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 تصريح:
مباشرة من مقدمي الخدمات بصورة تم جمعها وبيانات تتضمن معلومات و على منهجية البحث النوعي دراسة الهذه مد تعت

من أصحابها وصاحباتها آراء عن في هذا التقرير الواردة  اآلراءتعّبر وأفراد املجتمع داخل سوريا.  ات/مع املستفيدينوالعاملين/ات 

 .GOPA-DERDأو  منظمة أبعادأو  NCAال تعكس بالضرورة وجهات نظر هي و  البيانات،جمع عملية في وشاركن شاركوا  الذين

 للطبيعة التقنية ، عند حدوث أي لبس في االستخدام التقني ألي لفظ أنهإلى وتجدر اإلشارة كما 
ً
تعتبر النسخة ، لدراسةهذه لنظرا

 املكتوبة باللغة االنكليزية هي املرجع األصلي الذي يعول عليه.

مها أي رأي من أي نوع فيما يتعلق بالوضع القانوني لسوريا أو إقليعن املادية والجغرافية الواردة في هذا التقرير  التسمياتال تعّبر 

 الجغرافية. تحديد حدودهاأو منطقتها أو 
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 االختصارات

ABAAD  Dimensions  أبعاد 

CP  Child Protection  حماية الطفل 

CRM  Complaints Response Mechanism   آلية االستجابة للشكاوي 

FI  Food Items  املواد الغذائية 

GOPA-DERD  Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the 

East - Department of Ecumenical Relations and 

Development  

بطريركّية أنطاكية وسائر املشرق للروم 

ائرة العالقات املسكونية د -األرثوذكس

 والتنمية

 

GoS  Government of Syria  الحكومة السورية 

I/NGO  International Non-Governmental Organization  املنظمة غير الحكومية / دولية 

IASC  Inter-Agency Standing Committee  اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت 

IDP  Internally Displaced Person(s)   
ً
 األشخاص النازحين داخليا

ISIS  Islamic State of Iraq and al-Sham  الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

MH/PSS  Mental Health and Psychosocial Support   النفس يالصحة العقلية والدعم 

NCA  Norwegian Church Aid  املساعدات الكنسية النرويجية 

NFI  Non-Food Items  مواد غير غذائية 

P/SEA  Prevention of Sexual Exploitation and Abuse  منع االستغالل واالعتداء الجنس ي 

S/GBV  Sexual and Gender-Based Violence  العنف الجنس ي القائم على النوع 

 االجتماعي

SRHR  Sexual and Reproductive Health and Rights  الحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية 

UASC  Unaccompanied and Separated Children   األطفال غير املصحوبين واملنفصلين عن

 ذويهم

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees   لألمم املتحدة لشؤون املفوضية السامية

 الالجئين

USD  United States Dollar  

 

 أميركيدوالر 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 املنهجية

 

 نظرة عامة على التقييم

تم إجراء هذا التقييم العاجل للعنف القائم على النوع  ،GOPA-DERDو ABAADو NCAبين القائمة في إطار الشراكة 

الخاصة بهذا علومات امل. تم جمع املختلفةالعنف ألشكال حجم تعّرض النساء والفتيات االجتماعي في سوريا بهدف فهم 

خدمات مباشرة إلى املجتمعات  يقدمن/يقدمون  الالتي/الذينفي سوريا  ات/املتخصصينت مع خالل عقد مقابال التقييم من 

معلومات غير مباشرة نيابة عن املجتمعات املحلية، لحصول على )من خالل ا املحلية، وبالتالي فهم تصورات املجتمع

من السكان املحليين(، باإلضافة إلى  هن/وجميعهم، هن/الخدمات أنفسهم ات/من خالل مقدمي واملعلومات املباشرة

 مواقف وممارسات مزودي الخدمات، والتي من شأنها أن تعكس احتياجات بناء القدرات بشكل أكبر.

 

 نظرة عامة عن النطاق الجغرافي وأخذ العينات
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من  402مجموعة نقاش مركزة مع  50 خمسون  (ABAADأبعاد ) منظمةفريق االستشاريين واالستشاريات من نفذ 

ثمانية  كل مجموعة نقاشتضمنت  في منظمات غير حكومية محلية ودولية مختلفة.  ات/الخدمات العاملين ات/مقدمي

 57-16أعمارهم بين تراوحت ، من الرجال٪ 20ومن النساء ٪ 80 على واحتوت العينة الكليةات بمعدل وسطي، /مشاركين

 سنة. 30عمر متوسط بسنة، 

املحلي لتقييم املدني و من أعضاء/عضوات مؤثرين/ات في املجتمع  ١١٣إجراء مقابالت فردية مع ، تم مع ذلك وبالتزامن

؛ وقد غطت (ABAADقبل  من 15و GOPA-DERDمن  98)لمجتمعات املختلفة لاملقدمة الخدمات واقع ومدى استجابة 

الخدمات  تم تخطيطفي حين  (،، وريف دمشق، حماه، الحسكة، حمص، درعاسبع محافظات )حلب، دمشقهذه املقابالت 

 .ات/التنظيمية من ِقبل خمسة استشاريين

 مصادر املعلومات:

أفارد ع مالفردية التي عقدت املقابالت من و  ،FGDsاملركزة ولية من مجموعات النقاش األ بيانات تم الحصول على ال -

 ، والجهات الفاعلة املحلية.KIIمؤثرين/ات في املجتمع املدني واملحلي 

 البيانات الثانوية من خالل مراجعة األدبيات من املجال العام.تم الحصول على  -

(: –عامة على الوضع نظرة 
ً
 )رقميا
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 النتائج الرئيسية

 

 اعتبارات سالمة النساء والفتيات في حاالت الطوارئ 

 

 واعتبارات السالمةالنزوح والهجرة تحركات 

 خطر الهجرة النزوح و حركة تفرض 
ً
 كبير  ا

ً
، وخاصة  ات/على النازحين ا

ً
تفرض الطبيعة النساء والفتيات. في حين على داخليا

 مختلفة من العنف القائم على النوع ا احد ذاتهبلمجتمع السوري الذكورية ل –األبوية 
ً
-الجتماعي في املحيط االجتماعيأنواعا

، حيث بتن يواجهن املخاطر على النساء والفتياتبسبب الحرب من حدة  والتهجير  أوضاع النزوحفاقمت ، السياس ي واألسري 

 )بما في ذلك والجسديالجنس ي  : العنفالقائم على النوع االجتماعيلعنف التسعة لشكال األ نواع و األ ويتعرضن لكافة 

 والنفس ي والعاطفي والديني واالجتماعي واإلهمال.( واالقتصادي واللفظي األسري 

 

