تقرير موجز عن

العنف القائم على النوع االجتماعي
أ
جاءت سنة  2021مصحوبة بانتهاء نز
ال�اع القائم ف ي� سوريا منذ ش
النسانية
أك� وأطول الزمات إ
ع� سنوات ،وهوآ واحد من ب
القائم� ،وتعمق أ
ف� العالم .االضطرابات وانعدام أ
ين
والثار المطولة لجائحة كوفيد ،19-هي عوامل
الزمة االقتصادية،
المان
ياجتمعت ف�  2021لتفاقم ث
عىل النوع االجتماعي ،الذي فيتهدد النساء والفتيات .أفادت
أك� من مخاطر التعرض للعنف القائم
ي
ف
والفتيات بالتعرض لمستويات أعىل من عنف ش
ال�يك الحميم ي�  ،2021وهو مصحوب ي� الغالب بقضاء الرجال
النساء
ف
تف�ات أطول في� البيت ،أسواء بسبب قيود كوفيد 19-أو البطالة .أشكال العنف هذه تؤدي إىل تآكل قدرة النساء والفتيات
بالصحة البدنية والنفسية ،بما يشمل الحمل يغ�
عىل الصمود ي� وجه الزمة ،ويمكن أن تؤدي إىل عواقب حادة فيما
يتعلقوهو أ
المر الذي يؤدي إىل االنتحار ف ي� بعض الحاالت.
النفس،
الدائمة ،وزيادة معدالت الكرب والضيق
والعاقات
المرغوب ،إ
ي
االجتماعي ف
التأث� عىل الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،بما يشمل النساء والفتيات ت
الال�
�
الوصم
يستمر
ي
ي
ي
ين
نج� من االحتجاز ،والنساء والفتيات المهمشات بشكل أعم.
أ
النسانية المطولة
هذا العام ،ترسل النساء والفتيات السوريات رسالة واضحة ،وهي أن هذا المزيج من الزمة إ
االجتماعي ،يؤدي إىل تآكل قدرتهن ضعىل
العنف القائم عىل النوع
والظروف االقتصادية رسيعة التدهور ،فضال ً عن
الرسيع آ
توف� الدعم إ ن
ن
والمن والكافل للكرامة ث
م�.
أك� ض�ورة وإلحاحاً من أي وقت
نسا�
يع� أن ي
ال ي
الصمود ،ما ي

في سوريا
تقرير مناصرة 2022 /

في ســطور

العنف القائم على النوع االجتماعي في 2021

الفئات السكانية المتضررة

الخص أ
أ
الرامل والمطلقات والنازحات من النساء والفتيات
النساء والفتيات،
عىل والنساء أ
ين
ببالغ�
ال بك� سناً ،والفتيات يغ� المصحوبات
والفتيات المراهقات،
والمفصوالت عن أرسهن ،والنساء والفتيات المصابات بإعاقات .كما تواجه النساء
التعب�
والفتيات صاحبات الهويات الجنسية المتنوعة والهويات الجندرية وأشكال
ي
المختلفة عن النوع ،والسمات الجنسية المغايرة ،العنف القائم عىل النوع
يز
التمي� والعنف ،فيما يتعرض الرجال
بال أضافة إىل أشكال أخرى من
االجتماعي إ
الجنس.
والفتية أيضاً لشكال من العنف
ي

أماكــــن العــــنف

يحدث العنف القائم أعىل النوع االجتماعي ف ي� كل مكان :البيوت والمدارس والمخيمات
والمالجئ والشوارع والسواق ووسائل المواصالت العامة وأماكن العمل والسجون
ال تن�نت.
وع� إ
ومراكز االحتجاز ونقاط التوزيع وتقديم الخدمة ب

التوجهـــــات القــــائمة

ن
والجنس من
والنفس
البد�
والفتيات ف ي�
تستمر
التعرض للعنف ي
ي
ي
واالقتصادي آ
شقاء أ
والباء أ
النساء آ
قبل ش
الخرين .الرجال ف ي� مواقع
والصهار وأفراد العائلة الممتدة
وال
ال�كاء
ف
السلطة ،مثل المديرين وأصحاب البيوت المستأجرة ،يستمرون ي� استغالل النساء
والساءة إليهن جنسياً ،ال سيما المهمشات أو الموصومات ف ي� مجتمعاتهن.
والفتيات إ
ين
الجنسي� تهديداً للنساء والفتيات ف ي� أماكن العمل والدراسة
كما أ يمثل التحرش والعنف
والماكن العامة.

