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هاي جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران حمایت از زنان در برابر خشونت
پناهندگی اروپا از منظر کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
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چکیده
انواعبهنسبترامهاجروپناهجوزنانپذیريبحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب

مسیرطولدرکهزنانی. استکردهتشدیدجنیست،برمبتنیوجنسیهايخشونت
میارقرهاخشونتانواعمعرضدرمقصدیاترانزیتکشورهاياروپا،سمتبهغیرقانونی

واروپاییاتحادیهمرزيکشورهايدرکافیاسکانوپذیرشامکاناتفقدان. ندگیر
وآسیببروزوافزایشمهمعواملازاروپابهرسیدنبرايبرهاقاچاقباشدنهمراه

ازحمایتبراينهادمردموالمللیبینهايسازمانتالش. استزناناینبهنسبتخشونت
وزنانشمارافزایشیروندبهتوجهبا2015سالازخطرمعرضدریادیدهآسیبزنان

پناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریاي. استیافتهافزایشتنها،کودکان
براياروپاییهايدولتازحمایتونظارتدرسعیخودنظارتینقشبرتأکیدبانیز

حقوقمطابقافراداینازحمایتبرايايمنطقهوالمللیبینتعهداتبیشترهرچهاجراي
قربانیپناهندهزنانوضعیتبررسیبرعالوهاستشدهسعیمقالهایندر. داردپناهندگان

برايموجودالمللیبینوايمنطقهمقرراتبرمرورياروپا،پناهندگیبحراندرخشونت
زمینه،ایندرکمیساریااقداماتواسنادبررسیباهمچنینپذیرد،صورتآنانازحمایت

.گیردقرارواکاويموردکنونیوضعیتبهپاسخدرسازوکارهااینکارآمدي

پناهنده،زنانپناهندگی،حقوقجنسیت،برمبتنیوجنسیهايخشونت:کلیديواژگان
پناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریاياروپا،

mehryardashab@atu.ac.ir)      نویسنده مسئول(الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار حقوق بین. 1
s.mokhtarzade@gmail.comشمال     تهرانواحداسالمیآزاددانشگاهعمومیالمللبینحقوقارشدکارشناسی. 2
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مقدمه
نسبتیخاصیطدارند که به سبب دارا بودن شرادوجوییهاهگروانسانی؛جوامعهمهدر

یزیکی،فیطبه لحاظ شرايازنان و کودکان هر جامعه. هستندترپذیریبآس،افرادسایربه 
افراد معموالً ینا. دهندیمیلرا تشکپذیریبآسيهاگروهینبزرگترسنیو یفرهنگاجتماعی،

حقوق نقضدر معرض یو پناهندگیآوارگی،ه داخلمخاصمات مسلحانیرنظیخاصیطدر شرا
پناهندگان،تعدادکهکنونیشرایطدر. هستند1یتبر جنسیو مبتنیجنسيهابشر و خشونت

اروپا؛استیدهدر جهان رسدومجهانیجنگازپسمیزانباالترینبهآوارهافرادوپناهجویان
باگذشتهمتوالیهايسالطیباشد،میرانمهاجوپناهجویاناصلیمقاصدازیکیهموارهکه

وصلحامنیت،دنبالبهکهپناهجوکودکانوزنانمردان،اززیاديبسیارجمعیتهجوم
سوریه،کشورهايازویژهبهآفریقاوخاورمیانهازهستند2المللیبینهايحمایتازبرخورداري

تعدادیکبارهافزایشبا2015سالازکهامرینا3.استشدهروبرو... واریترهعراق،افغانستان،
رعایتبرايرااروپاییکشورهايشد،تبدیلاروپادر»پناهجوییبحران«بهپناهجویان

افراداینازحمایتو4پناهندگیاروپایی،مشتركنظامدرشدهتدوینپیشازاستانداردهاي
. استدهکرروبروفراوانیهايچالشباکودکانوزنانویژهب

وضعیتدرباره1951کنوانسیونمتعاهددولازاروپااتحادیهعضوکشورهايهمه
از. هستند1967ژانویه31مصوبپناهندگانوضعیتدربارهآنالحاقیپروتکلوپناهندگان

مهمترینجملهازپناهندگانحقوقرعایتکنوانسیوناینتحتالمللیبینتعهداتمهمترین
آزاديتبعیض،عدماصلاجباري،بازگرداندنممنوعیتاصلپناهندگی،حق: شاملهاآن
اسنادموجببههمچنیناروپاییکشورهاي. استاشتغالوآموزشبهدسترسیوجاییبهجا

دسامبر7مصوباروپاییاتحادیهاساسیحقوقمنشورجملهازخودايمنطقهبشريحقوقمهم
19و18مفاددرصراحتاًتنهانهسندایندر. هستندپناهندگانحقوقرعایتبهملزم2000سال
23و20،21مفادمطابقبلکهشده،ذکرهاآناجبارياخراجممنوعیتوافرادپناهندگیحق

حصولوجنسیتبرمبتنیتبعیضهرگونهوجودعدمقانون،برابردرافرادهمهبرابريبر

1. Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
2. International Protection.
3. UNHCR, The sea route to Europe: Mediterranean passage in the age of refugees, 2015:
4. Common European Asylum System (CEAS).
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: 1383داشاب،(استشدهتأکیدهازمینههمهدرمردانوانزنمیانبرابريایجادازاطمینان
بهمتعدديهايدستورالعملواسناددراروپااتحادیهواروپاشورايسازماناین،برعالوه). 177
پناهندگیاروپاییمشتركنظامیکایجادراستايدرپناهندگیزمینهدرهادولتتکالیفتبیین

.  اندپرداخته
در جهت تحقق گذشتهدههدواروپا طیدرشدهمشترك اتخاذهايسیاستکارآمدي

هاي تالش-اول: استگرفتهقرارچالشوانتقادمورداخیرهايسالاهداف و اقدامات زیر، در
مدیریت مشتركبرايعضوهايدولتبیشترهرچهکردناتحادیه اروپایی در جهت هماهنگ

اقدامات صورت گرفته -دومهاي یکسان؛ئه خدمات و حمایتپناهندگی و اراومهاجرتمسئله
کشورهايدرپناهندگیمتعددهايدرخواستارائهباطلچرخهپیدایشازبراي جلوگیري

اولویت بخشیدن به حفظ مرزهاي بیرونی اتحادیه اتخاذ رویکرد کنترل محور و-سوممختلف؛
پرویزي، (ه مسئله حمایت از پناهجویان اروپا از طریق جلوگیري از ورود پناهجویان نسبت ب

).179: 1394پرویزي، 
مبتکر تدوین مقرراتی از جمله بررسی درخواست پناهندگی 1دوبلینمقرراتعالوه بر این،

اگرچه، این مقررات . اند، استافراد در کشوري که براي اولین بار از آن وارد اتحادیه اروپا شده
بررسیمسئولیتهاي عضو اتحادیه اروپا از پذیرشخودداري دولتازبا هدف جلوگیري

توسطپناهندگیمتعددهايدرخواستو همچنین ممانعت از ارائهپناهندگیهايدرخواست
عدمموجبعملچند کشور اروپایی تدوین شد؛ اما اجراي این مقررات دردرپناهجویان

مه کشورهاي عضو اتحادیه  و میان هپناهندگانوپناهجویانحضورازناشیمسئولیتتسهیم
پناهجویانکه مبدأ اصلی ورود- ایتالیاویونانکشورهايبهپناهجویاناصلی پذیرشبارتحمیل

.شد–هستند اروپابهمهاجرانو
ازکهپناهندگانیومهاجرانسنیوجنسینسبتناگهانیتغییراست،ذکرشایان

دوبلینکنوانسیونشد،منعقدپناهندگانحقوقزمینهدراروپاجامعهعضوکشورهايمیانکهاسناديمهمترینازیکی. 1
االجراالزمبعدسال7اماشدتدویناروپااتحادیهتشکیلازپیشسندایناگرچه. استاروپااتحادیه1990سالمصوب
شورايمصوب2دوبلیننامهآیین. رودمیشماربهاروپااتحادیهدرپناهندگاناموربامرتبطاسنادتریناصلیازیکیوگردید
وپارلمانتوسطمشتركصورتبهکه3دوبلیننامهآیینهمچنینوشددوبلینمعاهدهجایگزین2003سالدراروپااتحادیه
دوبلینمقرراتبهسندسهاین. شد2دوبلیننامهآیینجایگزینرسید،تصویببه2013سالدرروپاااتحادیهشوراي

)Dublin Regulations (شهرت دارند .
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آوردنفراهموجديبسیارتوجهبهنیازاند،شدهوارداروپابهمهاجرتغیرقانونیمسیرهاي
70ازبیشمردان،2015سالآمارهايمطابق. داردپذیرآسیبافرادازمؤثريهايحمایت
تاکنون2016سالابتدايازحالیکهدردادندمیتشکیلرامهاجروپناهجوجمعیتدرصد

,Nils Muižnieks(انددادهصاصاختخودبهرادرصد60ازبیشسهمیکودکانوزنان

هاآنشدیدپذیريآسیببامهاجریاپناهجوزنانقالبدرزنانمهاجرتپدیده). 1 :2016
در. استهمراهانسانقاچاقباندهايدرشدنقربانیواستفادهسوءخشونت،انواعبهنسبت

دارايیاسالمندزناننوجوان،اندخترباردار،زنانکودکان،باهمراهیاتنهازنانِشرایط،این
نوشتارایندر. هستندبیشتريهايحمایتنیازمندوآسیبخشونت،معرضدربیشترمعلولیت

حوزهایندراروپاايمنطقهوالمللیبینموجودضوابطومقرراتتحلیلی–توصیفیروشبا
شناساییدرنقشیچهیاکمیسارکهشوددادهپاسخاصلیپرسشاینبهتااستشدهبررسی

پناهندگیاعطايعاملوموجهترسوآزارعنوانبهجنسیتبرمبتنیوجنسیهايخشونت
هايخشونتبروزازپیشگیريبرايکهاقداماتیوراهکارهانهایتدراست؟کردهایفا

