
العنف القائم على النوع 
ملخص أنشطة المناصرةاإلجتماعي في سوريا

تعتبر األزمة السورية واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية في عصرنا الحالي، إذ شّردت الماليين 
داخل البالد وخارجها. ويعتبر العنف القائم على النوع اإلجتماعي أحد أفظع أنواع العنف الذي 

يعاني منه السوريون، والذي غالبًا ما يساء فهمه وتعريفه، والذي ال يزال قضية حماية جدية، 
خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يعتبرن األكثر عرضة لخطر العنف القائم على النوع 

اإلجتماعي في أي أزمة إنسانية.

لمحة سريعة
عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي  في عام 2019

أماكن وقوع العنف
يقع العنف القائم على النوع اإلجتماعي  في كل 

مكان: في المنازل، والشوارع، واألماكن العامة، 
واألسواق، والمخيمات وغيرها.

الفئات المتضررة
النساء والفتيات )ال سّيما األرامل، والمطلقات، و/أو النازحات 

منهن(، والفتيات اليافعات، والنساء اللواتي يعانين من إعاقات، 
والنساء األكبر سنًا. كما يعتبر الرجال والفتية عرضة للعنف 

الجنسي أيضًا.

اتجاهات جديدة تّم اإلبالغ عنها

العواقب

آليات التعايش السلبية
أشكال أخرى من العنف

ظهرت اتجاهات عديدة جديدة في عام 2019، بما في 
ذلك الحمل القسري، والبلوغ القسري، وحرمان النساء 

العامالت من فرص الزواج.

العار، الوصمة، والمعاناة النفسية، واالنتحار، والمشاكل 
الصحية )الجروح، والكدمات، والحمل غير المرغوب فيه، 

واألمراض المنقولة جنسيا(، وضياع الطفولة والفرص، 
والخوف، والقيود على الحركة، والوفيات.

الصمت، وإلقاء اللوم على الضحية، والقيود على الحركة، 
االعتداء على اآلخرين واستخدام العنف تجاههم، والهرب، 

والبكاء، وتبّني سلوكيات غير صحية، والزواج المبكر 
والقسري.

تّم اإلبالغ عن وقوع التحرش على اإلنترنت، والمواد 
اإلباحية االنتقامية/االبتزاز الجنسي، والعنف الجنسي 

بشكل أكثر تكرارًا في عام 2019.

آليات التعايش اإليجابية
الدعم العائلي والمجتمعي، ورفع الوعي، وطلب الدعم 

من خدمات الحماية، واألنشطة أو اإلجراءات اإليجابية مثل 
بناء احترام الذات، والدراسة، واألنشطة البدنية أو تسجيل 

اليوميات.

االتجاهات الثابتة
أشكال عديدة من العنف الجسدي والعاطفي، واالستغالل/

التحرش الجنسي، والعنف المنزلي، والعنف العائلي، والحرمان من 
الفرص والموارد، والزواج القسري/المبكر.

صندوق األمم المتحدة للسكان

محور المسؤولية للعنف 
المبني على نوع الجنس 



العنف االقتصادي والحرمان من الموارد أو الفرص أو 
الخدمات

الزواج المبكر/القسري

مخاطر أخرى مرتبطة بالعنف 
القائم على النوع اإلجتماعي 

آليات التعايش

تتعــرض النســاء، ال ســّيما المطلقــات واألرامــل منهــن، إلــى االســتغالل مــن خــالل الحرمــان مــن 
ــا  ــن. كم ــي مدخوله ــم ف ــى تحك ــل دون أدن ــار للعم ــة، أو اإلجب ــور المتدني ــف، أو األج ــرص التوظي ف
ــًا فــي أماكــن العمــل، أو يتــّم حرمانهــّن مــن  يتــم اســتغالل الفتيــات اليافعــات جنســيًا واقتصادي
الذهــاب إلــى المدرســة، فيمــا تتعــرض النســاء والفتيــات علــى حــد ســواء إلــى الحرمــان مــن المهــور 
و/أو الميــراث. فيمــا تتعــرض النســاء اللواتــي يعانيــن مــن اإلعاقــة إلــى االســتغالل فــي بيئــة العمــل، 
أمــا النســاء األكبــر ســنًا فهــّن غيــر قــادرات علــى العمــل، مــا يجعلهــّن معتمــدات ماليــًا )وغيــر ذلــك( 
ــم  ــن أصوله ــازل ع ــى التن ــنًا عل ــر س ــخاص األكب ــالت األش ــض العائ ــر بع ــا تجب ــن، فيم ــى عائالته عل