  ر اخطحددة لأل املعوامل الالضعيفة، أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي،  املجموعات

 

 األكثر  هشاشة  املجموعات

 ات/كما أوردها مقدموو لدراسة، شملتها اجميع املحافظات التي أظهرت الدراسة أن من بين الفئات األكثر هشاشة، في 

اإلحتياجات (، ثم األفراد ذوي %41ليها النساء )ي (،%45من الفتيات ) هنمعظموالقاصرات و : هم القاصرين الخدمات

 .(%14)الخاصة والصعوبات الوظيفية 

 

 كثر األ( ٪38) الفتيات املراهقاتتعد فئة  ،والقاصرات القاصرينفئة ومن بين 
ً
حيث  العنف،ألنواع مختلفة من تعرضا

التي خالل السنوات مهددة ومعرضة ألخطار متزايدة بشكل عام جميع األطفال وأمن أن سالمة من هذه الفئة  ٪28 ذكرت 

 اليتيمات/يتاماأل أن الفئات األكثر عرضة للخطر واألكثر هشاشة هم/هن تم التأكيد فقد كما . 2011عام تلت 

 ات/النازحين الطفالت/طفالاأل و عن ذويهم  ات/واملنفصلين ات/غير املصحوبين الطفالت/واألطفالالشوارع  طفالت/وأطفال

 
ً
 .داخليا

 

 من بين األرامل النساء كانت  النساء،فئة ومن 
ً
 اللواتي يرعين أسرهن وحدهنتليها األمهات  للخطر،أكثر السكان تعرضا

تعتبر النساء من بين الفئات تجدر اإلشارة إلى أن هذه املطلقات. تليهن  ،الهجرة( بسبب همأو غياب زواجبسبب فقدان األ )

 للخطر هشاشة و األكثر 
ً
على حماية  ة هؤالء النساءإلى تفاقم عدم قدر  ،وقد أدت عوامل الفقر؛ بسبب غياب املعيلتعرضا

 لالستغالل. وألسباب  نوتعرضه هنأنفس
ً
 مماثلة، فإن النساء النازحات داخليا

ً
لخطر اإلساءة أو االستغالل،  معرضات أيضا

 ما يتم فهم/هن من بين الفئات أما فئة املسنين واملسنات . )على سبيل املثال ال الحصر( الجنس يالعنف خاصة 
ً
التي غالبا

الغير و ال سيما بسبب حاجتهم لخدمات الرعاية والخدمات التخصصية  والدعم،من حيث توفير املساعدة عنها التغاض ي 

 .فرةمتو 
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فقد  ، functional difficultiesاالحتياجات الخاصة أو ذوي/ات الصعوبات الوظيفية ات/ذوي من النسبة لألفراد أما ب

خدمات الدعم النفس ي )بما في ذلك لهذه الفئة أن هناك القليل من الخدمات والدعم املتاحين  ات/ذكر املستجيبون 

والتحرش أوضاهم الخاصة استغالل هي العنف الجنس ي )هذه الفئة تجاه  املرتكبة، وأن أكثر أنواع العنف االجتماعي(

املتعلقة عتبارات األخذ بالحسبان اال ، وعدم تقديم الرعاية الكافية لهم)عدم  هن/( وإهمالهمهن/أو اغتصابهم هن/بهم

 في األماكن العامة(.بخصوصية وضعهم/هن 

 النساء والفتيات تجاهواملمارس  القائم على النوع االجتماعي العنفأشكال 

ولكن منذ  ؛في بعض املناطق لبعض العائالتيعد الزواج املبكر من العادات التقليدية التي كانت متبعة في سوريا بالنسبة 

 عام 14إلى  13في سن على الفتيات بشكل كبير و ، يأخذ منحى متزايدالطفالت تزويج بدأ  األزمة،بداية 
ً
وحول أسباب . ا

ة املكاسب املاليللحصول على و  األسر،على دية املقام األول للحد من األعباء املا فييتم التزويج القسري، إن التزويج املبكر 

الجماعات من خطر و  االغتصابأنها تحمي الفتيات من بأن هذه املمارسة من شأنها األسرة بين عتقاد سيادة اال من املهر، و 

 ".الرجل رحمة حتى لو أنه نفسه غير رحيم" ه بنظرهم، ألنكأسرى  نأن يتم أخذهمن أو  املسلحة

 

  الجنس ي العنف
ً
نطاق  ضمنجميع فئات النساء والفتيات. وهو يحدث بحق هو أحد أبرز أنواع العنف املرتكبة حاليا

والجماعات املسلحة.  والغرباء، واملعارف، العمل،أصحاب من قبل و  ،اإلنترنتوعلى  العامة،األماكن و  ،املدارسوفي  ،األسر

ضمن فئة خاصة  -تبقى الفتيات الصحة الجنسية والحقوق، حول قضايا لتوعية حول ضرورة اتعتيم الوبسبب 

 غير مرغوبة.ال جنسيةالتحرشات ال يماءات أو اال نع حدوث مليفية التصرف كحول  ناتغير يقي –اتاملراهق

 من التداعيات التي قد ب يتحرشأعرف أن زوجي  
ً
، لكنني أخش ى من إخبار أي شخص خوفا

ً
نتعرض أطفالنا جنسيا

 لها أنا وأوالدي 
ً
 .ملجتمع تجاهناالعار في ا من وصمة ةخائف إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده. أنا أيضا

                                                                                                                                                    

 أم في ريف دمشق         

 انسبة حدوثهحدتها و ازدادت فقد  ذلك،األزمة. ومع بدء ، حتى قبل واسعة االنتشار ملنزلياو  الجسديالعنف  كانت ظاهرة

 إلى  والغضب والحاجة الضغوطاتبسبب 
ً
ال سيما عندما  ،الجندريةدوار في األ تغيير العن  التنفيس عن الغضب، فضال

 ".سيطرتهم فرضويشعرون بضرورة "إعادة  ،لألسر وللزوجات كمعيلينيفقد الرجال مكانتهم 

 

. قد تقبل هذه الحقيقة إلى رجل يعرف أنها تعرضت لالغتصاب وزعم أنه ابنتهم عائالت الناجياتالإحدى  زوجت 

،بدأ في االعتداء عليها  الزواج،بعد فترة وجيزة من 
ً
 باستمرار أنها تعرضت لالغتصاب ويذكرها وأذلها عليهااللوم  ألقى جسديا

 .تتعرض له عنفأي لدرجة أنها أصبحت مقتنعة بأنها تستحق أي عقوبة و 

 مدير حالة في ريف السويداء
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 واضطرارهم/هن من املدارس  ات/املتسربينوالطفالت األطفال فئة بشكل خاص على  العنف واالستغالل االقتصادييؤثر 