پیشگیريراستايدرهاخشونتاینقربانیپناهندهزنانازحمایتوجنسیتبرمبتنیوجنسی
گرفتهصورتکمیساریاتوسطاروپاییپناهندگیبحراندرویژهبهمجددسازيقربانیاز

. گیردمیقراربررسیمورداست،
برمبتنیوجنسیهايخشونتازناشیهايآسیبومصادیقارائهضمنمنظوراینبراي
درخشونتقربانیزنانوپناهندهزنانوضعیت،)اولمبحث(پناهندهزنانبهنسبتجنسیت

کمیساریاياقداماتسوممبحثدر). دوممبحث(شدخواهدبررسیاروپاپناهندگیبحران
مبحثدروخشونتبرابردرزنانازویژهحمایتدرپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالی

زنانازتحمایدراروپاییهايدولتعملکردازکمیساریاهايارزیابیبرمروريچهارم
بررسیخصوصایندر. گیردمیقراربررسیمورددیدهآسیبیاخشونتمعرضدرپناهنده

نظامدرپناهندهزنانازحمایتبامرتبطاروپاییهايدستورالعملواستانداردهاازمختصري
شوداشارهبایدتحقیقاینپیشینهخصوصدر. باشدمیناپذیراجتنابپناهندگیاروپاییمشترك

وجنسیهايخشونتبرابردرزنانازحمایتموضوعبهمشخصطوربهمنبعیهیچتاکنونکه
.استنپرداخته اروپاپناهندگیبحراندرجنسیتبرمبتنی
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بهنسبتجنسیتبرمبتنیوجنسیهايخشونتازناشیهايآسیبومصادیق.1
پناهندهزنان

تهدید،جملهازآمیزخشونتعملهر«1زنانیهعلمحو انواع خشونتیهماده اول اعالممطابق
زندگیخلوتیاعموممنظردرکهآزادياززنانمستبدانهکردنمحرومواجبارمشابهاعمال

روانییاجنسیجسمی،رنجاندنیاآسیببهمنجروگرددانجامجنساساسبرکهخصوصی
محسوبجنسیتبرمبتنییاجنسیخشونتد،باشداشتهوجودهانتیجهایناحتمالیاگردد،زنان
انتقال : جملهازبود، خواهدیادزیاراعمال بسیناهايآسیبو پیامدهاروشن است که .»گرددمی

ازشدنطردافسردگی،،و زودهنگامياجباربارداريخطر یدز،ایروسونظیریمقاربتهايیماريب
باازدواجیاناموسیقتلعنوانبهخانوادهطتوسمرگخطرموارديدریاخانوادهواجتماع
در 2پناهندگاناموردرمتحدمللسازمانکمیساریايتوسطشدهارائهتعریفطبق. متجاوز
نسبت به پناهندگان، بازگشت یتبر جنسیو مبتنیجنسيهاو پاسخ به خشونتیشگیريپيراهنما

بعدباعملیهرارتکاببهتهدیدیارتکابابهمبادرتارتکاب،«یکنندگان و افراد آواره داخل
باشد، در متصورايیجهنتینچناحتمالیاشودمنجراحساسیوروحیجنسی،آزاربهکهجنسیتی

یایمحل عمومبینها،خشونتاینوقوعمحلنظراز. گیردمیقرارها خشونتینایفزمره تعر
ینروشن است که منظور از ا،ارائه شدهفیبراساس تعار3.»وجود نداردیتفاوتیچهیخصوص
نتیجهمطابقاست یادآوريبه الزم. استیجنسيهاتعرضیافراتر از تجاوز یارها بسخشونت

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در اکتبر سال یعالیساریايکمییاجرایتهکمساالنه
حقوقنقضهمچنینوبشروقحقفاحشنقضمصادیقازها خشونتاینشد، ارائه1993

). ExCom Conclusion No. 73, 1993: 1(استداخلیمسلحانهمخاصماتزماندربشردوستانه
المللیبینکیفري هايدادگاههاياساسنامهموجببهجنسیتجاوزاگرچهکهحالیستدراین

هايکنوانسیونشفاحنقضالمللی،بینکیفريدیوانو سیرالئونرواندا،سابق،یوگوسالوي
یشناخته شده است اما خشونت جنسبشریتعلیهجنایتوجنگهايعرفژنو،چهارگانه

شدهانگاريجرمجنگیجنایتعنوانبهالمللی،یناساسنامه دیوان کیفري ب8صرفاً به موجب ماده 
یفريکدادگاهدو يهاالزم به ذکر است اگرچه اساسنامه.)11: 1392مؤذن زادگان، (است

1. Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993.
2. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
3. UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and
Internally Displaced Persons, Guideline for Prevention and Responses, 2003: 10.
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تأثیراشاره نکردند، اما یجنسهايخشونتجنایتبه یحطور صربهسابق و روآندا یوگوسالوي
و حصول جنسیهايخشونتقربانیانبهنسبتحمایتوحساسیتافزایشدربسزایی

طور به1998مورخالمللیینکیفري بدیواناساسنامهدربنابراین. داشتندینهزمیندر اهایییشرفتپ
يفحشاي،اجباریحاملگی،جنسیاز جمله تجاوز به عنف، بردگجنایاتیناز ایبرخیحصر

المللینبحقوقشمولتحت یجنسيهااشکال خشونتیرو ساياجبارسازيیمعقي،اجبار
یتلقیجنگیتو هم جنایتبشریهعلیتهم جناجنایات؛اینسند، ینادروگرفت قراریفريک

.)111: 1387خاك، (اند شده
تحقیقاتطبق. هستندتجاوزنظیرهاییخشونتازفراترجنسیتبرمبتنیهايخشونت

: ازعبارتندجنسیتبرمبتنیهايخشونتانواعترینشایعگرفته،صورت
جنسی؛هايخشونت
جسمی؛هايخشونت
احساسی؛وروانیهايخشونت
عمال؛)زنانجنسیاندامقطعمانند(مضرهايسنتا
هايخشونتدختران، یلاز تحصیريمانند جلوگ(یاجتماع–اقتصاديهايخشونت

).و منع رفت و آمدمعیشتیامکاناتشدیدمحدودیت،1یزیهو جهمهریهبهمربوط
تبعیضهرگونهخشونت،ازايدرجههرداراياعمالکلیهبنديدستهاینطبقبنابراین،

برابر،بهداشتیامکاناتوخوراكتحصیل،امکانبهسیدسترعدمنظیردخترانوزنانبهنسبت
ازکهآنهافرهنگیواقتصادياجتماعی،حقوقمطابقفعالیتعدم،2زنانیاندام جنسقطع

استبرخورداراختیاروقدرتازآنانبهنسبتکهفرديهریاخانوادهاعضايازیکهرسوي
.شودمیجنسیتبرمبتنیهايخشونتشاملدهد،رخ

پاشد،میهمازخانوادهواجتماعیساختارمعموالًمسلحانهمخاصماتجریاندرآنجاییکهاز
برمبتنیوجنسیهايخشونتمعرضدرگرفتنقراربا خطر یشترمراتب ببهزنانوکودکان
11و 10جهت در مواد ینبه هم. گردندمیروبروپناهگاهجستجويوفرارمبارزه،هنگامجنسیت
سالمصوب3»امنیتوصلحزنان،«موضوعبامتحدمللسازمانامنیتشوراي1325قطعنامه 

1. Dowry-related Violence.
2. Female Genital Mutilation (FGM).
3. Resolution (S/RES/1325) on Women and Peace and Security – 31st October 2000.
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مخاصمات مسلحانه از زنان و دختران در برابر همه اشکال يهاهمه طرفیتبر لزوم حما2000
ازمعافیتبهدادنپایانبرايهادولتیتمسئولینو همچنیتبر جنسیو مبتنیجنسيهاخشونت

اشکالهمهوجنسیهايخشونتشاملجنگیجرائموبشریتعلیهجرائمارتکاببرايتمجازا
ومردانجنگیدنها،خانوادهازکودکانشدنجدا.استشده تأکیددخترانوزنانعلیهخشونت

استعواملیدیگراززنان،دوشبرخانوادهاعضايیشتمعتأمینومحافظتمسئولیتبارتحمیل
نحوهنیزپناهندگیهايکمپدر. گرددمیافراداینبرايخطروضعیتشدیدتموجبکه

تأثیرها،کمپساختاروساختمانحتییايضروراجتماعیخدماتوهاکمکبهدسترسی
در کشور مبدأ ینکهزنان پناهنده و پناهجو عالوه بر ابنابراین،. داردهازنپذیريآسیبدرمستقیمی

آزارهاییباهستند،پناهجومردانمشکالتهمانندیو مشکالتیتحمل سختمیپناهندگیرو مس
جنسی،هايخشونتماننددهدیآنان رخ ميبه طور خاص براجنیستوجنسدلیلبهکه

.شوندمیروبرو یجنسکشیبهرهوقاچاقوخانگیهايخشونت

اروپاپناهندگیبحراندرخشونتقربانیزنانوپناهندهزنانوضعیت.2
. باشدمیروبرومهاجرانوپناهجویانوروداصلیموجدوبااروپاپناهندگی،بحراندر

دریايازعبوروترکیهکشورمسیرازعمدتاًخاورمیانهوآسیاییکشورهايازکهگروهی
دریاولیبیمسیرطریقازآفریقاییکشورهايازکهگروهیشوند ومییونانواردمدیترانه

وهرجوقبایلحکومتو2011سالدرقذافیمعمرسرنگونیپیدر. گردندمیایتالیاوارد
شاملو1منعقد2008سالدرکهایتالیاوقذافیدولتمیانپیشینموافقتنامهلیبی،درمرج

ملغیبود،نیزآفریقاصحرايوشمالحوزهکشورهاياز2غیرقانونیهايمهاجرتبازدارندگی
مرزهاکنترلدرمقتدرومرکزيدولتیکالمللیبینمسئولیتفقدانحاضرحالردوشدهاثر

بحرانباهمزماناروپاسويبهآفریقاازپناهجویانو3غیرقانونیمهاجرانشمارافزایشباعث
1. The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya on
August 30, 2008.
2. Illegal Immigration.
3. Irregular Migrants.

