


“يجب عىل املجتمع الدويل أال يهدأ له بال حتى يتم القضاء كلًيا عىل العنف ضد النساء والفتيات، 

وضامن املشاركة السياسية واالقتصادية الكاملة للمرأة يف جميع أنحاء العامل. هذه النقاط حاسمٌة 

لدعم حقوق اإلنسان، فضاًل عن تحقيق التنمية املستدامة والسالم”. 

األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون



“إن إمكانية الحصول عىل  وسائل ملنع الحمل، والحياة يف مأمٍن من العنف الجنيس، هام من حقوق اإلنسان 

أو وقوع  كوارث. واالستجابة  نزاع  الوالدة عند نشوب  يتوقفن عن  والنساء ال  تختفى،  فالحقوق ال  األساسية. 

اإلنسانية تقتىض أال تعامل صحة النساء واملراهقات وحقوقهن عىل أنها قضايا ثانوية. فالخدمات التى من شأنها 

حفظ حياة املرأة الحامل التى عىل وشك الوضع، أو الفتاة املراهقة التي تعرضت للعنف الجنيس، هى خدماٌت 

حيويٌة مثل املاء والغذاء واملأوى”.

املدير التنفيذي للصندوق باباتوندي اوسوتيمني

 “تم اعتقال ابني وتعذيبه. 
عشنا في داريا لمدة ثمانية 
أشهر، تحت نيران القناصة 

والقصف، محاصرين بال طعام 
أو ماء. لقد كنا عائلة من 

المشردين داخليا ثم أصبحنا 
الجئين. أنا أم وحيدة ، 
وأرعى أربعة أطفال. نحن 
اآلن في أمان، وساعدني 

مركز المرأة كثيرا حتى أجد 
نفسي وقوتي الداخلية. تعلمت 

كيفية التحكم بمشاعري وفهم 
أوالدي بشكل أفضل.” جيهان 
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تشهد سوريا اليوم أكرب أزمة إنسانية يف العامل. فبحلول ديسمرب لعام 2015، قد أصبح أكرث من 

نصف الشعب السورى مجربين عىل الفرار من منازلهم. فمع استمرار الرصاع لخمس سنواٍت 

يف الجمهورية العربية السورية، واستمرار التفجريات، والقصف، والهجامت اإلرهابية وتسببها ىف 

قتل وإصابة وترشيد ماليني السوريني، نزح نحو 6.5 مليون شخص داخل سوريا نفسها، بينام 

يعيش أكرث من 4.8 ماليني شخص كالجئني يف الدول املجاورة.

األكرث  الضحايا  بني  من  والفتيات  فالنساء  اإلنسانية  الطوارئ  الحال يف جميع حاالت  وكام هو 

ضعًفا، فمئات اآلالف من النساء السوريات، مبا فيهن الالجئات الالىت فررن وكثرٌي من الالىت ال 

يزلن يف سوريا، حوامل وبحاجٍة إىل رعايٍة تقدم لألم والجنني، كام تتعرض العديد منهن ألشكاٍل 

مختلفٍة من العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي.

ويف املناطق التي تعاين من النزاعات ، غالبًا ما تكون النساء أكرث ضعًفا وميكن بسهولٍة تجاهل 

احتياجاتهن الخاصة جًدا أو إهاملها ىف املجتمعات تحت وابل النريان. تحتاج النساء إىل خدمات 

الصحة اإلنجابية لضامن سالمتهن أثناء الحمل والوالدة وحاميتهن من أشكال العنف القائم عىل 

النوع اإلجتامعي الشائع جًدا يف مجتمعات الالجئني. ولذلك كان تأمني سالمة النساء والفتيات 

املحارصات يف الرصاع هو املهمة الرئيسية لصندوق األمم املتحدة للسكان.

إجامالُ، يحتاج أكرث من 13.5 مليون شخٍص ىف سوريا إىل شكل ما من أشكال املساعدة اإلنسانية. 

من بينهم 4.5 مليون من النساء والفتيات يف سن اإلنجاب يعشن يف مناطق النزاع ، وأكرث من 

360,000 من هؤالء النساء حوامل. من بني هؤالء الالجئني يعيش مليونًا من النساء والفتيات 

ىف سن اإلنجاب يف مخيامت الالجئني واملجتمعات املضيفة ملخيامٍت مكتظٍة يف الدول الخمس 

املتأثرة باألزمة ىف سوريا، و 70,000 منهن حوامل. ومن بني خمسة ماليني من النساء السوريات 

الالىت نزحن بسبب القتال، هناك حواىل 430,000 يف حاجٍة إىل خدمات الصحة اإلنجابية، قبل 

الوالدة وبعدها، والحصول عىل عمٍل، وتقديم الخدمات. 