ــم. وممتلكاته

فــي عــام 2019، اســتمر الــزواج المبكر/القســري فــي الظهــور كأحــد أشــكال العنــف الــذي تعانــي 
منــه الفتيــات اليافعــات، اللواتــي يجبــرن علــى الــزواج ألســباب مختلفــة، منهــا: تخفيــف وطــأة العــبء 
المالــي علــى عائالتهــن، وكإجــراء خاطــئ تتخــذه عائالتهــّن لحمايتهــّن مــن المخاطــر المتزايــدة، أو 
التغطيــة علــى مــا تعتبــره تلــك العائــالت عــارًا  مرتبطــًا بالعنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي الــذي 
ربمــا تعرضــت الفتيــات لــه. وفــي بعــض الحــاالت، تختــار فتيــات القبــول بالــزواج لتأميــن مســتقبلهّن أو 

الهــرب بحثــًا عــن بيئــة أفضــل.

ــنًا  ــر س ــون أكب ــا يكون ــًا م ــن غالب ــن، والذي ــن اختياره ــوا م ــال ليس ــن رج ــات م ــزوج الفتي ــا تت ــًا م وغالب
ــرى  ــكال أخ ــّن ألش ــن عرضته ــد م ــب أن يزي ــي الغال ــأنه ف ــن ش ــا م ــل، م ــن بالفع ــر و/أو متزوجي بكثي
مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. غيــر أن الخبــراء فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع 
اإلجتماعــي  الذيــن عملــوا فــي شــمال غــرب ســوريا فــي عــام 2019 الحظــوا اتجاهــًا مقلقــًا متمثــاًل 
ــي  ــل ف ــوغ للتعجي ــّن البل ــن س ــم يصل ــي ل ــات اللوات ــع الفتي ــات م ــالج بالهرمون ــتخدام الع ــي اس ف

ــاري(. بلوغهــّن وتزويجهــّن فــي ســّن أصغــر )البلــوغ االجب

فــي ظــل األزمــات اإلنســانية، غالبــًا مــا تكــون العديــد مــن أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع 
اإلجتماعــي  مترابطــة ومتصلــة بأشــكال أخــرى مــن العنــف أو االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان الفرديــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا تمكنــت فتــاة يافعــة مــن النجــاة مــن اعتــداء جنســي أو اختطــاف، فغالبــًا 
ــداء  ــوع اعت ــات وق ــا، إلثب ــك خصوصيته ــذي ينته ــة” ال ــص العذري ــا “لفح ــك إخضاعه ــب ذل ــا يعق م
ــوم  ــا تق ــة. كم ــمعة العائل ــة س ــة لحماي ــيلة خاطئ ــون وس ــا يك ــًا م ــذي غالب ــه، وال ــي أو عدم جنس
العائلــة بترتيــب سلســلة مــن الزيجــات القســرية لتخفيــف العــبء المالــي، فيمــا يعتبــر الحمــل 
المبكــر وســيلة للتعويــض عــن األرواح التــي فقــدت خــالل األزمــة، فــي الوقــت الــذي يجبــر فيــه بعــض 
الرجــال زوجاتهــم علــى اإلجهــاض نتيجــة حملهــّن بإنــاث لضمــان وجــود خلــف مــن الذكــور لهــم.

الصمــت، واالنســحاب والعزلــة االجتماعيــة، وإلقــاء اللــوم علــى الضحيــة، وفــرض قيود علــى الحركة، 
واالعتــداء واســتخدام العنــف، والهــرب، والبــكاء وتبّنــي ســلوكيات غيــر صحيــة )كاإلفــراط فــي 
تنــاول األدويــة(، تعتبــر جميعهــا آليــات تعايــش رئيســية ذكرتهــا النســاء كممارســات يســتخدمنها 
ــت  ــى الصم ــّن إل ــات وعائالته ــأ الناجي ــي . وتلج ــوع اإلجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــة العن ــي مواجه ف
ــيًا،  ــداًء جنس ــن اعت ــي تتضم ــك الت ــّيما تل ــي ال س ــوع اإلجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــوادث العن إزاء ح
ــة  ــن العائل ــم م ــب الدع ــت طل ــة، تضمن ــش إيجابي ــات تعاي ــد آلي ــّم تحدي ــا ت ــار. كم ــًا للع ــك تجنب وذل
ــذات،  ــرام ال ــاء احت ــل بن ــة مث ــطة إيجابي ــي أنش ــراط ف ــة، واالنخ ــات الحماي ــن خدم ــع أو م والمجتم
والدراســة، والذهــاب إلــى النــادي الرياضــي، وتدويــن المذكــرات اليوميــة، والتأمــل، وطلــب الحصــول 

