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ف عى ك�ي بال�ت
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— يارا، فتاة يافعة من حلب، سوريا



ي إيصال الخدمات 
ي عام 2011، لم يتفا�ف صندوق االأمم المتحدة للسكان �ف

منذ اندالع االأزمة السورية �ف
ف عى أرض الواقع، حيث قام بتنسيق استجابة منسجمة عملت عى  االأساسية وتقديم الدعم للمحتاج�ي

: ضمان حق الوصول إىل خدمات الصحة  ي
ي أي سياق إنسا�ف

ف �ف تلبية االحتياجات ضمن محورين أساسي�ي
نجابية، وحماية النساء والفتيات من مخاطر وعواقب العنف القائم عى النوع االجتماعي.  الجنسية واالإ

ي تطوير وتحديث الخدمات المقدمة ضمن كل المحورين 
، ركز الصندوق عى االستمرار �ف ف وعى مر السن�ي

ثراء برامج االستجابة  ي يمكن تكريسها الإ
ي صياغة العديد من الدروس المستفادة ال�ت

، مما أسهم �ف بشكل كب�ي
ي توصيات 

صاً تفاصيلها �ف للأزمات االأخرى. يقدم هذا التقرير لمحة تفصيلية حول تلك الدروس، ملخِّ
. ي

نسا�ف ي قطاع العمل االإ
بسيطة وقابلة للتطبيق من قبل جميع أصحاب المصلحة �ف

قليمي للدول  قليمي لدعم لسوريا )التابع للمكتب االإ ي سياق إعداد هذا التقرير، استعان المكتب االإ
�ف

ي إنجاح هذه التجربة 
ي كان لرؤيتها دوراً جذريا �ف

، وال�ت ف ة مستشارة االأبحاث، أليكسيا نيس�ي العربية( بخ�ب
ي 

ي االستجابة، بما �ف
قليمية. كما تمت مراجعة التقرير عى نطاق واسع من قبل كل االأطراف المشاركة �ف االإ

ذلك موظفو صندوق االأمم المتحدة للسكان من جميع البلدان المعنية )سوريا وتركيا ولبنان واالأردن 
قليمي لدعم لسوريا، وفولفيا بونياردي، أخصائية العنف  والعراق(، وجينيفر ميكيل، رئيسة المكتب االإ

ي المكتب ذاته. كما نتوجه بخالص االمتنان إىل النساء والفتيات السوريات 
القائم عى النوع االجتماعي �ف

ي جميع أنحاء المنطقة، اللوات تتسم حياتهم اليومية بتحديات جّمة ومع ذلك يواصلن عى النضال من 
�ف

أجل حقوقهن االأساسية.

لؤي شبانة 

قليمي / صندوق االأمم المتحدة للسكان  المدير االإ

مـقــدمــة

المحتويات
6الملخص 

7أما بعد...

9المقدمة 

11المنهجية 

12النـتـائـج االأسـاسـية

قليمية العامة  12الصورة االإ

12طرق تقديم الخدمات 

12المراكز االآمنة للنساء والفتيات 

نجابية ومواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي  14نهج متكامل لخدمات الصحة الجنسية واالإ

)CVA( 16المساعدة النقدية وعن طريق القسائم

17الدمج االجتماعي 

17الفتيات اليافعات

عاقة  18االأشخاص ذوو االإ

21أنشطة الوقاية من العنف القائم عى النوع االجتماعي 

21التعامل مع القيادات المجتمعية 

22االستفادة من قنوات االتصال لتوصيل الرسائل 

اكات المبتكرة  22ال�ش

23إدارة البيانات 

24التطورات المتقاطعة

25تأث�ي جائحة كوفيد-19

حات للمرحلة المقبلة  28مق�ت

30رســائل المناصـرة االأسـاسية

33الــخــتــام
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نجابية �ف الجنسية واالإ
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ص 
خـــ

الـــملــ
ة من االأزمة السورية، ال تزال النساء والفتيات معرضات لخطر العنف القائم عى النوع االجتماعي،  مع دخولنا السنة العا�ش

يد  نجابية. إن الت�ش ي االحتياج لخدمات عى صلة بهذا التهديد، بما يشمل توف�ي الرعاية للصحة الجنسية واالإ
وهن مستمرات �ف

ي االأ�ة، فضلً عن تزايد التوترات 
والوضع االقتصادي االجتماعي الشاق وآليات التكيف السلبية وتغ�ي االأدوار الجندرية �ف

ي تدهور الوضع. تُظهر االأدلة أن جائحة كوفيد- 19 زادت من خطر 
مع المجتمعات المضيفة، هي جميعاً عوامل أسهمت �ف

ي الوقت 
نجابية لدى النساء والفتيات، مع التأث�ي �ف العنف القائم عى النوع االجتماعي وتزايد احتياجات الصحة الجنسية واالإ

نفسه سلباً عى حصولهن عى الخدمات الكفيلة بإنقاذ الحياة. رغم هذه التحديات، تم إحراز تقدم عى مسار توف�ي 
نجابية، من قبل صندوق االأمم المتحدة للسكان  خدمات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
نجابية. هذه الورقة تسلط  والمجموعات الفرعية المعنية بمواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

ي هذا الصدد:
الضوء عى التطورات الرئيسية �ف

• كز خصيصاً عى خدمات 	 المراكز الآمنة للنساء والفتيات )WGSS( تقدم خدمات جيدة متعددة القطاعات بال�ت
ي 2019، وصل صندوق االأمم المتحدة 

نجابية والعنف القائم عى النوع االجتماعي المدمجة. �ف الصحة الجنسية واالإ
نجابية وأك�ش من 1.29 مليون نسمة ممن حصلوا عى  للسكان إىل نحو 2.39 مليون نسمة بخدمات الصحة الجنسية واالإ

خدمات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي.

• تم تحقيق خطوات إيجابية على مسار تعزيز استخدام المساعدات النقدية وعن طريق القسائم )CVA( كأداة 	
ي 

ف الوصول إىل الخدمات، ال سيما �ف فعالة التكلفة لمنع والتعامل مع العنف القائم عى النوع االجتماعي، وتحس�ي
سياق انتشار جائحة كوفيد- 19.

• ف الفتيات اليافعات وزيادة قدرتهن عى 	 استهداف الفتيات اليافعات ببرامج خاصة مع اعتماد نهج متكامل لدعم تمك�ي
صناعة القرار المتصل بحياتهن عى امتدادها.

• استراتيجيات الوقاية والتدخل الجاري تطويرها لتحدي وتغي�ي االأعراف االجتماعية والسلوكيات الضارة من خلل 	
نسانية. ي ظروف االأزمة االإ

العمل المستند إىل المجتمع، بما يشمل �ف

• ي 	
نسا�ف الشراكات والمبادرات المبتكرة جاري تجريبها للستفادة من تطور التكنولوجيا لتحقيق أهداف العمل االإ

والتنموي.

• إدارة البيانات الخاصة بمواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي بشكل آمن وموثوق، فيما بين الوكالت أمر له 	
امج وتعزيز التنسيق ودعم المنارصة. االأولوية، لتبص�ي ال�ب

• تعديل التدخالت والمبادرات للتكيف مع سياق جائحة كوفيد-19 بشكل �يع وفعال وآمن للحفاظ عى إمكانية 	
الوصول إىل الخدمات عالية الجودة، بما يشمل من خلل استخدام الخدمات عن بُعد وتوف�ي خدمات متنقلة وع�ب 

نت. ن�ت االإ

الدروس المستفادة
يجابية المذكورة أعله: ي التطورات االإ

ي أسهمت �ف
ثمة عدد من العوامل ال�ت

 القيادة المشتركة القوية في سياق تنسيق أعمال مواجه العنف القائم على النوع الجتماعي ي�ت من تنسيق االستجابة، 
ي ظل االستخدام الفعال للموارد المحدودة.

اتيجية واضحة، �ف حيث االأولويات االس�ت
• ها من الخدمات، 	 اللتزام القوي بتحسين معرفة وقدرات مقدمي خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي وغ�ي

ي جودة و�ية 
ف مستوى خدمة النساء والفتيات المعرضات للخطر والناجيات. تزايد الثقة من المجتمعات �ف لتحس�ي

الخدمات، تُرجمت إىل تحسن السلوك فيما يتعلق بالسعي اللتماس المساعدة.

• نجابية تحسنت ع�ب 	 جهود رصد آثار أعمال مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ
امج وتعظيم االستفادة من  ي تبص�ي ال�ب

ات وأدوات لرصد النتائج. هذه المعلومات المتصلة بالمردود ساعدت �ف مؤ�ش
االستثمارات.

• ف التعامل مع 	 نمائي أدت إىل تقوية العلقات والصلت ب�ي نساني والعمل الإ زيادة التركيز على نقطة التقاء العمل الإ
ي إتاحة الوصول 

اتيجي للمجموعات الفرعية هو تعزيز النظم الوطنية �ف االأزمة والتنمية طويلة االأجل. إن التوجه االس�ت
ي تغي�ي االأعراف االجتماعية.

االآمن للخدمات عالية الجودة، مع االستثمار �ف

• امج فضلً عن إتاحة استمرارية الخدمات، وتوفر أعمال 	 التمويل المرن على عدة سنوات يسمح بالتعديل ال�يع لل�ب
ي النظم الوطنية.

الوقاية طويلة االأجل، واالستثمار القابل للتنبؤ �ف

• امج فضلً عن إتاحة استمرارية الخدمات، وتوفر أعمال 	 التمويل المرن على عدة سنوات يسمح بالتعديل ال�يع لل�ب
ي النظم الوطنية.

الوقاية طويلة االأجل، واالستثمار القابل للتنبؤ �ف

أمـــا بــعــد ...

توصيات عامة
• الستمرار في الستثمار في المراكز الآمنة للنساء والفتيات لتوف�ي الحماية وزيادة الرفاه. 	

• ي توحد المعاي�ي وتتيح مأسسة الُنُهج المتكاملة للتعامل مع توف�ي خدمات الصحة 	
رشادية ال�ت الستثمار في الأدلة الإ

نجابية ومواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي.  الجنسية واالإ

• التفكير في التوسع في استخدام برامج المساعدات النقدية والقسائم لزيادة توفر وإتاحة خدمات الصحة الجنسية 	
نجابية، ومواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي. واالإ

• التوسع في تحسين البرامج محددة الهدف الموجهة إىل الفتيات اليافعات.	

• ف عى مستوى الدول.	 البناء على وهيكلة وتنسيق مبادرات دمج المعاق�ي

• ي تهدف إىل تحدي االأعراف االجتماعية والسلوكيات الضارة.	
تعزيز ومنهجة الأعمال ال�ت

• استمرار الستثمار في الشراكات والمقاربات المبتكرة.	

• امج وتعزيز التنسيق ودعم 	 الستمرار في الستثمار في جمع البيانات الكيفية والتشارك والتحليل، لتبص�ي تصميم ال�ب
المنارصة.

ي 
نسا�ف ف وصناع القرار وقيادات العمل الإ إل المانح�ي

• دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الجتماعي ومجموعات 	
ف التعامل مع العنف القائم عى  نجابية بما يُمكن من االستفادة من التقدم المحرز وتحس�ي تنسيق الصحة الجنسية والإ

امج ومنهجة العمل ومأسسة الممارسات ذات  ي تطبيق ال�ب
نجابية، من خلل التوسع �ف النوع االجتماعي-الصحة الجنسية واالإ

المردود الجيد.

• 	 : ي إعلء أولوية ما يىي
االستمرار �ف

• البرامج الشاملة المتخصصة في مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي وخدمات الصحة الجنسية 	

ي أوقات أزمات الصحة 
ورية وكفيلة بإنقاذ الحياة، وهذا صحيح أيضاً وبصفة خاصة �ف نجابية، هي رصف واالإ

العامة، مثل جائحة الكورونا. جميع برامج العنف القائم عى النوع االجتماعي، وتشمل المراكز االآمنة للنساء 
نجابية، يجب أن تُعت�ب خدمات أساسية  والفتيات والخدمات المتنقلة، فضلً عن خدمات الصحة الجنسية واالإ

وري أن تستمر. ورية ومن ال�ف رصف

• نجابية 	 التمويل المخصص لبرامج مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي وخدمات الصحة الجنسية والإ

ي تسببت فيها جائحة كورونا.
ايدة ال�ت ف ي االحتياجات الم�ت يجب أن تل�ب

• ف وهيئات االأمم المتحدة 	 التصدي للعنف القائم على النوع الجتماعي ل يزال مسؤولية جماعية. عى المانح�ي

ي تخفيف آثار هذا العنف.
والمنظمات الدولية غ�ي الحكومية والمنظمات المحلية، دور تلعبه �ف

• ي تتصدى للأسباب الجذرية للعنف القائم عى النوع االجتماعي هو أمر 	
زيادة الستثمار في أعمال الوقاية ال�ت

مطلوب.

• التمويل المرن متعدد السنوات يجب أن يزيد لصالح مجموعات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي 	

ي التمويل 
. قابلية التنبؤ واالستدامة �ف ف كاء المحلي�ي نجابية، ما يشمل ذلك الموجه لل�ش والصحة الجنسية واالإ

. ي
نما�أ ي واالإ

نسا�ف ف العمل االإ ف جودة االستجابة وتعزيز التقاطع ب�ي أمور ال غ�ف عنها كما أثبتت التجربة لتحس�ي
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يف 1، العرا م دومر
خي

ش بم
تعي

تركز ولية صندوق الأمم المتحدة للسكان عىل الوقاية من 
العنف القائم عىل النوع الجتماعي ومواجهته/التعامل مع 

نجابية،  آثاره، وعىل تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإ
ي حالت الأزمات والطوارئ.

ف الشباب، بما يشمل �ف وتمك�ي

نسانية عى االإطلق.  ي سوريا إىل واحدة من أسوأ وأطول االأزمات االإ
اع �ف ف لقد أدى ال�ف

، شهد استمرار تسجيل1 أك�ش من 5.5 مليون الجئ  اع الذي يدخل عامه العا�ش ف هذا ال�ف
دون داخل سوريا.3 يمثل هذا أك�ب  ف نسمة م�ش ي خمس دول2 جوار، وأك�ش من 6 ملي�ي

�ف
ي العالم.4

ف �ف دين/نازح�ي تعداد سكان م�ش

نسانية بالمنطقة، فإن %70 من النساء واالأطفال،  ف للمساعدات االإ ومن المحتاج�ي
ي سياق االأزمة السورية، فإن النساء 

نجاب.5 و�ف ي عمر االإ
و%25 هن من النساء �ف

ار العنف القائم عى النوع االجتماعي،  والفتيات معرضات بصورة غ�ي متناسبة الأرصف
نسانية العامة )HNOs( والتقييمات ال�يعة  كما أكدت تقارير تقدير االحتياجات االإ

والتفصيلية للعنف القائم عى النوع االجتماعي، وجمع البيانات ع�ب نظام إدارة 
معلومات العنف القائم عى النوع االجتماعي )GBV IMS(،6 وغ�ي ذلك من االأدلة 

الموثقة. إن وضعهن االجتماعي االقتصادي الهش وآليات التكيف السلبية وتغ�ي 
ي االأ�ة، وتنامي التوترات مع المجتمعات المحلية، هي جميعاً 

االأدوار الجندرية �ف
ي 

ايد. �ف ف عوامل عرضت النساء والفتيات لخطر العنف القائم عى النوع االجتماعي الم�ت
ة أظهرت بحوث وتقييمات عالمية وإقليمية ووطنية بقوة7 االآثار السلبية  االآونة االأخ�ي

ي هذا السياق تحديداً، 
الكارثية لجائحة الكورونا عى سلمة النساء والفتيات وأمنهن. �ف

فإن ضمان الوصول االآمن لخدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة 
وري وال غ�ف عنه وكفيل بإنقاذ الحياة عادة، بالنسبة  نجابية الجيدة رصف الجنسية واالإ

للنساء والفتيات المستضعفات.

تركز والية صندوق االأمم المتحدة للسكان عى الوقاية من العنف القائم عى النوع 
االجتماعي ومواجهته/التعامل مع آثاره، وعى تلبية احتياجات الصحة الجنسية 

ي حاالت االأزمات والطوارئ. بموجب خطته 
ف الشباب، بما يشمل �ف نجابية، وتمك�ي واالإ

فم صندوق االأمم المتحدة للسكان بالنتائج التحولية  اتيجية 2021-8،2018 يل�ت االس�ت
الثلث التالية:

• إنهاء وفيات الأمومة القابلة للتالفي.	

• ضمان تلبية الحتياجات غير الملباة الخاصة بتنظيم الأسرة.	

• إنهاء العنف القائم على النوع الجتماعي والممارسات التقليدية الضارة.	

كما يعد صندوق االأمم المتحدة للسكان الوكالة العالمية الرائدة المعنية بالعنف 
نسانية، ومن  ي السياقات االإ

نجابية �ف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
ي رئاسة هياكل تنسيق أعمال مواجهة العنف القائم 

ثم فالصندوق يرأس ويشارك �ف
 . ف وح الداخىي واللجئ�ي ف ي سياق ال�ف

نجابية �ف عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
ف الوكاالت، كان لصندوق االأمم المتحدة للسكان  وبموجب هذه القبعة للتنسيق ب�ي

ي جهود تنسيق أعمال مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي 
الريادة والقيادة �ف

نجابية بالمنطقة. والصحة الجنسية واالإ
ي 

يعمل صندوق االأمم المتحدة للسكان عى ضمان التنسيق الكامل والتناغم �ف
قليمي لدعم سوريا  أعمال التعامل مع االأزمة السورية إنسانياً، من خلل المكتب االإ

انظر:   .1
.UNHCR Portal “Situation Syria Regional refugee Response”, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/ as of June 2020

هي تركيا، ولبنان، واالأردن، ومصر والعراق.  .2
نسانية، يونيو/حزيران 2020. للطلع على بيانات متصلة بالنزوح داخل سوريا، انظر المسودة المتقدمة من خطة االستجابة االإ  .3

قليمية )3RP(، 2019-2020 http://www.3rpsyriacrisis.org يونيو/حزيران 2020 خطة اللجئين والصمود االإ  .4
السابق  .5

نسانيين من تقديم الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي من جمع وتخزين وتشارك وتحليل وقائع العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ بها« )http://www.gbvims.com(. من بين الدول المتعاملة مع االأزمة السورية، لبنان واالأردن والعراق، تستخدم النظام حالياً. نظام GBV IMS  »يمكن الفاعلين االإ  .6
تحديداً انظر نتائج التقييمات السريعة بقيادة صندوق االأمم المتحدة للسكان والشركاء التي تؤكد الزيادة الكبيرة في انتشار وكثافة العنف القائم على النوع االجتماعي في الدول المذكورة.  .7

انظر الخطة االستراتيجية لصندوق االأمم المتحدة للسكان 2021-2018. الخطة تسهم في أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف 3 )الصحة والرفاه( و5 )المساواة بين الجنسين(.  .8
انظر:  .9

.UNFPA, “Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies”, 2015  
انظر:   .10

.UN Women, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC “Essential Services Package for Women and Girls subject to Violence”, 2015  
.IASC, “Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action”, 2015 :انظر  .11

ي سياق 
قليمي للدول العربية )ASRO( ويعمل من عمان باالأردن. و�ف التابع للمكتب االإ

قليمية لصندوق االأمم المتحدة للسكان تعد  التعامل مع االأزمة، فإن االأولويات االإ
ي الفصول الخاصة بالحماية والصحة من خطة 

اتيجية وتنعكس �ف منحازة للخطة االس�ت
ف الوكاالت مصممة لتنسيق ودعم  قليمية )3RP(، وهي خطة ب�ي ف والصمود االإ اللجئ�ي

ي 
نسا�ف ، فضلً عن خطة تنسيق العمل االإ ف جهود الدول الخمس المستضيفة للجئ�ي

ي تغطي سوريا والعمليات العابرة للحدود حول سوريا. االأهداف 
لسوريا )HRP( ال�ت

:: الكلية ذات الصلة هي كالتاىلي

• تخفيف خطر وآثار العنف القائم على النوع الجتماعي.	

• نجابية في المناطق المتضررة. 	 تعزيز خدمات الصحة الإ

لتلبية هذه االأهداف والنتائج، فإن صندوق االأمم المتحدة للسكان والمجموعات 
الفرعية ومجموعات تنسيق العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية 

نجابية دأبت عى توف�ي باقة عريضة من الخدمات االأساسية والخدمات الكفيلة  واالإ
بإنقاذ الحياة للنساء والفتيات المستضعفات، من المجتمعات المضيفة والنازحة ع�ب 

المنطقة، وتشمل: 

• ي تشمل الخدمات 	
برامج العنف القائم على النوع الجتماعي المتكاملة ال�ت

ي يتم تقديمها ع�ب فرق ثابتة ومتنقلة، فضلً عن مراكز 
المتخصصة ال�ت

النساء والفتيات االآمنة. إضافة إىل هذا، فإن صندوق االأمم المتحدة للسكان 
والمجموعات الفرعية للعنف القائم عى النوع االجتماعي وفرق الصحة 

نجابية تتعاون مع المجموعات الفرعية االأخرى بناء عى »المعاي�ي  الجنسية واالإ
الدنيا لمواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي«،9 و«حزمة الخدمات 

رشادية لدمج تدخلت العنف القائم عى النوع  دلة االإ
أ

االأساسية«،10 واال
االجتماعي«11 من أجل تعزيز معاي�ي الخدمات وتقليل مخاطر العنف القائم 

ي جميع القطاعات.
عى النوع االجتماعي �ف

• نجابية المتكاملة وتشمل التوعية وتشارك 	 خدمات الصحة الجنسية والإ
دارة  المعلومات وتنظيم االأ�ة ورعاية صحة المواليد وصحة االأم، واالإ

نجابية، وأيضاً  كلينيكية للغتصاب، وتوف�ي منتجات الصحة الجنسية واالإ االإ
نجابية  تعزيز القدرات الوطنية للتسليم االآمن لخدمات الصحة الجنسية واالإ

ي وإدارة المعرفة 
عالية الجودة بشكل آمن )ع�ب تنمية القدرات والنصح الف�ف

والمنارصة، إلخ(.

نجابية  جميع أعمال مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
تُنفذ و/أو تُنسق من قبل صندوق االأمم المتحدة للسكان رداً عى االأزمة السورية، 

وتهدف إىل تحقيق االأهداف والنتائج المذكورة أعله. وعى ضوء هذه االأطر العامة، 
قليمية لالأزمة السورية قد كلف بإجراء تحليل لتطور  فإن مركز الستجابة الإ

نجابية  خدمات مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ
على مدار السنوات الثالث الأخيرة )2020-2017(، ومنهجيته ونتائجه الأساسية 

وتوصياته ونقاط المناصرة فيه هي موضوع هذا التقرير.

