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األزمة السورية

نظرة عامة حول العنف 
القائم على النوع 
االجتماعي ضد الالجئين 
السوريين في البلدان 
الستة المتضررة من 
تهديد األزمة السورية 
(سوريا وتركيا ولبنان 
واألردن والعراق ومصر).

منذ بداية األزمة السورية في آذار 2011 تراجعت حقوق اإلنسان بصورة كبيرة.

والفتيات  النساء  وضع  هشاشة  على  تأثيرها  وتصاعد  أمدها  طال  التي  األزمة  هذه  تفاقمت  وقد 
السوريات، مما سبب زيادة وتنوعًا في المخاطر لكل من الرجال والنساء والفتيات والفتيان. كما مزقت 
وأمن  حماية  وجود  ظل  في  والمستشفيات  المدارس  ودمرت  المجتمعات.  وهدمت  األسر  من  الكثير 

ونظم عدالة ضعيفة.

إن جرائم العنف القائم على النوع االجتماعي لها آثار مدمرة آنية وطويلة األجل على حياة الناجين وأسرهم 
والمجتمعات التي يعيشون فيها مما يغير وضع ومستقبل المنطقة.

في أوقات النزاع يتأثر الجميع بالعنف، إال أن النساء والفتيات على وجه الخصوص يكن أكثر عرضة لخطر 
العنف، وخاصة العنف القائم على النوع االجتماعي، وذلك بسبب غياب الحماية االجتماعية، واالفتقار إلى 
االجتماعي ضد  النوع  القائم على  العنف  بأن  النطاق  اعتراف واسع  الخدمات. هناك  إلى  الوصول اآلمن 
النساء والفتيات يزيد أثناء النزاع، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي واالستغالل الجنسي، 
وزواج األطفال. كما يتعرض الرجال والفتيان أيضا للعنف الجنسي، وبخاصة في سياق االعتقال والتعذيب.

بحلول شهر كانون أول من عام 2015 كان هناك حوالي 13.5 مليون من السوريين بحاجة إلى مساعدات 
الوصول  التي يصعب  المناطق  4.2 مليون شخص في  نازح وحوالي  6.6 مليون  إنسانية، منهم حوالي 
إليها. وقد بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص الذين فروا من البالد 4.6 مليون وهذا العدد في ارتفاع مستمر 

وهناك 5 مليون امرأة في سن اإلنجاب من بينهن حوالي 430،000 امرأة حامل.

تشمل بعض القضايا الرئيسية التي حددتها التقييمات والدراسات انعدام األمن، واالكتظاظ، وعدم كفاية 
فرص الحصول على الخدمات األساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وااليجارات، والتنافس على فرص 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  معدالت  زيادة  تساهم في  كلها  العوامل  المحدودة. هذه  العمل 
والحاجة الملحة للوكاالت اإلنسانية لرفع مستوى استجابة مصممة خصيصًا للحد من للعنف القائم على 

النوع االجتماعي.

"أكثر من مجرد أرقام" يقدم لمحة عامة عن حالة النساء والفتيات السوريات. ويقدم مدخال للعنف القائم 
االجتماعي في  النوع  القائم على  العنف  يبين أشكال  الطوارئ، كما  االجتماعي في حاالت  النوع  على 
المساهمة وتأثير ذلك على األفراد واألسر والمجتمعات.  العوامل  المجاورة، ويبين  الدول  سوريا وفي 
وهو يتضمن قائمة من التوصيات والتحديات التي يمكن أن تساعد على وضع استراتيجيات وبرامج لمعالجة 

العنف القائم على النوع االجتماعي بصورة أفضل وتأثير التغيرات في المعايير الثقافية.

"أكثر من مجرد أرقام" هو أداة مرجعية لجميع قطاعات المجتمع اإلنساني ومصدرا محتمال لكسب الدعم 
والتخطيط للوقاية والتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.

النوع  القائم على  بالعنف  المتعلقة  التقييمات والدراسات والبحوث  أرقام" مبني على  "أكثر من مجرد 
االجتماعي.

"أكثر من مجرد أرقام" يسرد العوامل التي قد تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في 
سياق األزمة السورية، ولكن في نفس الوقت هناك العديد من العوامل األخرى التي تبقى خفية.

"أكثر من مجرد أرقام" يظهر كيف يمكن أن يؤثر العنف القائم على النوع االجتماعي على الفرد األسرة 
والمجتمع، بناءًا على الحقائق والبيانات.

أو  الفردية  المقابالت  خالل  جمعها  تم  والفتيات  النساء  من  اقتباسات  ينقل  أرقام"  مجرد  من  "أكثر 
المناقشات الجماعية داخل وخارج سوريا.

"أكثر من مجرد أرقام" يذكرنا بأن وراء كل رقم هناك امرأة، أو فتاة، أو رجل، أو صبي يجب أن ال ننساهم.

صندوق األمم المتحدة للسكان
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منذ بداية األزمة السورية في آذار 2011 تراجعت حقوق اإلنسان بصورة كبيرة.

والفتيات  النساء  وضع  هشاشة  على  تأثيرها  وتصاعد  أمدها  طال  التي  األزمة  هذه  تفاقمت  وقد 
السوريات، مما سبب زيادة وتنوعًا في المخاطر لكل من الرجال والنساء والفتيات والفتيان. كما مزقت 
وأمن  حماية  وجود  ظل  في  والمستشفيات  المدارس  ودمرت  المجتمعات.  وهدمت  األسر  من  الكثير 

ونظم عدالة ضعيفة.

إن جرائم العنف القائم على النوع االجتماعي لها آثار مدمرة آنية وطويلة األجل على حياة الناجين وأسرهم 
والمجتمعات التي يعيشون فيها مما يغير وضع ومستقبل المنطقة.

في أوقات النزاع يتأثر الجميع بالعنف، إال أن النساء والفتيات على وجه الخصوص يكن أكثر عرضة لخطر 
العنف، وخاصة العنف القائم على النوع االجتماعي، وذلك بسبب غياب الحماية االجتماعية، واالفتقار إلى 
االجتماعي ضد  النوع  القائم على  العنف  بأن  النطاق  اعتراف واسع  الخدمات. هناك  إلى  الوصول اآلمن 
النساء والفتيات يزيد أثناء النزاع، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي واالستغالل الجنسي، 
وزواج األطفال. كما يتعرض الرجال والفتيان أيضا للعنف الجنسي، وبخاصة في سياق االعتقال والتعذيب.

بحلول شهر كانون أول من عام 2015 كان هناك حوالي 13.5 مليون من السوريين بحاجة إلى مساعدات 
الوصول  التي يصعب  المناطق  4.2 مليون شخص في  نازح وحوالي  6.6 مليون  إنسانية، منهم حوالي 
إليها. وقد بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص الذين فروا من البالد 4.6 مليون وهذا العدد في ارتفاع مستمر 

وهناك 5 مليون امرأة في سن اإلنجاب من بينهن حوالي 430،000 امرأة حامل.