لحفاظ لبصمت الستغالل الجنس ي ليتعرضن نساء والفتيات اللواتي لفئة اإلى كما يؤثر على ، هن/سرهمأل دعم تقديم الل

، التابعة ألسرهن يعملن بدون أجر في األراض ي الزراعيةالالتي كثير من النساء يوجد الكما . هنلمصادر دخو  نعلى وظائفه

مقابل الجهات اإلنسانية من قبل وسّجلت حاالت من االستغالل التي تتعرض لها النساء من املستفيدات حرمن من اإلرث. وي  

 .نله اتتقديم املساعد

 

 الفئات بين  األذى الذاتييتزايد و 
ً
 هن/ذاتهم تقبلصعوبة كبيرة في  يواجهن/يواجهون  الالتي/الذينو ، األصغر سنا

 كما يمارس الناجون بها.  هن/وإعالمهم هن/يتم أعدادهملم  هأن، خاصة في سن البلوغالتي تحدث الجسدية  هن/وتغييراتهم

ألنهم هن بالذنب /رهمبسبب شعو أو  عما بداخلهم تنفيسوسيلة األذى الذاتي إما ك والناجيات من العنف الجندري،

 األلم. يستحققن/يستحقون  هن/أنهمب يعتقدن/يعتقدون 

 

الجناة الرئيسيين هم من الجماعات ويعد ، العنف األخرى  مقارنة بحاالت بمعدالت متدنية العنف الدينيتم اإلبالغ عن 

هذا الدينية املتشددة مثل داعش، واألزواج أو اآلباء املتدينون الذين يطبقون املمارسات الدينية على زوجاتهم وبناتهم، 

ذوي املعتقدات الدينية املختلفة )خاصة من أو تضايق األشخاص تقبل املجتمعات املتعصبة التي ترفض باإلضافة إلى 

 .(ات/النازحين

 

جلت حاالت   ات/املدنيين يجبرن /الجماعات املسلحة واألفراد الذين يجبرونمن قبل  اجتماعي-والنفسالعنف النفس ي س 

. وقد للخدمات واملساعدات اإلذالل الناتج عن احتياجات الناس و أالوحشية  )بما في ذلك األطفال( على مشاهدة األعمال

جلت لتصرفات مشابهة من قبل   ات/املستفيدينتصوير تقوم بو  اتاملنظمات غير الحكومية التي تقدم املساعدبعض س 

 عن  بالعار(، يبلغون بشعورهم الذين
ً
 ين يلحقون أضرار اإلنساني الذفي املجال ات /العاملينفضال

ً
غير مقصودة  ا

الحساسيات الجندرية والثقافية االعتبار بعين األخذ دون  دعم نفس ي اجتماعيتنفيذ جلسات من مثل ) ات/باملستفيدين

 (.ات/إلى صدمة بين املشاركينمما يؤدي  املناسبة،

 

 من أجسام النساء إذا كان أي جزء كان من املمارسات العامة لداعش، الخيزرانضرب النساء في الشوارع بعص ي  

 
ً
 مهما كان ضئيال

ً
في  عونهاويض يرجموهافسوف  "،. إذا كان هناك أي "شك حول تصرفات املرأةوإهانتهم وإذاللهم -مرئيا

 بمن فيهم األطفال. األشخاص،الساحات أمام مئات 

 عي في دير الزورأخصائي اجتما                                                                                                                  

 

. ات من العنفالناجيو لفتيات والنساء والنظرة الدونية لاالزدراء و  ةاملجتمعيجملة األحكام يشمل والذي  العنف االجتماعي

 .األسري دعم أو حتى تشجيع املمارسات العنيفة مثل زواج األطفال أو العنف يشمل كما 
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لهذه الفئة في معظم األحيان إهمال ويشمل اإلهمال لذوي االحتياجات الخاصة والعصوبات الوظيفية العنف املرتبط ب

ذا  االستغالل ما في ذلكب –استغالل النساء والفتيات ذوي اإلعاقات العقلية ، أو (لهم/هنعدم توفير الرعاية الكافية عبر )

  .الجنس يالطابع 

 

 التعليم،في  ةاألساسيحقوق األطفال التجنيد اإلجباري لألطفال والحرمان من  أنواع العنف الشائعة األخرى وشملت 

واألسرة  األبمن قبل الزوج أو  ات/واملسنينوذوي/ات االحتياجات الخاصة إهمال األطفال والنساء والفتيات باإلضافة إلى 

 الرعاية. أو مقدم 

على أخرى من حيث ضرورة االستجابة الطارئة لها، وذكل بسبب عنف أنواع تبدية باإلمكان ليس تجدر اإلشارة إلى أنه 

 ف –تشابك أشكال العنف 
ً
 نوع األشخاص الذين يرتكبون ما يكون هناك العديد من غالبا

ً
أن الذي يمكن من العنف  ا

لتي تحدث من خالل "تأثير الدومينو" )التأثير حاالت تشمل عدد من أنواع العنف املختلفة اهناك و ، اخريؤدي إلى نوع 

 (.التسلسلي املتعاقب

 خطرالعوامل 

السن، كبر ، واإلعاقة الجسدية أو العقلية، و الضعف :لخطرالتي تعزز من تعرض الفئات لالفردية عوامل التشمل 

ساهم في يفي األسرة، مما آخر رجل النزوح، واالفتقار إلى الوعي أو التعليم، وغياب الزوج أو أي التحديات التي يفرضها و 

عدم القدرة على حماية النفس من أي اعتداءات وشيكة. ومع ذلك، فإنه من املهم مالحظة أن النساء قلما يشعرن باألمان 

ل الليل"، و"إذا كان الزوج "ال يوجد مكان آمن للنساء، ال خالل النهار وال خالأنه بعض النساء  تبشكل عام، حيث ذكر 

، عنيف
ً
 في بيئة آمنة، مهما كان الوقتا

ً
 ." فإن املنزل لن يكون أبدا

عندما تم السؤال عن املواقع الخطرة التي يجب تجنبها أثناء النهار والليل، كانت القائمة واسعة النطاق لكل منهما، مما 

 .الخاص والعام ينيعزز الشعور بالضيق، وعدم الراحة، وانعدام األمن في املجال

 

حماية املدنيين  املفترض منهم األشخاص الذين من وأولئك .أمانوجد فإنه ال ي حولك،ما دام هناك أشخاص من 

 بالتحرش والعنف الجنس ي في بعض األحيان. يقومون الذين هم في الشوارع 

 

 القائم على النوع االجتماعياالت العنف لح واالستجابة اإلبالغقنوات 

 