الــمــــقــــدمــــة 
9 تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة

ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(
نجابية �ف الجنسية واالإ

 
تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة8

ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(
نجابية �ف الجنسية واالإ

 



الـمـنــهــجــيـة
إن الهدف االإجماىلي لهذا التقرير هو تحليل وفهم تطور خدمات مواجهة العنف القائم عى 

نجابية، بشكل عميق )وقد تم تنفيذ هذه الخدمات  النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
ي سياق أعمال مركز 

من قبل صندوق االأمم المتحدة للسكان وبمعرفة المجموعات الفرعية( �ف
ة )2017 إىل منتصف  قليمية للأزمة السورية عى مدار السنوات الثلث االأخ�ي االستجابة االإ

ة  2020(، بما يشمل آثار جائحة كورونا. تراعي الدراسة التقييمات الكمية والكيفية االأخ�ي
امج، وهي تقدم الدروس المستفادة والممارسات الجيدة  ومستويات التمويل المتصلة بنتائج ال�ب

ي تم تحديدها.
ي أوجه التحسن ال�ت

ي أسهمت �ف
ال�ت

يهدف التحليل أيضاً إىل تبص�ي استجابات صندوق االأمم المتحدة للسكان من خلل: 

• تحديد الممارسات الرئيسية الالزمة لستمرار والتوسع في تحسين التعامل مع العنف 	
نجابية.  القائم على النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ

• التعرف على نقاط المناصرة الرئيسية حول العنف القائم على النوع الجتماعي 	
نجابية التي يجب أن يتصدى لها صناع القرار.  والصحة الجنسية والإ

ف 2017 وأواسط 2020، ومن  من أجل جمع معلومات مفيدة عى صلة بخدمات GBV-SRH ب�ي
 : ف أجل الوصول بشكل فعال إىل التحليل، فقد تم اعتماد هذه المقاربة القائمة عى مرحلت�ي

• استعراض مكتبي للموارد الكمية والكيفية ذات الصلة12 وتنفيذه بشكل مستفيض 	
يجابي الحاصل والعوامل التي يسرت حدوثه، فضالً عن  ومدقق للتعرف على التطور الإ

استكشاف نقاط التطور الأخرى. 

• مقابالت افتراضية مع المحادثين الرئيسيين )KIIs( التي تم عقدها في الدول المشمولة 	
بالستعراض لتوضيح/تفصيل/استكمال النتائج الناتجة عن الستعراض المكتبي، عند 

القتضاء.

ي العنف القائم عى النوع 
ي المجمل تم تنفيذ 13 مقابلة KIIs مع 7 منسقات/متخصصات �ف

�ف
ف بالرصد والتقييم. ف من المختص�ي نجابية واثن�ي االجتماعي و4 منسقات للصحة الجنسية واالإ

ي 2020 
ي تم التخطيط لها �ف

ة المتوفرة بالفعل – ومع أخذ التقييمات ال�ت نظراً للتقييمات الكث�ي
ي العمليات أو مستفيدين من 

كاء �ف كاء تنفيذ أو �ش ي الحسبان – لم يتم عمل مقابلت مع �ش
�ف

ي تقييم« من يساعدهم صندوق االأمم المتحدة 
فراط �ف الخدمات. أدى هذا أيضاً إىل تجنب »االإ

للسكان.

ي كل من سوريا، والعمليات العابرة للحدود مع سوريا من تركيا 
تركز الدراسة عى أربع عمليات، �ف

واالأردن ولبنان والعراق، لتوضيح تطور خدمات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي 
قليمي مع االأزمة السورية. رشح المركز الدول  ي سياق التعامل االإ

نجابية �ف والصحة الجنسية واالإ
ف عليها، بالتشاور مع عمليات الصندوق بالدول، بناء عى معاي�ي تكاملية السياقات  ك�ي الجاري ال�ت

الخاصة بالعمليات واالأعمال الجاري تنفيذها.

نسانية HNOs والمنصات الرئيسية والتقارير السنوية وتقارير الرصد والتقييم وتقارير GBV IMS التي تغطي الفترة 2017-2020. على سبيل المثال ال الحصر: خطط 3RP وخطط HRPs وتقييمات االحتياجات االإ  .12
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يف 1، العرا دومر

ي كل من سوريا، 
تركز الدراسة عىل أربع عمليات، �ف

والعمليات العابرة للحدود مع سوريا من تركيا والأردن 
ولبنان والعراق، لتوضيح تطور خدمات مواجهة العنف 

ي 
نجابية �ف القائم عىل النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ

قليمي مع الأزمة السورية. سياق التعامل الإ



أظهرت البحوث أن صندوق االأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية 
بمواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي وآليات تنسيق الصحة الجنسية 

ي المنطقة. 
ي تم تحديدها �ف

نجابية، قد عملت عى تلبية احتياجات GBV-SRH ال�ت واالإ
شهدت السنوات الثلث الماضية تطورات إيجابية وممارسات جيدة عى صلة بتوف�ي 

نجابية.  خدمات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
يحلل هذا القسم تطور هذه الخدمات، مع تسليط الضوء عى منطق ومراحل 

وعوامل تيس�ي وإتاحة الخدمات، مع تقديم أمثلة مفيدة. 

قليمية العامة  الصورة الإ

كانت مجموعات تنسيق العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية 
ي من ضعف التمويل منذ بداية االستجابة. لكن التمويل 

نجابية إىل حد بعيد تعا�ف واالإ
 )HRPs 3 وخططRPs الوكاالت )عن طريق خطط- ف الذي تم تلقيه عى مستوى ب�ي

خ�ية.14 سمحت 
أ

ظل مستقر نسبيا13ً �في الدول المشمولة، عى مدار السنوات الثلث اال
جهود حشد التمويل الخاصة بصندوق االأمم المتحدة للسكان بحصول جهود 

ف 2017 و2019. لكن ثغرة التمويل القائمة  ي التمويل ب�ي
االستجابة عى زيادة طفيفة �ف

استدعت أن يقوم صندوق السكان والمجموعات الفرعية لـ GBV-SRH بتعريف 
امج. أولويات واضحة لل�ب

رغم أن التمويل الذي تم تحصيله لمجموعات GBV-SRH الفرعية لم تزد بشكل كب�ي 
عى مدار هذه السنوات الماضية، فقد تبينت قدرة أعمال االستجابة عى التصعيد 
ايدة. منذ 2017، يتبع صندوق االأمم المتحدة للسكان هذا  ف للوفاء باالحتياجات الم�ت

كاء  التوجه، ويقدم خدمات لمستفيدات أك�ش كل عام ع�ب توسيع وتنويع مجموعة �ش
ي ظل تمويل ثابت.

التنفيذ مع العمل �ف

قليمية، فإن عدد مراكز النساء والفتيات – وهي من  عى مستوى االأزمة السورية االإ
ف النساء والفتيات – قد زاد من  االأعمال الرئيسية ع�ب المنطقة لضمان حماية وتمك�ي

ي 2019 وحدها، بلغ صندوق االأمم المتحدة للسكان 
ي 2019. �ف

ي 2017 إىل 113 �ف
106 �ف

ف أن  ي ح�ي
نجابية، �ف نحو 2.39 مليون نسمة حصلوا عى خدمات الصحة الجنسية واالإ

أك�ش من 1.29 مليون نسمة تلقوا خدمات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي 
خ�ي زيادة بمتوسط %25 مقارنة بعام 

أ
عى امتداد المنطقة.15 يمثل هذا العدد اال

شيد الذكي للنفقات – وهي خطة للعمل ع�ب النظام الُقطري – وتوسع  2018. ال�ت
نجاز. ي هذا االإ

ي المجتمعات، هي عوامل أسهمت �ف
التغطية الجغرافية وتزايد الثقة �ف

، عى التعامل مع  ي لقد أثّر توفر التمويل متعدد السنوات مؤخراً، وبشكل إيجا�ب
مم المتحدة للسكان هو »العب 

أ
قرار بأن صندوق اال احتياجات GBV-SRH.16 مع االإ

ي تقديم خدمات GBV-SRH عالية الجودة الأغلب النساء والفتيات والشباب 
« �ف رئيسي

ي المنطقة،17 فقد استفاد الصندوق من تمويل متعدد السنوات من 
المستضعف �ف

ف فإن هذا  ف الرئيسي�ي ة. طبقاً الأغلب المحادث�ي ف عى مدار السنوات االأخ�ي عدة مانح�ي
« سمح لصندوق االأمم المتحدة للسكان بضمان استمرارية الخدمات،  »التغ�ي الكب�ي

وزيادة مدة خطة تطوير القدرات، وبأعمال وقاية مهيكلة أك�ش واستثمارات أك�ش 

خيرة النزوح الذي نجمت عنه.
أ

منية اال
أ

نساني بسبب الحوادث اال نساني دون زيادة كبيرة في تمويل التنمية. استفادت مجموعة عمل سوريا بالكامل WoS مؤخراً من زيادة التمويل االإ بسبب االنتقال نحو الصمود في أعمال االستجابة السورية، فإن بعض الدول مثل العراق عانت مؤخراً من تناقص في التمويل االإ  .13
ن طلب التمويل قد تراجع قليًل في كل قطاع. لكن هذا التوجه ال يمثل تناقص في االحتياجات، بل يعكس إعداد برامج أكثر رشداً، بناء على سعة التنفيذ الفعلية.

أ
أشير ال  .14

.UNFPA, “Regional Situation Report for the Syria Crisis”, December 2019 :مم المتحدة للسكان. انظر
أ

قليمي تراكمي، وقائم في الدول الست التي يغطيها مركز سوريا. هذه الخدمات قُدمت عبر 113 مركز آمن، و22 مركز شباب و31 منشأة رعاية والدة طارئة، و124 مركز رعاية صحية أولية، و99 عيادة متنقلة مدعومة من صندوق اال نجاز االإ هذا االإ  .15
زمة السورية فإن خطة HRP التي تغطي سوريا والعمليات عبر الحدود تبقى خطة سنوية.

أ
16. رغم التمويل متعدد السنوات الذي تم تحصيله لدعم االستجابة لل

.UNFPA Evaluation Office, “Evaluation of the UNFPA Response to the Syria Crisis”, May 2019 :17. انظر
خيرة.

أ
زمة السورية على مدار السنوات الثلث اال

أ
نساني العالمية لعام 2016 ووردت في تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، »”Multi-Year Humanitarian Funding”, 2017“. ال تزال النتائج مهمة حالياً ولقد ظهرت جدواها في اال نسانية أثناء قمة العمل االإ زمات االإ

أ
18. أثيرت مسألة االحتياج إلى االستفادة من تمويل متعدد السنوات في اال

19. مناقشة مجموعة نقاش مركزة، تقييمات، GBV IMS، رصد الحماية، من بين جملة أمور. 
20. انظر على سبيل المثال: 

    UNFPA and UNWOMEN “Regional Mapping of GBV Services in Three Service Sectors Justice and Police, Health and Social Services” based on the UN Women, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC “Essential Services Package for Women and Girls subject to Violence”, 2015
منية السائلة، وتزايد تعقد االحتياجات والمخاطر )بما يشمل توجهات جديدة صعبة للعنف القائم على النوع االجتماعي( وتصاعد التوترات بين المجتمعات المضيفة واللجئة وانصراف اهتمام المانحين. هذا السياق العملياتي الصعب اضطر الفاعلين بمجال GBV-SRH إلى رفع االستجابة إلى 

أ
خيرة: إعاقة الوصول بسبب المواقف اال

أ
من بين التغيرات الموثقة على مدار السنوات الثلث اال  .21

مستوى مختلف، من أجل رفع الجودة والكفاءة الخاصة باالأعمال للتصدي للحتياجات مع تطورها وتغيرها.
انظر:   .22

.UNFPA, “Women and Girls Safe Spaces: A Guidance Note based on lessons learned from the Syria Crisis”, 2015. On this basis, some countries have also issued their own inter-agency Checklist for Static and Mobile Safe Spaces

ي النظم الوطنية.18 إال أن أغلب منظمات المجتمع المد�في المحلية 
قابلية للتنبؤ �ف

ي االأغلب بشكل 
. ال تزال تمول �ف ف ي تلقي التمويل المبا�ش من المانح�ي

تواجه تحديات �ف
سنوي من قبل صندوق االأمم المتحدة للسكان وهيئات االأمم المتحدة االأخرى و/أو 

ك. المنظمات غ�ي الحكومية الدولية، ومن خلل صناديق التمويل المش�ت

ي كل من الدول االأربع المشمولة، تؤكد االأدلة الحديثة من عدة مصادر19 مخاطر 
�ف

نجابية  احتياجات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
ي تواجهها النساء والفتيات، ومن ثم االأهمية الحرجة لضمان الوصول االآمن 

ال�ت
لخدمات الوقاية والتعامل متعددة القطاعات عالية الجودة. كان هذا أولوية لصندوق 

االأمم المتحدة للسكان وللمجموعات والقطاعات المختلفة ع�ب المنطقة، والهدف 
الكىي هو زيادة صحة ورفاه المستفيدات. ال تزال هنالك ثغرات وأوجه قصور 

ي نطاق خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي واالإحاالت المقدمة للنساء 
�ف

 GBV-SRH ف أن أولويات الـ
والفتيات المعرضات للخطر والناجيات.20 عى أنه تب�ي

امجية والمقاربات الخاصة بها قد تطورت وتقدمت عى مدار السنوات الثلث  ال�ب
ي التعامل مع االأزمة والمزيد من تحسن جودة 

ة، ما أدى إىل التوسع الجاري �ف االأخ�ي
الخدمات المقدمة للأك�ش احتياجاً، رغم تنامي تحدي سياقات العمل القائمة.21 

والتقدم المحرز الرئيسي الذي تم التعرف عليه كان عى صلة بمراحل تقديم الخدمة 
والدمج االجتماعي والوقاية من العنف القائم عى النوع االجتماعي واالبتكار وإدارة 

البيانات.

طرق تقديم الخدمات 

المراكز الآمنة للنساء والفتيات 

الدروس المستفادة

• تطوير وإصدار توجيهات حول المراكز الآمنة للنساء والفتيات ضمن 	
كة ع�ب المنطقة.  وجود معاي�ي دنيا مش�ت

• وجود نموذج معياري للتنفيذ وتحسينه عىل مر الوقت أثر إيجابياً عىل 	
جودة ونوعية الخدمات المقدمة. 

• ي تقديم 	
وريا لتجنب النقطاعات �ف التمويل متعدد السنوات كان �ف

الخدمات الكفيلة بإنقاذ الحياة ع�ب المراكز الآمنة. 

• ي ل يزال تحٍد قائم 	
ي النظام الوط�ف

استدامة النموذج والدمج التدريجي �ف
ح�ت الآن.

اتيجية الرئيسية ع�ب  تمثل المراكز االآمنة للنساء والفتيات WGSS أحد التدخلت االس�ت
رات من االأزمة السورية.  ف النساء والفتيات المت�ف المنطقة فيما يخص حماية وتمك�ي

كة  قليمية والوطنية لضمان المعاي�ي الدنيا المش�ت صدرت توجيهات عى المستويات االإ
ف 

مم المتحدة للسكان وجميع الفاعل�ي
أ

ع�ب أنحاء المنطقة22 بدعم من صندوق اال
بمجال العنف القائم عى النوع االجتماعي، الستخدام نموذج معياري موحدة 

ورياً لتجاوز العقبات  للتنفيذ يتحسن عى مر الوقت. المكون المتنقل ثبت كونه رصف
ي توفر الوصول للمراكز االآمنة الثابتة )غ�ي المتنقلة(، فضلً عن تقديم الخدمات 

�ف
ي يصعب الوصول إليها.23

ة للمناطق ال�ت المبا�ش

ي تقدمها مراكز النساء والفتيات االآمنة متصلة بالوقاية من 
الخدمات االأساسية ال�ت

العنف القائم عى النوع االجتماعي والتعامل مع حاالته. عى مدار السنوات، تحولت 
حزمة الخدمات تدريجياً إىل المزيد والمزيد من التكامل: طبية )مثل توف�ي خدمات 

صحة جنسية وإنجابية، بما يشمل تنظيم االأ�ة والصحة العقلية( وقانونية )مشورة 
ف مسارات  ي المقابل تم أيضاً تجه�ي

ي وأنشطة ترفيهية. و�ف
و/أو تمثيل( وتدريب مه�ف

إحالة قوية لضمان الوصول االآمن إىل الخدمات التكميلية عالية الجودة ع�ب مراكز 
ي تقدم أنشطة 

ي مع القطاعات االأخرى ال�ت
النساء والفتيات. إن االشتباك االستبا�ت

ورياً لتوسيع نطاق الخدمات  ي والمأوى( كان رصف
)مثل سبل كسب الرزق واالأمن الغذا�أ

ف القطاعات. وال يزال توزيع حقائب  ف التعاون ب�ي المقدمة. هناك جهود قائمة لتحس�ي
الكرامة24 حسب االحتياج أثناء التوعية وجلسات المعلومات نشاطاً كفيًل بإنقاذ 

الحياة، فضلً عن التشجيع الكفء للنساء والفتيات عى التماس معلومات وخدمات 
نجابية والتعامل مع العنف القائم عى النوع االجتماعي. الصحة الجنسية واالإ

ي لمراكز النساء والفتيات الآمنة ع� رفاه  يجا�ب لقد أظهرت التقييمات الأثر الإ
المستفيدات، فضالً عن تأكيد حقيقة أن المراكز هي عادة المكان الوحيد 

للنساء والفتيات الذي يمكنهن اللجوء إليه للحصول ع� خدمات التعامل مع 
العنف القائم ع� النوع الجتماعي.25

ي للأفضل، 
ت حيا�ت ي النفسية. تغ�ي

“تخلصت من إحساسي بالعزلة وتحسنت حال�ت
ي )...( واستمعت بثقة كاملة. ي دعمت مواه�ب

بسبب الخدمات ال�ت

 كان هذا مفيداً لي للغاية”

)مرأة من دير الزور، سوريا(26

ي تم تقديمها من المراكز االآمنة 
نظراً لقدرة االأنشطة عى إنقاذ الحياة، أي االأنشطة ال�ت

الثابتة والمتنقلة، فإن توفر التمويل متعدد السنوات )أو عى االأقل القابل للتنبؤ( 
ورية لتنسيق أعمال مواجهة العنف القائم عى النوع  كان نقطة منارصة رئيسية ورصف

االجتماعي عى مدار سنوات.

ايدة ضمان استدامة  ف امن مع هذا التطور، كان من االعتبارات ذات االأهمية الم�ت ف بال�ت
النموذج. فأثناء السنوات االأوىل من التعامل واالأنشطة، كانت المراكز االآمنة للنساء 

ي 
والفتيات تُنشأ إما خارج النظام القائم لتقديم خدمات جيدة كفيلة بإنقاذ الحياة �ف

سياق الطوارئ الصعبة )أي »من الصفر«( أو نشأت من منشآت كانت قائمة وتعمل 
بشكل غ�ي مستدام )أي تديرها مثلً منظمة غ�ي حكومية دولية(. مع استطالة االأزمة، 

ي )بما يشمل الوزارات ومقدمي 
عادة التواصل مع النظام الوط�ف تم بذل جهود الإ

( وإتاحة إحساس الملكية للنموذج، وتطوير القدرات والدمج قدر  ف الخدمات المحلي�ي
ف المراكز االآمنة وجهود االستجابة الوطنية للأزمة. مكان ب�ي االإ

ف طالبت آليات تنسيق مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي بهذا أمام  ي ح�ي
�ف

ي قابلية وقدرة 
مختلف االأطراف الوطنية الرئيسية، فإن التحدي كان يكمن أيضاً �ف

ي عى االضطلع بهذه الخدمات االجتماعية بشكل كامل، سواء مالياً أو 
النظم الوط�ف

ف  اتيجيات لتحس�ي تقنياً. هناك عدة توجيهات صدرت عى المستوى الدوىلي تقدم اس�ت
مم 

أ
ساس، بادر صندوق اال

أ
استدامة المراكز االآمنة للنساء والفتيات.27 عى هذا اال

كاء بخطط وأعمال تجريبية تراعي خصوصيات العملية الخاصة  المتحدة للسكان وال�ش

مان أو 
أ

منة غير المتنقلة، تحضر النساء والفتيات إلى مواقع خدمة مركزية ويمكنهن من خللها الحصول على الخدمات بصفة يومية. في الوقت نفسه، فإن خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي المتنقلة تهدف إلى بلوغ النساء والفتيات بشكل ُمرشد، ممن ال يمكنهن الوصول إلى المراكز الثابتة بسبب اقتصار القدرة على التنقل أو طول المسافة أو انعدام اال
آ

في مراكز النساء والفتيات اال  .23
IRC, “Guidelines for Mobile and Remote Gender-Based Violence )GBV( Service Delivery”, 2018 :عوامل أخرى. انظر

محتوى حقائب الكرامة تم إعداده بالتشاور مع النساء والفتيات.  .24
.UNFPA, “Impact Assessment Report of the UNFPA Multi-Country Response to the Syria Crisis Turkey, Syria. Lebanon, Iraq and Jordan Programs funded by SIDA”, 2019 :انظر مثًل  .25

.WoS GBV Sub-Cluster and UNFPA, “Voices from Syria”, 2020 )draft(, page 51 :مذكور في  .26
.Sustainability Strategies for Women and Girls Safe Space”, 2020” :انظر  .27

ورياً للغاية. وتوفر  ي هذا السياق، فإن تجنب انقطاع عمل المراكز االآمنة كان رصف
بهم. �ف

ي وقدرته عى 
أ لدعم النظام الوط�ف التمويل متعدد السنوات يعد عاملً رئيساً يه�ي

ف المجتمعات. هذه المبادرات  تقديم نفس مستوى الجودة واالحتفاظ بالثقة بينه وب�ي
يجب أن تخضع للتقييم والتعزيز والمنهجة بناء عى الدروس المستفادة والممارسات 

ي يتم التعرف عليها.
الجيدة ال�ت

ي العراق: 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

إعداد نموذج متكامل يستند إل احتياجات النساء والفتيات 

ي العراق مركزاً متكامالً يقدم إدارة 
أسس صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

ي النفسي الجتماعي )ويشمل الصحة الجنسية  الحالت والدعم الط�ب
فيه والدمج  نجابية والصحة النفسية( والمساعدة القانونية وال�ت والإ

الجتماعي، للنساء والفتيات المعرضات للخطر والناجيات. المركز وحزمة 
اف وزارة الصحة ضمن  ي يقدمها متاح/ة حالياً تحت إ�ش

الخدمات ال�ت
ي استدامته. تم 

أعمال مديرية الصحة بمحافظة دهوك، ما يسهم �ف
تقديم الخدمات لأك�ش من 1500 مستفيدة.

ي عمليات 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

سوريا بالكامل/ع�ب الحدود مع سوريا: إعداد دليل إرشادي حول 
ي حالت الطوارئ 

ي للمقار �ف
غلق الأخل�ت الإ

ات فيمن يسيطر  نظراً للموقف السائل من حيث التمويل وأيضاً التغ�ي
ي تنتظم بها أنشطة والعمليات ع�ب الحدود مع سوريا 

عىل المناطق ال�ت
امج  ي ل�ب

غالق الأخال�ت من تركيا والأردن، فقد تم إعداد دليل إرشادي لالإ
العنف القائم عىل النوع الجتماعي، بما يشمل إغالق مراكز النساء 

والفتيات الآمنة. تهدف الوثيقة إىل دعم مقدمي خدمات العنف القائم 
اتيجيات خروج ضمن  عىل النوع الجتماعي المتخصصة، لتنفيذ اس�ت

ي سياق الطوارئ. الهدف 
خطط الطوارئ الخاصة بهن، وتنفيذها بسالمة �ف

غالق  هو تقليل الآثار السلبية لنقطاع الخدمات أو توقفها المؤقت، أو الإ
ي وجه المستفيدات والمجتمعات.

