بيان مشترن حول اليساء والفحيات كبل اللمحين العامليحين لالجئين واملهاجزيً ،أيلول/سبحمبر 6106
في ًىمي  99و 02أًلىٌ/ظبخمبرً ،جخمع كادة العالم في ألامم اإلاخدذة لحػىس كمخحن مهمخحن بشأن ألاصمت العاإلاُت لالجئحن
واإلاهاجشًٍ :اجخماع سفُع اإلاعخىي للجمعُت العامت لألمم اإلاخدذة إلاىاكشت الخدشواث الىبحرة لالجئحن واإلاهاجشًٍ (بشباظت
خيىمتي ألاسدن وإًشلىذا) وكمت بشأن ألاصمت العاإلاُت لالجئحن (بذعىة مً الشبِغ أوباما).
وجلخظ هزه الىسكت جىضُاث الىواالث اإلاىكعت ،والتي لذيها خبرة في دعم الىاط الزًً ٌعاهىن مً الخهجحر اللعشي واظع
الىؿاق ،وهزلً جدذًاث خاضت جىاجهها اليعاء والفخُاث اإلاهجشاث .ففي ول ظىتً ،فش مالًحن الالجئحن مً دًاسهم بدشا عً
الحماًت ،هما ًفعل هشحر مً اإلاهاجشًٍ آلاخشًٍ الزًً هجشوا كعشا لىنهم ال ًىذسجىن في فئت الالجئحن اللاهىهُت اإلادذدة في
اجفاكُت الالجئحن لعام  .9999وكذ حعشع هشحر مً هؤالء ألاشخاص الىاصخحن للخمُحز أو الاغؿهاد أو العىف ،بؼؼ الىظش
عً اهؿباق الخعشٍف اللاهىوي لالجئحن عليهم أم ال .وواجب خماًت ألاشخاص الفاسًٍ مً الطشاع واليىاسر الؿبُعُت وػحرها
مً الظشوف الطعبت بدشا عً ألامان والىشامت هى الهذف ألاظمى .وٍيبغي أن ٌعامل جمُع الالجئحن واإلاهاجشًٍ ،بؼؼ الىظش
عً ظبب هضوخهم ،بىشامت واخترام لحلىق ؤلاوعان ألاظاظُت.
وجىاجه اليعاء والفخُاث الهاسباث مً الطشاع وألاصماث واليىاسر الؿبُعُت ،وهزلً اللىاحي يهاجشن ألظباب أخشي والعىف
اإلاجزلي أو الفلش ،تهذًذاث ملمىظت – مشل الاججاس بالبشش ،والاظخؼالٌ والعىف الجيس ي ،والحشمان مً خلىق ؤلاوعان
ألاظاظُت بما فيها الحم في ؾلب اللجىء 1.هما ًمىً أن جخفاكم اإلاخاؾش التي ًىاجهنها جشاء عىامل مخخلفت ،مشل العً
والعجض والعشق وػحرها ،ما ٌعني أن بعؼ اليعاء والفخُاث ًىاجهً مضٍذا مً الخمُحز والعىف والعىابم التي جدىٌ دون جلذًم
اإلاعاعذة والحماًت .وكذ بُيذ جلُُماث أجشٍذ في عامي  0299و 0292أن الاججاهاث الحالُت لعُاظاث وبشامج الهجشة
جضٍذ في هشحر مً ألاخُان علباث ألامان والحماًت اللاهىهُت لليعاء والفخُاث 2.وبُيذ دساظت وششث في حششًٍ الشاوي/هىفمبر
 0299أن بشامج الالجئحن في جشهُا وألاسدن ولبىان والُىهان والبللان فشلذ في الجىاهب ألاظاظُت إلاىع العىف اللابم على
الىىع الاجخماعي ومىاجهخه 3.وبُيذ دساظت عاإلاُت أجشاها فشٍم العمل اإلاشترن اإلاعني بالصحت ؤلاهجابُت في ألاصماث أن خطىٌ
اإلاشأة الىاصخت على الشعاًت الصحُت الجيعُت وؤلاهجابُت عمىما أكل مً اإلاعاًحر الذهُا أو معذوم في هشحر مً الحاالث 4.وعلى

الشػم مً هزه الخدذًاث ولها ،جىظم الىاصخاث أهفعهً لذعم جلذًم اإلاعاعذاث وجهىد الحماًت ،عبر إكامت أماهً آمىت
لليعاء وألاؾفاٌ مشال .بُذ أن جهىدهً جدظى خالُا بللُل مً الذعم أو الاعتراف مً الجهاث اإلااهدت وضىاع العُاظاث.