زيـــادة البالغـــــات

ف ي�  ،2021أبلغت النساء والفتيات حاالت التعرض لعنف ش
ال�يك الحميم بدرجة أعىل
ن
البد�
بكث� مقارنةب السنوات السابقة .وفيما يخص الفتيات المراهقات ،فإن
ي
العنف ي
والنفس وتقييد التنقالت بدا أنها ظواهر آخذة ف� الزيادة .هناك تقارير ت ز
م�ايدة عن
ي
ي
ت
ز
ن
الجنسي� .كما ي�ايد
الزواج القرسي والمبكر ،فضال ً عن حاالت التحرش واالستغالل
ي
ف
وأخ�اً ،فإن العنف القائم عىل
القلق إزاء قتل النساء والفتيات ي� بعض المناطق .ي
ن
الجنسي� بع�
النوع االجتماعي الذي تيرس منه التكنولوجيا ،مثل التحرش واالستغالل
ي
ال تن�نت ،ظهرت حولهما تقارير ث
أك� أيضاً.
إ

WHOLE OF SYRIA GBV AREA OF
RESPONSIBILITY

االنهيار االقتصادي

المان القائمة وتعمق أ
مق�ناً بحالة انعدام أ
ال�اع المطول ت
يعد نز
الزمة
االقتصادية (بما يشمل انخفاض سعر العملة وار أتفاع أسعار الطعام
وتزايد البطالة) وقيود كوفيد ،-19هي العوامل الساسية وراء زيادة
المخاطر بالتعرض لكافة أشكال العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد
النساء والفتيات ف ي� .2021

التــــــأثير

ف
الصابات البدنية والمضاعفات الصحية
ي�  2021واهت النساء والفتيات إ
بسبب العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،بما يشمل مشكالت تتعلق بالصحة
القائم
والنجابية الممتدة عىل مدار الحياة .كما يرتبط العنف
الجنسية إ
حساس أ
بالمل
ال
عىل النوع االجتماعي بالضغوط النفسية الهائلة وفقدان إ
واالكتئاب ،ما يؤدي إىل إيذاء النفس واالنتحار.

آليـــات التكــــيف

ال يزال الصمت وعدم الفشاء عن التجارب السيئة هي آليات التكيف أ
ال ثك�
إ
النساء والفتيات .وتناقص قدرة الصمود ف� وجه أ
الزمة
انتشاراً بالنسبة إىل
ي
ف
ين
ب� النساء والفتيات ينعكس ي� استخدام آليات التكيف السلبية ،مثل العزلة
وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس ومحاولة االنتحار .تشمل آليات أالتكيف
اليجابية السعي للحماية والخدمات الصحية والقانونية والدعم الرسي ودعم
إ
المجتمع ،واعتماد الناشطية/التوعية كوسيلة للتصدي للعنف القائم عىل النوع
ف
االجتماعي ي� مجتمعاتهن.

ف
ف
وتو�
أود لو أمنع الزواج المبكر
والقرسي .تزوجت ي� سن مبكرة ف ي
ف
زوجي .عندي ي ن
طفل� وأنا ما زلت ي� سن  17سنة .أريد أن أبدأ ي�
أ
آ
لك يعلمهم أن
تكوين فريق للتوعية يركز عىل الباء والمهات ،ي
الصغ�ات ،وأنه يجب أن يُسمح لهن بأن
الزواج ليس للطفالت
ي
يعشن حياتهن.

نظـرة عن ُقــرب

 -منار ،فتاة مراهقة من إدلب ،سوريا

الفئات السكانية المتضررة

العنف القائم على النوع االجتماعي

ف
ف� ي ن
يكن جميعاً عرضة إىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،فالنساء
ح� أن النساء والفتيات ي� سوريا مرجح أن ّ
ي
والفتيات ت
والعاقة نز
وال�وح ،معرضات
الال� يواجهن أشكاال ً متعددة ومتقاطعة من التهميش ،بسبب النوع والسن إ
ي
أك� ت
لنسب أعىل من العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،فضال ً عن المعاناة من معوقات ث
تع�ض طريق حصولهن
عىل الدعم والخدمات .هذه الفئات تشمل الفتيات المراهقات ،والناجيات من الزواج المبكر والحمل المبكر،
أ
والرامل والمطلقات من النساء والفتيات ،والنساء والفتيات المعاقات ،والنساء والفتيات النازحات (ال سيما من
أ
ف
يعشن ي� مخيمات) ،والنساء ال بك� سناً ،والنساء والفتيات صاحبات التوجهات أو الميول أو الهويات الجنسية
الجنس ف ي� سياقات معينة ،مثال ً ف ي� مراكز االحتجاز.
المختلفة .كما يواجه الرجال والفتية خطر العنف
ي