 األمنيو  والقانوني والنفس ي يالصحاإلبالغ 

فإنه يمكن تقديم اإلبالغ عن التحرش إلى الشرطة. ، سيطرة الحكومة السوريةلالخاضعة تلك السيما في معظم املحافظات، 

 ، وفي القامشلي إلى اإلدارة الذاتية.تقديمها إلى زعماء القبائليتم فأما في الرقة 

للمساعدة من  هن/اإلبالغ عن حاجتهملدى الدعم الصحي والنفس ي االجتماعي أشكال والناجيات ويمكن أن يتلقى الناجون 

 التسهيالت واملساعداتالخدمات، ولكنه تمت اإلفادة بأن هذه املنظمات غير الحكومية املختلفة التي تقدم مثل هذه قبل 
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ات /مؤهلينو  ات/متخصصين ات/موظفينثمة أو ليس  جغرافيبسبب البعد الصعبة الوصول غير كافية أو هي إما نادرة أو 

 .لتقديمها

 

 للمؤسسات العدلية األنظمة املجتمعية

أن الناجيات من  خالل مجموعات النقاش املركزة،  شاركين/ات في البحث، بشكل عام،امل أكدت الغالبية العظمى من

اإلبالغ عن الجرائم  نحاالت االغتصاب والعنف الجنس ي( تتجنب الناجيات منسيما  ال االجتماعي )القائم على النوع العنف 

 :املرتكبة ضدهن بشكل رئيس ي لألسباب التالية

i.  نسرهأل و  هنوجلب العار ألنفسالخوف من الفضيحة. 

ii. .الخوف من وصفهن بالكاذبات 

iii. .غياب الدعم العائلي واالجتماعي الذي يؤثر على شعورهن بعدم املباالة 

iv. التي يرتكبها  التحرشللخدمات، ال سيما في حاالت  ةأو تلقيه نعلى سبل عيشه العواقب املؤثرةخوف من ال

 في املجال اإلنساني ات/العاملون 

v.  هن.مستقبل بناتهم وسمعت الخوف من و أأن يطلقن من قبل أزواجهن، من وف هنالك خ، فنحال تزوجفي 

vi.  ن أن اإلبالغ عن العنف قوانين الوقائية؛ فالناجيات يشعر القانوني الذي يفتقر إلى الاليأس وعدم الثقة في النظام

في بعض الحاالت، وإثباتات لضمان معاقبة الجاني.  نأو التحرش لن يسفر إلى أي نتائج، خاصة إذا لم يكن لديه

فإن بناته على من قبل األب االعتداء كما في بعض حاالت يتم تشجيع اإلساءة بشكل غير مباشر على االستمرار، 

 كونه "الوص ي القانوني". والدالإلى سيلجأن الطفالت 

 

وبالتالي ، الحقيقي لحجم املشكلة وال يعكس الواقعمنخفض للغاية حاالت االغتصاب املبلغ عنها معدل  لهذه األسباب فإن

 .أقل ما يحول دون وصول النساء للعدالة لعقوبات املفروضة على الجناةامعدل يبقى 

 )أو شبه املعدومة( 
ً
التي يتم اإلبالغ في حاالت االغتصاب لالضطهاد عرض مرتكبو الجرائم يتوفي بعض الحاالت النادرة جدا

 بسب بوضعه أو ، للجاني االقتصاديو جتماعي اال الوضع تدني وقد يكون ذلك بسبب  عنها،
ً
كنازح او لعدم امتالكه موقعا

 )بسبب عدم امتالك املال لدفع الرشاوي أو لعدم حيازته على األسلحة( 
ً
مرتكبي إما يتم سجن . في هذه الحاالت مؤثرا

 إلى قانون  0.34غرامة منخفضة للغاية تبلغ  دفعواي أو والجناة، الجرائم 
ً
عة في املناطق الخاضفإنه  العقوبات،دوالر. واستنادا

 ، لسيطرة الحكومة السورية
ً
يتم إسقاط التهم املوجهة  بحيث ،في حاالت االغتصابلمغتصب الناجية لج يتزو ما يتم غالبا

 .يجوز تبرئة القاتل بسبب عدد من الثغرات التشريعية الشرف،في حالة جرائم و. ضده

باإلعدام من قبل  هن/إلى سجن األحداث(، أو الحكم عليهم ات/إرسال القاصرينو وفي بعض الحاالت، يتم سجن الضحايا )

 .القبليةالهيكليات القانونية زعماء القبائل في املجتمعات ذات 

 طلب املساعدةسلوكيات 

 يطلبن/ال يطلبون  ات من العنف/على أن الناجين ات/املشاركينأجمع/ت  ،التي شملها البحث 13في جميع املحافظات الـ 

،املساعدة 
ً
 لعل و الذكورية والعادات والتقاليد التي ترتبط بالثقافة  األساسيةللعديد من األسباب  أبدا

ً
السبب األكثر شيوعا
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أو  واملجتمعات،في العديد من املناطق الفرعية  املتاحة املتخصصة و هذا باإلضافة إلى عوامل غياب الخدمات . الخوفهو 

 .من الوصول إليها بسهولة يتمكن/يتمكنوا فلن، بتوفرهاعلى علم  ات/حتى لو كان الناجون صعوبة الوصول إليها 

 :ما يليالنساء والفتيات  حول دون طلب املساعدة من قبلتالتي سباب تشمل األ 

 

 ."عن شرف العائلةبحجة "الدفاع تبرأ األسر من النساء والفتيات أو حتى القتل الخوف من   -

ضمن املجتمع املحلي وانتشار الخبر لناجيات لالغتصاب لتعرض حول  وتناقل األخبار  "الفضيحةالوصمة و"الخوف من   -

 .بذلكحتى لو ارتأت النساء والفتيات عدم اخبارهم ، األسراألمر الذي قد يصل إلى علم 

بل في املستقبل واستمرار يس فقط في الوقت الحاضر، ل - م/هن" على حد تعبير النساءسمعته"وعلى األطفال الخوف   -

 عبر األجيال.الخبر تناقل 

بعض املجتمعات وقد تشعر . عدم التصديقأو  العار أو االتهام أو النبذ و وأحكامه الذكورية الخوف من قسوة املجتمع  -

 وهو أمر ترفضه النساء الناجيات من العنف الجنس ي ، على الناجيةاألس ى أو بالتعاطف 

 ."في اغتصابها متواطئةشريكة أو  محرضة"اعتبارها تحميلها مسؤولية التعرض لالغتصاب بالخوف من  -

 .بسبب غياب القانون  اإلبالغ عن االغتصاب تابعةملإلنفاذ القانون عدم وجود هيئة رسمية  -

 في بعض األحيان قد يكون لديهم املعرفةوواإلجراءات التي يمكن اتباعها؛  تواجدهاعدم املعرفة بالخدمات املتاحة وأماكن  -

 .نوالحكم عليه ناملساعدة بسبب النظرة السلبية للمجتمع تجاههيتلقين سوف  نأنه نال يعتقد نبالخدمات ولكنه

 نقص التوعية بالصحة الجنسية وبأهمية السعي للحصول على مساعدة فورية عقب االغتصاب. -

تقديم املساعدة والخدمات مثل املرافق الطبية  هن/يمكنهم ات/مدربين ات/عدم وجود مراكز متخصصة مع أخصائيين -

 الشرعية.