تشمل بعض القضايا الرئيسية التي حددتها التقييمات والدراسات انعدام األمن، واالكتظاظ، وعدم كفاية 
فرص الحصول على الخدمات األساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وااليجارات، والتنافس على فرص 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  معدالت  زيادة  تساهم في  كلها  العوامل  المحدودة. هذه  العمل 
والحاجة الملحة للوكاالت اإلنسانية لرفع مستوى استجابة مصممة خصيصًا للحد من للعنف القائم على 

النوع االجتماعي.

"أكثر من مجرد أرقام" يقدم لمحة عامة عن حالة النساء والفتيات السوريات. ويقدم مدخال للعنف القائم 
االجتماعي في  النوع  القائم على  العنف  يبين أشكال  الطوارئ، كما  االجتماعي في حاالت  النوع  على 
المساهمة وتأثير ذلك على األفراد واألسر والمجتمعات.  العوامل  المجاورة، ويبين  الدول  سوريا وفي 
وهو يتضمن قائمة من التوصيات والتحديات التي يمكن أن تساعد على وضع استراتيجيات وبرامج لمعالجة 

العنف القائم على النوع االجتماعي بصورة أفضل وتأثير التغيرات في المعايير الثقافية.

"أكثر من مجرد أرقام" هو أداة مرجعية لجميع قطاعات المجتمع اإلنساني ومصدرا محتمال لكسب الدعم 
والتخطيط للوقاية والتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.

النوع  القائم على  بالعنف  المتعلقة  التقييمات والدراسات والبحوث  أرقام" مبني على  "أكثر من مجرد 
االجتماعي.

"أكثر من مجرد أرقام" يسرد العوامل التي قد تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في 
سياق األزمة السورية، ولكن في نفس الوقت هناك العديد من العوامل األخرى التي تبقى خفية.

"أكثر من مجرد أرقام" يظهر كيف يمكن أن يؤثر العنف القائم على النوع االجتماعي على الفرد األسرة 
والمجتمع، بناءًا على الحقائق والبيانات.

أو  الفردية  المقابالت  خالل  جمعها  تم  والفتيات  النساء  من  اقتباسات  ينقل  أرقام"  مجرد  من  "أكثر 
المناقشات الجماعية داخل وخارج سوريا.

"أكثر من مجرد أرقام" يذكرنا بأن وراء كل رقم هناك امرأة، أو فتاة، أو رجل، أو صبي يجب أن ال ننساهم.

العنف القائم على النوع االجتماعي هو األكثر انتشارا إال أنه األقل إبالغًا عنه على الصعيد 
عدم  من  حالة  ويولد  التنمية،  أركان  يقوض  إنه  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  العالمي 

االستقرار ويجعل من الصعب تحقيق السالم.

العنف القائم على النوع االجتماعي
يتم استخدامه أثناء األزمات كتكتيك

إلحداث الضرر، واإلذالل والخزي.
االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  يتعرض  أن  يمكن  شخص  أي 
بغض النظر عن الجنس أو الوضع االقتصادي أو المستوى التعليمي.

مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية



لمحـــــــة عــــــــامة
النساء والفتيات في األزمة السورية

عدد األشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة
2.7 مليون

1.1 مليون 
لبنان

تركيا

13.5 مليون
سوريا

0.2 مليون
العراق

0.6 مليون
األردن

0.1 مليون
مصر

سوريا هي

أكبر أزمة
نزوح قسري
في العالم

امرأة وفتاة سورية في سن اإلنجاب 
بحاجة للحصــول على المساعدة

5 مليون
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في سورياداخل سوريا في دول الجوار

13.5 مليون شخص
بحاجة للحصول على المساعدات 

اإلنسانية

4 مليون 
امرأة وفتاة في سن اإلنجاب 

(15 – 49 سنة)

2.5 مليون
من الشباب (15 – 24 سنة)

360,000
امرأة حامل

1.2 مليون
فتاة في سن اإلنجاب في 

مناطق يصعب الوصول لها أو 
محاصرة

0.1 مليون
امرأة وفتاة في سن اإلنجاب 

عالقات في 15 موقعًا محاصرًا

4.8 مليون
العدد المتوقع للسوريين 

المسجلين كالجئين 

1.2 مليون
امرأة وفتاة الجئة في سن 

اإلنجاب

0.7 مليون
الجئ شاب\ شابة بحاجة 
للحصول على المساعدة

80,500
امرأة الجئة حامل

145,000
امرأة سورية تعتبر رب اسرتها

المصادر: الهيئة التركية إلدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، والمفوضية السامية 
لشؤون الالجئين، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وصندوق األمم المتحدة 

للسكان ـ آذاز 2016

معدل الخصوبة اإلجمالي 
(الوالدات الحية لكل امرأة)

معدل وفيات األمهات
لكل 100000 والدة حية (2010)

68

نخفض متوسط العمر المتوقع 
للمرأة السورية

75.955.7
إلى من

في 2014في 2010

35
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في األزمة السورية

(UNHCR, 2014)

((WorldBank, 2014)

(WHO, 2015)

(SCPR, 2015)
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يعرف العنف القائم على 
النوع االجتماعي بأنه "اي 
فعل ضار يرتكب ضد إرادة 
الشخص، والذي يقوم 
على أساس الفروق 
االجتماعية (أي نوع 
الجنس) بين الذكور 
واإلناث.

إن أفعال العنف القائم 
على النوع االجتماعي 
تنتهك عددًا من حقوق 
اإلنسان العالمية التي 

تحميها الصكوك 
واالتفاقيات الدولية.

المادة 1: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة 
والحقوق ..."

المادة 3: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي األمان 
على شخصه"

المادة 5: " ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو 
المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة للكرامة"

(الجمعية العامة لألمم المتحدة، 1948)

على األقل

تعرضت إلساءة جسدية
أو جنسية في مرحلة ما

في حياتها
(WHO, 2013)

امرأة واحدة من كل ثالث نســــاء
على مستوى العالم 

(IASC, 2015)
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مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية

الجسدي
القوة البدنية التي تؤدي إلى 

اإلصابة بجراح، او ألم، أو 
االعتالل. شدة اإلصابة تتراوح 

بين تلف األنسجة البسيط 
إلى حصول كسور في 

العظام إلى إصابة دائمة 
والموت. مثل: ضرب 

الشريك/ العنف المنزلي 
واالعتداء

(UNICEF, 2003)

تعرضت إلساءة جسدية
أو جنسية في مرحلة ما

في حياتها

أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي

الجنسي
أي فعل جنسي، أو محاولة 

الحصول على فعل جنسي، أو 
التعليقات الجنسية غير المرغوب 

فيها أو المقدمات الجنسية، أو 
النقل، أو بخالف ذلك موجهة تجاه 

الحياة الجنسية للشخص، وذلك 
باإلكراه من قبل أي شخص بغض 
النظر عن عالقته بالضحية، وفي 
أي مكان، بما في ذلك ـ وليس 