غ�ي القابل للتنبؤ للمراكز �ف

النـتـائــــج الأسـاســــية
13 تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة12
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نجابية ومواجهة العنف القائم ع�  نهج متكامل لخدمات الصحة الجنسية والإ
النوع الجتماعي 

الدروس المستفادة

• رشادية لدمج أنشطة مواجهة العنف القائم عىل النوع 	 إصدار »الأدلة الإ
الجتماعي« ضمن »حزمة الخدمات الأولية الدنيا«، دعم تطوير نُُهج 

نجابية والعنف القائم عىل  متكاملة لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإ
النوع الجتماعي.

• ف مجموعات عمل العنف القائم عىل النوع 	 ف ب�ي التعاون والتنسيق القوي�ي
نجابية،  الجتماعي الفرعية وآليات تنسيق الصحة والصحة الجنسية والإ

كة.  اتيجيات مش�ت دعمت تطوير اس�ت

• اخت�ب صندوق الأمم المتحدة للسكان عدة مقاربات مختلفة أسهمت 	
ي تقوية دمج وتكامل الخدمات )أي تقديم تنظيم الأ�ة 

مع الوقت �ف
ع�ب مراكز النساء والفتيات الآمنة أو الفرق المتنقلة للخدمات المتكاملة(، 

ف تقديم  رشادي الموحد من شأنهما تحس�ي لكن النهج الثابت والدليل الإ
الخدمات المتكاملة.

ف أثناء  ف الرئيسي�ي ي أجمع عليها المحادث�ي
ف التطورات الرئيسية الموثقة وال�ت من ب�ي

إعداد التقرير، كان تعزيز دمج خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة 
نجابية ع�ب عدة نماذج وآليات مبتكرة. تمثل والية صندوق االأمم المتحدة  الجنسية واالإ

للسكان فرصة لدمج خدمات الصحة والعنف القائم عى النوع االجتماعي، والحد 
ي تواجه الوصول. لكن أثناء المرحلة االأوىل من الرد/االستجابة، كانت 

من القيود ال�ت
ي العادة أو مقت�ة عى إحاالت متبادلة 

الخدمات منعزلة عن بعضها البعض �ف
كلينيكية  دارة االإ قليلة لصالح الناجيات من العنف القائم عى النوع االجتماعي إىل االإ

للغتصاب أو النساء/الفتيات المعرضات لخطر العنف القائم عى النوع االجتماعي، 
قليمي لربط خدمات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي  ي التقييم االإ

كما ورد �ف
ف  ي االأزمة السورية. كما سبق الذكر، من قبل أغلب المحادث�ي

نسانية �ف باالأنشطة االإ
ي 

ف حزمة دمج االأنشطة ببعضها كانت �ف ، فإن أول خطوة حقيقية نحو تحس�ي ف الرئيسي�ي
رشادية لدمج  ف الوكاالت( بعنوان »االأدلة االإ ي )ب�ي

ة 2017-2015 ع�ب االإصدار البي�ف الف�ت
أنشطة مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي«. أثناء مرحلة االإصدار، كانت 

كة لتخفيف خطر العنف القائم عى النوع االجتماعي محل اهتمام  المسؤولية المش�ت
نجابية وتدريبهم عى ربط  بالغ، وتم توعية مقدمي خدمات الصحة الجنسية واالإ

ي 
أنشطة العنف القائم عى النوع االجتماعي باالأنشطة االأخرى. تم تقديم الدعم الف�ف

نجابية(28  لمجموعة القطاع الصحي )بما يشمل مقدمي خدمات الصحة الجنسية واالإ
ات وأهداف و/أو قائمة مرجعية لرصد مستوى  لتطوير وإعداد خطة عمل تشمل مؤ�ش
ربط االأنشطة وتعميمها. إضافة إىل المذكور، فإن إصدار حزمة الخدمات الدنيا االأولية 

MISP عام 2015 – ويقدم بدوره سلسلة من االأعمال استجابة الحتياجات الصحة 
نسانية بما يشمل ما يتصل بالعنف القائم عى النوع  ي االأزمات االإ

نجابية �ف الجنسية واالإ
ف خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي  ي تحس�ي

االجتماعي – أسهم بدوره �ف
نجابية بشكل تراكمي وتدريجي. والصحة الجنسية واالإ

ف أثناء  ف الرئيسي�ي ي أجمع عليها المحادث�ي
ف التطورات الرئيسية الموثقة وال�ت من ب�ي

إعداد التقرير، كان تعزيز دمج خدمات العنف القائم عىل النوع الجتماعي 
نجابية ع�ب عدة نماذج وآليات مبتكرة. والصحة الجنسية والإ

ي إعلء 
كاء �ف بناء عى هذه الخطوات االأوىل، بدأ صندوق االأمم المتحدة للسكان وال�ش

أولوية مختلف نماذج دمج االأنشطة ع�ب المنطقة، بحسب مواصفات عمل ورصد االأثر 
ي عى المستفيدات، من حيث تحسن الوصول للخدمات. اشتملت هذه النماذج  يجا�ب االإ

 : عى ما يىي

• دمج خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي بمراكز الرعاية الصحية االأولية 	
نجابية.  ي تقدم خدمات الصحة الجنسية واالإ

والفرق المتنقلة ال�ت
• نجابية )مثل تنظيم االأ�ة وإتاحة المعلومات 	 دمج خدمات الصحة الجنسية واالإ

ي مراكز النساء والفتيات االآمنة. 
ي هذا الصدد( �ف

والخدمات �ف

صدار وزيادة االلتزام وتحسين قابلية المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي للمساءلة. ممية المشاركة )UNFPA, UNICEF, UNHCR( بتمويل مشترك منها، لدعم االإ
أ

في لبنان، تم تعيين »منسقة أدلة إرشادية« تحت إشراف الهيئات اال  .28
طبقاً لتقارير حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي في سوريا وتركيا عبر الحدود، في الفترة مايو/أيار ويونيو/حزيران 2019، وهي فترة شهدت زيادة في الحاالت.  .29

• ي تقدم خدمات 	
ف منظمات العنف القائم عى النوع االجتماعي ال�ت اكة ب�ي ال�ش

ي المراكز االآمنة المتنقلة والثابتة، ومقدمي خدمات الصحة الجنسية 
متخصصة �ف

كة.  نجابية، لصالح تنفيذ االأنشطة المش�ت واالإ

• كاء العنف القائم عى 	 تطوير مسارات إحالة واضحة مدمجة ومتكاملة من قبل �ش
النوع االجتماعي تركز عى التوعية بالعنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة 

ف االأطراف المختلفة )أي زيادة  نجابية وتشارك المعلومات ب�ي الجنسية واالإ
الطلب( واالإحاالت. 

• تنفيذ برامج الدمج المتكاملة القائمة عى مشاركة المجتمع.	

ي 
تحت الضوء – من فريق سوريا بالكامل/تركيا ع�ب الحدود �ف

صندوق الأمم المتحدة للسكان: توثيق مردود تقديم الخدمات 
المتكاملة

ة طويلة، لم تكن هناك وقائع عنف  ي شمال غرب سوريا، عىل مدار ف�ت
�ف

جنسي ُيبلغ بها تقريباً لمقدمي خدمات مواجهة العنف القائم عىل 
ة  النوع الجتماعي، رغم انتشار الغتصاب والعتداء الجنسي وتأكد ك�ش

ي العادة نقطة الدخول 
ف أن المنشآت الصحية هي �ف ي ح�ي

هذه الوقائع. �ف
الأفضل للتعرف عىل حالت العنف القائم عىل النوع الجتماعي، فإن 

إحالت قليلة للغاية من حالت العنف الجنسي قد تمت من قبل مقدمي 
الخدمات الصحية إىل أخصائيات العنف القائم عىل النوع الجتماعي. 
ف  ي 2019-2018 ُبذلت جهود حثيثة لبناء الوعي والقدرات لدى العامل�ي

�ف
، حول المبادئ الأساسية لمواجهة العنف القائم عىل النوع  ف الصحي�ي

الجتماعي والتعرف الآمن والإحالت الآمنة، فضالً عن الـ CMR، من أجل 
تقديم منتجات متخصصة، تشمل معدات رعاية ضحايا الغتصاب، 

ف فرق الصحة والعنف القائم عىل النوع  ولضمان زيادة التنسيق ب�ي
الجتماعي ميدانياً. بدأت أخصائيات العنف القائم عىل النوع الجتماعي 

ة من مراكز الرعاية الصحية، بالتعاون مع القابالت  ي العمل مبا�ش
�ف

وطبيبات النساء الولدة. إضافة إىل التوعية وتعميم المعلومات عىل 
ي 

ي الحالت ال�ت
ة �ف المستوى المجتمعي، أثمرت هذه الجهود زيادة كب�ي

ي ويقومون بإحالتها إىل أخصائيات  يتعرف عليها العاملون بالمجال الط�ب
العنف القائم عىل النوع الجتماعي، والعكس بالعكس، إذ بلغت النسبة 

ي المتوسط 29%50 فيما يخص الحالت المبلغ بها وال�تي تحتاج رعاية 
�ف

ي ظرف 120-72 ساعة من الواقعة. هذه 
إكلينيكية لالغتصاب CMR �ف

نسانية  ي السياقات الإ
التجربة تُظهر الأهمية البالغة لدمج الخدمات �ف

ف الوصول وتقديم الخدمات المتكاملة للضحايا. لتحس�ي

ف خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة  يمكن لضمان التكامل ب�ي
ي التوعية وتطوير 

، ويتطلب استثمار قوي �ف نجابية أن يمثل تحٍد كب�ي الجنسية واالإ
نجابية  ّ العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ ي القدرات من جان�ب

ف والتدريب أثناء العمل.  عى السواء، بما يشمل التدريب وتقديم النصح للعامل�ي
ي تسمح بنجاح دمج مختلف االأنشطة تتطلب: تعاون وثيق 

العوامل االأساسية ال�ت
كاء العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية  ف �ش وتنسيق قوي ب�ي

ام بالتعلم  ف ك لمزايا الدمج والتكامل؛ ال�ت نجابية، عى أن يكون بينهم فهم مش�ت واالإ
؛ خطة استدامة واقعية يتم تنفيذها بدءاً من  ي

ي النظام الوط�ف
المستمر واالستثمار �ف

وع. بداية الم�ش

ف مستوى الدمج غطت أيضاً  كما توصلت البحوث إىل أن الجهود الخاصة بتحس�ي
كلينيكية  دارة االإ كة حول االإ مجاالت تطوير القدرات )مثل تدريبات GBV-SRH مش�ت

ك حول »اختبار  ي مش�ت
للغتصاب CMR( وإدارة المعرفة )مثل تطوير دليل إرشادي ف�ف

ف إتاحة خدمات CMR و كة للـ GBV-SRH لضمان تحس�ي اتيجية مش�ت العذرية« واس�ت
ي سوريا وتركيا ع�ب الحدود( ومستوى السياسات )مثل بروتوكوالت CMR وأدلة 

SRH �ف
إرشادية داخلية لوزارة الصحة العامة للتعامل مع حاالت العنف القائم عى النوع 

ي مقابلة مع 
ف تقديم الخدمات عالية الجودة. كما ورد �ف ي االأردن( لتحس�ي

االجتماعي �ف
محادثة رئيسية:  

هو 
ي المركز،  �ف
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ي ش
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ف خدمات العنف القائم عىل النوع  يمكن لضمان التكامل ب�ي
 ، نجابية أن يمثل تحٍد كب�ي الجتماعي والصحة الجنسية والإ

 ّ ي ي التوعية وتطوير القدرات من جان�ب
ويتطلب استثمار قوي �ف

العنف القائم عىل النوع الجتماعي والصحة الجنسية 
نجابية عىل السواء. والإ
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»ترى المجموعتان الفرعيتان فائدة دمج أعمال مواجهة العنف القائم عىل النوع 
نجابية. نحن نعمل بشكل متكامل بشكل  الجتماعي وخدمات الصحة الجنسية والإ

ء نفعله، من تقديم الخدمة إل تشارك المعلومات  ي
ي كل سش

منهجي الآن، �ف
رشاد«. والتوعية وبناء القدرات وتنميتها والتوجيه والإ

ي صندوق 
تحت الضوء – من فريق سوريا بالكامل/تركيا ع�ب الحدود �ف

ي تقديم الخدمات
الأمم المتحدة للسكان: توثيق مردود التكامل �ف

ي لبنان عىل تعزيز تنفيذ أعمال تكامل 
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

ف بتنفيذ أعمال العنف القائم  كاء المختص�ي GBV-SRH حيث يتم تشجيع ال�ش
عىل النوع الجتماعي عىل المشاركة مع نظ�ي محىلي )بالأساس مركز رعاية 

صحية أولية أو مركز تنمية اجتماعية يقدم خدمات صحية( من أجل تعزيز 
 GBV-SRH الصالت والتنمية المتبادلة، ومن ثم الوصول المتكامل إىل خدمات

ف أنه مبتكر بصورة خاصة وله مردود  المدمجة. هناك نموذج تم تنفيذه وتب�ي
ي العنف القائم عىل النوع الجتماعي، 

يك متخصص �ف كب�ي ومستدام. قام �ش
 ، ف كاء صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو المجلس الدنماركي لالجئ�ي من �ش
اكة مع المواساة، وهي منظمة محلية بارزة تقدم خدمات رعاية صحية  بال�ش

مدعمة وخدمات صحة جنسية وإنجابية من مركز الرعاية الصحية الأولية 
ي جنوب لبنان. تم دمج قطاع عريض من خدمات الوقاية والتعامل 

الخاص بها �ف
ي 

ي خدمات كانت تُقدم من قبل �ف
مع العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف

ف مقدمّي الخدمات وأطراف  الموقع نفسه، وقد أصبح مركزاً آمناً يتيح الإحالة ب�ي
ي موقع واحد، كان الهدف 

تنفذ مبادرات مجتمعية. وفضالً عن دمج الخدمات �ف
ف  الرئيسي لنموذج صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الدنماركي لالجئ�ي
ي 

هو دمج خدمات الوقاية والتعامل مع العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف
نجابية )موقع واحد،  يك المسؤول عن الصحة الجنسية والإ حزمة خدمات ال�ش
مقدم خدمات واحد(. من ثم، راح صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس 
ة  ي المواساة لتقديم الخدمات مبا�ش

ف �ف ف يبنيان قدرات العامل�ي الدنماركي لالجئ�ي
عىل مسار الوقاية من العنف القائم عىل النوع الجتماعي ومواجهته، من خالل 
دارة الآمنة لحالت العنف القائم عىل النوع الجتماعي  أنشطة مثل التعرف والإ
)خطر منخفض ومتوسط( والإحالة )خطر مرتفع( وتشاطر المعلومات والرسائل 
الأساسية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي )من خالل تعليم الأقران( 
ي لتداب�ي تخفيف مخاطر العنف القائم عىل النوع الجتماعي 

والدمج الستبا�ت
ي لهذا النهج هو خروج المجلس الدنماركي 

ي الأنشطة الأخرى. الهدف النها�أ
�ف

وع عىل مراحل تدريجية.30 ولقد أظهرت سلسلة من التقييمات  من الم�ش
وع من حيث مردوده عىل حياة النساء والفتيات وقدرته  يجابية للم�ش النتائج الإ
وع ل يزال قائماً، فقد ثبت إسهامه  عىل الستمرار والستدامة.31 رغم أن الم�ش

ف الوصول للخدمات وتقوية النظم الصحية  ي تحس�ي
الحقيقي والملموس �ف

ي المجالت المستهدفة.
والجتماعية �ف

)CVA( المساعدة النقدية وعن طريق القسائم

الدروس المستفادة

• توفر مصادر توجيهية حول المساعدة النقدية وعن طريق القسائم 	
ات مكرسة للمساعدة التقنية، دعمت النشاط وأدت إىل بحوث  وخ�ب

وتحليالت أولية حول نوعيات برامج النقد والقسائم المستخدمة/الجاري 
ي المنطقة، والمعاي�ي والنماذج المطبقة والدروس المستفادة، 

تجريبها �ف
والمردود/الأثر.

• ف بوضوح وجالء عىل نتائج 	 ك�ي مطلوب مزيد من الستثمار لضمان ال�ت
ومردود برامج النقد والقسائم.

.UNFPA, “Women and Girls Safe Spaces: Documenting Lessons learned”, 2015 and the GBV AoR HelpDesk, “Sustainability Strategies for Women and Girls Safe Space”, 2020 :بعد مرحلة متوقعة من 3 سنوات، ال يزال المشروع قائماً. بناء على  .30
انظر:   .31

Regional Impact Assessment )2018(, the RH and GBV Integrated Approach Rapid Evaluation )2019( and the partner’s technical capacity assessment )2020(.
.UNFPA, “Humanitarian Cash and Voucher Assistance )CVA( Tip Sheet: CVA Overview”, 2020 :انظر  .32

رشادات المتوفرة تم اعتمادها وتكييفها بما يتوائم مع سياق كوفيد-19. أغلب االإ  .33
نسانية. عمال االإ

أ
مم المتحدة للسكان ويعمل بمكتب تنسيق اال

أ
مثل مستشار الدعم النقدي في صندوق اال  .34

إن المساعدة النقدية وعن طريق القسائم )CVA( »قادرة عى دعم الوصول إىل 
نجابية، وهي  خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

نسانية«.32  ي السياقات االإ
ي سلمة وحفظ كرامة وصمود النساء والفتيات �ف

تسهم �ف
إذا تم استخدام برامج النقد والقسائم بشكل سليم، فمن الممكن أن تصبح عالية 

ي الحماية وتخفيف آثار مخاطر آليات التكيف الضارة، 
الكفاءة وفعالة التكلفة ومفيدة �ف

مثل الزواج الق�ي أو الجنس من أجل البقاء. كما أن برامج النقد والقسائم يمكن أن 
ي الحصول عى االحتياجات االأساسية، ومنها المأوى والمواد غ�ي 

تساعد الناجيات �ف
ي سياق حيث ال تلقى هذه البنود االأولوية المستمرة من قبل القطاعات 

الغذائية، �ف
ي سياق التعامل مع االأزمة السورية، فإن استخدام النقد والقسائم 

االأخرى. إال أنه و�ف
من قبل صندوق االأمم المتحدة للسكان واالأطراف االأخرى المعنية بمواجهة العنف 
ي أغلب الحاالت تُنفذ من 

ي العادة، و�ف
القائم عى النوع االجتماعي ظلت محدودة �ف

خلل مقدمي خدمات متخصصة بمجال مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي، 
ة االحتياجات الماسة  يقدمون النقد والقسائم ضمن أعمال إدارة الحالة. نظراً لك�ش
ف  ي الدول المشمولة بالتقرير )وتفاقمت بسبب أزمة كوفيد(، فإن بعض المحادث�ي

�ف
ي مرحلة تعزيز ودمج النقد والقسائم بأنشطة الوقاية 

ف أكدوا أنهم االآن »�ف الرئيسي�ي
ي سيتحقق 

من العنف القائم عى النوع االجتماعي ومواجهته« مع تقييم الظروف ال�ت
ي بدأت بالفعل من قبل مجتمع 

ار. بناء عى االأعمال ال�ت ي ظلها مبدأ عدم االإرصف
�ف

ف عى صندوق االأمم المتحدة للسكان أن يبحث  ممارسي برامج النقد والقسائم، يتع�ي
/ ي المنطقة والمعاي�ي

ويحلل أنواع النقد والقسائم المستعملة/الجاري تجريبها �ف
النماذج السارية، والدروس المستفادة، فضلً عن مردود وتأث�ي االأنشطة ح�ت االآن، 

ي المستقبل. ولتسهيل عملية االنتقال، سوف 
ي ستتم �ف

من أجل تبص�ي المبادرات ال�ت
رشادية حول  كاء أيضاً من الملحظات االإ يستفيد صندوق االأمم المتحدة للسكان وال�ش

قليمية والوطنية،33 إضافة إىل  النقد والقسائم الصادرة عى المستويات الدولية واالإ
ي هذا الملف.34

ي �ف
ي الدعم الف�ف

ية المتخصصة �ف االستفادة من الموارد الب�ش

ي صندوق 
تحت الضوء – من فريق سوريا بالكامل/تركيا ع�ب الحدود �ف

الأمم المتحدة للسكان: توثيق مردود دمج الخدمات وتكاملها

ي صندوق الأمم المتحدة 
أعد فريق سوريا بالكامل/تركيا ع�ب الحدود �ف

ي إطار إدارة 
للسكان مؤخراً دليل توجيهي للتكامل والدمج بشأن النقد، �ف

ي 
رشاد التق�ف حالت العنف القائم عىل النوع الجتماعي، من أجل تقديم الإ
ف حول  لمقدمي خدمات العنف القائم عىل النوع الجتماعي المتخصص�ي
رشادات عىل توضيح المخاطر  كيفية استخدام النقد بفعالية. اشتملت الإ

لزامية  ي إدارة الحالت، والحتياطات الإ
المحتملة المتصلة باستخدام النقد �ف

لتخفيف هذه المخاطر. هذا المورد مهم لتنسيق وتناغم استخدام النقد 
ي الأنشطة ولتخفيف آثار أي مخاطر محتملة متصلة باستخدام الدعم 

�ف
النقدي.

ي لبنان: 
تحت الضوء – من مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

ي التثقيف المالي للنساء 
الستثمار �ف

اكة مع منظمة المجتمع  ي �ش
دخل صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان �ف

كاء عىل تقديم برامج التوعية  ي المحلية »المجموعة« لتدريب ال�ش
المد�ف

المالية للنساء المستضعفات، فضالً عن تقديم التدريب المبا�ش لمجموعة 
ي سياق اقتصار الدخل الشديد، أتاح التدريب 

مختارة من المستفيدات. �ف
اتيجيات المالية الالزمة  فرصة لمجموعة مختارة من النساء لتعلم الس�ت

ف قدرة صناعة القرار حول الشؤون المالية عىل  لتحديد الأولويات وتحس�ي
يجابية الواردة من المشاركات وزيادة القدرة  مستوى الأ�ة. بناء عىل الآراء الإ

المثبتة لديهن عىل إدارة شؤونهن المالية، أصبح هذا المكون الآن جزءاً من 
حزمة التدريب النموذجية المقدمة للمستفيدات. من المتوقع أن تكمل هذه 

ي أغراض أنشطة مواجهة 
المعرفة بشكل فعال استخدام النقد والقسائم �ف

العنف القائم عىل النوع الجتماعي.

الدمج الجتماعي 

الفتيات اليافعات

ف والتحديات:  تحت الضوء – حول عوامل التمك�ي

• زاد الوعي بأهمية إعداد برامج مستهدفة للفتيات اليافعات بناء عىل 	
تحّسن فهم احتياجاتهن الخاصة والفريدة من نوعها. 

• ي والأدوات التقنية الالزمة، فضالً عن 	
رشاد التق�ف أدى توفر التوجيه والإ

اتيجية، إىل دعم الأنشطة والأعمال الُمرّكزة. توفر الوثائق الس�ت

• عزز الدمج )inclusion( من أصوات الفتيات اليافعات وزاد من تواصلهن 	
مع عائالتهن ومجتمعاتهن ومقدمي الخدمات.