ــة. ــات صحي ــى خدم عل

العنف العاطفي والنفسي
تتعــرض النســاء إلــى اإلهانــة بصــورة منتظمــة، ويقــال لهــّن بشــكل متكــرر أن دورهــّن فــي المجتمع 
ُيختــزل فــي األعمــال المنزليــة )الطهــي والتنظيــف... إلــخ(. وتتفشــى اإلســاءة العاطفيــة والنفســية 
ــّن  ــّن ومجتمعاته ــر عائالته ــة، إذ تنظ ــّن االجتماعي ــة حالته ــل نتيج ــات واألرام ــاء المطلق ــى النس إل
ــر النســاء األكبــر ســنًا أكثــر عرضــة تحديــدًا للعنــف اللفظــي إلــى جانــب  إليهــّن كعــبء. كمــا تعتب

تعرضهــّن للتهميــش مــن ِقبــل أفــراد عائالتهــن.

عواقب العنف القائم على النوع اإلجتماعي 
يمكن لعواقب العنف القائم على النوع اإلجتماعي  أن تكون طويلة المدى أو دائمة أو 
مميتة. وهي تتضمن الشعور بالعار، والوصم، واالنتحار، والمعاناة النفسية، والمشاكل 

الصحية، والخوف، خاصة مع تعرض الناجيات منه للنبذ أو التجنب من ِقبل عائالتهّن 
وفي مجتمعاتهن. فيما تتضمن بعض عواقب الزواج المبكر تحديدًا ضياع الطفولة، 
وعدم قدرة الفتيات على التطور جسديًا على نحو كاٍف، ومشاكل صحية مرتبطة 
بالحمل المبكر الذي يتبع الزواج المبكر، باإلضافة إلى العديد من العواقب النفسية، 

مثل الصدمات طويلة األمد وتأخر النمو العاطفي.

العنف القائم على النوع اإلجتماعي
نظرة متمّعنة

النســاء  التفشــي فــي حيــاة  النــوع اإلجتماعــي   القائــم علــى  العنــف  يواصــل 
والفتيــات فــي ســوريا، داخــل منازلهــن وخارجهــا. فيمــا تطالهــّن عواقبــه القاســية، 
ــات،  ــاء والفتي ــدت النس ــد أك ــع. وق ــورة أوس ــع بص ــّن والمجتم ــال عائالته ــا تط كم
إلــى جانــب الرجــال والفتيــة، وقــوع العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  فــي كل 
مــكان، فــي المناطــق الحضريــة، والريفيــة، وفــي المخيمــات كذلــك: فــي المــدارس 
والجامعــات والشــوراع واألماكــن العامــة، ليضيــق بذلــك عــدد األماكــن التــي تشــعر 

فيهــا النســاء والفتيــات باألمــان.

العنف والتحرش واالستغالل الجنسي

العنف الجسدي

يخلــف التهديــد بوقــوع كافــة أشــكال العنــف الجنســي خوفــًا متواصــاًل لــدى النســاء والفتيــات. 
ويشــهد اإلبــالغ عــن حــاالت االغتصــاب تزايــدًا فــي بعــض المناطــق، وهــو ال يعنــي بالضــرورة تزايــدًا 
ــة  ــن جه ــة. م ــات المقدم ــودة الخدم ــي ج ــن ف ــى التحس ــرًا عل ــر مؤش ــه يعتب ــاره، إال أن ــي انتش ف
ــر  ــي، أكث ــزاز الجنس ــام، واالبت ــرض االنتق ــة لغ ــواد اإلباحي ــت، والم ــر اإلنترن ــرش عب ــح التح ــرى، أصب أخ
انتشــارًا عبــر وســائل االتصــال المختلفــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي، التــي تكــون الفتيــات 
ــف  ــاالت عن ــن ح ــالغ ع ــّم اإلب ــا ت ــا. كم ــتضعفة له ــًا مس ــات أهداف ــل والمطلق ــات واألرام اليافع