أنواع العنف التي تم
التعرف عليها
العنف الجنسي واالغتصاب والتحرش

التمي� ،مثل أ
ت
يز
الرامل والنساء
الال� يواجهن نظماً متعددة من
النساء والفتيات ي
والفتيات المطلقات والنازحات والمصابات بإعاقات ،معرضات لمستويات أعىل
أ
ف
ت
ال� ترتادها
الجنس  .ال يزال التحرش
من العنف
الجنس متواجدأاً ي� جميع الماكن ي
ي
ي
النساء والفتيات المراهقات ،بما يشمل المدارس والسواق وأماكن العمل ونقاط
الجنس يؤدي إىل التوتر
ال تن�نت .انتشار التحرش
وع� إ
التوزيع والمواصالت العامة ب
ي
السهام
خط�ة عىل قدرة النساء والفتيات عىل التنقل ،إضافة إىل إ
النفس وله آثار ي
ي
ف ي� تطبيع السلوكيات المعادية للنساء والفتيات.
ت
الال� يعلن
كما أن خطر االستغالل
الجنس يتفاقم ف يحالة النساء والفتيات ي
ي
أرسهن .ال يقترص أ
المر فقط عىل أنهن ال يحصلن عىل الحماية المتصورة من
أ
الرجال ،إنما أيضاً بسبب اعتمادهن عىل العمل مدفوع الجر ،حيث يمكن التعرض
لالستغالل الجنس مقابل أ
الجور .االستغالل الجنس أيضاً ش
منت� ف ي� أثناء توزيع
ي
ي
المساعدات ،وعندما تلتمس النساء والفتيات الملجأ.
ف ي� الوقت نفسه ،تستمر تقارير عن االغتصاب الزوجي أو االغتصاب من أفراد
ش
العائلة/ال�يك الحميم ف ي� الظهور .والممارسات الماسة بالكرامة مثل كشف
النسان وأحد أشكال العنف القائم عىل
العذرية –
ويعت� من انتهاكات حقوق إ
ب
النوع االجتماعي – تُمارس ضد النساء والفتيات المراهقات كجزء من عمليات
التحض� للزواج ،بما يشمل ف ي� سياق الزواج المبكر .كما يُمارس االغتصاب والعنف
ي
الجنس ف ي� أثناء االحتجاز ضد النساء والفتيات والرجال والفتية.
ي

عــــنف الشريك الحميم

تتصل المضاعفات الحالية للجائحة ،وتدهور أ
الزمة االقتصادية ،وارتفاع معدالت
البطالة ،ت ز
وت�ة وكثافة عنف ش
ال�يك الحميم .تواجه النساء والفتيات
ب�ايد ي
أ
ف
ن
ت
ز
والنفس ي� البيت .كما أن
والجنس واالقتصادي
البد�
مستويات م�ايدة من الذى ي
ي
ي
ال�وح وازدحام المخيمات عوامل تسهم ف� الضغوط ت ز
نز
الم�ايدة ف ي� البيت ،ما يؤدي
ي
ف
�ض
ش
المعاي� االجتماعية السائدة ي� تطبيع ال ب
إىل عنف ال�يك الحميم .وتستمر
ي
والهانة وتقييد التنقالت ،ومنع النساء والفتيات من التماس المساعدة .وتكافح
إ
ال�يك الحميم عىل أ
الناجيات من عنف ش
الخص ف ي� الحصول عىل خدمات مواجهة
العنف القائم عىل النوع االجتماعي أثناء جائحة كوفيد ،-19إذ ليس لديهن ف ي�
الكث� من الخصوصية ،وقدرتهن عىل استخدام الهواتف والتكنولوجيا
هذه الحالة ي
خاضعة لمراقبة لصيقة.

األذى النفسي والعاطفي

أ
النفس والعاطفي ضد النساء والفتيات تزايد ف ي�  ،2021سواء داخل البيت
الذى
ي
أ
أ
نز
أو خارجه .النساء والفتيات الرامل أو المطلقات ي�عن للتعرض للذى الشفهي
والعاطفي المستمر من قبل أ
الرسة ومن أفراد المجتمع عىل السواء .والنساء
والقصاء من المجتمع،
الناجيات من االحتجاز مستهدفات أيضاً بالعنف
النفس إ
ي
التعب� عنه عادة
يتم
الذي
االجتماعي
بسبب وصم النساء المحتجزات .الوصم
ي
بع� العنف الشفهي ،يؤثر عىل الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي
جميعاً ويستمر ف� كونه رادع قوي للإبالغ بالتعرض أ
للذى والتماس المساعدة
ي
المتخصصة.

الـــــــزواج المبكـــــر والقســــري

يستمر الزواج المبكر والقرسي ف ي� كونه واقعاً معاشاً للنساء والفتيات ف ي� سوريا،
الم�ايد نتيجة لحالة انعدام أ
وهو يخضع للتطبيع ت ز
المان والصعوبات االقتصادية
ف
و� بعض الحاالت يعد آلية تكيف عندما تفصح النساء عن التعرض إىل
القائمة ،ي
ين
ببالغ� أو المنفصالت
العنف القائم عىل النوع االجتماعي .النساء يغ� المصحوبات
أ
البالغ� ف� أ
ن
الرسة ،بما يشمل من يعشن مع العائلة الممتدة بعد وفاة الب أو
عن
ي ي
أ
أ
ن
االثن� بالطالق ،يمكن أن يتعرضن للزواج المبكر لتخفيف العباء
الم أو انفصال ي
أ
أ
أول المر .والنساء البالغات المطلقات أو الرامل قد
االقتصادية وأعباء الرعاية عن ي
واالضطرار لهجر أ
الطفال وتركهم للعائلة.
يتعرضن أيضاً للزواج القرسي

العـــنف األســـــري

الباء أ
البد� من قبل آ
ن
والشقاء للسيطرة عىل سلوك الفتيات المراهقات
العنف ي
وضمان ت ز
بالمعاي� الجندرية الصارمة أمر شائع وخاضع للتطبيع .تتعرض
ال�امهن
ي
أ
أ
الرامل والنساء والفتيات المطلقات لتقييد التنقالت من قبل الرسة ،فضال ً عن
أ
ن
البد� واالقتصادي .والفتيات المصابات بإعاقات والنساء ال بك� سناً
التعرض للعنف ي
أك� عرضة للإهمال من قبل أ
الرسة ،ت
أحياناً ما يصبحن ث
تعت�هن عبئاً مضافاً.
ال� ب
ي