 

فسوف يفعلون ذلك بشكل غير مباشر من خالل التظاهر  املساعدة،إذا حاول الناجون التماس  األحيان،في بعض 

يلجؤون على سبيل املثال  -يبحثون عن نوع خاطئ من املساعدة  الحاالت،وفي بعض  املساعدة لصديق.بأنهم يطلبون 

 ."عملية غشاء البكارة" املشكلة الطبي من أجل التغطية علىتدخل لل

 حلب في دربم                                                                                                                                                       

 الخدمات والهياكل الرسمية وغير الرسمية القائمة: فعالية مفاهيم املجتمع املحلي

 

 الخدمةي/ات الرعاية و مقدم مواقفو ممارسات و سياسات 

حلب ودرعا ودير الزور والرقة وريف دمشق منطقة  فيالخدمات  ات/مزودياملشاركون/ات في سياق البحث من أجمع 

في كثير مثل هذه الحوادث بسبب تواتر حدوث  ،قصص الناجيات من االعتداء الجنس ي واالستغالل "سيصدقون " هن/إنهم

في دمشق وحماة وحمص تعرض النساء لالعتداء الجنس ي نسبة عالية من  فهناك وباملثل،. تلك املواقعمن األحيان في 

 .والقامشلي )الحسكة(
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وقد  ،املبلغ عنها قصصفي هذه ال يشككن/يشككون ساملجتمع أفراد ن غالبية أ ات/املختصون  ت/ذكر إدلب،في و

 .الناجية نفسها بسبب العادات والثقافة املحليةيعمدون/يعمدن إلى إلقاء اللوم على 

حادثة اإلغتصاب  تصديق، فقد يعمد مقدمو/ات الخدمة إلى لطةكانت الردود مخت وطرطوس،في الالذقية والسويداء و

 وقد يعمدوا/ن إلى عدم تصديقها. "،خطوات التحقيق الالزمة للتأكد منها اتخاذ“ولكن بعد 

لحصول القصص من أجل ا باختالقيقمن قد  اتيأن الناجيعتقدن  هن/الخدمات أنهم ات/وأكد عدد قليل من مقدمي

ليسوا في موضع يمكن الخدمات  ات/مقدموإال أن إلى أنه بالرغم من إمكانية حدوث ذلك، وا/أشرن وأشار على املساعدة. 

ملقدمي/ات بناء القدرات التوعية و من هنا، فإن الحقيقة أم ال. تقول  أو الناجية ةاملستفيد تما إذا كانفيتحديد لهم/هن 

 لضمان عدم الخدمات يعد 
ً
 حاسما

ً
واالستماع الفعال، وتوفير الخدمات واجبهم/هن بتقديم الرعاية والخدمة تأثر أمرا

 .املسبقةاألفكار بجملة أو بمواقفهم/هن الشخصية  طلب املساعدةت ة/الفعالة لكل مستفيد

 

 املجتمعية واألعرافاملواقف واملمارسات 

 تميل املجتمعات عموم
ً
 حقيقة الواقعةبناًء على  صادقة بأقوالهاالناجية فيما إذا كانت  اعتقادها فيإلى أن تكون انتقائية  ا

 ما تكون سلبية رّدات ات ذلك على جملة تداعيفإن  ،الناجياتيتم تصديق حتى عندما و . الجانيو  وحالة الناجية
ً
الفعل غابا

 إذا ك)إال 
ً
 ووعيا

ً
 سرياألمر داٍع إبقاء أي دون ومن (: تحاول العائالت انت العائالت أكثر تعليما

ً
أو  الناجيةسجن القيام بأو  ا

وقد تلجأ  ،"يقبل واقع اغتصابهاقد " تصب أو أول شخصلمغلجها يتزو  و أاستغاللها في األسرة،  و أصارم  ها بشكلتأديب

 العار وصمة وإلحاق إلى االتهام املجتمعات وتميل بعض . بحسب مزاعمهم "الستعادة شرفهم"القتل بعض األسر إلى 

 االعتداءات التي تعرضن لها. في إثارة اتباحتقار وازدراء كأفراد متواطئ والنظر إليهن، بالضحايا

 

 بدأت ،اتللناجي املستمر  املجتمعيعلى الرغم من النبذ أنه حيث  القامشلي،منطقة تم تسجيل استثناء واحد إيجابي في 

، هن/بهماألذى وبعدم إلحاق للنساء والفتيات بعدم اإلساءة أن يوقعوا تعهدات  اتالناجي أهالي من تطلب الذاتية اإلدارة

 .لهن رعاية الصحية والحماية الالزمةالضمان تقديم و 

 

 الخدمات متعددة القطاعات للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له:

 

 الخدمات املتوافرة

أبرز للعنف القائم على على النوع االجتماعي والعنف الجنس ي بشكل غير مستق، ولعل تتوفر بعض الخدمات لالستجابة 

 من املتوفرة )ت لخدمااواع أن
ً
 إلى األقل  األكثر شيوعا

ً
خدمات الدعم النفس ي  (،٪ 24) خدمات صحية: كالتالي هي (انتشارا

واد امل ،الدعم املالياالحتياجات األساسية )وتقديم  –غاثة خدمات اإل ، ٪( 12إدارة الحالة )خدمات  PSS (16 ٪،)االجتماعي 

 ٪(.7قانونية )خدمات و  (،٪9والوقاية ) ةوعيتال (،٪10مواد غير الغذائية، إلخ( )و ، غذائيةال

للكبار، خدمات لألشخاص الخدمات  التعليم، الحماية،: ولعل أبرزهاأقل بشكل وإن خرى الوقاية األ خدمات وتتوفر بعض 

 (،UNHCRالسامية لشؤون الالجئين  املفوضيةمن قبل خدمات التسجيل ) ، خدمات استشارية،ذوي االحتياجات الخاصة
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 ،حماية الطفل املنهي،التدريب  ،اآلمن للناجيات املأوى تقديم ، العنف القائم على النوع االجتماعيخدمات االستجابة لقضايا 