بدونکهافراديبشرحقوقرعایتمنظوربهتااندکردهتالشپناهندگانحقوقفعاالنوپژوهشگرانبرخیاخیرهايسالدر
) Illegal(»غیرقانونی«عنوانجايبهشوند،میدیگريکشورخاكواردمهاجرتیاپناهندگیهدفباقانونیمجوزهاي

اصطالحاتاین. کننداستفاده) Irregular(قاعدهخالفیا) Undocumented(←مدركبدونهايواژهازافرادبراي
انسانیکرامتوبشرحقوقازاطمینانبراياقداماتیدربارهمتحدمللسازمانعمومیمجمعقطعنامهدرباراولینجایگزین،
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).178: 1394پرویزي،(استشده سوريپناهجویانشمارافزایشوسوریه
کشورهايهمچنینوعراقافغانستان،سوریه،شورهايکازمهاجروپناهجوزناناکثریت

درخودکشورهايدرکهزنانی. هستندسودانوسومالیاریتره،نیجریه،جملهازآفریقایی
زماندرکههاییخشونتویژهبهجنسیتبرمبتنیوجنسیهايخشونتانواعوتعقیبمعرض

کشورهايبهابتدازنانایناغلب. اندشدهواقعشود،میاعمالزنانبهنسبتجنگومخاصمات
ایندرحالیکهدربرند؛میپناهشانکودکانوخودبرايحمایتوامنیتیافتنامیدبههمسایه

ازمردیکهمراهیبدونکهآنهاییوخانوارسرپرستزنانازبسیارينیزکشورها
اقامتدلیلبهطرفیاز. هستندهاستفادسوءوخطرمعرضدربرندمیسربهخودخویشاوندان

راکشورهاایندرقضاییحمایتبهدسترسیمیزانکمترینفرهنگی،دالیلوغیرقانونی
1.دارند

باودریاییپرمخاطرهمسیرازاغلبکهاروپابهمهاجرتمسیرانتخابباپناهجوزنان
ازمرحلههردرگیرد،میتصورزمینیالعبورصعبمسیرهايازآنازپسوناایمنهايقایق
وخطرات. هستندخشونتانواعمعرضدرشودمیهدایت2برهاقاچاقتوسطکهمسیراین

نامثبتوپذیرشمراکزدربلکهنیافتهپایاناروپاخاكبهرسیدنودریاازعبورباتهدیدها
درایتالیا،ویونانجملهزامرزيکشورهايدرغیراستانداردوپرازدحامهاياردوگاهپناهجویان،

صربستانمانندکشورهاییبستهمرزهايپشتدرواروپاشمالیکشورهايبهانتقالزمینیمسیر
سازمانمتحد،مللسازمانکمیساریايمتعددهايگزارشطبق3.یابدمیشدتمقدونیهو

بهقادرمسیرادامهيبراکهتنهازنانازبسیاريالملل،بینعفوسازمانومرزبدونپزشکال
جنسیرابطهبهاروپاولیبیترکیه،درنیستند،برهاقاچاقتوسطشدهمطالبهبهايپرداخت
یاتنهازنانازبسیاري). Shreeves, 2016: 3(شوندمیوادارنقدپولپرداختجايبهاجباري

احساسپناهجوانمردسويازهاکمپدریامسیرطولدرکودکانشانهمراهبهسرپرستتک
سالازکهمسیرایندردخترانوزنانبودنتنها. شوندمیواقعتهدیدموردیاکنندمیخطر

ادبیاتدر»قاعدهخالفمهاجران«اصطالحازاستفادهاینکهبهتوجهبااما. شداستفاده1975سالدرمهاجرکارگرانهمه
.استشده ذکرغیرقانونیمهاجرانمتدوالصطالحامقالهایندراست،ناملموسفارسیحقوقی

1. Amnesty International, Refugee women in Syria Uprooted and Unprotected in
Lebanon, 2016: 47.
2. Smugglers.
3. UNHCR, UNFPA, WRC, Protection Risks for Women and Girls in the European
Refugee and Migrant Crisis, 2016: 7-9.
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:باشدداشتهمتعدديدالیلتواندمییافته،افزایش2015
افراداینوشدهپناهندهاروپاییکشورهايازیکیبهقبالًآنهاپدریاهمسراستممکن
اند؛شدهرهسپارتنهاییهبويبهپیوستنبراي
وشوندمیشناسایی1پذیرآسیبافرادجزءاغلبتنهاِزناناینکهبهتوجهبااستممکن
2کنندمسیراینازعبوربهاقدامتنهاییبهگیرند،میقراراروپاییهايدولتحمایتموردبیشتر

پیوستنهمبهاصلبهاستنادباارخودخانوادهیاهمسرپناهندگی،اخذازبعدبتوانندبعداًتا
کنند؛منتقلاروپابه3خانواده

باشند؛دادهدستازجنگدرراخودخانوادهاعضايوهمسرزنانایناستممکن
یاشوندمیجدابرهاقاچاقتوسطمسیرطولدرشانهايخانوادهوزناننیزموارديدر

.کنندمیگممسیردرراخودخانوادهاعضاي
معرضدرپناهندگیمسیردرکهنیستندتنهاوسرپرستبدونِزنانتنهااین،برعالوه

سويازکهزنانیدربارهنیزهاییگزارشگیرند؛میقرارجنسیتبرمبتنیوجنسیهايخشونت
اند،گرفتهقرارروانیوجنسیجسمی،هايخشونتموردخودخانوادهاعضايازیکییاهمسر
برايمناسبمرجعیوجودوجدیدشرایطازآگاهیعدمدلیلبهاغلبزناناین. داردوجود
وبرندمیسربهآندرموقتطوربهکهکشوريیامقصدکشورزبانندانستنخشونت،اعالم

اینتکرارموجبکهشرایطیازخروجبراياقدامیهیچشدن،بازگرداندهازترسهمچنین
).Freedman, 2016: 19(کنندنمیشود،میخشونتنوع

بهکهکودکانوباردارزنانویژهبهزنانبرايکافیاسکانمراکزومناسبامکاناتفقدان
مهمعواملدیگرازندارند،راپذیرشحداقلیاستانداردهايحتیمتقاضیان،بااليتعداددلیل

پلیسنیروهايپناهجویان،دیگرسويازجنسیتبرمبتنیوجنسیهايآسیببروزخطرتشدید
کهیونانمانندکشوريدروضعیتاین. استاروپاییکشورهايمرزيوساحلیگاردهايو
شدیدتراست،روبروکوتاهیمدتطیپناهجوهزارصدهاهجومباکمتراقتصاديمنابعبا

کهیونانردپناهجویاناستقرارهايمحلوهاکمپنامناسبامکاناتوبدبسیارشرایط. است
کهاي استگونهبهاستمردانوزنانبرايبهداشتیفضاهايجداسازيامکانبدونمعموالً

1. Vulnerable.
2. Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis,
2016: 6.
3. Family Reunification Procedure.
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هامکاناینبهراعمومیفضاهايوهاپاركبازفضايدرماندنهااز خانوادهبسیاريوزنان
د کننمیتوصیفاسفناكوغیرانسانیرامراکزاینشرایطهاآنزیرادهند،میترجیح

)Freedman, 2016: 22 .(
جملهازدالیلیبهمعموالًگیرندمیقرارخشونتوآسیبمعرضدرکهزنانیکلیطوربه
وخشونتمواردسختیبهخشونت،مرتکبگیريانتقامازترسوخوردنانگازترسشرم،

بهناهجوپزناندربارهموضوعاین. کنندمیگزارشراتجاوزوجنسیهايخشونتویژهبه
چگونگیبهنسبتکافیاطالععدمجملهازدالیلیبهزنانایناغلب. شودمیترپیچیدهمراتب
همسر،حضورشدن،بازداشتشدن،بازگرداندهازترسجملهازآنپیامدهايخشونت،اعالم

زابراازمترجم،وجودباحتیزبانیمشکالتهمچنینومصاحبهحینبستگانازیکییاکودك
هايویژگیبامنطبقپناهندگیپذیرشفرآیندایجادبنابراین،. کنندمیاجتنابدادهرخاتفاقات

پناهندگی،پروسهدرزنمترجمانوکنندگانمصاحبهکارمندان،بهدسترسیجملهازجنسیتی،
مترجمانوکارمندانازاستفادهامن،ومجزامحلیکدرفرديمصاحبهامکانآوردنفراهم

ارائهازاطمینانحصولهمچنین،1نباشندپناهجوهموطنالمقدورحتیکهدیدهآموزش
ویژهبهخطرمعرضدردخترانوزنانبرايکافیپزشکیوروانشناسیحقوقی،هايحمایت

شایان. استافراداینشناساییفرآیندهايجنبهمهمترینازدیدهآسیبوخشونتقربانیزنان
سازمانعالیکمیساریايعملراهنمايدرخصوصایندرمناسبیعملیتاقدامااستذکر
رصد. داردوجودشده،تدوین2008سالدرکهکودکانوزنانازحمایتبرايمتحدملل

محلازبازدیدورود،بدودرافراداینشناساییبراينهادمردمهايسازمانهمکاريبامرزها
کناردردخترانوزنانمشارکتداوطلب،پناهجویانکمکباهاکمپدرپناهندگاناقامت
اجتماعیهايتوصیهوحقوقیاطالعاتارائهبرايرسانیاطالعمرکزایجادها،ارزیابیدرمردان

سامانهایجاداردوگاه،ازخارجهايمحیطدرپناهندگاناقامتمناطقیاهاکمپدر
وضعیتتعیینفرآینددرخطرمعرضدریادیدهخشونتافراددهیارجاعودهیگزارش

یاخشونتقربانیزنانشناساییبرايسندایندرکهاستراهکارهاییجملهازافراد،پناهندگی
2.استشده ارائهپناهندگانجامعهدرخطرمعرضدر

1. UNHCR, Position Paper on Violence against Women and Girls in the European Union,
March 2014: 4-5.
2. UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls, 2008: 86.
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نهادهايوکشورهاکنونیپاسخ،2016مارسدراروپاشورايبشرحقوقکمیسربیانیهبنابر
بایدخشونتانواعبرابردرکودکانوزنانازحمایتبرايونبودهکافیپدیدهاینبهاروپایی
زنانخاصشرایطونیازهاتاشدهخواستههادولتازبیانیهایندر. گیردصورتفورياقدامات