قــتل اإلنـــــاث

حاالت قتل النساء والفتيات ت ز
ت�ايد ف ي� عدة محافظات ف ي� سوريا .ذكرت النساء ما
أ
أ
ث
يُدعى بجرائم ش
"ال�ف" كأحد الشكال الك� شيوعاً من العنف القائم عىل النوع
ت
ت
ز
بالمعاي� الخاصة بالنوع
الال� ال يل�من
ي
االجتماعي ،أو "العقاب" للنساء والفتيات ي
ت
ال� لدى رجال المجتمع .يمنع تهديد قتل
االجتماعي والتوقعات الخاصة بالنوع ي
أ
الناث الناجيات من التماس المساعدة ،عندما يتعرضن لشكال العنف القائم
إ
الذى من أفراد أ
عىل النوع االجتماعي ،خشية التعرض للقتل أو أ
الرسة إذا ي ن
تب�
تعرضهن لالغتصاب أو أ
ال تن�نت .كما أن
الجنس أو التحرش
الذى
الجنس بع� إ
ي
ي
النساء الساعيات للمساعدة القانونية للخروج من حاالت العنف القائم عىل النوع
االجتماعي يواجهن أيضاً تهديد القتل من أ
المعاي� االجتماعية
القارب جراء تحدي
ي
والمعاي� الخاصة بالنوع االجتماعي.
ي

االسـتغالل واألذى الجنسيين

االستغالل أ
ين
ين
العامل� بالمساعدات
الجنسي� للنساء والفتيات من قبل بعض
والذى
ف
ف
الغاثة مستمر ي� الحدوث .تم بذل جهود للتوعية
النسانية وأطراف أخرى ي� جهود إ
إ
بآليات البالغ عن االستغالل أ
ت
ن
تأ� بآثار واضحة ،مع تزايد
والذى
إ
ي
الجنسي� وهي ي
عدد النساء والفتيات والفتية والرجال الذين أظهروا معرفة بالخطوط الساخنة
كث�اً
وغ�ها من قنوات إ
البالغ .لكن النساء والفتيات ال يثقن ي
وصناديق الشكاوى ي
ف
يز
والتمي� ف ي�
البالغ ،ال سيما عىل ضوء الممارسات الضارة ،مثل المحاباة
ي� آليات إ
ن
النسانية حال
التوزيع .كما
يخش� االنتقام والتنكيل والحرمان من المساعدات إ
ي
أبلغن عن وقائع من هذا النوع.

العنف القائم على النوع االجتماعي بتيسير من
التكنولوجيا

الجنس بع� المنصات
الجنس واالستغالل
تواجه النساء والفتيات التحرش
ي
ي
وغ�ها من المنصات.
الرقمية ،مثل مواقع التواصل االجتماعي وألعاب إ
ال تن�نت ي
تزايد استخدام الهواتف الخلوية ومواقع التواصل أثناء جائحة كوفيد – -19بما
يشمل الحصول عىل الخدمات التعليمية وخدمات أخرى – ارتبط بانتشار أ
الذى
ال تن�نت .من المهم مالحة أن العنف القائم عىل النوع االجتماعي الذي يبدأ
بع� إ
ال تن�نت يمكن أن يتحول برسعة إىل عنف قائم عىل النوع االجتماعي بعيداً
بع� إ
عن ال تن�نت ،أو أن يتحول إىل جزء من دورة أوسع أ
للذى .تم تلقي تقارير عن
إ
االغتصاب والعنف الجنس واالستغالل أ
ين
الجنسي� وما يدعى بجرائم قتل
والذى
أي
ش
ال تن�نت ،خالل عام  .2021أن تصبح
للذى
"ال�ف" إبان التعرض
الجنس بع� إ
ي
ت
الن�نت ،يعرضها
المرأة أو الفتاة ناجية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي بع� إ
للتكدير ولوم الضحية والوصم االجتماعي.

النساء والفتيات يتعرضن لجميع أشكال
ن
والجنس
والبد�
النفس
العنف ،مثل العنف
ي
ي
ي
والشفهي والعاطفي ،إضافة إىل الحرمان من
الموارد االقتصادية والحق ف ي� التعليم والعمل
والم�اث والسفر .كما يتعرضن للزواج المبكر
ي
ف
واالغتصاب ،وهو ما يحدث ي� أغلب الحاالت
ف� المخيمات ،نظراً لتواضع حالة أ
المن هناك.
ي
 -ديما ،فتاة مراهقة من دير الزور ،سوريا

العنف القائم على النوع االجتماعي

مخاطر في قطاعات أخرى

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي خطراً داهم ًا على من يحصلون على
المساعدات اإلنسانية في كافة القطاعات األخرى.

