
٢٠٢٠ آذار ٣١  مكتب المدافع عن حقوق الضحايا   

 ملخص للخدمات المتاحة لضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

لبنان  في  

 

  لبنان المساعدةكيانات األمم المتحدة في  معظمتقّدم 

والدعم لضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل  

المنفذين   إلىإحالتهم موظفي األمم المتحدة عن طريق 

الذين يوفرون برامج وخدمات لمساعدة ضحايا  الشركاء

الكيانات  هذه بعض وتقدّم . العنف الجنسي والجنساني

الدعم النفسي االجتماعي  كمباشرة   كاألونروا خدمات

مكتب المدافع عن  ولكن لم يتم إبالغ. والرعاية الطبية

لدعم ضحايا   أي خدمات مخصصةحقوق الضحايا عن 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين او عن أي تقييم أجرى 

قلة  منالرغم وعلى مثل هذه الخدمات.  إلىللحاجة 

ن وعمال المنازل الالجئي أن إال االدعاءات المبلغ عنها

  لاالستغال ةرولخطضون بشكل كبير المهاجرين معرّ 

الثقافية والخوف   المحّرماتتشكل  واالنتهاك الجنسيين.

من االنتقام والوصمة والهجر من قبل العائلة واإلقصاء  

  االنتهاكوعن االستغالل  تمنع اإلبالغاالجتماعي حواجز 

 المساعدة والدعم الالزم. إلىللوصول  الجنسيين وبالتالي

 

 

الجنسيين االستغالل واالنتهاك  مم المتحدة لضحايا األ  دعم ومساعدة عننتائج وتوصيات   

  مقيم،الدعم النفسي من قبل أخصائي نفسي  بما في ذلكم األونروا مساعدات مباشرة لضحايا العنف الجنسي والجنساني تقد   ➢

لضحايا   احةمت هيو للقضايا المدنية المجانيةالمساعدة القانونية و فيما يخص حقوق الضحايااالستشارات القانونية و

  ةالطبيرعاية الوا تغطي األونروا تكلفة خدمات التدبير السريري لحاالت االغتصاب . كماالستغالل واالنتهاك الجنسيين

 بها.   ةالمرتبط
 

ر  للمساعدة والدعم من خالل مسا لشركاء التنفيذ ضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين  األمم المتحدة بإحالة كياناتتقوم  ➢

ويشمل مسار  وحسن توقيتها. لخدمات ا  إلى. يضمن هذا النهج سهولة الوصول القائم داخل البلد لمعالجة العنف الجنساني ةاإلحال

صحة العقلية، وخدمات صحية  ال جتماعي ودعم االنفسي الدعم الخدمات إدارة الحاالت،   لمعالجة العنف الجنساني القائم ةاإلحال

 .  والحماية القانوني وتدابير السالمة وخدمات الدعموالتدبير السريري لحاالت االغتصاب، 
 

بعض  كلفة ت ذلك فإن  إلىباإلضافة  .محدودة  المأوى وخدماتفي بعض مناطق البالد  الالزمة نقص في تغطية الخدمات هناك  ➢

 من قبل الضحايا.    إليهاالمتاحة لإلبالغ عن التجاوزات تعوق الوصول  اآلليات الخدمات وقلة الوعي عن 

 

وكالة من األمم   ٢١مكونة من   وهي ٢٠١٣منذ  شبكة مشتركة بين الوكاالت للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينتوجد  ➢
 .  تم تعيين منسق متخصص للشبكة ٢٠٢٠في بداية المتحدة ومنظمات دولية ووطنية أخرى. و

 
ومراعاة   المتابعة المستمرة من خالل بما في ذلك  ،لضحايااعلى تعزيز مساعدة  يحث مكتب المدافع عن حقوق الضحايا ➢

 . الضحايا آلراء
 

وأوضاع الفئات القابلة للتضرر بما فيهم الالجئين وغيرهم من الفئات المعتمدة  غ بالإلا عوائقعوامل الخطر وإلى بالنظر  ➢
معني بحقوق   كبير موظفينأو دان مدافع عن حقوق الضحايا في الميينبغي النظر في تعيين على مساعدات األمم المتحدة 

 البقاع، شرق لبنان.وادي  في مخيم الجئين سوريين

 ٢٠١٦ آذار ٢٥

 .مارك جارتين/الصورة تابعة لألمم المتحدة. لبنانوادي البقاع، 

 



٢٠٢٠ آذار ٣١  مكتب المدافع عن حقوق الضحايا   

 دعمفي إطار قدرات البناء الموظفين للعمل على   أحدمهام مخصصة بحقوق الضحايا في خطة عمل أو إدماج  ، الضحايا
 الحقوق. إلى ويستند  الضحية ىعلمرتكز ج نه تحت  الضحايا

 

 تكون مكملة حيثظومة األمم المتحدة لمساعدة الضحايا  مننطاق  على  جماعيال تمويلللوينبغي النظر في تطوير استراتيجية  ➢
الالزمة  فرص لجمع األموال المشتركة في سبيل توفير الخدمات عن األمم المتحدة البحث  لكياناتوينبغي  .للخدمات القائمة

     لضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين. 
 

وتحديثها   آلية مشتركة على نطاق المنظومة لتتبُّع ورصد المعلومات المتعلقة بمساعدة الضحاياوينبغي أيضا النظر في تبني  ➢
 التي يتم تلقيهامعلومات عن مقدمي الخدمات المتاحين، وتفاصيل اإلحالة، والمساعدات ويجب أن تضمن هذه اآللية  باستمرار.

   من قبل الضحايا.
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