• ي تواجه مشاركتهن المستمرة، 	
الوصول لالأك�ش احتياجاً وتجاوز العقبات ال�ت

. يبقى تحد رئيسي

ي كل من الدول المشمولة، هو تزايد 
ثمة تطور كب�ي آخر تم تسليط الضوء عليه �ف

ي تركز عى الفتيات اليافعات من قبل صندوق االأمم 
امج محددة الهدف ال�ت ال�ب

كاء. لقد وثقت عمليات عديدة بشكل مستفيض المخاطر  المتحدة للسكان وال�ش
ي سياق االأزمة السورية،35 

ي تواجه الفتيات اليافعات �ف
والتحديات واالحتياجات ال�ت

ي تلك االحتياجات.36 كما  ي تل�ب
امج محددة الهدف ال�ت وكذلك االأهمية البالغة لل�ب

ي »أصوات من سوريا« الصادر حديثاً، فإن الفتيات اليافعات هن فئة سكانية 
ورد �ف

اً من مختلف أشكال العنف، بما يشمل الزواج المبكر والعنف  رت كث�ي فرعية ت�ف
 ، ، والتحرش الجنسي ، واالستغلل الجنسي ي والعاطفي، والعنف الجنسي

االأ�ي البد�ف
ك�ش من نوع من أنواع العنف �في 

أ
والحرمان من الموارد.37 و�في أحيان كث�ية، يتعرضن ال

ي تواجه الفتيات اليافعات، كان 
ة الحرجة من حياتهن. ومن المخاطر ال�ت هذه الف�ت

مل  الزواج المبكر أو المبكر للغاية والحمل المبكر )فضلً عن مخاطر الطلق/ال�ت
ي تواجههن بصورة غ�ي متناسبة. هذه الممارسة عميقة الجذور 

المبكر( من المخاطر ال�ت
ي بعض الدول المضيفة. 

ي سوريا من قبل االأزمة، فضلً عن انتشارها �ف
وكانت تحدث �ف

اً من مستويات الخطر ومن مدى انتشار  د قد فاقم كث�ي إال أن سياق الحرب والت�ش
دلة أن الفتيات اليافعات 

أ
تها. كما تُظهر اال أشكال الزواج المبكر38 وكثافة عواقبه وك�ش

ورية، ال سيما ما يتعلق  لديهن قدرة وصول مقت�ة إىل المعلومات والخدمات ال�ف
ة عى التنقلت، والمشاركة،  نجابية. كما يواجهن قيوداً كب�ي بالصحة الجنسية واالإ

ي أعمال االستجابة 
اً ما يتم نسيانهن �ف وصناعة القرار. لكن الفتيات اليافعات أيضاً كث�ي

ف باالأساس عى النساء واالأطفال. ك�ي نسانية، مع ال�ت االإ

.UNFPA Regional Syria Response Hub, When Caged Birds Sing”, 2018 :مم المتحدة للسكان، وأيضاً تقرير
أ

انظر خطط HRPs وHNOs الخاصة بالدول، وأيضاً تقرير »أصوات من سوريا« للفترة 2017 إلى 2020 الصادر عن المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي في »سوريا بالكامل« وصندوق اال  .35
.UNFPA Regional Syria Response Hub, “Unbroken: Stories of Syrian Adolescent Girls”, October 2019, and UNFPA WoS, “Adolescent Girl Strategy”, November 2017 :انظر  .36

نكليزية[. »أصوات من سوريا« 2020، )مسودة(، تحديداً صفات 26 إلى 29 ]في النسخة االإ  .37
على سبيل المثال، يمكن أن تتزوج الفتيات قبل سن الزواج في سوريا، إلى أزواج أكبر سناً و/أو من خارج مجتمعاتهن.  .38

 UNFPA, Care and :سرة؛ الوقاية من العنف؛ رعاية المواليد وما بعد الوالدة. انظر
أ

سرة في مرحلة ما بعد الوالدة؛ السلمة النفسية وتخطيط اال
أ

مراض المعدية المنقولة جنسياً؛ صناعة القرار؛ الحمل الصحي والرعاية الذاتية؛ التفكير النقدي وتخطيط الوالدة؛ تقدير الذات واال
أ

مهارات االتصال والحمل؛ العلقات الشخصية والحمل؛ التفكير النقدي؛ إشارات وبوادر الخطر في الحمل؛ اال  .39
.SRD, “AMAL Initiative: Adolescent Mothers Against All Odds” January 2020

سرة في مرحلة ما بعد الوالدة.
أ

منة والنظيفة من قبل مقدمي خدمة مدربين، وتخطيط اال
آ

على سبيل المثال فإن الباقة المذكورة تراعي مخاطر الحمل المبكر وتعزز من الجاهزية للوالدة والتخطيط لها، والوالدة اال  .40
.UNFPA Regional Syria Response Hub, “Unbroken. Stories of Syrian Adolescent Girls”, October 2019 :41. انظر

ساسية.
أ

مهات الصغيرات والرضع، التدريب المهني، توزيع حقائب الكرامة، إلخ( واستخدام المتطوعات الشابات لتعميم الرسائل اال
أ

نشطة )مثال: إضافة التغذية لل
أ

نجابية، مثل تنويع اال نشطة للوصول إلى وبناء الثقة مع الفتيات اليافعات المترددات في طلب خدمات مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
أ

مم المتحدة للسكان سلسلة من اال
أ

أعد صندوق اال  .42
كما ورد في االستراتيجيات وخطط العمل بين الوكاالت على المستوى الُقطري.  .43

ي صندوق 
تحت الضوء – من فريق سوريا بالكامل/تركيا ع�ب الحدود �ف

فوجات حديثاً/ ف الفتيات اليافعات الم�ت الأمم المتحدة للسكان: تمك�ي
ات« الحوامل ع�ب »نادي الأمهات الصغ�ي

غاثة  اكة مع هيئة ك�ي وسوريا لالإ ي �ش
دخل صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

عداد حزمة مبتكرة من التدخالت – بالتعاون مع منظمات  والتنمية )SRD( لإ
ي سورية تعمل من غازي عنتاب – تستهدف اليافعات حديثات 

مجتمع مد�ف
ي شمال غرب سوريا، تحت مسمى نادي »الأمهات 

العهد بالزواج والحوامل �ف
وجة،  ف ات«. كل نادي من هذه الأندية يجمع 10 إىل 12 فتاة يافعة م�ت الصغ�ي

ويستضيفه مقر من مقار تقديم الخدمة العديدة، مثل مراكز الخدمة 
الصحية الأولية، والمراكز المجتمعية، والمراكز الآمنة للنساء والفتيات، 
ي جلسات39 تقدم 

ومراكز الشباب. تحصل المشاركات عىل دورة من ثما�ف
كة من أخصائية إدارة حالت عنف قائم عىل النوع الجتماعي  بصورة مش�ت

وقابلة، وتتيح مزيج من مهارات الحياة ومعلومات حول العنف القائم عىل 
ي هذه المرحلة 

نجابية تهم الفتيات �ف النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ
العمرية.40 إذا لم تكن خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع الجتماعي 
ي موقع النادي، يضمن صندوق الأمم 

نجابية متوفرة �ف والصحة الجنسية والإ
كاء وجود آلية إحالة قوية لمقدمي خدمات قادرين  المتحدة للسكان وال�ش

عىل توف�ي الخدمة المطلوبة. بعد الجلسات، يتم اختيار بعض المشاركات 
ي مجتمعاتهن، 

للمزيد من بناء مهارات القيادة لديهن، ويصبحن بطالت �ف
ف  ويشكلن »لجنة استشارية لليافعات« تهدف إىل تقديم توصيات حول تحس�ي
التواصل مع الفتيات اليافعات المعرضات للخطر وتلبية احتياجاتهن. إضافة 

إىل التوعية والمهارات الحياتية، تقدم الأندية المذكورة بيئة آمنة وداعمة 
يمكن لليافعات أن يقمن فيها بتكوين شبكة اجتماعية لمساعدتهن عىل تجاوز 
ي للكلمة، إذ 

تحديات الأمومة المبكرة. »أنقذ هذا الأمر حياتها بالمع�ف الحر�ف
ي 

ي تغي�ي عقليتها، �ف
ة... ساعدها النادي �ف ي تشكيل شبكة دعم كب�ي

ساعدها �ف
اعتناق الحياة والبحث عن طاقتها وقوتها الداخلية«.41

نسانية السورية، رّكزت أعمال مواجهة العنف  خلل السنوات االأوىل من االأزمة االإ
نجابية عى الخدمات الكفيلة  القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

بإنقاذ الحياة. تم بذل الجهود عى ذلك المستوى لضمان توفر الخدمات الصديقة 
زمة، راحت 

أ
للفتيات اليافعات واستهدافهن بالرسائل الموجهة.42 ومع استطالة أمد اال

المبادرات بالمنطقة تركز أك�ش عى الفتيات اليافعات. كما توصلت البحوث إىل أن 
جميع الدول المشمولة أعدت وطورت أجندة للفتيات اليافعات بها أولويات ونماذج 

عديدة لمساعدتهن عى مدار السنوات الثلث الماضية،43 بما يشمل العمل عى 
، عى سبيل المثال ال الح�:  التاىلي

• اتيجية من قبل فريق سوريا بالكامل حول الفتيات اليافعات. 	 إعداد اس�ت

• دعم إعداد خطة وطنية لبنانية ضد الزواج المبكر. 	

• إنشاء آليات تنسيق مكرسة ضمن ملف الحماية من العنف القائم عى النوع 	
االجتماعي أو برامج الدول الُقطرية.

• إصدار أدوات إرشادية/لبناء القدرات.	

• جهود جمع االأدلة )ع�ب نظام إدارة معلومات العنف القائم عى النوع 	
االجتماعي، ومجموعات نقاش مركزة، وتقييمات( لجمع االأدلة وأصوات الفتيات 

قليمية. اليافعات وذكرها ضمن التقييمات السنوية االإ

• يك التنفيذي، وبها 	 اعتماد أدوات الرصد والتقييم، مثل أداة إعداد تقارير ال�ش
مبدأ التقسيم إىل فئات بحسب السن، ووضع الفئة العمرية 19-10 عاماً، أو 

مراعاة التقسيم بما يكشف حاالت الحمل تحت 18 و15 عاماً.

17 تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة16
ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(

نجابية �ف الجنسية واالإ
 

تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة
ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(

نجابية �ف الجنسية واالإ
 



وعات محددة االأهداف تركز عى احتياجات  ي إعداد برامج وم�ش
ساعد كل ما سبق �ف

كل مجال تنفيذ وكل من أولويات المستفيدات.44 كما قالت إحدى المحادثات 
نهاء  الرئيسيات، فإن برنامج صندوق االأمم المتحدة للسكان واليونيسف العالمي »الإ

عداد أنشطة متصلة  الزواج المبكر«45 قد تم استخدامه أيضاً كإطار مرجعي الإ
بمنع والتعامل مع حاالت الزواج المبكر. تُظهر البحوث أن أغلب االأنشطة تتعامل 
مع الفتيات المعرضات لخطر العنف القائم عى النوع االجتماعي ويشمل الزواج 

وعات تستهدف الناجيات  امج والم�ش المبكر. لكن يجدر ملحظة أن عدد أقل من ال�ب
ف حمايتهن وصحتهن، فضلً عن توسيع شبكتهن االجتماعية  ات بهدف تحس�ي الصغ�ي
وتمكينهن من قيادة االأنشطة المجتمعية )انظر القسم الخاص بتسليط الضوء عى 

اك الفتيات اليافعات أن يكون صعباً جداً  �ش أنشطة سوريا بالكامل أدناه(. يمكن الإ
ي تفرضها عائلتهن و/أو مجتمعاتهن 

وبه تحديات جّمة بسبب القيود العديدة ال�ت
عليهن. عدم تمكينهن واقتصار حصولهن عى المعلومات وعزلتهن الفردية، يمكن 

ي المبادرات محددة االأهداف. وفيما وراء ضمان 
أن تحول أيضاً دون مشاركتهن �ف

اك الفتيات اليافعات  �ش ف أن العامل المي� االأساسي الإ المشاركة النشطة للفتيات، تب�ي
اك الموازي للعائلت والمجتمعات، من أجل  �ش ي االأنشطة محددة االأهداف هو االإ

�ف
ي نظر المستفيدات ورعاية بيئة حاضنة.46 كما ورد �في تقرير 

عية للأنشطة �ف فرض �ش
ي ت�د قصص 

»Unbroken«، مطبوعة صندوق االأمم المتحدة للسكان الحديثة ال�ت
الفتيات اليافعات:47

ي عليهم فهم أن دورات حياة الفتيات اليافعات 
نسا�ف »)...( المعنيون بالشأن الإ

متصلة بقوة بعوامل خارجية معقدة ومتعددة، منها العوامل العائلية 
امج  ي قد تؤثر عىل تطورهن. من ثم، يجب أن تعمل ال�ب

والمجتمعية الأك�ب ال�ت
ورياً  اك الآباء والأمهات وأولي الأمر الذين يعد دعمهم �ف بشكل نشط عىل إ�ش
لنجاح أي برنامج يركز عىل الفتاة. العمل مع أفراد المجتمع ككل )...( مهم أيضاً 

ف يتعلق الأمر بالتعامل مع التقاليد الجتماعية السائدة والممارسات الجتماعية  ح�ي
ف ضد النساء والفتيات وتحول دون مشاركتهن الحقيقية )...(«. ي تم�ي

ال�ت

تحت الضوء – من مركز التعامل مع الأزمة السورية و«سوريا بالكامل« 
ي صندوق الأمم المتحدة للسكان: إعطاء صوت للفتيات اليافعات

�ف

ي صندوق الأمم المتحدة للسكان 
دأب مركز التعامل مع الأزمة السورية �ف

اتيجية الفتيات اليافعات الخاصة بنهج سوريا بالكامل،  عىل دعم تنفيذ اس�ت
ع�ب عدة مبادرات تركز عىل زيادة مشاركة الفتيات اليافعات وتسليط الضوء 

عىل أصواتهن. أسفر هذا عن عدة أمور منها إعداد مطبوعات مكرسة 
 )Unbroken ،ي القفص

ي الطيور �ف
لأصوات الفتيات اليافعات )عندما تغ�ف

وعقد اجتماعات مجموعات مركزة منتظمة مع الفتيات اليافعات لتبص�ي 
قليمي، كما برصت أصوات الفتيات اليافعات تقارير  تقييم الأثر السنوي الإ
HNO الخاصة بنهج سوريا بالكامل وHNO السنوية الخاصة بالعنف القائم 

عىل النوع الجتماعي، وأصوات من سوريا سنوات 2017 و2018 و2019 
و2020.

انظر:   .44
.Who are leading the design, the development and the evaluation of the programmes? The right to participate is mentioned in the Convention for the Rights of the Child, 1989. Also see benefit of participation in UNFPA Regional Syria Response Hub, “Unbroken. Stories of Syrian Adolescent Girls”, October 2019

.UNFPA and UNICEF, “Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage”, 2016 :انظر  .45
.)WoS GBV Sub-Cluster and UNFPA, “Voices from Syria”, 2020 )Draft :ورد في نقاش مجموعة مركزة مع فتيات في  .46

.UNFPA Regional Syria Response Hub, “Unbroken. Stories of Syrian Adolescent Girls”, October 2019 :انظر  .47
.UNFPA, “Guidelines for Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Reproductive Health and Rights for Women and Young People with Disabilities”, 2018 :انظر  .48

.UNFPA Evaluation Office “Evaluation of the UNFPA Response to the Syria Crisis”, May 2019 :تم تسليط الضوء عليه أيضاً في  .49
انظر:   .50

.UNFPA, “Impact Assessment Report of the UNFPA Multi-Country Response to the Syria Crisis: Turkey Cross-Border, Syria, Lebanon, Iraq and Jordan”, 2019 and UNFPA, “Impact Assessment of DFID funded UNFPA Strategy to Strengthen Gender-Based Violence )GBV( Prevention and Response Services in Syria”, 2019
.UNFPA, “Impact Assessment of DFID funded UNFPA Strategy to Strengthen Gender-Based Violence )GBV( Prevention and Response Services in Syria”, 2019 :51. ورد في

52. انظر التوصيات المتصلة بالتوعية والتدريب للعاملين وتعديل البنية التحتية، إلخ، في: 
.UNFPA, “Impact Assessment Report of the UNFPA Multi-Country Response to the Syria Crisis: Turkey Cross-Border, Syria, Lebanon, Iraq and Jordan”, 2019

شارة والعمل مع المصابين بصعوبات تعلم وإعاقات ذهنية. ردن مجموعة أدوات IRC-WRC: “Building Capacity for Disability Inclusion in GBV Programming in Humanitarian Settings”, 2015  ودورات تدريبية حول لغة االإ
أ

مم المتحدة للسكان باال
أ

استخدم صندوق اال  .53

عاقة  الأشخاص ذوو الإ

تحت الضوء/الدروس المستفادة: 

• ي خدمات 	
عاقة �ف فام والعمل لضمان دمج ذوي الإ زيادة الوعي والل�ت

نجابية.  مواجهة العنف القائم عىل النوع الجتماعي/الصحة الجنسية والإ

• توفر التوجيه والأدوات الصادرة عىل المستوى العالمي، بما يشمل 	
رشادية لتوف�ي الخدمات بناء عىل الحقوق والحساسية للنوع  »الأدلة الإ
الجتماعي )...( للنساء والفتيات المعاقات، الصادر عن صندوق الأمم 

ي 2018.
المتحدة للسكان �ف

• عاقة عىل امتداد المنطقة، 	 مع إعالء أولوية التصدي لحتياجات ذوي الإ
فإن تنفيذ وتمويل أعمال الدمج الممنهج ل يزال نشاط مرتجل غ�ي 

خاضع للتنظيم بعد.

ف إتاحة الوصول  أكدت جميع الدول المشمولة بالتقرير أنه تم بذل جهود لتحس�ي
عاقة فيما يخص خدمات مواجهة العنف القائم عى  ي الأصحاب االإ

والدمج االستبا�ت
عاقة وأصحاب  نجابية. ضم أصحاب االإ النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

االحتياجات الخاصة االآخرين أولوية معروفة وواضحة بالنسبة إىل صندوق االأمم 
رشادية لتوف�ي الخدمات بناء  ي 2018 أصدر الصندوق »االأدلة االإ

المتحدة للسكان. �ف
عى الحقوق والحساسية للنوع االجتماعي )...( للنساء والفتيات المعاقات«.48 هذا 
كاء من أجل  المورد يقدم توجيهات واضحة لصندوق االأمم المتحدة للسكان وال�ش

ف توفر الخدمات الشاملة والمتوفرة بسهولة لمواجهة العنف القائم عى النوع  تحس�ي
نجابية. أكد المحادثون الرئيسيون توفر مستوى عاىلي  االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

ف بإعاقات، وتحديداً من حيث التوفر وجودة  ف خدمة المصاب�ي ام بتحس�ي ف من االل�ت
الخدمات والرصد. لكن ذكر المحادثون الرئيسيون أن »الدمج الممنهج ال يزال عمل 
عداد، ويتطلب استمرار االستثمار وزيادته«.49 عى سبيل المثال،  قيد التطوير واالإ

، فيما يتعلق باالأزمة السورية عى مستواها  ة للتأث�ي قليمية االأخ�ي ي التقييمات االإ
�ف

منة نحو 
آ

قليمي،50 كانت درجة الدمج والحساسية �في مراكز النساء والفتيات اال االإ
ف أن النساء والفتيات  المصابات بإعاقات واحتياجاتهن خاضعة للتقييم، ولقد تب�ي
المصابات بإعاقات يحصلن عى خدمات مراكز النساء والفتيات االآمنة والخدمات 

الداعمة المقدمة من صندوق االأمم المتحدة للسكان: 

ي البيت. نقابل أخريات 
ي تحا�نا �ف

»عندما نح�ف إل هنا، نخرج من العزلة ال�ت
يقبلن بنا حقاً ونتعلم أشياء جديدة«.

ي إدلب(51
)من مقابلة مجموعة نقاش مركزة مع مصابات بإعاقات، �ف

عى ذلك، تم تحديد ملفات تحتاج للتحسن: 

ي أجريت مع المصابات بإعاقة تش�ي بوضوح 
»المقابلت مع مجموعات النقاش ال�ت

ي الدمج بالمراكز الآمنة ل أن تكون لهن برامج منفصلة، حيث قد 
ف �ف إل أنهن يرغ�ب

قصاء، وقد يفاقم هذا من الوصم«.52 يشعرن بالعزلة والإ

• ف الدمج، بناء عى أدلة صندوق 	 تقر تقارير التقييم باتخاذ عدة خطوات لتحس�ي
رشادية لعام 2018. البحوث الحالية وثقت عدة  االأمم المتحدة للسكان االإ

مبادرات تتباين من دولة لدولة: 

• التدريب لمقدمي الخدمات المتخصصة حول كيفية ضمان انتهاج نهج يركز عى 	
الناجيات عند خدمة المستفيدات المصابات بإعاقة.53

• تقييم مدى قدرة المعاقات عى استخدام البنية التحتية القائمة وتعديلتها. 	

• مراجعة مسارات االإحالة لتشمل توفر مقدمي خدمة يمكنهم العمل مع 	
ف بإعاقات محددة.  المصاب�ي

• ف بإعاقات، 	 ي تعاون المصاب�ي
التواصل مع المنظمات المجتمعية والشعبية ال�ت

وتنظيم التواصل النشط للتوعية وتشارك المعلومات حول الخدمات. 

• خدمات النقل لنقاط تقديم الخدمة. 	

• كاء التنفيذية.	 ي أطر عمل/خطط عمل ال�ش
ات محددة �ف مؤ�ش

• رشادية ومواد التدريب وأدوات التثقيف من خلل 	 المراجعة الممنهجة للأدلة االإ
معلومات التعليم واالتصاالت )IEC( لضمان الدمج الكامل. 

