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 مة قد   م  

عب السوري في الداخل ودول اللجوء لش  االذي يعيشه ابع، ال يزال الوضع اإلنساني راع في سوريا عامه الس  الص    يطويفيما 
في ء للجوا أزمةما تزال و حول العالم مشردين ة/سوريوالجئة أكثر من خمسة ماليين الجئ . ابً متقل   ا وساوي  أحرًجا وم

 .كله لعالمافي زمات اللجوء أتحتل صدارة ية رلسوالعربية اية رلجمهوا
ما  لكن   ،في بعض األماكن وء النسبي  لهددة استعاالى اع إلصرت ايناميكيادفي ت حوالَلتوا لهشر الناق اطالإقف ى وأد  لقد  

يعيش  ن  ما مَ ات، والسي  /جئينماليين الال  مصير بمنها ما يرتبط أو  ،السوري على المستوى الداخلي   ء  اسو ،ات كبيرةيتزال العق
جئين  المفوضية السامية بحسب ات/نجئيلال تصنيف لبنان من بين الدول األكثر إستضافةً  تم   . لقدفي لبنانن /منهم لشؤون الال 

 .1دة ح  لألمم المت   التابعة 
ة ي  ة دولمن وكاالت أممي   المطروح راهنًا الحل    .ات/الالجئين ة لتحديد مصيرعد  خيارات و وحاتطرك ، هنااقعهذا الو في ظل   

دفيما ، في لبنان ن/همهو توطين ل، وبأن  فض  الم   ن/همل  هي ح ن/بلدهم إلىة بأن العودة الطوعي   ات/من الالجئين كبير   عدد   يؤك  
في حين تشدد   .ة المتعلقة بالعودةستقبلي  على القرارات الم   انريؤث    لذانال انالرئيسي النالعامهما األمن والسالمة في سوريا 

ات عملي   وبالفعل بدأت بعض سوريا، إلى هم/هن  إعادتعلى ضرورة  الوسط اللبناني الرسمي وغير الرسميآراء كثيرة من 
جئين مة الال  أزللتعامل مع الجهود المختلفة على المستوى اللبناني تستمر حين تسوية هذا الوضع،  ىلإ. و2المحدودة العودة
هناك ، هالا وفقً . 2017يناير كانون الثاني/ في طلقتأ   الخطة هذه. "2020-2017خط ة لبنان لّلستجابة لألزمة "ومنها 

 السلطات اللبنانيةبينما تقدر ، ة لشؤون الالجئينالسامي   ةلدى المفوضي   ات/ينلسج  م  في لبنان  ة/سوري ة/أكثر من مليون الجئ
عن بشكل رسمي وعلني إحصاءات  ةنشر السلطات اللبنانية أي  تَ  وضع أخٍذ ورد ٍ طالما لم رقام مَ تبقى األ  .امليونً  1.5بـ  العدد 
رت    .القانونيةمن ال يتمتعون بالشروط م   ات/السوريين الالجئين/اتعدد   15عن  ن/بالمئة ممن تزيد أعمارهم 60 الخطة أن   قد  
 .20163 يناير/كانون الثاني بالمئة في 47، مقارنة مع على األراضي اللبناني ة ةا يفتقرون لإلقامة القانوني  عامً 

جيعيش  يعتمدون ، واضعفً قًرا و فمن الفئات األشد   ن/إن هم، الرزقا لمحدودية فرص كسب ا نظرً في ظروف سيئة جدً ن ئوالال 
 .ةعلى المساعدات اإلنساني  بشكل رئيسي 

جئين التقارير وضعص العديد من لخ   ت   يعيش  إذ ،"ا من أي وقت مضىضعف   "الّلجئون السوريون في لبنان أكثر  بالقول:  الال 
ا لدراسة وفقً  عطيات تأتيالفقر. هذه الم  دقع، في حين يعيش أكثر من ثالثة أرباعهم تحت خط ا في فقر م  أكثر من نصفهم حالي  

 ،حدة لشؤون الالجئينة لألمم المت  ة السامي  بها المفوضي   تقومتقييم جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان التي 
 .4وبرنامج األغذية العالمي بشكل سنوي في لبنان ،حدة للطفولة )اليونيسف(ومنظمة األمم المت  

خص الواحد للش   ي اأمريك ادوالرً  2.87دقع )بأقل من م   تعيش في فقرٍ  ةالسوري   سر% من األ  58 أن   2017يكشف تقييم العام  
% مقارنة بالعام 5زيادة قدرها وذلك مع  عيش في كرامة،ة للاألساسي   احتياجاتهافي اليوم( وبالتالي فهي غير قادرة على تلبية 

2016 . 

ا دوالرً  98ا نصيب الفرد من اإلنفاق حاليً يبلغ متوسط   ت.ااألموال الكافية لتأمين األساسي   ات/السوريون ات/ئونال يملك الالج
 )أي بأقل سر التي تعيش تحت خط الفقرنسبة األ  باالرتفاع ستمرت إ لقد دوالراً على الغذاء. 44ق منها نف  ي   ،الشهرفي ا أمريكي  
 . 20175سر الالجئين في العامفي المائة من أ   76ة للشخص الواحد في اليوم(  إذ وصلت إلى أمريكي  دوالرات  3.84من 

بقرار المديرية ج و   ت   ستمرٍ م   قييدٍ ت  في ظل ، ات/نة لالجئية القانوني  الوضعي  ة إشكالي   تبرز، ءالسي    االقتصاديإلى جانب الوضع 
ة لألمن   ات/آخرينة، ومنع األراضي اللبناني  لى إ ات/وريينالس  العديد من القرار دخول  نعمَ   .2015العام الصادرعام العام 

عدم  أكد  والقرار  أبطل مجلس شورى الدولة 2018فبراير  شباط/ 8بتاريخ   .6ةمن تحصيل أو تجديد اإلقامات النظامي  
القانون حصر هذه  أن  بالمجلس روذك   ،المديرية العامة لألمن العام لتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنانصالحية 
من  ات/ن معظم الالجئينتمك  يلم  . 7دة بشكل كبيرما تزال اإلجراءات معق   . رغم ذلكة بمجلس الوزراء من دون سواهالصالحي  
 ن/عليهم بصع  و ،ن/دحركتهميقيتو ات/الالجئين أعداد كبيرة من إلى اعتقالقراراالمن العام  ىأد   ء شروط اإلقامة.استيفا

                                                 
1https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html 
2https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html 
3https://www.unhcr.org/lb/10426-إطالق-خطة-لبنان-لالستجابة-لألزمة.html 

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=14762:  يمكنكم تحميل التقرير من خالل هذا الرابط4
5https://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/12/5a33c8970.html 
6http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/33   ,   http://www.labor.gov.lb/AllLegalText.aspx?lang=ar&type=11 

.. العام، المتعلقة بتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم يأتي هذا القرار على خلفية الدعوى التي تقدم بها أحد الالجئين السوريين إلى جمعيتي المفكرة القانونية ورواد، للطعن بتعليمات األمن7

 http://legal-agenda.com/article.php?id=4286: لمزيد من المعلومات

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html
https://www.unhcr.org/lb/10426-إطلاق-خطة-لبنان-للاستجابة-للأزمة.html
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=14762
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/12/5a33c8970.html
http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/33
http://www.labor.gov.lb/AllLegalText.aspx?lang=ar&type=11
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حال  خطر من كل ذلك آن هواأل ،طبي ةلحصول على الرعاية الل ةحي  المراكز الص  لى إو رساإلى المد ن/إرسال أبنائهمو العمل،
أمام خطر باتوا ي لبنان السوريين الذين ولدوا ف عشرات المواليد وبالتالي لدينا   .بشكل رسمي والوالدات الزواج ثبيتتدون 

االستغالل منها عرضة لمجموعة من االنتهاكات،  ات/السوريين ات/الالجئين انعدام الصفة القانونية تركَ  إن  . انعدام الجنسية
بسبب انتهاء  اعتقالهم ا من لطلب الحماية خوفً  االمنية السلطاتالعجز عن اللجوء إلى ، التحرش واالعتداء الجنسي، في العمل

 .8ن/صالحية إقامتهم
المفوضية السامية حذرت   .بالنساء والفتيات الالجئات ةالقضايا الخاص  برزت بقوة شكال الهشاشة هذه، أبالتوازي مع كل 

ع لقائم على نووالعنف الجنسي العنف ل الفئة في مجاه اجهها هذاتوة مخاطر كبير من 2017العام لشؤون الالجئين في 
من العنف الجنسي  ات% من الناجي100 أن   ،2018ة بالمفوضية للعام رقام ومؤشرات التخطيط الخاص  أر ظه  ت  .  9لجنسا

أرقام التخطيط الخاصة  همن المفوضية وفق ما تؤكد على الدعم المناسب نومن العنف القائم على النوع اإلجتماعي سيحصل
 .201810للعام  هاب
فيها ، القة النساء بالنزاعات. هي  قصص ال تنتهيلعصارخ الجلي ت  ال   في لبنانجئات الال  السوريات قصص النساء  عكست

يؤطرها ، دة المظاهر واألبعاد واألشكالمعق  زمة واحدة ها ح  فاصيل، لكن   أنها تختلف في الت   . صحيح  ساة والظلمأالكثير من الم
 الخوف والقلق والعنف، داخل وخارج األسرة. 

 جئة في لبنان:السورية الال  ة تواجهها المرأة والفتاة ات رئيسي  ثالثة تحدي  منذ بداية اللجوء السوري إلى لبنان، برزت 

 أولها واقع االستغالل الجنسي والتحرش اليومي. -

 .ثانيها ارتفاع وتيرة حوادث العنف المنزلي -

 . 11ر والقسري وتناقص المواردثالثها الزواج المبك    -

الموجه العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتي تناولت العنف قارير واألدبيات ت خالل السنوات الماضية العديد من الت  د  ع  أ  
هذا يأتي العنف في سياقه العام، لذلك  تتناولهذه الدراسات  ةالنساء والفتيات الالجئات السوريات في لبنان. ولكن غالبي   ضد  

لكن االستهداف والتهديد النساء في جميع المجاالت،  ستهدفي العنف صحيح أن  العنف ضمن سياق األسرة.  دحد   ليالتقرير 
 .مجتمعي ة معززة بمعتقدات ديني ةومنظومة  نظام أبويو قيم تقليدية حيث تسود   الصعيد األسري.على  رتكبي   االقسى
العنف القائم على النوع تعزيز ومساندة النساء ضحايا : للعدالة وحقوق اإلنسان مشروع منظمة أورناموضمن قرير يأتي الت  

. ه ضد الالجئاتيهدف إلى بيان عالقة اللجوء بالعنف األسري الموج   وهو  .اإلجتماعي في مخيمات اللجوء خارج سوريا
المباشرة، ف على مستويات التمييز وأشكاله المباشرة وغير في التعر  و في توصيف وتحليل الممارسات المختلفةيساعد ذلك 

 . والفتيات النساء تأثيرها على العوامل والعالقات و كيفية تفاعل مختلف فهمَ ل ويسه   
 :وذلك من خالل عداد التقريرإفي  وأساليب البحث النوعي  ةيعتماد منهجأ تم  

سوريات في لبنان. الناشطات جرى تدريبهن  مع نساء الجئات تها مجموعة من الناشطات السوريات في لبنانوثق   اتإفاد :والً أ
 .الرصدوأساليب ضمن سياق المشروع على تقنيات 

 .مع عدد من الالجئات السوريات في منطقة البقاعمت ظ  ن   ةمركز  عمل ثالث مجموعات  ثانيًا :

 .لالجئات السوريات في لبنان اإلجتماعي والقانوني ،الدعم النفسيخدمات تقديم  فيات /من العاملين عددٍ ات مع لقاء ثالثًا:

ة تعتمد بشكل كبير على ذاتي   إن  المنهجية  .عند قراءة اإلستنتاجات داتبعض المحد   خذ بعين االعتبار األ عالهأة ض المنهجي  تفر   
عميم الهدف ليس الت  ف ،تاجاتاإلستن تعميم  بأي حال  يمكن اللذا  ،الوقععلى أرض رات متغي   الا على قراءة /قدرتهة و/الباحث

 بفعل اللجوء. السورية في لبنان العالقات داخل األسرةالتي تحكم  شكالاألكشف عن  البقدر ما هو 

التي تفاقم من هذه  ل العوامل، كما يحل  الالجئات السوريات في لبنان ا ألبرز مظاهر العنف األسري ضد  التقرير عرضً يتناول 
التقرير ببعض التوصيات الموجهة لمختلف الفاعلين العاملين على قضايا الالجئات السوريات في  . وفي الختام يخرجالمظاهر
 لبنان. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/14/300040: لمزيد، 2017سياسة اللجوء الجديدة خطوة الى االمام، هيومان رايتس ووتش،  لبنان8

9https://www.unhcr.org/ar/5b7a96264.html 
10https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html 

 . 2014هل نسمع؟ العمل على التزاماتنا اتجاه النساء والفتيات المتأثرات بالصراع السوري، ( IRC)اإلنقاذ الدولية لجنة11

https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/14/300040لبنان
https://www.unhcr.org/ar/5b7a96264.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html
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 ملخص تنفيذي 
 

جئات السوريات في لبنان ضمن  ه ضد  النساء الال  مشروع منظمة أورنامو يندرج الت قرير الخاص بالعنف األسري الموج 
تعزيز ومساندة النساء ضحايا العنف القائم على النوع اإلجتماعي في مخيمات اللجوء خارج للعدالة وحقوق اإلنسان "

 . "سوريا
يستعرض التقرير أشكال العنف األسري المختلفة التي تشمل العنف النفسي والمعنوي، العنف الجسدي، العنف اإلقتصادي، 

ستقاةٍ من مقابالت مباشرة استناداً لعنف اللفظي. يستعرض التقرير هذه األشكال العنف الجنسي وا إلقتباسات ومعلومات م 
رات من محافظات سورية  تحد   أجراها فريق البحث مع الجئات سوريات متنوعات الخلفيات الثقافي ة واالجتماعي ة والعمري ة، وم 

 في لبنان. عشوائي  عد ة ويتوزعن مع عائالتهن  في أكثر من مخيم
 

يحل  ل التقرير العوامل المؤث رة في أشكال هذا العنف على أكثر من صعيد، التي ترتكب ضمن فضاء األسرة السورية الالجئة 
 في لبنان:

 
اًل:عوامل فردي ة ترتبط بالنساء أنفسهن  في عالقتهن  بالعنف، ومحدودية قدراتهن  على الت صدي والمواجهة. األ  سباب وراء أو 

 ذلك كثيرة، تاريخية وآنية، تكونت في سوريا، وتفاعلت سلبًا في لبنان.
 