حصرًا ـ المنزل والعمل. مثل: 
االغتصاب والتحرش واالغتصاب 
الزوجي واالعتداء / االستغالل 

واإليذاء الجنسي لألطفال / 
سفاح القربى، واإلكراه على 

الدعارة "مستعدة" لكن باإلجبار، 
ودعارة األطفال واالتجار الجنسي

(UNICEF, 2003)

النفسي
العنف النفسي (يشار إليه أحيانا 
بالعنف العاطفي) وهو فعل أو 
مجموعة من األفعال التي تعيق 

بصورة مباشرة السالمة النفسية 
للمرأة. مثل: اإلذالل والتمييز 

والحرمان من الفرص و/ أو الخدمات، 
والعنف المنزلي

(UNICEF, 2003)

الممارسات التقليدية الضارة
العنف الذي يرتكب في المقام األول ضد النساء والفتيات في بعض المجتمعات منذ 

فترة طويلة والتي يتم النظر لها من قبل المعتدين كجزء من الممارسات المقبولة في 
ثقافتهم. وأكثرها شيوعا هو الزواج المبكر، وختان اإلناث، و "جرائم الشرف"، 

والعقوبات التي تستهدف النساء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الثقافة السائدة، والحرمان 
من التعليم والغذاء للفتيات/ النساء بسبب التوقعات االجتماعية ألدوار الجنسين 

(UNICEF, 2003)

االقتصادي
يستخدم لحرمان المرأة من الحصول 
على الموارد والسيطرة عليها، بما 

في ذلك الوقت أو المال أو النقل أو 
الغذاء او المالبس

(UNICEF, 2003)
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Responding to 
GENDER-BASED VIOLENCE

in the Syria Crisis3

Responding to 
GENDER-BASED VIOLENCE

in the Syria Crisis5

المسببات / العوامل المساهمة
للعنف القائم على النوع االجتماعي في األزمة السورية

العنف القائم على النوع االجتماعي مشكلة 
اإلنســـــان  وحقوق  العـــــامة  بالصحة  تتعلق 

وتعتبر مشكلة عالمية واسعة النطاق.
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المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

العنف القائم على النوع االجتماعي: األسباب األساسية

التمييز على
أساس الجنس

ليس هناك عامل مساهم واحد للعنف القائم 
على النوع االجتماعي الذي يرتكب ضد النساء. 
إن الربط بين العوامل المختلفة يمكن أن يحسن 

من فهمنا للمشكلة ضمن مختلف السياقات 
الثقافية، ويمكن تصنيفها على أساس أسباب 

اجتماعية وأسباب اقتصادية والتعليم واألمن.

خالل األزمات اإلنسانية، يمكن للعديد من 
العوامل أن تساهم في تفاقم المخاطر 
المرتبطة بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي.

وتشمل هذه العوامل - وال تقتصر على -
زيادة األعمال العسكرية، غياب حماية 
المجتمع، والنزوح، وندرة الموارد 
األساسية، وانقطاع تقديم الخدمات 
المجتمعية، وتغيير المعايير الثقافية 
والمعايير المتعلقة بنوع الجنس، 
وانقطاع العالقات االجتماعية، والبنية 
التحتية الضعيفة.
(IASC, 2005)

(IASC, 2005)

إساءة استخدام 
السلطة

عدم احترام حقوق 
اإلنسان لجميع الناس

79

مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية
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المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

األعراف السائدة التي تساعد على وجود أسباب اجتماعية
العنف القائم على النوع االجتماعي

الشرف   / الرحيم  القتل  مثل  مؤشرات  وتشمل 
والعنف المنزلي والزواج المبكر. على سبيل المثال، 
يعتبر زواج األطفال الفتيات على وجه الخصوص من 
قبل األسر وسيلة مقبولة للحد من الفقر ومواجهة 
على  تحافظ  األسر  من  الكثير  االقتصادي.  الضغط 
تعزز  االجتماعية  األعراف  ألن  المنزل  في  أطفالهم 
وجود الممارسات التقليدية الضارة. تقبل العديد من 
كانوا  إذا  أزواجهن  قبل  من  لإليذاء  التعرض  النساء 

يواجهون ضغوط كبيرة

(WHO, 2009)

22%
من الالجئين الشباب في لبنان 

يقبلون استخدام العنف
في إطار العائلة

(UNFPA, 2014)

زيادة االعتماد على 
الممارسات السلبية 
للتأقلم مع الوضع،
مثل تزويج البنات
في سن مبكرة

في سوريا والدول 
المجاورة.

(HNO, 2016)
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مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية

المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

إن البيئة المعيشية الجديدة تعرض النساء 
النازحات إلى مزيد من المخاطر 

"ال يوجد مكان يمنح الخصوصية 
للفتيات في ملجئنا. ليس هناك 
مكان للنوم منفصلين عن غيرنا، 

ولذلك ننام معا في نفس المكان، 
نحن معتادون على ذلك "

المخاطر. يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب كونها 
بلغات  الناس  فيه  يتحدث  جديد  مكان  أو  بلد  في 
مستوطنة،  في  أو  مزدحم  مخيم  في  مختلفة، 
مع  واحد  مكان  في  والعيش  الخصوصية،  وانعدام 
التوزيع  نقاط  في  والتواجد  األسر،  من  العديد 
والصرف  المياه  مرافق  واستخدام  والخدمات، 

الصحي العامة، وعبور نقاط التفتيش
(UNICEF, 2003)

الظروف االجتماعية غير المستقرة 

االقتصادية  والصعوبات  النزاعات  بين  الترابط 
العنف  لخطر  النساء  تعرض  التي  والظروف 
الجنسي. إن غياب الرجال عن البيت والمجتمع بشكل 
من  مزيدا  النساء  تولي  إلى  أدى  قد  كبير 
المسؤوليات واألعباء الثقيلة لدعم وإعالة أسرهن. 
إال أن الظروف اصبحت أكثر صعوبة للنساء والفتيات 

اليافعات خارج المنزل.
(WHO, 2009) امرأة الجئة تعيش في مخيم الزعتري لالجئين في األردن

"أنا أم وحيدة لخمسة أطفال، وال 
أشعر باألمان عندما أمشي لوحدي 

في المخيم، وأنا دائما أرافق ابنتي 
إلى الحمامات، ال يمكن أن أتركها 

وحدها لثانية. "

امرأة سورية في لبنان

حقيقة عالمية

هناك

600 مليون امرأة
حول العالم

يعشن في دول ال يعتبر 
العنف المنزلي فيها أمرًا 

مخالفًا للقوانين
(UNFPA, 2012)
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المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

أسباب اقتصادية

أفادت النساء والرجال بأن العنف 
المنزلي ازداد بسبب نقص الموارد.