 الشرطة. األمن/تدريب ، ات/املسنيندعم  األيتام،رعاية األيتام أو دور  وصحة األم،طفل خدمات لل

 

 التي تعيق الوصول إلى الخدمات العقبات

لخدمات، ولعل أبرز هذه اثمة العديد من األسباب التي تحول دون الوصول الشامل والعادل للناجيات من العنف إلى 

يقلل من ثقة مما  املجتمع ككلأفراد بأو  ات/الثقة باملوظفين عدم ،املتاحة واملتوفرةقلة التوعية بالخدمات  :األسباب

 ات/املتخصصين ات/املوظفينفي عدد نقص باإلضافة إلى ، يحتجنهامن تلقي املساعدة التي بفعالية الخدمة و  اتالناجي

األحكام من بعيدة احترافية على النوع االجتماعي بطريقة  القائمالتعامل مع قضايا العنف  هن/يمكنهم الالتي/الذين

ببعد . هذا باإلضافة إلى عوامل تتمثل األذى"إلحاق "عدم أساس املعايير الدولية ومبادئ مبنية على و املستبقة واملفاهيم 

عدم و في مناطق معينة، وحصرها خدمات الم يتقد وجود مرافقبسبب الناجيات  إقامةسكن و كن اعن أم مقر الخدمات

وجود باإلضافة لهذا ؛ "الفضيحةيخشين "اللواتي ا أولئك لبعض، ال سيمايزعج قد االكتظاظ العالي الذي  و أراكز كفاية امل

  خصائص ديموغرافية محددة.تحصر خدماتها لفئات ذوي/ات ملراكز التي بعض ا

 

 

 

 اإلنسانية لألعمالالعواقب غير املقصودة 

 

التي قد تكون ألدوارهم/هن ومواقهم/هن توزيع املساعدات في مجال  والعامالت العاملين احتمال إساءة استخدام !

من أو الهشة ستغالل الجنس ي للمجموعات الضعيفة اال مدعاة للثقة من قبل املستفيدات والناجيات ملمارسة 

 .ات/املستفيدين

 في مراكز تقديم الخدمات. ات/والناجين ات/االستغالل الجنس ي أو االقتصادي املحتمل للمستفيدين !

من خالل تشجيع  PSEAواالعتداء الجنس ي الحماية من االستغالل لوكية فيما خص محتمل للقواعد السانتهاك  !

 الذين يحاولون الحصول على مزايا أو مساعدات إضافية. ات/من قبل املستفيدين العالقات أو السلوكيات

ألنواع مختلفة من ات /املستفيدينيزيد من إمكانية تعرض  ممااملوحدة  يةجراءات التشغيلاإل بااللتزام عدم  !

أو عدم مراعاة االعتبارات الجندرية  التوزيع،العنف بما في ذلك التحرش الجنس ي أو العنف الجسدي في مواقع 

الخدمات ال سيما )أسرهن أو االستفادة من الخدمات من قبل أزواجهن من النساء قد يؤدي إلى منع  األمر الذي

 إلخ. ،(PSSالطبية وخدمات الدعم النفس ي االجتماعي 

، حيث يمكن أن يؤدي عدم الوضوح وانعدام أو الثأرأو الخوف من االنتقام  للشكاوى االستجابة  اتآليعدم وضوح  !

تعرضهن له، أو احتمال  نقد يتعرض مضايقات أو استغالل ةبالغ عن أيلل  اتاملستفيد عدم تشجيعإلى  السرية

 . الخدماتاملساعدة أو  هنفقدانما قد يساوم على  النتقام في حال تم اإلبالغ عن الحادثةل
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 التوصيات

 تنمية القدرات

 

العنف عي و حاالت العنف القائم على النوع االجتمال ستجابةتحسين جودة اال لالخدمات  ات/بناء قدرات مقدمي -

 الجنس ي

ال حاالت  ات/بتعيين مديري ين، /للموظفاتالتعاقب الدائم بسبب ال سيما في كثير من الحاالت، املنظمات بعض تقوم 

 ت/ال سيما إذا كان ،ات/باملستفيدينإلحاق ضرر كبير بشهادة أو خبرة ذات صلة. ويمكن أن يتسبب ذلك يملكون/يملكن 

. ات/أو مدربين ات/غير متمرسين ات/املوظفون 
ً
 كافيا

ً
 تدريبا

على كل مستويات تقديم لدى توفرها التي يجب الكفاءات األساسية جملة يمكن التعامل مع ذلك من خالل تحديد 

وضع خطط تدريب موحدة لبناء هذه الكفاءات. يمكن بعد ذلك و . املستفيدات مع تفاعلالعمق درجة و الخدمات وبحسب 

على إقامة الشراكات مع املراكز واملرافق الصحية التي  بالعمل قدر املستطاع النظام،في املناطق التي يسيطر عليها ويوص ى 

 .ات/الخدمات الرئيسيين ات/باعتبارهم مقدمي فيها، ات/تديرها الدولة وتدريب العاملين

 

واملمرضات  ات/املدرسينيعد/تعد  الحماية: ات/ومسؤولي ات/واملرشدينوممرضات املدارس  ات/قدرات املعلمينبناء  - 

 دعمويقدمون/يقدمن في الخطوط األمامية فئة مهمة كونهن  في املدارس الحماية ات/ومسؤولي ات/واملرشدين
ً
 اأساسي ا

االستفادة من بناء القدرات في  هن/مكنهم، فييوميبشكل  مباشر مع املجتمعتواصل على  هن/. وبما أنهموأفراده للمجتمع

بصدمات نفسية عالية )حتى على مستوى الحد األدنى املصابة الحاالت من األطفال والعمل مع  ات/التعرف على الناجين

 عنصر يشكل ذلك (. الصدمات النفسية ممارسات التعامل معيمكن تدريبهم على و  املعايير،من 
ً
  ا

ً
 في تقديم خدماتأساسيا

 IASC. اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالتم من هر  2ويتوافق مع املستوى  MHPSSوالدعم النفس ي النفسية الصحة 

 

 الغتصاب،حاالت الوالطاقم الطبي على اإلدارة السريرية  ات/الشرعيين الطبيبات/واألطباءالطبيبات /تدريب األطباء -

 .اعنه وعدم اإلفصاح اتاملستفيدهوية ومعايير السرية وعدم الكشف عن  وكذلك على األخالقيات الطبية

 

 بفرص بناء القدرات:افراد املجتمعات املحلية املتطوعين من  توفير  -

الدعم النفس ي تقديم ى جميع أنحاء سوريا علمن  املعنيةلتدريب جميع األطراف كافية من الصعب الحصول على ميزانية 