وعىل مدى السنوات الخمس املاضية، قدم الصندوق الخدمات آلالٍف من ضحايا حاالت العنف 

الصحة  خدمات  عىل  النساء  من  وغريهن  الضحايا  هؤالء  حصول  وكان  والنساء.  الفتيات  ضد 

اإلنجابية والخدمات الخاصة بتخفيف آثار العنف محدوٌد أو معدوٌم يف املناطق التي تسيطر 

عليها القوات املسلحة، واملناطق التي يصعب الوصول إليها، واملناطق التى يشتد فيها القتال. كام 

تعذر عىل أعداٍد كبريٍة من النساء الحصول عىل وسائل تنظيم األرسة، مام يعرضهن إىل الحمل غري 

املرغوب فيه يف ظل ظروٍف محفوفٍة باملخاطر.

رسالة من الصندوق
الكرامة والسالمة والصحة اإلجنابية جلميع النساء والفتيات السوريات
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وقد ركزت برامج الصندوق ىف التعامل مع األزمة السورية عىل الشباب، حيث تساعد هذه الربامج 

الفتيات والفتيان عىل البقاء يف املدرسة، وحصولهم عىل مواد النظافة، ومتكينهم ومشاركتهم يف 

مجتمعاتهم. ويرى الصندوق أن هذه الجهود لن تساعد فقط عىل ضامن سالمة وصحة هؤالء 

األوالد والبنات، ولكن أيًضا ستضمن، بعد أن ينضجوا ليأخذوا أماكنهم يف مجتمعاتهم، متتعهم 

بالثقة ىف النفس والقوة والقدرة عىل املساهمة يف إعادة بناء مجتمعهم وثقافتهم عندما تنحرس 

األزمة.

كام يهتم الصندوق بالوقاية من العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي، ليس فقط عىل مستوى 

األرسة واملجتمع، ولكن أيًضا عىل املستوى الوطني واإلقليمي لوقف ما يشكل ىف الواقع تهديًدا 

حقيقيًّا للنساء املتأثرات بالرصاع. و امليزة التى يتمتع بها الصندوق كذراٍع لألمم املتحدة متكنه 

التنمية الدولية، واإلغاثة اإلنسانية، وجهود التوعية، كام يعمل  من العمل عرب جميع مجاالت 

واملرشدين  األصليني،  السكان  ذلك  يف  مبا  املضيفة  املجتمعات  يف  السكان  مع جميع  الصندوق 

والالجئني واملهاجرين.

ويركز الصندوق بشكٍل أساىسٍّ عىل تقديم خدمات الطوارئ وإيجاد أماكن آمنٍة للنساء والفتيات. 

يف  رسميٍة  هياكل  لتصبح  تطويرها  ميكن  حلوٌل  ولكنها  مؤقتة،  إصالحاٍت  ليست  الربامج  هذه 

نهٍج  اتباع  تدعم  ودامئٍة  األمد  طويلة  أنظمٍة  العملية وضع  وتشمل هذه  الناشئة.  املجتمعات 

النهج  هذا  لالجئني.  وأخرى  األصليني  للسكان  واحدٌة  موازية:  هياكل  خلق  من  بداًل  متكامٍل 

املتكامل يفيد املجتمعات القامئة وكذلك الالجئني املنضمني لتلك املجتمعات. كام ميكن أن تتبنى 

الجهات الحكومية املحلية فيام بعد تلك الهياكل التي تم إنشاؤها لتصبح جزًءا من عملية إنشاء 

مجتمعاٍت أكرث استقراًرا.