ــب. ــياق التعذي ــي س ــة ف ــال والفتي ــاه الرج ــي تج جنس

وقــد كان التحــرش الجنســي شــكاًل مــن أشــكال العنــف الجنســي المتفشــية عبــر ســنوات األزمــة 
التســع، ولــم يكــن عــام 2019 اســتثناًء. وتعتبــر الفتيــات والمطلقــات واألرامــل تحديــدًا أكثــر عرضــة 
للتحــرش الجنســي. وقــد دفــع ذلــك العديــد مــن العائــالت إلــى فــرض قيــود علــى حركــة الفتيــات 
ــي  ــك. وف ــّم ذل ــي خض ــّن ف ــتهّن وتعليمه ــن دراس ــف ع ــى التوق ــّن عل ــش، وإجباره ــة للتعاي كآلي
ــن  ــاء م ــر النس ــرًا، تعتب ــول. وأخي ــر مقب ــات كأم ــاء المطلق ــرش بالنس ــى التح ــر إل ــه، ُينظ ــت ذات الوق
ذوات اإلعاقــة عرضــة بشــكل أكبــر لخطــر التحــرش الجنســي )واالعتداء/االغتصــاب( لنظــرًا لعــدم 

قدرتهــّن علــى مقاومــة المعتديــن و/أو فهــم مــا يجــري.

ــة  ــوريات اليومي ــات الس ــاء والفتي ــاة النس ــي حي ــق ف ــكل عمي ــذرا بش ــدي متج ــف الجس ــر العن يعتب
وظاهــرة تتأثــر بالعوامــل الثقافيــة. وهــو يبــدأ بالظهــور خــالل المراهقــة علــى هيئــة عنــف عائلــي 
)وغالبــًا مــا يقتــرن بفــرض قيــود علــى الحركــة( كوســيلة للســيطرة علــى الفتــاة التــي تقتــرب 
مــن ســّن المراهقــة. ومــع بلــوغ الفتــاة ونضجهــا، تواصــل التعــرض للعنــف الجســدي، وفــي حــال 
زواجهــا، فإنــه ينتقــل إلــى عنــف علــى يــد شــريكها. ويبــرر اســتخدام العنــف الجســدي بكونــه جــزءًا 

ــة. ــل العائل ــن ِقب ــتقامة م ــاء االس ــم النس ــا لتعلي ــتخدمة تقليدي ــائل المس ــن الوس م

الفئات المتضررة
تعتبــر النســاء والفتيــات )ال ســّيما األرامــل، والمطلقــات، و/أو النازحــات منهــن(، والفتيــات اليافعــات، 
والنســاء مــن ذوات اإلعاقــة، والنســاء األكبــر ســنًا، أكثــر الفئــات تضــررًا مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
اإلجتماعــي.  وتحــول أوجــه التفــاوت فــي القــوى بيــن الذكــور واإلنــاث، إلــى جانــب التأثيــرات الســلبية 
ــر  ــا يعتب ــة. كم ــان الفردي ــوق اإلنس ــع بحق ــة، دون التمت ــد االجتماعي ــراف والتقالي ــن األع ــة ع الناجم

الرجــال والفتيــة عرضــة لمخاطــر العنــف الجنســي، ال ســيما فــي ســياق التعذيــب.

أنواع العنف التي تّم تحديدها
تواصــل األشــكال المختلفــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي ، وخاصــة العنف الجســدي، 
ــاء،  ــات والنس ــاه الفتي ــي تج ــي والعائل ــف المنزل ــي، والعن ــرش الجنس ــي، والتح ــي، واللفظ والنفس
والحرمــان مــن المــوارد والفــرص، والــزواج المبكر/القســري، جميعهــا الوقــوع علــى مــر الســنين، كمــا 
تــّم أيضــًا تحديــد أشــكال جديــدة مــن العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي . فيمــا يعتبــر تطبيــع 
األشــكال العديــدة مــن العنــف عامــاًل أساســيًا كامنــًا وراءهــا، أي أن العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء 

والفتيــات يعتبــر مؤشــرًا علــى تحــول ثقافــي مرتبــط باألزمــة )أو ناجمــا عنهــا إلــى حــد كبيــر(.

