .19

 هل تمديد اإلقامة مسموح به؟ .20

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص إذا كانت اإلجابة نعم، في أي ظروف؟
 

 ☐  ال ☐  نعم

 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(أ؟ لجمن يمكنه الوصول إلى خدمات الم .21
 

ب
حس

 
سن

ال
 

 )سنة 18أقل من (الفتيات غير المصحوبات   ☐
 )فوق ماف سنة 18( النساء  ☐
 )سنة فما فوق 65(النساء المسنات   ☐

ب
حس

 
ضع

لو
ا

 
ي

اع
تم

الج
ا

 
 المتزوجات  ☐
 وأطفالهن المتزوجات  ☐

 والدتهم مع بهم المسموح األطفال سن
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :رالذكو

 .اضغط هنا إلدخال نصانقر أو  : اإلناث
 الحوامل  ☐
 الالجئات  ☐
 العامالت المهاجرات  ☐
 الجسدية اإلعاقة ذوات  ☐
 العقلية الصحة باعتالل باتالمصا  ☐
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)يرجى التحديد(أخرى   ☐
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 هل العيش في الملجأ مجاني لجميع النساء بغض النظر  .22
 عن وضعهن المهني؟

 :توضيحال، يرجى كانت اإلجابة الإذا 
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 ☐  ال ☐  نعم

 الخدمات المقدمة

 الذي يوفره ملجأك للنساء ضحايا العنف؟  الداخليما نوع الدعم  .23
 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(
 سكن مؤقت   ☐
 )...نظافةال دواتأ، المالبس، والشرب كلاأل( األساسية لضرورياتا  ☐
 )...المخدرات تعاطي ،اإلعاقة ،العقلية ،الجسدية( الصحية الخدمات  ☐
 والمشورة المعلومات  ☐
أوامر الحماية، الدعوة إلى المحكمة، اإلبالغ عن سوء المعاملة، قانون األسرة، (الدعم القانوني   ☐

 )المحكمة...إلى مرافقة الالهجرة، 
 الذات تأكيد على التدريب  ☐
  والدعم االستشارة مجموعاتمن  دعمال  ☐
 خدمات إعادة الدمج االجتماعي والمجتمعي  ☐
 بها اتالناطق لغير اللغة دعم  ☐
 تدريب الدفاع عن النفس  ☐
 )تعليمهن لمتابعة لهن الماليغير  الدعم وتوفيرإلى التعليم  النساء وصول تسهيل( التعليم  ☐
 دروس األبوة واألمومة  ☐
 الخدمات المتعلقة باألطفال  ☐

 النهارية الرعاية  ☐      التعليم  ☐      أنشطة األطفال  ☐      لألطفال العالج/المشورة تقديم  ☐
 المهارات/الوظيفة على التدريب  ☐
  االقتصادي التمكين  ☐
 خدمات الوساطة  ☐
 المصالحة خدمات  ☐
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)يدالتحد يرجى( ىخرأخدمات   ☐
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في  انتهاء إقامتهنما هي الخدمات العامة األخرى التي يوفرها ملجأك للنساء الناجيات من العنف بعد  .24
 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(أ؟ لجالم
 السكن االنتقالي  ☐
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  )متى؟ إلى، في هذه الحالة( محدودة لفترة االستئجار دعم  ☐
 )     ً ذاتيا       ٍ مكتف   لعيشل ليسب إلقامة األولية األموال( المالي الدعم  ☐
 التعليم دعم  ☐
 توظيفال دعم  ☐
 األجل طويلةال لألمراض الصحي الدعم  ☐
 السالمة خطة  ☐
 استمرار المشورة  ☐
  )إعادة اإلدماج... خبيرات/خبراء، زيارات اتالسابق اتمجموعات المقيم(متابعة ال  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص إذا كانت اإلجابة نعم، إلى متى؟
 

  )برامج التوعية(الدعم غير السكني  كألجهل يوفر م .25
 للنساء في المجتمع؟

 

 ☐  ال ☐  نعم

 األمن والسالمة

 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(؟ المقيماتكيف يتم ضمان سالمة  .26

 الملجأ هوية عن الكشف عدم  ☐

 السرية على النساء الناجيات داخل الملجأ  ☐

 اإلنذار نظام  ☐

 الملجأ الدخول إلى على قيود  ☐

 بالفيديو مراقبة  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( الرسمية األمن قوات حماية تحت  ☐

 الخاص األمن  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( غير ذلك  ☐
 



89 

 الثانيالمرفق    مالجئ النساء الناجيات من العنف

سمح للمقيمات بمغادرة الملجأ خالل  .27 ُ                                 هل ي   ؟النهار   

ت اإلجابة نعم، يرجى اإلشارة إلى القيود المطبقة إن إذا كان
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص وجدت؟

 

 ☐  ال ☐  نعم

سمح ألطفال النساء المقيمات بمغادرة المالجئ خالل  .28 ُ                                              هل ي   ؟النهار   