كما أفادت النساء بأن أزواجهن أصبحوا 
متوترين جدًا ألنهم غير قادرين على 
العمل وأنهم أصبحوا يصبون عنفهم 
على زوجاتهم.

"تستوعب النساء قلق الرجال"
(HNO GBV Analysis, 2014)

مستوى 
متزايد من 

انخفاضالتوتر
 مستويات التمكين 

االقتصادي ارتفاع
تكلفة المعيشة

تزايد
مستويات

البطالة

الفقر

داخل سوريا

4 من أصل 5 
سوريين يعيشون في فقر

%30 من السكان
تراجعوا إلى حالة من الفقر المدقع

حيث تكافح األسر لتلبية االحتياجات 
الغذائية األساسية لالستمرار في الحياة. 

(SCPR, 2014)

وصلت معدالت التضخم
إلى أرقام قياسية تبلغ
%57.3 في سوريا

مع انتهاء الربع األول من عام 2013.
(SCPR, 2014)

تقدر خسائر الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي
119.7 مليار دوالر أمريكي

وهو ما يعادل
٪59 من الخسائر االقتصادية الشاملة

التي قدرت بحوالي
202.6 مليار دوالر أمريكي

بحلول نهاية عام 2014.

(SCPR, 2014)

ارتفعت معدالت البطالة 

(SCPR, 2014)

14.9%57.7%
إلى من

في 2014عام 2011
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المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

في دول الجوار

%70 من أكثر من مليون الجئ 
سوري في لبنان يعيشون اآلن

تحت خط الفقر المدقع اللبناني. 
(UNHCR, 2015)

اثنان من كل ثالثة
الجئين سوريين يعيشون

تحت خط الفقر المطلق األردني بمعدل 
96 دوالر أمريكي / شخص / شهر.

(UNHCR, 2014)

مستويات الفقر هي أعلى
بين اإلناث المسؤوالت

عن معيشة أسرهن من تلك التي 
يرأسها الذكور. تنفق األسر في األردن 

ما معدله أكثر من 1.6 من دخلهم.
(UNHCR, 2014)

يدفع للعمال لالجئين السوريين أقل 
بشكل عام ويكون العمل لساعات أطول 

في األردن.
٪44 من الالجئين السوريين الذين يعملون يحصلون 
على مبلغ 300 دوالر أو أقل في الشهر، كما يعمل 
٪30 من الالجئين السوريين أكثر من 60 ساعة في 

األسبوع.
(ILO, 2014)

دراسة لألمم المتحدة تقدر أن األزمة 
في سوريا قد خفضت الناتج 

المحلي اإلجمالي في لبنان 
بنحو 0.3٪
(United Nations, 2014)

 0.3 %



214

التعليــــــم3

إن غياب التعليم يسهم في 
زيادة العنف القائم على النوع 
االجتماعي.

في سوريا والدول المجاورة تجبر 
العديد من الفتيات السوريات أو 
يطلب منهن البقاء في المنزل 
ألسباب تتعلق بالحماية أو ألسباب 
اقتصادية أو ألسباب تتعلق بإمكانية 
الوصول إلى التعليم. في حين يتم 
إرسال األوالد إلى المدرسة. هذا هو 
الحال خاصة عندما تتزوج الفتاة في 
وقت مبكر وال يعود يسمح لها أن 
تواصل تعليمها. بدون تعليم، تصبح 
هؤالء الفتيات معتمدات على الرجال 
الذين يسيطرون على جميع جوانب 
حياتهن الشخصية

صندوق األمم المتحدة للسكان

المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

داخل سوريا

%17 فقط من األطفال
النازحين داخل سوريا

هم اآلن على مقاعد الدراسة.
(Save the Children, 2014)

سوريا فيها واحد من أدنى معدالت االلتحاق 
بالمدارس في العالم.

يوجد داخل سوريا 2.2 مليون طفل 
غير ملتحقين بالمدارس.

(UNICEF, 2016)

انخفضت معدالت االلتحاق بالمدارس 
إلى حد كبير.

ال يزال قطاع التعليم يعاني من 
التدهور.

انخفاض معدل اإللمام بالقراءة 
والكتابة بين اإلناث.

انخفض صافي معدل 
االلتحاق بالمدارس لإلناث

للتعليم األســــاسي

(UNESCO, 2014)

92%61%
إلى من

بحلول عام 2013عام 2004

للتعليم األســــاسي

71.8%46.37%
إلى من

عام 2013عام 2012
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"التعليم يزيد من فرص الفتيات، 
وتطلق العنان إلمكاناتهن، كما 

أنه يمنحهن االستقالل 
االقتصادي الذي يساعدهن على 
اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية 

واجتماعية مستقلة. إن تعليم 
الفتاة يبعدها عن العنف، 

ويساعدها على أن تكون فردًا 
مستقًال، ويمنحها الثقة بالنفس. 

والمرأة المتعلمة لديها فرصة 
أكبر لتعليم أطفالها. ال يمكن 

إنكار الفوائد االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية الناتجة 

عن تعليم الفتيات ".

الممثل الخاص لألمين العام للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع

مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية

المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

في دول الجوار

يتم دفع فتيـــات ال تتجاوز أعمــــارهن  
13 سنة نحو الزواج وذلك لتخفيف 

الضغوط االقتصــــادية على أســـــرهن.
في معظم الحاالت تترك الفتيات المدرسة 

ويبقين في البيت.
(UNICEF, 2015) 

العنف القائم على النوع 
االجتماعي يحرم الفتيات من 

التعليم ويحد من فرصهن في 
التعليم وفي تحقيق ذاتهن

في الدول العربية، ما زالت الفتيات 
يواجهن تحديات كبيرة في الوصول إلى 

المدرسة االبتدائية. من بين األطفال 
الموجودون خارج مقاعد الدراسة هناك 

ما يقرب من نصف الفتيات لن تطأ 
أقدامهم في الصفوف الدراسية 
مقارنة مع ما يزيد قليال على ثلث 

األوالد.
(UNESCO, 2014)

الفقر والنزاع يؤثران على فرص 
الفتيات في التعليم. خمس الفتيات 

الفقيرات في الدول العربية لم يرتدن 
المدرسة على اإلطالق، مقارنة بعشر 

أفقر األوالد.
(UNESCO, 2014)

%53 من أطفال الالجئين السوريين
خارج المدرسة (أي حوالي 0.7 مليون طفل).

4 من كل 5
أطفال الجئين سوريين في لبنان

(إنقاذ الطفولة، 2014)

2 من كل 3
أطفال الجئين سوريين في تركيا

(هيومن رايتس ووتش، 2015)

3 من كل 5
أطفال الجئين سوريين في األردن

ال يذهبون إلى المدرسة

(UNICEF, 2014) 
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"إن ظهور الجماعات 
المتطرفة واإلرهابية أضاف 
بعدا جديدا للعنف الجنسي 

الذي أصبح يستخدم 
كتكتيك لإلرهاب. إذا 

نظرتم الى الشرق 
األوسط، ستجدون عدد من 

األطراف المنخرطة في 
النزاع والتي ال تمثل دوًال، 

وال تزال األمم المتحدة 
تقوم بتوثيق األدلة على 
الجرائم التي يرتكبونها."