ي يشارك 
ي لبنان، تلقت قوة عمل العنف الجنسي والقائم عى النوع االجتماعي ال�ت

�ف
 )WRC( ي قيادتها، دعماً من مفوضية اللجئات

صندوق االأمم المتحدة للسكان �ف
ي 

لتقييم الموقف من الدمج بالخدمات وتدريب مقدمات الخدمة ومراجعة الموارد. �ف
عملية/أنشطة »سوريا بالكامل« وتركيا ع�ب الحدود، تم تكريس مجموعة عمل للدمج 

اك المعاقات، دعماً لجهود الدمج. �ش ف القطاعات، الإ قائمة ب�ي

ي الأردن: إعداد 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

موارد معلومات التعليم والتصالت )IEC( سهلة الستخدام للجميع 
المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع الجتماعي والصحة الجنسية 

نجابية والإ

ي تطوير 
ف جملة مبادرات – �ف بدأ صندوق الأمم المتحدة للسكان – من ب�ي

ف  موارد معلومات التعليم والتصالت سهلة الفهم والستخدام للمصاب�ي
بإعاقات، مثل عمل مقاطع فيديو وتطوير نسخ سهلة القراءة أو نسخ 

ف  ف بإعاقات برصية. وبعد تعميم المواد المذكورة المعدلة )وتحس�ي للمصاب�ي
القدرة عىل الوصول للمنشآت والمرافق، فضالً عن تدريب مقدمي 

ي 
ة )15 مرة( �ف الخدمة( سجل صندوق الأمم المتحدة للسكان زيادة كب�ي

وصول المصابات بإعاقات إىل خدمات الصندوق، بما يشمل إدارة الحالة 
فيهية والمهارات الحياتية  المتخصصة، وجلسات التوعية، والأنشطة ال�ت
ي المراكز الآمنة. طبقاً لبيانات GBV IMS لعام 2019، فإن سلوك طلب 

�ف
ي سياق التعامل مع 

اً. و�ف المساعدة من المصابات بإعاقات قد تحّسن كث�ي
ي الأردن معلومات 

أزمة كورونا، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف
ع�ب فيديو، حول الخطوط الساخنة المتوفرة للناجيات من العنف الأ�ي، 

شارة. جم بلغة الإ م�ت

ي الأردن: 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

» ف اتيجية لدمج المعاق�ي »الخطة الس�ت

ي الأردن »الخطة 
أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان هذا العام �ف

مم 
أ

رشادية لصندوق ال دلة الإ
أ

«54 بناء عىل ال ف اتيجية لدمج المعاق�ي الس�ت
المتحدة للسكان حول توف�ي الخدمات بناء عىل الحقوق والحساسية للنوع 

الجتماعي )...( للنساء والفتيات المعاقات«. هذه الخطة »ترسي مهاداً للتغي�ي 
المستدام والتحوىلي نحو دمج المعاقات ع�ب مختلف محاور عمل صندوق 

الأمم المتحدة للسكان«، بما يشمل عن طريق إلزام مكتب الصندوق 
ف بسلسلة من التداب�ي مثل توف�ي الوصول إىل المقار،  كاء التنفيذي�ي وال�ش

ات، وإتاحة سهولة فهم المواد المعلوماتية والموارد ذات الصلة،  والمؤ�ش
ف لعتماد  كاء التنفيذي�ي ف جملة أمور. سوف يتم بناء قدرات جميع ال�ش من ب�ي

ي تستهدف 
»مقاربة مزدوجة«، تهدف إىل )1( إتاحة أنشطة GBV-SRH ال�ت

اً  المعاقات و)2( دمج المعاقات ع�ب مختلف مجالت الأنشطة القائمة. وأخ�ي
ف الناجيات  عاقة« من ب�ي يضم نظام معلومات GBV IMS »الأشخاص ذوي الإ
ي الدول الثالث 

الحاصالت عىل الخدمات ويتيح تقرير بالتوجهات الشهرية �ف
مم المتحدة 

أ
المشمولة، حيث يجري تنفيذ النظام.55 أصدر صندوق ال

ي GBV IMS يركز عىل قضية توفر 
للسكان بالأردن مؤخراً تقرير معلوما�ت

ف بإعاقات،  خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع الجتماعي للمصاب�ي
مصحوباً بتوصيات واضحة وموجهة.

ردن والشركاء التنفيذيين.
أ

مم المتحدة للسكان باال
أ

تم إعداد الخطة في 2020 وتم توقيعها والتصديق عليها من قبل صندوق اال  .54
ردن والعراق.

أ
الدول الثلث من بين الدول المشمولة حيث تم تنفيذ النظام: لبنان، اال  .55

ام صندوق االأمم المتحدة للسكان إىل تقديم مستوى  ف إذا ترجمت هذه المبادرات ال�ت
أفضل من الدمج، فح�ت هذه المرحلة ال تزال النتائج نتاج حاالت فردية، وليس نتائج 

قابلة للتعميم بعد. من أجل بدء جهود مهيكلة ومنسقة، يجب أن يشجع صندوق 
عاقة« عى مستوى الدول،  اتيجية لدمج االإ االأمم المتحدة للسكان إعداد »خطة اس�ت
رشادية لعام 2018، فضلً عن تبادل الممارسات الجيدة  بناء عى أدلة الصندوق االإ

قليمي. عى المستوى االإ

ي صندوق الأمم المتحدة 
تحت الضوء – من فريق سوريا بالكامل �ف

ف الوكالت،  ف التعقب وإعداد التقارير ضمن التنسيق ب�ي للسكان: تحس�ي
عاقة حول الأشخاص ذوي الإ

قاد صندوق الأمم المتحدة للسكان جهود مراجعة مصفوفة 4Ws الخاصة 
بقطاع الحماية ضمن أعمال »سوريا بالكامل«، وتشمل إعداد التقارير 
ف بإعاقات الذين  حول أعداد النساء والرجال والفتيات والفتية المصاب�ي

ف من  ورة دمج المعاق�ي كاء برصف حصلوا عىل خدمات الحماية. تم توعية ال�ش
خالل إضافة مكون آخر من مكونات إعداد التقارير إىل الـ 4Ws. رغم أن 
آلية إعداد التقارير الحالية ل تسمح بتحليل تفصيىلي )مثل مستوى قدرة 
عاقة، إلخ(، فهذا التعديل يتيح للقطاع بيانات  الوصول بحسب نوع الإ

كمية وتوجهات يمكن تكملتها بمصادر معلومات أخرى وتحليلها عىل مر 
كة وأعمال المنا�ة.  ات طويلة وتشارك النتائج لصالح المبادرات المش�ت ف�ت

كاء التنفيذ لصندوق  تم إجراء تعديالت مماثلة عىل أداة إعداد تقارير �ش
الأمم المتحدة للسكان ضمن نهج »كل سوريا« الشهرية، من أجل ذكر عدد 
ف بإعاقات الذين يحصلون عىل خدمات مواجهة العنف القائم عىل  المصاب�ي

نجابية.  النوع الجتماعي والصحة الإ

قليمي حول  قليمي ASRO/مركز سوريا الإ تحت الضوء – من المكتب الإ
اتيجية الدمج وخطة البيانات اس�ت

اتيجية  ي بسوريا إعداد اس�ت
قليمي المع�ف قليمي والمركز الإ يدعم المكتب الإ

امج بالنسبة لأصحاب  ف تقديم الخدمات وال�ب دمج اجتماعي لتحس�ي
ف بإعاقات والفتيات اليافعات والأك�ب سناً.  الحتياجات الخاصة مثل المصاب�ي

ف أعمال  اتيجية، من أجل تحس�ي تم تحض�ي خطة بيانات مصاحبة لالس�ت
جمع وتحليل البيانات حول الفئات المذكورة أعاله. تدمج الخطة بيانات 
الدمج الجتماعي بأنشطة الرصد والتقييم وإدارة المعلومات المشمولة 
ف  ي الخطة. تركز خطة البيانات عىل )1( تحديد العقبات وعوامل التمك�ي

�ف
الخاصة بالوصول إىل خدمات دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان و)2( 

ي الخدمات 
تحديد مستوى مشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

ي نقاط تقديم الخدمة الخاصة 
الداعمة، و)3( تحديد جودة الخدمات �ف

بصندوق الأمم المتحدة للسكان، للفئات السكانية المستضعفة الأساسية، 
ي تحصل عىل خدمات الصندوق. يمكن 

فضالً عن الفئات السكانية الأخرى ال�ت
ي 

هذا صندوق الأمم المتحدة للسكان من الستعانة بنهج يركز عىل الأدلة �ف
اتيجية الدمج الجتماعي الخاصة بالخدمات داخل  سياق تنفيذ ورصد اس�ت

سوريا.
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أنشطة الوقاية من العنف القائم ع� النوع الجتماعي 

الدروس المستفادة

• امج الوقاية المنهجية كجزء من باقة التعامل 	 ي الهتمام ب�ب
طرأت زيادة �ف

الشامل مع العنف القائم عىل النوع الجتماعي.

• كاء 	 مّكن التمويل متعدد السنوات صندوق الأمم المتحدة للسكان وال�ش
اتيجيات تركز عىل الوقاية  ي المدى الأطول ومن وضع اس�ت

من التفك�ي �ف
ي سياق التقاء 

ي أو �ف
نسا�ف ي سياق العمل الإ

والأعراف الجتماعية، سواء �ف
ي لمحاور »الصمود« أن 

ضا�ف ي بالتنموي. يمكن للتمويل الإ
نسا�ف العمل الإ

تزيد أيضاً من نطاق برامج الوقاية.

نسانية السورية، كانت برامج التعامل مع العنف  خلل السنوات االأوىل من االأزمة االإ
نجابية تعىي أولوية  القائم عى النوع االجتماعي وإتاحة خدمات الصحة الجنسية واالإ

تقديم الخدمات، فضلً عن التوعية وتشارك المعلومات. مع استطالة أمد االأزمة، 
ي التحول التدريجي من تقديم الخدمات إىل 

بدأ فريق التعامل مع االأزمة السورية �ف
تخفيف المخاطر ثم التخطيط والتنفيذ للمبادرات الوقائية االأطول مدى، بهدف 

اك المجتمع.  تحدي االأعراف االجتماعية الضارة من خلل العمل المهيكل بإ�ش
أثناء المقابلت، تم التشديد عى أن التمويل متعدد السنوات )أو عى االأٌقل 

ي تهدف إىل التأث�ي عى 
وري للسماح باستمرار االأنشطة ال�ت القابل للتنبؤ( مطلب رصف

ف ذكروا أنه إذا كان  ف الرئيسي�ي االأعراف والممارسات الضارة. كما أن بعض المحادث�ي
محور »الصمود« أفضل تمويلً، فسوف يمكن إعداد برامج أك�ش شموالً وتكاملً تركز 

.56 إال أن هذا التحليل توصل إىل حدوث تطور واضح �في هذا  عى التغ�ي السلوكي
ف التواصل مع القيادات المجتمعية واالستفادة من القنوات  الصدد من خلل تحس�ي

المجتمعية للتصال، من أجل توصيل رسائل مهيكلة.

التعامل مع القيادات المجتمعية 

الدروس المستفادة

• ، إضافة إىل النساء 	 ي يجا�ب اك القيادات كعمالء للتغي�ي الإ أهمية إ�ش
والفتيات والرجال والفتية. 

• ي تهدف إىل تغي�ي 	
امج المتكاملة ال�ت التمويل متعدد السنوات يسمح بال�ب

ي سياق 
الأعراف الجتماعية والسلوكيات والتوجهات السلبية، بما يشمل �ف

نسانية. الظروف الإ

• ل تزال التحديات الرئيسية هي مقاومة القيادات المجتمعية للتغي�ي 	
ي المجتمعات الأبوية وبسبب حساسية هذه 

بسبب الأدوار التقليدية �ف
الموضوعات.

ي الوقاية من العنف القائم عى النوع االجتماعي هو التواصل مع 
ثمة مكون هام �ف

الرجال والشباب والفتية، إضافة إىل التعامل مع النساء والفتيات. موقفهم كحراس 
امج الوقاية من العنف القائم عى النوع  امهم ب�ب ف بوابات المجتمع المحىي تجعل ال�ت

نجابية مسألة مهمة. لكن أغلب  االجتماعي وتقديم خدمات الصحة الجنسية واالإ
ع  ف ، وكانت ت�ف أنشطة التواصل مع الذكور كانت تركز عى أعضاء المجتمع المحىي
لصغر الحجم. خلل السنوات االأوىل من التعامل مع االأزمة، أعلت المجتمعات 

وعات البنية التحتية وكسب الدخل عى العمل عى ملف العنف  المحلية أولوية م�ش
القائم عى النوع االجتماعي أو زيادة الوصول إىل الخدمات االجتماعية. واجه 

نجابية  امج العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ الفاعلون ب�ب
ي المجتمعات االأبوية وبسبب 

مقاومة من قيادات المجتمع بسبب االأدوار التقليدية �ف

فراد المؤثرين في 
أ

جل تستهدف الفتيات اليافعات مباشرة واال
أ

ردن، حيث قضية الزواج المبكر تشكل نتاجاً منفصًل ضمن وثيقة برامج الدولة للفترة 2022-2018، ضمن محور الصمود. في عام 2017، أعدت الدولة استراتيجية للتصاالت من أجل إحداث تغير سلوكي )COMBI( تهدف إلى خفض أعداد الزواج المبكر باستخدام مبادرات تثقيفية/اتصاالت طويلة اال
أ

يسري هذا بصورة تامة على اال  .56
االأسرة، والقيادات المجتمعية، ومقدمي الخدمات. بناء على هذه االستراتيجية، تم وضع عدة محاور قصيرة االأجل. لكن ال يوجد تمويل كافي للبرامج المستهدفة للزواج المبكر التي تتبنى هدف التغير السلوكي.

نجابية وسيكون أساساً  ساسية لقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي والصحة االإ
أ

وقاف. سوف يتم إعداد كتيب يستعرض الرسائل اال
أ

نجابية، بالشراكة مع وزارة اال قليمي ASRO حالياً على تعزيز مبادرة خرجت بإلهام من مبادرة ناجحة في مصر، تهدف إلى إشراك القيادات الدينية في التوعية بقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي والصحة االإ في المسعى نفسه، يعمل المكتب االإ  .57
لتدريب المدربين، من قيادات دينية مختارة. سوف ينظم المدربون جلسات لتعميم الرسائل االأساسية على أقرانهم بدعم من الوزارة. فضلً عن المذكور، فإن القيادات سوف تشارك في حملة ”16 يوماً من الناشطية“ لدعم التوعية في هذا المجال. في هذه الحالة، كان دعم الشريك )أي الوزارة( مطلوباً لبدء واستمرار العملية.

اك القيادات  ي ضم مكون إ�ش
حساسية الموضوع. تدريجياً، بدأت برامج الوقاية �ف

المجتمعية من خلل مبادرات عديدة، مثل فعاليات التوعية، وجلسات تشارك 
ف جملة من  وعات التأث�ي ال�يع، من ب�ي المعلومات، وعقد الموائد المستديرة، وم�ش
الفعاليات. تدريجياً، سمحت الثقة المتبادلة وتزايد معرفة القيادات لصندوق االأمم 

، ضمن برامج أك�ش  ف للتغي�ي كاء بالتواصل معهم كعملء نشط�ي المتحدة للسكان وال�ش
شموالً تهدف إىل تحدي االأعراف االجتماعية والسلوكيات والتوجهات السلبية. لقد 

ي 
اك الذكور �ف ي الجهود الهادفة إىل إ�ش

ف �ف توصلت هذه الدراسة إىل تطورين أساسي�ي
نجابية: )1( زيادة  قضايا العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

التواصل مع القيادات المجتمعية للتصدي للعنف القائم عى النوع االجتماعي 
نجابية، )2( زيادة التواصل النشط مع القيادات المجتمعية  والصحة الجنسية واالإ

. ف بالتغي�ي ف معني�ي ليصبحوا فاعل�ي

ام، من قبل القيادات المجتمعية،  ف للوصول إىل مستوى من االإحساس بالتملك واالل�ت
كاء إىل تجاوز التحديات المتصلة  اضطر صندوق االأمم المتحدة للسكان وال�ش

امج طويلة  بالتصورات المسبقة المغلوطة وعدم إعلء أولوية القضايا محل النظر. ال�ب
ي بناء الثقة 

ي كانت عوامل رئيسية �ف
االأجل واالستثمار المستمر عى المستوى الميدا�ف

ف يعد تغي�ي االأعراف االجتماعية عملية طويلة االأجل، فإن صندوق  ي ح�ي
المتبادلة. و�ف

كاء يمكنهم البناء عى المبادرات المؤثرة المذكورة أدناه: االأمم المتحدة للسكان وال�ش
 

اك  ي العراق: إ�ش
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

ي الدعوة ضد زواج الأطفال57
القيادات الدينية �ف

اتيجية للتواصل  نفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعراق خطة اس�ت
لإحداث تغي�ي سلوكي )COMBI( لتقليل حالت زواج الأطفال، بالستعانة 

بمبادرات اتصال/تواصل مهيكلة طويلة الأجل. ضمن الخطة، ركز أحد 
اك القيادات، بما يشمل القيادات الدينية، كأطراف  المكونات عىل إ�ش

ي العراق، حول قضية زواج الأطفال. تم تنظيم سلسلة من 
مؤثرة أساسية �ف

ي هدفت إىل بناء الثقة وتحدي التصورات المسبقة المغلوطة 
الأنشطة ال�ت

وبناء القدرات، وقد تم التنفيذ من خالل وزارة الشؤون الدينية، لتحويل 
ف من المخطط تنفيذ تقييم تأث�ي  ي ح�ي

. �ف ف القيادات الدينية إىل حلفاء إيجابي�ي
يجابية الملموسة  ي 2020، فإن بعض النتائج الإ

المبادرة عىل الزواج المبكر �ف
ي مبادرات من القيادات الدينية، 

ي �ف
قد ظهرت، ومنها الستثمار الستبا�ت

ي صالة الجمعة 
ي الرسائل الأساسية أثناء الخطب �ف

ودمج زواج الأطفال �ف
والدروس الدينية. 

ي سوريا: السعي 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف
نسانية ي سياق الأزمة الإ

لتغي�ي الأعراف الجتماعية �ف

قليمي  ي سوريا بدعم من المكتب الإ
قام صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

، عىل  ف بنهج نظرية التغي�ي قليمي بإعداد خطة تستع�ي ومركز سوريا الإ
ي حلب، وتهدف إىل تحدي وتغي�ي الأعراف الجتماعية 

أن تتم تجربتها �ف
ف عىل عنف  ك�ي المتجذرة المتصلة بالعنف القائم عىل النوع الجتماعي )بال�ت

يك الحميم IPV والزواج المبكر(. جاري تحض�ي خطة تنفيذية بها  ال�ش
أنشطة محددة )حشد المجتمع وأنشطة منهجية تستهدف الرجال والنساء 

والفتيات والفتية والأزواج والزوجات والعائالت والمجتمعات والقادة( بدعم 
. تهدف نظرية التغي�ي إىل تحقيق ثالث نتائج أساسية: )1(  ي

من إطار بح�ش
يك الحميم والزواج  تقليل تقبل الأ�ة والمجتمع وقبولهم لعنف ال�ش

المبكر، )2( ممارسة النساء والفتيات لسلطة اتخاذ القرار والستقاللية عىل 
أجسادهن وحياتهن، )3( الرجال والنساء والفتية والفتيات لديهم دعم أك�ب 

ي الأ�ة 
ي الحقوق والأدوار والمسؤوليات �ف

ف والمساواة �ف ف الجنس�ي للمساواة ب�ي
ي يمثل محاولة  وع التجري�ب والمجتمع المحىلي والمجتمع بأ�ه. هذا الم�ش
فريدة لتطوير وتنفيذ مبادرة مهيكلة للوقاية من العنف القائم عىل النوع 

نسانية. ي سياق الأزمات الإ
الجتماعي �ف

ل مفتوح، 
شك

ضايا ب
هذه الق

ش 
صة نقا

حوا لنا فر
ت، يتي

سا
جل

ي ال �ف
ض. 

ضنا البع
ت مع بع

حا
�ي

� أن نكون 
جيع ع

ش
هذا للت

يأ 
�

ويه

سوريا
— رنوة، فتاة يافعة من تدمر، 

ذكرت محادثات رئيسيات أنه إذا كان محور “الصمود” 
أفضل تمويلً، فسوف يتمكّن من إعداد برامج أك�ش شمولً 

 . وتكاملً تركز عىل التغ�ي السلوكي
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الستفادة من قنوات التصال لتوصيل الرسائل 

الدروس المستفادة

• قنوات التصال الجديدة/المبتكرة تزيد من القدرة عىل الوصول وتدعم 	
بلوغ مجموعات جديدة من المستفيدين. 

• دعوة مختلف الفئات المجتمعية إىل عملية تعريف الرسائل، عىل نطاق 	
ف أنها تضمن اهتمام المستفيدين بالقضية، وتكفل الستقبال  أعرض، تب�ي

الجيد للنشاط.

• نت بأنشطة وقاية أطول أجالً 	 جلسات التوعية/التثقيف الواحدة، إذا اق�ت
، تُعد نموذج ناجح. ومهيكلة أك�ش

ي سياق أعمال التعامل 
يُعد التثقيف الجماعي والمنارصة االجتماعية مكونات هامة �ف

مع العنف القائم عى النوع االجتماعي. ولقد شارك صندوق االأمم المتحدة للسكان 
« المختلفة المتصلة بالعنف القائم  ي فعاليات »اليوم الدوىلي

كاء بشكل منتظم �ف وال�ش
زمة 

أ
نجابية.58 و�في سياق التعامل مع اال عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

ي حملت توعية جماعية وأنشطة منارصة بشكل 
السورية، شاركت الدول المشمولة �ف

ي االأطر القانونية. أسهم هذا 
يسعى لك� التابوهات والتثقيف والمطالبة بالتغي�ي �ف

، أصبحت المبادرات أك�ش  ف
ة عى مر الزمن.59 عى مر السن�ي ي نجاحات كب�ي

النشاط �ف
ايداً من االأفراد بفضل استخدام قنوات  ف كاء وبلغت عدداً م�ت ف ال�ش تنسيقاً فيما ب�ي

جديدة للتعميم، مثل مواقع التواصل االجتماعي ويوتيوب والتلفاز فضلً عن 
الجامعات. هناك عامل مي� هام، هو نهج المشاركة العريضة فيما يتعلق بتعريف 

ف وعديدين  اك أصحاب مصلحة مختلف�ي الرسائل االأساسية المطلوب تعميمها. إ�ش
قد يكون عملية تستغرق وقتاً طويلً، لكنها تكفل القبول الواسع واالستقبال الجيد 

للأنشطة.

ي الأردن: كرس 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

نجابية من خلل  التابوهات المحيطة بقضايا الصحة الجنسية والإ
ذاعية امج التلفزيونية والإ ال�ب

اتيجية  اكة اس�ت ي �ش
ي عام 2019 بدأ صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

�ف
ي الأردن، من أجل استخدام 

مع قناة رؤية، وهي قناة تلفزة مشهورة �ف
نجابية والحقوق  منصة جديدة لتعميم رسائل الصحة الجنسية والإ

نجابية، ولتصعيد جهود التوعية. كان الهدف هو  والصحة الجنسية والإ
الوصول إىل عدد أك�ب من النساء والشباب وتقديم المعلومات حول 
ف قدرتهن عىل صناعة  نجابية وتحس�ي الصحة والحقوق الجنسية والإ

القرار. أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان 12 حلقة تلفزة أسبوعية 
اء عن قضايا  تحت مسمى »مش تابو« )ليس تابو( وتحدث فيها الخ�ب

ي الشباب والمراهقة، والأمراض المعدية المنتقلة جنسياً، 
ات �ف مثل التغ�ي

ي المدارس، وصورة الجسد وأثرها عىل الصحة 
وتعليم الجنسانية �ف

اء والشباب ووزارات الصحة والشباب  الجنسية، إلخ. تمت مشاورة الخ�ب
ي تطوير وإعداد 

اك مختلف الأطراف �ف والجامعات وخالفه، وتم إ�ش
ي بيئة محافظة للغاية،60 فسوف 

الجلسات. ونظراً لنجاح هذه المبادرة �ف
ي يركز عىل الشباب، ومن خالل برامج 

اكة مع قطاع تلفزيو�ف تستمر ال�ش
نجابية. إذاعية حول الصحة والحقوق الجنسية والإ

مم المتحدة، إلخ.
أ

مثل حملة 16 يوماً من الناشطية ضد العنف القائم على النوع االجتماعي، واليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للشباب، واليوم العالمي للقابلت، واليوم العالمي للمعاقين، واليوم العالمي للفتاة، ويوم اال  .58
سري، وإلغاء نصوص من قوانين العقوبات تسمح للمغتصبين بالتزوج من الضحايا لتجنب الحكم بالسجن، إلخ.