 ات/من املتطوعين كن/إذا كانوا، ال سيما (GBVالعنف القائم على النوع االجتماعي )على قضايا ( و PSSاالجتماعي )

 يمكن تطوير  ذلك،غير حكومية معينة. ومع  اتفي مبادرات خاصة وليس مع منظم يعملن/الذين يعملون  ات/املجتمعيين

إطار تم استخدامه بدون في حال  ذىاأل يضمن عدم إلحاق ستخدام اال وسهل  بسيط وغير متخصص يتدريب كتيب دليل أو 

بطريقة آمنة  كما يمكن توفير وإيصال املعلومات ،اإلنترنتمن خالل التعلم عن بعد عبر  ويمكن الوصول إليه ،تقنيمعرفي 

 يمكن و باإلنترنت.  بدون االتصال و أ
ً
 ات/من متطوعيإنشاء قاعدة بيانات لألدوات املتاحة وتعميمها لتسهيل وصول أي أيضا

هن في /إلى زيادة مهاراتهم ( الذين يسعون PSS & GBVالدعم النفس ي والعنف القائم على النوع االجتماعي ) ات/وموظفي

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 هذا املجال
ً
 للتطبيق إذا  ات/املتطوعون  تقودها/مجموعات دعم األقران التي يقودهاأن تكون . ويمكن أيضا

ً
 قابال

ً
ما خيارا

 وار تمكينهم ليشعيمكن وفي مرحلة الحقة  ،ا/املعنيين ات/من قبل الخبراء مباشر بشكل  هن/وتوجيههم هن/تم تدريبهم

 .الدعمتقديم األنشطة املستمرة بعد انتهاء ملتابعة  باملسؤولية

 

لتأكد من أن وذلك ل :ات/مع املستفيدين مباشر بشكل  ات/العاملين ات/واإلشراف على املوظفينبناء القدرات  -

انية األخالقية املبادئ اإلنس" و األذى إلحاق "عدم مبادئويقومون/يقمن بتنفيذ وإحاطة تامة دراية على  ات/ظفيناملو 

مفهوم تعميم يمكن  ذلك،باإلضافة إلى بصورة فعالة؛  PSEAواالعتداء الجنس ي  االستغاللوالوقاية من  واملعايير الدنيا

 خاصة في حالة تسجيل املواد السمعية والبصرية الخاصة بهم. ،تالمستفيداملستنيرة لوافقة املأخذ ضرورة 

 

 تحسين الخدمة

 

الستشارات ايمكن تقديم  :انهجللنساء الالتي يحتالقانوني والقضائي واملشورات، والتمثيل ، انونيةتقديم املساعدة الق -

 للنساء والفتيات الالتي يحتجن 
ً
سياق االستجابة والحماية من العنف القائم على النوع  إما في إليها،القانونية مجانا

 حقوقهم في ميراث املمتلكات واألصول.لأو فيما يتعلق باالستغالل االقتصادي  GBVاالجتماعي 

 

على النوع العنف القائم ايا وقاية واالستجابة لقضالحد وال املنظمات العاملة في مجالالعمل على إنشاء اتحاد من  -

ال توجد مساءلة أو نقطة مرجعية فيما يتعلق  الحالي،في الوقت  ، ووضع وتطبيق املعايير الدنيا كنقطة مرجعية:االجتماعي

تطوير املعايير الدنيا التي يجب على ولعل . ات/الناجينخالقية للعمل مع األ عايير املأو األذى"  إلحاق "عدممبادئ بتطبيق 

 أمر يعد كل منظمة االلتزام بها 
ً
 حاسم ا

ً
على . كما يمكن القيام بذلك من خالل الضغط ات/لضمان سالمة املستفيدين ا

 تحقيق املرقبة منل والتي يمكن التحقق منها بانتظام من خال القياسية،الوكاالت املانحة لفرض الحد األدنى من املساءلة 

 .اتاملستفيد ىرض وتقيمي أثر البرامج و طرف ثالث قبل 

 

 في الوقت الحالي ال يوجد وتطوير مسار اإلحالة:الخاصة بإدارة وإحالة الحاالت  اتالسياستطوير و  ،ةالناجيموافقة 

في املجال اإلنساني. وقد  ات/العاملينبعض محاوالت غير رسمية من قبل ويقتصر األمر على مسار رسمي للحالة في سوريا، 

دون معرفة واضحة عما إذا كان قد تم أخذ موافقة  االغتصاب،حاالت العديد من عن  ات/الطبيون  ات/املوظفون  ت/أبلغ

 اإلبالغ، إدارة الحالة وإجراءاتوتبنيها في إعداد تطوير سياسات جديدة تبرز أهمية  ذلك،. وبناء على ام العلى ذلك  الناجي

خرى  قبل اتخاذ أي خطواتاملستنيرة موافقتها أخذ و  ةبما في ذلك احترام رغبات الناجي
 
ا سيلعب تطوير مسار . كمحيالها أ

 دور من قبل مقدمي/ات الخدمات اإلحالة 
ً
  هاما

ً
 .لكثير من الناجيات في تسهيل الوصول إلى الخدمات املنقذة للحياة ا

 

 النفوذممارسات لسياسة و ا
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ي حين أن ف :تتبع أسس العناية الواجبةالتي ناسبة املبالغ اإل السياسات من أجل تطوير قنوات  ات/صانعيالعمل مع  -

 قد يكون صعباألمر هذا 
ً
 الهياكل القانونية تعدد مجاالت السيطرة وتنوع بسبب إلى حد ما  ا

ً
عدم الخاصة بكل منها وأحيانا

خالية من الفساد قدر  وفعالة،ضمان وجود قنوات إبالغ كافية لالقرار وصانعات صانعي فمن املهم العمل مع  وجودها،

 ويشجعهم ياتاإلمكان. وهذا من شأنه أن يمنح الناج
ً
 متجددا

ً
بسبب تفعيل قنوات انفاذ القانون على اإلبالغ  هن/أمال

تخدم التي التدريب تطوير أدوات فإن معاقبتهن القانونية،  و ولضمان عدم محاسبة الناجيات ألعدالة. لالجناة تقديم و 

 الشرطة وقوات األمن والقضاة مؤسسات إنفاذ القانون )
ً
 ضروريا

ً
.يعد أمرا

ً
 أيضا

 

ع لشراكة ماتفعيل عن طريق وذلك  :جرائم قتل النساءومرتكبي برئ املغتصبين ت التيقانون العقوبات مواد إلغاء  -

 ات/االجتماعيين ات/والنفسيين ات/القانونيين ات/إنشاء مجموعة من الخبراءو منظمة سورية محلية لقيادة هذه املبادرة، 