الجنسي  للعنف  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
المرتبط بالنزاع، 2015

صندوق األمم المتحدة للسكان

المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

األمــــن4

%50 من الشباب الالجئين
الذين تناولهم االستطالع يتفقون مع عبارة
"لم أشعر لمرة واحدة باألمن منذ مجيئي 

إلى لبنان".
(UNFPA, 2014)

 أفاد

%36 من الذين تم استطالعهم من 
النازحين أنهم كانوا يعيشون في مالجئ ال 

تتوفر فيها حماية كافية.
(REACH, 2015)

تواجه النساء
انتقاصًا خطيرًا لحقوقهن اإلنسانية.

(Human Rights Watch, 2013) 

تتعرض النساء والفتيات
لالعتقال والعقاب البدني

لعدم االلتزام بالقوانين الجديدة التي 
فرضتها الجماعات المتطرفة داخل سوريا

(Human Rights Watch, 2013) 

تجبر النساء على البقاء في المنازل 
حفاظا على سالمتهن.

(UNHCR, 2014) 
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"الجماعات المسلحة، تفرض 
قيودًا صارمة حول 

المالبس. وبالتالي يشعر 
الناس ـ والفتيات بشكل 

خاص ـ بضغط كبير من 
التعرض للتفتيش وأنهن 

خاضعات للمراقبة ".

 (مناقشات مجموعات التركز من حلب ودمشق 
وحمص وإدلب والالذقية)

مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية

المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

يجبر  أن  يمكن  المال  نقص  أسرهن:  عن  مسؤوالت  نساء 
الالجئين على العيش في بيئات مكتظة غير آمنة، في ظل غياب 
وسائل العيش أو األمنية األساسية. ذكرت النساء اللواتي يعشن 
دون وجود رب األسرة أنهن يشعرن بالخطر يهددهن، خصوصا إذا 
كانت منازلهن تفتقر إلى الكهرباء، أو تفتقر إلى وجود قفل للباب، 

أو تفتقر لوجود حمام خاص. 

(UNHCR, 2014) 

تضطر النساء لالنخراط في األعمال 
المحفوفة بالمخاطر للمساعدة في توفير 
دخل لألسرة، كما هو الحال بالنسبة لكثير 

من اليافعين الشباب

(UNFPA 2014)

إن غياب الخيارات اإليجابية يمكن أن
يقود اليافعين والشباب إلى طريق الضياع.

(UNFPA, 2014)
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محدودية فرص 
الحصول على 
خدمات كافية 
ومؤهلة في 
بعض المناطق

خمس مناطق فرعية فقط
في كل من سوريا
تتوفر فيها مراكز مجتمعية فاعلة

(WOSA، 2015) مقابالت البيانات الرئيسية، تقييم كامل سوريا

الخدمات الصحية أصبحت أمرًأ بالغ 
الصعوبة وال يمكن الوصول إليها 
بالنسبة لكثير من الالجئين، مما جعل ما 
يقرب من مليون امرأة وفتاة في سن 

اإلنجاب قلقات حول مستقبلهن، وما إذا 
كن سيبقين على قيد الحياة أو ما إذا كّن 

سينجبن أطفالهن بأمان.
(UNFPA, 2014)

حواجز اللغة 
وعدم المقدرة على التواصل

عدم المعرفة
عن الخدمات المتاحة

غياب الدعم االجتماعي 
والدعم المؤسسي

نقص الخدمات المتخصصة حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي، وخاصة في المناطق 
التي يصعب الوصول إليها داخل سوريا. في 

بعض األماكن، ال يسمح للمرأة السورية 
الحصول على الخدمات دون الحصول على إذن 

من أولياء أمورهن ودون مرافقة أحد من 
األقارب

(UN Women, 2014)

صندوق األمم المتحدة للسكان

المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

الخدمـــــــــات5

"المركز التابع لصندوق 
األمم المتحدة للسكان 

ساعدنا كثيرا، لقد تعبت من 
محاولة شرح احتياجاتي 

للمراكز الصحية أو للبحث عن 
حاجاتي الضرورية ألنني ال 

أتحدث اللغة التركية" 

الجئة سورية في تركيا.
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الغياب العام للقانون  انعدام الثقة في سرية الخدمات الصحية 
الحالية ومقدميها يشكل عائقا للمساعدة على 

الرغم من وجود حاجة حقيقية للخدمات. 
ويخشى الناس من أن يتم استهدافهم و/ أو 
من عدم حصولهم على الرعاية التي يحتاجون 

إليها (بسبب المواقف، واللوازم، و/ أو قدرات 
مقدمي الخدمات). خدمات الناجين من العنف 
القائم على النوع االجتماعي إما غير موجودة 

على اإلطالق أو محدودة للغاية، والناجون 
يترددون في اإلبالغ عن العنف القائم على 

النوع االجتماعي لألسباب التالية:

• الخوف من الوصم بالعار
• اإلقصاء االجتماعي

• الخوف مما يسمى "جرائم الشرف"
• األعمال االنتقامية

وهذا هو ما يمنع العديد من الناجين من 
الحصول على المساعدة إلنقاذ حياتهم.

(HNO, 2015)

مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية

المسببات والعوامل المساهمة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي

عدم تنفيذ القوانين ضد 
أشكال العنف القائم على 

النوع االجتماعي

إن القوانين الضعيفة ال تردع العنف الجنسي، 
وتبقي على حالة عدم المساواة بين 

الجنسين. على سبيل المثال، ال يمكن للمرأة 
الوصول إلى النظم القانونية (القضائية) في 
المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في 

سوريا.

(Human Rights Watch, 2013) 

"المغتصب في العراق واألردن ولبنان وسوريا 
يمكن أن يفلت من العقاب عن طريق الزواج 

من ضحيته، وال يتم تجريم االغتصاب الزوجي 
في األردن ولبنان ومصر وسوريا."

(UNFPA, 2015) 

1 فقط من كل 10 نساء
يقمن باإلبالغ عن العنف المرتكب 

ضدهن.
(UNFPA, 2014) 

"إن امرأة أو فتاة وحيدة ال 
يمكن أن تتحدث عن 

مشكلتها مع مدير المخيم، 
ألنه ال يمتلك المعرفة حول 

العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وربما يكون قد 

وصل إلى موقع المسؤولية 
عن طريق السالح، كما ال 

يمكنها أن تتوجه إلى 
المحكمة الشرعية. لذلك، 

تحمي نفسها بعدم الحديث 
عن هذا االمر ".

امرأة الجئة في مخيم الزعتري في األردن.