تتمثل بمنظومة القيم األسرية واإلجتماعي ة التي تجذر العنف األسري. وهي تتمثل بضعف الت ضامن مع  ثانيًا: عوامل مجتمعي ة 

. غالبية األحيان وَ إضافة إلى تحميلهن  في  النساء الالجئات ودعمهن للتصدي للعنف،  زر العنف الالحق بهن 
 

ما حيث   ثالثًا: عوامل قانوني ة مؤثرة تحول دون تمتع النساء بالحماية من العنف األسري، وتحرمهن  من الوصول إلى العدالة.
  التمييزضد  النساء.وآليات الحماية، وتتضمن أوجًها عديدة من  أطر زالت التشريعات والقوانين اللبناني ة قاصرة عن تأمين

القانون هذا بوي فترض قانونًا لحماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري، 2014 عام فعلى الرغم من إقرار لبنان 
، لكن  في الواقع لم تستفد منه الالجئات  أن ي ظلل بأحكامه جميع النساء فوق األراضي اللبنانية، مهما كانت جنسياتهن 

أسباب ذلك عديدة، أبرزها  خشية النساء الالجئات غير الحاصالت على اإلقامة القانونية في لبنان )ومعظمهن  السوريات. 
تنطبق عليهن هذه الحالة( من االحتجاز إن  تقدمن بشكوى إلى قوى األمن الداخلي. وبالتالي فالنساء الالجئات  ضحايا  العنف  

. وال يقتصر األمر على القوانين اللبنانية، بل يضاف 12التي يوفرها القانون األسري غير قادرات  أن يحصلن على الحماية
إليها منظومة التشريعات السورية التي تتضمن العديد من مظاهر التمييز والعنف بحق  النساء والفتيات، ال سيما لناحية عدم 

 وجود تشريع يحمي من العنف األسري في سوريا.
 

وجهة إلى مختلف العاملين والمطالبين بتأمين الحماية للنساء الالجئات السوريات في لبنان من ينتهي التقرير بجملة توصيات م
 الدولة اللبنانية، الدولة السورية، المنظمات الدولية والمجتمع المدني اللبناني.مختلف اشكال العنف األسري. وهم : 

 
معايير إلتزامات الدولتين اللبنانية والسورية بالقضاء على العنف المبني على  إن الخالصة األبرز هي الحاجة إلى تطوير

أساس النوع اإلجتماعي والموجه ضد  جميع النساء والفتيات وال سيما الالجئات السوريات. وقبل كل ذلك ال بد  من  التعامل مع  
ة وظاهرة واسعة االنتشار ال حاالت فردية مشكلة العنف األسري ضد  النساء الالجئات من منظار شامل ألن ه حا لة عام 

 ومنفصلة. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2017موجز سياسات عامة، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت، . هل النساء محميات: 293تشريع قانون العنف األسري في لبنان، 12

2017/20170716_domestic_violence_arabic.pdf-ifi/publications/Documents/policy_memos/2016http://website.aub.edu.lb/ 
 

http://website.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/policy_memos/2016-2017/20170716_domestic_violence_arabic.pdf
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 تقريرة الَ خلفيَ  :أوال  

 
 ، ساحات المعاركجوءمخيمات الل ،اإلحتجازماكن أ ،البيت ، فيصلة بالنزاعات في كل مكانأعمال العنف المت   رتكبت  

و األطراف أو مدته أبصرف النظر عن طابع النزاع و. وهيتعدد مرتكبأن و ي وقتأفي العنف حدث ين أ. يمكن وغيرها
 ،القتل تتراوح بين ألشكال متنوعة من العنف ومتزايد إستهداف النساء وإخضاعهن   يعمد بشكلفيه، يجري  منخرطةال

رعلى اإلجهاض، ، اإلجباب في الحمل باإلكراهالتسب   ،على  البغاء اإلكراه ،الزواج باإلكراه ،الجنسي العنف، التشويه ،التعذيب
 . 13والتعقيم

 
 العنف القائم على النوع االجتماعي ضد  وطآة  ، غير أن  فالط  األ نساء أوالرجال أو بال العنف واحد، سواء لحق   صحيح أن  

هو أن  آخرأي إنسان  والعنف ضد  الالحق بها صل بين العنف افالخالل الحروب. الخط  ةز جليً برتشتد وتالنساء والفتيات 
من التمييز  وطويلة مسارات متراكمةومن خالل ، 14المرأة تختبر العنف من خالل جسدها )تحرش وإتجار واغتصاب(

 والالمساواة. 
 
 النساءَ  نأذلك ، ومختلف خاص  والفتيات  النساء علىها ن تأثيرأرة، بيد د الجميع بتبعات مدم   ن النزاعات تهد   أ، يًضاأ صحيحو

 .15إستبعادهن، من العمليات السياسية، التي ال غنى عنها إلحالل السالم واألمن يتم  ، وحماية وإعالة أنفسهن  ال يستطعن 
 

او النازحة  المرأة الالجئةالعنف الذي تعاني منه  ن  أولي الخاص بقضايا األمن والسالم للنساء المسار الد   لهذه األسباب، أكد  
يه المرأة من تمييز وإساءة معاملة في أوقات السلم، والنعدام المساواة في عالقات السلطة بين ا لما تقاسا صارخً يً يعتبر تجل   

   الرجل والمرأة في معظم المجتمعات.
 
عدم استمرار العنف بوسائل  يعني . هومصطلح السالم بالنسبة لكثير من النساء ال يعني تحقيق األمن والعدالة فحسب إن  

 هذا المسار مر  في مسار شاق وطويل هو:  .من والسالم للنساءولي الخاص بقضايا األالمسار الد  كده ؤ  أخرى. هذا ما ي

 .197716ة لعام اإلضافي   وبروتوكوالتها 1949عام  ات جنيفإتفاقي   -

 .17الالجئين الخاصة بوضع ةتفاقي  اإل -

باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى جميع اإلتفاقيات والنصوص  بدءاً  .منظومة القانون الدولي لحقوق اإلنسان -
 الخاصة بحقوق اإلنسان. 

أة لمراحماية وارات، لقرذ اتخاإوصنع وت عاالصرت واعاالنزافي حل أة لمرركة امشاهمية أ أكد   :منهاج عمل بكين -
 .18تعاالنزاع انوأمن  رهاغي، ولمسلحةت اعاالصرت واعاالنزوف التي تعيش في ظرا

أجندة األمن والسالم "قرارات شكلت ما يطلق عليه  وما تاله من 2000عام  1325الدولي قرار مجلس األمن   -
 ."19للنساء

كالحق في ضرورة تمتع المرأة أثناء النزاع بحقوق مساوية لحقوق الرجل على يؤكد الذي  نظام روما األساسي  -
غتصاب ، باإلضافة إلى حمايتها من االمدنياً ا سواء كانت مقاتلة أو شخصً الشخصية القانونية والمساواة أمام القانون 

 .20من أشكال العنف المهين شكلٍ  أو اإلكراه على البغاء أو أي   

 على حمايةالدول  بهدف حث   الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  30التوصية العامة رقم ا، واخيرً  -
ة بين الجنسين قبل نشوب النزاع وأثناءه وبعد حقوق اإلنسان للمرأة في جميع األوقات، وتعزيز المساواة الفعلي  
وإعادة  ،السالموبناء  ،ع عمليات صنع السالمانتهائه، وضمان اإلدماج الكامل لتجارب المرأة المتنوعة في جمي

 . 21اإلعمار

                                                 
  2016اإليسكوا، ميرفت رشماوي . القرارات المكملة له ودور البرلمانيين والبرلمانيات في تطبيقها 1325دليل حول قرار مجلس األامن  13
 08-12-2014|  مايا الحلو، مطية للجنسين في أوساط الالجئات السوريات في لبنانسياسة هيكلة العنف وإعادة تكرار األدوار الن14
 . 2015منظمة اوكسفام الدولية، سبتمر  .  1325عاما على القرار  15كيف يمكن إحياء األجندة بعد . الوفاء بالوعد: المرأة والسالم واألمن15

16protected.htm-women-persons/women/overview-law/protected-and-https://www.icrc.org/ara/war 
17https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 

 جيرانام ساناول و بان يادرنسيل أ –ليني رنداألمن م والسالق افي سياأة لمرق القانونية : حقوت اآللياوالرئيسية الية ولدت السياساا18
منع وحل الصراعات، ت أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس األمن، يُطلب فيها من أطراف النزاع إحترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في جميع مراحل وسياقا 1325القرار يعد 19

 . المشاركة، اإلغاثة واإلنعاش، الوقاية وأخيرا الحماية: وهو يرتكز على محاور أربعة هي. الصراعمفاوضات السالم ، بناء وحفظ السالم، االستجابة اإلنسانية وإعادة اإلعمار بعد 
20arabic-icc-court-inalcrim-https://www.crin.org/en/library/publications/international 

21https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en 

http://legal-agenda.com/makalat.php?katib=139
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htm
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
https://www.crin.org/en/library/publications/international-criminal-court-icc-arabic
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
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 ا: لبنان والسياق الدولي ثاني  

 
اية وإحترام وتعزيز حقوق هو السياق الحقوقي الناظم إللتزامات لبنان الدولية في حم ناما يهم   ،بمعزل عن المقاربات السياسية

وياتي التركيز على القوانين اللبنانية ألنها المطبقة على الالجئين والالجئات باإلضافة إلى السوري،  منذ بداية اللجوء اإلنسان
إلى  األمر  تاركة ، ن/تجاههم هامن إلتزامات يةلبنانالالدولة  تلتنص  القوانين الدولية المتعلقة بالالجئين والالجئات، الذين واللواتي 

 حدة.بعة لألمم المت  جئين التاالن الة لشؤوالسامي   ةالمفوضي  
 

هذا  ولكن  يتعلقان بأوضاع الالجئين،  اللذين 1967لى بروتوكول إأو  1951اتفاقية  حتى اآلن إلىينضم ن لبنان لم أصحيح 
 عفيه من الوفاء بإلتزاماته تجاه الالجئين.  ي  ال

ة، ة والسياسي  الخاص بالحقوق المدني   العهد الدولي  اإلنسان المنصوص عليها في بنود حقوق تمتع بجميع حقوق ال  الجئين ل يحق
 :من قبيل
 .في الحياة الحق   -
 .عذيب وإساءة المعاملةتعرض للت  في عدم ال  الحق   -
 .نقلفي حرية الت   الحق   -
 .جمع السلمي واالشتراك في الجمعياتالتعبير والت  الحق  في  -
 .في المساواة أمام القانونالحق   -
 .22ةلحصول على جنسيفي ا الحق   -

 
الكثير من ة يوفر الحماية لالجئين وطالبي اللجوء في ة والثقافي  ة واالجتماعي  ولي الخاص بالحقوق االقتصادي  العهد الد   ن  أكما 

 :نواحي حياتهم، من قبيل
 .ةالحصول على شروط عمل عادلة وتفضيلي   -
 .تشكيل نقابات عمالية الحق  في -
 .ضمان اجتماعيالحق  بالحصول على  -
 .تحقيق مستوى معيشي كاف الحق  في -
 .23عليمالحصول على الت    -

 
 :أخرى، من بينها دولية تحظى حقوق الالجئين وطالبي اللجوء بحماية معاهدات في السياق عينه، 

 .ة مناهضة التعذيبتفاقي  إ -
 .ة حقوق الطفلاتفاقي   -
 .أشكال التمييز ضد المرأةة القضاء على جميع اتفاقي   -
ضمان تمتع الالجئين وطالبي اللجوء لمميزة   لتي تعتبرا ة للقضاءعلى جميع أشكال التمييز العنصريولي  ة الد  االتفاقي   -

 .24منها 5بنطاق واسع من الحقوق بموجب المادة 
 

ات إتفاقي  علًما أن  هناك  ،جميعهاالى بسبب إنضمام لبنان  وق الالجئين في لبنانا لحقا ناظمً ات إطارً هذه اإلتفاقي   ل جميعتشك   
 .25ق أو ينضم إليها لبنان بعدلم يصد    ،ة بحقوق اإلنسانخاص  ة أخرى ساسي  أ
 

ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفاقي  إالى  1996الدولة اللبنانية عام  تإنضم   ياق الحقوقي،للس الً إستكما
 هي:فيها  أساسي ة موادعلى  تظتحف  البروتوكول االختياري الملحق بها. وها لم تنضم إلى ، لكن  "السيداو"
 بالجنسية.المتعلقة  9المادة  -
 المتعلقة باألحوال الشخصية، 16من المادة أربعة بنود  -
 الخاصة بموضوع التحكيم بين الدول.  29المادة  -

                                                                                                                                                             
 

 1966يسمبرد/ كانون 16ألف المؤرخ في  2200اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 22
 . 1976مارس / آذار 23النفاذ في ودخل حيز 

 16المؤرخ في ( 21-د)ألف  2200لألمم المتحدة  أعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة23
 . 1976يناير / كانون الثاني 3في ودخل حيز النفاذ 1966ديسمبر / كانون األول

24https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، االتفاقية الدولية للحماية من اإلختفاء القسرياالتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، االتفاقية لم ينضم لبنان إلى 25

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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وذلك  ،الالجئاتضمنهن ، ة متواجدة على األراضي اللبنانيةي إمرأأشكال التمييز ضد ألغاء جميع م لبنان إلز  اإلتفاقية ت   إن هذه

األطراف الدول جميع ة ت جميعها على مسؤولي  أكد   والتي ،(32و ،30 ،28) وصيات العامة الصادرة عن اللجنةبموجب الت  
شكال أو النساء في فترات النزاع من كل أبذل العناية الواجبة في حماية النساء الالجئات او ملتمسات اللجوء ة في اإلتفاقي  

 .  26التمييز والعنف
 

اللبنانية التابعة لمجلس الوزراء، ، تعمل راهنًا الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 1325أما بشأن الخطة الوطنية الخاصة بالقرار 
ة بقرار مجلس األمن الدولي  ، من خالل مسار 1325بالشراكة مع عدد من وكاالت االمم المتحدة، على الخطة الوطني ة الخاص 

 .27تشاركي مع أطر حكومية مختلفة وعدد من المنظمات الدولية والمحلية
 

وضاع الالجئين أديد من هيئات المعاهدات التوصيات الخاصة بحماية وتعزيز تأكيدا لمسار إلتزامات لبنان الدولية، وجهت الع
عام ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة اللجنة المعني   ة التي وجههتهاالمالحظات الختامي  ات في لبنان، ومنها بشكل رئيسي /

ا من هذه ا كبيرً . إن جانبً 28الرابع والخامس الشامل التقرير الدوري ة وذلك في سياق إستعراضإلى الدولة اللبناني   2015
 .29وضع الالجئات وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسيةمرتبط بشكل رئيسي وواضح بظات حالمال
 

 

تشرين  23ها مجلس الوزراء في )أ( كفالة التقيد، في تنفيذ ورقة السياسة المتعلقة بنزوح السوريين إلى لبنان التي أقر  
، بمبدأ عدم اإلعادة القسرية بما يشمل النساء والفتيات المحتاجات إلى حماية دولية، وذلك بضمان 2014أكتوبر  األول/

إمكانية دخول إقليمها وإرساء إجراءات لجوء مراعية للفروق بين الجنسين واعتبار العنف القائم على نوع الجنس سببا 
 .االتفاقية من 3و 2ا مع المادتين للجوء تماشيً 