ت اإلجابة نعم، يرجى اإلشارة إلى القيود المطبقة إن إذا كان
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص وجدت؟

 

 ☐  ال ☐  نعم

 هل يسمح للنساء المقيمات باستقبال الزوار؟ .29

اإلشارة إلى القيود المطبقة إن كانت اإلجابة نعم، يرجى إذا 
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص وجدت؟

 

 ☐  ال ☐  نعم

 دور الملجأ؟/هل المجتمع المحيط يدرك حاضر .30
 

 ☐  ال ☐  نعم

 هل يدعم المجتمع المحيط وظائف الملجأ؟ .31
 

 ☐  ال ☐  نعم

 دور الملجأ؟/بشأن وجودهل تلقيت أي شكاوى من المجتمع المجاور  .32

 :إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تحديد ذلك
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 ☐  ال ☐  نعم

 االستدامة

 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(؟ كألجما هي التحديات التي تواجه م .33

 )...اليقين عدم، األموال على الحصول تأمين صعوبة التمويل، تخفيضات( التمويل  ☐

 )اإلحاالت زيادة( الطلب زيادة  ☐

 )...االستقرار عدم، النقص، المؤهلين الموظفين غياب ،ات/الموظفين قليص عددت( توظيفال  ☐

 دعم النساء ذوات االحتياجات المعقدة  ☐
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 الوصول إلى األموال العامة على القادرات غيردعم النساء   ☐

 المساحة نقص  ☐

 المرأة ضد للعنف وطنية سياسة عدم توفر  ☐

 النساء لمالجئ طنيةو سياسة عدم توفر  ☐

 تشريع جيد بشأن العنف ضد المرأة ولكن التنفيذ ضعيف توفر  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( غير ذلك  ☐
 

 قتوثيممارسات ال

هل ملجأك ملزم بإبالغ الحكومة أو الشرطة عن النساء الناجيات  .34
 في الملجأ؟ تمن العنف المقبوال

 اإلبالغ عنها؟ المطلوبإذا كانت اإلجابة نعم، ما نوع المعلومات 
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 ☐  ال ☐  نعم

للوضع  )بما في ذلك تقييم المخاطر(  ً ا  أولي  ً ا  ملجأك تقييم يجريهل  .35
 أ؟لجلى مإ دخولواالحتياجات المحددة للنساء الالئي يسعين لل

 

 ☐  ال ☐  نعم

هل تتم المحافظة على ملفات الحاالت الفردية وتخزينها بشكل  .36
صحيح مع الصور والقصص والمعلومات حول جلسات المشورة 

 ؟اتالناجيأقوال و
 

 ☐  ال ☐  نعم

 ؟عند انتهائها ويسجله اتلمقيماإلقامة        ً تقييما   كألجهل يجري م .37
 

 ☐  ال ☐  نعم

إذا كانت اإلجابة نعم، فهل يتم تحليل تلك  .38
 التقييمات؟

 ☐  نعم

 ذات التقارير تقديم يرجى(
 )متوفرة كانت إذا الصلة

 

 ☐  ال
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 خدمات اإلحالة والمسارات

 غير حكومية أخرى؟/شراكات مع جهات حكوميةهل أقام ملجأك  .39
 كل ما ينطبق: يرجى وضع عالمة علىإذا كانت اإلجابة نعم، 

 الشرطة  ☐

 رأةالم شؤون وزارة  ☐

 لمستشفياتا  ☐

 مؤسسات اإلرشاد والدعم النفسي  ☐

 القانون في ات/المشتغلون/القانونية جهاتال  ☐

 النسائيةالمنظمات   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)ديحديرجى الت( ذلك غير  ☐
 

 ☐  ال ☐  نعم

 الرؤية

 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(؟ كألجأين يمكن العثور على معلومات حول م .40

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص : )الرابط إيراديرجى (على اإلنترنت موقع اإليواء   ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص : )الرابط إيراديرجى (الشبكات النسائية /موقع المنظمات  ☐

 العامة األماكن في منشورات  ☐

 ... والمستشفيات لألطباء الجراحية العمليات مثل الصحية الخدمات  ☐

 حمالت التوعية  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)رجى التحديدي( أخرى  ☐
 

 هل يتم توفير المعلومات بلغات غير اللغة الوطنية الرسمية؟ .41

  :تحديدالإذا كانت اإلجابة نعم، يرجى 
 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص

 

 ☐  ال ☐  نعم
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 )كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(الملجأ؟  عن اإلعالنكيف يتم  .42

 الراديو  ☐

  التلفزيونية البرامج  ☐

 المنشورات  ☐

 المجالت/الصحف  ☐

 اإلعالنية اللوحات  ☐

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :)التحديد يرجى( أخرى  ☐
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 ق الثالثرفالم

زعاست�يان  الوطنية للمرأة  اآللياتعلى   ُ  و 
 لنساء الناجيات من العنفامالجئ  حول