في اللمخحن وبعذهماً ،يبغي على الذوٌ أن جلتزم بما ًلي:
 )0ضمان مشارهة مجدية لليساء والفحيات الىاسحات في أعمال اللمحين وفي محابعة جهود الحىفيذ واملزاكبة واملساءلة.
وٍجب أن جدلم اللمخان جىاصها بحن الجيعحن في اإلاشاسهت مً جمُع ألاؾشاف .وٍيبغي أن ًماسط اإلاجخمع الذولي ما ًىص ي به
عبر حعهُل مشاسهت ممشالث مً مشاسب شتى .وهدً هشخب بالذعىة إلى "خؿـ شاملت إلاىاجهت أصمت الالجئحن" لخدلُم جلذم
على الطعُذ الىؾني عبر "ههج شامل للمجخمع وله" بما في رلً مشاسهت الحيىماث الىؾىُت واإلافىغُت العلُا لشؤون الالجئحن
واإلاجخمع اإلاذوي والالجئحن .وٍيبغي اجخار خؿىاث مذسوظت لخمىحن اإلاىظماث والشبياث اليعابُت اإلادلُت في مجخمعاث الالجئحن
واإلاجخمعاث اإلاػُفت على خذ ظىاء مً اإلاشاسهت الفعالت في هزه العملُت .وٍيبغي أن جخم اإلاشاكبت واإلاداظبت على هخابج اللمخحن
على الطعُذًً العالمي والىؾني ،بئششان مىظماث مجخمع مذوي وعابُت حعخؿُع جلذًم خبراتها لخدذًذ الشؼشاث وظبل اإلاض ي
كذما.
ً
 )0ثطبيم إجزاءات هجزة آمىة وكاهوهية ،عبر خيارات مثل لم شمل ألاسز املمحدة لالجئين ،بدل مً سياسة الزدع.
وضمان حطول جميع املهاجزيً على آليات فعالة للجوء والحماية اللاهوهية .زمت جشهحز مػلل على الشدع ًخجاهل ألاظباب
الجزسٍت للخهجحر اللعشي ،وٍجعل اليعاء والفخُاث أهثر عشغت لخؿش الاججاس والعىف اللابم على الىىع الاجخماعي ،وٍدىٌ
اإلاىاسد بعُذا عً الجهىد الشامُت إلى حعضٍض أهظمت الحماًت بشيل مىاظب في الذاخل والخاسج .وجدذًذا ،جؤزش مماسظاث لم
شمل ألاظشة اإلالُذة جأزحرا هبحرا وػحر مخىاظب على اليعاء وألاؾفاٌ وحعشغهم للخؿش  -إما بئجباسهم على البلاء في ظشوف
خؿشة في بلذهم ألام أو بلذ اللجىء ألاوٌ (بعذ أن ػادس سب ألاظشة بدشا عً معخلبل أهثر اظخذامت) أو بئسػامهم على الششوع
في سخلت خؿشة لجمع الشمل مع أفشاد ألاظشة الزًً ٌعِشىن في أمان .وختى في الذوٌ التي جؿبم إجشاءاث اللجىء ،كذ ًىاجه
الالجئىن ضعىبت هبحرة في الىضىٌ إلى مشل هزه ؤلاجشاءاث ومماسظت خلهم في لجىء آمً وظشَع وواضح اإلاعالم .وهىان هشحر
مً الخدذًاث الخاضت لػمان خطىٌ الالجئاث والعابذاث واإلاششداث وعذًماث الجيعُت على الدسجُل والخىزم الفشدي.