 
الذي ينظم الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج منه، بحيث يميز بين احتياجات  1962)ب( مراجعة قانون عام 

 .ملتمسات اللجوء والالجئات من جهة، واحتياجات المهاجرات من جهة أخرى

 
القائم على نوع الجنس التي تتعرض لها المرأة، لتماس الدعم التقني إلنشاء نظام لجمع البيانات عن حوادث العنف إ)ج(  

الضحايا بالمساعدة  وبخاصة حوادث العنف الجنسي، ووقائع زواج األطفال و/أو زواج الالجئات نساء وفتيات باإلكراه ومد   
 33عامة رقم من االتفاقية ومع التوصية ال 2ا مع المادة الطبية والنفسية واالجتماعية ولكفالة اللجوء إلى القضاء تماشيً 

 القضاء.  ( الصادرة عن اللجنة بشأن مسألة لجوء المرأة إلى2015)

 
)هـ( تعبئة وحشد دعم المجتمع الدولي من أجل تقاسم العبء االقتصادي وتلبية احتياجات الالجئين بما في ذلك إتاحة فرص  

 .متحدة العليا لشؤون الالجئينإعادة توطينهم وقبولهم ألسباب إنسانية ومواصلة التعاون مع مفوضية األمم ال

 
( المتعلق بالمرأة والسالم واألمن وضمان مشاركة 2000) 1325عتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن إ)و(  

( التي تناولت فيها اللجنة دور المرأة في 2013) 30المرأة في جميع مراحل عمليات السالم تماشيا مع التوصية العامة رقم 
تهاء النزاع، والتماس دعم المجتمع الدولي إلعانة الدولة الطرف على منع نشوب النزاعات وفي حاالت النزاع وما بعد ان

 .بإلتزاماتهاالوفاء 

 

 
 
 
 

                                                 
26https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Recommendations.aspx 
27http://nclw.org.lb/2018/07/30/4-الهيئة-الوطنيّة-لشؤون-المرأة-اللبنان/ 

: لمعلومات أكثر اإلطالع على الرابط التالي. 2015تشرين الثاني  24واعتمدت المالحظات الختامية في  2015تشرين الثاني  3إنعقدت جلسة اإلستماع إلى القترير الوطنية اللبناني في 28

5&Lang=ar-https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBN%2fCO%2f4 
29https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=AR 

 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Recommendations.aspx
http://nclw.org.lb/2018/07/30/الهيئة-الوطنيّة-لشؤون-المرأة-اللبنان-4
http://nclw.org.lb/2018/07/30/الهيئة-الوطنيّة-لشؤون-المرأة-اللبنان-4
http://nclw.org.lb/2018/07/30/الهيئة-الوطنيّة-لشؤون-المرأة-اللبنان-4
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBN%2fCO%2f4-5&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=AR
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 .ضد النساء الّلجئات السوريات في لبنان مظاهر العنف األسريَ  ا:ثالث  

 
 عد  ي    االجتماعي.من العنف المبني على النوع  مختلفةٍ  إن السكان المتأثرين بالصراعات والحروب والنزاعات يمرون بأشكالَ 

خارج  العنف الجنسيه النساء في فترات النزاع على هتواج التهديد الذيقتصر ي األشكال. ال هذه حد أبرزأالعنف األسري 
 الخطربل ، غير ذلك ا أوالجئات ضعيفات أو مشردات داخليً  ل إلىوالتحو  أ ،الممتلكات وأ فقدان الزوج أو األطفالو أ ،العائلة

 إن    ة. مخاوف المرأة أكثر فظاعتصبح  ،لها ةباإلضاف ولكن   ن جميع هذه المخاوف تبقى قائمة،أذلك. صحيح كل أبعد من 
 باألمن والهوية إلى تهديدات عميقة. حيث يتعرض إحساسهن  ، نقصد بها األسرة ةخصوصي   النساء أكثر فضاءات الحرب تغزو

 

 بالدور اإلنتاجي: العنف المرتبط ▪

 
 اهأن   مخاطر االقصاء والتمييز المبني على النوع االجتماعي، إال   ، وتزيدفاقم عدم المساواة بين الجنسينتاألزمات قد  ن  أرغم 
قيام  فيها عد  التي ي  في البيئات سيما وال  ،الدور اإلنتاجي وهعلى ذلك أحد االمثلة . للتغيير االيجابي فرصةً  بالمقابل خلقتَ قد 

نظر للنساء ي  في تلك البيئات   في العادات واالعراف االجتماعية المتعلقة بالنوع االجتماعي. طارئًا وتغييًراا أمرً  النساء بذلك
لن  والفتيات اللواتي يجنين المال أنهن   أفراد  من قبلة، مما قد يؤدي إلى تعرضهن للعنف السلطة الحالي  ات ي  لهيكل   اتهديدً يشك  

 الصعاب على للتغلب مهارات من لديهن   ما تعزيز منهن   تقتضي مألوفة غير بأدوار االضطالع على النساء جبر  ت   . 30األسرة
  جديدة. مهارات كتسابإو المستجدة ةواالقتصادي   ةالحياتي  

 
ل ن  هنمن اتالكثير باتت  .هن  أسر إلعالة العمل ىال الالجئات إضطرت حيث للنساء ةالتقليدي   األدوار في لقد طرأ تبدل يَع 

غيير في بداية الت   إن    .31خمس أسر الجئة تعيلها امرأةبين كل   واحدة من كانت  في بعض مراحل اللجوء  .بمفردهن سرهن  أ
عن  ى الالجئاتبر إحدتع    اإلقتصادي. والضيقإلنتشال عائالتهن من العوز  اإلنتاجي،حياة الالجئات يكمن في قيامهن بالدور 

كان . طعام ةوجب ةيأا دون تناول يامً أا نقضي كن   ا حيثحالتنا االقتصادية والمادية بشكل كبير جدً ذلك بالقول: "تدهورت 
عمل بتنظيف المنازل أكنت  ،جلب المالو لبحث عن عمللل اليوم داخل الخيمة ويطلب مني الذهاب اطو لسجيزوجي 

ثل م ها يمكن بيع  الذهاب الي حاويات القمامة والبحث عم   يوالدآيطلب من أيًضا كان   .التفاح فاوالطبخ في الجمعيات وقط
 . 32".الخالبالستيك او االلمونيوم ....

 
أسرى بقي الرجال حيث ف مع الظروف الجديدة الناتجة عن اللجوء.للتكي   لإستخدمت الالجئات وسائفي ظل هذا الواقع المؤلم، 

دوار له ل في األبد  هذا الت    ة.سري  االحتياجات األ   وخارجه لتلبيةات داخل البيت المنازل وتحملت المرأة المزيد من المسؤولي  
 منها: سباب عدةأ

خوفًا من االعتقال على الحواجز والنقاط  ا وراء العملبالخروج سعيً م الوضع غير القانوني للرجال الذي ال يسمح له -
 .والعسكرية األمنية

 .ةي  والخدمات اإلغاث ةلتلقي المعونات الغذائي   الخروج همرفضو حياء وخجل الرجال -

اء مسؤولي ةتولي لار العديد من النساء إضطر   - آو  أو السفر االعتقالبسبب الموت أو  الغياب الرج إعالة األسرة جر 
 . االنخراط في القتال داخل سوريا

 

 منها: لضغوط متنوعةة ضَ صرن ع ر  وخارجه  النساء داخل المنزلوعمل  األدوار لتبد   معَ 

ر إحداهن عن تعب     اإلذالل. نواعأ ض النساء للكثير منتتعر   والتعليمية،والخدمات الصحية  ،الغذائي ة لحصول على اإلعاناتل -
 ذلك بالقول

المرأة كانت ال تعمل، اليوم هي من تخرج في الطوابير للحصول على اإلعانات والمساعدات اإلغاثية حيث نتعرض إلى "
 . 33اإلهانة والتحرش والمعاملة بإذالل"

                                                 
 2015الحد األدنى لمعايير الوقاية من العنف المبني على النوع اإلجتماعي والتصدي له، صندوق االمم المتحدة للسكان، ايلول 30
 2016شباط لماذا تواجه الالجئات السوريات في لبنان تحرشاً جنسياً واستغالالً باستمرار؟31

exploitation/-harassment-sexual-face-lebanon-syria-women-refugee-https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/02/why 
 2018، البقاع، تشرين اول تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان 32
 2018صريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، تشرين اول 33

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/02/why-refugee-women-syria-lebanon-face-sexual-harassment-exploitation/
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أهلها للعيش مع  الالجئة الق  وإضطرارا في حالة وفاة الزوج أو الط  البحث عن عمل وتحديدً  عند النفسي المستمرالضغط  -
 إحدى الالجئات: تقول . أو أهل زوجها

بني، بدأت المشاكل بسبب البحث إبعد وفاة زوجي بمرض عضال، سكنت مع أبي وزوجته و ٢٠١٢قدمت الى لبنان عام " 
"الناس شو بدا تحكي وانت فايتة  كانوا يرددون بوجهي بشكل يومي عبارة عائلة. لل سيئإن خروجي سيواإلعتقاد عن عمل 
 . 34طالعة"

 إحداهن: تقول. ي من الجوانب اإلقتصادية.أالقرار في  ال يملكن   يجلبن المال ولكن ن  مَ  هن   النساء -

 .35"ي تقدير او إمتنانأيقابله  ال بهذا الدور نان قيامنحن ال نقرر متى وكيف يتم إنفاق المال، إضافة إلى إ"  

مهنة أو أي عمل  وج رفض الز  ي فيما ،عادل وبدون أجروبساعات عمل طويلة   ومتعبةٍ قاسيةٍ  على العمل في مهنٍ إكراههن  -
 . ال تعجبه

 
األموال للزوج او األوالد ممن هاجروا يرسلن   ا منهن  بالعمل لتأمين مستلزمات الحياة في لبنان، بل إن عددً ال تكتفي الالجئات 

النساء الالجئات في بعض بعض أكثر من ذلك تتحمل   و لمن هم متواجدون داخل سوريا.، أبطرق غير شرعية إلى دول العالم
 . المتزوجات وعائلتهن   ة إعالة بناتهن  األحيان مسؤولي  

 
بالدور  اللعدم قبول الرج ي ةفقد تفاقمت المشكالت األسر  ء على الالجئات.كان له اإلنعكاس السياألدوار هذا التبدل في  إن  

عن ذلك حاالت طالق وعنف جسدي ونفسي  تجنلقد  . بالعجز والتبعية االقتصادية همالجديد للمرأة الالجئة كمنتجة وإحساس
 :الجئةتقول   .داخل المنزل

تب الخيمة قبل ذهابي ر  أبمفردي وكنت واألطفال ات المنزل جميع مسؤولي  تحمل أحيث كنت  الرجل وهو المرأةأنا وكأنني " 
 . 36ي تقصير"أعلى العمل وعند عودتي يلومني إلى 

 
 المجحف،لناحية األجر  ،النساء لإلستغالل في العملتتعرض  ،من المشاكلتخلو  البيئة العمل بالتزامن مع كل ذلك، إن 
 . 37الجنسي في أماكن العمل واالستغاللالتعرض للتحرش  ا،ا وصحيً ظروف العمل السيئة بيئيً 

 

بسبب القيود المفروضة على  الخاصللبحث عن عمل في القطاع  في لبنان ونساءً رجاالً  السوريين الالجئين يضطر معظم

إلى زيادة خطر  مهض  العمل في القطاع غير الرسمي، يعر    ن  إ  في القطاعات التابعة للدولة. العملفرص إلى  هن/وصولهم

المعقدة شروط الو  .38ة الفاعلين في لبنان يقاومون منح تصاريح عمل لالجئين السوريينغالبي  ف. عرض لإليذاء واالستغاللالت  

في  2016فبراير شباط/ التزم، في مؤتمر المانحين في  كانلبنان أن العلم  مع . 39ات/تحرك الالجئيند بشكل كبير قامة تقي  إلل

 .ة المتعلقة بشروط اإلقامة وتصاريح العمل للسوريينة الحالي  لندن، بمراجعة األطر القانوني  

بالخروج وتخطي جدار  فرصة الخالص لعدد كبير من الالجئات، من خالل السماح لهن   لشك   القيام بالدور االنتاجي إن  
أن  المجتمع وفي  مفيدات وذات شأنٍ  أنهن  بوشعرن بأنفسهن الثقة  تزعز  ت  .في سوريا ا بالنسبة لهن  ما كان حلمً  المنزل، وهو
والدورات األنشطة ة ومواكبة كل ات المحلي  اإلستقاللية وإتخاذ قرارات المواجهة. لذلك يتابعن العمل مع الجمعي  بإمكانهن 

 . 40اللقاءاتو

 
 العنف الجنسي ▪

نا لن نتسامح مع أي شخص يرتكب االستغالل واالنتهاك الجنسيين أو يتغاضى عنهما، ولن ندع دعونا نعلن بصوت واحد: إن  "
 "إلى واقع التسامح مطلقا   عدمشعار ا يتستر على هذه الجرائم تحت علم األمم المتحدة ... لنعمل على تحويل أحدً 

 . 41أنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم المتحدة

 
                                                 

 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، ايلول34
 2018لولتصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، اي35
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان البقاع، تشرين اول 36
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، تشرين اول 37

38 Lebanon resists granting work permits to Syrian refugees ., Martin Armstrong, 2016, https://www.middleeasteye.net/news/lebanon-syria-
refugees-jobs-554259285 

 https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/14/300040: سياسة اللجوء الجديدة خطوة إلى األمام، هيومان رايتس ووتش، لمعلومات أكثر: لبنان39
 2018تشرين الثاني  25من تصريحات النساء اللواتي إلتقينا بهن في المجموعة المركزة التي إنعقدت لفائدة التقرير في سعدنايل، في البقاع بتاريخ 40

41https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar 

http://www.un.org/sg/
https://www.middleeasteye.net/users/martin-armstrong
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar
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الالجئات ألغراض اإلستغالل الجنسي  بالنساء والفتياتيتم  اإلتجار نه أحدة على كد أحدث التقارير الصادرة عن األمم المت  تؤ  
ا إلرادة األهل رن في كثير من األحيان على الزواج وفقً بَ ج  ، وي  الزواج القسري وأ تالطفالتزويج من خالل الزواج المؤقت أو 

 .42لضمان سالمة الفتاة وتهيئة لمورد مالي من خالل المهر الذين يرون في هذا سبياًل 
 

مع  جريتأالتي  المقابالت إتسمتولكن، ث عن مظاهر العنف الجنسي الذي يتعرضن له. يد النساء في الحدا ما تترد  غالبً 
في مجتمع ت عتبر فيه   نطاق األسرةفي الحديث عن مظاهر العنف الجنسي الذي يعانين منه ضمن  بعضهن   جرأةبالالجئات 

 .43ة هي جزء من واجب طاعتها لزوجهاخدمات المرأة الجنسي  

النساء  هر  ق  شكال العنف الذي يَ أمن  أفراد االسرة شكاًل بقامة المكتظة إقامة العالقات الحميمة بين الزوجين في أماكن اإلشكل تو
 :تقول إحداهن ويعذبهن. 