التهم ضد املغتصبين الذين قانون العقوبات املتعلقة بإسقاط من املحليين لوضع وتقديم مشروع قانون يقترح إلغاء مواد 

 .يتزوجون من ضحاياهم

 

 واملجتمع املحلي بحقوق النساء  ن/اتقيادة حمالت عامة إلعالم الناجي :ياتحملة عامة بشأن حقوق الناج -
ً
عموما

لتشجيع النساء  مناسبة،األمن وإنشاء قنوات إبالغ  تدريب قواتبتترافق الحملة  ويمكن أن. وجه الخصوصوالناجيات على 

على وسائل باإلضافة إلى النشر  السائدة،ووسائل اإلعالم  ات/لشراكة مع الصحفيينا ، على أن يتم ذلك بتفعيلعلى اإلبالغ

 فئات عمرية مختلفة.يستهدف ما من شأنه أن التواصل االجتماعي 
 

 التغيير السلوكي /الرأي العام 

 

من أجل التصدي  يجب القيام بعمل مكثف مع املجتمعات املحلية ومع األفراد الوعي املجتمعي:رفع الوقاية املبكرة و  -

باإلضافة ، على حد سواء ات/والناجين مرتكبي العنفوذلك بإشراك  للعنف القائم على النوع االجتماعي،الفعال واملستدام 

  هذه املقاربة اعتبار لتجنب و  ذلك،لوقاية املبكرة. ومع توفير الاألطفال إلى 
ً
 استفزازي عمال

ً
 أو " أفكار  ا

ً
، "ربمن الغ ردةمستو  ا

قيم ضمان لو  ،لعنفامن حد للوقاية وال واألنشطةتصميم البرامج لدى االعتبار بعين الثقافية خصوصيات المن املهم أخذ 

 املحددة ذاتياالحتياجات ، وعلى والخبيرات الخبراءيستند إلى آراء بشكل التشاركية مع فئات املجتمع 
ً
املجتمعات قبل من  ا

 .التي يهدف العمل إلى خدمتها

 

وخاصة في املدارس.  ،على حد سواء ات/واملراهقين ات/البالغينفي وسط  الصحة الجنسية واإلنجابيةزيادة الوعي حول  -

حقوقهن وكيفية حماية أنفسهن لتوعيتهن بعن الشبان، وذلك يجب أن تستهدف الجلسات الفتيات بشكل منفصل و 

سبل في  إلشراكهممقاربات الفتيان التي تستهدف الجلسات ويمكن أن تتناول فيها؛ مرغوب التصدي ألية اعتداءات غير و 

 اإليجابية. الرجولةجوانب ، وفي معرفة والتحرشات ضد النساء والفتياتالعنف  دائرةإنهاء وطرق 
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 لغة ال البرامج علىمقدمي التلفزيون أو  في واملذيعينتدريب الصحفيين  -
ً
الئمة املوضوعات املو الحساسة جندريا

وكذلك  األسئلة،كيفية طرح  ناحيةمن " عدم إلحاق األذىوسائل اإلعالم على مبادئ " ات/ن تدريب موظفييمك :اتلناجيل

الضرورية في أخذ يجب التركيز بشكل خاص على الحاجة كما فيما يتعلق باستغالل صور وقصص الناجيات لبيع القصص. 

إلقاء اللوم  الناتجة عن ضرار األ لزيادة الوعي املجتمعي ب ذلك خطوة أولية مهمة. وسيكون ات/لناجينلاملستنيرة وافقة امل

 عن ،اتالناجيوحقوق  الضحاياعلى 
ً
في الوقت الحالي تفتقر وسائل اإلعالم و  .ناية لهاالعتبارات وتقديم الرعأهمية  فضال

 ضعيفة وغير كافية وغير متخصصة.لبرامج املتواجدة فا القضايا،رفع الوعي حول مثل هذه من خاللها يمكن  إلى أي برامج

 

هذه فمن املهم معالجة  في تزايد ألسباب عديدة ات/بما أن زواج القاصرين :الطفالتزواج  رفع الوعي حول أضرار  -

 سنة. 18النتائج الضارة للزواج تحت سن حول وزيادة وعي األهل  ،الظاهرة

 

 وزيادةالقوانين املحلية، جلسات توعية بناًء على  عقدوذلك من خالل  :بالحقوق واالستغالل االقتصاديرفع الوعي  -

وضمان التركيز على  حقوقهن،، والتوعية املجتمعية بشأن عدم حرمان الفتيات من في امللكيةالنساء ي العام بحقوق الوع

 جانب الحماية.

 

 املساءلة وتماسك املجتمع

 

آليات  ،في كثير من األحيان ،املنظمات غير الحكوميةتمتلك  :بها اتاملستفيد إطالعفعالة، وضمان  تبليغإنشاء آليات  -

كجزء من املساءلة التنظيمية و . واملستفيدات بهااملستفيدين  ها تبقى بمعزل عن معرفة أو درايةولكنلشكاوى استجابة ل

 . بآليات االستجابةبمعرفة ودراية املستفيدات هم التأكد ن اململلمجتمعات 

على دراية  اتاملستفيدفيها تكون  الحاالت التيأو الشكوى في اإلبالغ دون الذي يحول بسبب الخوف و  ذلك،باإلضافة إلى 

الشكوى ال تصل على سبيل املثال: عندما ) اتإلى توفير نظام يحمي هوية املستفيدبحاجة  فإن آليات االستجابة باآلليات،

 مايداني بالفريق امل ية/غير معني ة/موظف تديره/يديرهقد الذي  ى مكتب اإلدارة أو املقر الرئيس ي، بل إلإلى املكتب امليداني

أحالتها والتحقيق يتم س، التي تخص االستغالل واالعتداء الجنس يتلك وخاصة  لتأكد من أن جميع الشكاوى،يحول دون ا

 هن/تجنب التعاقد مع األفراد الذين ليس لديهمو  ات/وظفيناملاختيار معايير صارمة في تطبيق يجب كما (. فيها بشكل كاف

 .ات/املهارات أو املعرفة أو األخالقيات للعمل مع املستفيدين

 

من  ات املحليةتوترات داخل املجتمعتالفي أي لضمان  تقديم املساعدة للمجتمعات املضيفة والنازحة على حد سواء: -

لى قدم إن لم يكن ع -واملجتمعات املضيفة ات /كل من النازحين القائمةخدمات التستهدف كافة املهم التأكد من أن 

من مشاكل مماثلة  الذين يعانون في كثير من األحيان املضيفة،لمجتمعات بالنسبة لعلى األقل بنسبة معقولة ف -املساواة 

 الفقر. منو 


