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ضمان أن يكون كل حمل 
مرغوبا فيه، كل والدة آمنة، 
وأن يحقق كل شاب وشابة 

كامل إمكاناتهم
تركز والية صندوق االأمم المتحدة للسكان عىل الوقاية من والتعامل مع حاالت العنف القائم 

ن الشباب، بما  نجابية، وتمك�ي عىل النوع االجتماعي، وتلبية احتياجات الصحة الجنسية واالإ
ي حاالت الطوارئ واالأزمات. صندوق االأمم المتحدة هو الوكالة العالمية المعنية 

يشمل �ن
نجابية  بمكافحة العنف القائم عىل النوع االجتماعي وتلبية احتياجات الصحة الجنسية واالإ

نسانية، وهي هيئة االأمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق أعمال مكافحة العنف  ي االأزمات االإ
�ن

ي المنطقة.
نجابية �ن القائم عىل النوع االجتماعي وتقديم خدمات الصحة الجنسية واالإ

يسعى الصندوق إلى تحقيق
 ثالث نتائج تحويلية

صفر من احتياجات تنظيم األسرة غير الُملباة

صفر من وفيات األمهات التي يمكن تجنبها

صفر من العنف القائم على النوع االجتماعي 
والممارسات الضارة



المقدمة
نسانية بالمنطقة من النساء واالأطفال،  ن للمساعدات االإ ي سياق االأزمة السورية، يعد 70 بالمئة من المحتاج�ي

�ن
ر بصورة غ�ي متناسبة من العنف  ي الت�ن

نجاب. تستمر النساء والفتيات �ن ي عمر االإ
و25 بالمئة هن نساء �ن

ض الحصول عىل معلومات وخدمات الصحة الجنسية  ي مواجهة عقبات تع�ت
القائم عىل النوع االجتماعي و�ن

نجابية. واالإ

تطور خدمات مكافحة العنف القائم 
على النوع االجتماعي والصحة الجنسية 

واإلنجابية

ي عرّضت النساء والفتيات لمخاطر 
بعد ع�ش سنوات تقريباً عىل بداية االأزمة، هناك جملة من العوامل ال�ت

ايدة فيما يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي والحاجة إىل الخدمات المتصلة بمكافحته، بما يشمل  ن م�ت
وح، وآليات التكيف السلبية، وتغ�ي  ن نجابية. يشمل هذا الكث�ي من حاالت ال�ن خدمات الصحة الجنسية واالإ

ن الرجال والنساء، وتزايد التوترات مع المجتمعات المضيفة، وتدهور الوضع االقتصادي  ي االأرسة ب�ي
االأدوار �ن

االجتماعي.

تُظهر االأدلة أن جائحة كوفيد-19 فاقمت أك�ش من مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي وزادت من 
االحتياجات لدى النساء والفتيات، وأثرت عىل حصولهن عىل الخدمات الكفيلة بإنقاذ الحياة. ورغم هذه 

التحديات، حقق صندوق االأمم المتحدة للسكان ومعه مجموعات العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
امج مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتماعي  نجابية الفرعية، تقدماً عىل صلة ب�ب والصحة الجنسية واالإ

نجابية: وخدمات الصحة الجنسية واالإ

تقدم المراكز الآمنة للنساء والفتيات مزيداً من الخدمات متعددة القطاعات بجودة عالية، مع 	 
ي 2019، وصل صندوق االأمم المتحدة للسكان إىل نحو 2.39 مليون 

ن عىل الدمج االجتماعي. و�ن ك�ي ال�ت
نجابية، وأك�ش من 1.29 مليون نسمة بخدمات مكافحة العنف  نسمة بخدمات الصحة الجنسية واالإ

ي المتوسط بالنسبة للعنف القائم عىل 
القائم عىل النوع االجتماعي. يمثل هذا زيادة بواقع 25 بالمئة �ن

النوع االجتماعي، مقارنة بمنجز عام 2018.  