 و القيام بها في الغرفةأ بنائي بعد إكراهي على العالقةأكيف لي النظر في عيون مام أوالدي. أا عل صورتي أنا حريصة جدً " 
 . 44"حتملمر ال ي  أهذا   .نفسها

 
الرجل" عند  بالالاألمر الى " فضاوة  ي رجعنو  اإلغتصاب الزوجي.رح عنه الالجئات بكثرة هو الشكل اآلخر الذي تص  

خدمات المرأة الجنسية هي جزء من واجب طاعتها ف ،ي في الموضوعلنساء رأل ليسوألنه   .تعب وإرهاق النساء"" بمقابل
تؤكد غالبية و . 46"بالهجران وإقامة عالقات متعددة"يتمثل بالنسبة لهن  اشكل مواز ال يقل سوءً ك هناك لإضافة لذ  .45لزوجها
 . 47ارتفاع العنف الممارس من الشريك الحميم بعد الوصول إلى لبنان علىالتقارير 

 
إقامة عالقات جنسية مقابل  علىوالبنات  للزوجةوج الز  إجبار ال يقف األمر عند هذه الحدود، بل يصل األمر إلى حاالت  
وفقا لتعبير اإلبنة على إقامة العالقات الجنسية بمقابل مادي. وأو سردت الالجئات أمثلة كثيرة لحاالت إكراه الزوجة مال. ال

يتزامن هذا الحديث مع التقارير   .48"في الكثير من الحاالت البنات األم أو من تسعيرة مختلفة لكل"هناك  إحدى الالجئات:
 معرضات أكثر من غيرهن لخطر اإلتجار في الدعارة القسرية واالستغالل الجنسي في  السورياتأن النساء التي تؤكد على 

 . 50اإلعتداء واإلستغالل الجنسيأشكال ، إضافة لتعرضهن لمختلف 49لبنان

 
ً ن  عند السؤال عن حاالت زنا المحارم، ال ت   ً مغلق كر النساء الالجئات حدوث حاالت عديدة ولكنه يبقى بالنسبة لهن "موضوعا  "ا

ال سيما وإن العديد من العائالت ، بسبب الثقافة اإلجتماعية التي تقيد الحديث واإلفصاح عنه، إضافة إلى الخشية من الوصمة
 وهي عائالت تعيش بغالبيتها في نفس المخيم.   هي عائالت تربطها ببعضها البعض عالقات قرابة ومصاهرة.

 
  الطفالت. يجو تزوهة الجنسي ضمن نطاق األسر الالجئات السوريات في سياق العنفبرز الذي تتعرض له المظهر األ إن  
تقييم الهشاشة لدى الّلجئين السوريين فيد أرقام التقييم الذي أنجزته مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تحت عنوان "ت  

 التالية:األرقام  "2017في لبنان 

 عاماً، 19إلى  15% من الفتيات الالجئات تزوجن بين عمر 22  -

 سنوات أو أكثر. 10ب  يكبرهن   رجال% من بينهن اقترن ب18  -

 ع الجغرافي جاءت نسب تزويج القاصرات على الشكل التالي:يمن حيث التوز
 %،37سنة بنسبة  19إلى  15من  الجنوب:محافظة   -

 .٪ 27 محافظة عكار  -

 ٪. 27الشمالمحافظة   -

  .51%16البقاع محافظة   -

                                                 
 تقرير المقررة الخاصة المعنية باإلتجار بالبشر ال سيما النساء واألطفال المقدم الى مجلس حقوق اإلنسان،42
 2018 .https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/226/98/PDF/N1822698.pdf?OpenElement 

43E/CN.4/2002/73/Add.2 
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، تشرين اول 44

45E/CN.4/2002/73/Add.2 
  2018تشرين الثاني  15النساء اللواتي شاركن في المجموعة المركزة التي إنعقدت لفائدة التقرير في بعلبك، البقاع، بتاريخ هذه التعبيرات مستقاة من تصريحات  46
 ، نشرة الهجرة القسرية، غيدا عنانيأبعاد العنف القائم على النوع االجتماعي الممارس ضد الالَّجئين السوريين في لبنان: األزمة السورية47
 018مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، ايلولتصريح 48
 https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/29/292593: لمعلومات أكثر اإلطالع على / 2016سوريات معرضات لخطر اإلتجار الجنسي في لبنان، هيومان رايتس ووتش،  49

50https://www.truthdig.com/articles/pity-nations-female-refugees-lebanon/ 
 agenda.com/article.php?id=4776-http://legal.  سعدى علوه. بصمت" العرايسية"قصص تدور في خيم : استغالل طفالت مراهقات في اإلمتاع والعمل القسري51

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/syria
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/syria
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/lebanon
https://www.truthdig.com/articles/pity-nations-female-refugees-lebanon/
http://legal-agenda.com/makalat.php?katib=88
http://legal-agenda.com/article.php?id=4776
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، والتي "بين الّلجئين السوريين في لبنان"محاولة فهم زواج األطفال بعنوان ت تتطابق مع ما خرجت به دراسةا  هذه المعطي  
دركون زواج القاصرات اعتبروه غير محبب، وينظرون إليه بطريقة سلبية، وي   حول % ممن كتبوا قصصاً 95نحو أن بينت 

 . 52ومع ذلك يرتكبونه ومستقباًل ا تأثيراته السيئة على الفتيات حاضرً 

 
من ضحايا تزويج  . تقول إحدى الالجئاتفي تزويج القاصرات هو العامل األبرز االقتصاديفي التحليل يبدو الوضع 

الذي كنت أعيشه، والنزوح والتشرد والبقاء  تقدم لخطبتي شاب لبناني، وافقت لسوء الحال وبسبب الوضع السيئ" :الطفالت
 . 53"قراني قد  م عَ ث، اواحدً  ا، فترة الخطوبة استمرت شهرً ابدون مأوى، لم أكن اعرفه جيدً 

 
إحدى  ،مسنينل ابرج نولكنه يمتد إلى حدود تزويجه برجال قريبين من أعمارهنالطفالت تزويج حد   عند  مرال يقف األ 

 :تقولالالجئات 
ذكر  أستطيعولة وال سنة، حالته المادية جيدة جداً وهو مسؤول في الد   84"تقدم رجل لبناني كبير بالسن لخطبتي، عمره  

 . 54والحالة المزرية التي أعيشها معهم وافقت" ،هالضغط الذي تعرضت ل كي أوافق، وبسبب اسمه، ضغطت زوجة أبي علي  
 

 تبلغ من العمر تسرد سيدة  من رجل متزوج.ا لما ترويه الالجئات هو زواج الطفلة فالت وفقً من زيجات الط   اا كبيرً إن عددً 
 بقولها: قصة زواجها بعمر الخامسة عشر اتسعة عشر عامً 

رجل سوري لخطبتي  ، تقدم2014عام   ر من الحال وضيق المكان.دائم التذم  "كانت المعيشة صعبة وسيئة، وكان والدي 
 . 55"في نفس الخيمة وأوالده الخمسةعيش معه ومع زوجته أسنة متزوج، وافق والدي لتخفيف العبء عنه. أنا  47عمره 

 
وال سيما بالنسبة للنساء لتزويج الطفالت الرغبة بالحماية ضمن األسباب الرئيسية  ندرج، تاالقتصاديإضافة إلى العامل 

 ر إحدى الالجئات االمر بالقول:تبر    األمهات. 
ضد فكرة الزواج المبكر للفتيات لكن ما أنني سنة. مع العلم  14"أجبرت نفسي على أن أرضى بخطوبة إبنتي الكبيرة البالغة  

 .56باليد حيلة"
 

ولكنها بطبيعة   .57في ريف سوريا حتى قبل الحربرائًجا  كانالزواج المبكر كممارسة تقليدية أن  عظم التقارير إلى تشير م
 ا في حالة اللجوء. ا مختلفً وحجمً  ا وأشكاالً الحال تأخذ أبعادً 

 
ة سوا ة في بيروت وجمعي  األميركي  حدة للسكان والجامعة صندوق األمم المت  من قبل  2016عام  ريتجأ  للدراسة التي  اوفقً 

مقارنة بما كانت عليه قبل  ات،أربعة أضعاف بين السوري معدلمعدالت زواج األطفال صارت أعلى ب ن  إللتنمية والمساعدات، 
 ، تصل نسبةزدادت أعمارهن  انسبة االلتحاق بالمدرسة تنخفض بين الفتيات كلما  أن   عينها كما أظهرت الدراسة  األزمة.

 . 58سنة 16بين الفتيات الالتي تبلغن  ٪17بينما تنخفض النسبة إلى  ٪ 70 الملتحقات بالمدرسةسنوات   9الفتيات بعمر
 

 والمعنويالعنف النفسي  ▪
 

 اا للنساء والفتيات دون أن تكون لهنفسيً  ةي  مؤذاألقسى واألكثر صعوبة على التحديد، ألنها  أفعال  تبدو مظاهر العنف النفسي  
و بقيمتها أ من ثقتها بنفسها ة إلى الحط   األفعال الهادفة إلى إهانة المرأة واألفعال الرامي   لكونها تشتمل علىو ،ةآثار جسدي  

أشكال العنف الذي تعانيه النساء الالجئات السوريات في لبنان ضمن نطاق األسرة وقد أكثر من هو و  ن محيطها.ع هاوعزل  
 :59منها: أمثلة عديدة،رن عنه من خالل عب  

ً  ،يد بالزواج من سيدة ثانيةالتهد    -  ا.يد بالزواج من فتاة تصغرها سنً ما يتم التهد    وغالبا

 دن  ر  س  الق بين الالجئات السوريات في لبنان، كما يَ الق. تتحدث النساء عن إنتشار كبير لحاالت الط  التهديد بالط   -
ة بحج   أو، إمرأة ثانية واج منز  الة الق بحج  الط   حصلوج حيث يطالقهن بعد سفر الز   حوادث عديدة لنساء تم  

 . على المرأةإعالة األوالد عبء  ملقيًاالشمل  صعوبة لم   

                                                 
 (2018تموز )مؤخراً " أبعاد"ا نشرتها منظمة 52
 2018تقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، أيلول تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة ال53
  2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، تشرين اول 54
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، أيلول 55
 . 2018تشرين الثاني  13تصريح مقتبس من كالم سيدة شاركت في المجموعة المركزة التي نظمت لفائدة التقرير  في شتورا ، البقاع، بتاريخ 56

57Pity the Nations: Women Refugees in Lebanon, December 2017, https://www.truthdig.com/articles/pity-nations-female-refugees-lebanon/ 
58https://news.un.org/ar/story/2017/02/270072 

تشرين  25وفي المجموعة المركزة التي نظمت بتاريخ  2018تشرين الثاني  13في المجموعة المركزة التي نظمت لفائدة التقرير فيشتورا، البقاع، بتاريخ  تصريحات النساء اللواتي شاركن59

 . والتي نظمت جميعها لفائدة التقريرومن مجموع عدد من المقابالت الفردية مع النساء  2018الثاني 

https://www.truthdig.com/articles/pity-nations-female-refugees-lebanon/
https://news.un.org/ar/story/2017/02/270072
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 الق دون القدرة على إتخاذ القرار بسبب إنعدام الخيارات.العديد من الالجئات بالط   رغبة   -

 و وقوعها بشكل فعلي. أبالخيانة  الدائم يدالتهد    -

 تقول إحدى الالجئات: "الشرف".  شكيك الدائم الذي يطال موضوعوالت  ، جنسية عالقات هام النساء بإقامةإت    -

المدرسة نفسها التي  يراوده من وجود شباب في بدأت المشاكل بيننا بسبب السكن مع أشخاص غرباء، بدأ الشك  "               
 .   60نعيش فيها. أصبحت  حريصةً أال أخرج إال  برفقته، ومع ذلك لم أسلم من الشك"

ة التي غفله الالجئات عند الحديث عن الضغوط النفسي  لم ت   آخر   أمر  من قبل الزوج، ة إحتجاز األوراق الثبوتي   -
 واجهنه.والتي تقيد فرصهن في التصدي للعنف االسري الذي ي تحاصرهن

 لطلب المساعدات او للعمل. ة إهمال المنزل بسبب الخروج اليومي  تحميل النساء مسؤولي   -

لحياة افيها أدنى مقومات  تتوفرمشتركة ال  معقد تعانيه النساء المقيمات في أماكن إيواءٍ  ة: هو أمر  وصي  ص  غياب الخ   -
ة وعدم القدرة ة خاص  ي  عدم وجود مرافق صح    إن   ا بعدم االستقرار وسوء عالقة بالزوج. الالئقة، مما ينعكس إحساسً 

حياة النساء الى ي حيل على ارتداء الثياب المنزلية المريحة وعدم إمكانية نزع حجاب الرأس طيلة ساعات النهار، 
 بدل أن يكون مكانا للراحة.سجناً زل شبه جحيم ويجعل من المن

 ضعف فرص اإلختيار ألبسط القضايا المتصلة بحياتهن.تتحدث الالجئات عن ق بتقرير المصير. إنعدام الح -

التي يتعرضن لها من  ةالنفسي   وج، تستعرض الالجئات الضغوطهل الز  أفي العنف الممارس بوجه الالجئات من قبل  -
الضغط واإلكراه على اإلنجاب بأشكال مختلفة منها على سبيل المثال يتجلى و رئيسي، وج بشكلقبل والدة الز  
 .ةة إلى الطبيبة النسائي  في الزيارات الدوري   زوجةومرافقة ال

 صدي له. الضغوطات التي تعانيها الالجئات بسبب ضعف القدرة على مواجهة العنف او الت   -

يأخذ العنف  غير سوري.  رجلد زواج الالجئة من عن وضوحرت عنه أكثر من الجئة وهو يتجلى بمظهر آخر عب   -
 ."الزواج من سوريةة "سواء من قبل الزوج او عائلته بحج   ابالكرامة يوميً  باإلذالل والمس    متصاًل  اا آخرً هنا بعدً 

للحصول على  ذلكجبرن على ، حيث ي  من مظاهر العنف النفسي ا آخرر مظهرً يشكل اإلكراه على الحمل المتكر    -
 .ثانيةإمرأة هديد بالزواج من و بسبب تدخل األهل وضعوظهم او الت  أيرة، وغَ أ ،مساعدات أكثر

ر عنه الذي تعب    النفسي مظهر آخر من مظاهر العنفإن ه  ذره،للعنف األسري ويج   س  س  الذي يؤ   العنف اإلجتماعي -
والثقافة  االجتماعيةلنساء بإسم األعراف والتقاليد والعادات بحق ااإلساءة  ت رتكبالالجئات السوريات في لبنان. 