ومً هزه الخدذًاث حسجُل "سب ألاظشة" فلـ ،وهى عادة الشجل ألاهبر ظىا ،وضعىبت الىضىٌ إلى ؾالباث اللجىء في اإلاىاؾم
الحػشٍت ،والخمُحز بحن الجيعحن الزي ًؤدي إلى اظدبعاد الفخُاث مً الدسجُل .وعالوة على رلً ،ػالبا ما جخفم عملُاث
الدسجُل والفدظ في جدذًذ واف ومىاظب لليعاء والفخُاث الالحي سبما واجهً العىف غذ اإلاشأة أو هً معشغاث لخؿشه،
وفي غمان جلليهً الخذماث والحماًت الالصمت .وٍيبغي أن حعؿي الذوٌ أولىٍت لخعضٍض ألاؾش وؤلاجشاءاث اللاهىهُت التي جخىافم مع
الالتزاماث اإلاىطىص عليها في اجفاكُت الالجئحن والبروجىوىٌ اإلالحم بها ،مشال عبر آلُاث حسجُل جلبي الاخخُاجاث الخاضت
لليعاء والفخُاث ،وأن جػمً اجباع أفػل اإلاماسظاث في جػمحن أبعاد الاغؿهاد اللابم على الىىع الاجخماعي عىذ إكشاس وغعُت
الالجئ .هما ًيبغي أن جذعم الحملت العاإلاُت إلايافدت هشاهُت ألاجاهب التي دعا إليها "ؤلاعالن العُاس ي" .ولجعل هزا خلُلت
واكعتً ،خعحن على الذوٌ دعم جهىد الخيامل على اإلاعخىي الشعبي ،ومداظبت مشجىبي خؿاب وجشابم الىشاهُت ،وغمان جشوٍج
اللادة العُاظُحن لشواًاث إًجابُت عً الالجئحن واإلاهاجشًٍ ،وججىب لؼت الىضمت التي حعضص هشاهُت ألاجاهب.
 )3وضع حد لالححجاس الحعسفي وطويل ألامد لطالبي اللجوء واملهاجزيً .وسيادة دعم بدائل لالححجاس .جلجأ خيىماث
عذًذة لذي مىاجهت كػُت الالجئحن واإلاهاجشًٍ إلى ظُاظاث الشدع والاخخىاء والاخخجاص وػحرها مً الخذابحر التي جمشل اهخلاضا
مً مبذأ اللجىء .وحعشع هزه اإلاماسظاث اليعاء والفخُاث  -وهزلً ألاؾفاٌ ػحر اإلاصحىبحن بزويهم وألاشخاص روي ؤلاعاكت
وألاشخاص اإلاعشغحن للخمُحز على أظاط الخىجه الجيس ي وهباس العً وػحرهم  -لخؿش العىف اللابم على الىىع الاجخماعي
والاججاس بالبشش والاظخؼالٌ وإظاءة اإلاعاملت .عالوة على رلً ،أزبدذ ألابدار أن هىان بذابل أهثر سبدُت وإوعاهُت لالخخجاص

وحعخدم مضٍذا مً الذعم .ولهزه ألاظبابً ،خعحن على الذوٌ وغع خذ إلاماسظت اخخجاص ألاؾفاٌ بؼؼ الىظش عً وغعهم أو
وغع آبائهم همهاجشًٍ ،وعذم اعخلاٌ ؾالبي اللجىء إال همالر أخحر وألكل فترة ممىىت .وٍخعحن عليها اعخماد وجىفُز مبادا
وإسشاداث وجىضُاث مفىغُت الالجئحن بشأن خلىق ؤلاوعان عىذ الحذود الذولُت على أظاط أظبلُت خلىق ؤلاوعان وحعضٍض
أشياٌ بذًلت ػحر الاخخجاص جمىً ألافشاد مً اإلاشاسهت في ضىع اللشاس بشأن معخلبلهم.