فتهگرنظردرپناهجویانازحمایتواسکانپذیرش،هايفرآیندواقداماتکلیهدردخترانو
برمبتنیوجنسیهايخشونتازکهافراديویژهصورتبهوزنان، کودکانعالوهبه. شود

اولویتدرمجدد،اسکانوخانوادهاعضايبهالحاقجهتبایستمیاند،یافتهرهاییجنسیت
,Nils Muižnieks(گیرندقرار 2016: 1-3 .(

یژهویتدر حماپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریاياقدامات.3
خشونتبرابردراز زنان 

)V(قطعنامهموجببه1950سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال یعالکمیساریاي
. شدیسسازمان ملل متحد تأسیعموممجمعتوسطاست،سازماناینتأسیسسندکه428

وانساندوستانهدارد،غیرسیاسیامالًکماهیتعالی،کمیساریايکار«کمیساریااساسنامهمطابق
استموظفکمیساریا1.»داردارتباطپناهندهدستجاتوهاگروهبهاصوالًواستاجتماعی
حمایتتحتاشخاصسایروپناهندگانازجهانیحمایتجهتدرراالمللیبینهايحرکت

سازماناولیههدف. نمایدهماهنگوهدایتآنان،مشکالتحلمنظوربهوسازماناین
نحويبهراالذکرفوقوظایفبایدواستپناهندگانبهداشتوسالمتوحقوقازحراست

حقوقازتاکوشدمیسازماناین. نگیرندقرارخطرمعرضدرپناهندگانکهدهدانجام
اموالتحصیلحقابتدایی،تحصیلحقاشتغال،حقجملهاز1951کنوانسیونمطابقپناهندگان

بازگرداندنممنوعیتصالح،دادگاهبهدسترسیحقآمد،ورفتآزاديحقها،داراییو
اطمینانثالثکشوردرآنهامجدداسکانوخودکشوربهآنهاداوطلبانهبازگشتاجباري،

نهادهايدیگرباهمگامکمیساریااست،یادآوريشایسته). 91: 1374صفایی،(کند حاصل
زنانعلیهتبعیضوخشونتهرگونهمحوبراي1990دههابتدايازکهريمسیدرالمللیبین

حقوقکلیاصولمبنايبرکمیساریا،هايفعالیتواقدامات. نمایدمیاقداماست،شدهآغاز
رعایتدختران؛وزنانتوانمندسازيومشارکتتبعیض؛منعوبرابري: جملهازبشرالمللبین

1. UNHCR, Collection of International Instruments Concerning Refugees, 1979: 5.
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1.استگرفته صورتدخترانوزنانبهنسبتتبعیضهرگونهومحوکودكعالیهمنافع

دنیا،سرتاسردرپناهندگاناموراصلیمتولیعنوانبهسازمان،ایناست،ذکربهالزم
هاياولویتازیکیعنوانبهرابرابر انواع خشونت در2کودکانوزنانازحمایتموضوع
درجامعیهايبرنامهوهادستورالعملتدوینباکندمیتالشواستداده قرارخودهايفعالیت

خاص زنان و یازهايحقوق و نیترا در رعاییاروپايهااز جمله دولتهادولتهمهزمینه،این
ییراهنمایپناهندگيهاگسترده مهاجران و بحرانيهادر زمان حرکتیژهدختران پناهنده به و

توجه به موضوع جنس و يبراعملیراهنمايعنوانهبهابرنامهایناستالزمینهمچن. کند
.شوندبکارگرفتهپناهندگیزمینهدرملیمقرراتتدویندریتجنس

بههنوززنانحقوقپناهندگان،وضعیتدرباره1951کنوانسیونتدوینزماندراگرچه
ازشدهارائهتعریفدروبودنشدهشناختهالمللبینحقوقبنیادینهايجنبهازیکیعنوان

ترسعلتبهکهاستفرديوضعیتپناهندگی«: داردمیبیانکهکنوانسیون1مادهدرپناهنده
اجتماعیهايگروهبعضیدرعضویتیاملیتیامذهبیانژادبهمربوطعللبهاینکهازموجه

خودعاديسکونتمحلکشورازخارجدرـگیردقرارشکنجهتحتسیاسیعقایدداشتنیا
کشورآنحمایتتحتراخودخواهدنمیمذکورترسبعلتیاوتواندنمیوبردمیسربه

محلکشورازخارجدرحوادثیچنینازپسواستتابعیتفاقدکهصورتیدریادهدقرار
کشورآنبهخواهدنمیمذکورترسبعلتیاتواندنمیـبردمیبسرخوددائمیسکونت
اما،است؛نشده جنسیتوجنسبرمبتنیتعقیبوشکنجهآزار،بهاياشاره،»بازگردد

اذیتوآزاردربارهخوددستورالعملدرپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریاي
راجنسیتبهمربوطپناهندگیهايدرخواستپذیرشموضوع،2002سالدرجنسیتازناشی

برمبتنیهايخشونتمشخصطوربه. نمودبیانپناهندهتعریفازمناسبتفسیرمبنايبر
وقاچاقزنان،جنسیاندامقطعتجاوز،اجباري،ازدواجخانگی،خشونتمانندجنسیت

برخورداريحقبهنسبتجديهايمحدودیتاثرمانندفزآیندههايتبعیضجنسی،کشیبهره
شدهپذیرفتههايسنتیاعرفازکهزنانیبهنسبتشدیدونامتناسبهايمجازاتومعیشتاز

1. UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls, 2008: 35.
دخترانازحمایتشاملالمللیبینمتوناغلبدر»جنسیتبرمبتنیوجنسیهايشونتخبرابردرزنانازحمایت«مفهوم2.

بهپناهندهوپناهجوکودکانپذیريآسیببهتوجهبااما. استصورتهمینبهنیزمقالهاینرویکرد. شودمینیزسال18زیر
.استشده اشارهنیزگروهایندربارهضرورياقداماتواساسینیازهايبرخیبهنوشتارایندردختر،کودکانویژه
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تواندمیگیرد،صورتغیردولتیفاعالنیادولتسويازچهاندکردهتخطیخوداجتماعدر
1.باشدپناهندگیدرخواستبرايدلیلیوموجهآزارمصادیقاز

جنسیتوجنسبهمربوطمسائلبهتوجهلزومبرهالدستورالعمسایردرهمچنینکمیساریا
بهتوانمیخصوصایندر. استکرده تأکیدپناهندگیدرخواستعواملعنوانبه

:  نموداشارهذیلهايدستورالعمل
درعضویتدربارهپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریايدستورالعمل

اجتماعیگروه«ازکهتعریفیبراساسوسنداینمطابق؛20022سالدر»خاصاجتماعیگروه«
تغییريقابلغیروتاریخیمشترك،هايویژگیدلیلبهتوانندمیزناناست،شده ارائه»خاص

اینبهامرایناست،ذکربهالزم. شوندشناسایی»خاصاجتماعیگروه«عنوانبهدارندکه
عنواناینتحتپناهندگیوضعیتاحرازشرایطواجدجامعهیکزنانهمهکهنیستمعنی

قرارازناشیموجهآزاروترسبرمبنیرادیگريدالیلبایدپناهندگیمتقاضیفرد. هستند
. کندارائه»خاصاجتماعیگروه«درگرفتن
درانسانقاچاقدربارهپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریايدستورالعمل
اقامتمحلدرواندشدهقاچاقدیگرکشورهايبهکهافراديسنداینمطابق؛20063سال 

کشورداخلدرکهافراديدهند،میپناهندگیدرخواستحمایتدریافتبرايخودکنونی
المللیبینحمایتدریافتبرايدیگريکشوربهآزارازترسدلیلبهامااندشدهقاچاقخود

گرفتنقرارازموجهیترسامااندنبودهقاچاققربانیاگرچهکهافراديینهمچنواندگریخته
دیگريکشوربهحمایتدریافتبرايودارندخودکشوردرانسانقاچاقمعرضدر

.هستندژنو1951کنوانسیونتحتپناهندگیوضعیتدریافتمشمولاند،گریخته
اندامقطعدربارهپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریايدستورالعمل

جسمیسالمتبهشدیدضررموجبکهرازنانختنهعملکمیساریا؛20094مورخزنانجنسی

1. UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, 2002: 3.
2. UNHCR, Guidelines on Membership of a Particular Social Group, 2002 (Guidelines
on International Protection:“Membership of a Particular Social Group” within the context
of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of
Refugees).
3. UNHCR, Specific Guidance on Trafficking, 2006 (UNHCR issued Guidelines on
International Protection: The Application of Article 1A (2) of the 1951 Convention
and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of trafficking and
persons at risk of being trafficked).
4. UNHCR, Guidelines on Female Genital Mutilation (FGM) , 2009
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سالمت،برحقنقضوجنسیتبرمبتنیهايخشونتمصادیقازگردد،میقربانیفردروانیو
زنانجنسیاندامطعقسند،اینبراساس. داندمیحیاتحقخاصموارددروتبعیضعدمحق

بههستند،آنانجامخطرمعرضدرکهکسانییاوعملاینقربانیانو1اذیتوآزارمصادیقاز
.هستندپناهندگیدریافتشرایطواجد»خاصاجتماعیگروه«اعضايعنوان

از زنان پناهنده، یتحماینهرا در زمییو اجرایاقدام اساس5یطور کلبهکمیساریا
به کار یتیجنسيبه برابردستیابیو یتبر جنسیمبتنهايیضها و تبعاز وقوع خشونتیريجلوگ

:ازعبارتندکه2گرفته است
بر یمبتنيهاخشونتبامقابلهبرايدر سطح کشورها یکپارچههاييهمکارتوسعه
؛نسبت به زنانیخانگيهااز جمله خشونتیتجنس

به همراه و حصول یازو ثبت نام زنان بدون نپناهندهمردانوزناننامثبتیکسانفرآیندایجاد
ي؛آمد به صورت فردرفت و يو آزادیتامني،ها به خدمات ضرورآنیاز دسترسیناناطم

کمیساریاکاريمختلفسطوحدرزننیرويدرصد50کارگیريبهازاطمینانحصول
ها؛کمپدروشهريروستایی،سطحدر