 ساءالن ضد   ات السلبيةارسمَ لم  ا . هو من أكثراالجتماعيةة على الصورة النمطية لألدوار السائدة في المجتمع والمبني  
في   ن  من فرص إنخراطه حد  ويمع المحيط   نييق الخناق على فرص تواصلهض  يو يهن  عل افرض حصارً ي ألن ه

 . 61ن  ألدواره نالمجتمع وممارسته

 
 :العنف الجسديَ  ▪

 
 : اهن  تقول إحد رت عنها النساء الالجئات. عب   مؤلمة   صور   من العنف الجسدي، مختلفةٍ  لمظاهرَ  ض النساءتتعر  

ي أمام األوالد بشكل مستمر نضربي الئقة،ر منه كلمات غير صد  تيغضب من أشياء تافهة و ،جداً  اعصبيً زوجي أصبح "
 .62يضربني حين يحلو له ،مامهأبأي أداة يراها  ،وبطريقة قاسية

 ما تعرضت له: تسرد الجئة أخرى 

كما  ،موعد الوالدة، لكنه رفضنا في المحكمة قبل ج  تثبيت زوا هطلبت من اً،ظهرً ابع، عاد زوجي في الشهر الر  حامالً كنت "
 ب،ه بالكاذت  نع. وحين هيعلى وجضربني و م علي  تهج  حصل جدال طويل بيننا، . انرَ القَ  دَ قَ الذي عَ  رفض إعطائي ورقة الشيخ

 .63إذا طلبت منه تثبيت الزواج مرة ثانية"بضربي مجدًدا  هددنيو، بالضرب أكثر بحزام بنطالهنهال إ

 
 قسوة ترويها إحدى الالجئات بقولها:حادثة أخرى ال تقل 

خذ أا ورضً أوقعني أ ،طلق النار عليكأوف ن لم تفلتني سإمسكت به وقلت له أا  في خارج الخيمة، كان يحمل مسدسً نضرب"
 .64"المسدس وضربني على رأسي ووجهي

                                                 
 . 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، ايلول 60
اوسط وشمال إفريقيا، نظرة للدراسات النسوية، الدليل اإلقليمي للرصد والتوثيق في قضايا العنف القائم على اساس النوع اإلجتماعي وخاصة العنف الجنسي ضد النساء في منطقة الشرق األ61

 . 2016أكتوبر 
 2018ع، أيلول تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقا62
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، ايلول 63
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ذكر حادثة محاولة إجهاضها بشكل تضها للعنف الجسدي الذي وصل إلى محاولة القتل حيث تحادثة تعر  ثالثة تروي الجئة 

 .ري األمر الذي كان سيودي بحياتهاقس

 
 :، حيث تقول إحداهنللنساء عنف الجسديمثال آخر يختزل كل مستويات ال

السرير ورفع صوته، خفت منه وخلعت مالبسي.  عن نيأخذت كالمه على محمل المزاح، ركل ،طلب مني خلع  مالبسي" 
. كنت حركةقادرة على ال غيرَ و بالسرير ووجهي على الحائط، ملتصقةً  أوقفنيتجمد من البرد بسبب الطقس البارد، أ دتك
إذا  أعنف ضرببدني ، وهد  بخيزرانة نيضرب .وسكبه علي   بارد بريق ماءإحضر أطلبه،  فهم سببأوال من الخوف رتجف أ

شعر بجسدي من أأصبحت ال   ويشتم والدي. يضربني نصف ساعة وهو يضحكظل  سأموت.  نيإبكي معتقدة أكنت  تحركت.
 . 65ه سيطعن بشرفي"ن  فعل أدني في حال إخبار أحد بما الضرب والبرد. هد  

 
 . 66هامن قبل أهل زوج هاتعرضت ل تياإلجهاض ال ةمحاولإحدى الالجئات  تروي وج،ال يقتصر العنف الجسدي على الز  

 
 العنف اللفظي ▪

 
يومي كما  بشكل شبه الالجئات ه النساءل  تتحم  الذي  من مظاهر العنف آخر   ة، ومظهر  مرادف للحياة الزوجي   هو سلوك يومي  

سيما الوضع اإلقتصادي  ال الرجالر األمر باألوضاع السيئة التي يعاني منها . البعض يبر   إلتقينا بهن   رت غالبية النساء ممنعب  
ا يجعل من العنف مم   ،ينلبناني شخاصأفظي خارج المنزل من قبل ض العديد من الرجال إلى العنف الل  السيء والبطالة أو تعر  

 .67ح أكثر من الجئة"فشة خلق" كما تصر   وأأداة التعبيرالوحيدة  ا لهن  فظي وفقَ الل  

 
 :الجئةقول ت. هن  بالمقابل، ترفض العديدات هذا الشكل من العنف الموجه ضد   

 . 68يوم وال يشتمني بكلمة" ل الضرب كل  أنا مستعدة أن أتحم   ي،نشتمي حين" كان األمر األسوأ بالنسبة لي 

 

 المؤثرة في العنف األسري الموجه ضد النساء الّلجئات السوريات في لبنان ا:  العوامل رابع  

 
جئاتض الكثيرة هي العوامل التي تساهم في تعر   يعود بعضها إلى العوامل قد  .إلى العنف األسري واتي إلتقينا بهن  الل   ال 

 .ةة األسباب في السياقات المجتمعيَ نفسه، فيما تكمن غالبي  إلى العوامل المتصلة باللجوء اآلخر والبعض  ،صلة بالنساءالمت  
 .لنساءة لبمنظومة الحماية والخدمات المقدم  أو ة العوامل المرتبطة بالمنظومة الرسمي   لَ ف  غ  وبالطبع ال يمكن أن ن  

 
 معينة من العنف األسري.  وأشكالٍ واع ٍ سباب تعرض النساء ألنوأقرير تحليل جذور سيحاول هذا القسم من الت   

 

 ة العوامل  الفرديَ  في  ▪

 

مر األ ،أنواعه ونتائجهببالعنف المبني على النوع اإلجتماعي ومعرفة الالجئات ضعف بي  بشكل رئيسالعوامل الفردية ى تجل  ت
 .األسرة، ومن سيادة ثقافة التمييز والعنف ضمن نطاق بناء الوعي النسوي عدم منعقود الى  رجعي

 
الظلم "آخر هو اما يتعرضن له هو"عنف"، بل يطلقن عليه وصفً  بأن  الالجئات  العديد منك در  ، ال ت  للعديد ممن إلتقينا بهن   اوفقً  

 . من العنفأنفسهن ينعكس ذلك على مواقف النساء  واإلضطهاد". 

 
ج شت ى و "فشة الخلق"ثقافة بقوة تنتشر  ج   لعلى الرجا ثقيلةالحرب واللجوء كانت  منها أن  وطأةتبريرعنف الرجال بح 

 .. لكن ال ت عطى النساء تبريرات مشابهة..(الخ)اإلعتقال، التعذيب، اإلخفاء، خسارة  الموارد اإلقتصادية 

                                                                                                                                                             
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع ، تشرين اول 64
 2018لبنان، البقاع، تشرين اول  تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في65
 2018تشرين الثاني  15هذه التعبيرات مستقاة من تصريحات النساء اللواتي شاركن في المجموعة المركزة التي إنعقدت لفائدة التقرير في بعلبك، البقاع، بتاريخ 66
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 : ألزواجهنالنساء  من بين التبريرات التي تسوقها 

 .وين بدو يروح، ما معو مصاري" معص ب،" كان  -

 ."تعويض لخسارة الرجل وظيفته ومصدر رزقهو ،إن ممارسة العنف هي مظهر من مظاهر إثبات للرجولة" -

 .، بكونهن مسؤوالت عن إثارة غضب الرجلأنفسهن على بالالئمة نلقينساء ي  بعض ال -

ً  ةفي العوامل الذاتي - ا لتعبير وفقً  . "ضعف النساء"وهو  المتصلة بالنساء ال يمكن إغفال ما تعتبره النساء عامال رئيسيا
يصل األمر بالكثيرات الى رفض الحديث   .69وغير قادرات على المواجهة" اً ساسأ"النساء ضعيفات  من سيدةأكثر 

 واالفصاح عما تعرضن له. تقول إحداهن:

سألني الدكتور عن سبب الحادث، قلت له: وقعت على األرض، لم أتجرأ على القول إن عند وصولي للمشفى "
 .70زوجي ضربني ألنني متأكدة أنه لو تكلمت سوف يضربني من جديد وبعنف مضاعف"

 
 اتهتداعي  كما أن   ،مرحلة ما قبل اللجوء ىتعود ال تهولكن نشأ، واللجوء ى من ظروف الحربالعنف يتضاعف ويتغذ   أن  صحيح 
 بالخروج منه عبر مبادرات بسيطة وفي وقت قصير. هم  التو  أو للعنف ال يمكن إغفاله،  ر التاريخي  التجذ   ما بعدها. إن  إلى تمتد 

 
النساء ضعف قدرة  إن    .فرضته الحربلواقع ٍ ورفٍض  ومواجهةٍ  ة تصدٍ ه الرجل آلي  عد  ا ما يَ إن العنف الناشئ عن اللجوء غالبً  

الق بشكل كامل، رعه، وترفض الط  ر العنف وتش  تبر  التي مجتمع القيم في الوهو إنعكاس لمنظومة  مزمن  اجهة على المو
ل المرأة الدور األكبر والرئيسي  في حماية االسرة والحفاظ عليها.و س فكرة العائلة ودورهاوتقد    ر في تجذ  تهذه المنظومة   تحم 

 ا منها. صبحون جزءً ويتماهون معها وياألفراد أنفسهن 

 
 ة باللجوءالمرتبط واملفي الع ▪

 

 ".اتئأصبحنا الج"كانت حياتنا طبيعية إلى أن 

: مختلفة وطارئة سماتب يئةل اللجوء مرحلة جديدة من حياتهن، مرحلة ملشك   .الجئات ممن إلتقينا بهن  الدها غالبية عبارة ترد    
جئاتإحدتقول  غير مسبوقة.  هواجس، شكل العالقة، بروز تحدياتفي وج، تغير تغير الز    :ى الال 

 دخل  ، كانت حياتنا طبيعيةمن شيء. ي كتوال أشمع زوجي وطفلين عيشة بسيطة وميسورة،  في مدينة حمصأعيش "كنت  
 ".٢٠١٢ازداد ظلمه وتسلطه بعد نزوحنا من سورية سنة   ،إلى أن لجأنا إلى لبنان مستقرةمتوسط وحياة 

 د أخرى:تؤك   

ة جيدة كأي عائلة سورية في حمص إلى أن كانت حياتنا المعيشي   . ة وزوجي كان عاماًل مة لغة عربي  " في سوريا كنت معل   
. بدأت الحرب ت حياتنا بشكل كلي  ل الوضع المأساوي والحياة البائسة،  6مرور بعد  حينها تغير  أشهر على اللجوء، وتحم 

 .71وسوء المعيشة بدأ زوجي يتغير"

 

 مؤلمٍ  عدٍ ة وأكثر من ب  األسري. في المخيم أكثر من قص   للعنف النساء كن في المخيم أحد العوامل المؤثرة في تعرضيشكل الس  و
 للنساء. تقول إحداهن: 

في خيمة  وزوجي وأوالدي نسكن أنا، مالئم المسكن غير ،فرص العمل ةمن حيث المعيشة، وقل   "الوضع في المخيم غير مريح
 ".أربعة أمتارواحدة مساحتها 

 
 تضيف الجئة أخرى 

 ."خدمات وبنى تحتية وفوقية غير متوفرة  ،الخيم صغيرة وقريبة من بعضها طاق،المخيم ال ي   الوضع في ن  إ" 

 قول إحداهن:،ترياتر عنه الجئات أخر تعب  آخ   بعد   

 البعض". بعضهموضاع أ يعلمونمعظم الناس في المخيمات "

 

                                                 
 تصريح أكثر من الجئة في خالل المجموعات المركزة الثالث التي أجريت لفائدة التقرير69
 2018لبنان، البقاع، ايلول تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في 70
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، ايلول 71
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 في حاالت معينة، كما في حالة إحدى الالجئات التي تقول:  يتفاقم االمر سوءاً  

، نفسهافي الخيمة الخمسة عيش معه ومع زوجته وأوالده أبعلبك، كنت مدينة ريف بفي منطقة مجدلون  ةإلى خيم هانتقلت مع" 
 .72"فقط الخيمة مؤلفة من غرفتين الن  ، االمعيشة صعبة جدً  ، كانتاً عام13كبرهم عمره أ

 
على كراههن إ يتم   الجئاتتعبر عنه واقع   لالجئات.اة المشكلة األبرز بالنسبة للنساء الخصوصي  نعدام إيشكل في سياق متصل  

 . الجسديو العنف أالزوجي  االغتصابإلى  تعرضن  يضن رف، فإذا إقامة العالقة الجنسية برغم وجود األوالد في الخيمة

 الفتيات نمطية عنالصورة الفتيات في ظل للغير آمنة  ئاتبيوفقا لهن هي  .اللجوء تجمعات فياألمان عن عدم ر الالجئات تعب   
 لإلستغالل الجنسي بكل أشكاله.  هدافًاأ تجعلهنوالتي الالجئات 

 
له ممارسة  ،المخيمة عن إداراألول المسؤول س الهرم السلطوي وأهو رو 73"الشاويش" إن   تسلط وإستبداد يتمتع بنفوذ يخو  

 . 74المخيم وال سيما الرجال منهمأفراد على جميع  ،أراد علي نطاق واسع إن

 
 في العوامل االقتصادية: ▪

 

بتلك  . 75عادي ولم ينقصنا شئ ونعيش برفاهية إلى حد ما" ا نعيش في منزلٍ ا في سوريا زوجين طبيعيين دون مشاكل وكن  كن  "
الذي يتسم  وضعهن في مرحلة ما قبل اللجوء للمقارنة مع الوضع اإلقتصادي الحالي  العبارة تصف العديد من النساء الالجئات 

 .بالهشاشة والحرمان

 
عف عيل وض  ما في حال غياب الم  ة السي  لتأمين اإلحتياجات الرئيسي  ة تجعل النساء في خوف دائم ة السيئ  وضاع اإلقتصادي  األ إن  

 أي دور إقتصادي أو إنتاجي.  ة للعب  األهلي  

 إليها لما تشير وفقَ  ي رغبة  ببناء حياة جديدةألغي يمنع النساء من اإلفصاح عن العنف بل وي   هذا الوضع االقتصادي إن  
والخيم.  أجورالمنازلة، هناك ية وغيرها من الحاجات المنزلية األساسي  الغذاء والملبس واللوازم الصح   باإلضافة ٕالى   .قاريرالت  
إن  المساعدات   .يعجز كثيرون عن دفعه وهو مبلغ  ر،في الشه أميركيًا ادوالرً  189يقارب استئجار منزل صغير معدل إن  

، ولذلك السبب، يعيش أكثر ات/ية ال هي كافية وال هي متاحة لكل الالجئينالنقدية التي يفترض بها التخفيف من األعباء المال
 76ا."دوالراً أمريكيً  857الديون على العائالت ٕالى  في الفقر، وتصل معدالت ات/السوريين ات/من الالجئين 70من %

 
الصحي الذي  تق  دمه  إن  التأمين  أيًضا.للتكاليف  رئيسي فهي مصدر ،الرعاية الصحية إزاء ات/مخاوف الالجئينتزداد  

 عمليات ال توليد.لحاالت الحرجة وا فقط يغطي الالجئين لشؤونالمفوضية السامية 

 

 :العوامل المجتمعيةفي  ▪

 
 الّلجئات وخسارة حضن العائلة والمجتمع. .أ

الكثير من متأصلة في ة الوالذكوري  ة السلطة األبوي  إن   ضعف النساء والفتيات.  من بيئة تزيد ي  سريخلق الصراع والتشريد الق
 .    77نيواجه الالجئتات التي من الصعوب   جميع أنحاء العالم، تزيدبالثقافات 

 

ل في خل  وبال الجنسينالتي تميز بين ة الثقافي  بالمواقف والمعتقدات والبنى الذي تعانيه الالجئات األ سري العنف  ترتبط أسباب
عن  مرأةال سلخر العنف المبني على النوع اإلجتماعي، حيث تنطة تزيد مخااألزمات اإلنساني   إن  . 78توازن القوى بينهما

ر تتجذ  ماعي، معايير السلوك اإلجت لتتعط   ا. خالل االزمات همجتمعوسط و اعائالته في كنفة لها البيئات الحاضنة والحامي  

                                                 
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، تشيرين اول 72
 من المفيد الحديث عنه من أعطاه السلطة 73
 أكدت عليها غالبيةالنساء اللواتي التقينا بهن في المجموعات المركزة الثالث التي نظمت لفائدة التقريرتصريحات  74
 2018تصريح مقتبس من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية في لبنان، البقاع، ايلول 75
 ، مي كيث ونور شوا2018شباط  57ظروف اللجوء في لبنان، نشرة التهجير القسري، العدد . متى تكون العودة طوعية76

fmreview.org/ar/syria2018https://www. 
77 The Response to Syrian Refugee Women’s Health Needs in Lebanon, Turkey and Jordan and Recommendations for Improved Practice, 2014. 