أ
من بين جملة قوانين أخرى في المنطقة: قوانين العنف اال  .59

مم المتحدة للسكان )...(« 
أ

ردن، وأعتقد أن السبب هنا هو نشاط صندوق اال
أ

نجابية لم تعد تابو في اال كما ذكر أحد أصحاب المصلحة في ”Evaluation of UNFPA Support to Gender Equality and Women’s Empowerment: Jordan Case Study“: »الصحة الجنسية واالإ  .60

ي سوريا: 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

تاحة معلومات حول العنف القائم عىل النوع  التعاون مع الجامعة لإ
نجابية الجتماعي والصحة الجنسية والإ

اكة مع جامعة  ي �ش
دخل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بسوريا �ف

حلب لتوعية وتثقيف الطالب حول قضايا أساسية متصلة بالعنف القائم 
ي بيئة آمنة. تم تدريب 

نجابية �ف عىل النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ
الأساتذة من مختلف أقسام الجامعة )الكليات والمعاهد والمستشفى 

الجامعي( والطالب من اتحاد الطالب وأعضاء مجلس إدارة الجامعة، عىل 
تقديم جلسات توعية. استفاد أك�ش من 55 ألف طالب وطالبة من هذه 

الجلسات واكتسبوا معرفة حول المفاهيم الأساسية. احتفت الجامعة بـ 
»16 يوماً من الناشطية« للمرة الأوىل. تم تنفيذ مجموعات نقاش مركزة مع 

المستفيدات والمستفيدين وأظهرت قابلية الطالب لزيادة معرفتهم بالقضايا 
المذكورة وبقدرتهم عىل تشارك المعلومات مع العائالت والمجتمعات 

المحلية. تطلبت المبادرة استثماراً قوياً ورصداً من صندوق الأمم المتحدة 
للسكان، بما يشمل ضمان وصول الرسائل الصحيحة طوال الوقت. الخطوة 

اف وزارة التعليم  التالية هي مأسسة المبادرة عىل مستوى الجامعة تحت إ�ش
العاىلي لضمان استمرار التعاون.

 

اكات المبتكرة  ال�ش

ي تجنب التحديات التقليدية، 
امج و�ف ف ال�ب ي تحس�ي

يمكن للبتكار أن يسهم بقوة �ف
وتشمل تلك المتصلة بتقديم الخدمة. مؤخراً تمكن صندوق االأمم المتحدة للسكان 
اك أطراف غ�ي تقليدية فيما يتعلق بقضايا العنف القائم عى النوع  كاء من إ�ش وال�ش

ي القطاع الخاص ومن 
نجابية )بما يشمل أطراف �ف االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

ي صالح النساء والفتيات. 
ي تصب �ف

ف االأنشطة ال�ت علمية المختلفة( لتحس�ي المنافذ االإ
ف لدعم بعض مجاالت والية  ف المطلوب�ي كاء غ�ي التقليدي�ي تم عمل خرائط معمقة بال�ش

صندوق االأمم المتحدة للسكان، وقد ثبتت فعالية هذا النشاط. كما قالت إحدى 
المحادثات الرئيسيات: 

اكة الجديدة كانت من أولوياتنا. احتجنا إل تجاوز سلسلة من التحديات  »هذه الرسش
العملية وكانت عملية استغرقت وقتاً طويلً. لكننا فخورون بالنتائج«.

ف تبقى هذه الجهود محددة، فقد توصلت الدراسة إىل مبادرات واعدة شهدتها  ي ح�ي
�ف

المنطقة. 

ي لبنان: تطوير 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

أداة رصد وتقييم مبتكرة لمقدمي الخدمات بالتعاون مع الجامعة

ي الحصول عىل 
ي عام 2017، نجح صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

�ف
ي )HIF(، بالتعاون مع جامعة 

نسا�ف ي العمل الإ
تمويل من صندوق البتكار �ف

ي لبنان. 
ف وIRC وهيئة ABAAD، وقاموا بتطوير »Sense Maker« �ف كوي�ف

اض بأن النساء  نظراً لأن نماذج نظرية التغي�ي تعتمد عادة عىل اف�ت
والفتيات يستفدن من الخدمات، فإن تطبيق Sense Maker هو أداة 

رصد وتقييم مبتكرة لمقدمي الخدمات، يقيمون من خالله تأث�ي خدمات 
مواجهة العنف القائم عىل النوع الجتماعي من وجهة نظر المستفيدات. 
ي 

ورة لتطوير الأداة تقنياً، �ف ورياً كل الرصف ف �ف كان التعاون مع جامعة كوي�ف
كاء عىل تكييف الستبيان  ف ركز صندوق الأمم المتحدة للسكان وال�ش ح�ي

وتجريب الأداة ميدانياً. تظهر هذه المبادرة أهمية التعاون مع أطراف 
جديدة لتنويع الأنشطة.

ي الأردن: 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

ة الستخدام  كة اتصالت لجعل التكنولوجيا يس�ي اكة مع �ش الرسش
وآمنة للنساء المستضعفات 

اكات مبتكرة مع القطاع الخاص، دشن  ي إطار جهود أعرض لتطوير �ش
�ف

كة  كة زين، وهي �ش وعاً تجريبياً مع �ش صندوق الأمم المتحدة للسكان م�ش
ي الأردن، بالتعاون مع معهد صحة الأ�ة. هدفت المبادرة إىل 

اتصالت �ف
ي مخت�ب البتكار، »نادي 

تدريب مجموعة مختارة من النساء السوريات �ف
نت بشكل  ن�ت ZINC لالبتكار« حول »كيفية استخدام تطبيقات الهواتف والإ

آمن«، بما يشمل للحصول عىل معلومات أساسية حول العنف القائم عىل 
نجابية، والإحالة لخدمات العنف  النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ

ف  القائم عىل النوع الجتماعي وقضايا الحماية. تم اختيار المشاركات من ب�ي
الفئات الأك�ش تهميشاً ممن لديهن أٌقل المعرفة بالتكنولوجيا. لقد أسهم 
ف  ي تمك�ي

نت والهاتف الذكي �ف ن�ت تحصيل الحد الأد�ف من المعرفة حول الإ
النساء والفتيات وك� عزلتهن من خالل إتاحة حصولهن عىل المعلومات 
بسهولة، فضالً عن منحهن فرص )مثل بيع المنتجات الغذائية المصنوعة 
ي تم تنظيمها بالتعاون 

نت(. سوف يتم توسيع المبادرة ال�ت ن�ت فلياً ع�ب الإ م�ف
ي زين، بناء عىل آراء المشاركات والدروس 

مع قسم المسؤولية الجتماعية �ف
ف عىل الوصول إىل المعلومات وحرية  ك�ي وع، بال�ت المستفادة من الم�ش

. التعب�ي

إدارة البيانات 

الدروس المستفادة

• ي 	
ية المتخصصة �ف ي تطوير القدرات وتقديم الموارد الب�ش

الستثمار �ف
ي صيغ برصية وإدارة المعلومات )سواء 

إدارة البيانات وتصوير البيانات �ف
بالنسبة إىل صندوق الأمم المتحدة للسكان أو آليات التنسيق( كان له 

عائد جيد.

• ي المتوفرين عىل المستوى العالمي )عىل صلة 	
رشادات والدعم التق�ف الإ

ي إعداد 
بالعنف القائم عىل النوع الجتماعي عىل سبيل المثال( ساعدا �ف

وعات عىل مستوى الدول. الم�ش

• وجود بيانات جيدة حّسن من جهود المنا�ة وصناعة القرار الخاص 	
امج.  بال�ب

• ي إدارة البيانات أعادت كتابة 	
ة صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف خ�ب

ي 
�دية أن بيانات العنف القائم عىل النوع الجتماعي يستحيل جمعها �ف

نسانية. سياق الأزمات الإ

• ي تقدم الخدمات، فيما 	
ي تباين قدرات المنظمات ال�ت

ثمة تحدي يتمثل �ف
يتعلق بإعداد التقارير.

ة  ي تم بذلها عى مدار السنوات االأخ�ي
توصلت هذه الدراسة إىل أن الجهود الحثيثة ال�ت

، كانت تشمل جمع وتخزين وتشارك وتحليل  ي
لضمان إدارة البيانات بشكل آمن وأخل�ت

 : بيانات العنف القائم عى النوع االجتماعي عى النحو التاىلي

• ي لبنان واالأردن والعراق، تم إصدار وتنفيذ نظام إدارة معلومات العنف 	
�ف

ي الوقت الراهن، يعد 
القائم عى النوع االجتماعي GBV IMS بشكل ناجح. �ف

النظام هو المرجع الرئيسي فيما يتعلق بإدارة بيانات العنف القائم عى النوع 
االجتماعي. يقوم منسق نظام المعلومات الخاصة بالعنف القائم عى النوع 

ف الوكاالت  ي صندوق االأمم المتحدة للسكان لكن ينسق ب�ي
االجتماعي، ويعمل �ف

ي االأردن( بإدارة النظام 
ف )�ف ي لبنان والعراق( وهو يتبع وكالة اللجئ�ي

المختلفة )�ف
ف الوكاالت، ونيابة عن المنظمات المسؤولة عن جمع  نيابة عن أعمال التنسيق ب�ي

البيانات، بدعم من الفريق العالمي. يتم إنتاج تحليلت التوجهات القائمة 

حصاء المزدوج للحاالت. مم المتحدة للسكان أدوات لدعم المنظمات في إعداد التقارير بفعالية، بالتركيز على المستفيدات وعلى تجنب االإ
أ

مر بشركاء التنفيذ، أعد صندوق اال
أ

61. عندما يتعلق اال

امج ودعم جهود  ف التنسيق وتبص�ي ال�ب ي تحس�ي
بشكل منتظم، ويساعد هذا �ف

كة. يجدر بالذكر أيضاً أنه فيما يتجاوز استخدام البيانات، فقد  المنارصة المش�ت
ف جودة إدارة الحاالت وتقديم الخدمات، بفضل  ي تحس�ي

ساعد النظام نفسه �ف
ي يقدمها.

متطلبات المشاركة المهيكلة فيه وأدوات تطوير القدرات ال�ت

• بالنسبة إىل عملية »سوريا بالكامل« وتركيا ع�ب الحدود، حيث لم يتم تنفيذ 	
ة لجمع الحد االأد�ف من البيانات  ي االآونة االأخ�ي

نظام GBV IMS، تم بذل جهود �ف
-الوكاالت.  ف بناء عى بروتوكول تشارك المعلومات، ثم تحليلها عى مستوى ب�ي
يتم إصدار »تحليل التوجهات الخاصة بالعنف القائم عى النوع االجتماعي 
بشكل ربع سنوي، ويتيح معلومات حول توجهات العنف القائم عى النوع 

االجتماعي االأساسية المتصلة بنوع الوقائع المبلغ بها بحسب المجموعة 
العمرية، إلخ.

• فضلً عن المذكور، فإن 4Ws تعد أداة تفصيلية بموجبها يبلغ الفاعلون بمجال 	
العنف القائم عى النوع االجتماعي بشكل كّمي بأعداد االأفراد الذين تواصلوا 

ات.  معهم عى مدار أنشطتهم، بناء عى مجموعة متفق عليها من المؤ�ش
منهجية 4W الخاصة بالعنف القائم عى النوع االجتماعي المعمول بها تتجنب 
االإحصاء المزدوج وتضمن الوصول إىل عدد المستفيدات )وليس عدد االأنشطة 
ي قائمة تحكم العنف القائم عى 

المقدمة(. يتم استعراض النتيجة بالتفصيل �ف
ي تلخص المنجزات من القطاع، بحسب المقر 

النوع االجتماعي التفصيلية ال�ت
والموقع والنشاط وبناء عى مقياس لدرجة خطورة الواقعة المعنية. تتيح لوحة 

التحكم المركزية المذكورة أساساً مفيداً لتحليل الثغرات.

ي 
، هو تباين قدرات المنظمات ال�ت ف التحدي الرئيسي المتصل بإدارة البيانات كما تب�ي

تقدم الخدمات، فيما يتعلق بإعداد التقارير. استثمر صندوق االأمم المتحدة للسكان 
ي تمكن جميع مقدمي الخدمات من إعداد التقارير بشكل �يع ومناسب. لكن عى 

�ف
اً وهي تقدم حالياً تحليلت  ة، تحسنت جودة التقارير كث�ي مدار السنوات الثلث االأخ�ي

وتوصيات ملئمة.61 ولقد أصبحت إدارة البيانات أولوية أساسية عى مدار السنوات 
ة للبيانات الكمية والكيفية الموثوقة واالآمنة حول العنف  ة، بسبب االأهمية الكب�ي االأخ�ي

امج ودعم المنارصة. تعد الموارد  القائم عى النوع االجتماعي من أجل تبص�ي ال�ب
دارة  ف الإ ورية للغاية لهذا النجاح، وتشمل وجود منسق�ي ية ذات الصلة رصف الب�ش

ي آلية تنسيق العنف القائم عى 
ي صندوق االأمم المتحدة للسكان و�ف

المعلومات �ف
.GBV IMS ف لنظام النوع االجتماعي ومنسق�ي

إضافة إىل البيانات الكمية، تم بذل جهود حقيقية وفعالة )مثل »أصوات من سوريا« 
أدناه( لجمع بيانات كيفية، لتقديم تحليلت متعمقة.

تحت الضوء – من إطار عمل الرصد والتقييم الخاص بالأزمة السورية 

ف قدرات أنشطة الرصد والتقييم وإدارة المعلومات لتبص�ي  من أجل تحس�ي
ي عمل صندوق الأمم 

امج وتيس�ي استخدام النهج القائم عىل الأدلة �ف ال�ب
ي إطار الأزمة السورية، قام صندوق الأمم المتحدة 

المتحدة للسكان �ف
ات الصندوق  فام بمؤ�ش ات العليا بما يضمن الل�ت للسكان بدمج المؤ�ش
ات التعقب دون  العالمية )لأٌقىص حد ممكن( بما يمكن من تثبيت مؤ�ش

قليمي، فضالً عن تقليل جهود إعداد التقارير عىل مستوى الدولة.  الإ
قليمي، تم أيضاً دمج أداة  قليمي/مركز سوريا الإ وعىل مستوى المكتب الإ

كاء، قادرة عىل جمع بيانات مفيدة حول الخدمات  إعداد التقارير لل�ش
نجابية وحول العنف القائم عىل النوع  )شهرية وتراكمية، وحول الصحة الإ
مدادات وحالت العنف القائم عىل النوع  الجتماعي( فضالً عن توزيع الإ

ي مراكز النساء والفتيات الآمنة وبيانات التدريب. يمكن 
الجتماعي المسجلة �ف

وح  ف عاقة وال�ف ي والنوع والسن والإ
تقسيم البيانات بحسب الموقع الجغرا�ف

، مجتمعات مضيفة، لجئة، عائدة(. وهناك أداة تجميع لتيس�ي  )نزوح داخىلي
، وتقارير صندوق الأمم المتحدة  ف التحليل/الحسابات لصالح تقارير المانح�ي
قليمية، وتقديم التحليل لصالح  للسكان الداخلية والتقارير الُقطرية ودون الإ

امج الأخرى، إلخ. ال�ب

23 تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة22
ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(

نجابية �ف الجنسية واالإ
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نجابية �ف الجنسية واالإ
 



تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مركز »سوريا 
بالكامل«: إصدار تقرير »أصوات من سوريا« سنوياً، وهو تقرير 
تحليىلي حول قضايا العنف القائم عىل النوع الجتماعي لتبص�ي 

امج  تصميم ال�ب

»أصوات من سوريا« تقرير متكامل حول توجهات العنف القائم عىل 
ي إطار أنشطة »سوريا بالكامل« وهو يصدر مرة 

النوع الجتماعي القائمة، �ف
سنوياً منذ عام 2016. يتم استخدام مصادر مختلطة من البيانات مع 

ي الوصول إىل تحليالت. تبرص النتائج 
ف بقوة عىل البيانات الكيفية، �ف ك�ي ال�ت

نسانية لسوريا بالكامل. كما أن  امج وتدعم تطوير خطة الستجابة الإ ال�ب
التقرير يسلط الضوء عىل مخاطر العنف القائم عىل النوع الجتماعي 

ي قطاعات أخرى تحتاج إىل جهود تخفيف المخاطر عىل امتداد أعمال 
�ف

وبرامج التعامل مع الأزمة.

التطورات المتقاطعة 

إضافة إىل التقدم المحرز أعله، المنسوب إىل مواضيع مختلفة، والذي ظهر من 
مختلف الدول المعنية، فإن التطورات المتقاطعة التالية، العابرة لمختلف القضايا 

ي تطور تقديم خدمات مواجهة العنف القائم عى 
والمواضيع، قد أسهمت بدورها �ف

نجابية المُحّسنة: النوع االجتماعي والصحة والحقوق الجنسية واالإ

• اللتزام البالغ بتحسين جودة تقديم الخدمات: أكدت المراجعة المكتبية 	
ف أن صندوق االأمم المتحدة للسكان  ف االأساسي�ي والمقابلت مع المحادث�ي

ي قطاعي العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية 
كاء – �ف وال�ش

نجابية – قد أعلوا أولوية جودة االأنشطة عى مدار السنوات الثلث الماضية.  واالإ
ي أعمال مواجهة العنف القائم 

كاء �ف ي سياق يشمل مشاركة قطاع أك�ب من ال�ش
�ف

ايد تدريجياً تعقيد االحتياجات والمخاطر،62   ف ف ي�ت ي ح�ي
عى النوع االجتماعي و�ف

استثمر صندوق االأمم المتحدة للسكان والقطاعات/المجموعات الفرعية 
ي تطوير المعرفة والقدرات )من خلل التدريب والتثقيف والتدريب أثناء 

�ف
ف بتقديم خدمات مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي  العمل( للعامل�ي

ي العنف القائم عى النوع االجتماعي عى السواء، 
والخدمات غ�ي المتخصصة �ف

ف الرصد والتقييم  رشادية واالأدوات ذات الصلة، وتحس�ي ي إنتاج االأدلة االإ
و�ف

ي نطاق »سوريا بالكامل« وتركيا ع�ب الحدود، تم 
ف المردود. و�ف ف لتحس�ي الهادف�ي

تشكيل قوة عمل مخصصة لبناء القدرات، لتنسيق وهيكلة المبادرات. يجدر 
ة المتصلة بالحماية من االستغلل واالأذى الجنسي  كذلك أن نذكر الجهود االأخ�ي
ف الوكاالت وتدريب وتعزيز بنود الحماية من االستغلل  PSEA ع�ب خطة عمل ب�ي

. ف كاء التنفيذي�ي ي اتفاقات ال�ش
واالأذى الجنسي �ف

• ي 	
قيادة قوية في تنسيق أعمال مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي: �ف
أبريل/نيسان 2016، أصبح صندوق االأمم المتحدة للسكان هو الهيئة القائدة 

الوحيدة لنطاق مسؤولية العنف القائم عى النوع االجتماعي عى مستوى 
العالم. من ثم، فمن المهم أن يقدم صندوق االأمم المتحدة للسكان قيادة 

قوية ضمن أنشطة التعامل مع االأزمة السورية. عى مدار السنوات الثلث 
ة، أظهر صندوق االأمم المتحدة للسكان قدرة متنامية عى تنسيق  االأخ�ي

أعمال قطاع مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي، بما يشمل من خلل 
ي قيادة الهيئات والمجموعات الفرعية 

ة والمشاركة �ف عمل علقات قوية ومبا�ش
المختلفة، ما كان له أك�ب االأثر عى تنمية قدرات تقديم الخدمات عالية الجودة. 

ف الوكاالت،  اتيجيات العمل القائمة ب�ي ولقد أكد االستعراض المستفيض الس�ت
والمنجزات الخاصة بهذه االأعمال، أن صندوق االأمم المتحدة للسكان قد اتخذ 

ي هذا المجال. لقد أدى تكريس الجهود 
ي المنطقة �ف

وضعه كقيادة مرجعية �ف

حيان يكون مباشراً ولمدة طويلة.
أ

جهاض بحسب نوع الجنين، إلخ. الحاالت المبلغ بها عادة ما تنطوي على أكثر من نع من االنتهاك، والعنف في بعض اال جباري واالإ جبار على البلوغ والحمل االإ بلغ بها في المنطقة. كما ظهرت توجهات جديدة، مثل االإ جميع أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي )بحسب تصنيف GBV IMS( يجري االإ  .62
ردن والعراق وسوريا وفي »سوريا بالكامل« تم تأمين وظيفة المنسق/ة من التمويل متعدد السنوات، وهو ما يعتبر ممارسة جيدة.

أ
دارة أعمال التنسيق بفعالية. في لبنان واال مكان وثبات المنسقين في أعمالهم لمدة طويلة، كانت اعتبارات مهمة للغاية الإ 63. شدد المحادثون الرئيسيون على أن تجنب انقطاع الخدمة قدر االإ

مم المتحدة، أو من خلل شريك( لتنفيذ المبادرات القائمة بين الوكاالت بشكل مباشر.
أ

مم المتحدة أو عن طريق اتفاقات مع اال
أ

64. على سبيل المثال، قامت بعض مجموعات التنسيق بجمع تمويلتها الخاصة بها )سواء من المانحين مباشرة عبر مقترحات تمويل مشتركة أو تمويلت مشتركة من اال
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/gbv-sc-monitoring-and-evaluation-toolkit :65. فيما يخص »سوريا بالكامل« انظر

https://www.elrha.org/researchdatabase/final-report-sensemaker-for-monitoring-and-evaluation-of-sgbv-programs/ and https://reliefweb.int/report/world/what-we-learned-sensemaker-monitoring-and-evaluation-tool :66. انظر
67. هذا صحيح بصورة خاصة فيما يتعلق بالدول المضيفة حيث الموقف أكثر سيولة مقارنة بنطاق »سوريا بالكامل«، حيث ال تزال العديد من المناطق تحتاج الستجابة إنسانية. 

68.   انظر: 
.UN Women, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC “Essential Services Package for Women and Girls subject to Violence”, 2015

ف أصحاب المصلحة، والمعرفة 
ف للمسؤولية،63 والثقة ب�ي وإخضاع المنسق�ي

العميقة بالسياق، والقدرة عى بذل أعمال المنارصة بما يشمل مع القطاعات 
االأخرى، نقول أدى هذا إىل منجزات مهمة وممارسات جيدة من حيث تقديم 

الخدمات.64

• تصعيد جهود رصد أثر الأنشطة على المستوى القطاعي ومستوى الهيئة/	
ف الوكاالت عى صلة بالعنف القائم عى  الوكالة: كانت أطر العمل القائمة ب�ي

ي 
نجابية تستند باالأساس �ف النوع االجتماعي والصحة والحقوق الجنسية واالإ

ي 
البداية إىل قياس والتعاطي مع االأنشطة، وكانت تركز عى عدد االأنشطة ال�ت
ي تم الوصول إليهم من قبل مقدمي 

تم تنفيذها وعدد المستفيدات الل�ت
ف الرصد والتقييم  الخدمات القطاعية. وعى مستوى المنظمة أيضاً كان ترك�ي

أك�ش عى المعلومات الكمية وليس الكيفية. وتدريجياً، مع االستفادة من الخطط 
نسانية متعددة السنوات بالدول المضيفة وزيادة قدرات الرصد والتقييم عى  االإ
قليمي، تم بذل جهود لقياس وفهم مردود أعمال الوقاية والتعامل  المستوى االإ

: ف ي القطاع�ي
�ف

• ات الخاصة بالمردود/	 تم تحديد البيانات القاعدية وإضافة المؤ�ش
ف الوكاالت. االأثر إىل أطر العمل القائمة ب�ي

• ي بعض الدول المشمولة، قامت المجموعة الفرعية المعنية 	
�ف

بقضايا العنف القائم عى النوع االجتماعي بتصميم مجموعة 
ف الوكاالت، لضمان  أدوات للرصد والتقييم، ومواد تدريبية، فيما ب�ي

. هناك مثلً  ي
جمع المعلومات واالستفادة منها بشكل آمن وأخل�ت

مجموعة أدوات الرصد والتقييم الخاصة بالعنف القائم عى النوع 
ية والعربية[.65 ف نكل�ي االجتماعي ]متوفرة باالإ

• ي 	
ي أدوات رصد وتقييم مبتكرة )مثل Sense Maker �ف

التجريب �ف
ف الوكاالت، لتكملة أعمال إعداد 

لبنان(66 عى مستوى العمل ب�ي
ف  التقارير حول التأث�ي الخاص باالأنشطة القائمة بالتنسيق ب�ي

الوكاالت.