 توافر والخدمات المقدمةال .   ً أوال  

 هل تتوفر مالجئ للنساء الناجيات من العنف في بلدك؟ .1

 نعم  ☐

 ال  ☐

 أ متاح.لجيرجى ملء الجدول أدناه لكل م ،إذا كانت اإلجابة نعم

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  اسم الملجأ:
 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  سنة التأسيس:
 

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  المدينة:
 

 سعة:ال

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  عدد الغرف:

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  ة:        ّ عدد األسر  
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 معدل اإلشغال:

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :2016في عام  •

 .انقر أو اضغط هنا إلدخال نص  :2017في عام  •
 

 أ:لجإدارة الم

 الحكومة  ☐

 المدني المجتمع  ☐
 

 :الدخل مصادر

 الحكومي التمويل  ☐

 المدني المجتمع  ☐
 

 :خدمات المقدمةال

 الساخن الخط  ☐

 النفسية مشورةال  ☐

 المشورة القانونية  ☐

 الطبية الخدمات  ☐

 التأهيل إعادة خدمات  ☐

 اإلقامة  ☐

 الوجبات  ☐

 المصالحة  ☐
 

 قامة:إلمدة ا

 القصير المدى  ☐

 الطويل مدىال  ☐
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 حول خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها المالجئ تفصيليةيرجى تقديم معلومات  .2

 

 )ينطبقيرجى وضع عالمة على كل ما (كيف يتم تنظيم عمل المالجئ؟  .3

 القانون  ☐

 التشغيل تعليمات  ☐

 الحكومية غير للمنظمات الداخلية اللوائح  ☐

 : )التحديد يرجى( ذلك غير  ☐

 _____________أ للنساء الناجيات من العنف؟ لجإجمالي التكلفة السنوية إلدارة م .4

 _____________ إجمالي التكلفة اليومية إليواء المرأة الناجية من العنف؟ .5

 إمكانية الوصول .     ً ثانيا  

 :)كل ما ينطبق يرجى وضع عالمة على(أ من خالل لجيمكن للمرأة الوصول إلى خدمات الم .6

 الساخن الخط إحالة  ☐

 المدني المجتمع منظمات من إحالة  ☐

 اإلحالة الذاتية  ☐

 :الرسمية الجهات قبل من اإلحالة  ☐

 المحاكم  ☐

  الشرطة  ☐

 األطراف الرسمية األخرى  ☐

 ________________________________________: )التحديد يرجى( ذلك غير  ☐
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 أ متاح:لجيرجى ملء الجدول أدناه لكل م .7

 ______________________________أ: لجاسم الم
 

قبلنالنساء  ُ     الالتي ي   :في الملجأ       

 سنة 18الفتيات أقل من   ☐

 المتزوجات  ☐

 العازبات  ☐

 اتالمهاجر امالتالع  ☐

 الالجئات  ☐

 ذوات اإلعاقة  ☐

 النازحات  ☐

 المصالحة  ☐
 

 :االستقبال ساعات

☐  24/7 

 ________________ )يرجى التحديد(ساعات محددة   ☐
 

 :)األعماريرجى تحديد (األطفال المرافقون 

 _______ نوبن  ☐

 _______ بنات  ☐
 

 ؟نإقامته أثناء الملجأ مغادرة النساء تستطيع هل

 نعم  ☐

 ال  ☐

 :)التحديد يرجى( بشروط ولكن ،نعم  ☐
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 ؟اتالمقيم لغير استشارية خدمات الملجأ يقدم هل

 نعم  ☐

 ال  ☐
 

 في الملجأ؟ نامتهإق مقابل النساء تدفع هل

 __________) المبلغ تحديد يرجى( نعم  ☐

 ال  ☐
 

 السالمة والحماية .     ً ثالثا  

 أ هو:لجموقع الم .8

 عنه معلن  ☐

 مجهول  ☐

 :)كل ما ينطبق على عالمة وضع يرجى( خالل من مقيماتال سالمة ضمان يتم .9

 ألجالم موقعسرية   ☐

 الخاص األمن  ☐

 )الشرطة(القوات العامة أمن   ☐

 _________________ )التحديد يرجى( ذلك غير  ☐
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ُأعّدت دراسة »مالجئ النساء الناجيات من العنف: توافرها وإمكانية الوصول إليها في المنطقة 
العربية« بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان/المكتب اإلقليمي للدول العربية، ومركز 

الموارد للمساواة بين الجنسين )أبعاد(، ومنظمة المرأة ضد العنف في أوروبا.

وتهدف الدراسة إلى تقديم لمحة عن خدمات اإليواء للنساء ضحايا العنف في المنطقة 
العربية. وهي تستند إلى مراجعة مكتبية وإلى ردود بلدان المنطقة على استبيان ُصّمم لجمع 

البيانات والمعلومات عن توفر خدمات اإليواء وإمكانية الوصول إليها وسائر الخدمات المقدمة 
في هذا اإلطار في المنطقة العربية. 
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