 : لإلطالع أكثر . الصحفي، صندوق االمم المتحدة للسكانإعداد التقارير اإلعالمية حول العنف المبني على النوع اإلجتماعي في األزمة السوري، دليل 78
20Arb_0.pdfpdf/UNFPA%20Journalist%27s%20Handbook%-https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource 

https://www.fmreview.org/ar/syria2018
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20Journalist%27s%20Handbook%20Arb_0.pdf
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ة بإسم هذه المنظومة الثقافي  و و تسمح به.آو تتغاضى عنه أاأل سري المواقف والمعتقدات والعادات والهياكل التي تعزز العنف 
 .عليهنط ر التبريرات وأدوات الدفاع عن العنف المسل  ر كل آليات التمييز والقمع ضد النساء والفتيات الالجئات، كما تتجذ  تتجذ  

 
 من النساء الالجئات يعود إلى كون بيئة ما قبل اللجوء هي بيئة محافظة، لم يتم   كبيرٍ  ضعف المواجهة لدى عددٍ أحد أسباب  إن  
 .79"!ا فكيف باليومبيئة غير حاضنة للنساء سابقً "هي   .لقضايا العنف قباًل ق فيها ر  طالت  

 
 المرأة، الكلُّ يفرض كلمته على عائلة السوريةالة ويَ ه   .ب

بعض إلى كبيرة العدد ويمتد نفوذ السلطة فيها  ،ةة، زراعي  بوي  أهي عائلة . ةالسوري   ة العائلةوي  ه  ذو أهمية يرتبط ب آخر   بعد  هناك 
من المجتمعات الريفية في  أتواالبقاع سهل في المخيمات في  ن/يسكنون ن  ما مَ ات السي  /ا من الالجئينا كبيرً عددً  إن  . األقارب
وافق االجتماعي الشامل لكل مفهوم االسرة ودورها. ز حالة الت  األمر الذي يعز    ،األقاربواج من الز   ر حاالتيث تكث  حسوريا 

 .بالفقداناإلحساس الخوف من ومن الحاجة لإلحساس باألمان  انطالقًا ،في مفهوم هذه العائلة اساسي   أوج أمر  وجود الز   إن  

 
ما النساء ات أفرادها السي  خصوصي   دخل ومعرفة كل   م والت  فيها حالة التحك   تسعالتي ت النفوذ ة الممتدةلتسود ثقافة العائا، أيضً 

ةً ي حدث  أوفقدها األسرة ال يمكن للمرأة أن تخاطر بأي سلوك ي  ولذلك منهن.  ها حيث ال بديل إقتصادي ودور   يانهافي بن هز 
 مجتمع اللجوء في لبنان. في تتفاقم هذه المنظومة الثقافية  ية األسرة. واجتماعي عن خل   

 

 وصمة العار والَنبذ عند عدم اإلنجاب.  .ج

على سبيل   .ةر في القيم المجتمعي  عميقة التجذ  هي ة ة واإلنجابي  انتهاكات حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسي  الكثير من  إن  
على  على أساس قدرتهن   مهن  ا ما يجري تقيية ألدوار المرأة داخل األسرة تعني أن النساء كثيرً المفاهيم األبوي   إن  المثال، 

ا نتيجة للجهود المبذولة تقارب، )تحدث غالبً مالو رالحمل المتكر   ور، ر والحمل المبك   المبك    ظواهر الزواج تسوداإلنجاب، لذلك 
وم في لل   عض  خ  ت  و، صحة المرأةهمية لأمفاهيم ال تولي هذه الناث(. ية التي يحظون بها على اإلبغية إنجاب ذكور بسبب األفضل

 . حال العقم، وتعاني من النبذ
 
 
 هل. رهان خاسر على دعم األ .د

ة ة التي كانت توفر الحماي  ة اإليجابي  قاليد االجتماعي  تتحطم الت   ،المرجعيات المنظمة للسلوك االجتماعيتضعف اللجوء، زمن في 
 تروي إحدى الالجئات ما حدث معها بالقول:  في بلد غريب. ودوالوج نالنساء عن عائالته ذلك انفصالسبب   .للمرأة

بسبب  ية حيلةألم يكن بيدي   .فعل للدفاع عني ردة أخي أي    بد  لم ي   ،أمام أخيزوجي بعد أن ضربني  له جأملجأ أل "ليس لدي   
 ."لإلتصال بهم اخاصً  اإمتالكي هاتفً وعدم معهم واصل وجود أهلي في سوريا وانقطاع الت  

 
 ي عنف بالقول لها:أل مرأةهل الرافض لتصدي التروي الجئة أخرى موقف األ

غضبه داخل أن ي نف س مرهق ومن الطبيعي  هو  وج.ة الز  تتحملي عصبي  وومن األفضل أن تصبري ، االدنيهذه حال " 
 .80المنزل"

صل توالذي قد الصعبة لألهل  ةالمعيشة والظروف المالي  أ فق  ضيق  بالنسبة لبعض الالجئات يعود موقف األهل هذا إلى  
 .لطلب الغوثإليهم في حال عن فها زوجها ولجأت  بنتهمإبالبعض منهم إلى رفض إستقبال 

 
 :التي تعرضت لها الحوادث المؤلمةإحدى إلتقيناها  تروي الجئة

أنا دها  اذا وهد   والدتيعلى و ي  طلب مني والدي العودة إلى بيت زوجي، صرخ عل ،لم تستقبلنيعندما لجأت الي عائلتي "
الي رغم أن  إبنتي استقب رفضاألخير ولكن   .إلى زوجيرجعت خوفاً عليها  في العراء. لقها وستبيتدخلت الخيمة سوف يط  

 . 81طفلتي حتى الصباح"مع  ةمام الخيمفأمضيت الليل أ، معي

 
ر إحداهن عن ذلك بمرارة . تعب   و مواجهتهأالتصدي للعنف  ةعلى قدرالمعنفات  النساء الالجئات معتضامن األهل  عدميؤثر 
 قائلة: 

                                                 
 2018تشرين اول  18تصريح أدلت به عاملة إجتماعية إلتقينا بها في سياق إعداد التقرير، بيروت، 79
 2018، البقاع، تشرين اول تصريح مقتبس من مقابلة مع الجئة سورية في لبنان أجريت لفائدة التقرير80
 2018، البقاع، تشرين اول لفائدة التقريرتصريح مقتبس من مقابلة مع الجئة سورية في لبنان أجريت 81
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ر مشاعري في هذه اللحظات ول كترث"أمي لم ت  لكن   اًل،ح تجد  جانبي والى أمي  أن تقف آملكنت  ،امدى معاناتي نفسيً لم تقد  
 .82خاب ظني"

 

 المتصلة بالوصول إلى العدالة في العوامل القانونية  ▪

 

 ة، ما زال النظام التشريعي  ات األساسي  ي  مجال حقوق اإلنسان والحر    فية جمل الجهود التشريعي  على الرغم من م  في لبنان، 
 الالجئاتجميع النساء في لبنان، وبشكل مضاعف على  علىالمؤث رة  ةة األساسي  العديد من الفجوات البنيوي  ب خريز اللبناني  
لممارسة كل مظاهر  مناخا مالئًمابعضها يهيئ  بل إن   ،حماية من العنف األسري ةي  أ هذه الفجوات القانوني ة ال توفر  .منهن

 العنف االسري بحق الالجئات السوريات. 

هذا القانون المعقل الرئيسي للتمييز ضد المرأة في النظام اللبناني، ال ي عتبرفي قانون العقوبات األولى تكمن الفجوة  -
على عقوبة كافية يمكن أن تغير السلوك النمطي  القانون الجنائي اللبناني ال ينص   القانوني اللبناني فحسب، بل إن  

االغتصاب م جر  ال ي هو  .جنسيللعنف ال ني اللبناني تعريف  في النظام القانو هناك ليس  83.والمميز ضد المرأة
 .84الج قضية التحرش الجنسييعال، وجريمةفي خانة ال اإلجهاضويصنف الزوجي، 

قانوناً لألحوال  15د التشريعات والمحاكم، هناك زال لبنان يخضع لتعد   ة، ماعلى مستوى قوانين األحوال الشخصي   -
بها في البلد. تخضع النساء والفتيات ألحكام تمييزية مختلفة  ة مختلفة معترف  ديني   طائفةً  18الشخصية تطبقها 

 .85يةينظم مسائل األحوال الشخصواحد ال يوجد في لبنان قانون مدني  ألن هة الشخصي  بموجب قوانين األحوال 
لم  لكن   ،بالمعاقبة على اإلتجار بالبشر الخاص 164صدر القانون رقم  2011ة. عام ة القوانين الحمائي  محدودي   -

 .87الالجئاتب ضحايا اإلتجاربضعف إيالء اإلهتمام إضافة إلى   .86إليها ر حتى اآلن سوى أحكام قليلة استنادً تصد  

"قانون حماية النساء وسائر أفراد  293، القانون رقم 2014أبريل/نيسان  1المجلس النيابي اللبناني بتاريخ  أقر   -
". األسرة  ، فعلى 88إشكاليات تواجه تنفيذهو وثغراتات تحدي   ما يزال هناك، همية القانونأ رغممن العنف األسري 

ف العنف األسري إال أنه ال يوفر حماية كافية من جميع أشكال اإلساءة كاالغتصاب الزوجي، وفي  الرغم من أنه يعر 
ظل هشاشة الوضع القانون لالجئات في موضوع اإلقامة، يكون من الصعب الوصول إلى السلطات المختصة وإذا 

في حال اختارت البعد عن مسبب العنف  -ية المعنفاتكالمالجئ المختصة برعا -وصلت ال تجد الحلول السريعة 
 األسري.

 
اد العدالة تزد  إلى إن  السمات التي تميز الخدمات القانونية التي تحتاج اليها المرأة السورية المع نفة في لبنان وتعيق وصولها 

 . هذه السمات هي:حد تها في األزمات اإلنسانية

حتياجات الناجيات، الفبعض السياقات ال تلبي نظم العدالة  . مجدداً لتعرض للعنف خشية ضحايا العنف من االنتقام وا •
قد تواجه الناجيات مشاكل اقتصادي ة واجتماعي ة وثقافي ة كبيرة تمنعهن    بل إنها تسبب لهن  آحيانَا مزيًدا من الضرر.

 . 89من التبليغ عن العنف والوصول للخدمات القانونية

 .المعرفة بالقوانين وإجراءات الحمايةنقص  •

 .ةعدم وجود خارطة لمقدمي الخدمات القانوني •

 التمويل. مصادر قل ة في  •

                                                 
 2018، البقاع، ايلول ة في لبنان أجريت لفائدة التقريرتصريح مقتبس من مقابلة مع الجئة سوري82

83 ICJ report on Women access to justice , Lebanon , 2018  
صحيح أنَّ . ، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزّوج من الضحيّة521و 503من القانون فقد كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادّتين  522المادّة أما بشأن 84

صاب قاصر دون سن الخامسة عشرة جريمة يعاقب عليها القانون أّن اغت ٥٠٥تنص المادة  518و 505ولكن أُبقي عليه في المادّتين  2017مفعولها قد أٌزيل عن جرم االغتصاب في العام 

أحكام السجن وتُطبق . على أي شخص جامع قاصراً فوق سن الخامسة عشرة ودون سن الثامنة عشرةويعاقب بالسجن مدة تتراوح بين شهرين وسنتين ( . بغض النظر عن رضى القاصر)

إن الرجل الذي يغوي فتاة عذراء : على ما يلي ٥١٨وتنص المادة . وفي حالة الزواج الصريح بينهما، يوقف االدعاء. سنة ١٥و  ١٢ن األطول إذا كانت الضحية دون سن الثانية عشرة أو بي

الزواج السليم بينهما، يتم إيقاف  في حالة... ليرة أو إحدى العقوبتين  ٠٠٠,٢٠٠بوعد الزواج سيعاقب، إذا كان الفعل ال يتطلب عقوبة أشد، بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى

 . االدعاء
أما بالنسبة لقانون العمل فهو يحظر التمييز . سية ألسرتهنبالنسبة للجنسية، تحفظ لبنان على المادة التاسعة من إتفاقية السيداو وهو ال يمنحالنساء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي حق منح الجن85

طاع الخاص وتحديد نوع من أنواع العمل وفي مقدار األجور والترقية و الترفيع و الكفاءة، والمالبس، ولكنه يفتقر إلى آلية واضحة لتأمين المراقبة في القضد المرأة على أساس الجنس في أي 

 نزليين والمزارعينأيضا ال يتضمن هذا القانون اإلشارة إلى بعض المجموعات في أحكامه مثل العمال الم. العقوبات الرادعة للمخالفات القانونية
ليس هناك من بيانات .  جار بالبشر ، أصدرت الحكومة مرسوماً وزاريا بإنشاء مكتب لمكافحة االتجار بالبشر في مديرية قوى األمن الداخلي إلدارة التحقيقات المتعلقة باالت2014وفي عام 86