 )4ثلديم جعهد ضزيح وثفطيلي بحماية جميع اليساء والفحيات الىاسحات مً العىف اللائم على الىوع الاجحماعي أثىاء
العبور وفي مزاهش الاسحلبال وعىد الوضول إلى وجهاتهً .تهذًذ العىف اللابم على الىىع الاجخماعي مىدشش اهدشاسا واظعا
غذ اليعاء والفخُاث أزىاء الجزوح وػالبا ما ًيىن أشذ مع اللاضشًٍ ػحر اإلاصحىبحن بزويهم واإلاعىكحن وألاكلُاث الجيعُت.
وٍيبغي مؿالبت الذوٌ بأن ًطبذ جىفُز "اإلابادا الخىجيهُت للجىت الذابمت اإلاشترهت بشأن مىع العىف اللابم على الىىع
الاجخماعي ومىاجهخه" إجشاء عمل كُاس ي في ول مشخلت مً مشاخل الاظخجابت ؤلاوعاهُت وجللاةي مشله جىفحر اإلاأوي أو الؼزاء.
وٍيبغي أن جطبذ اإلاماسظاث الجُذة اإلاعترف بها دولُا لػمان ألامً والحماًت هي الىغع الؿبُعي (هخىفحر إغاءة وافُت،
ودوساث مُاه ومشافم اظخدمام مىفطلت ومضودة بأكفاٌ ،وإكامت مىفطلت لليعاء أو ألاؾفاٌ اإلاعافشًٍ وخذهم) .ومع غشوسة
حعضٍض خذماث مىاجهت العىف اللابم على الىىع الاجخماعيً ،يبغي أن جترافم مع بشامج وكاًت كىٍت ،حششن الشجاٌ والفخُان
ولما أمىً وحععى إلى معالجت ألاظباب ألاظاظُت .فلجمُع اليعاء والفخُاث الحم في العِش بعُذا عً تهذًذ العىف
والاظخؼالٌ اإلاعخمش ،وٍجب أن جدطل الىاجُاث مً العىف اللابم على الىىع الاجخماعي على الخذماث ألاظاظُت .وٍيبغي
الخمعً بعذم الدعامذ مع وافت أشياٌ الاظخؼالٌ والاعخذاء الجيس ي ،بما في رلً إوشاء آلُاث إبالغ ظشٍت ،واجخار إجشاء آمً
وأخالقي في أظشع وكذ ممىً عىذ ؤلابالغ عً خىادر .وٍيبغي أن جخػمً ؤلاجشاءاث اللاهىهُت جذابحر علابُت غذ الجىاة
وخماًت للىاجحن بيافت العبل بما فيها مىدهم وغعُت كاهىهُت.
 )5سيادة حطول اليساء على فزص سبل عيش كاهوهية وآمىة جعشس كدراتهً على إعالة وحماية أهفسهً وأسزهً .ػالبا ما
جدخاج الىاصخاث إلى معاعذة في الحطىٌ على جطاسٍذ العمل ودخىٌ ألاظىاق بما ًمىنهً مً الاعخماد على أهفعهً .فالفشص
الاكخطادًت هادسة ػالبا في أماهً الجزوح ،وٍمىً أن جيىن أشذ هذسة أمام اليعاء بعبب مخاؾش الحماًت الحلُلُت أو
5
اإلاخطىسة وافتراغاث أخشي خىٌ كذساتهً .وكذ ًؤدي رلً ببعؼ اليعاء والفخُاث إلى آلُاث جىُف ظلبُت والضواج اإلابىش.