حـــماية األطفــال
أ
ف
ت
ال� يتعرضوا لها ،ممن يتم
تلعب عوامل النوع االجتماعي دوراً مهماً ي� معاملة الطفال والمخاطر ف ي
أ
ن
ن
ين
ببالغ� .ظهرت ي�  2021تقارير عن هجر الطفال
المصحوب�
البالغ� أو يغ�
هجرهم أو ينفصلون عن
ي
ي
أ
الج� عىل الزواج الثا�ن
ً
عملية
ضمن
ا
أحيان
طفال
ال
هجر
يتم
كما
االجتماعي.
الرضع بناء عىل النوع
ب
ي
للم أ
أ
ين
ببالغ� أو المنفصالت عنهم ،بما يشمل
الرملة أو المطلقة .بعض الفتيات يغ� المصحوبات
أ
ن
الجنس من قبل رعاتهن ،وقد يحرمن
والنفس واالجتماعي
البد�
الفتيات المراهقات ،يواجهن الذى ي
ي
ي
أ
نز
يج�ن عىل الزواج المبكر أو عمل الطفال .كما أن ال�وح وارتفاع تكاليف السلع
من الطعام والتعليم أو ب
الساسية والتدهور االقتصادي العام ،هي عوامل أج�ت الفتيات والفتية من جميع أ
الغذائية أ
العمار
ب
الطفال ف� جميع محافظات سوريا .المشاركة ف� عمل أ
عىل عمل أ
الصغ�ات
الطفال تعرض الفتيات
ي
ي
ي
أ
وال بك� سناً لمختلف أشكال العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،بما يشمل الحرمان من التعليم.
ف
الجنس ي� الطرق العامة ويعرضهن لخطر
والعمل خارج المكاتب ،يعرض الفتيات لتهديد التحرش
ي
الجنس واالعتداء واالغتصاب.
االختطاف ،والعمل بالمكاتب يعرض الفتيات للتحرش
ي

الحــــمايـــــة
عدم توفر أ
الوراق الثبوتية المدنية يمنع النساء والفتيات – ال سيما من تزوجت زيجات يغ� موثقة،
أ
أ
أ
والنازحات ،من الحصول عىل الخدمات الساسية لنفسهن ولطفالهن ،أو المطالبة بحقوقهن .إضافة
إىل المذكور ،فالنساء والفتيات المطلقات أ
والرامل والمعاقات ،يحرمن بشكل ممنهج من حقهن ف ي�
أ
أ
أ
التخل عن ممتلكاتهن للقارب الذكور .الزواج القرسي للرامل إىل أحد القارب،
ي
الم�اث ويكرهن عىل ف ي
كاس�اتيجية للحفاظ عىل ثروة أ
المتو� ،يستخدم أيضاً ت
الرسة .والوصم والتكدير
مثل شقيق الزوج
ي
وممارسة الضغوط عىل النساء والفتيات يدفعهن إىل التخل عن حقوقهن للحفاظ عىل السالم أ
الرسي
الرسة آ
ولتجنب العنف القائم عىل النوع االجتماعي من قبل أفراد ي أ
الخرين.
ين
التوط� أو العودة.
أحياناً ما تشارك النساء والفتيات النازحات ف ي� صناعة القرار ،حول البقاء أو إعادة
النها�  .وللنساء المساهمات ف� دخل أ
الرسة قوة صناعة قرار أك�� ،ف
ئ
لكن يبقى الرجل هو صانع القرار
ي
ب ي
ي
ين
ً
تعت� العائالت
كث�ا ما يتم إقصائهن من صناعة القرار .ب
ح� أن النساء والفتيات المصابات بإعاقات ي
أ
الزواج المبكر للفتيات حال ً لتقليل نفقات العودة ولتجنب تعريض الفتيات لشكال أخرى من العنف
القائم عىل النوع االجتماعي أثناء رحلة العودة.

إدارة المأوى والمخيم
ين
النازح� والمآوى المختلفة ف ي� تهيئة مخاطر خاصة تهدد النساء والفتيات،
يستمر تنظيم مخيمات
أك� من أرسة ال توجد بينها صالت قرابة ف� مكان واحد .عدم توفر الضاءة �ف
ال سيما عندما تعيش ث
إ
ي
ي
الجنس والعنف
مخيمات وأماكن ح�ض ية عديدة – بسبب انقطاع الكهرباء جزئياً – يسهم ف ي� التحرش
ي
الجنس  .والنساء والفتيات المطلقات أ
والرامل تحديداً معرضات ث
الجنس
الغ� للتحرش
أك� من ي
ي
أ ي
الجنس أثناء البحث عن السكن أو المأوى.
والذى واالستغالل
ي

األمن الغذائي وتوزيع
المساعدات
تستمر النساء والفتيات ف� مواجهة التحرش الجنس واالستغالل أ
والذى
ي
ي
الغاثة ،سواء من قبل ي ن
ين
النسانية
عامل� بالمساعدات إ
الجنسي� عند تلقي باقات إ
ف
نفس شديد.
أو أطراف أخرى مشاركة ي� التوزيع ،ما يؤدي بهن إىل التعرض لكرب ي
تمت مالحظة وجود ظاهرة المحاباة بكثافة ف ي� عملية توزيع المساعدات خالل
عام  .2021تواجه النساء والفتيات المعاقات تحديات بك�ى ف ي� الوصول إىل نقاط
التوزيع ،مثل عدم توفر وسائل المواصالت المناسبة أو تقييد تنقالتهن من قبل
أ
طواب� انتظار تراعي
الرسة .لكن تسليم المساعدات بالمرور عىل البيوت وتوفر
ي
ين
الفصل ي ن
الجنس� ،كانت لها آثار إيجابية فيما يخص تقليل التعرض للتحرش
ب�
الجنس أثناء توزيع المساعدات.
ي