وقد واجه الصندوق طوال العام املايض تحدياٍت خطريًة يف تقديم املساعدة اإلنسانية إىل 13.2 

خطوط  يف  والتغيريات  النشط،  فالرصاع  سوريا؛  داخل  املساعدة  إىل  حاجٍة  يف  شخٍص  مليون 

املتعمدة لجهود اإلغاثة  التمويل، والعرقلة  أمنيٍة كافيٍة،و نقص  املواجهة، وعدم وجود هياكل 

والتدخل فيها من جانب األطراف املتصارعة، كل ذلك يصعب جهود اإلغاثة الفعالة. كام تواجه 

عىل  املفروضة  والقيود   ، والقانونية  التنظيمية  الناحية  من  املتعمدة  العرقلة  اإلغاثة  وكاالت 

تحركات عامل اإلغاثة، واملطالب اإلدارية املرهقة، والتدخل املبارش ىف إيصال املساعدة اإلنسانية 

بشكٍل فعاٍل، حتى يف حاالت الطوارئ والخدمات األساسية.
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بعد 

سنوات من الصراع 5
فى سوريا
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فى  وقعت  إما  اجملاورة  الدول  من   5
من  ماليني  استقبلت  أو  الصراع،   براثن 

الالجئني السوريني

من الدول املجاورة 5

فى 5        مولود  حوالى  5,000  والدة 
يدعمها  واحدة،  متخصصة  عيادة 
فى  للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق 

الزعترى مخيم 

5,000
مولود 

سن  في  والفتيات  النساء  من  ماليني   5
كفاية  عدم  ظل  فى  مهددات،  اإلجناب 
القائم  والعنف  اإلجنابية،  الصحة  خدمات 

على النوع اإلجتماعي

5,000,000
من النساء والفتيات 

الهدف 5 من أهداف التنمية املستدامة هو 
“حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء 

والفتيات”

5 الهدف

قويًا  دعًما  الصندوق  يقدم 
خلمسة عشر مركزًا للشباب

مركًزا 15

للشباب

من كل خمس سيدات  واحدةٌ 
مجتمعات  فى  أسرةً  تعول 

السوريني الالجئينب 

1 من كل 5سيدات

اإلجناب  فى سن  من كل خمس سيدات  واحدةٌ 
من املرجح أن تصبح حاماًل مع فرٍص محدودٍة أو 
معدومٍة خلدمات الصحة اإلجنابية في كثير من 
األحيان؛ وتواجه هؤالء السيدات خطرًا متزايًدا 

بحدوث مضاعفات تهدد احلياة

1 من كل 5سيدات
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"أنا ال أريد الزواج اآلن. فأنا أحب 
الذهاب إلى مركز المرأة للتعلم 

والتعرف على اصدقاء جدد. عرفت في 
المركز عواقب الزواج والحمل المبكر 
وأنا أخذ دروس في اللغة اإلنجليزية 
أيضا. رد أمي المعتاد على الرجال 
الذين يسألون عن الفتيات للزواج 

هي أنه ليس لدينا أي امرأة للزواج. 
ويسعدني أن أتلقى هذا النوع من الدعم 

من والدتي " زينب، 15 سنة



خالل خمس سنواٍت من الرصاع السوري، توسع القتال ونتائجه ليشمل خمًسا من دول الجوار، فقد أثرت األزمة بشكٍل مبارش عىل خمس 

ماليني من النساء والفتيات يف سن اإلنجاب. وقد أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة 19 يونيو هذا العام يوًما دوليًا للقضاء عىل العنف 

الجنيس يف حاالت الرصاع، وكجزٍء من هذه املبادرة، وضعت األمم املتحدة املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات كهدٍف رئييٍس 

لجهود اإلغاثة يف الرصاع السوري.

تعول واحدة من كل خمس سيدات أرسة يف مجتمعات الالجئني السوريني، وواحدة من كل خمس نساء يف سن اإلنجاب من املرجح أن 

تكون حاماًل. ومن دون حصولهن عىل خدمات الصحة اإلنجابية، تواجه هؤالء السيدات زيادة خطر حدوث مضاعفات تهدد حيانهم 

وكذلك حياة أطفالهم.

ومع اإلعالن عن الخطة اإلقليمية لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات لعام 3RP( 2016(، وخطة اإلستجابة األنسانية لسوريا لعام 2016 

)HRP(، وخطة تعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات )RSD( لعام 2016، تبنت األطراف املوقعة الحصول عىل الحامية واملساعدة للنساء 

والفتيات والفتيان والرجال دون متييز وبشكل متساوي كمبدأ أساىس للجهود الدولية ملعالجة األزمة السورية؛ فالهدف من الخطط هو 

تقديم املساعدة بطريقٍة آمنٍة مع احرتام كرامة جميع الناس، وضامن توفري املساعدات بدون توقيع رضر، والقصد من هذه الخطط هو 

إرشاك مجتمعات الالجئني والنازحني واملترضرين يف تطوير برامج الدعم التي تلبي احتياجاتهم الخاصة. 