ي أعدت 
ف الوكاالت وتكرارها داخل المنظمات، ال�ت تم تنفيذ المبادرات القائمة ب�ي

ف الوكاالت، بما يشمل  ي االأعمال القائمة ب�ي
أطر عمل نتائج متسقة مع تلك الصادرة �ف

ف الوكاالت.  ، مع استخدام االأدوات الخاصة باالأعمال القائمة ب�ي ات قياس التأث�ي مؤ�ش
وعى مستوى صندوق االأمم المتحدة للسكان، تم تنفيذ عدد من تقييمات المردود 

ف رفاه النساء والفتيات.  وعات متعددة السنوات، بما يشمل تحس�ي لقياس نتائج الم�ش
ف جودة الخدمات المقدمة،  ي تحس�ي

ساعدت المعلومات والبيانات المتصلة بالمردود �ف
يجابية للمستفيدات من الخدمات. عى  وتعظيم العائد عى االستثمار والنتائج االإ
ف  صندوق االأمم المتحدة للسكان االستفادة من الجهود المبذولة وتكييف/تحس�ي
أدوات تقييم المردود من أجل الفهم االأفضل للمردود الكامل للأعمال من حيث 

تناقص المخاطر وتحسن رفاه النساء والفتيات.

• نسانية والتنموية: كانت المجموعة 	 زيادة التركيز على التقاطع بين الأعمال الإ
الفرعية المعنية بقضايا العنف القائم عى النوع االجتماعي – والمجموعة 
نجابية إىل حد ما – تركز بصورة غ�ي  الفرعية المعنية بالصحة الجنسية واالإ

ة من الزمن.  متناسبة عى االأنشطة الخاصة باالستجابة للحتياجات الطارئة، لف�ت
اتيجي  ي التفك�ي االس�ت

ف أن االحتياجات ال غ�ف عن تلبيتها، فهناك نقص �ف ي ح�ي
�ف

ي استدامة 
ي النظم الوطنية والمنظمات المحلية/الشعبية، و�ف

حول االستثمار �ف
ي 

االأنشطة وبرامج التغ�ي السلوكي االأطول أمداً. تُظهر نتائج البحث أن التحول �ف
ف االستجابة الطارئة والتنمية االأطول أجلً  الدول المضيفة تجاه صلة أقوى ب�ي

قليمية 3RP عى مدار  ف والصمود االإ قد بدأ وتم تنفيذه عى ضوء خطة اللجئ�ي
قليمي لباقة  ة.67 و�في هذا السياق، يشدد التقييم االإ السنوات الثلث االأخ�ي

ورية68 عى الحاجة إىل »دمج ممارسات العنف القائم عى النوع  الخدمات ال�ف

ي نظام مواجهة 
نسانية الناجحة المتصلة بتقديم الخدمات �ف االجتماعي االإ

«. مع قيادة المجموعات الفرعية –  ي
العنف القائم عى النوع االجتماعي الوط�ف

وأيضاً كهيئة دائماً ما استفادت من تطويرها طويل االأجل للأنشطة المتصلة من 
اً  قبل االأزمة – فإن صندوق االأمم المتحدة للسكان لعب وما زال يلعب دوراً كب�ي

ي المرحلة االنتقالية نحو االستدامة. هذا االنتقال التدريجي أثر إيجابياً عى 
�ف

ي تعزيز النظام 
اتيجي يتمثل �ف أنشطة االستجابة القطاعية، حيث التوجه االس�ت

ي قدرته عى إتاحة التسليم االآمن للخدمات عالية الجودة. لكن وكما 
ي �ف

الوط�ف
، فإن التمويل ال يزال قليلً فيما  ف ف الرئيسي�ي سبق الذكر من قبل أغلب المحادث�ي

يتعلق بمحور الصمود.

• التمويل المرن متعدد السنوات: كان ضمان التمويل القابل للتنبؤ من نقاط 	
المنارصة االأساسية لمجموعات الفرعية المعنية بالعنف القائم عى النوع 

نجابية، لعدة سنوات. كما قيل  االجتماعي وآليات تنسيق الصحة الجنسية واالإ
نجابية والعنف القائم عى النوع  أثناء مقابلة مع فريق الصحة الجنسية واالإ

ي صندوق االأمم المتحدة 
ي »سوريا بالكامل« وتركيا ع�ب الحدود �ف

االجتماعي �ف
ي شمال غرب سوريا هش للغاية عىل مدار العام 

ي �ف
للسكان: »الوضع الأم�ف

. ولقد واجهنا سلسلة من الأزمات فيما يخص نطاق مسؤوليتنا. وجود  ي
الما�ف

ي إعادة تقدير الأولويات �يعاً 
اً �ف تمويل غ�ي مخصص لبند بعينه ساعدنا كث�ي

ي تستجد يوماً بعد يوم فيما يتعلق بالأنشطة الكفيلة 
بحسب الحتياجات ال�ت

بإنقاذ الحياة«. إضافة إىل المذكور، فإن صندوق االأمم المتحدة للسكان وأعضاء 
ف تمويل أطول أجلً  المجموعات الفرعية االآخرين قد تمكنوا مؤخراً من تأم�ي

ي 
ي المنطقة، مثل الخدمات الكفيلة بإنقاذ الحياة �ف

لتنفيذ التدخلت الملحة �ف
امج الهادفة إىل تحدي االأعراف االجتماعية السلبية وتغي�ي  المراكز االآمنة وال�ب
ف النساء والفتيات. إن تجنب انقطاع الخدمات  ي تحد من تمك�ي

السلوكيات ال�ت
ي 

وري للحتفاظ بالثقة مع المستفيدات ولضمان شعور الناجيات بالثقة �ف رصف
التماس المساعدة. ومن المهم أيضاً التصدي للمشكلت المعقدة، مثل الزواج 

المبكر أو العنف االأ�ي، كعملية تشتمل عى أسباب جذرية للعنف وتتطلب 
ي النظم الوطنية يتطلب 

اً، فإن االستثمار �ف مقاربات طويلة االأجل للحل. أخ�ي
تمويلت قابلة للتنبؤ من أجل بناء القدرات وإحساس الملكية عى مر الزمن. كما 

ف من  اتيجيات االأك�ش طموحاً، كما تب�ي ي االس�ت
يسهم التمويل متعدد السنوات �ف

عدة تقييمات للمردود.

ختاماً، فإن تحليل تطور خدمات العنف القائم على النوع الجتماعي والصحة 
نجابية في الأزمة السورية أثناء السنوات الثالث الماضية يُظهر  الجنسية والإ
بوضوح تطورات كبيرة وثرية. تبين أن صندوق الأمم المتحدة للسكان كهيئة 

وكقيادة للمجموعة الفرعية، يستخدم جيداً الميزة المقارنة لوليته، في البتكار 
وفي تطوير دمج خدمات GBV-SRH لصالح النساء والفتيات.

تأثري جائحة كوفيد-19

ف دأب صندوق االأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية بالعنف  ي ح�ي
�ف

نجابية بالمنطقة وبشكل مستمر  القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
ف أنشطة تقديم الخدمات من أجل تلبية أفضل  عى تعديل وتطوير وتحس�ي

للحتياجات المتعرف عليها كما أوضحنا أعله، فإن جائحة كوفيد مثلت أزمة غ�ي 
ي 

كاء �ف متوقعة داخل االأزمة. �عان ما تعرف صندوق االأمم المتحدة للسكان وال�ش
ايدة بسبب الجائحة عى النساء والفتيات،69  ف قطاعي GBV-SRH عى المخاطر الم�ت
وال سيما الفتيات اليافعات.70 تم إجراء تقييمات �يعة لكل من الدول المشمولة، 
للوصول إىل أدلة حول آثار كوفيد عى النساء والفتيات وعى الخدمات. وثقت هذه 

ي 
يك الحميم )البد�ف ف جملة أور، ـزايد انتشار وكثافة عنف ال�ش التقييمات من ب�ي

، والتحرش الجنسي ع�ب  ف ( وزواج االأطفال واالستغلل واالأذى الجنسي�ي والنفسي
ي سياق حيث خدمات العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة 

نت، �ف ن�ت االإ

انظر:   .69
 UNFPA Jordan, Plan International and Institute for Family Health, “Daring to Ask, Listen and Act: A Snapshot of the Impacts of COVID-19 on Women and Girls’ Rights and Sexual and Reproductive Health”, April/May 2020; Turkey Cross Border GBV Sub-Cluster, “Guidance Note on GBV Service Provision during the Time of COVID-19”, March 2020;

.UNFPA WoS, “COVID-19, Guidance Note on Gender-Based Violence Service Provision”, April 2020; NCLW, UNWOMEN, UNFPA Lebanon and WHO, “Gender Alert on COVID-19”, May 2020
.UNICEF, “COVID-19: GBV Risks to Adolescent Girls and Interventions to Protect and Empower them”, May 2020 :70. انظر

نجابية إلى تراجع مستوى تحصيل خدمات  ردن توصلت االستبيانات الهاتفية المتصلة بخدمات الصحة الجنسية واالإ
أ

ردن(. في العراق، بلغ التراجع %50 في إدارة الحاالت و%60 تراجع في عدد خدمات المشورة النفسية االجتماعية. وفي اال
أ

زمة السورية تراجعاً كبيراً في نسبة البلغات منذ ابريل/نيسان 2020 )حتى %68 في اال
أ

ساسية أظهر GBV IMS في الدول المشمولة في اال
أ

71. من النتائج اال
تنظيم االأسرة على وجه التحديد.

يشمل هذا تحديد أي من التدخلت يجب أن تبقى مع إدخال تعديلت، وأي تدخلت يجب أن تُعدل مؤقتاً. انظر أيضاً:   .72
.UNFPA, “Coronavirus Disease )COVID-19( Preparedness and Response. UNFPA Interim Technical Brief, March 2020

.UNFPA, “Regional Syria Crisis Donor Update on COVID-19”, March 2020 :73. للطلع على معلومات حديثة بحسب الدولة انظر

. ولقد أثرت  ي من قدر أك�ب من العرقلة، مقارنة بأي وقت م�ف
نجابية تعا�ف الجنسية واالإ

التداب�ي المتخذة للتقليل من انتشار كوفيد – ال سيما تقييد التنقلت – من تقديم 
نجابية ومراكز النساء والفتيات  الخدمات، إذ أن بعض خدمات الصحة الجنسية واالإ

االآمنة قد أغلقت أبوابها، وتم فرض حظر التجوال )بما يشمل عى مقدمي الخدمات( 
وتحددت تنقلت النساء والفتيات وقدرتهن عى الوصول للخدمات خشية التعرض 

ي معدل الحصول عى خدمات 
للعدوى. نتيجة لهذا، طرأ انحسار بواقع %20 تقريباً �ف

نجابية وأك�ش من %56 فيما يتعلق بخدمات مواجهة العنف  الصحة الجنسية واالإ
ي المنشآت المدعومة من صندوق االأمم المتحدة 

القائم عى النوع االجتماعي، �ف
ي إىل مايو/أيار 71.2020 

ة من يناير/كانون الثا�ف ي الف�ت
للسكان ع�ب المنطقة �ف

صد النساء والفتيات، عملت آلية تنسيق  ي ت�ت
ونظراً للمخاطر المهددة للحياة ال�ت

نجابية �يعاً  مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
وبفعالية لتعديل االأنشطة من أجل االحتفاظ بقدرة الوصول إىل الخدمات عالية 

امج  ته الطويلة بمجال إدارة ال�ب الجودة. استعان صندوق االأمم المتحدة للسكان بخ�ب
ي 

ي قيادة المجموعات الفرعية �ف
عن بُعد، بما يشمل أثناء انتشار جوائح أخرى سابقة، �ف

مجة بحسب االأولويات الجديدة.72  اتيجية وإعادة ال�ب إعادة تعريف االأولويات االس�ت
ي منطقة االأزمة السورية، أظهرت البحوث أن صندوق االأمم المتحدة للسكان 

و�ف
كاء قد قاموا بعدة مبادرات مبتكرة وذات مردود جيد.73 وال�ش

 : ف جملة أمور بما يىي كاء من ب�ي قام صندوق االأمم المتحدة للسكان وال�ش

• تطوير توجيهات تراعي السياق القائم لمقدمي الخدمات )بما يشمل حول 	
ي مراكز النساء 

اضياً بشكل آمن ومراعاة السلمة �ف إدارة الحالة عن بُعد/اف�ت
والفتيات االآمنة(. 

• نترنت لمقدمي خدمات مواجهة العنف القائم 	 تقديم جلسات تدريب عبر الإ
على النوع الجتماعي، حول مخاطر العنف القائم عى النوع االجتماعي 

المتصلة بالكوفيد، وتداب�ي لتكييف خدماتهم أثناء االأزمة، فضلً عن الرسائل 
ي المجتمعات المحلية. 

الواجب تقديمها لمختلف المجموعات �ف

• حالة ودعم العاملين الميدانيين بمجال مواجهة العنف 	 مراجعة مسارات الإ
القائم عى النوع االجتماعي لضمان االإحالة االآمنة وال�يعة )ع�ب نقاط مساعدة 

إحالة العنف القائم عى النوع االجتماعي وع�ب تطبيق عى الهاتف( باستخدام 
خطوط ساخنة تعمل عى مدار الساعة لتقديم خدمات عن بُعد مثل إدارة 

الحاالت، والمشورة النفسية االجتماعية والمساعدة القانونية.

• قيادة تطوير وتشارك المواد والوثائق التثقيفية/التوعية الخاصة بخدمات 	
نجابية، بما  الكوفيد والعنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ

يشمل صوغ الرسائل االأساسية واستخدام مختلف القنوات )مثل الفيديو عى 
السوشيال ميديا والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية(. 

• دعم تقني للمجموعات/القطاعات الأخرى عى دمج تخفيف مخاطر العنف 	
القائم عى النوع االجتماعي بمختلف جوانب التعامل مع الجائحة.

• الحتفال بـ »يوم النظافة في الدورة الشهرية« تحت شعار 2020 »الدورة 	
ف عى المنارصة االجتماعية وتوزيع حقائب  ك�ي الشهرية في ظل الجائحة« بال�ت

ها من مواد النظافة  النظافة الشخصية، بما يشمل الفوط الصحية وغ�ي
الشخصية، للنساء والفتيات االأك�ش عرضة للخطر.

GBV- ي الدول المشمولة لتعديل الخدمات الخاصة بـ
ف المبادرات المبتكرة �ف ومن ب�ي

ف بما يتجاوز مدى التعامل  ف مفيدت�ي ف أن هناك مبادرت�ي SRH للتكيف مع الجائحة، تب�ي
مع جائحة كوفيد.

25 تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة24
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ي الأردن: 
تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان �ف

ف الخدمات المقدمة عن بُعد تعديل تطبيق آمالي لتحس�ي

ي الأردن، يعد تطبيق آماىلي Amali أداة سهلة الستخدام، مخصصة 
�ف

ي بمواجهة العنف القائم عىل النوع الجتماعي، 
للفريق العامل المع�ف

وهو متاح للمستفيدات ولمقدمي خدمات العنف القائم عىل النوع 
الجتماعي المتخصصة وغ�ي المتخصصة، ويهدف إىل التوعية وتيس�ي 
الإحالت الذاتية وبه مسارات الإحالة المحدثة المتوفرة لأجهزة الهاتف 

. أظهر التقييم ال�يع74 الذي تم عمله أثناء انتشار جائحة كوفيد  الذكي
ي الحصول عىل 

زيادة العنف إضافة إىل بعض التحديات والمخاطر �ف
المشورة عن ُبعد ع�ب المكالمات. بناء عىل هذه النتائج، قام صندوق 

كاء بإضافة  ف وال�ش الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لالجئ�ي
ف استخدامه. أول  ف وتأم�ي ف للتطبيق، من أجل تحس�ي ف إضافيت�ي سمت�ي

إضافة ستكون خيار بالحصول عىل مساعدة طارئة بلمسة واحدة، لتغطية 
ي هو خيار بالحصول عىل الدعم ع�ب أخصائية من 

المواقع الحرجة، والثا�ف
ي خصائص التطبيق 

خالل رسائل نصية. من المتوقع أن يستمر التوسع �ف
لمزيد من الستفادة ح�ت بعد أزمة كوفيد.

تحت الضوء – من صندوق الأمم المتحدة للسكان »سوريا 
ي لتجاوز تحديات 

بالكامل«/تركيا ع�ب الحدود: استخدام الطب المر�أ
الوصول

ي شمال غرب سوريا، أدى اندلع جائحة كوفيد إىل منهجة استخدام 
�ف

ي – Tele-Medicine« لخفض أعداد زيارات المنشآت 
»الطب المر�أ

نجابية  الصحية ولضمان استمرار توفر خدمات الصحة الجنسية والإ
للمستفيدات غ�ي القادرات عىل بلوغ الخدمات. تم تدريب قابالت 

ي زمن الكوفيد، 
نت �ف ن�ت وطبيبات نساء وولدة عىل تقديم مشورات ع�ب الإ

وأصبحن متوفرات لتقديم الخدمات بما يشمل ما قبل الولدة وما بعد 
ناً بخدمات  ي مق�ت

الولدة وتنظيم الأ�ة، إلخ. يتم تقديم الطب المر�أ
فريق تقديم العقارات/الأدوية المتنقل الموجود من قبل الجائحة، 
ورة والحتياج. يساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان  بحسب الرصف
نجابية المرئية عن ُبعد  بتعزيز وهيكلة خدمات الصحة الجنسية والإ

ي التغلب عىل المعوقات المتصلة بالتنقل ومواصالت، وهي 
للمساعدة �ف

ي المنطقة.
من بواعث القلق القائمة �ف

ي نشاطهم 
كاء �ف إضافة إىل المذكور، يتوسع أيضاً صندوق االأمم المتحدة للسكان وال�ش

للتصدي لتصاعد وتنامي الهشاشة القتصادية للنساء والفتيات.

ولقد قدم صندوق االأمم المتحدة للسكان الدعم لخطط كوفيد الُقطرية إذ قدم 
ورية، فضلً عن تطوير وإعداد نقاط منارصة موجهة إىل  مدادات ال�ف المعدات واالإ

صناع القرار لصالح االحتفاظ بمستوى أو زيادة مستوى دعم أنشطة مواجهة العنف 
ة  نجابية المقدمة عى امتداد ف�ت القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
مم المتحدة للسكان مذكرات منارصة عى 

أ
انتشار الجائحة.75 كذلك أعد صندوق اال

، حول الحاجة إىل االحتفاظ  ف قليمي تستهدف المانح�ي مستوى الدول وعى المستوى االإ
ي هذا 

بمستوى تمويل أنشطة مواجهة العنف القائم عى النوع االجتماعي وزيادته �ف
السياق تحديداً.

نظراً للتحديات المرتبطة بجائحة كوفيد، فقد تتأثر برامج خدمات الصحة الجنسية 
نجابية ومواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي، مع تركيز المنظمات  والإ

نسانية وصناع القرار والمانحين على حصار انتشار الفيروس. الإ

UNFPA Jordan, Plan International and Institute for Family Health, “Daring to Ask, Listen and Act: A Snapshot of the Impacts of COVID-19 on Women and Girls’ Rights and Sexual and Reproductive Health”, April/May 2020 :انظر  .74
UNFPA, “COVID-19. Sexual and Reproductive Health and Rights in Times of Crisis”, Jordan Brief, April 2020 :انظر  .75

UNICEF, “COVID-19: GBV Risks to Adolescent Girls and Interventions to Protect and Empower them”, May 2020 :76. انظر
.IASC, “Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, 2015; UNFPA, “Coronavirus Disease )COVID-19( Pandemic UNFPA Global Response Plan”, April 2020 :77. انظر

 .UNFPA Syria Crisis Region, “Gender-Based Violence. Donor Advocacy Brief on Critical Services during COVID-19”, April 2020; UNFPA WoS, “COVID-19, Guidance Note on Gender-Based Violence Service Provision”, April 2020 :78. انظر
.UNFPA, “Coronavirus Disease )COVID-19( Pandemic UNFPA Global Response Plan”, April 2020 :نسانية. انظر زمات االإ

أ
دارة تهديد كوفيد -19 لل مم المتحدة للسكان على المستوى العالمي مبلغ 187.5 مليون دوالر )حتى 1 أبريل/نيسان(، بما يشمل 120 مليون دوالر الإ

أ
طلب صندوق اال  .79

تش�ي االأدلة من الجوائح واالأوبئة السابقة عى سبيل المثال إلى أن موارد الرعاية 
الصحية المخصصة للنساء والفتيات معرضة لخطر إعادة التوجيه نحو التصدي 

للجائحة.76 قد تظهر معوقات في توفر منتجات النظافة الشخصية المتصلة 
دارة  نجابية الأساسية، بل وحتى الإ بالدورة الشهرية وخدمات الصحة الجنسية والإ

كلينيكية لالغتصاب بالنسبة للناجيات. رغم أن الحتياجات الملحة تتنافس  الإ
في خضم هذه الأزمة الحادة، فإن قضايا العنف القائم على النوع الجتماعي 

نجابية يجب أل تقل أولويتها. على النقيض، يجب أن تبقى  والصحة الجنسية والإ
نجابية  برامج مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ
جزءاً من باقة الخدمات الدنيا في أوقات الطوارئ الصحية. يجب اعتبار خدمات 

GBV-SRH المتخصصة خدمات كفيلة بإنقاذ الحياة، ودمج أنشطة تخفيف 
مخاطر العنف القائم على النوع الجتماعي في جميع قطاعات الأنشطة، من أجل 

ضرار«، كما ذكرت الكثير من الأدلة التوجيهية العالمية77  الوفاء بمبدأ »عدم الإ
اكات وثيقة مع  قليمية.78 وعى الحكومات �في الدول المضيفة، ال�تي دخلت �في �ش والإ

صندوق االأمم المتحدة للسكان عى مدار السنوات دفاعاً عن أجندة مواجهة العنف 
نجابية، أن تعت�ب  القائم عى النوع االجتماعي وإتاحة خدمات الصحة الجنسية واالإ

اً، يجب أال  حقوق النساء والفتيات أولوية ُملّحة أثناء انتشار جائحة كوفيد. وأخ�ي
يقت� االأمر عى االحتفاظ بتمويل المجموعات الفرعية الخاصة بـ GBV-SRH، إنما 

أيضاً أن يزيد بما يواكب تزايد االحتياجات بسبب جائحة كوفيد.79 إن عواقب تجاهل 
ي هذه 

نجابية �ف قضايا العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
االأوقات الحرجة تنقسم إىل أربع عواقب:

• ورية اللزمة 	 ي لضمان تكييف الخدمات ال�ف
لن يتاح للمنظمات التمويل الكا�ف

ي عدم تمكن عدد من النساء والفتيات المحتاجات للخدمات من 
للأزمة، ما يع�ف

الحصول عى الدعم.