 رسمية صادرة عن المكتب تؤطر التحقيقات وتصنف البيانات فيما يتعلق بجرائم اإلتجار
 قانون العقوبات  بالحبس من شهر الى سنة أي شخص  يمارس البغاء سراً أو يسهل هذه الممارسة من 523تجّرم المادة 87
 3بتاريخ . 293وبالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع قانون لتعديل القانون رقم " كفى عنف واستغالل"أطلقت وزارة العدل و منظمة  2017إبريل  / نيسان  7بتاريخ 88

مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون حماية المرأة وسائر أفراد األسرة من العنف األسري كما ورد من وزارة " ، وبعد إجتماع مجلس الوزراء صدرت الموافقة على 2017أغسطس / آب

 24331nid?aspx.Details/Pages/News/Arabic/lb.gov.presidency.www://http=. العدل
 . 2018تشرين الثاني  10من مقابلة مع محامية عاملة على تقديم الدعم القانون لالجئات من ضحايا العنف األسري، أجريت لفائدة التقرير في بيروت، بتاريخ 89

http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=24331
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نَة القانون والصورة النمطيةضعف الثقة بالقانون وعدم رسوخ فكرة سيادة  • كو  لين في مجال إنفاذ عن العام الم 
 .القانون

حماسة المعن فات وإقناعهن  من خالل تقويض  ،ق وصول النساء إلى العدالةيتعال تزال رة متجذ   الالمعايير االجتماعية  •
 طلب العدالة.الشكوى لبعدم رفع 

 غطيةلت مبالغ مالية ةالمحاكم الديني  ال تقدم   .في لبنانة القضائي   الدعاوى زمة لرفعالال   المالي ة المرتفعةوالرسوم  كلفةال •
محددة من جندريًا وغير المخص صة ألنواع مة بشكل محايد مصم  ال "القضائيةالمعونة " وجودنفقات الدعاوى، رغم 

 .هذه المعونة من االستفادةطرق الالجئات ال تعرف  . الدعاوى

لى أساس النوع اليمكن إغفاله بالتصدي للعنف المبني ع ة بدورٍ تقوم المؤسسة األمني  ، جهزة إنفاذ القانونبالنسبة أل  •
سلوب السلوك مع أما فيما يتصل ب، والسي  ما زالت هناك بعض الفجوات التي يقتضي  معالجتها اإلجتماعي، لكن  

 القلق من تقديم  الشكوى بفعل الوضع القانوني )مخالفة اإلقامة( أو ألسباب أمنية. ات او بسبب \ئينالالج
 
ال يمكن إغفال تأثير التشريعات السورية على النساء السوريات سواء  ياق المتصل بالجانب التشريعي،، وفي الس   ارً أخي

اليمكن إنكار  المرأة في التشريعات السورية.  ضد   ي ةهناك العديد من المواد التمييزالمقيمات في سوريا او الالجئات منهن، إذ 
بحق النساء  ستمرار إرتكاب العنفوإ ،ةة السلبي  إستمرار األنماط الثقافي  بين و، الصلة القوية بين اإلطار القانوني للدولة السورية

إن التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء الالجئات السوريات في لبنان ضمن فضاء األسرة، هو شكل من أشكال  . والفتيات
نمط سابق محدد للعالقات والحقوق واألدوار. نمط ممتد من مراحل ما قبل اللجوء. تساهم فيه عوامل عديدة منها العوامل 

 على سبيل المثال: التشريعية السورية. 

إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد من  1للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة  اتعريفً يتضمن الدستور ال  -
 المرأة. 

: 1) الفقرة 16(، المادة 4)الفقرة 15(، المادة 2)الفقرة  9 صادقت سوريا على إتفاقية السيداو مع التحفظ على المادة -
 )التحكيم في حالة نشوب نزاع(. 29( والمادة 2الفقرة ) 16أ، ج، د، و، ز( والمادة 

 .ةيني  قواعد الطوائف الد   السوري  من الدستور  3تعزز المادة  -

عدم تجريم اإلغتصاب  مثال ذلك . 90السوريفي مختلف مواد قانون العقوبات موجودة المرأة  ة ضد  األحكام التمييزي   -
بشكل مطلق بما يشمل حاالت  ، حظر اإلجهاض91الزواجالمغتصب عن طريق توقيف مالحقة الزوجي، 
 .بداعي الشرف القتل ، عدم وجود نص يجرم التحرش الجنسي، تخفيف عقوبةاإلغتصاب

ما األحكام المتصلة بعدم تكافؤ حقوق المرأة والرجل فيما يختص سي   الة قانون األحوال الشخصي  حكام أالتمييز في  -
د الزوجات، وزواج األطفال و/أو الزواج ، والميراث، وتعد  حيث تمنح الوصاية لالب ةالق، والوصاي  واج، والط  ز  بالَ 

يمكن للقاضي أن يأذن بزواج صحيح إن الحد االدنىى لسن الزواج هو السابعة عشرة من العمر ولكن   .القسري
من العمر. اما بشأن الحضانة، لالم الحق في اإلحتفاظ في حضانة اإلبن حتى بلوغ لتي أكملت الثالثة عشرالطفلة ا

عاما. يسمح بتعدد الزوجات بموجب قانون األحوال الشخصية، كما يحدد القانون  15تبلغ  ىعاما والفتاة حت 13
 قواعد الميراث التي تتبع مبادىء الشريعة. 

نساء بنفس الحقوق كالرجال في نقل الجنسية ألطفالهن أو ألزواجهن ال تتمتع ال ،1969بموجب قانون الجنسية لسنة  -
 األجاب.

 ا للعنف االسري. نليس لدى سوريا قانو -
 

 
 : الخدماتفي العوامل المتصلة ب ▪

 
 المنظمات الدولية في واد وحاجات الّلجئات في واد آخر .أ

الرتفاع وتيرة العنف المبني على النوع اإلجتماعي الموجه ضد النساء ة ة والمحلي  ة الدولي  المنظمات غير الحكومي  ى تصد  ت
ة ة والطبي  هل وصول النساء إلى المساعدة القانوني  ذلك من خالل المراكز التي تس   ات في لبنان. يتم  الالجئات السوري  

الحصول على الخدمات والتدريب المهني  ح لهن  كل هذه المراكز مالجئ آمنة للنساء تسما ما تش  ة. وغالبً ة والنفسي  واالجتماعي  
 والمشاركة في مجموعات الدعم ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي في جو آمن. 

                                                 
 548 508 474 475,،: 473المواد90

، المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا 1/2011من قانون العقوبات، رغم تعديلها بالمرسوم رقم  508، والمادة 1/2011استمرار إعفاء المرسوم رقم 

//tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=ARhttps:91ضحاياهم 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
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اً الرجال . وتستهدف بعض المنظمات أيضً ومجتمعهن   وأفراد أسرهن   حماية أنفسهن  من النساء  المنظمات غير الحكومية مك نت
تان م باإلجهاد والغضب التحك   إرشادهم الى كيفيةتوعيتهم على العنف القائم على النوع االجتماعي ول  امالن ع وأكونهما حج 

على  ة في لبنان، تبرز مشاكلة والتنموي  ة والحقوقي  المنظمات النسوي  عمل ة رغم أهمي  . الرجال جرائم العنفان بارتكاب مساهم
لخدمات الالجئات إلى ا العديد من وصولينتج عن ذلك عدم .  وتقديم الخدمات ،المقاربة، التنفيذ ،التخطيط :مستويات

 . ة بالعنف المبني على النوع اإلجتماعيوالمعلومات الخاص  

 
للمنظمات المانحة، فيما يردها ة التي يعزوها البعض إلى السياسات التمويلية يختصر هذه اإلشكالي   ""برامج معلبةمصطلح  إن  

 .المجتمع المدني مؤسساتالمنظمات ومقاربات مختلفة للحاجات والمشاكل واالولويات التي تعمل وفقها إلى  االخر البعض

ياق الثقافي واإلجتماعي واإلقتصادي الذي كانت تعيشه الالجئات في سوريا، ساهم في إتساع ف على الس  قصير في التعر  إن الت  
ة والعالقات االجتماعي   ةيني  نجاح أي تدخل دون فهم المعتقدات الد   ل ضمانةإذ ال ، بين مقدمي الخدمات والالجئات فجوةال

مقاربة النهج  اعتماد بعدمهذا األمر مرتبط  . ة بالمجموعات الالجئةاص  قاليد الخة والعادات والت  ومنظومة القيم األخالقي  
 .   92بين المنظمات بيا وبشكل نسمؤخرً  المجتمعي إال  

 

 كتئاب.د إمشاكل الّلجئات أبعد من مجر .ب

ب  وج  ت   التي  ،ة المتصلة باألمن والسالمالمشاريع والبرامج خارج إطار القرارات الدولي  ة الثانية في إعداد تتمثل اإلشكالي  
ة ة إلى الحماية الخاص  ي توسيع مظلة الحماية واإلنتقال من مفهوم الحماية العام  أ، في مقاربة الحماية االجتماعيإدماج النوع 

                                               محددة تأخذ باإلعتبار مجموعة عوامل خاصة بعنوان "النساء في ظل اللجوء".                                                          احتياجاتة على المبني  

إن المشكالت النفسية إذ  ما بعد الصدمة، ضطراباتإأنها تعتمد غالبية المنظمات مقاربات التعامل مع المشكالت على 
 االجتماعية في حاالت الطوارئ تشمل ما هو أكثر بكثير من اضطرابات ما بعد الصدمة أواإلكتئاب الناجم عن الكوارث.

ن المبادئ التوجيهية الدولية بشأن خدمات الصحة أفي حين  ،ساس فرديأعلى  االضطراباتمع  نعامل في لبناالت  يغلب  
، قد أوصت بأن يكون طابع التدخالت النفسية 2007عام الموضوعة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ 

 .93اا أكثر مما هو فرديً تمعيً واالجتماعية األولية في سياقات الطوارئ الحادة مج

 
 نقص التمويل.  .ج

العمل إن    .حدة للتعامل مع أزمة الالجئين في لبنان من نقص التمويلة التي أطلقتها األمم المت  خطة االستجابة اإلنساني  تعاني 
 :ألسباب ثالثةلم يتحقق المنظمات الدولية والمحلية من  والمأمولالمتوقع 

 .بسبب ضعف الموارد أواًل:  -

 صحيح.ال في المكان والشكل عدم استثمار هذه الموارد :ثانيًا -

 ةواالجتماعي  ة قات القانوني  بفعل المعو    االجتماعيساس النوع أشكال العنف المبني على أ افةة كضعف القدرة على تغطي  ثالثا:  -
 ة.والثقافي  

ة العاملة على قضايا النوع ة المنظمات االساسي  غالبي   لنساء الالجئات. إن  القدرة على الوصول إلى جميع ا عدمرابعًا:  -
ات اإلستفادة ي  قد إمكانيع   البعد الجغرافي عن التجمعات الكبيرة لالجئين، الكبيرة و في المدنأ بيروتاإلجتماعي متواجدة في 

 تروي إحدى الالجئات قصتها بالقول:.التجمعات عشوائية وعددها بالمئاتسيما أن هذه  ،من الخدمات

لحضور الجمعيات إحدى تني دع والتوتر. ألنني وصلت لمرحلة متقدمة من الغضبل على الدعم النفسي،قررت الحصو" 
ايجابي ة انقطعت نتيجة  أتلمسبدأت لما  ،جلسات حضرت ثالثة في بيروت. جة نفسي  معال  إلى حالتي إ ت  تم نفسي،جلسات دعم 

 لمتا، عالحقً  بيع متتالية. اأس ةثالث انقطاعيبالجلسات بسبب مجدًدا  االلتحاق أستطعلم   ة طارئة.سري  أ الحضور ألسبابعن 
 ملك المالأالمكان بعيد وال  العيادة ولكن  ذهبت مرتين إلى  ،في بيروتفي منطقة شاتيال تقدم الدعم النفسي أخرى بجمعية 
 .94"الي بيروت المستمرللذهاب 

 

 

 

                                                 
 دليل لمنظمة أبعاد -اللجان المجتمعية المحيطة بالمساحات اآلمنة للنساء والفتيات_ دليل مقاربة النهج المجتمعي في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات  -92
 . المفكرة القانونية -هال كرباج -مخاطر تحويل البؤس االجتماعي إلى حالة طبية تستلزم العالج: النفسية لالجئين السوريينبرامج الصحة 93
 2018من مقابلة أجريت لفائدة التقرير مع الجئة سورية، عالية، تشرين اول  94
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 والنتائج  اآلثارا: خامسَ 

 
ا على التمتع بحالة الرفاه ة التي تؤثر سلبً ة واالجتماعي  ات الصحي  ض النساء للعنف قد يدفعهن إلى العديد من السلوكي  إن  تعر  

 في لبنان، ال سيما الالجئات منهن عدم تمتع الكثير من النساء درك أن  من المهم أن ن   ولكن   ،اا واجتماعيً ا وعقليً الكامل بدنيً 
ا إلى عوامل بل أيضً  ،الصحة اإلنجابية، ال يعود فقط إلى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء تحديداً و من الصحة جيدبمستوى 
 إلجتماعي. دورها في التصدي للعنف المبني على النوع ا ة المعتمدة وقصورالسياسات الصحي  أبرزها أخرى، 

 
على الرغم  ولكن   . 95متع بأعلى مستوى من الصحة هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسانالت   ة بأن  ة الصحة العالمي  منظم دؤك   ت

 أن  وتوكد المنظمة أيًضا   .ال داعي له من المشاكل الصحية بئًاا النساء عالفئات الضعيفة والمهمشة وتحديدً  تتحملمن ذلك 
ية، في الخصوص    في عدم التعرض للتعذيب، الحق   في الحياة، الحق   الحق   :في الصحة للنساء مرتبط بحقوق متعددة، منها الحق  
 الت مييز.في حظر  عليم، والحق  في الت   الحق  
 
 :"الوالدة داخل الخيمة" عوارض جسدية أ.