رسالة صندوق األمم املتحدة للسكان
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يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان عىل نحٍو وثيٍق مع الحكومات، ووكاالت األمم املتحدة األخرى، 

واملنظامت املجتمعية، واملنظامت غري الحكومية، وغريها من الرشكاء لضامن إدماج الصحة اإلنجابية 

ضمن حاالت الطوارئ. وتحت شعار “والدة آمنة حتى هنا”، يعد الصندوق هو املتعهد األول عامليًا 

يف توفري خدمات صحة األم يف األوضاع اإلنسانية، كام يعد الصندوق أيًضا الوكالة الرائدة ىف التعامل 

مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتنفيذ تدابري حامية املرأة والدفاع عن حقوقها. 

وقد وفر الصندوق لوازم النظافة، ولوازم الوالدة وتنظيم األرسة، واملوظفني املدربني، وغريهم من 

أشكال الدعم للفئات الضعيفة من السكان، ويعمل عىل ضامن تلبية احتياجات املرأة والشباب سواًء 

ىف اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، أوخالل مرحلة إعادة اإلعامر، ويف ما ييل قوائم إنجازات الصندوق 

والرشكاء سواًء عىل الصعيد اإلقليمى أو ىف كل دولٍة يجري تنفيذ خطط الصندوق بها.

إنجازات ومالمح 2015
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عىل الصعيد اإلقليمى
فعلى الصعيد اإلقليمى، حقق صندوق األمم املتحدة للسكان اإلجنازات التالية :

•  موامئة نظام “عموم سوريا” لتنسيق مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي )WOS GBV(، مبا يف ذلك قيادة هذا التنسيق عىل 

أرض الواقع، فقدم الصندوق من خالل دوره التنسيقي، للمرة األوىل، تحلياًل للوضع فيام يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

لعموم سوريا مبناطق داخل سوريا بدءاً من دمشق وكذلك عرب الحدود من تركيا واألردن.

القضايا  التقارير عن  النوع االجتامعي ترمي إىل تحسني سبل إعداد  القائم عىل  بالعنف  •  تأسيس شبكة متخصصة للصحفيني املعنيني 

املتعلقة بهذا العنف يف سياق األزمة السورية، والغرض من هذه الشبكة هو تعديل طرق إعداد التقارير؛ للحد من الرضر غري املقصود 

لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتحسني كفاءة التقارير املقدمة بشأن هذه القضايا.

•  إعداد دليل تدريبى استناًدا إىل كتيب الصحفيني : إعداد التقارير حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي بشكل يهدف إىل تقديم 

املامرسات املهنية األنسب إلعداد تلك التقارير.

•  إعداد كتاب للصحفيني عن أفضل الطرق لكتابة التقارير عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األزمة السورية.

•  قيادة تقييم إقليمى مشرتك بني الوكاالت ، للنظر يف الكيفية التي يتم بها إدماج العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضمن االستجابة 

اإلنسانية لألزمة السورية يف األردن والعراق ولبنان وشامل سوريا.

•   قيادة شبكة إقليمية من املنظامت للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األزمة السورية.

•  وضع آليٍة متكاملٍة لتمكني املجتمعات املحلية والالجئني السوريني من الحصول عىل خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

األردن والعراق ولبنان.

•  متكني املرأة واملساعدة عىل حامية حقوقها اإلنسانية من خالل 64 مركزاً للنساء ومكانًا آمًنا لهم يف البلدان املترضرة من األزمة السورية، 

وهذه األماكن األربع والستون متكن النساء والفتيات من الحصول عىل مجموعٍة واسعٍة من األنشطة الرتفيهية والنفسية واالجتامعية، 

وتدريباٍت مهاريٍة عىل سبل العيش، باإلضافة إىل إحالتهم لوحدات الصحة وكذلك للخدمات املتخصصة يف الصحة اإلنجابية املتخصصة، 

وخدمات ما قبل وبعد الوالدة.

•  املساعدة ىف الحد من وفيات األمهات من خالل دعم 119 عيادٍة متنقلٍة، ومراكز الرعاية الصحية األولية، واملستشفيات يف سوريا، و يف 

البلدان املضيفة لالجئني؛ لتقديم مجموعٍة كاملٍة من خدمات الصحة اإلنجابية مبا يف ذلك الوالدة اآلمنة لألطفال.