عالميًا
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األثــــر
أثر العنف القائم على النوع االجتماعي على 

األفراد والمجتمعات

فهم  عاديًا...  أمرًأ  العنف  أصبح   ..."
يكرهونا،  أن  حقهم  من  أنه  يعتقدون 
وأن يهينونا، ويضربونا، ويغتصبونا ..."

تبعات  إن  المدى.  بعيدة  وآثار  آنية  آثار  مع  العنف،  عن  تنتج  متعددة  تبعات  هناك 
وتكلفة العنف القائم على النوع االجتماعي تؤثر على المستوى الفردي (للناجين 
المجتمع  وعلى  األسرة،  على  تؤثر  وكذلك  العنف)،  من  المتضررين  من  وغيرهم 

المحلي والمجتمع األوسع، والتي تترجم إلى تكاليف على المستوى الوطني.

(مناقشات مجموعات التركيز من حلب ودمشق وحمص وإدلب والالذقية)
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أثــــــــــــــــــــــــــر
العنف القائم على النوع االجتماعي

الفرد
اإلصابات المباشرة مثل الكسور والنزيف، 

واألوضاع الجسدية على المدى الطويل

الصحة النفسية، مثل االكتئاب والقلق.

مشاكل الصحة الجنسية واإلنجابية، مثل األمراض 
التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، وحاالت 

الحمل غير المقصود وغير المرغوب فيه واإلجهاض 
غير اآلمن.

العنف القائم على النوع االجتماعي يحرم الفتيات 
من فرص التعليم. العنف المرتبط بالمدرسة يحد 

من فرص التعليم ومن إنجازات الفتيات.

تعاطي المخدرات (بما في ذلك الكحول)

األسرة
آثار العنف الممتدة بين األجيال

تأثيره على الحضور المدرسي وأداء األطفال 
وأفراد األسرة

تراجع الحالة الصحية ونوعية حياة أفراد األسرة

ثقافة العنف

رفض الناجي

مشاهدة العنف الزوجي في مرحلة الطفولة

المجتمع
عدم المساواة بين الجنسين والعنف تعيق جهود الدول 

للحد من الفقر

ينعكس على التكاليف االقتصادية والصحية

األعراف السائدة تمنح الرجال السيطرة على المرأة

األدوار المتزمتة للجنسين

مفهوم الرجولة مرتبط بالهيمنة والشرف والعدوان

قبول العنف كوسيلة لحل النزاع

إن أثر العنف القائم على النوع 
االجتماعي ضد النساء والفتيات ـ 
باإلضافة إلى المعاناة واآلثار غير 
الملموسة على نوعية الحياة والرفاه ـ 
يمتد ليشمل تبعات على الناجية 
وعائلتها من حيث الصحة (النفسية 
والجسدية) والعمل والمال، وآثاره 
على األطفال.

من أصل عشرة أسباب تم اختيارها 
باعتبارها عوامل خطر تسبب اإلعاقة 
والوفاة بين النساء الالتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و 44 كان ترتيب 
االغتصاب والعنف المنزلي أعلى من 
السرطان، ومن حوادث السير والحرب 
والمالريا
(World Bank, 1994)   

تدني مستوى المهارات االجتماعية والعزلة 
االجتماعية والتهميش.

تكلفة الخدمات الطبية وخدمات الحماية والخدمات 
القضائية واالجتماعية.

أيام العمل الضائعة، وانخفاض اإلنتاجية وانخفاض 
الدخل.

تدني أو ضياع فرص التعليم والتوظيف والفرص 
االجتماعية، أو فرص المشاركة السياسية.

الموت لكل من النساء وأطفالهن

(Heise, et al., 1999; Heise and Garcia-Moreno, 2002;  United Nations General Assembly, 2006)

مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية
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طبيعة ونطاق
العنف القائم على النوع االجتماعي

 في السياق اإلنساني  | األزمة السورية

العنف الجنسي

1 من كل 3 نساء سوريات من العائالت 
السورية التي ترأسها نساء لم تغادر المنزل أبدا، أو 

نادرًا ما تغادره أو في حاالت الضرورة فقط بسبب 
خوفهن من التحرش أو خوفهن على سالمتهن

(UNHCR, 2014))

3 من كل 4 نساء كن يشعرن بالقلق على 
سالمتهن أو على سالمة أطفالهم. وقد أعربن 

بشكل أساسي عن مخاوفهن من التعرض للتحرش 
الجنسي، ولكن في بعض الحاالت كن خائفات من 

العنف الجسدي المباشر.
(UNHCR, 2014)

1 من كل 5 نساء سوريات تم عرض مال 
عليهن بصورة مباشرة مقابل الحصول على خدمات 

جنسية في إقليم كردستان في العراق 
(UN Women, 2014)

التحرش الجنسي من قبل أصحاب العمل 
واالستغالل الجنسي وسوء المعاملة من قبل 

عمال اإلغاثة هي مصادر قلق أكبر كونها تحدث من 
قبل الرجال الذين يسيطرون على الموارد التي 

تعتمد الالجئات السوريات عليها لكسب العيش من 
المساعدات التي تسهم في الدخل من العمل.

(UN Women, 2014)

أسباب عاطفية /نفسيةالعنف الجنسي
/ اجتماعية

أفادت %67 من النساء في سوريا تلقيهن 

"عقاب" من أزواجهن. وكانت %87 منها على 
شكل عنف جسدي

(IRC, 2014)

حوالي %50 من الناجيات الالتي حصلن على 
خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في 
األردن عانين شكال من أشكال العنف المنزلي. 

(UNFPA, 2013)

1 من كل  5 من األسر أفدن أن الفتيات 
لم يخرجن خارج المنزل على اإلطالق في سوريا.

 (IASC, 2013)

تواجه النساء والفتيات قواعد وقيود جديدة تؤثر 
على حياتهن اليومية في المناطق التي تسيطر 

عليها الجماعات اإلرهابية التي حددتها األمم 
المتحدة، بما في ذلك قيود على اللباس والتنقل 

في سوريا.

(UNFPA, 2015)

وقعت أكثر من %70 من حوادث العنف في 
منازل الالجئين في األردن ولبنان. %80 من تلك 

الحوادث ارتكبت من قبل الشريك الحميم أو من 
قبل شخص معروف للضحية.

(IRC, 2014)

"انتشر العنف البدني في بيئتنا، 
وخاصة من جانب األزواج واآلباء 

واألخوة الكبار."

(مناقشات مجموعات التركيز من حلب ودمشق وحمص وإدلب والالذقية)

"المرأة ليس لها رأي في بيوتنا، تتم 
اهانتهن وإساءة معاملتهن من قبل 

أزواجهن."