النظافة الصحية والصرف
الصحي
الجنس واالغتصاب
تستمر النساء والفتيات ف ي� المخيمات ف ي� التعرض للتحرش
ي
المش�كة� .ف
ت
وخطر االختطاف لدى استعمال دورات المياه وأماكن االغتسال
ي
وغ� مفصولة بحسب
مخيمات عديدة ،ال تزال المراحيض يغ� كافية عدداً ،ي
ن
تعا�
النوع ،إ
والضاءة عندها يغ� مناسبة ،وليست بها أقفال من الداخل .كما ي
النساء والفتيات من انقطاع المياه وعدم توفر منتجات النظافة الشخصية
أك� لمخاطر التحرش الجنس أ
المتصلة بالدورة الشهرية ،ما يعرضهن ث
والذى
ي
أ
ين
الجنسي� أثناء التماسهن الحصول عىل هذه االحتياجات الساسية.
واالستغالل

التعليم
كث�اً ما تتعرض الفتيات للعنف القائم عىل النوع االجتماعي ف ي� الطريق إىل ومن
ي
أماكن الدراسة ،بما يشمل المدارس والجامعات .النساء المعاقات معرضات
ث
أك� للإ قصاء من الفرص التعليمية ،إما بسبب الوصم االجتماعي أو معوقات
ف
و� جميع
الحصول عىل الدعم المخصص بحسب النوع االجتماعي .لكن
الولوية ي أ
المحافظات تصنف الفتيات المراهقات التعليم بصفته أ
الساسية ت
ال�
ي
والراء المحافظة أ
يرغ� فيها .آ
بن
والبوية ،فضال ً عن المصاعب االقتصادية والفقر،
ف
ف
تدفع العائالت إىل االستمرار ي� حرمان الفتيات اليافعات من حقهن ي� التعليم،
وتج�هن عىل الزواج المبكر وعمل أ
الطفال.
ب

البد من تقديم المساعدة [للنساء والفتيات]
من قبل موظفات من النساء .يجب أن تراقب
المنظمات توزيع المساعدات لضمان أن
ين
المحتاج� بشكل كامل .البد
تُعطى للناس
ت
من مراعاة اق�احات النساء ،والبد من وجود
ين
للمعاق� أثناء التوزيع
مكان مخصص
 -ريما ،فتاة مراهقة من دير الزور ،سوريا

البالغ عن العنف الذي
الكث�ون إ
ال يختار ي
يتعرضون له ،ال سيما النساء والفتيات،
خشية الوصم من العائالت والمجتمعات
وخوفاً من انتقام الشخص الذي ارتكب
العنف.
 -سمر ،فتاة مراهقة من الرقة ،سوريا

حاالت العنف [ضد النساء والفتيات] زادت
كث�اً .تشمل جرائم "ال�ش ف" والزواج
ي
ف
المبكر .لعب كوفيد -19دوراً ي� زيادة العنف
بتيس� من التكنولوجيا ،بسبب زيادة حاالت
ي
االستغالل بع� مواقع التواصل.
 -رنيم ،امرأة من إدلب ،سوريا

*
2021
في
إنجــــــازات

نطاق مسؤولية "سوريا بالكامل" الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي

*جميع البيانات ت
ح� يونيو/حزيران 2021

 2020مقابل 2021
المــؤشـــر

2020

2021

1,582,000

1,611,670

أ
الشخاص الذين تم بلوغهم

1,252,515

548,059

التمويل المطلوب

 64.4مليون دوالر

 79.2مليون دوالر

التمويل الذي تم تحصيله

66%

44%

أ
الشخاص المستهدفون

548,059

24,204

عدد من تم بلوغهم ببرامج/خدمات
مواجهة العنف القائم على النوع
االجتماعي

عدد حاالت العنف القائم على
النوع االجتماعي التي تم تخصيص
خدمات إدارة حالة لها

126,764

109,131

عدد المستفيدين من خدمات مواجهة العنف
القائم على النوع االجتماعي الذين حصلوا على
تلك الخدمات بالمراكز اآلمنة

457

شخص ًا معاق ًا حصلوا على الخدمات

أشخاص استفادوا من خدمات العنف
القائم على النوع االجتماعي عبر مرافق
ثابتة أخرى

2,631
األشخاص الذين ُدرّبوا على قضايا
متصلة بمواجهة العنف القائم على
النوع االجتماعي

36,761

95,638

باقة مستلزمات الكرامة تم توزيعها

المستفيدون من خدمات مواجهة العنف
القائم على النوع االجتماعي الذين تم
الوصول إليهم عبر أنشطة التواصل/التعامل
المتنقل