•  تقديم أكرث من 3.6 مليون خدمٍة من الخدمات املتعلقة بالصحة اإلنجابية للمرأة داخل سوريا، و300,000 خدمٍة من خدمات الصحة 

اإلنجابية يف البلدان املجاورة
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الجمهورية العربية السورية
ومتثلت إجنازات صندوق األمم املتحدة للسكان فى سوريا فى التالى:

•  توزيع قسائم الصحة اإلنجابية التي متكن املرأة من الحصول عىل الخدمات الصحية املجانية لألمهات يف سوريا 

مبتوسط 500 قسيمٍة شهريًا.

والتعامل معه،  االجتامعي  النوع  القائم عىل  العنف  الوكالة ملنع  برامج  فرًدا من خالل   74,702 إىل  •  الوصول 

مبا يف ذلك تفادي األرضار الناتجة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والوقاية منه. وقام الصندوق برفع 

الوعي، وتقديم التوعية بالخدمات الصحية والدعم النفيس واالجتامعي، كام وفر الصندوق هذا العام خدمات 

املشورة الفردية والجامعية إلجامىل 33,148 حالٍة حتى اآلن.

•  وضع برامج متكني النساء والفتيات، مبا يف ذلك توفري 22 مساحٍة آمنٍة للنساء والفتيات )WSS(، والتى توفر 

مكافحة  برنامج  غطى  وقد   . وتوعوية  واستشارية  توظيفية  دورات  وتقديم   )IGAS( للدخل  مدرة  أنشطة 

دمشق،  والريفية يف  الحرضية  املناطق  ذلك  مبا يف  محافظٍة،  أحد عرش  االجتامعي  النوع  القائم عىل  العنف 

وحلب، وحامه، وحمص، والالذقية، وإدلب، والحسكة، ودرعا، وطرطوس، والسويداء.

الحكومية  غري  الوطنية  املنظامت  من  بدعٍم  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  من  الحد  برامج  •  تنفيذ 

)NGOs( ونظرائهم الحكوميني. وقد قدمت أنشطة بناء القدرات؛ مجموعًة من التدريبات بدًءا من التوعية 

اإلغاثة  لعامل  تخصصاً  أكرث  لتدريب  وصواًل  منه،  والوقاية  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  بالعنف  األساسية 

والعاملني يف املجال الطبي، مثل اإلدارة الرسيرية للناجني من االغتصاب.

•  وضع واعتامد بروتوكول لإلدارة الرسيرية لإلغتصاب، مخصٌص لعامل اإلغاثة املعنيني بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي ىف شامل سوريا.

•  توسيع وتنويع نطاق العمليات عرب الحدود السورية، وفقاً لقرار مجلس األمن رقم 2165 لعام 2014، ورقم 

2191 لعام 2014. فقد قدم صندوق األمم املتحدة للسكان من ابريل حتى نوفمرب 2015، أكرث من 50,000 

من خدمات الصحة اإلنجابية للسيدات السوريات ىف شامل سوريا، وقدم الدعم لحواىل 640 حالة والدٍة، من 

بينها 230 حالة والدٍة قيرصيٍة شهريًا، وقدم خدماٍت متعلقٍة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي من خالل 

الوحدات الصحية واملساحات اآلمنة للمرأة ىف كٍل من شامل وجنوب سوريا.
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1.1 مليون33,635 500
توزيع قسائم الصحة اإلجنابية 

مبتوسط 500 قسيمٍة شهريًا 
إمداد 33,635 سيدٍة بخدمات 

الدعم النفسى
توفير خدمات الصحة اإلجنابية والعنف القائم 

على النوع االجتماعي 1.1 مليون امرأة

بإرسال  التنفيذيني،  رشكائها  و  املتحدة  األمم  مع  جنب  اىل  جنباً  باملشاركة  الصندوق  قام   2015 ديسمرب  •  ىف 

شحناٍت من تركيا واألردن إىل الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 43,719 مستفيٍد ىف حلب، وإدلب، 

اإلنجابية  للصحة  والخدمات  املؤن  ُوجهت  وقد  دمشق،  ريف  ومحافظات  وحامة،  وحمص،  الزور،  ودير 

ىف  أرسٍة   1,200 عىل  النظافة  مستلزمات  توزيع  إىل  باإلضافة  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  ومشاكل 

درعا.

وشامل  دمشق،  ىف  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  تنسيق  نظام  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  •  يقود 

وجنوب سوريا، فضاًل عن مجموعة العمل الفرعية للصحة اإلنجابية يف شامل سوريا.

•  اعتامد “دليل التعامل مع مضاعفات رعاية الوالدة” املعدل.