"نعتبر نحن النساء والفتيات األكثر اضطهادًا. ومع 
القليل من القمع أيضًا إلى جانب ذلك القائم، فإنهم 

سيحاسبوننا على الهواء الذي نتنفسه."

 مريم، فتاة يافعة من حلب



في القطاعات األخرى
مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

التعليم

األمن الغذائي/المعيشة

المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية

المأوى

حماية األطفال

يعد الخوف من العنف سببًا رئيسيًا وراء التوقف عن إرسال األطفال، وال سيما الفتيات، إلى المدارس. وفي 
الوقت ذاته، يحرم الزواج المبكر والقسري الفتيات اليافعات من متابعة تعليمهن.

تم تحديد خطر االستغالل الجنسي واالقتصادي في مواقع توزيع المساعدات الغذائية كمعوقات 
تحول دون الحصول على تلك المساعدات. وفضاًل عن ذلك، وردت عدة تقارير تفيد بقيام بعض 

العائالت ببيع محتويات المساعدات الغذائية، إلى جانب تدني جودة المساعدات أو عدم توافرها، 
وهو ما يجعل النساء والفتيات عرضة بشكل أكبر لالستغالل، إذ يشعرن باإلكراه على االنخراط في 

الجنس التجاري مقابل الحصول على الغذاء.

تتعرض النساء والفتيات لخطر الوقوع ضحية للعنف اللفظي والجسدي والجنسي في مواقع توزيع 
المياه أو في طريقهّن للحصول على المياه، وعند الدخول إلى المراحيض أو عند االستحمام في أماكن 

تتسم بعدم األمان. وغالبًا ما ُتجبر العديد من النساء والفتيات على الدخول إلى خدمات المياه والمرافق 
الصحية والنظافة الصحية برفقة ذكر لتفادي أي مخاطر محتملة.

غالبًا ما يعرض العيش مع الغرباء، وغالبًا في مآٍو مكتظة تفتقر إلى الخصوصية، النساء والفتيات إلى خطر 
أكبر للوقوع ضحية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي . وغالبًا ما يتم تقديم خدمات إعادة تأهيل المآوي 

من ِقبل عاملين ذكور، وهو ما يعرض العائالت التي تعيلها نساء إلى خطر أثناء تقديم تلك الخدمات.

يعتبر األطفال غير المصحوبين/المنفصلين عن ذويهم وأولئك المسؤولون عن عائالتهم عرضة ألشكال 
عديدة من العنف، إذ يتعرضون للعنف اللفظي والجسدي من ِقبل أطفال آخرين ضمن عائالتهم 

المضيفة، إضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي، مع إمكانية التهميش عند نجاتهم من مثل أنواع العنف 
هذه. كما يمكن أن يكون األطفال عرضة لإلكراه على العمل، مع تعرض األطفال الذكور إلى األعمال 

الشاقة واالستغالل، فيما تتعرض الفتيات لخطر كبير من االستغالل الجنسي والتحرش اللفظي والجنسي 
عند العمل أو التسول.

ال يزال العنف القائم على النوع اإلجتماعي  يشكل خطرًا شديدًا على المنتفعات اللواتي 
يحصلن على المساعدات اإلنسانية عبر سائر القطاعات األخرى.
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شخصًا استفادوا من الخدمات/
البرامج الخاصة بالعنف المبني 

على الجنس

شخصًا حصلوا على إشراف وإدارة 
لحاالت العنف المبني على الجنس

شخصًا من ذوي اإلعاقة حصلوا 
على إشراف وإدارة لحاالتهم

شخصًا حصلوا على خدمات 
المساحات اآلمنة

شخصًا تمكنوا من الوصول إلى 
مرافق ثابتة أخرى

شخصًا استفادوا من األنشطة 
التوعوية/خدمات االستجابة 

المتنقلة

شخصًا استفادوا من مواد 
الحفاظ على الكرامة

شخصًا تلقوا التدريب على 
مواضيع متصلة بالعنف المبني 

على الجنس

* تغطي اإلنجازات الفترة ما بين شهر كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2019.

