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 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساءفي 

 عاتاال سيما تلك الناتجة عن النزالالجئات "حقوق" تطالب بوقف كافة اإلنتهاكات ضد 

 

جهود رامية وسط  تشرين الثاني )نوفمبر(، 12اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء في ب يحتفل العالم

يوم  11لمناهضة العنف على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي يتخللها فعاليات ونشاطات وحمالت أبرزها حملة 

كانون األول/ ديسمبر(، وتتضمن دعوات لتغيير في  11 -تشرين الثاني/نوفمبر 12لمناهضة العنف ضد النساء )

لمواجهة العنف ضد النساء، والتي  الالزمة ابير واإلجراءاتالتد على اتخاذ السياسات والقوانين، والحث الدائم

 ترعاها االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لمدى خطورة هذه اآلفة على المجتمعات.

 

 امتصاعدوبل  امستمر اتدهورال سيما الالجئات في ومن دول تشهد نزاعات،  ،هذه السنة أوضاع النساءوتشهد 

قيداً وانتشاراً. فهن يتعرضن لمختلف أنواع وأشكال االنتهاكات والعنف ويعشن خطراً غير لمعاناتهم وبوتيرة أكثر تع

الدولية ذات  ، وهو أمر تؤكده الهيئاتفي المنطقةواللجوء جراء النزاعات والحروب واإلحتالل  مسبوق

التي  اإلغتصاب تالحديثة، وخصوصا عمليا عاتاإذ إن النساء يتحملن العبء األكبر من تبعات الصر االختصاص،

 يالتمييز والعنف القائم على النوع اإلجتماعالحرب وفضالً عن ذلك، فإنهن يعانين من  أسلحة من تستخدم كسالح

في  بالرجل، مساواةالتمتع بالحقوق على قدر ال منن ضد النساء في القوانين واإلجراءات والممارسات وحرمانه

 ولحقوق اإلنسانية للكرامة وانتهاكا ي والمواثيق الدولية ذات الصلةللقانون الدولي اإلنسان انتهاك صريح وواضح

 .اإلنسان

 

ً  يشكل اإلجتماعي نوع على القائم العنف إن  معه ويجلب العالم، أرجاء في النساء الماليين من مئات على خطراً دائما

ً نفسية  واألمن والتنمية، بالسالم للنهوض المبذولة الجهود ويهدد واجتماعية كبيرة، اقتصادية وآثاراً  مريرة آالما

 المساواة عن عدم تنتج التي والممارسات في ثقافة المجتمعات التمييز المرتبطة والمتأصلة جذور عمق إلى ويشير

التنمية خاصة البشرية منها وكشرٍط  في مجاالت األولويات أحد بوصفه له التصدي من بد ال الذي الجنسين، بين

اإلنسان وإشراك النساء، خاصة  وحقوق السالم ، مدعومة بقوانين الحماية والوقاية وبناءأساسي لتطوير المجتمعات

في فترة ما بعد  ومشاركتهن السياسية، وخاصة محادثات السالمل المرحلة اإلنتقالية في الالجئات المهمشات،

ن ويضمن أمنهن المساواة له يحقق بما السياسات على أسس ديمقراطية ع، من أجل التخطيط في رسمالصرا

 اإلنساني لما يعكسه ذلك على تطوير التنمية في المجتمعات وإستدامتها.

 

 وما في لبنان وسوريا والمنطقة الالجئات الفلسطينيات وال بد في هذا اليوم الدولي من تسليط الضوء على معاناة

يين والعراقيل واإلجراءات لقوانن منذ اللجوء ضمن االذي يمارس ضدهوالعنف السائد  تمييزله من التعرضن ي
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ن لمختلف أنواع هعرضتي تال، والتعسفية باإلضافة إلى االعراف والتقاليد التي تسيطر على التجمعات الفلسطينية

ويغيب دورهن في للعدالة  كما يحول دون وصولهن مما يسهل إستضعافهن وإستغاللهن، الحرمان والقيودوالعنف 

 للنساء.  حقوق االنسانبكامل  وتمتعهن ن الحمايةحرمهن ميوالمجتمع وفي صنع القرار 

 

 بعدم اإلعترافوتعرضن لمعاملة حاطة بالكرامة اإلنسانية يإن الالجئات الفلسطينيات من سوريا إلى لبنان 

في لبنان ورسومها وغياب الحماية القانونية واإليواء ناهيك عن إجراءات اإلقامة  اتكالجئ بالشخصية القانونية لهن

 مأوى إيجاد و/أو نقلهن و/أو فهن ويؤدي إلى اجتذابهنإستغالل لحالة إستضعالعنف والخداع وعرضة ل نمما يجعله

التسول، واحتماالت وإرغامهن على البغاء تجار البشر، في  من قبل استغاللهن تسهيل أو استغاللهن لهن بهدف

 مبالغ تلقيهن أو المبكر للقاصرات، مقابل إعطائهن، ناهيك عن حاالت التزويج تجنيدهم من قبل الجماعات المتطرفة

  .مزايا في ظل أوضاع إقتصادية ومعيشية في غاية الصعوبة أو مالية

 

يوم لمناهضة العنف ضد النساء" تؤكد "المنظمة  11في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء "وحملة 

 ضاع حقوق اإلنسان لالجئات إال بـ:( أن ال إستقامة ألوحقوقالفلسطينية لحقوق اإلنسان" )

 اآلمن لالجئات وعائالتهن. وااليواء ضمان الدولة اللبنانية اإلستقبال والحماية 

 لضمان حماية ووقاية الالجئات عبر إطار قانوني واضح  تخاذ الدولة اللبنانية اإلجراءات والتدابير الالزمةإ

ة الواضحة؛ حق العمل واإلستفادة الكاملة من يحرص على كرامتهن اإلنسانية ويشمل: الشخصية قانوني

 الضمان اإلجتماعي؛ رفع المسؤولية الجزائية عن ضحية اإلتجار بالبشر وضمان حقها بالوصول للعدالة. 

 الجئات ال وخاصة بحقبحق النساء  لوضع حد لمظاهر العنف "العدالة اإلجرائية"الدولة اللبنانية  تفعيل

 .بما يضمن عدم اإلفالت من العقابسبتهم ومحا ومالحقة مقترفي الجرائم

  الالزمة لخفض معدالت العنف والحد من اإلنتهاكات  اتخاذ اإلجراءات والتدابيروعلى المجتمع الدولي

الجسيمة التي تتعرض لها النساء في أماكن الصراعات والنزاعات وأثناء وبعد وصولهن  إلى أماكن لجوء 

صاديا وإجتماعيا مما يعزز صمودهن ويصون كرامتهن اإلنسانية من المفترض أنها آمنة وتمكينهن إقت

 ويحد من حالة إستضعافهن وإستغاللهن.      

 

تأسست في  هي منظمة مستقلة، غير حكومية، غير حزبية وغير ربحية، (حقوق) اإلنسان لحقوق الفلسطينية لمنظمةا

 إلنسانا حقوق عن والدفاع وحماية تعزيز ( على قحقوتعمل ) ./أد63ومشهرة في لبنان بموجب علم وخبر  7991العام 

هذا وتتمتع المنظمة بعضوية كل من الفيدرالية  .األوسط الشرق منطقة ، وعلى نطاق أوسع،لبنان في الفلسطينيين لالجئين

 لحقوق العربية والمنظمة (EMHRN) اإلنسان لحقوق األورومتوسطية والشبكة ،(FIDH) الدولية لحقوق اإلنسان

 (.  AOHR) اناإلنس
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