•  إمداد 33,635 سيدٍة بخدمات الدعم النفىس.

•  توفري 1.1 مليون من خدمات الصحة اإلنجابية ولالستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والحد منه.

حزمة  من  األدىن  الحد  ذلك  ىف  مبا  اإلنجابية،  بالصحة  املتعلقة  املشاكل  عىل  املتخصصني  من   670 •  تدريب 

الخدمات األولية وتنظيم األرسة.

•  تسليم مستلزمات النظافة لعدد 49,806 من النساء النازحات بالداخل، و88,265 فوطٍة صحيٍة.

•  توفري مستلزمات النظافة لعدد 17,034 من الرجال النازحني بالداخل.
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تم  وقد  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  بالعنف  الخاص  املعلومات  إدارة  لنظام  الوطنية  التنسيق  جهود  •  قاد 

اختيار لبناَن باعتباره أحد الدول الست عىل مستوى العامل التى تنفذ مرشوع 2015-2016 بدعٍم من الحكومة 

الكندية، والذى يهدف إىل تعزيز جمع البيانات بشكٍل آمٍن وأخالقٍي، وتقديم الخدمات للناجني من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي.

•  قدم الصندوق الدعم الستحداث مقرٍر تعليمٍى حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي لطالب التوليد، يف 

عىل  إلزاميًا  املقرر  أصبح  الصندوق،  لعبه  الذي  الناجح  للدور  ونظًرا  يوسف،  القديس  بجامعة  التوليد  كلية 

التوليد. طلبة 

•  أرشك أكرث من 1,400 من أفراد املجتمع يف املناطق املحيطة مبخيامت الالجئني، واملجتمعات املضيفة لالجئني، 

يف مشاريع محددة تهدف إىل الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

•  أرشك الرجال والفتيان كعوامل مؤثرٍة يف األرس واملجتمعات املحلية بهدف الحد من مخاطر العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي الذى تواجهه النساء والفتيات، وتعزيز االعرتاف بحقوق الجنسني.

عنًفا  “كفى  ومنظمة  واالستغالل.  باالتجار  املهددات  والفتيات  للنساء  الحامية  يوفر  آمًنا،  محليًا  مأًوى  •  أقام 

واستغالاًل” هي منظمة مجتمعٍ مدىٍن نسائيٍة لبنانيٍة علامنيٍة غري حكوميٍة وغري هادفٍة للربح، تهدف إىل خلق 

لبنان
في لبنان، أجنز الصندوق ما يلي:

مجتمعٍ خاٍل من املفاهيم والسلطات الذكورية، االجتامعية، واالقتصادية، والقانونية، القامئة عىل التمييز ضد 

املرأة. وقد تم تجديد مأوى كفى وافتتاحه بنجاح.

التي  واالقتصادية  االجتامعية  األنشطة  خالل  من  الالجئني،  ومجتمعات  املضيفة  باملجتمعات  املرأة  •  متكني 

تهدف إىل كرسحلقة العنف، حيث قام صندوق األمم املتحدة للسكان بلبنان، مع اثنني من الرشكاء املنفذين، 

مببادراٍت اقتصاديٍة واجتامعيٍة تجريبيٍة، تضم ما مجموعه 160 من النساء املعرضات لخطر اإلصابة يف جبل 

لبنان، وشامل لبنان.

•  قيادة الجهود الرامية إىل تعزيز خدمات تنظيم األرسة يف مواجهة تزايد أعداد الوالدات بني الالجئات السوريات، 

وقد أخذ الصندوق زمام املبادرة يف وضع نهٍج شامٍل لرعاية الصحة اإلنجابية الفورية وطويلة األجل.

املحلية، كام  الصحية  الخدمات  تقديم  لتحسني نظم  اإلنجابية، وذلك يف محاولٍة  الصحة  •  رفع كفاءة خدمات 

قدم الصندوق الدعَم ملراجعة وتحديث دليل تقديم خدمات الصحة اإلنجابية التابعة لوزارة الصحة العامة.