ــن  ــن م ــاعدة الناجي ــس مس ــوع الجن ــى ن ــي عل ــف المبن ــؤولية للعن ــور المس ــل مح واص
العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  مــن خــالل تقديم خدمــات مختصة، تضمنــت إدارة 
الحــاالت والدعــم النفســي، كمــا عمــل علــى رفــع القــدرة االســتيعابية لتلــك الخدمــات 
ــن  ــا م ــم تلقيه ــي ت ــات الت ــر البيان ــن. وتظه ــة للناجي ــات المختلف ــتجابة لالحتياج لالس
الشــركاء فــي شــمال غــرب ســوريا ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حــاالت االغتصــاب بيــن النســاء 
والفتيــات. ولحســن الحــظ، تؤكــد البيانــات أيضــًا ارتفاعــًا فــي جــودة الخدمــات المقدمــة 
وتوافرهــا، إذ حصلــت نصــف حــاالت االغتصــاب التــي تــّم اإلبــالغ عنهــا مؤخرًا علــى خدمات 

منقــذة للحيــاة خــالل 120 ســاعة.

كمــا أشــار محــور المســؤولية للعنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس إلــى رضــا المســتخدمين/
المســتفيدين عــن الخدمــات المختصــة الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي 
، وعــن األنشــطة التوعويــة كذلــك. وعلــى مــدار العــام، أشــار كل مــن المســتفيدين 
والخبــراء المختصيــن بشــؤون العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  إلــى حــدوث تغييــر 
فــي عقليــة اآلبــاء والعائــالت وأفــراد المجتمــع، الذيــن أظهــروا معرفــة أكبــر بالمفاهيــم 
ــادات  ــض الع ــلبي لبع ــر الس ــي، والتأثي ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــية للعن األساس

ــزواج المبكر/القســري. واألعــراف، مثــل ال

“بالنسبة لي، تعتبر المساحات اآلمنة أكثر من مجرد 
شريان حياة. فقد أصبحت حياتي، مالذي من الجنون 

والكراهية والتمييز والقسوة التي كنت أواجهها يوميًا.”
راما، ناجية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي  من القامشلي في سوريا. 

تتلقى راما خدمات الدعم النفسي من المساحات اآلمنة للنساء والفتيات.



التوصيات
العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

حشد الجهود العالمية نحو سوريا أكثر أمانًا للنساء والفتيات والمجتمع ككل.

الجهات المانحة

المنظمات اإلنسانية

الجهات الفاعلة

ــعها 	  ــان توس ــي  لضم ــوع اإلجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــات الخاص ــدم للخدم ــم المق ــادة الدع زي
ــف  ــة بالعن ــات الخاص ــزال الخدم ــا. ال ت ــودة فيه ــر الج ــر معايي ــة وتواف ــات الجغرافي ــا لالحتياج وتغطيته
ــوريا. ــاء س ــف أنح ــي مختل ــات ف ــن المجتمع ــة م ــي 90 بالمئ ــرة ف ــر متوف ــي  غي ــوع اإلجتماع ــى الن ــم عل القائ

زيــادة الدعــم المقــدم لالســتجابة متعــددة القطاعــات الخاصــة بالناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع 	 
اإلجتماعــي . علــى ســبيل المثــال، التركيــز علــى دمــج الخدمــات اإلنجابيــة والصحــة الجنســية مــع الخدمــات 
الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي ، ومنــح األولويــة لالســتجابة الطارئــة واالحتياجــات 
اإلنســانية الملحــة والشــديدة الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي مــن خــالل اســتجابة 

ــة المــدى. متوســطة المــدى إلــى طويل

زيــادة الدعــم لجهــود التخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي فــي قطاعــات أخــرى 	 
ــًا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تمويــل مباشــر للمبــادرات  لتكــون االســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا أكثــر أمان
الراميــة لجهــود التخفيــف مــن مخاطــر العنــف االقائــم علــى النــوع اإلجتماعــي التــي تطلقهــا قطاعــات 

مختلفــة.