وفي هشحر مً ألاخُان ،لم ًضود الخذسٍب اإلانهي أًػا الىاصخاث بمهاساث ًؿلبها العىق بعبب كطش خُاساتهً على اإلاهً ألاهشىٍت
والخُاؾت وجطفُف الشعش والؿبخ .وباليعبت لليعاء اللىاحي ًخىكف وغعهً اللاهىوي على الششًٍ أو ضاخب العملً ،مىً
أن ًؤدي رلً إلى الاظخؼالٌ وجفاكم مخاؾش الحماًت .وإلاىاجهت هزه اإلاخاؾشً ،يبغي أن جيىن صٍادة فشص خطىٌ الىاصخاث
على عمل سظمي وهشٍم والبم مً أولىٍاث هزه اللمت .وٍيبغي أن جؿبم الذوٌ حششَعاث خاضت بدم العمل وبالعمل الالبم،
وأن جذعم عملُاث حعاوهُت حعمذ لالجئحن واإلاجخمعاث اإلاػُفت بخلبُت اخخُاجاتهم ألاظاظُت بأمان وبىاء كذستهم على الخىُف
ووغع أظاط جىمُت ؾىٍلت ألامذ .إن جبني اظتراجُجُاث حشاسهُت للخىمُت الىؾىُت ٌعضص الىمى الاكخطادي والخالخم الاجخماعي
واإلاعاواة بحن الجيعحن ،وٍطب في مطلحت جمُع ألاؾشاف اإلاعىُت.
 )6ضمان حطول جميع الفحيات الالجئات واملهاجزات على جعليم شامل عالي الجودة وآمً على جميع املسحويات.
فاألؾفاٌ الالجئىن واإلاهاجشون ًدطلىن على حعلُم ػحر واف في معظم الحاالث ،وفي هشحر مً الحاالث جدشم مىه الفخُاث
خطىضا وٍىتهً خلهً في الخعلُم الجُذ .ففي مخُماث الششق واللشن ألافشٍلي ،جلخدم بالخعلُم  9فخُاث فلـ ملابل ول
 92فخُان .هما أن غمان الحم في الخعلُم الجُذ للفخُاث الالجئاث ًدميهً مً الاعخذاء الجعذي وَعهم في الشفاه الىفس ي
والاجخماعي .وٍمىً أًػا أن ًدلم اإلاعاواة بحن الجيعحن وهى غشوسي لخدعحن إمياهاتهً الاجخماعُت والاكخطادًت .والفخُاث

الالجئاث خاسج اإلاذاسط أهثر عشغت لخؿش العىف اللابم على الىىع الاجخماعي .وٍيبغي أن جػمً الذوٌ وػحرها مً ملذمي
الخعلُم اجباع ههج شامل لخدعحن خطىٌ الفخُاث على حعلُم جُذ وآمً وشاملً ،خطل بعبل العِش اإلاعخلبلُت.
 )7إضالح كواهين الجيسية التي ثميز بين الجيسين لضمان ثمحع اليساء بحلوق مخساوية في مىح جيسيتهً ألولدهً
وأسواجهًٌ .عذ الخمُحز بحن الجيعحن في كىاهحن الجيعُت مً ألاظباب الشبِعت في خاالث اوعذام الجيعُت .وكذ عشفه مجلغ
ألامً بىضفه أخذ العىامل التي جفاكم مً غعف اليعاء وألاؾفاٌ اإلاهجشًٍ .هما أن الجزوح اللعشي والهجشة مً دوٌ لذيها
كىاهحن جيعُت جمُحزًت يهذد بخلم جُل جذًذ مً ألاؾفاٌ عذًمي الجيعُت .وجىتهً هزه اللىاهحن الخمُحزًت اإلاادجحن  0و 9مً
اجفاكُت اللػاء على جمُع أشياٌ الخمُحز غذ اإلاشأة وػحرها مً اإلاعاهذاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان ،مشل اإلاىاد  0و 7و 8مً
اجفاكُت خلىق الؿفل.