تم تحقيق خطوات إيجابية نحو تعزيز استخدام المساعدات بالنقود والقسائم كأداة فعالة 	 
ن الوصول إىل  التكلفة لمنع والتعامل مع حاالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي، وتحس�ي

الخدمات، ال سيما أثناء انتشار جائحة كوفيد-19.

تعتمد برامج الفتيات اليافعات نُُهجاً متكاملة إذ تشمل العائالت والمجتمعات ومقدمي خدمات 	 
ن الفتيات اليافعات وإنشاء نظام صحي مستجيب الحتياجات  نجابية لتمك�ي الصحة الجنسية واالإ
اليافعات، من أجل تهيئة بيئة داعمة لهن ولحصولهن عىل حقوقهن الخاصة بالصحة الجنسية 

نجابية. واالإ

اتيجية تتحدى وتغ�ي من التقاليد االجتماعية الضارة والسلوكيات االجتماعية 	  أعمال الوقاية الس�ت
نسانية. ي االأزمات االإ

الضارة ع�ب العمل المجتمعي المهيكل، بما يشمل �ن

نسانية والتنمية.	  اكات والمبادرات المبتكرة تستفيد من تطور التكنولوجيا الأغراض المساعدات االإ ال�ش

امج وتصميمها ولتعزيز 	  ن الوكاالت بشكل موثوق وآمن لتبص�ي ال�ب إعالء أولوية إدارة البيانات ب�ي
التعاون ولدعم أعمال المنارصة.

يتم تعديل الأعمال لتوائم سياق جائحة كوفيد-19 بشكل رسيع وفعال وآمن، لالحتفاظ بقدرة 	 
ي المناطق النائية وع�ب آليات تقديم 

الوصول الالزمة للخدمات عالية الجودة، بما يشمل الخدمات �ن
نت. ن�ت الخدمة المتنقلة وع�ب االإ

 

عوامل التمكين
يجابية. فعىل سبيل المثال، القيادة القوية  ي هذه التطورات االإ

ي أسهمت �ن
هناك جملة من العوامل ال�ت

ي تنسيق مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتماعي إذ تقدم المرافق والمنشآت رداً متسقاً مع وضوح 
�ن

ام كب�ي بتطوير المعرفة  ن اتيجية ومع استخدام الموارد المحدودة بفعالية. هناك أيضاً ال�ت االأولويات االس�ت
ن بمكافحة العنف القائم عىل  ن المعني�ي ن وغ�ي المتخصص�ي والقدرات الخاصة بمقدمي الخدمة المتخصص�ي

ايدة من المجتمع إزاء تقديم الخدمة بشكل جيد  ن ن خدمة النساء والفتيات والثقة الم�ت النوع االجتماعي لتحس�ي
جم إىل تحسن سلوك السعي للحصول عىل الخدمة. ومع حفظ ال�ية يُ�ت

إضافة إىل ما سبق، تم تكريس جهود لرصد آثار تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة 
امج  ي توجيه تصميم ال�ب

/المردود ساعد �ن ات وأدوات رصد النتائج. رصد التأث�ي نجابية ع�ب مؤرسش الجنسية واالإ
ي أوساط من يحصلن 

وتعظيم عوائد االستثمارات وأظهر مستوى مرتفع من الرضا، وتزايد االإحساس بالسالمة �ن
نجابية ومكافحة العنف القائم عىل النوع االجتماعي. لقد ساهم تزايد  عىل خدمات الصحة الجنسية واالإ

ن التعامل مع االأزمة عىل جانب والتنمية  ابط ب�ي ي والتنمية معاً  بضمان مزيد من ال�ت
نسا�ن ن عىل العمل االإ ك�ي ال�ت

طويلة االأجل عىل الجانب االآخر. يمكن للمجموعات الفرعية أن تعزز من النظم الوطنية المعنية بإتاحة 
ي عىل 

ي التغي�ي االجتماعي. لكن هذه الجهود يجب أال تأ�ت
الوصول االآمن للخدمات عالية الجودة واالستثمار �ن