مدیریتزنان پناهنده در یممستقیرو غیمو مشارکت مستقيهمکاراز اطمینانحصول
غیرخوراکی؛کاالهايوغذاتوزیعها، کمپ
زنان و دختران يمناسب برایبهداشتهايیسو سروبهداشتیآوردن امکانات فرآهم

3.سازمان ملل متحد در امور پناهندگانیساریايکميمطابق استانداردها

1. Persecution.
منتشر1995سالدرکه»پناهندگانبهنسبتجنسیهايخشونتدربارهپاسخوپیشگیريايراهنم«درمشابهیاقدامات2.

ذکربود،دادهرخویتناموسومالیروآندا،هرزگوین،وبوسنیدرزنانبهنسبتشدیديجنسیهايخشونتزمانیکهدرشد،
: ك.ر. گردید

UNHCR, Sexual Violence against Refugees, Guidelines on Prevention and Response,
1995

و 1993سال در»یجنسيهااز پناهندگان و خشونتیتحما«با موضوع 73به شماره یساریاکمییاجرایتهساالنه کمیجنتادر
وانزنبرابريجملهازمشابهیاقداماتبرنیز»خطرمعرضدردخترانوزنان«عنوانبا2006در سال 105ساالنه شماره  یجنتا

زنانازبیشتريتعدادبکارگیريواستخدامدرجنسیتیتعادلرعایتوپناهندگیفرآیندوخدماتدریافتدرپناهندهمردان
:گردیدتأکیدپناهندگیبامرتبطهايعملیاتدرمتخصص

UNHCR   Conclusion on Refugee Protection and Sexual Violence, No. 73 (XLIV) –
1993;
UNHCR Conclusion on Women and Girls at Risk, No. 105 (LVII), 2006, para. (i)(v).
3. UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and
Internally Displaced Persons, Guideline for prevention and Responses, UNHCR
Publication, 2003: 30.
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و اظتحفيامور پناهندگان براسازمان ملل متحد دریعالساریايیکميهاتالشیگرداز
و افرادنگرشوبینشارتقاي،اسناد خاصینبه تدوتوانیاز زنان و کودکان پناهنده میتحما
از زنان یتحمايراهنما«ینتدو. کرداشاره،کارمندان سازمانرايبمرتبطهايآموزشارائه

کارمندان و همکاران یآگاهیشدر افزایساریااقدامات مهم کمازیکی» 1991پناهنده در سال 
مشکالت ینايبراییهاحلراهیافتناز زنان پناهنده و یتسازمان درباره مشکالت حماینا

یريگیمدر تصممشارکتزنان در يهمکاریرو تأثیتاهمیصآن زمان تشخدر. 1شودمیتلقی
نوآورانه محسوب هدف،گروهزناناز یتوط به حمامربهايفعالیتیگرو دیزيرو برنامه

یساریاحقوق کودك، کمیونساختار به وجود آمده در کنوانسیپس از آن و در پ. گردیدیم
یناترویج، در »1994و مراقب از کودکان پناهنده در سال یتحمايراهنما«با ارائه بارینا

یازهاییتفکر که کودکان نینايه جابشودیترعایددارند که بایتفکر که کودکان حقوق
و یچهار اصل کليحقوق بر مبناینا2.کردیفااییگردند، نقش بسزاییشناسایددارند که با

ها، تعهد به حفظ حق مرتبط با آنهايگیريیممشارکت کودکان در تصمیض،تبعمنعمهم 
کودك یهمنافع عالیتحفظ بقا و رشد کودك و رعایزانحداکثر میتکودکان با رعایاتح

قلمداد يرشد و بقا کودکان پناهنده ضروري، براحقوق کودك ذکر شدهیونکه در کنوانس
,Mole, Catherlne(است شده نیازهايتحققو یتحمابرنامه«یگر،طرف داز). 186 :2010

یتهکمتأییدوهمکاريباکمیساریاتوسط 2003در سال »پناهندهکودکانوزنانازحمایت
و هاینگرانگیردکهیدربر مرایهدف اصلششبرنامه ینا. شدمنتشر سازمانایناجرایی
-1: اهداف عبارتند ازینا. دهدیاز زنان و کودکان را پوشش میتبه حمامربوطهايچالش
-2پناهندگان؛وضعیتدرباره1967الحاقیپروتکلو1951کنوانسیونمفاداجرايتقویت

مرتبطهاينگرانیمؤثرترشناسایی-3؛گسترده مهاجرتيهاپناهندگان در حرکتاز حمایت
پناهندگان؛دریافتظرفیتافزایشباکشورهامیانمسئولیتوفشارتسهیماهمیت- 4امنیت؛با
خاص یازهاينکردنفرآهم -6پایدار وهايحلراهبهدستیابیايتالش مضاعف بر-5

). UNHCR Agenda for Protection, 2003: 10(پناهندگان زن و کودك 
درپناهندهزنانومردانمشارکتازاستفادهباتاکندمیتالشکمیساریایگر،ديسواز

1. UNHCR's Guidelines on the Protection of Refugee Women, 1991.
2. UNHCR's Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, 1994: 20.
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برمبتنیوجنسیهايخشونتبامقابلهبرايکههاییبرنامهاجرايوریزيبرنامهطراحی،
و پناهندگان را پناهجویانشارکت و میتمسئولاحساسمیزانشوند؛میگرفتهکاربهجنسیت

فوق مواردمحدود به یساریااقدامات کماما. دهدارتقااز زنان و کودکان یتو حماحفاظتدر
از یزنیاجتماع–يو اقتصادیحقوقیتی،امنبهداشتی،مستقیمهايکمکارائه، بلکه شودینم

يو افراد متخصص برایدهدآموزشکارمندان یلهبه وسیساریااست که کمیجمله اقدامات
به طور .)Türk, Eyster, 2010: 167(گیردیها به کار منوع خشونتینو واکنش به ایشگیريپ

یندر پاسخ نسبت به اواکنشیاقداماتوپیشگیرانهاقداماتدستهدودرکمیساریااقداماتکل
ینگاهبااست کردهیسعیساریااگرچه کمرسدیبه نظر م. شودیمبنديیمموضوع تقس

ازبسیاريامانماید؛تنظیمراشودمیاشارههاآنبهذیلدرکهاقداماتیواهدافجانبه همه
برزمانبسیارخشونت،ساززمینههنجارهايوهانگرشتغییردرباره اصالحیوفرهنگیاقدامات

گستردهيهاحرکتوپناهندگیهايبحرانشرایطدربویژهاهدافاینتحققوبوده
زنان و ياز جمله توانمندسازیگرياهداف و اقدامات دی،از طرف. استدشواربسیارپناهجویان

همکاريمستلزممناسبیو مراقبتیتیدختران پناهنده و فراهم آوردن امکانات و خدمات امن
.شودروبرو ییهاکه در اجرا ممکن است با چالشاستهادولت

یتبر جنسیمبتنيهادر خصوص خشونتیساریاکمپیشگیرانهاقدامات. 3- 1
اقدام مهم پنجدراز زنان و کودکان دختر را یتحمايبرایساریاکمیشگیرانهپاقدامات

وقوعکاهشبرايیزبانو میتترانزهايدرکشوراقدامات اینبکارگیري. خالصه کردتوانیم
: که عبارتند ازاستيان ضرورنسبت به زنان و دخترجنسیتبرمبتنیوجنسیهايخشونت

يبر توانمندسازیدبا تأکیفرهنگ–یاجتماعيو هنجارهایجراهاينگرشو بینشتغییر- الف
طراحی- پآن؛ یتینظام حماوجامعهوخانوادهساختاراصالحوبازبینی- بزنان و دختران؛ 

برکاروبررسی- تکان؛کودوزناندسترسیوضعیتونیازهابا متناسبخدماتوامکانات
استانداردهايباهاآناقداماتمطابقتازاطمینانحصولورسمیحقوقیوسنتیهاينظامروي

یتبر جنسیو مبتنیجنسيهااز خشونتیثبت و ضبط حوادث ناش- ثالمللی؛بینبشريحقوق
1.یتو حمایگیريپيبرا

1. UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and
Internally Displaced Persons, Guideline for Prevention and Responses, 2003: 34.
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شناساییمخاطراتبایدابتدایشگیرانه،پرمؤثاقداماتوتصمیماتاتخاذبرايبنابراین،
وپناهجوگروهمشارکتوآموزشسازي،آگاهاقداماتهمهدریستضرورینهمچن. شوند

دولتیومحلیمقاماتومیزبانجامعهافرادبشردوستانه،حقوقهايکمکنیروهايپناهنده،
.گیردقرارنظرمدمیزبانکشور

یتبر جنسیمبتنيهااز خشونتیبه حوادث ناشاسخپدر یساریاکماقدامات.3- 2
حوادث، ممکن است یناز اگیريیشپناهندگان و پیآگاهیشافزايها براوجود همه تالشبا

اجتماع يصورت، الزم است تا همه اعضادر آن. اتفاق افتدیتبر جنسیو مبتنیجنسيهاخشونت
ینصورتایرآگاه باشند، در غیصالحمات ذاتفاقات به مقاینگزارش افرآیندپناهندگان از 
هايیتارائه حمازمینهدرکمیساریانقش. گیردنمیصورتیقربانيالزم برایتیاقدامات حما

و المللیینبيهاها، سازماننهادها در کنار نقش دولتیناز مؤثرتریکیهمواره به عنوان ضروري
ینهدر زمیساریابا کميمتعهد به همکاریزا نهدولت. مردم نهاد شناخته شده استيهاسازمان

ینا. ها هستندآنیهعلیضها و محو انواع تبعخشونتینایقرباندختراز زنان و کودکان یتحما
از زنان و کودکان دختر در معرض یتاز حمایناشیتفشار و مسئولیمدر جهت تسههايهمکار
که در ياسکان مجدد افرادیرنظیداريپايهاحلدر قالب راهتواندیاست و میقربانیاخطر 

یساریاکمییاجرایتهعالوه کمبه. یردصورت گیزبانکاهش بار دولت ميبرا،معرض خطر هستند
جهتیبه عنوان عاملیاناز پناهجویبار ناشیمتسهيبراالمللیینبهايهمکاريبهصراحتاً 