 )8سيادة الحمويل ودعم السياسات لضمان الحطول على خدمات صحة جيسية وإهجابية مىلذة للحياة وشاملة .أزىاء
الهجشة والجزوح ،جىاجه اليعاء واإلاشاهلاث مخاؾش عالُت على صحتهً ؤلاهجابُت ،بما فيها مخاؾش هاجمت عً الاظخؼالٌ
الجيس ي وظىء اإلاعاملت ومػاعفاث أزىاء الحمل والىالدة .إن مجمىعت الخذماث ألاولُت الذهُا ( )MISPللصحت ؤلاهجابُت ،التي
جخألف مً خذماث الصحت ؤلاهجابُت اإلاىلزة للحُاة راث ألاولىٍت ،هي اإلاعُاس العالمي الزي أوش ئ إلاعالجت هزه اإلاشاول في
خاالث الؿىاسا .ومع رلً ،ال جضاٌ هىان في ظشوف الجزوح سؼشاث هبحرة في جىفُز مجمىعت الخذماث اإلازوىسة .والشمً هى
خعابش في الاسواح وجذهىس صحت اليعاء والفخُاث .وفُما ًخعلم بالعملُت ألاوظع اإلالترخت لىغع "خؿـ شاملت إلاعالجت أصمت
الالجئحن"ً ،يبغي أن حعمل الحيىماث والجهاث اإلااهدت واإلاىظماث ؤلاوعاهُت معا لػمان جىفش هزه الشعاًت عبر دعم جلذًم
خذماث الصحت ؤلاهجابُت واإلاعذاث الالصمت وألادوٍت ،وبىاء كذساث اإلاىظفحن اإلاعىُحن ،بمً فيهم اإلاىظفاث .وٍيبغي أن جخخز
الذوٌ جذابحر فىسٍت إلضالح اللىاهحن واإلاماسظاث التي جدشم اليعاء اإلاهاجشاث مً الحطىٌ على الخذماث الصحُت بعبب
وغعهً همهاجشاث.
 )9ثوفير ثمويل متزايد ومخطظ ملىظمات املجحمع املدوي التي ثزأسها هاسحات ودعم إضالح السياسات لحمكين الىاسحات
مً ثىظيم أهفسهً وجسجيل مىظمات املجحمع املدويً .يبغي إعؿاء الخعهذاث اإلاعلىت في اللمت العاإلاُت للعمل ؤلاوعاوي
بئؾالق "ضفلت هبري" حعضص جىؾحن العمل ؤلاوعاوي وهزلً الخعهذ ألاظاس ي لهزه اللمت بشأن جمىحن اإلاىظماث اليعابُت
اإلادلُت دفعت إلى ألامام في اإلاىاؾم اإلاخػشسة مً الجزوح .ولخدلُم هزه الؼاًتً ،يبغي أن ًجشي ميعلى الشؤون ؤلاوعاهُت
والجهاث اإلااهدت وػحرها مً ألاؾشاف اإلاعىُت مىاكشاث بشأن أولىٍاث ول بلذ في دعم جماعاث جلىدها وعاء وإدماجها في
"خؿـ اإلاىاجهت الشاملت ألصمت الالجئحن" والعملُاث الاظتراجُجُت ألاخشي راث الطلت ،مشل خؿـ الاظخجابت ؤلاوعاهُت لألمم
اإلاخدذة وخؿـ العمل الىؾىُت بشأن اإلاشأة والعالم وألامً .وٍيبغي أن جذعم هزه ألاؾشاف الشبِعت الىصاساث اإلاعىُت في
مشاجعت ألاؾش واإلاماسظاث الخىظُمُت بالدشاوس مع اإلاجخمع اإلاذوي .وٍيبغي أن جػمً تهُئت بِئت مىاجُت لالجئحن ،بمً فيهم
اليعاء والفخُاث الالجئاث ،إلوشاء وحسجُل وجفعُل مىظماث اإلاجخمع اإلاذوي لذعم الاعخماد على الزاث بشيل أفػل
والاهذماج واإلاشاسهت في ضىع اللشاس بشأن الاظخجابت لألصماث.
