
لمحة عامة حول العنف القائم على
 تقرير منارصة / 2021النوع االجتماعي في سوريا

في عام 2020، دخلت سوريا عامها العاشر من النزاع. ومع اضطرار أكثر من نصف سكان 
سوريا إلى التماس اللجوء خارج البالد أو النزوح داخلها،واجهت النساء والفتيات زيادة مطردة 

في مخاطر وأشكال العنف القائم على النوع االجتماعي التي تؤثر عليهن. ولقد أدى النزاع 
المستمر وتدهور الوضع االقتصادي واالآثار الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد19- وما رافقها من 

غالق وتراجع الخدمات، إلى جعل عام 2020 عاماً صعباً  وبخاصة  تدابير كتقييد الحركة واالإ
على النساء والفتيات. وتبين ارتباط تدابير الحظر والحجر الصحي وغياب فرص العمل بزيادة 

حوادث عنف الشريك الحميم والعنف االأسري على النساء والفتيات اليافعات. ويعتبر العنف 
البدني والعاطفي والجنسي واالستغالل واالأذى الجنسيين والزواج المبكر والقسري والحرمان 

من التعليم والموارد االقتصادية، أشكاالً شائعة من العنف القائم على النوع االجتماعي الذي 
تتعرض له النساء والفتيات باستمرار.

نبذة سريعة 
العنف القائم على النوع االجتماعي في 2020 

أماكن العنف 
يحدث العنف القائم على النوع االجتماعي في جميع االأماكن 
تقريباً: المدرسة، البيت، االأماكن العامة، المواصالت العامة، 

أماكن العمل، المخيمات والمالجئ، السجون ومراكز االحتجاز، 
نترنت. مراكز التوزيع وتقديم الخدمات، وعبر االإ

الفئات السكانية المتضررة 
النساء والفتيات )ال سيما االأرامل أو المطلقات أو النازحات(، 
الفتيات اليافعات، النساء المصابات بإعاقات، النساء االأكبر 
سناً. يمكن أيضاً أن يتعرض الرجال والفتية للعنف الجنسي.

آثار كوفيد-19

العواقب 

آليات التكيف 

زيادة البالغات 

أدت جائحة كوفيد-19 إلى مخاطر أكبر بالتعرض 
للعنف القائم على النوع االجتماعي وآليات تكيف 

سلبية مثل االستغالل الجنسي وزواج االأطفال.

التوتر النفسي واالكتئاب واالإحساس بالخزي والوصم 
االجتماعي والرفض من االأسرة والتشرد ومشكالت في 
الصحة البدنية )بما يشمل التبعات الصحية للبلوغ 

الجبري المبكر والحمل المبكر/غير المرغوب( واالنتحار.

الصمت واختيار عدم الكشف عن التجربة التي تم 
التعرض لها، واستخدام خدمات الحماية المتاحة أو 

التماس دعم االأسرة والمجتمع أو الفرار أو تغيير الزي 
وتقييد التنقالت، البحث عن عمل أو التماس فرص 

التعليم الرسمية أو غير الرسمية، هي بعض أكثر 
آليات التكيف والتعامل مع العنف القائم على النوع 

االجتماعي شيوعاً.
بالغ عن عنف  في 2020، زاد إقبال النساء والفتيات على االإ
الشريك الحميم والعنف االأسري والزواج القسري والمبكر 

والحرمان االقتصادي وتقييد وصول الفتيات إلى فرص 
التعليم والموارد. تستمر بالغات االإجبار على البلوغ في 

الظهور.

توجهات واضحة للظاهرة 
العنف البدني والعاطفي والعنف الجنسي واالستغالل الجنسي 

ساءة من قبل الرجال في مواقع السلطة، مستمرة في  واالإ
كونها ظواهر شائعة. يستمر اعتبار العنف القائم على النوع 

االجتماعي امرا طبيعيا من قبل االأفراد والمجتمع.
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نظرة عن ُقرب
العنف القائم على النوع االجتماعي 

يستمر العنف القائم على النوع االجتماعي في كونه منتشراً في حياة النساء والفتيات في سوريا، 
داخل البيت وخارجه، وقد أصبحت أكثر بروزاً في 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19 وما يتصل بها من 
تدابير تقييد التنقل. وتؤثر التبعات القاسية للعنف القائم على النوع االجتماعي على االأفراد واالأسر 
والمجتمعات. وقد أكدت النساء والفتيات والفتية والرجال أن العنف القائم على النوع االجتماعي 

يحدث في كل مكان، في الحضر والريف والمخيمات، في البيوت والمدارس والجامعات، في الشوارع 
والمساحات العامة، ما يعني ندرة االأماكن التي تشعر فيها النساء والفتيات باالأمان.