تأکیدنسبت به زنان یتبر جنسیمبتنيهاونتو خشیجنسهايسوء استفادهبا مقابلهو یشگیريپ
نوعازحاصلتبعاتبامتناسببایدیتیحماویاتخاذ اقدامات واکنشید،بدون ترد1.کندیم

طوربهاقدامات ینا. باشدمجدد يسازیاتفاقات و قربانیندر جهت کاهش آثار اوهاخشونت
: عبارتند ازخالصه

؛پناهندگاناجتماعاتدررسانیاطالعوکنندهاهآگآموزشی،هايفعالیتتوسعه
یافتگان؛نجاتیاقربانیاننیازهايبهواکنشچگونگیبرايفعاالنآموزش
ارزیابی؛وبررسیگزارش،ارجاع،هايممکانیزایجاد
اتفاقات؛بهپاسخبرايپناهندگاناجتماعتوانمندسازي

1. UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls, 2008: 96.
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یافتگان؛نجاتیایانقربانیو بهداشتیزشکپیازهايبه ندر پاسخ یتوسعه اقدامات پزشک
یایانبه قربانشناسیروانویاجتماعنیازموردخدماتارائهجهتریزيبرنامه

یافتگان؛نجات
؛متناسبیو محافظتیتیامنيهااز انجام واکنشیناناطمحصول
يرو همکایشناخت حقوق مل(واکنش مناسب يبراییو قضایساختار حقوقیکیجادا

ینمرتبط با سقط جنینتجاوز، شناخت قوانیاز زنان قربانیتحمايبرایمحليهابا دادگاه
؛)یرهو غياجبارياز بارداریناش

بالقوه؛فاعالندیگرنقششناسایی
از یريجلوگيعامالن و مرتکبان برارفتارونگرشاصالحوآموزشجهتریزيبرنامه

1.حوادثینوقوع مجدد ا

یتها و رعاو با احترام به خواستهمحرمانهبه صورت یدو اقدامات بااصولاینید،تردبدون
ذکر است، نقش یانشا. گیردصورتقربانییایافتهنجاتافرادانسانیحقوق و کرامت 

خودوپناهندهجوامعسازيتوانمند،مرتبط با پناهندگانیانسانیرويدر آموزش نیساریاکم
. استمهموشاخصبسیارقربانیان

احوالواوضاعوشرایطاساسبردارد یارکه در اختییسازمان با استفاده از ابزارهاینا
حقوق پناهندگان یلتحصجهتپناهنده يهاو رهبران گروهیردولتیغی،دولتيبا نهادهاموجود

حمایتئولیتمساگرچه مثال،عنوانبه. نمایدمیمشارکتپناهنده پذیریباقشار آسیژهبه و
دولت محل یایزبانعهده دولت مبریت،بر جنسیو مبتنیجنسيهاخشونتقربانیانازحقوقی

را المللیینبيحقوق بشرهايسازمانو کمیساریانقش توانینمامااست؛ یاقامت موقت قربان
برديموارچنیندریساریاکه کمیجمله حقوقاز. گرفتنادیدهافراد ینحقوق اایفايدر 
ییبه جا2یانقربانياجباربازگرداندنممنوعیتاصلها نظارت دارد، آن توسط دولتیترعا

UNHCR, Handbook for the Protection of(3استیرند،که در معرض خشونت مجدد قرار گ

Women and Girls, 2008: 118 .(
1. UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and
Internally Displaced Persons, Guideline for prevention and Responses, 2003: 55.
2. Non – Refoulement.
3. UNHCR, Protectors, Providers, Survivors: A Dialogue with Refugee Women in
Finland, 2011: 6.
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زنانازحمایتدراروپاییهايدولتعملکردازکمیساریاهايارزیابیبرمروري.4
دیدهآسیبیاخشونتمعرضدرپناهنده

ازسوء استفادهوخشونتوقوعخطر یشسبب افزاياجباریآوارگشد،ذکرکههمانطور
در مقصدوترانزیتکشورهايدر،خودکشوردرمهاجروپناهندهرانزنان و دخت. شودمیزنان

و ینظامیروهايبرها و نماع پناهندگان، قاچاقافراد خانواده، اجتيمعرض انواع خشونت از سو
سازمان ملل متحد در امور یعالیساریايکميهاو گزارشمطالعات. گیرندمیقراريادار

روانیواقتصاديفشارهايتحملیلدلبهکه در اغلب موارد استاینبیانگراروپا درپناهندگان 
قراردلیلبهخانوادهدرپناهندهمردانسنتیجایگاهتزلزلوپناهندگانهايخانوادهتوسط 
ياز سوشدیدتريخانگیهايخشونتمتحملپناهندهزنانجدید،شرایطدرگرفتن

از زنان پناهجو در یتحمايمشخص براینقوانفقدان. خود نسبت به گذشته هستندیشاوندانخو
مرتکبانمجازاتيبراییاروپايکشورهایدر برخینقواننقصو یبرابر خشونت خانگ

. توسط زنان استیتحمادرخواستها و عدم خشونتینبروز ایشافزایلاز دال،پناهجو
یخاصیطقرار گرفته و در شرایدجدیساختار اجتماعیککه در دیدهخشونتزنانبنابراین،
. و توجه خاص دارندیتبه حمایازنبرند،یبه سر م

پناهندگیبحراندرزنانازحمایتدرکمیساریاهايتفعالیبهتردركبرايرسدمینظربه
مختصريبررسیی،پناهندگاروپاییمشتركنظامبهاجمالینگاهیباابتدااستضرورياروپا،

بنابریساریاکمچراکه. گیردصورتحوزهایندراروپاییايمنطقهمقرراتمهمتریناز
جامع و یکردرویجادبا اتاخواهدیمییوپااريها و نهادهادولتاز،خودینظارتیتمسئول

ژنو یونحقوق پناهندگان از جمله کنوانسالمللیینمعاهدات بیتحقوق بشرمحور، ضمن رعا
ها و دستورالعملیناروپا و همچنياآور منطقهالزاممعاهداتآن، یو پروتکل الحاق1951

. یرندمرتبط را بکارگهاينامهیینآ
گذشته به يهادههیطمهاجرتوپناهندگیحوزهدراروپاییرهايکشوهمکاريافزایش

نظاماین. شدمنجراروپا یهعضو اتحاديتوسط کشورهایپناهندگیینظام مشترك اروپایلتشک
ستردهمتعدد و گيهاتاکنون با توجه به هجوم موجیالديم1980دهه یلاز اواپناهندگی

پناهندگیاروپاییمشتركنظامینکهاز جمله ا. استتهیافتحوالتیاروپا يبه سویانپناهجو
و تالش استپذیرفتهپناهندگیاعطايدلیلوآزارمصداقعنوانبهراجنسیهايخشونت
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یجادایپناهندگيهابه درخواستیدگیرسفرآینددرمحورجنسیترویهو رویکرددارد تا 
1.کند

هاينامهیینمعاهدات و آییاروپایهتحاداروپا و ايذکر است، دو سازمان شوراشایان
دو سازمان ینعضو ايکشورهایهکلياند که براکردهیبحوزه تصوینرا در ايمتعدد

حقوق یتهستند که صراحتاً به رعایارياستانداردها و مفاد بسياسناد حاوینا. االجرا استالزم
. اندپرداختهپذیریبو آسیدهدیبسزنان آیژهزنان و دختران مهاجر و پناهجو به ویپناهندگ

و استانداردهاشده در یینتعاهدافاروپا مکلفند یهعضو اتحادهايدولتین،همچن
از زنان در معرض یتو حمایشگیريپيسازمان براینشده توسط ابینییشپهايدستورالعمل

هرچند گیرند؛ظرندریرا در مسئله مهاجرت و پناهندگیتبر جنسیو مبتنیجنسيهاخشونت
عنوانبه. اهداف آزاد هستندینحصول اواجراییهايروشونحوهانتخابدر یمقامات مل

یهاصالحو2011سال مصوب2یپناهندگیتدستورالعمل صالحیهاصالحدراینکهبهنظرمثال،
گرفتننظردر«صراحتاًاروپا اتحادیه2013مصوب سال 3یپناهندگیرشپذشرایطدستورالعمل 

ياشکال جدیگرقاچاق انسان، تجاوز و دیکه قربانيافرادپذیريیبو آسخاصشرایط
به المللیینبهايیتدر خصوص ارائه حما» اندهبودیو روانیجسمی،جنسيهاخشونت
منشور حقوق 19و 18اعمال مفاد بهنسبتیهعضو اتحاديهااست؛ دولتذکر شدهیانپناهجو
افراد است، ياخراج اجباریتو ممنوعیکه متضمن حق پناهندگ4ییاروپاهیاتحاداساسی
یتحمايدر جستجویتبر جنسیو مبتنیجنسيهاخشونتیلکه به دلیزنان و دختراندرباره

مضاعف زنان و کودکان دختر پذیريیبآس5.دارندیتهستند، مسئولدیدهیبو آسالمللیینب
2014سال مصوبزنان یهه پارلمان اروپا درباره خشونت علدر قطعنام» مهاجرتیتوضع«در 

جملهازدیگريعواملکناردراست و مورد توجه قرار گرفتهنیز) آور استیرالزامغيکه سند(
شده ذکر، شودمضاعفيهایضتبعموجباستممکنکهزنانیتو معلولمذهبنژاد،

1. UNHCR, Position Paper on Violence against Women and Girls in the European Union
and Persons of Concern to UNHCR, 2014: 4.
2. EU Qualification Directive (Recast).
3. EU Reception Conditions Directive (Recast).