بعضها عام سببه ظروف العيش وضعف توافر المياه  لبنان،ة كثيرة تعانيها الالجئات السوريات في مشكالت صحي  رغم وجود 
هو ما  االمراض أهم  إال أن   .ةأمراض معدية كالجرب والقمل واألمراض الجلدي   هسبب وبعضها خاص ،والهواء والشمس

 .  96رة واالجهاضنجاب والوالدات المبك   يرتبط بالنساء والناتج عن ظروف الحمل واإل
 

ة على غياب لة إذا ما فهمنا منظومة القيم المبني  الص   شديد    ة أمر  إن العالقة بين العنف الذي تعانيه الالجئات والمشكالت الصحي  
فهم  ي  ا ة وحماية الجسد كشكل من أشكال التصدي. من هني  ة للنساء الالجئات، وفي ظل غياب ثقافة الخصوص   وية الفردي  اله  

 .من خدمة للعائلة ورغبة بتوسعهار واإلنجاب غير اآلمن أشكال العنف كالحمل المتكر    الكثيرَ  الجئاتاللماذا تتحمل 
 
هناك نساء   .للوالدة ا ما تجهل النساء الحوامل أين يجدر بهن الذهابا لتقرير صادر عن منظمة أطباء بال حدود، غالبً وفقً 

أن  تكاليف  أن تصبح مشكلة هي األخرى.  المالي ة يمكن للتكاليف خيمة. داخل عدة اضطررن للوالدة وحيدات دون مسا
ا تشكل يضً أ. السوريات ، فكيف الحال بالنسبة لالجئاتحتى بالنسبة للبنانيات الرعاية السابقة للوالدة باهظة جداً في لبنان،

 ة والصرف الصحي مخاطرَ شروط النظافة الصحي   ة  إذ يشكل االزدحام وقل   ،ا على حاالت الحملظروف العيش المتردية خطرً 
 .97ة على النساء الحواملحقيقي  

 

 الت صحية كثيرة أبرزها: الجئات من مشكالنساء التعاني 

 .هبوط في الرحم  -

 .سلس بولي  -

 .إجهاض  -

 .إلتهابات نسائية  -

 .نزيف  -

 .فقر دم حاد  -

 .المفاصلأمراض في   -

 .تبدالت مستمرة في أوقات الدورة الشهرية  -

 .مشاكل للفتيات الحوامل في سن مبكرة  -

 98الخ ... ،على المبيضأكياس   -

 
 
 

                                                 
95http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/ 

 2018تشرين االول  19طبيية نسائية تعمل مع الالجئات إلتقينا بها لفائدة إعداد التقرير  بتاريخ من مقابلة مع 96
97https://www.msf.org/ar/syrian-refugees-lebanon-pregnant-women-often-have-no-idea-where-go 

 2018تشرين االول  19من مقابلة مع طبيية نسائية تعمل مع الالجئات إلتقينا بها لفائدة إعداد التقرير  بتاريخ 98

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/1_
https://www.msf.org/ar/syrian-refugees-lebanon-pregnant-women-often-have-no-idea-where-go
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 عوارض نفسية: "أخجل من الكدمات على وجهي"ب. 
ب على العديد من يتوج   ة. النساء على الجانب الجسدي، وإنما تتعداه إلى الصحة النفسي  العنف ضد  ال تقتصر مشكالت 

ض لها أحد أفراد األسرة بسبب المشاهد المرو   ة التي تعر  عامل مع آثار الصدمات النفسي  الالجئات الت   عة  ضن لها، أو تعر 
 ة:االثار النفسي  هذه من مظاهر   .99ضوا لهااإلصابات التي تعر   ، أوةوالتجارب المأساوي  

 . تقول إحدى الالجئات: العنفحد مظاهرأ لخجلا -

 . 100هذه الكدمات" ى أحد  أر إن  شعر بالخجل الشديد أووجهي عليه كدمات. أخرج إلى الشارع "

نتيجة اإلهمال والعنف النفسي والمعنوي وتعاظم اإلحساس بالذل سواء بسبب العنف العائلي أو  ير الذاتتدني تقد    -
 بسبب الحرمان من أبسط الحقوق.

في  وأفراد العائلة سواء الموجودين في لبنان أالالجئات، قلق على كل السوريات لنساء لحياة ال عنوانً بات القلق   -
 .سوريا

 ة وال تحتمل التأجيل.ح  لو كانت مل    ىحت امشكالته يمشكالت الجميع وتناس بحل   هتمام وإ "اإلغاء "لألن  -

 .الجئةرت عنهما أكثر من أمران عب  ر والموت التفكير باإلنتحا  -

 الشاغل طلب األمان وتأمين اإلحتياجات اآلنية الهم   ة مما يجعلالمقارنة الدائمة بين الحياة السابقة والحياة الحالي    -
 .لالجئات السوريات

أن ينهار  بالقوة ما يلبث   مزيف   ه تظاهر  اهر بالقوة أحد آليات التصدي والمواجهة التي تعتمدها بعض النساء ولكن   ظالت   -
 بسبب هشاشته وعدم توافر ظروف دعمه.

تقول إحدى الالجئات:  القلق من فقدانهم ومن أي سوء يمسهم.  رفعة يام الحماي  إن تعاظم الشعور بكون االوالد صم   -
لديهم حالة  سنوات.  7سنوات و)ح( عمره  10عمره  سنة و)م( 11"انعكس العنف على أطفالي الثالثة )ر( عمرها 

ً إرادي. تدهورت حالة ابني )م( النفسية حيث أصبح منعزاًل ال يتكلم مع أحد تبول ال في حالة من الخوف ودائما
 . 101والضعف"

 
رمتوال يبدو الوضع أفضل في حالة الجئة   رفضها للعنف وحصولها على الطالق:نتيجة ا من أوالده ثانية، ح 

ي من رؤيتهم وحتى نمنع بيهم. مع أ سيئة لعدم رغبتهم في تركي والذهابفسية أطفالي. كانت حالتهم الن  الطالق أخذ مني بعد "
 .102ه هرب إلى الشام ومعه األوالد"على حق الرؤية عبر القانون، ولكن   هم، وأنا احاول الحصول التكلم مع

 

 الق، او الخيانة أو التهديد المستمر بهما. عنوانها الهاجس من الط  ، العالقة مع الزوج  متأزمة  -

 

 :103الة على وضعهن النفسيتردد الالجئات بعض العبارات الد  

 .إحساس بالموت البطىء في صدري طيلة الوقت  -

 أحتاج للحلم لكي استمر بالحياة.  -

 .انهارً  حاصرني القلق والخوف ليالً ي  -

 أخشى الموت ألني سأشتاق ألوالدي.   -

 ما خسرته، لست مستعدة لخسارة أوالدي. يكفي  -

 مصيري هو الشارع، لذلك البأس بكل ما يحدث داخل المنزل.   -

 فكرت بالعمل في البغاء من له الحق بلومي؟ إن    -

 . فكر باإلنتحار طيلة الوقتأ  -

 شعر به منذ لجأت إلى لبنان.ألم أشعر بالذل كما   -

 
 

                                                 
99-http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/palestinianwomen.aspx#sthash.RpdtfM8e.dpuf 

 2018التقرير، البقاع، ايلولتصريح مقتبس من مقابلة أجريت مع الجئة سورية لفائدة 100
 2018، البقاع، ايلول تصريح مقتبس من مقابلة أجريت مع الجئة سورية لفائدة التقرير101

 2018ر، البقاع، تشرين اول تصريح مقتبس من مقابلة أجريت مع الجئة سورية لفائدة التقري102
 نظمت لفائدة التقريرتعبيرات إستخدمتها النساء في المقابالت وفي المجموعات المركزة التي  103
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 ا: التوصيات سادس  

 

 ية ولة اللبنانَ دَ لَ إلى ا ▪

 
o   ن مسائل التوظيف ما ة( بعيدً ة اإلنساني  ة لكل قضايا الالجئين إلى لبنان ببعدها اإلنساني )الحماي  ة القانوني  مقاربة الحماي

 .السياسي

o ة بحقوق الالجئين. الخاص   ،اإلنسان وفاء لبنان بإلتزاماته في مجال القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

o الالجئين. ةإتفاقي   إلى لبنان إنضمام  

o 1325 األمن مجلس بقرار ةالخاص   ة  الوطني   الخطة إقرار. 

o ةاللبناني   القوانين في والفتيات النساء ضد ةالتمييزي   األحكام جميع إلغاء. 

o  كما  ه،، ينبغي إقرار مشروع تعديل293)األسري )فراد األسرة من العنف أبما يتعلق بقانون حماية النساء وسائر
تعزيز الوعي بالخدمات والعمل على تعزيز الوعي والمعرفة بالقانون ضمن خطة وطنية عامة  استمرارينبغي 

 .  به االمقدمة ربطً 

o  متخصص  قسم وإنشاءه من 5تفعيل المادة و 293 المنصوص عنه في القانونإنشاء صندوق مساعدة الضحايا
 العنف األسري لدى قوى األمن الداخلي. بالتعامل مع جرائم 

o شمول تطبيق قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري لجميع النساء في لبنان. 

o   لعنف المبني على النوع لت وتدابير مناهضة ا  خطط وإستراتيجي   ات ضمن إدماج قضايا وإحتياجات الالجئات السوري
 اإلجتماعي الموجه ضد النساء في لبنان.

o سيما العنف الجنسي.  وال، جمع وتوحيد أساليب جمع البيانات المعنية بمعدالت حدوث وانتشار العنف 

o ة ري  ضمان توفير األمن والس  ل اإلنسان حقوق مقاربات على القانون إنفاذ على والعاملين الشرطة عناصر تدريب
 وصية عند التبليغ واالستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. والخص  

o  الصحة  باعتبار 2020 -2015ة للصحة ة الوطني  يجي  وترجمة ما قررته اإلسترات ة،النفسي  إيالء اإلهتمام للصحة
 .ا من الصحة العامةة جزءً النفسي  

o    متكاملة تشمل مرحلة ما قبل وأثناء وبعد الزواج واألمومة لضمان  منظومةة ضمن تقديم خدمات الصحة اإلنجابي
 حماية أمثل . 

o .تعزيز ممارسات عناصر قوى األمن الداخلي واألمن العام وفقا لمقاربات حقوق اإلنسان 

o مع الالجئات في لبنانساء السوريات تشكيل قسم خاص داخل الشرطة للنظر فقط في الشكاوى المقدمة من الن ،
 . ضمان تمتع القائمين عليه وافراده بالوعي لقضايا حقوق المرأة

 
 

 ةإلى الحكومة السوريَ  ▪

o  ،وتوفير سبل العيش الكريمة.الى مناطقهم االصلية تأمين العودة اآلمنة  لجميع الالجئين والالجئات 
o هن وعائالتهن في النزاع ئفي حال العودة وضمان عدم زج أبنا الالجئات على أطفالهن   لنساء اكفالة كل سبل إطمئنان

ة ة عدالة انتقالي  التعليم والرعاية الصحية، ودعم اإلسكان، وإيجاد آلي   االمسلح، وتوفي ر الخدمات األساسية، وتحديدً 
تكبي جرائم الحرب، ونزع سالح المجموعات ة ألصحابها، ومالحقة مرتشمل إطالق سراح المعتقلين، وإعادة الملكي  

 .المسل حة
o   ة التي تساعدهم في تنظيم إقامتهم في لبنان، ومتابعة أمورهم تسهيل حصول الالجئات والالجئين على الوثائق الرسمي

 ة.ة والمنظمات اإلنساني  ة، ولدى الهيئات الدولي  ي  ة لدى الحكومة اللبنانالقانوني  
o ة المختصة في هذا الشأن. ة لهم والتعاون مع الجهات الدولي  ة والغذائي  طبي  إيصال المساعدات ال 
o .إلغاء كافة المواد التمييزية ضد المرأة في القوانين والدستور السوري وتشريع قانون للعنف األسري 
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 104الدولية والمحلية  لمنظماتإلى ا ▪

 

o  َالمتحدة المعنية مسؤولياتها إتجاه الالجئات السوريات في لبنان. األمم مل المنظمات الدولية وال سيما وكاالت تح 

o السياق الثقافي واإلجتماعي والقيمي الخاص بالالجئات عند صياغة الخطط واإلستراتيجيات.   دراسة 

o   ة في أوساط الالجئات.  التثقيف القانوني ونشر المعرفة القانوني 

o  والتمثيل القانوني.  المتمثل باالستشاراتإستدامة الدعم القانوني 

o  بناء قدرات الالجئات لرصد وتوثيق اإلنطالق من مبدأ المسؤولية الفردية في تغيير المعادلة العنفية ما يعني
درات أصحاب الحقوق وعدم اإلكتفاء العمل على بناء ق أي ،ا بناء قدراتهن في مجاالت التضامناإلنتهاكات وأيضً 

 بالعمل معهم كمستفيدين أو ضحايا.

o ثر.رصد وتوثيق البيانات مما يساعد على تحليلها وعلى إعتمادها كمؤشرات للتخطيط وقياس األ 

o واللجوء المسلحة النزاعات في االجتماعي النوع على القائم العنف مواجهة يتطلب القطاعات: متعدد لفريق التنسيق، 
 .والقضائي ة واألمني ة ةواإلجتماعي   ةالصحي   المجاالت في وإقليمية ووطنية محلية مستويات على قٍ رَ ف   وجود

o  امنهجً  اعتمدتهاإعتماد مقاربة النهج المجتمعي واإلستفادة من المشاريع التي. 

o .منة للنساء والفتيات.وزيادة عدد األماكن اآل  تطوير نظام اإلحالة والضغط بإتجاه إيجاد مراكز اإليواء 
o  ضمان تمسك جميع منظمات المساعدات بمبدأ عدم التسامح مع العنف واالستغالل الجنسيين، وتأسيس آليات اإلبالغ

 عن تلك الحوادث والتصرف عند مالحظة تلك الحوادث واإلبالغ عنها.
o  ف الجنسيين واإلبالغ عنهما عناالستغالل والتأسيس آليات موثوقة تحافظ على السرية في المعلومات لتعقب حوادث

 أثناء تقديم المساعدات وإعالم النساء والفتيات السوريات عن وجود تلك اآلليات.
 
 
 

 الخاتمة 
 

 . 105ة األهم الستدامتهاة االجتماعيَ ة لكونها اآلليَ ة تنتج األسرة الذكوريَ ة الثقافيَ إن البنيَ 
 

بهذه العبارة، يمكن تلخيص نتائج هذا التقرير الذي عرض لبعض مظاهر تأثير وضعية اللجوء على العنف األسري الممارس 
لى عالقات القوة والسيطرة ع م مبنيكَ ح  م   اجتماعي يخضعن لعنفبحق النساء الالجئات السوريات في لبنان. هؤالء اللواتي 

 غير متوازنة.  ةيه منظومة قيمي  تتحكم ف ،عليهن، ضمن نظام إجتماعي مأزوم
 

في بعض ؤدي يقد  معزولة في الزمان والمكان“ممارساتتجزئة العنف ضد المرأة وتقسيمه إلى "ن أمن الضروري التأكيد 
. في بعض الحاالت، قد يؤدي مجرد قمع ممارسة ضارة "شاملة إدماجها في استراتيجية   ة إذا لم يتم  األحيان إلى نتائج عكسي  

السوريات حماية النساء الحاصل في من هنا يمكن تفسير اإلخفاق   .ةمعالجة األسباب الجذري   تم  تإلى تغيير المشكلة فقط، ما لم 
 عنف.ة للوعدم وجود سبل انتصاف  تعالج األسباب الجذري  الالجئات في لبنان من العنف 

 
والمستمر  الممتد لعقودونتيجة للتمييز  هو في الوقت نفسه سبب   ،النزاعات زمنفي  المرأة ضد   األسري   ان العنفأخيرا، 
ة، لذلك تتطلب اإلستجابات المطلوبة مراعاة اء الى التبعي  ة تدفع النسإجتماعي   ةيتجلى في وضع آلي   ،بطبيعته إنه هيكلي    .لليوم

من أشكال التمييز بين الجنسين والذي يضعف أو األبرز إن العنف ضد المرأة هو الشكل  وراهنًا. اواقع حياة النساء تاريخيً 
 . ةات األساسي  ي  يلغي تمتع المرأة بحقوق اإلنسان والحر   
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