العنف الجنسي واالغتصاب والتحرش 

عنف الشريك الحميم

الزواج المبكر/القسري 

التحرش الجنسي في االأماكن العامة مثل االأسواق ونقاط التوزيع والمواصالت العامة ال يزال ظاهرة 
منتشرة تثير القلق، وهي تؤثر على جميع النساء والفتيات، فتدفعهن إلى تعديل سلوكهن، بما يشمل 
تقييد التنقالت واعتماد أزياء معينة. كما أن االأرامل والمطلقات والفتيات اليافعات هن االأكثر عرضة 
للتحرش واالستغالل الجنسي الأغراض العمل بالجنس. كما أن التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي 

من قبل الموظفين والرجال االآخرين في أماكن العمل ظاهرة شائعة، ال سيما بالنسبة للنساء والفتيات 
اليافعات الالئي يعلن أسرهن. واالغتصاب من قبل الشريك الحميم أو فرد آخر من االأسرة – كما 

في حالة الطفالت أو النساء والفتيات المصابات بإعاقة – تستمر وقائعه في الوصول إلى المعنيات 
باستقبال بالغات العنف القائم على النوع االجتماعي. ويستمر العنف الجنسي بحق الرجال والنساء أيضاً 

في الحدوث في مراكز االحتجاز.

العنف الجنسي والبدني والنفسي والعاطفي واالقتصادي من الشريك الحميم، وهو عادة الزوج، ظهرت 
حوله بالغات كثيرة، ويعد أحد أكثر أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي الذي تتعرض له النساء 

البالغات والفتيات اليافعات شيوعاً. الفتيات اليافعات الالتي يتزوجن مبكراً والنساء والفتيات المتزوجات 
من رجال لديهم أكثر من زوجة، هن االأكثر عرضة الأذى الشريك الحميم. كما يُرجح أن يتعرض االأطفال 

إلى العنف ويتم استغاللهم من قبل الجاني للسيطرة على سلوك النساء. القيم االجتماعية التي تتغاضى 
عن استخدام العنف ضد النساء داخل البيت مستمرة، وتعزز النظرة للعنف القائم على النوع االجتماعي 

على أنه أمر طبيعي. ويعد النزوح والتدهور االقتصادي الحاد وقيود كوفيد-19 والنزاع القائم عوامل 
متصلة جميعاً بزيادة معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي داخل البيت في 2020.

تستمر النظرة السلبية التي تعتبر الفتيات عبئاً اقتصادياً واجتماعياً، ويُفضل بناًء على هذا التصور أن يتم 
التخلص من العبء من خالل الزيجات القسرية المبكرة. تسعى أنشطة التوعية بمخاطر الزواج المبكر 

إلى الوصول للنساء والفتيات، الالتي يقمن جميعاً تقريباً بإدانة هذه الممارسة من حيث المبدأ. لكن 
الزواج المبكر مستمر في االنتشار على نطاق واسع، وهو يمس جميع الفتيات الصغيرات تقريباً، وثمة 

تقارير مقلقة حول قيام آباء وأمهات بحمل الفتيات على البلوغ مبكراً تعجيالً بزواج االبنة. ولقد أدى غلق 
المدارس لفترات طويلة بسبب كوفيد-19 أيضاً إلى زيادة خطر الزواج المبكر.

الفئات السكانية المتضررة 
في حين أن جميع النساء والفتيات في سوريا يُرجح أن يكّن عرضة للعنف القائم على النوع االجتماعي، 
فإن النساء والفتيات المعرضات للتهميش الزائد بسبب النوع والسن وعوامل أخرى تعزز التمييز )مثل 

أن تكون المرأة أو الفتاة مصابة بإعاقة( يواجهن مخاطر ومعوقات إضافية تعترض طريقهن لدى 
السعي للحصول على الدعم أو الخدمات. تشمل هذه الفئات: الفتيات اليافعات، النساء االأرامل 
أو المطلقات، النساء والفتيات المصابات بإعاقات، النساء والفتيات النازحات، النساء االأكبر سناً، 
االأشخاص من توجهات جنسية وهويات جندرية وسبل تعبير مختلفة عن النوع، وسمات جنسية 

مختلفة.

أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي التي 
تم تبّينها 

“بصراحة كنت أحسب أن هذه هي طبيعة الزواج. هكذا 
عامل أبي أمي، وهكذا عاملني زوجي”. 

- هنا، ناجية من الزواج القسري، من دمشق 

“لكم نرغب في المشاركة في األنشطة الرامية إلى إيقاف 
العنف. أشعر بالسعادة والقوة والقدرة على منع العنف 
والتصدي لسيطرتهم علينا. وأريد أن يُسمع صوتي ويصل 

لكل من ال تعرف حقيقة األمر”. 

- يارا، فتاة يافعة من دمشق 

االستغالل واألذى الجنسيين 

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي األخرى

تداعيات العنف القائم على النوع االجتماعي 

آليات التكيف 

االستغالل واالأذى الجنسيين بحق النساء والفتيات من قبل فاعلين تقليديين وغير تقليديين، من 
نسانية، هي ظاهرة مستمرة في شتى أنحاء سوريا. هذه الظاهرة يجب  صفوف العاملين بالمساعدة االإ

أن تُفهم في سياق عملية توزيع المساعدات التي يُنظر إليها على نطاق واسع بصفتها عملية غير عادلة 
تشوبها المحاباة والمحسوبية، وتشتمل على االستغالل المالي والجنسي. الزيادة في بالغات االستغالل 
واالأذى الجنسيين خالل 2020 تشير إلى استمرار هذه الظاهرة وانتشارها، وأيضاً إلى تحسن الوعي في 

بالغ عنها. المجتمعات بالظاهرة وبآليات االإ

تستمر مخاوف االختطاف واالأذى الجنسي من قبل الغرباء في التأثير على النساء والفتيات، مما له أثر 
تجار باالأعضاء البشرية في بعض  تجار بالبشر واالإ كبير على حريتهن في التنقل. ظهرت تقارير عن االإ

مناطق سوريا. وبالمثل، فإن العنف القائم على النوع االجتماعي رهن االحتجاز، بما يشمل االأذى البدني 
والعاطفي واالغتصاب والتعذيب، قد تكون له آثار مدمرة على حياة النساء والفتيات، الالتي يتعرضن 

غالباً للوصم والرفض من االأسرة والمجتمع بعد إخالء سبيلهن. وال يزال االأذى والتحرش اللفظي بالنساء 
في الشوارع وأماكن العمل والمدارس ظاهرة منتشرة، وأحياناً ما يُستغل هذا العنف كاستراتيجية لتعميق 

القيم الخاصة بالنوع االجتماعي السائدة ودفع النساء إلى االلتزام بهذه القيم.

أبلغت الفتيات اليافعات والنساء باالإحساس بالتوتر النفسي والخوف واليأس بسبب وقائع العنف القائم 
على النوع االجتماعي اليومية التي يتعرضن لها. روين كيف شعرن بالضغط الهائل على سالمتهن البدنية 

والعقلية واالجتماعية، ما قد يؤدي إلى االنتحار في بعض الحاالت. قد تشمل التداعيات الصحية للعنف 
القائم على النوع االجتماعي الحمل غير المرغوب، ومضاعفات أثناء الحمل والوالدة، والضرر طويل 

االأجل بالصحة الجنسية والعامة للنساء والفتيات. كذلك تشعر النساء بالقلق إزاء اعتبار العنف القائم 
على النوع االجتماعي امرا طبيعيا من قبل االأفراد والمجتمع، وتمرير هذه العادات السلبية إلى أطفالهن. 
إضافة إلى ما ذكر، تواجه النساء والفتيات القادرات على النجاة من العنف القائم على النوع االجتماعي 

الخزي في المجال العام والوصم االجتماعي والرفض من االأسرة والمجتمع، مما قد يعرضهن إلى المزيد 
من العنف. 