مبشاركة  وذلك  للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  قيادة  تحت  اإلنجابية  الصحة  خدمات  تقديم  دليل  •  تنقيح 

مجموعٍة مشهورٍة من الخرباء متعددى التخصصات.
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 160

1 من 6

1,400 

 قام مببادراٍت اقتصاديٍة واجتماعيٍة
 جتريبيٍة، تضم ما مجموعه 160 من

 النساء املعرضات خلطر اإلصابة في جبل
.لبنان، وشمال لبنان

اختير لبناَن باعتباره أحد الدول الست على 
مستوى العالم التى تنفذ مشروع يهدف إلى 

تعزيز جمع البيانات بشكٍل آمٍن وأخالقٍي، وتقدمي 
اخلدمات للناجني من العنف القائم على النوع 

االجتماعي

اشرك اكثر من 1.400 من اعضاء اجملتمع 
فى املناطق احمليطة مبخيمات الالجئني و 

اجملتمعات املضيفة
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•  الوالدة اآلمنة 7-8 مواليد يوميًا، بعيادة الوالدة التى يدعمها الصندوق، مبخيم الزعرتى.

•  إعطاء مزيٍد من األولوية لسياسات وبرامج التنمية الوطنية التي تستهدف تلبية احتياجات املراهقني بني النازحني، 

مع الرتكيز بصفٍة خاصٍة عىل الفتيات املراهقات، وقد ساعد ذلك عىل زيادة الثقافة الجنسية الشاملة، والصحة 

الجنسية واإلنجابية.

•  تجهيز املنظامت الوطنية غري الحكومية، ونظرياتها الحكومية؛ إلضفاء الطابع املؤسيس عىل برامج اتباع منط حياٍة 

صحٍي للنهوض بالصحة اإلنجابية للشباب، مبا يف ذلك الفئات األكرث عرضًة للخطر.

الشباب  “متكني  األساسية  التدريبية  الدورات  يف  املشاركني  السوريني  الالجئني  شباب  من   425 الصندوق  •  خدم 

لبعضهم البعض” )Y-PEER(، يف دير عال، مخيم سايرب سيتي، مخيم الزعرتي.

•  خدم الصندوق 4,910 من الشباب الذين شاركوا ىف برامج اتباع أمناط الحياة الصحية، مبا يف ذلك الربامج التي 

تعزز الصحة اإلنجابية من خالل برامج مؤسسية أو هياكل غري رسمية.

باإلشرتاك مع مؤسسة كويست سكوب  السوريني  الالجئني  يديره شباب  الزعرتي  للشباب يف مخيم  أقام مركز     •

للمنظامت غري الحكومية، مام أضفى الطابع املؤسيس عىل برامج أمناط الحياة الصحية بني الالجئني.

األردن
وفى األردن متثلت إجنازات صندوق األمم املتحدة للسكان فى ما يلى:

•  بالتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )UNHCR(، وبالرشاكة مع معهد صحة األرسة 

)IFH(، قدم صندوق األمم املتحدة للسكان خدمات املشورة القانونية يف املراكز املتكاملة للنساء والفتيات يف 

القائم عىل  والعنف  الجنىس،  العنف  القطاعات لضحايا  متعددة  الشاملة  الخدمات  الزعرتي، كجزٍء من  مخيم 

النوع اإلجتامعي.

مع  بالتنسيق  للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  اإلنسانية  الربامج  خالل  من  الجارية  الجهود  تعزيز  عىل  •  عمل 

الجهات املعنية األخرى ملنع االستغالل واالعتداء الجنسيني.

• استمرار دعم الصندوق يف توفري خدمات الصحة اإلنجابية لالجئني السوريني.

•  والدة 4,373 طفاًل، ىف الفرتة من يوليو 2013 إىل منتصف نوفمرب عام 2015، ىف العيادة التابعة لجمعية العون 

الصحي باألردن )JHAS(، وصندوق األمم املتحدة للسكان يف مخيم الزعرتي.

•  منذ نوفمرب عام 2015، قام الصندوق بدعم حاالت الوالدة الطارئة وخدمات رعاية األطفال حديثي الوالدة يف 

.)IMC( مستشفى األزرق” من خالل رشيكها التنفيذي – الهيئة الطبية الدولية“
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4,900

صفر

10 مواليد 

أشرك 4,900 من شباب الالجئني 
السوريني فى برامج اتباع أمناط احلياة 

الصحية

صفر عدد الوفيات و 4,373 عدد 
الوالدات، في عيادة الصحة االجنابية في 
الزعتري خالل الفترة من يوليو 2013 

نوفمبر 2015

الوالدة اآلمنة لعشرة مواليد يومًيا، 
مبخيم الزعترى
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والرجال  والفتيات  السيدات  من  الالجئني،  من   94,000 من  ألكرث  اإلنجابية  الصحة  خدمات  تقديم  يف  •  إستمر 

والفتيان املقيمني يف تسعة مخيامٍت مسجلٍة.