• يمكن خسارة التقدم عى مسار استخدام وسائل تنظيم االأ�ة، وأن تزيد نسبة 	
وفيات االأمومة.

• قد تزيد مخاطر العنف القائم عى النوع االجتماعي بالنسبة للنساء والفتيات 	
ي ال تتعاطى مع الجوانب الجندرية.

نسانية ال�ت بسبب االستجابة االإ

• ي خسارة الثقة 	
تقليل أو تعطل الخدمات االأساسية والكفيلة بإنقاذ الحياة يع�ف

ة عى السلوكيات الخاصة بالتماس المساعدة. وسيكون له آثار كب�ي

وكما قالت إحدى المحادثات الرئيسيات: »إذا فّوتنا فرصة أن نُظهر للنساء والفتيات 
المحتاجات أن مقدمي خدمات GBV-SRH يقفون إىل جوارهن طوال الوقت، بما يشمل 

ات طويلة«. سيكون  ي بنيناها عىل مدار ف�ت
أثناء أزمة كوفيد، فسوف نخ� الثقة ال�ت

لهذا االأمر عواقب طويلة االأجل عى نشاط صندوق االأمم المتحدة للسكان وعى حياة 
أغلب النساء والفتيات المهمشات.

� ثقة من أن 
ت. أنا ع

يف مثلما عاني
�

ساعدة من عان
ت لم

طوع
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طاء ثانية.
خ س الأ

ب نف
ي لن يرتك جي�

سوريا
ب، 

، فتاة يافعة من إدل
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شكلت جائحة كوفيد أزمة غ�ي متوقعة داخل الأزمة.  
كاء  �عان ما تعرف صندوق الأمم المتحدة للسكان والرسش

ي قطاعي العنف القائم عىل النوع الجتماعي والصحة 
�ف

فايدة بسبب الجائحة  نجابية عىل المخاطر الم�ت الجنسية والإ
عىل النساء والفتيات، ل سيما الفتيات اليافعات.
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توصيات مواضيعية 

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعة الفرعية المعنية بقضايا العنف 
القائم على النوع الجتماعي الستمرار في الستثمار في مراكز النساء والفتيات 

الآمنة، بصفتها النموذج المجدي الوحيد لتقديم الحماية وزيادة السالمة والرفاه: 

• استمرار المزج بين الأنشطة الثابتة والمتنقلة لتجاوز العقبات الرئيسية 	
الخاصة بقدرة الوصول للخدمات. 

• زيادة عدد الخدمات متعددة القطاعات كلما أمكن، )مثل تنظيم االأ�ة، 	
ي 

مساعدة قانونية، صحة نفسية، سبل كسب الدخل( المتوفرة للنساء والفتيات �ف
المراكز االآمنة. والبديل هو ضمان تعزيز مسارات االإحالة تجاه هذه الخدمات.

• استمرار تقديم حقائب الكرامة/مستلزمات النظافة الشخصية أثناء جلسات 	
التوعية وتشارك المعلومات في سياق الأزمات بصفته نشاط كفيل بإنقاذ 
الحياة، فضلً عن كونه موجه نحو دعم سلوك التماس المساعدة والتبليغ 

بوقائع العنف، إلخ.

• تقييم مستوى استدامة مراكز النساء والفتيات الآمنة وتطوير بعض 	
قليمية80 وهذا  »المعايير الدنيا لالستدامة« بناء على التوجيهات العالمية والإ
لتعزيز ومنهجة هذه الممارسة. يجب أن تشمل المعاي�ي مشاركة النساء والفتيات 

ورية والخروج من المشاريع عى مراحل.  ومجاالت تطوير االأعمال ال�ف

• ي يمكن 	
استكشاف الفرص التي تتيحها جائحة كوفيد- 19 لتطوير االأنشطة ال�ت

اضية لتيس�ي الوصول إىل المعلومات والخدمات  تنفيذها ع�ب مساحة آمنة اف�ت
لصالح النساء والفتيات المعرضات للخطر.81

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية بقضايا العنف 
نجابية أن تستثمر  القائم على النوع الجتماعي وآليات تنسيق الصحة الجنسية والإ

في توحيد ومأسسة نهج يدمج أنشطة مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي 
نجابية:  والصحة الجنسية والإ

• دراسة نماذج دمج أعمال العنف القائم على النوع الجتماعي والصحة 	
نجابية التي تمت تجربتها في المنطقة، مع تسليط الضوء  الجنسية والإ

عى الدروس المستفادة والممارسات الجيدة )مع إيلء عناية خاصة الستدامة 
االأنشطة(. 

• تقديم توصيات على مستوى العمليات والسياسات ووضع بعض المعاي�ي 	
الدنيا. 

• الستمرار في الستثمار في أعمال التوعية المشتركة بين قطاعي الصحة 	
نجابية ومواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي، وبناء  الجنسية والإ
ف قطاعّي  ي والسياسات لتعزيز التنسيق والتعاون ب�ي

القدرات والدعم التق�ف
االأنشطة.

• ي أغراض المنارصة 	
يجابي للنهج المدمج واستخدام النتائج �ف توثيق المردود الإ

نسانية  ي االأزمات االإ
أمام الوزارات وهيئات المساعدة والحماية والصحة �ف

. ف والمانح�ي

.GBV AoR HelpDesk, “Sustainability Strategies for Women and Girls Safe Space”, 2020 :انظر على سبيل المثال  .80
انظر:   .81

.UNICEF GBV Initiative/GBViE Podcast Episode 5, https://unicef.libsyn.com/episode-5-creating-virtual-safe-spaces-for-women-and-girls July 2020
انظر:   .82

.UNFPA, “Guidelines for Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Reproductive Health and Rights for Women and Young People with Disabilities”, 2018
83. انظر: 

.IASC, “Case Studies Collection. Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action”, 2019
وهو مورد يقدم ممارسات جيدة بناء على العمل الميداني، فيما يتصل بدمج المصابين بإعاقات. 

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعة الفرعية المعنية بقضايا العنف 
القائم على النوع الجتماعي أن تبحث في أمر التوسع في استخدام المساعدات 

النقدية وعن طريق القسائم )CVA( لزيادة قدرة الوصول إلى خدمات الصحة 
نجابية ومواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي:  الجنسية والإ

• بحث وتحليل أنواع برامج المساعدة بالنقد والقسائم المستخدمة/الجاري 	
تجريبها في المنطقة ومعايير ونماذج العمل والدروس المستفادة فضالً عن 

مردود الأنشطة حتى الآن من أجل تبص�ي المبادرات المستقبلية.

• قليمية المتوفرة مع 	 رشادية والأدوات العالمية والإ الستفادة من الأدلة الإ
ي تم تعديلها لتشمل التعامل مع جائحة كوفيد.

إيلء عناية خاصة لتلك ال�ت

• توعية الشركاء وتعريفهم بمزايا برامج النقد والقسائم وتداب�ي تخفيف 	
المخاطر.

• ي أمر إضافة مكون التثقيف المالي.	
البحث �ف

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعة الفرعية المعنية بمواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي أن يحّسنوا من البرامج المستهدفة للفتيات اليافعات: 

• ي 	 استهداف الفتيات اليافعات المتزوجات و/أو الحوامل ببرامج متخصصة تل�ب
احتياجاتهن الخاصة والمختلفة.

• اعتماد نهج متكامل في ضمان مشاركة الفتيات اليافعات النشطة فضلً عن 	
اك المستمر الأفراد عائلتهن ومجتمعاتهن.  �ش االإ

• ي سياقات أخرى، 	
ي أمر تطبيق نهج »أمل« �ف

عى سبيل المثال، يمكن التفك�ي �ف
والذي يستهدف الفتيات اليافعات وعائلتهن ومجتمعاتهن، فضلً عن قيام 

نجابية بعمل نظام صحي مراعي  مقدمي خدمات الصحة الجنسية واالإ
الحتياجات اليافعات وبيئة تمكينية للفتيات اليافعات، تتيح لهن سهولة 

نجابية. الحصول عى خدمات الصحة والحقوق الجنسية واالإ

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية بقضايا العنف 
نجابية أن تبني  القائم على النوع الجتماعي وآليات تنسيق الصحة الجنسية والإ

على وتهيكل وتنسق مبادرات دمج وضم المعاقين على المستوى الُقطري: 

• ضمان إعداد »خطط استراتيجية لدمج المعاقين« على مستوى الدولة بما 	
رشادية لتوف�ي الخدمات بناء عى الحقوق والحساسية  يتوافق مع االأدلة االإ
اتيجية  للنوع االجتماعي )...( للنساء والفتيات المعاقات82 والتعلم من اس�ت

ف خضوع صندوق االأمم  الدمج االجتماعي الخاصة بنهج سوريا بالكامل، لتحس�ي
كاء التنفيذ. المتحدة للسكان للمحاسبة ومعه �ش

• الستمرار في رصد وتوثيق مردود المبادرات على توفر الخدمات حالياً 	
ف بإعاقات ومدى زيادة سلمتهم ورفاههم.  للأشخاص المصاب�ي

• الستمرار في تعزيز تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة عى صلة 	
ف ع�ب المنطقة وعى المستوى العالمي.83 بدمج المعاق�ي

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية بقضايا العنف 
نجابية أن يعززوا  القائم على النوع الجتماعي وآليات تنسيق الصحة الجنسية والإ

التدخالت المنهجية التي تهدف إلى تحدي الأعراف والسلوكيات الجتماعية 
الضارة: 

• جمع وتشارك الدروس المستفادة من أنشطة »سوريا بالكامل« التجريبية حول 	
ي العراق واالأردن 

وع منهج COMBI �ف نظرية التغي�ي للعرف االجتماعي، وم�ش
ي سياق 

للتصدي للزواج المبكر وغ�ي ذلك من المشاريع التجريبية الجارية �ف
نسانية، والمتعلقة باالأعراف االجتماعية. االأزمة االإ

• إعداد/تعديل أدوات الرصد لتقييم المردود عى السلوكيات ومستوى التغي�ي 	
الحادث.

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية بقضايا 
نجابية أن  العنف القائم على النوع الجتماعي وآليات تنسيق الصحة الجنسية والإ

يستمروا في الستثمار مع شركاء مبتكرين وبناء على نُُهج مبتكرة: 

• ي توثيق الممارسات الجيدة 	
الستفادة من المشروعات المبتكرة الناجحة �ف

ف للتوسع  ، من أجل دعوة المانح�ي ة المقارنة والتأث�ي ف والدروس المستفادة والم�ي
ي مبادراتهم أو تكرارها.

�ف

• إعداد استراتيجية لدعم وزيادة التعرف الستباقي على الفرص وتركيزها فيما 	
ي المنطقة، بناء عى التوجيهات العالمية 

كاء المبتكرين �ف يخص التعامل مع ال�ش
قليمي. المتوفرة والدروس المستفادة عى المستوى االإ

على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية المعنية بقضايا 
نجابية أن  العنف القائم على النوع الجتماعي وآليات تنسيق الصحة الجنسية والإ
يستثمروا في جمع البيانات الكيفية وتشارك المعلومات وتحليلها كوسيلة لتبصير 

إعداد البرامج وتعزيز التنسيق ولدعم أعمال المناصرة: 

• الستمرار في بناء القدرات الخاصة بالشركاء فيما يخص إدارة البيانات بشكل 	
ي )بما يشمل أمن البيانات وحمايتها( واستخدام االأدوات والتحليل. 

آمن وأخل�ت

• ي إدارة البيانات 	
إعالء أولوية توفير الموارد البشرية المخصصة والمتخصصة �ف

والتمثيل الب�ي للبيانات وإدارة المعلومات )سواء لصالح صندوق االأمم 
المتحدة للسكان أو آليات التنسيق(.

توصيات عابرة للموضوعات 

• على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعات الفرعية 	
المعنية بقضايا العنف القائم على النوع الجتماعي وآليات 
نجابية أن يوثقوا بشكل منهجي  تنسيق الصحة الجنسية والإ

يجابي للتمويل متعدد السنوات والمرن  ويتشاركوا في المردود الإ
امج واستمرارية الخدمة وأنشطة  )من حيث دعم التعديل ال�يع لل�ب

ي النظم الوطنية( 
الوقاية طويلة االأجل واالستثمار القابل للتنبؤ �ف
ف واهتمامهم. للحفاظ عى استمرار ثقة المانح�ي

• على صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجموعة الفرعية المعنية 	
بقضايا العنف القائم على النوع الجتماعي أن يستمروا في إعالء 

أولوية تطوير القدرات والدعم الفني لالأطراف المعنية بالعنف 
نجابية فضلً  القائم على النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ

عن زيادة وتنسيق تقديم الخدمات عالية الجودة.

• على صندوق الأمم المتحدة للسكان الستمرار في الستثمار في 	
نجابية والعنف  ي ملفي الصحة الجنسية واالإ

التنسيق بين الوكالت �ف
ة  ف لديهم خ�ب ف متخصص�ي القائم عى النوع االجتماعي، ع�ب منسق�ي

يعملون بعقود طويلة االأجل، وكلما أمكن توف�ي تمويل مخصص 
ف تقديم  ي تهدف إىل تحس�ي

ف الوكاالت وال�ت للمبادرات القائمة ب�ي
الخدمة عالية الجودة.

• على صندوق الأمم المتحدة للسكان الستفادة من جهود تعزيز 	
رصد مستوى النتائج وتكييف/تحسين أدوات التقييم من أجل 
الفهم االأفضل للمردود الكىي للأنشطة من حيث خفض مستوى 
امج  ف رفاه النساء والفتيات، من أجل تبص�ي ال�ب المخاطر وتحس�ي

المقبلة ولدعم أعمال المنارصة.

• على صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يبني على ميزته المقارنة 	
نسانية والحتياجات التنموية  في تطوير نهج يراعي الأعمال الإ

نجابية والعنف  على السواء، فيما يخص ملف الصحة الجنسية واالإ
ي 

نسانية الجيدة �ف القائم عى النوع االجتماعي، ودمج الممارسات االإ
النظم الوطنية المعنية.

• على صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يحافظ على ويحّسن 	
من توفر مجتمع إقليمي نشط من الممارسين، من خلل المركز 

قليمي، االأمر الذي سيسمح بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة  االإ
ي والتدريب بانتظام.

والدروس المستفادة والموارد والدعم الف�ف

ــة ــة المـقـبـــلــ ــات للـمــــرحـلــ مـقــتـــرحــــ
29 تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة28

ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(
نجابية �ف الجنسية واالإ

 

تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة
ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(

نجابية �ف الجنسية واالإ
 

https://unicef.libsyn.com/episode-5-creating-virtual-safe-spaces-for-women-and-girls


رســـــائل المناصــــرة الأســــاسية
ف إل المانح�ي

• يجب الحتفاظ بالتمويل المرن متعدد السنوات لصالح المجموعات الفرعية 	
المعنية بمواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي والصحة الجنسية 
، بما يكفل أيضاً استمرارية  ف كاء المحلي�ي نجابية، بما يشمل التمويل لل�ش والإ

الخدمات عالية الجودة وأنشطة الوقاية طويلة االأجل واالستثمار القابل للتنبؤ 
ي النظم الوطنية.

�ف

• زيادة الدعم بحيث يمكن تقديم مجموعة متكاملة متعددة القطاعات من 	
ف  ك�ي الخدمات، من خالل مراكز آمنة للنساء والفتيات ثابتة ومتنقلة، بال�ت

نجابية مع  بصورة خاصة عى الدمج الممنهج لخدمات الصحة الجنسية واالإ
الخدمات المتعلقة بالعنف القائم عى النوع االجتماعي. 

• الستمرار في دعم تسليم مستلزمات الكرامة/النظافة الشخصية للنساء 	
ي حاالت الطوارئ واالأزمات.

والفتيات بصفته نشاط كفيل بإنقاذ الحياة �ف

• دعم استخدام المساعدات النقدية وعن طريق القسائم )CVA( كأداة فعالة 	
ي سياق جائحة 

لمنع والتعامل مع العنف القائم عى النوع االجتماعي ال سيما �ف
كوفيد. 

• ي تعتمد نهجاً شاملً 	
إعالء أولوية البرامج المستهدفة للفتيات اليافعات ال�ت

نجابية  يضم العائلت والمجتمعات ومقدمي خدمات الصحة الجنسية واالإ
، من أجل الوفاء باحتياجات الفتيات اليافعات المختلفة والخاصة. ف المحلي�ي

• الستمرار في التشجيع على المحاسبة على دمج المعاقين من خلل المطالبة 	
حات والتنفيذ وأنشطة الرصد والتقييم وإعداد التقارير. ي المق�ت

بدمجهم �ف

• زيادة الستثمار في أنشطة الوقاية من العنف القائم على النوع الجتماعي 	
ي تتصدى للأسباب الجذرية للمشكلة بهدف تغي�ي االأعراف 

طويلة الأجل ال�ت
االجتماعية من أجل تقليل المخاطر وتخفيف الضغوط عى أنشطة التعامل مع 

الوقائع.

• تشجيع الشراكات المبتكرة والنهج المبتكرة كوسيلة للتغلب على التحديات 	
نسانية  ي أغراض المساعدات االإ

التقليدية واالستفادة من تطور التكنولوجيا �ف
ي سياق كوفيد.

والتنمية، ال سيما �ف

• الستمرار في دعم آليات تنسيق العنف القائم على النوع الجتماعي 	
نجابية من خلل تمويل مناصب طويلة االأجل ومبادرات  والصحة الجنسية والإ

ف جودة وكفاءة االأنشطة. ف الوكاالت، عى مسار تحس�ي ب�ي

• دارة الآمنة والأخالقية للبيانات عن طريق دعم 	 الستمرار في الستثمار في الإ
ف التحليل  ي هذا الملف، لتحس�ي

المناصب العليا المتخصصة وبناء القدرات �ف
امج. الكيفي الرامي إىل تبص�ي ال�ب

• نسانية من أجل التعامل مع الطوارئ القائمة 	 إتاحة التمويل لالأنشطة الإ
وتمويل برامج تحسين قدرة الصمود، بما يسمح بتنفيذ أنشطة التنمية 

الأطول أجالً.

المنا�ة المتصلة بكوفيد-19
• يجب اعتبار أنشطة العنف القائم على النوع الجتماعي والصحة الجنسية 	

نجابية ضرورية وكفيلة بإنقاذ الحياة، واعتبارها كذلك بصورة خاصة أثناء  والإ
أزمات الصحة العامة مثل كوفيد. 

• يجب الستمرار في التمويل أو زيادته لتلبية الحتياجات المتزايدة الخاصة 	
بالخدمات الكفيلة بإنقاذ الحياة، وللحصول على الأدلة المتصلة بمردود 

ضافية المتصلة بتقديم الخدمات  أنشطة كوفيد فضلً عن تغطية النفقات االإ
ات أزمات الصحة العامة. ي ف�ت

�ف

• تحري أقصى المرونة في أثناء أزمة كوفيد، والسماح بإعادة تخصيص 	
ي التنفيذ 

وعات دون تكلفة إضافية وقبول التأخ�ي �ف التمويل وتمديد الم�ش
ف تلبية  وإعداد التقارير، فضلً عن إدخال تعديلت عى أنشطة المشاريع لتحس�ي

االحتياجات الطارئة.

• على المانحين المطالبة – بالتعاون مع الفاعلين بمجال العنف القائم على 	
 GBV-SRH نجابية – بأن تعتبر أنشطة النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ
ورية، ودمج تخفيف مخاطر  من قبل جميع االأطراف المعنية أنشطة حيوية ورصف

العنف القائم عى النوع االجتماعي بكافة قطاعات االأنشطة القائمة، وأن تتم 
ي االأوقات كافة.

حماية حقوق المرأة �ف
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يجب الحتفاظ بالتمويل المرن متعدد 
السنوات لصالح المجموعات الفرعية 

المعنية بمواجهة العنف القائم عىل النوع 
نجابية. الجتماعي والصحة الجنسية والإ

31 تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة
ي سياق التعامل مع االأزمة السورية )2020-2017(

نجابية �ف الجنسية واالإ
 

تحليل تطور خدمات مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة30
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الــخــتــام
نجابية وبرامج مواجهة  هناك تقدم واضح فيما يخص تقديم خدمات الصحة الجنسية واالإ

العنف القائم عى النوع االجتماعي، عى مدار السنوات الثلث الماضية. أحرز صندوق 
ي مجاالت مثل دمج تقديم خدمات مواجهة 

كاء تقدماً حقيقياً �ف االأمم المتحدة للسكان وال�ش
نجابية، والدمج االجتماعي )ال سيما  العنف القائم عى النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
بالنسبة للفتيات اليافعات والمعاقات( والوقاية واالبتكار وإدارة البيانات. أظهرت مجموعة من 
تقييمات المردود/التأث�ي مستوى مرتفع من الرضا، فضلً عن تزايد االإحساس بالسلمة بالنسبة 
نجابية وأنشطة مواجهة العنف  إىل المستفيدات الحاصلت عى خدمات الصحة الجنسية واالإ

القائم عى النوع االجتماعي. كذلك تُظهر البيانات المتصلة بالعنف القائم عى النوع االجتماعي 
ي سلوك التماس المساعدة وزيادة أعداد النساء 

نجابية تحسناً ملحوظاً �ف والصحة الجنسية واالإ
ي يستفدن من المراكز االآمنة والخدمات ذات الصلة. لقد تطلبت جائحة كوفيد 

والفتيات الل�ت
نجابية وبرامج مواجهة العنف  تعديلت �يعة وفعالة عى تسليم خدمات الصحة الجنسية واالإ

القائم عى النوع االجتماعي رداً عى تزايد االحتياجات والستمرار خدمة النساء والفتيات. 

ة ويقدم توجهات  ي االآونة االأخ�ي
حات بكيفية االستفادة من التطورات �ف يقدم هذا التحليل مق�ت

امج، ومنهجة  نسانية من خلل توسيع نطاق االأنشطة وال�ب ف االستجابة االإ عامة لمزيد من تحس�ي
ي مطبوعة صندوق االأمم المتحدة للسكان بعنوان 

ومأسسة الممارسات الناجحة. لقد ورد �ف
ي هذا الصدد، تمثل 

”Unbroken“ أن: ”االأزمات المعقدة والمطولة تقدم فرصاً حقيقية“. و�ف
االأزمة السورية فرص فريدة من نوعها لتعزيز النظمم الوطنية، وبدء التغي�ي التحوىلي فيما يخص 

ي ال تُضاهى.
ي قدرة صمود النساء والفتيات ال�ت

االأعراف الخاصة بالنوع االجتماعي، وللستثمار �ف
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الأزمة المعقدة والمطولة تقدم بعض الفرص الحقيقية 
. يمكن للمنظمات أن تستفيد بشكل  بتغ�ي حقيقي وتحويىلي

فعال من هذه الفرصة عن طريق توسيع نطاق ومنهجة 
ي كان لها مردود جيد.

ومأسسة الممارسات ال�ت
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