من آليات تكيف الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي االأكثر شيوعاً هي الصمت حول ما 
تعرضن له من وقائع، ال سيما في حالة العنف الجنسي. وتعد برامج مواجهة العنف القائم على النوع 

نسانية طوق نجاة للفتيات والنساء الالتي يلتمسن الدعم النفسي واالجتماعي، وتوفر  االجتماعي االإ
مساحات آمنة يجدن فيها العزاء واالإحساس باالأمن مع النساء والفتيات االأخريات. كما عبرت النساء 

والفتيات بقوة عن رغبتهن في االستمرار في أنشطة التوعية بالعنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية 
منه من أجل خفض معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي في مجتمعاتهن، بما يشمل إشراك 

الرجال والفتية بشكل مستمر. ومع أن نسب االستفادة من الخدمات االأمنية والقانونية ال تزال محدودة، 
أال أن الفتيات والنساء أبدين رغبتهن بالمزيد من الحماية الرسمية من الدولة. وتشمل آليات التكيف 

االأخرى التماس الدعم من االآباء واالأمهات أو من االأسرة، والسعي للحصول على التعليم الرسمي أو غير 
الرسمي، وتعلم مهارة، أو تحقيق االستقالل االقتصادي من أجل تقليل مخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي.

العنف األسري 
الفتيات اليافعات والنساء، ال سيما من لديهن إعاقة، مستهدفات بالعنف العاطفي والنفسي والبدني، 

فضالً عن الحرمان من التعليم والموارد، من قبل االآباء واالأشقاء. تشتكي الفتيات اليافعات من الحرمان 
من الحق في التعليم، سواء كان الدافع هو الزواج أو االنخراط في عمل االأطفال، أو خوفاً من التعرض 
للعنف الجنسي واالختطاف في الطريق إلى المدرسة ومنها. ويعد العنف القائم على النوع االجتماعي 
همال الممارسان ضد النساء االأكبر سنا من قبل من يصغرهن من أفراد االأسرة ظاهرة أخرى تبعث  واالإ

على القلق. وكثيرا ما تحرم االأرامل من الميراث فيما تتعرض المطلقات للرفض من قبل أسرهن ويكافحن 
عالة أنفسهن وأطفالهن. للعثور على مأوى مناسب وسبل كسب دخل مناسبة الإ



المخاطر القائمة في القطاعات األخرى 
العنف القائم على النوع االجتماعي 

التعليم 

األطفال غير المصحوبين ببالغين/عمل األطفال 

االغتسال 

توزيع المواد الغذائية والمواد األخرى

السكن واألرض والملكية 

الحلول المستدامة 

األلغام 

قصاء من الفرص التعليمية، إما بسبب الوصم االجتماعي أو لوجود معوقات  تتعرض الفتيات المصابات بإعاقات أكثر لالإ
عاقات. لكن  تحول دون القدرة على الوصول للمدرسة والتعلم، وعدم كفاية الدعم المخصص لمساعدة أصحاب االإ

في جميع المحافظات، تعتبر الفتيات اليافعات التعليم أولوية أساسية لهن يرغبن في تحقيقها. إال إن االآراء المحافظة 
والذكورية، فضالً عن المصاعب االقتصادية والفقر، تدفع العائالت إلى االستمرار في حرمان الفتيات اليافعات من 

التعليم وإجبارهن على الزواج المبكر أو العمل بدالً من التعليم.وقد كانت هناك صعوبات في توفر التعليم في 2020 
بسبب القيود الناجمة عن كوفيد-19 ، مما أدى إلى بقاء الكثير من االأطفال خارج التعليم واضطرار آخرين إلى التحول إلى 

التعليم عن بُعد.

يعد النزاع والنزوح والقيم االجتماعية السائدة من العوامل المستمرة في إعادة تشكيل بنيان االأسرة، والتي قد تؤدي  
في بعض الحاالت إلى هجر االأطفال. إضافة إلى تعريض الفتيات لعمل االأطفال واالأذى الجنسي، فإن الهجر يزيد 

من مخاطر الزواج المبكر كآلية للتكيف، ما يؤدي إلى حصار الفتيات في دورة مفرغة من العنف. يُحرم االأطفال الذين 
صابة البدنية أو  يعملون، ومنهم الفتيات، من الطفولة الكاملة ويتعرضون لمختلف المخاطر التي قد تؤدي إلى االإ

التعرض لالأذى الجنسي. في حين أنه من الشائع أن تختلف أنواع العمل حسب النوع االجتماعي، يتعرض الفتية 
والفتيات جميعاً الأعمال خطرة، تشمل التجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.