کنندهبیان19ماده. کندمیتضمینراپناهندگانوضعیتدربارهژنو1951کنوانسیونتحتپناهندگیحقمنشور18ماده. 4
دیگربیانبه. داردوجودآنجادرشکنجهومجازاتاحتمالکهاستکشوريبهافراداستردادیاجمعیدستهاخراجممنوعیت

Nonاصلبرمادهاین – refoulementداردتأکید .
5. UNHCR Position Paper on Violence against Women and Girls in the European Union
and Persons of Concern to UNHCR, 2014: 4.
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مصوب سال 2اروپااتحادیهپناهندگیرآیندفدستورالعملاصالحیهمبنايبرهمچنین،1.است
ي به نحوگیرد؛صورتجنسیتبهنظرامعانبایدبایدرخواست پناهندگیبررسیندفرآ،2013

گرفتننظردروبررسیبرايدیده،آموزشکنندیکه با فرد پناهجو مصاحبه میکارمندانکه
یپناهندگیجنس متقاضدور همالمقیو حتداریتصالحکنندهدرخواستپذیريآسیبشرایط
. باشند
وزنانعلیهخشونتبامبارزهوپیشگیريدربارهاروپاشورايکنوانسیونیگر،ديسواز

2014و از سال ینتدو2011استانبول که در سال یونبه کنوانسوسومم3خانگیخشونت
از یضتبعینهزمیچه هاز زنان در برابر خشونت بدون توجه بیتاست، بر حمااالجرا شدهالزم

همچنینکنوانسیوناین61و60مفاد. داردیدمهاجرت تأکیتوضعیایپناهندگیتجمله وضع
براساس . اندیافتهاختصاص هستند،پناهندگیجستجويدرکهزنانیحقوقبهمشخصطوربه

ایجادوقانونگذاريبه واسطه «موظفند عضوهايدولتاستانبول یونکنوانس60ماده1بند 
آزار موجه در ینهبه عنوان زمیتبر جنسیمبتنيهاخشونتییشناسايبرامناسب،چارچوب

موظف هادولت«ماده ینا2وفق بند . »اقدام کنند،پناهندگان1951یونکنوانسیکماده يراستا
یونکنوانسیکو آزار ذکر شده در ماده یبتعقهايینهنسبت به همه زممحورجنسیتیربه تفس

یرشپذیطشرایدباهادولت«داردمیاشعار60ماده3بند نهایتاًو»اندپناهندگان، شده
ضمناً. »فراهم آورندمحورجنسیتیکردرا با رویپناهندگیندو فرآیتیخدمات حمای،پناهندگ

ياهخشونتیاندرباره قربانيبازگرداندن اجباریتاصل ممنوعیترعابر«نیزسند این61ماده
يشورايکشور از اعضا44در حال حاضر نه تنها . »کندمیتأکیدیتبر جنسیو مبتنیجنس

2017سالدرنیزاروپا یهاند، بلکه سازمان اتحادکردهیبتصویارا امضا یونکنوانسیناروپا ا
یتاروپا و اکثریهعضو اتحاديکشورهایهکلیگربه عبارت د. استنموده تصویبسند را ینا

یتجنسیکرديرویتمتعهد به رعایونکنوانسیناروپا مطابق ايعضو سازمان شورايشورهاک
يمکمل استانداردهايبه نحویونکنوانسینايهستند و هنجارهایپناهندگینهمحور در زم-

.  گرددیمیتلقییاروپاینظام مشترك پناهندگ

1. European Parliament, Resolution with recommendations to the Commission on
combating Violence Against Women, 2014: 2.
2. EU Asylum Procedures Directive (Recast).
3. Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against
Women and Domestic Violence.
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از زنان پناهجو اصالح یتحمااروپا در یهاز اقدامات مؤثر اتحادیگردیکیشک،بدون
که مبدأ يبود که به موجب آن درخواست هر فرد پناهجو تنها در کشور2دوبلیننامهآیین

ازبسیاريتابودشدهباعثامر ینا. گردیدیمیاروپا است، بررسیهورود او به خاك اتحاد
شرایطباهاییاشتگاهبازددرمدتطوالنیوخودسرانههايبازداشتخطرمعرضدرپناهجویان

زنان و ینهمچن. گیرندقرارکودکانوزنانجملهازپذیرآسیبهايگروهبرايویژهبهنامناسب
ياز کشورهایکیخانواده خود که قبالً در ياعضایگربه دیوستنکه با هدف پیدختران

خودخانوادهاعضايازرساندند؛یمییاروپايرا به کشورهاخودبودند، پناهنده شدهییاروپا
. گرفتندمیقرارجنسیتبرمبتنیوجنسیهايخشونتخطرمعرضدربیشتروشدندمیجدا

یگزینجايحقوق بشر محور تا حدیکردرو20131سالمصوب3دوبلیننامهآییندربنابراین
ايویژهتوجه "خانوادهپیوستنهم"طور مشخص به اصل به بهکنترل محور شد و  یکردرو

یلاگر دل،2یوروداكیستمپناهجو در سفردنامثبترغمعلینامهآییناین16مادهطبق. گردید
درخواست در ینسال باشد، ا18یرفرزند زیابه همسر یوستناو پیارائه درخواست پناهندگ
قوتکودکانخصوصدررویکرداین. شودیمیبررسيخانواده ويکشور محل اقامت اعضا

یکبهنسبتبرادريوخواهریافرزنديرابطهووابستگیهرگونهاحرازصورتدروگیردمی
.گردندمیخانوادهاعضايپیوستنهمبهشرایطایجادبهموظفهادولتکودك،

حصولبهمنجرمواردهمهدرهادستورالعملواستانداردهاوجودکهاستذکرشایان
رغم علی. شودیدر همه موارد نممناسبحمایتارائهوعملدرهاآنبکارگیريازاطمینان

در يجدهايیاروپا، نگرانیهدول عضو اتحادیانمشترك میقانونيهاوجود چارچوب
توجهو یتبر جنسیمبتنیپناهندگيهادرخواستدربارههاگیريتصمیمرویهخصوص تفاوت 

استانداردها اجرايدرتفاوتعالوه به. داردوجودیملهايگذاريیاستدر سجنسیتمقولهبه
از زنان و دختران شدهیتدر ارائه حماچندگانگیایجادسبب ،هاها توسط دولتو دستورالعمل

اروپایی،اتحادیهعضوکشورهايمیانکافیانسانینیرويومالیامکاناتنابرابريضمناً،. است
همهو استشدهعضورهايکشوبرخیتوسطاستانداردهااینکاملرعایتعدمسبب

پناهندگان 1951یونتحت کنوانسخاصاجتماعیگروهقالبدررازناناروپاییهايدولت
1. European Parliament and Council of Europe, Regulation (EU) No 604/2013, 26 June
2013.
2. EURODAC: European Asylum Dactyloscopy Database.
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یانتوسط قاچاقچیکشبهرهی،جنسيهاهمه موارد خشونتدرینهمچن. کنندینمییشناسا
شناختهان پناهندگیونمورد نظر کنوانسیتاذوزنان از موارد آزار یانسان و قطع اندام جنس

).Shreeves, 2016: 9(شوند نمی
درمتحدمللسازمانعالیکمیساریايگفتتوانمیالذکر،فوقدر نظر گرفتن موارد با

تالشدارد،کنندههماهنگونظارتینقشواقعدرکهسازمانیعنوانبهپناهندگانامور
کلیهبرايکهزمینهایندراییهتوصیهوهادستورالعملارائهوتدوینبرعالوهتاکندمی

همکاريبااست،االتباعالزماروپاییهايدولتجملهازسازماناینعضوکشورهاي
مقرراتوقوانیناجرايازاروپاشورايسازمانواروپااتحادیهخصوصبهاروپاییهايسازمان

برمبتنیوجنسیهايونتخشبرابردردخترانوزنانازحمایتدربارهايمنطقهوالمللیبین
مسئله یتبه اهمیتبا عناکمیساریا.کندحاصلاطمیناناروپاییهايدولتتوسطجنسیت،
ایندربینیپیشاستانداردهايومقرراتبکارگیريبرايگرهامصاحبهوکارمندانآموزش

- یتجنسیزشآموسازوکاراز ارائه ،مجددیضو تبعيسازیاز تکرار قربانجلوگیريو زمینه
درباره آموزشیاطالعاتو ارائه یپناهندگیندکارکنان فعال در فرآيبرایکسانمحور 

در ییبسزایرتأثتواندیامر ماین. کندیاستقبال میتجنسیتبا محوریمبدأ پناهندگيکشورها
یزنیپناهندگییکه از اصول نظام مشترك اروپایمشابه پناهندگيهابا پروندهیکسانبرخورد 

. هست، داشته باشد
و یجنسيهاکه از خشونتیزنان و دخترانبراي1مجدداسکاناست، یادآوريشایسته

. استآناننیازهايبهپاسخگوییبرايپایدارومناسبحلراهاند،یافتهییرهایتبر جنسیمبتن
کندیتالش موپاییاراتحادیهیسیونکميسازمان ملل متحد با همکاریعالیساریايکمبنابراین

اروپا که یهتوسط دول عضو اتحاددیدهیبزنان آسيبرایخاصیارهايتا از در نظر گرفتن مع
دهد،یها را به طور خودکار در فهرست افراد تحت پوشش برنامه اسکان مجدد قرار مآن
فتن نظر گردرشامل ینهمچنيهمکارینا.),675Türk, Garlick :2016(حاصل کندیناناطم
خطر،معرضدرزنان و دختران یتامنینو تأمدیدهآسیبزنان ازحمایتمتناسب با یارهايمع
2.شودمیثالثکشورانتخابفرآینددر

1. Resettlement.
2. UNHCR, Position Paper on Violence against Women and Girls in the European Union,
2014: 6.
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است که ممکن است سبب بازماندن یاز عواملیو اجتماعیفرهنگی،مذهبی،موانع زبان
١اجتماعیادغامهايبرنامهازندنبازماهمچنینویتیو خدمات حماهاکمکبهیابیزنان از دست

اروپا و دول یهاتحاديهابا سازمانيتا با توسعه همکارکندیتالش مکمیساریاین،بنابرا. شود
خاص زنان و دختران پناهنده یازهاينيپاسخگوي کهخدمات به نحوینایعضو، از سامانده

و رایگانترجمهخدماتارائهیرنظاتیاقداماز توانیمینهزمینادر. حاصل کندینانباشند، اطم
و زبان یادغام اجتماعيهافراهم کردن امکان حضور زنان در آموزشيمراقبت از کودکان برا

اجتماعی،ادغامتسهیلدر میزبانکشورزبانیادگیرياست،ذکرشایان. بردنامیزبانکشور م
به یابیدستتسهیلهمچنینوياورهمشابهداشتی،خدماتکار،بازاربهدسترسیتوانمندسازي،