ــادة الدعــم المقــدم للتدخــالت الخاصــة بمنــع وقــوع العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي ، والتــي 	  زي
النــوع اإلجتماعــي وتعمــل علــى تغييــر األعــراف  إلــى جــذور مســببات العنــف القائــم علــى  تتطــرق 

المؤذيــة. االجتماعيــة 

النظــر فــي تقديــم الدعــم لجهــات وأطــراف أخــرى )الصحــة النفســية والدعــم النفســي، والحمايــة، 	 
والصحــة... إلــخ( لزيــادة القــدرة االســتيعابية لالســتجابة لمعالجــة االحتياجــات المحــددة للذكــور الناجيــن 

ــي. ــف الجنس ــن العن م

ينبغــي علــى قيــادات المنظمــات اإلنســانية مواصلــة ضمــان اتبــاع منهــج اســتراتيجي للتحفيــف مــن 	 
مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  فــي االســتجابة لســوريا. ينبغــي أن يبقــى العنــف القائــم 
علــى النــوع اإلجتماعــي  علــى أجنــدة جهــود تنســيق اإلغاثــة اإلنســانية واالســتجابة فــي ســوريا علــى كافــة 
المســتويات. كمــا ينبغــي علــى المنظمــات اإلنســانية النظــر فــي تحديــد تكاليــف أنشــطة التخفيــف مــن 

مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  فــي خطــط االســتجابة اإلنســانية.

يعــد التخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  مســألة غيــر خاضعــة للنقــاش فــي 	 
جهــود االســتجابة اإلنســانية. مــن هنــا، ينبغــي علــى المنظمــات اإلنســانية ضمــان قيــام كل قطــاع بتقييم 

مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  ومعالجتهــا خــالل دورة البرامــج اإلنســانية.

ينبغــي علــى القطاعــات ذات الصلــة، ال ســيما الصحة/الصحــة النفســية والدعــم النفســي أن يتشــاركوا 	 
فــي مســؤولية تنظيــم اســتجابة متعــددة القطاعــات لمعالجــة احتياجــات الذكــور الناجيــن مــن العنــف 
الجنســي. كمــا ينبغــي أن تقــوم كافــة القطاعــات بتحســين آليــات اإلحالــة الخاصــة بالناجيــن مــن العنــف 
المبنــي علــى الجنــس، لضمــان شــمولهم فــي معاييــر الضعــف الخاصــة بــكل قطــاع، فــي جهــد لتقديــم 

اســتجابة أكثــر شــمولية وتعــددًا فــي القطاعــات المشــاركة فيهــا.

توســعة نطــاق التغطيــة الجغرافيــة وجــودة الخدمــات المختصــة فــي مجــال العنــف المبنــي علــى 	 
الجنــس، بمــا فــي ذلــك إدارة الحــاالت والدعــم النفســي، وتطبيــق تدخــالت للحيلولــة دون وقــوع العنــف 
المبنــي علــى الجنــس، فــي جهــد لتغييــر األعــراف االجتماعيــة الســلبية التــي تكــرس العنــف القائــم علــى 

ــي . ــوع اإلجتماع الن

العمــل مــع آليــة التنســيق الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  لتحديــد الفجــوات ذات الصلــة 	 
وضمــان توفيــر الدعــم الفنــي والتنســيق مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى، والعمــل مــع القطاعــات األخــرى 

لتحســين الدعــم متعــدد القطاعــات المقــدم للناجيــن.

تحليــل ومعالجــة المعوقــات التــي تحــول دون الحصــول علــى الخدمــات باإلضافــة إلــى مخاطــر العنــف 	 
ــات اليافعــات، والنســاء  القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي  الخاصــة بالمجموعــات المختلفــة، ال ســيما الفتي

األكبــر ســنًا، النســاء والفتيــات اللواتــي يعانيــن مــن إعاقــات، والنســاء والفتيــات األرامــل والمطلقــات.

“في ظل الظروف السيئة التي خلفتها الحرب واالنخفاض الملحوظ 
في عدد الشباب، يشعر اآلباء بأنهم مجبرون على تزويج بناتهن من 
الشباب الجيدين الذين يتقدمون لخطبتهن، بصرف النظر عن عمر 

الفتاة أو قدرتها الجسدية أو النفسية على أن تصبح زوجة.”

راما، فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا من دمشق



صندوق األمم المتحدة للسكان
محور المسؤولية للعنف 
المبني على نوع الجنس 

“بعد نشوب الحرب، اعتقدنا بأننا سنقلق من الطائرات 
المقاتلة والرصاص، لكننا وجدنا أنفسنا قلقين من التحرش 

واالختطاف واالغتصاب.”

داليا، فتاة يافعة من إدلب
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