أبلغت النساء والفتيات النازحات عن تعرضهن للعنف والتحرش الجنسي في دورات المياه العامة وفي الطريق منها وإليها. 
ضاءة وعدم الفصل بحسب النوع االجتماعي وعدم كفاية أعدادها.  وال تزال هذه المرافق تفتقر إلى االأقفال وضعف االإ

تخشى الفتيات اليافعات والنساء التحرش واالستغالل واالأذى الجنسي والضغوط النفسية أثناء توزيع المواد الغذائية 
والمواد االأخرى، ما يردعهن عن التماس المساعدات التي يحتجن إليها. وتبقى مشكلة بُعد المسافات وعدم توفر وسائل 

النقل عامالً يعيق وصول الفتيات واالأرامل والمطلقات والمسنات والمعاقات إلى أماكن توزيع المساعدات الغذائية وغير 
الغذائية.

تتعرض الفتيات اليافعات والنساء للحرمان من حقهن المشروع في الميراث، ويواجهن الوصم االجتماعي والعنف بهدف التخلي 
عن أمالكهن. وتعد النساء والفتيات النازحات والمطلقات، واالأرامل، عرضة أكثر لخسارة بيوتهن واالأمالك المؤجرة الخاصة بهن 
بسبب غياب الرجال عن االأسرة. إضافة إلى ذلك، يتعرض المعاقون والمعاقات بشكل ممنهج للحرمان من نصيبهم من االأمالك 

والميراث، مما يزيد من خطر العنف. 

كثيراً ما يتم إشراك النساء في اتخاذ القرارات الخاصة بمستقبل االأسرة، لكن ال يزال دورهن في هذا الصدد محدود. وعادة 
عاقات. وتواجه االأرامل  ما يتم تجاهل الفتيات اليافعات في صناعة القرار، فضالً عن تجاهل إشراك أفراد االأسرة ذوي االإ

والمطلقات من النساء والفتيات خطراً إضافياً لدى العودة إلى بيوت العائلة، إذ عادًة ما يتم إقصائهن، وقد يواجهن العوز إلى 
المأوى وسبل المعاش.

صابة والوفاة بسبب المواد غير المنفجرة التي يعثرون عليها أثناء المرح أو العمل، ال سيما  يعد االأطفال الفئة االأكثر عرضة لالإ
االأطفال واليافعين العاملين في الزراعة وفي جمع حديد الخردة. و تؤدي االآثار البدنية والنفسية للمتفجرات واالألغام أحياناً 

باالآباء واالأمهات إلى تقييد تنقالت االأطفال و تحصيلهم للتعليم. وكثيراً ما تصبح الفتيات والنساء في وضع أكثر هشاشة في 
عاقة بدنية، مما قد يؤدي إلى الفقر وعدم استقرار الظروف المعيشية. صابة جسيمة أو الإ حال التعرض الإ

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي خطر بالغ يهدد المستفيدات من المساعدات 
نسانية المقدمة في القطاعات االأخرى. االإ

“نحن نعرف أن حقوقنا غير معترف بها ألننا نساء. المشكلة أن الجميع 
يعرف هذا، لكنهم يتظاهرون بأنه ال يحدث. وكأنه سر عائلي ال يرغب أحد في 
مناقشته، لكن الجميع يتواطؤون فيه بالصمت. ال أريد أن تكبر ابنتي وهي 

تظن أن ليس لها حقوق، وأنه ال يمكنها أن تختار، أو أنها دائمًا مستهدفة وأن 
هذا يعتبر أمرا طبيعيا. أريد لها الحياة التي أُخذت منها”. 

- ميرا، امرأة من القامشلي، سوريا 
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وصلتهم برامج/خدمات العنف القائم 
على النوع االجتماعي 

حصلوا على خدمات إدارة حاالت العنف 
القائم على النوع االجتماعي 

من أصحاب اإلعاقات وصلتهم الخدمات 

استفدن من خدمات العنف القائم على 
النوع االجتماعي استفدن من المراكز 

اآلمنة

ممن استفادوا من خدمات مواجهة 
العنف القائم على النوع االجتماعي، 

استفادوا من مرافق ثابتة أخرى 

استفادوا من خدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع االجتماعي وتم 

الوصول إليهم عبر أنشطة التواصل/
التعامل عبر مرافق متنقلة

حصلن على حقائب مستلزمات حفظ 
الكرامة 

تلقوا التدريب على قضايا متصلة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

*  المنجزات المتحققة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2020

“بالنسبة لي، فإن المركز اآلمن للنساء والفتيات أصبح أكثر من طوق نجاة. 

أصبح حياتي بالكامل، ومتنفسي الوحيد من الجنون والكراهية والتمييز 

والقسوة التي أواجهها بصورة يومية”. 