(مناقشات مجموعات التركيز من حلب ودمشق وحمص وإدلب والالذقية)
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مراجعة إقليمية: االستجابة
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في األزمة السورية

طبيعة ونطاق
العنف القائم على النوع االجتماعي

 في السياق اإلنساني  | األزمة السورية

اقتصاديالممارسات التقليدية الضارة

1 من كل 4 زيجات مسجلة في األردن هي 
لفتاة دون سن 18 عاما

(UNICEF , 2014)

%17 من الالجئين الشباب 
الذين تمت مقابلتهم في لبنان

راودتهم أفكارًا حول انهاء حياتهم، و 

%24 فكروا في القيام بذلك في 
بعض األحيان، وهذه النسبة ترتفع بين 

الفتيات الشابات.

(UNFPA, 2014)

"تواجه الفتيات قيودًا صارمة 
على حرية الحركة بسبب 

انعدام األمن، والخوف من 
االختطاف والتحرش اللفظي 

والجنسي. ويحظر على 
الفتيات التحرك دون مرافقة 

أو حتى مجرد الذهاب إلى 
الشرفة ".

(مناقشات مجموعات التركيز من حلب ودمشق
وحمص وإدلب، والالذقية)

"الزواج المبكر أمر شائع، خاصة اآلن 
بعد الثورة. نحن نذهب من المنزل إلى 

المسجد فقط. ويتم تزويج الفتيات 
رغما عنهن. وال تتم استشارتهن وليس 

لهن كلمة بهذا الخصوص".

(مناقشات مجموعات التركيز من حلب ودمشق وحمص وإدلب، والالذقية)

"الزواج المبكر ينتشر بدءًا من عمر 13 
سنة فما فوق ألن اآلباء يخافون على 

بناتهم أو ألن العريس لديه المال."

(مناقشات مجموعات التركيز من حلب ودمشق وحمص وإدلب، والالذقية)

ارتفعت نسبة انتشار زواج األطفال 
بين السوريين في األردن

الفتيات الالتي يتزوجن قبل بلوغهن 18 عامًا من 
العمر يكّن أكثر عرضة لتتعرض للعنف المنزلي 

من أقرانهن الالتي يتزوجن في عمر أكبر

(ICRW, 2015)

العديد من الزيجات السورية، بما في ذلك الزيجات 
التي تتضمن أطفاًال، غير مسجلة. فهي تفتقر 

إلى الحد األدنى من الحماية التي توفرها مراجعة 
من قبل قاض أردني تبين ما إذا كان زواج الطفلة 

هو في مصلحتها أم ال

(UNICEF , 2014)

الزوجات وأطفالهن يفتقدون الحماية التي 
يوفرها الزواج الذي يتم تسجيله رسميا.

(UNICEF , 2014)

(UNICEF, 2014)

25%31%
إلى من

في 2014عام 2013
(الربع األول)
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إن عدم الحصول على خدمات تنظيم األسرة 
وخدمات الصحة اإلنجابية، عرض الكثير من النساء 
والفتيات إلى حاالت حمل غير مرغوب فيها، كما 

عرضهن لخطر متزايد من التبعات التي تهدد 
حياتهن.

(UNFPA, 2016)

النساء اللواتي يتعرضن للعنف يملن إلى إنجاب 
المزيد من األطفال أكثر مما يردن

وهذا ال يدل فقط على قلة المساحة التي تتيح 
لهن التحكم في القرارات التي تؤثر على حياتهم 

الجنسية واإلنجابية، ولكنه يحد أيضا من الفوائد 
الديموغرافية المحتملة للصحة اإلنجابية التي 

تشير تقديراتها إلى الحد من الفقر بنسبة 14%.

العنف يحد من إمكانيات المرأة في تنظيم 
األسرة، ومن المحتمل أن يؤدي تنظيم األسرة 

إلى خفض معدل وفيات األمهات بحوالي 20 إلى 
٪35 عن طريق الحد من تعرض النساء للمخاطر 

الصحية المرتبطة بالحمل

العنف القائم على النوع 
االجتماعي يقيد وبشكل 
كبير قدرة المرأة على 
ممارسة حقوقها 
اإلنجابية
وهذا يتضمن عواقب 
وخيمة على الصحة 
الجنسية واإلنجابية.

الصحة االنجابية
 والعنف القائم على النوع االجتماعي

(UN Women, 2012)

ما بين %23 و %53 من النساء
الالتي تعرضن لالعتداء الجسدي من قبل 

أزواجهن خالل الحمل كان ذلك على شكل ركل 
أو لكم على البطن.

وهذا يزيد من احتمال تعرضهن لإلجهاض، 
أو والدة جنين ميت واإلجهاض، وكذلك 
الوالدة المبكرة وانخفاض وزن المواليد.

1 من كل 4 نساء 
على مستوى العالم يعانين 

من العنف الجسدي أو 
الجنسي أثناء الحمل.

عالميًا

(UNFPA, 2016))
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(UN Women, 2012)
(UNESCO / http://www.girleffect.org/)

زواج األطفال يؤدي إلى حدوث الحمل المبكر 
والحمل غير المرغوب به مما يهدد حياة 

اليافعات: المضاعفات المرتبطة بالحمل هي 
السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات في سن 

15 عاما إلى 19 عاما في العالم.

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختــان) 
يزيد من مخاطر الوالدة المتعسرة، ومن حدوث 
مضاعفات أثناء الوالدة، وزيادة وفيات األطفال 

حديثي الوالدة، والنزيف بعد الوالدة، وحدوث 
االلتهابات ووفيات األمهات.

في لبنان والعراق

مجموع الوالدات في عام
1 من كل 5ألمهات فتيات دون سن 18

الجئات سوريات متزوجات 
هي تحت سن 18 عاما.

الممارسات الضارة
أيضا تدمر صحة األم والطفل.

6%

في العيادات في العيادات التي 
يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان

في مخيم الزعتري -  األردن

5%

في العيادات في العيادات التي يدعمها 
صندوق األمم المتحدة للسكان

في المناطق غير الخاضعة لسيطرة 
الحكومة السورية

٪24 في وسط وشمال سوريا
و ٪9 في وسط وجنوب سوريا

19%

من مجمل حاالت الوالدة ألمهات 
دون سن 18 في وسط وجنوب 
سوريا كانت بحاجة لجراحة (عملية 

قيصرية)

29%

(UNFPA, 2016)
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة
ضد العنف القائم على النوع االجتماعي في 

األزمة السورية
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االستجابة اإلقليمية
لصندوق األمم المتحدة للسكان

يؤمن صندوق األمم المتحدة للسكان 
بأن كل امرأة سورية وفتاة لديها الحق 
في الحصول على الرعاية الصحية 
اإلنجابية بأسعار معقولة وأن تكون 
محمية بشكل فعال من العنف القائم 
على النوع االجتماعي

كما يؤمن صندوق األمم 
المتحدة للسكان بأن 
تمكين المرأة والمساواة 
بين الجنسين يجب أن تكون 
في صميم أي تدخل 
يتناول العنف القائم على 
النوع االجتماعي بما في 
ذلك الوقاية والحماية 
واالستجابة

صندوق األمم المتحدة للسكان وشركائه 
يكثفون جهودهم من أجل تمكين 

وتحسين حياة النساء والشباب السوريين 
والمجتمعات المضيفة المتأثرة في 

البلدان وذلك من خالل الدفاع عن حقوق 
اإلنسان والمساواة بين الجنسين، 

للتكيف بشكل أفضل مع الوضع 
والتعافي من األزمة.

مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية

"نحن نعرف ما يجب القيام به 
للقضاء على العنف القائم 

على النوع االجتماعي 
ويشمل ذلك: االستجابة 

السريعة لألزمة. توفير 
مقدمي خدمات متخصصين. 

التكامل مع الرعاية الصحية 
الجنسية واإلنجابية؛ التعليم 

الجنسي الشامل. البيئة 
القانونية القائمة على 
الحقوق؛ حشد الرجال 

والفتيان. جمع البيانات 
الفعال، والسياسات القائمة 

على األدلة، وتوفر نهج 
متعدد القطاعات، والعمل 

مع الجهات المعنية 
المتعددة"

التنفيذية  المديرة  أسوتيمهين،  باباتوندي 
لصندوق األمم المتحدة للسكان
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االستجابة اإلقليمية
لصندوق األمم المتحدة للسكان

 االستمرار في الوصول اآلمن
 إلى الخدمات لجميع الناجين من
 العنف القائم على النوع
 االجتماعي

وتعزيز ذلك من خالل نشر المعلومات 
وزيادة الوعي حول الخدمات المتاحة، 

والتوعية موسعة وخدمات الهاتف النقال 
عند الحاجة.

وهذا بدوره يحسن فرص الحصول على 
الخدمات داخل سوريا وفي الدول المجاورة 

(المناطق الحضرية والمخيمات) لجميع 
المتضررين الذين يعيشون في عزلة أو 
المهمشين، بمن فيهم األشخاص ذوو 
اإلعاقة. وتشمل الخدمات أيضا الرعاية 

النفسية واالجتماعية، وتقديم المشورة 
وآليات اإلحالة.

ويعمل صندوق األمم المتحدة 
للسكان على توسيع استجابته 

للعنف القائم على النوع 
االجتماعي عن طريق قيادة 

كامل نظام وعملية التنسيق 
للعنف القائم على النوع 

االجتماعي في سوريا.

يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان 
على الحد من مخاطر العنف القائم 

على النوع االجتماعي من خالل 
استجابة إنسانية إقليمية شاملة 

وتنفيذ برامج العنف القائم على النوع 
االجتماعي الصحية واإلنجابية المتكاملة.

يدعم صندوق األمم المتحدة للسكان 
63 مركزًا نسويًا في سوريا والدول 

المجاورة.

يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان 
بتوزيع ما معدله 10000 اطقم النظافة 

الشخصية للنساء السوريات كل شهر 
لحماية كرامتهن وتوفير حاجتهن 

األساسية.
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مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
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34
 %

اتخاذ اإلجراءات الالزمة

زيادة الوصول اآلمن إلى الخدمات 
الصحية واألمن والعدالة. وفي هذا 

الصدد تم وتحديد ووضع تدابير للتغلب 
على العقبات ـ حيثما كان ممكنًا ـ التي 

تعيق االستفادة من هذه الخدمات، 
وتحسين النظم القانونية وتأمين بيئة 

آمنة.

ضمان وضع استجابة تجاه العنف القائم على 
النوع االجتماعي بحيث تكون مصممة 

لمعالجة مختلف أنواع العنف (مثل الحرمان 
من الموارد، واالعتداء الجسدي والعنف 

الجنسي وسوء المعاملة العاطفية وزواج 
األطفال والزواج المبكر والقسري) ولتلبية 

احتياجات جميع الناجين بما في ذلك 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

صندوق األمم المتحدة للسكان 
هي واحدة من وكاالت األمم 

المتحدة الرائدة التي تعمل على 
تعزيز المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة، ومعالجة اآلثار 

الجسدية والعاطفية للعنف القائم 
على النوع االجتماعي.

تم تكليف صندوق األمم المتحدة 
للسكان لقيادة نظم التنسيق 

لمشكلة العنف القائم على النوع 
االجتماعي في األزمة اإلنسانية.

وضع استراتيجيات متعددة 
القطاعات قائمة على 

المبادئ التوجيهية الدائمة 
للجنة المشتركة بين 

الوكاالت، ووضع خطط التواصل 
بين القطاعات والخدمات، وتحديد 
اجتماعات التنسيق بين الوكاالت، 

وإنشاء منتديات أو اجتماعات 
بحسب القطاع من أجل خلق مزيد 

من التعاون.

التنسيق متعدد القطاعات

ضمان الحصول على الخدمات المناسبة 
ألعمال العنف المرتبطة باألطفال، والزواج 

المبكر والقسري.

التنسيق الفعال لضمان أن يكون جميع 
المعنيين والشركاء ملتزمون بالمعايير 

األخالقية الدولية.

تعزيز الصلة بين الخدمات المرتبطة 
باالستجابة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي والخدمات المتعلقة بالصحة 
اإلنجابية.

تعزيز برامج الوقاية من العنف القائم 
على النوع االجتماعي التي تستهدف 

النساء والرجال والفتيات والفتيان، 
ووضع تدابير لتقييم فعاليتها. ويشمل 

ذلك تغيير السلوك، وزيادة المعرفة 
بالقضايا المتعلقة بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي وتمكين النساء 
والفتيات من خالل تنظيم األنشطة 

الترفيهية.
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التحديات لتنفيذ االستجابة

تضارب األولويات

من المعروف أن العنف القائم على النوع االجتماعي يعتبر مشكلة تثير للقلق، والجهات الفاعلة تجد نفسها تتنافس 
للحصول على التمويل وللفت االهتمام الكافي لهذه المشكلة

محدودية القدرات والموارد 

عدم وجود شركاء من ذوي الخبرة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يحّد من نوعية االستجابة

التحديات األمنية

في الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها
مما يعني أن الحاجة الجغرافية للخدمات ال تزال محدودة
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مراجعة إقليمية: االستجابة
للعنف القائم على النوع االجتماعي
في األزمة السورية

يؤمن صندوق األمم المتحدة للسكان
بأن كل امرأة سورية وفتاة لديها الحق في الحصول على الرعاية الصحية 
اإلنجابية بأسعار معقولة وأن تتم حمايتها بشكل فعال من العنف القائم 

على النوع االجتماعي.

أجل  من  جهودهم  يكثفون  وشركائه  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 
تمكين وتحسين حياة النساء والشباب السوريين والمجتمعات المضيفة 
المتأثرة في البلدان وذلك من خالل الدفاع عن حقوق اإلنسان والمساواة 

بين الجنسين، للتكيف بشكل أفضل مع الوضع والتعافي من األزمة.
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