 )01جعشيش مساءلة كوية وميسجمة في ثمويل الجهات املاهحة ملعالجة كضايا مشارهة املزأة ،والعىف اللائم على الىوع
الاجحماعي ،والصحة والحلوق الجيسية وإلاهجابية الشاملة ،ومزاعاة الفزوق بين الجيسين .أؾللذ اللمت العاإلاُت للعمل
ؤلاوعاوي "الخعهذاث ألاظاظُت" بشأن الىىع الاجخماعي التي ًمىً أن ٌعخمذها اإلااهدىن معاًحر في جمىٍلهم للىواالث اإلاىفزة
لبرامج الالجئحن واإلاهاجشًٍ 6.وٍيبغي أن ججمع في ههج مخماظً ول اإلاعاًحر وألادواث اإلاخخلفت لخعضٍض اإلاعاءلت مً أجل بشامج
إوعاهُت جشاعي الىىع الاجخماعي ،مشل مؤشش الىىع الاجخماعي والعمش ،واإلابادا الخىجيهُت للجىت اإلاشترهت بشأن العىف اللابم

على الىىع الاجخماعي ،ومجمىعت الخذماث ألاولُت الذهُا الخاضت بالصحت ؤلاهجابُت في ألاصماث .وفي الجهىد اإلاشترهت اإلابزولت
بشأن مشاسهت اإلاشأة والعىف اللابم على الىىع الاجخماعي والصحت الجيعُت وؤلاهجابُتً ،يبغي أن حشترؽ الجهاث اإلااهدت على
اإلاىظماث التي جمىلها إزباث مشاسهت مىظماث مجخمع مذوي جشأظها وعاء مً اإلاجخمعاث اإلاػُفت والىاصخت في جطمُم البرامج
وجىفُزها ومشاكبتها.
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Action Aid International
AFFORD
ABAAD, Lebanon
ACCEM
ADRA International
African Women's Development and Communication Network (FEMNET)
Allianza por la Solidaridad
CARE International
Christian Aid
Entreculturas
Equilibres & Populations
Federación Aragonesa de Solidaridad
Federación de Derechos Humanos
Free Yezidi Foundation
Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM)
Fundación 1º de Mayo de CC.OO.
Handicap International
Heartland Alliance
HIAS
IECAH
Inspiraction
International Medical Corps
International Rescue Committee
ISIS – Women’s International Cross-Cultural Exchange
Liga de Mujeres Desplazadas
Melissa Network
Mercy Corps
ONG Rescate Internacional
Oxfam International
PAI
Plan International
Refugee Action
Solidarity Now
Somali Women's Studies Centre
Syrian American Medical Society
Support for Women in Governance Organization (SWIGO)
U.S. Committee for Refugees and Immigrants
Warwin Foundation for Women's Issues
Women’s International League For Peace and Freedom
Women Now For Development
Womankind Worldwide
Women for Women International UK
Women's Refugee Commission
Women Refugee Route
World Jewish Relief

https://www.womensrefugeecommission.org/resources
https://www.womensrefugeecommission.org/rights/resources/1357-eu-turkey-agreement
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http://www.unhcr.org/uk/protection/operations/569f8f419/initial-assessment-report-protection-risks-women-girls-european-refugee.html,
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/evaluation-implementation-2005-iasc-guidelines-gender-based-violence
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http://iawg.net/wp-content/uploads/2015/04/3.-IAWG-GE-Summary_English.pdf
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http://insights.careinternational.org.uk/publications/to-protect-her-honour-child-marriage-in-emergencies-the-fatal-confusion-between-protectinggirls-and-sexual-violenc
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https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/a013ad0b3de01c192588653dd4138280fbdcbc69?vid=575816&disposition=inline&op
=view
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