- راما، ناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي من القامشلي، سوريا

يســتمر نطــاق المســؤولية الخــاص بالنهــج الشــامل لســوريا فــي مســاعدة الناجيــات مــن العنــف القائــم 
ــم  ــي إدارة الحــاالت والدع ــم ف ــات متخصصــة، تشــمل الدع ــم خدم ــر تقدي ــي عب ــوع االجتماع ــى الن عل
ــف  ــات للتصــدي لمختل ــم هــذه الخدم ــدرات ســبل تقدي ــى تحســين ق النفســي االجتماعــي، والعمــل عل
احتياجــات الناجيــات. وواجهــت أغلــب هــذه االأنشــطة الكفيلــة بإنقــاذ الحيــاة تعقيــدات إضافيــة بســبب 
جائحــة كوفيــد-19 ومختلــف القيــود علــى التنقــل التــي رافقــت الجائحــة. لــم يدخــر مقدمــو الخدمــات 
ــن  ــن يحتج ــات لم ــتمرارية الخدم ــان اس ــات وضم ــة التحدي ــل مواجه ــن أج ــات م ــف الخدم ــداً لتكيي جه
إليهــا. فــي حيــن تتوفــر خدمــات مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي 98 بالمئــة )أو 265 
ــل  ــذ 2015. والواقــع أن هــذا ال يمث ــة من ــادة بواقــع 77 بالمئ ــي زي ــا يعن ــة( مــن مناطــق ســوريا، م منطق
ســوى 10 بالمئــة مــن المجتمعــات توفــرت فيهــا خدمــات متخصصــة لمواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع 
ــات،  ــن الخدم ــداد المســتفيدات م ــي أع ــة ف ــع 11 بالمئ ــاً بواق ــام 2020 تراجع ــا شــهد ع ــي. كم االجتماع
خاصــة علــى مــدار الشــهور االأولــى مــن الجائحــة، أي قبــل تكييــف الخدمــات عبــر تبنــي نظــم مختلفــة 

ــم الخدمــة. لتقدي

كمــا الحــظ نطــاق المســؤولية الخــاص بالنهــج الشــامل لســوريا رضــا المســتفيدات عــن الخدمــات 
ــل  ــال تواص ــن أعم ــا م ــل به ــا يتص ــي، وم ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــة المتعلق المتخصص
وتوعيــة. وكمــا كان الوضــع فــي الســنوات الســابقة، الحظــت المســتفيدات وخبيــرات العنــف القائــم علــى 
ــاء واالأمهــات والعائــالت والمجتمعــات آخــذة فــي التغيــر،  ــة االآب النــوع االجتماعــي علــى الســواء أن عقلي
ويظهــر فهــم أكبــر لمفاهيــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي االأساســية، واالآثــار الضــارة لبعــض 

ــر. ــزواج المبك ــال أو ال ــل زواج االأطف ــة، مث ــد االجتماعي ــادات والتقالي الع

التوصيــــات
العنف القائم على النوع االجتماعي 

حشد الجهود العاملية من أجل سوريا أكرث أمناً للنساء والفتيات واملجتمعات املحلية

إلى المانحين 

إلى العاملين بالمساعدات اإلنسانية

إلى الفاعلين بمجال مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي 

توفيــر تمويــل مناســب لتوســيع نطــاق الخدمــات وقــدرة وصــول النســاء والفتيــات إلــى برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، بمــا   •
ــد. ــاً لوجــه والمقدمــة عــن بُع ــج مــن الخدمــات المقدمــة وجه ــر مزي ــر تهميشــاً، عب ــات االأكث يشــمل الفئ

ضافيــة للنســاء والفتيــات جــراء جائحــة كوفيــد-19 وتمويلهــا، ويشــمل هــذا توفيــر الدعــم لتكييــف برامــج العنــف  قــرار باالحتياجــات االإ االإ  •
ــوع االجتماعــي االأخــرى. ــى الن ــم عل ــف القائ ــم وأشــكال العن ــف الشــريك الحمي ــادة معــدالت عن ــة زي ــوع االجتماعــي لمواجه ــى الن ــم عل القائ

االســتثمار فــي برامــج الوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي متعــددة القطاعــات وطويلــة االأجــل، فــي نطــاق مســؤولية ســوريا   •
بالكامــل، مــن أجــل التصــدي بشــكل فعــال وحقيقــي للقيــم االجتماعيــة الضــارة وغيرهــا مــن العوامــل المؤديــة لحــاالت العنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي )ويشــمل هــذا الدعــم فــي الحصــول علــى فــرص كســب الدخــل(.