اً، التمويل المرن عىل عدة  ي تبقى الجهود المكرسة لها مطلوبة.وأخ�ي
نسانية، ال�ت حساب التعامل مع االأزمة االإ

امج، فضالً عن استمرارية الخدمات، وتدخالت الوقاية طويلة  ي ال�ب
سنوات الذي يسمح بتعديالت رسيعة �ن

ي المنظومات الوطنية.
االأجل، واالستثمارات القابلة للتنبؤ �ن

التوصيات 
نسانية دور مهم يلعبونه لدعم صندوق االأمم المتحدة للسكان والمجموعات  ن وصناع القرار والقيادة االإ عىل المانح�ي

نجابية، لالستفادة من التقدم المحرز  الفرعية المعنية بمكافحة العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ
نجابية من خالل توسيع نطاق الخدمات  ن التعامل مع العنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة الجنسية واالإ ولتحس�ي

. ي لها مردود كب�ي
وجعلها ممنهجة وفرض الطابع المؤسسي عىل الممارسات واالأعمال ال�ت

نجابية وبرامج العنف القائم عىل النوع االجتماعي  ي سياق جائحة كوفيد-19 فإن تقديم خدمات الصحة الجنسية واالإ
لكن �ن

ن وصناع القرار  يمكن أن تتعرض للخطر إذا تم تشتيت االأولوية إىل التداعيات الصحية لالأزمة ح�اً. إذاً، عىل المانح�ي
 : ي إعالء أولوية ما يىلي

االستمرار �ن

نجابية 	  امج الشاملة والمتخصصة للعنف القائم عىل النوع الجتماعي وخدمات الصحة الجنسية والإ ال�ب
ات االأزمات الصحية العامة مثل كوفيد-19. جميع  ي ف�ت

ورية كفيلة بإنقاذ الحياة، ال سيما �ن بصفتها خدمات �ض
برامج العنف القائم عىل النوع االجتماعي وتشمل مراكز النساء والفتيات االآمنة والخدمات المتنقلة، فضالً عن 

ورية يجب الحفاظ عىل استمرار تقديمها. نجابية، البد أن تعت�ب خدمات أساسية ورصن خدمات الصحة الجنسية واالإ

نجابية يجب أن 	  امج مكافحة العنف القائم عىل النوع الجتماعي والصحة الجنسية والإ التمويل المخصص ل�ب
وس كوفيد-19. ي جاءت مع انتشار ف�ي

ايدة ال�ت ض ي الحتياجات الم�ت يستمر، والأهم أنه يجب أن يل�ب

ن وهيئات االأمم المتحدة 	  كة. عىل المانح�ي ل يزال التصدي للعنف القائم عىل النوع الجتماعي مسؤولية مش�ت
ي تخفيف آثار هذا العنف. 

والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية والمحلية، أدوار هامة �ن

عاقة، واللذين هم أك�ش 	  ي احتياجات النساء والمراهقات واالأشخاص ذوي االإ ي تل�ب
امج ال�ت ي ال�ب

زيادة الستثمارات �ض
ي عىل النوع االجتماعي.

عرضة لخطر العنف المب�ن

يجب زيادة التمويل المرن متعدد السنوات المخصص للمجموعات الفرعية لمكافحة العنف القائم عىل النوع 	 
، إذ ثبت أن قابلية  ن كاء المحلي�ي نجابية، بما يشمل ذلك الموجه إىل ال�ش االجتماعي وخدمات الصحة الجنسية واالإ
ي تتعاطى مع 

امج ال�ت ن جودة التعامل ولتعظيم فائدة ال�ب التنبؤ بالتمويل واستمراريته عامالً بالغ االأهمية لتحس�ي
ي آن.

نسانية والتنمية االأطول أجالً �ن االحتياجات االإ

لمزيد من المعلومات: 

جنيفر ميكيل

قليمي لدعم سوريا رئيسة المكتب االإ
 miquel@unfpa.org

شيرين سعد هللا   

قليمية لتعبئة الموارد والشراكة المستشارة االإ

قليمي للدول العربية  المكتب االإ
   saadallah@unfpa.org
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