یهدر اتحادیتیجنسياصل برابریتو رعایتبدون در نظر گرفتن جنسزنانیحقوق پناهندگ
). Sansonetti, 2016: 22, 29(مؤثر است بسیاراروپا 

پناهجوزنانشرایطبررسینتیجهدرپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریاي
کنونیشرایطدرکهکرداعالم2016و2015سالدراروپاپناهندگیبحرانردپناهندهو

ویونانمانندکشورهاییدرویژهبهنهادمردمودولتیهايسازماناروپایی،هايدولتاقدامات
يهاخشونتبرابردردخترانوزنانازحمایتبراي،روبرو هستندیانکه با هجوم پناهجویتالیاا

حرکتمسیردرکهکشورهاییدیگردر. یستنیوجه کافیچبه هیتبر جنسیبتنو میجنس
. وجود داردیمشابهیطشرایزندارندقرارمقصدکشورهايسمتبهمهاجرانوپناهجویان

همهکرامتوامنیتزنان،حقوقحفظجهتدررا هاییتوصیه2016سال دربنابراین،کمیساریا
بهجنسیکشیبهرهوسوء استفادههرگونهبرابردرهاآنازایتحمومهاجرانوپناهجویان

:شودیميبنددستهیکه در چند محور کلکردارائهاروپاییاتحادیهعضوهايدولت
دوستانه؛و حقوق بشربشرحقوقفعاالنوهادولتبینهمکاريافزایش
زن؛سانروانشناومترجمانویژهبهمتخصصنیرويافزایشوسازيظرفیت
دختران؛وزنانبویژهمهاجرانوپناهجویانبرايامکاناتوخدماتبهدسترسیتسهیل
به شدهیمتنظبروشورهايها و با استفاده از نشانهیو ارتباطیرساناطالعهايیزممکانبهبود
دیده؛یبزنان باردار و آسيبرایژهمهاجران و ارائه اطالعات خاص به ویتاکثريهازبان

یگرو دجنسیتبرمبتنیبشردوستانهداماتاقیريدستورالعمل بکارگاجراي

1. Integration.
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1.محوریتجنسيهادستورالعمل

پناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکرد، کمیساریاياذعانتوانمیسخندیگربه
وپناهجوزنانازحمایتبرايمناسباستانداردهايوهاراهکارارائهبرعالوهتاکندمیتالش
وزنانوضعیتازگزارشاتیتهیهبا یت،بر جنسیمبتنوجنسیهايخشونتبرابردرمهاجر

راافراداینازکاملحمایتبرايموجودهايخالءونیازهااروپاپناهندگیبحراندردختران
به » ن مجدداسکا«به عنوان مثال، راهکار . کندارائههادولتبهعملراهنمايیاتوصیهقالبدر

است که یاهدافینتراز مهمیکیی،پناهندگيهاحل بحرانیدارپايهاحلاز راهیکیعنوان 
صورت آناجرايدررا يترتا اقدامات گستردهخواهدیمییاروپايهااز دولتیساریاکم

یهاتحادیسیونتوسط کم2015يدر جوال2ییراستا، برنامه اسکان مجدد اروپایندر ا. دهند
افراد واجد ییشناسايبرایساریاکميهمکاربادول عضو ؛شد تا به موجب آنیباروپا تصو

المللیبینهايحمایتدریافتنیازمندافرادازنفرهزار20سالدوطییت،اولويو دارایطشرا
همچنین. کنندپذیرشیرقانونیغيهااز مهاجرتیريجلوگيو برامجدداسکانعنوانتحترا
يهادولتیی،جابهتحت عنوان برنامه جا2015اروپا مصوب سپتامبر يشورایمتصمموجببه

را که با هجوم یونانو یتالیاايهزار پناهنده از کشورها160دو سال یطیبایستعضو م
از برخیعمل دراما. 3کنندیرشپذیهعضو اتحاديکشورهایگرروبرو هستند، در دیانپناهجو
سپتامبرمانند مجارستان و لهستان تا ییاروپایهعضو اتحادیو شرقيمرکزياروپايهادولت
بسیارتعدادنیزچکجمهوريواسلواکیمانندکشورهایی. یرفتندرا نپذياپناهندهیچه2017

,Amnesty International(اندپذیرفتهراپناهندگانازاندکی تنهانههادولتاین). 1 :2017
معرضدرودیدهخشونتزنانازحمایتاستانداردهاياجرايجهتدررایمناسباقدامات

شده یینسهم تعیرشبا عدم پذ،4اتحادیهتصمیماتبرخالفعملدربلکهاند،نگرفتهبکارخطر

1. Initial Assessment Reports: Protection Risks for Women and Girls in the European
Refugee and Migrant Crisis, 2016: 6-10.
2. Commission Recommendation on a European Resettlement Scheme.
3. Council Decision on Establishing Provisional Measures in the Area of International
Protection for the Benefit of Italy and Greece.

. هستندسیاسیاثرواهمیتداراياماکنند،نمیایجادهادولتبرايحقوقیتعهدوالزاماگرچهاروپاکمیسیونهايتوصیه.4
احتمالدلیلهمینبه. رندداسندمخاطبانبراي»مستقیماعمالقابلیت«وبودهآورالزامامااروپاییاتحادیهشورايتصمیمات

پناهندگانپذیرشازامتناعدلیلبهچکجمهوريولهستانمجارستان،کشورسهبهنسبتراهاییتحریماروپااتحادیهدارد
. کننداعمال
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یطشرایدسبب تشدیان،از ورود پناهجویريجلوگيپناهندگان و بستن مرزها برایرشپذيبرا
وسوئدمانندقدرتمنديومعدودکشورهايجزرسد،مینظربه. اندشدهافراد یناينامناسب برا

تواناند،یرفتهو چند هزار پناهنده را پذهستندنیزپناهجویانمقاصدمحبوبترینازکهآلمان
گذشته يهاسالطیرا پناهندگانازحمایتوپذیرشهايیهکامل استانداردها و توصاجراي
. اندنداشته

یريگنتیجه
به اروپا یرقانونیپرمخاطره مهاجرت غیرقدم در مسیت،پناهنده که به دنبال امنوپناهجوزنان

یتترانزيهااردوگاهیر،بوده و در طول مسپذیرتریبآسیانپناهجویگرنسبت به دگذارند،یم
. هستندیتبر جنسیو مبتنیجنسيهاو خشونتيمقصد در معرض خطرات جديو کشورها

يشدن مرزهابستهو2015اروپا پس از سال یپناهندگبحرانیپدردهدینشان مهایبررس
اقدامات ي،و مادیزیکیفیاروپا و فقدان امکانات کافیهاتحاديکشورهایبرخیانمینیزم

زنان و دختران یازهايبه نییو پاسخگویتحمايبراییاروپايصورت گرفته توسط کشورها
توسط نهادها و فعاالن حقوق زنان گرفتهصورتهايتالشرغمعلی. استنبودهیپناهجو کاف

از جمله در نظر گرفتن پناهندگیدر حوزه حقوق یگذشته که منجر به تحوالتيهاسالیط
وضعیتژنو درباره یونکنوانس1خاص تحت ماده یگروه اجتماعيزنان به عنوان اعضا

و یتآزار و اذیقبه عنوان مصادیتبر جنسیمبتنو یجنسيهاخشونتییو شناساپناهندگان
افزایشبه نیازهنوزاست؛شده ییقضايآرایو برخالمللیینباسناددرترس موجه از آزار 

و حقوق یتمناسب و حفظ امنیتاز ارائه حمایناناطمبرايالدولیینبهاييو همکارتالش
اروپا يو سازمان شوراییاروپایهگرچه اتحادااست،ذکرشایان. داردوجودبشر زنان پناهنده 

یتاند، اما ماهکردهیبرا تصوییپناهندگان استانداردهاالمللینحقوق بياجرايدر راستا
از ورود آنان به یريو جلوگیاندر برخورد با پناهجوییاروپايکشورهایدوگانه اقدامات برخ

را دشوار یپناهندگیینظام مشترك اروپااروپا و کشور خود، قضاوت درباره عملکردیهاتحاد
منطقه، ینمشخص و نسبتاً جامع در ایتیحمايرغم وجود استانداردهایعلهمچنین. ساخته است

اتحادیهبهپناهجویانورودمبدأبرکشورهايبسیاريفشارتحمیلموجبدوبلینمقرراتاجراي
کشورها، ینآنان به ايز بازگشت اجبارزنان و کودکان ایژهبه وپناهجویاننارضایتیواروپا
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ازپناهندگاناموردرمتحدمللسازمانعالیکمیساریايشرایطیچنیندر. استشده
بشرحقوقرویکردبکارگیريومحورکنترلرویکرداصالحباتاخواهدمیاروپاییکشورهاي

و هایاستن و اتخاذ سپناهندگایرشپذیتظرفیشافزادربارهسازماناینهايتوصیهمحور،
خود نظارتینقشبا توجه به کمیساریااگرچه . محور را مورد توجه قرار دهندیتاقدامات جنس

توجه به يها برادولتشویقتی،کنونیزنان در بحران پناهندگیتوضعیدر بررسیسع
ه بیپناهندگیتوضعيبه عنوان عامل اعطایتبر جنسیو مبتنیجنسيهاخشونتیقمصاد

يهاحلاتخاذ راهيبراییاروپاياز کشورهایتحماینو افراد در معرض خطر و همچنیانقربان
رسدیاما به نظر مدارد؛و اسکان مجدد یاز جمله ادغام اجتماعیدر مسئله پناهندگیدارپا

نبودهیمنطقه کافینموجود در ایازهايبه نییپاسخگويسازمان برایناقدامات و امکانات ا
. است

کشورها و یاناز پناهندگان میبار ناشیمتسهیاسی،وجود اراده ساست،یادآوريشایسته
سازمان یعالیساریاياز جمله کمالمللیینبيهابا سازمانییاروپايهادولتیکنزديهمکار

و مقررات و المللیینتعهدات بیقدقيملل متحد در امور پناهندگان در جهت اجرا
از بروز یشگیريو پدیدهیباز زنان آسیتاز الزامات حماي،امنطقهيهادستورالعمل

.نسبت به زنان و دختران در معرض خطر استیتبر جنسیمبتنيهاخشونت
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