ــف  ــن تخفي نســانية للمســؤولية ع ــن بمجــال المســاعدات االإ ــع العاملي ــل جمي ــن تحم ــا يضم ــا، بم ــات المحاســبة ودعمه ــي آلي االســتثمار ف  •
مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والقضــاء علــى االســتغالل واالأذى الجنســي فــي المنطقــة، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل 
تمويــل أنشــطة تخفيــف مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والوقايــة منهــا والتعامــل معهــا، ومــن خــالل المطالبــة بإعــداد تقاريــر 

منتظمــة حــول هــذه القضايــا عبــر كافــة القطاعــات.

إعــالء أولويــة تخفيــف مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي كافــة القطاعــات، وتوفيــر المــوارد الالزمــة لذلــك، ال ســيما فــي   •
ــد-19.  ــة كوفي ــراء جائح ــة ج ــدة والمتفاقم ــر الجدي ــوء المخاط ض

ــر مختلــف أنشــطة توزيــع  ــة آليــات منــع االســتغالل واالأذى الجنســي والتعامــل مــع تلــك الحــاالت عب اســتثمار الجهــد والمــوارد فــي تقوي  •
نســانية.  نســانية االأخــرى، بمــا يشــمل الســياقات التــي يشــارك فيهــا أطــراف غيــر تقليديــة بمجــال المســاعدات االإ المســاعدات واالأنشــطة االإ

ــة • ــف أنشــطة الحماي ــر مختل ــل والوصــم، عب ــة مــن التنكي ــات، ال ســيما الوقاي ــة ســالمة النســاء والفتي إعــالء أولوي

التعــاون عــن كثــب مــع عناصــر مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن أجــل تقويــة الُنُهــج متعــددة القطاعــات والمســارات • 
للحمايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ودعــم جهــود تحقيــق النســاء والفتيــات لالســتقاللية االقتصاديــة.

توســيع تغطيــة وإمكانيــة الوصــول إلــى برامــج مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لجميــع النســاء والفتيــات )بمــا يشــمل ذوي   •
ــد. ــن بُع ــة وع ــات المتنقل ــم الخدم ــات تقدي ــر إمكان ــن خــالل تطوي ــة م ــة التكلف ــة ومعقول ــل االآمن ــر وســائل النق ــة والمســنات(، وتوفي عاق االإ

تعزيــز جــودة خدمــات مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي متعــددة القطاعــات، عبــر االإحــاالت المنتظمــة والمحدثــة، والتواصــل   •
الشــفاف والتوعيــة بالخدمــات والتدريــب ودعــم مقدمــي الخدمــات أثنــاء العمــل. 

االســتفادة مــن اهتمــام المجتمعــات المحليــة بالتوعيــة والتــزام هــذه المجتمعــات بهــا، وغيرهــا مــن أنشــطة الوقايــة مــن العنــف القائــم   •
علــى النــوع االجتماعــي، مــن أجــل تهيئــة برامــج وقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تكــون بقيــادة المجتمــع وطويلــة االأجــل 

ــة. ومهيكل

نســاني مــن أجــل إعــداد مبــادرات متعــددة المســارات والقطاعــات، للتصــدي لمختلــف العوامــل  التعــاون مــع الفاعليــن االآخريــن بالمجــال االإ  •
ــتقاللية  ــى االس ــات عل ــاء والفتي ــول النس ــود حص ــم جه ــت، ولدع ــس الوق ــي نف ــي ف ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــى العن ــة إل المؤدي

ــة. االقتصادي

ــج  ــم نُُه ــل فرصــة لتعل ــث تمث ــد-19 بحي ــوع االجتماعــي مــع كوفي ــى الن ــم عل ــف القائ ــف برامــج مواجهــة العن ضمــان تعاطــي أعمــال تكيي  •
مكانــات والفــرص  جديــدة لتقديــم خدمــات مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والوقايــة منــه، مــع زيــادة نســب االســتفادة مــن االإ

التــي تهيئهــا هــذه الُنُهــج.

*
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“أعرف العالم الذي أريد أن أعيش فيه. ساعدوني في بنائه ولتعلموا أنني 
لن أكف عن العمل من أجله”. 

- رُبا، فتاة يافعة من إدلب