رغم العديد من القيود المفروضة بسبب كوفيدـ ،19فإن نطاق مسؤولية مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف ي� "سوريا
ف
وتغي� خدماته بما يوائم احتياجات الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي والنساء والفتيات
بالكامل" استمر ي� تكييف ي
والحالة إىل خدمات
المعرضات للخطر ،ومساعدتهن بع� خدمات متخصصة تشمل إدارة الحاالت والدعم
النفس-االجتماعي ،إ
ي
ف
توف� الدعم النقدي ف ي� إطار إدارة الحاالت.
و� بعض المناطق بسوريا ،تم ي
أخرى ،ي
ح� ف� هذه البيئة المتحدية والصعبة ،ال تزال المراكز آ
ت
المنة ض�ورية كل ال�ض ورة لضمان توفر مكان للنساء والفتيات يشعرن فيه
أ ي
ف
بالمان ي� التماس الدعم والحصول عىل جملة من خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي .كما لعبت الفرق المتنقلة
ال تن�نت والخدمات عن بعد دوراً مهماً ف ي� ضمان توفر مجموعة من نقاط الدخول والوصول لمختلف المعلومات
والدعم بع� إ
ذات الصلة .كما استمر نطاق مسؤولية مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف ي� بناء قدرات مقدمي الخدمات ف ي� عدد من
القضايا ،ت
ين
بال� ي ز
التحس� المستمر والدائم لجودة خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي .كما استثمر الفاعلون
ك� عىل
ف
بمواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي بع� نطاق "سوريا بالكامل" ي� العمل المجتمعي مع النساء والفتيات ،وأيضاً التعاون
ال� تعد أ
ت
السباب الجذرية للعنف القائم عىل النوع
مع الشباب والرجال ف ي� التصدي
ي
للمعاي� الجندرية واالجتماعية الضارة ي
االجتماعي.
ف
و� ي ن
ح� تتوفر خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف ي�  76بالمئة (أو  )198من مناطق سوريا ،فالواقع أن هذا ال
ي
أ
أ
يمثل إال نحو  10بالمئة من جميع المجتمعات السكانية .أثناء الشهر الستة الوىل من  2021وصل نطاق مسؤولية مواجهة العنف
القائم عىل النوع االجتماعي ف� "سوريا بالكامل" إىل ما قوامه  548,059نسمة (مقارنة بـ  524,212عن ت
الف�ة نفسها ف ي�  ،)2020ما
ي
ينعكس ف ي� صورة جهد االستمرار ف ي� تقديم خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي الكفيلة بإنقاذ الحياة رغم تحديات
ين
الحاصل� عىل
وع� التقييمات واالستطالعات المنتظمة والدورية ،الحظ نطاق مسؤولية سوريا بالكامل أيضاً رضا الناس
كوفيدـ .19ب
الخدمات عن خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي المتخصصة ،وأعمال التواصل ،والتوعية.

إلى األطراف اإلنسانيــة

أمــا بعــــد

ال�وح ت
ت
وال� مبعثها نز
لف�ات
القرار
• إ
بعوامل الخطر القائمة والجديدة الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي ،ي
طويلة أ
والزمة االقتصادية وكوفيد -19وإعالء أولوية تخفيف مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي بع� مختلف
ف
ف
توف� التوجيهات القطاعية وإجراءات العمل القياسية.
المستويات ي� تلبية االحتياجات إ
النسانية ي� سوريا ،بما يشمل ي
ت
وال� تم تكييفها تحمي رفاه وكرامة النساء والفتيات ،مع استبقاء هذه النماذج فيما
•ضمان أن نماذج التوزيع الجديدة ي
بعد أزمة كوفيد.-19
آ
ت
النسانية ،بال� ي ز
ك� عىل
•دعم وصول النساء والفتيات المن والكافل للكرامة والفعال لجميع القطاعات
والخدمات إ
والرامل والنساء والفتيات المطلقات أ
الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي أ
وال بك� سناً والمصابات بإعاقات ومن
يعشن ف ي� مخيمات أو من خلفيات وهويات وميول جنسية وجندرية مغايرة.
والبالغ بشكل مستمر ودوري.
•دمج مؤ�ش ات العنف القائم عىل النوع االجتماعي بنماذج الرصد القائمة ،إ
•تعزيز آليات البالغ عن أ
ين
الجنسي� ،والتحقيق والمحاسبة عىل جميع مستويات تقديم الخدمة
الذى واالستغالل
إ
وتوزيع المساعدات ،لضمان قدرة النساء والفتيات عىل االستفادة من المساعدات بشكل آمن دون خوف من انتقام أو
وصم.
ف
ف
ن
لتحس� جودة أعمال االستجابة والرد عىل
•االستمرار ي� االستثمار ي� جمع وتحليل بيانات عن السن والجنس والتنوع
ي
أ
الزمة.
ئ
الوقا� لهذه الجهود
للتأث�
•إعالء أولوية حصول الفتيات عىل التعليم واالستقاللية االقتصادية للنساء والفتيات ،نظراً ي
ي
ين
فيما يخص العنف القائم عىل النوع االجتماعي والالمساواة ي ن
الجنس�.
ب�

األطراف المعنية بمواجهة العنف
القائم على النوع االجتماعي

التـــــوصــــيات

إلى المانحـــين

ال�امج
•زيادة التمويل المستقر والقابل للتنبؤ ألجل برامج مواجهة العنف القائم
عىل النوع االجتماعي ودعم توسع هذه ب
أ
وإمكانية الوصول إليها من قبل النساء والفتيات والمهمشات .يساعد هذا الطراف المعنية عىل زيادة التعامل الفعال
ال�يك الحميم والزواج المبكر واالستغالل أ
ين
لدورات نز
ال�وح المتكررة وارتفاع معدالت عنف ش
الجنسي�.
والذى
آ
ف
ت
ال� عادة ما تكون خط الحياة الوحيد المتوفر للنساء والفتيات الساعيات للحصول عىل
•االستمرار ي� دعم المراكز المنة ي
وغ� ذلك من خدمات
االجتماعيالنفس
والدعم
االجتماعي
النوع
عىل
القائم
العنف
حاالت
إدارة
من
واالستفادة
الدعم
ي
ي
مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي.
أ
ف
ت
ت
ال� تواجه
•االع�اف بآثار الزمة االقتصادية ي� سوريا والجائحة عىل تفاقم مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي ي
النساء والفتيات وإعالء أولوية تلبية احتياجاتهن االقتصادية ،مثل التوسع ف ي� المساعدات النقدية وتوزيع المساعدات
النسانية ودعم المعاش وتمويل تعليم الفتيات وتمويل فرص الحصول عىل الدخل ،والتدريب ن
المه� للنساء.
إ
ي
آ
ف
•االستثمار ي� تمويل خدمات دعم الصحة النفسية للنساء والفتيات للتصدي للثار الحادة عىل الصحة النفسية جراء العنف
القائم عىل النوع االجتماعي وتآكل قدرتهن عىل الصمود.
والنجابية المدمجة ،بما
•االستثمار ف ي� تمويل مقاربات
مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي – الصحة الجنسية إ
ف
الجنس.
الكلينيكية لالغتصاب ،لضمان دعم الناجيات من العنف
الدارة إ
يشمل التصدي للثغرات القائمة ي� إ
ي
أ
ف
تغي� التقاليد
•زيادة االستثمارات ي� الوقاية أطويلة الجل من العنف القائم عىل النوع االجتماعي فضال ً عن زيادة جهود ي
ت
تحس� الصالت يب�ن
ين
االجتماعية الضارة
ال� تعد السباب الجذرية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي ،بما يشمل زيادة
برامج الطوارئ وبرامج ي ف
التعا� المبكر .تمويل برامج التعاون مع المنظمات بقيادة النساء ،عند تصميم برامج الوقاية من العنف
ي
القائم عىل النوع االجتماعي ،وبرامج تخفيف آثاره والتعامل معها ف ي� مختلف القطاعات.
•االستمرار ف� تمويل ودعم آليات المحاسبة ،للقضاء تماماً عىل أ
ن ف
توف� الخدمات
الذى واالستغالل
الجنسي� ي� سياق ي
ي
ي
والمساعدات.

•زيادة عدد وامتداد جميع أنواع الخدمات المتخصصة بمجال العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،بما يشمل إدارة
ن
القانو� والخدمات الصحية.
النفس-االجتماعي والمساعدات النقدية والصحة النفسية والدعم
الحاالت والدعم
ي
ي

تعل أولوية الدروس المستفادة من العمل عن بعد أثناء انتشار جائحة
•تطوير وتنفيذ نماذج مختلفة لتسليم الخدمات ،ي
كوفيد ،-19مع االستمرار ف ي� تقديم الخدمات ال�ض ورية وجهاً لوجه لجميع النساء والفتيات.
•تعزيز توفر الخدمات المتخصصة بمجال العنف القائم عىل النوع االجتماعي للفئات المهمشة من النساء والفتيات،
من خالل نقاط خدمة مخصصة وأنشطة مخصصة ،فضال عن دمج هذه النقاط أ
والنشطة بالخدمات المتوفرة والمراكز
ً
آ
المنة للنساء والفتيات.
•تنشيط شبكات التماس الدعم من أ
القران لصالح النساء والفتيات ،من خالل شإ�اك المجتمعات المحلية والشبكات يغ�
الرسمية والرسمية والمنظمات ،ف ي� جهود الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي عىل مستوى المجتمع.
ين
•الرد عىل الدعوات المتكررة من قبل النساء والفتيات للتصدي ألوجه الالمساواة ي ن
الجنس� ،بصفتها السبب الجذري
ب�
للعنف القائم عىل النوع االجتماعي ،من خالل أنشطة وقاية مهيكلة وطويلة أ
المعاي� االجتماعية ال�ت
الجل ،مع تحدي
ي
ي
والنازح� أ
ت
ين
ين
يز
والرامل
المعاق�
ال� يتعرض لها المهمشون مثل
تفاقم من
التمي� والعنف ضد النساء والفتيات ،مثل تلك ي
والنساء والفتيات المطلقات.
•تعميق الفهم وتعظيم قدرات التصدي لتقاطعية العنف ،بع� برامج التعامل مع العنف القائم عىل النوع االجتماعي.

أريد أن أعيش ف ي� سالم وأن تكون عندي قطعة أرض
ن
ال�د ف ي� الشتاء
ليحمي�
صغ�ة وبيت
أنا
ي
وأطفال من ب
ي
ي
ف
ن
تجنب�
الحر ي� الصيف .أريد أن أعيش عيشة الئقة
ومن ّ
ي
سؤال الناس والمنظمات المساعدة.
 -سارة ،امرأة من الرقة ،سوريا
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