•  قدم 20,997 استشارٍة، مبا يف ذلك 16,909 استشارٍة لرعايٍة أثناء الحمل، و385 لرعايِة ما قبل الوالدة، و1,110 

 9 خالل  من  وذلك  القيرصية،  للعمليات  و935   اإلرشاف،  تحت  للوالدات  و3,448  األرسة،  لتنظيم  استشاراٍت 

عياداٍت يف 5 مخيامٍت لالجئني يف أربيل و السليامنية ودهوك.

•  تكفل بتقديم خدمات الصحة اإلنجابية ألكرث من 247,000 الجٍئ من خالل دعم اإلدارات العراقية للصحة، وذلك 

من خالل توفري 28 من مقدمي الرعاية واملراقبني يف مخيامت أربيل والسليامنية ودهوك.

•  قدم الخدمات املتعلقة بالوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعامل معه يف عرشة مراكز نسائيٍة 

يدعمها  التى  املراكز  مع  امرأًة   22,065 تعامل   2015 عام  خالل  وىف  وخارجها،  املخيامت  مواقع  يف  مختلفٍة، 

الصندوق.

العراق
وأما إجنازات صندوق األمم املتحدة للسكان فى العراق فتمثلت فى اآلتى:

•  توزيع أكرث من 50,000 مجموعة من اللوازم الصحية النسائية عىل النساء يف سن اإلنجاب مبا يف ذلك النساء 

الحوامل لتقليل امكانيات التعرض للرضر.

•  تعزيز االستجابة الطبية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مرافق الرعاية الصحية األولية، من خالل بناء 

قدرات 67 من مقدمي الخدمات الصحية بشأن التدابري العالجية الرسيرية لالغتصاب ورعاية الضحايا.

•  قاد الجهات الفاعلة اإلنسانية يف تنفيذ نظام إدارة املعلومات الخاص بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

العراق، وقد تكفل ذلك بالجمع اآلمن واألخالقى للبيانات والربمجة والتوعية القامئة عىل األدلة.

•  عمل مع 1,806 من الشباب، مبا يف ذلك الفتيات املراهقات يف ستة مخيامٍت لالجئني ومناطق خارج املخيامت؛ 

لضامن اتخاذهم القرارات املناسبة املتعلقة باملواضيع الصحية اإلنجابية والجنسية.
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 20,997
 247,000 22,065 

ضمان توفير خدمات الصحة اإلجنابية 
ألكثر من247.000 الجئ

تقدمب 20.997 استشارة ، من خالل 
تسع عيادات في خمسة مخيمات 

لالجئني في أربيل والسليمانية ودهوك

توفير خدمات اإلستجابة للعنف 
القائم على النوع االجتماعي ل 

22,065 إمرأه  و فتاه
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•  دعم مجتمعات الالجئني واملجتمعات املضيفة بإتاحة الوصول إىل الخدمات الشاملة للرعاية الصحية اإلنجابية 

ذات الجودة.

•  تعاون مع وزارة الصحة املرصية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )UNHCR(، وصندوق األمم 

األولية،  الصحية  الرعاية  العاملية )WHO(، ىف رصد وحدات  الصحة  )اليونيسيف(، ومنظمة  للطفولة  املتحدة 

والتي تخدم السوريني  النازحني.

•  من خالل التنسيق الوثيق مع وزارة الصحة املرصية، وغريها من الرشكاء الرئيسيني، قام صندوق األمم املتحدة 

للسكان ىف مرص بإدماج التوعية املجتمعية مع التعامل مع املشاكل الصحية من خالل تدريب العاملني يف مجال 

صحة املجتمع، وتنفيذ حمالت التوعية الصحية، وإنشاء أماكن مخصصة للشباب.

مصر
وفى مصر كانت إجنازات صندوق األمم املتحدة للسكان على النحو التالى:

•  الرتكيز بشكٍل خاٍص عىل تعزيز التامسك االجتامعي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة، من خالل دمج املرصيني 

يف معظم أنشطة التوعية بني الالجئني السوريني.

املرصي  الشباب  من  كاًل  ضمت  التي  املجتمعات  يف  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  أنشطة  عىل  التدريب  •  توفري 

.)Y-PEER( ”والسوري من كِال الجنسني، من خالل التنسيق مع شبكة “متكني الشباب لبعضهم البعض

•  تعزيز االستجابة الطبية للعنف الجنيس، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املستشفيات العامة، وقد عمل 

الصندوق عىل نحو وثيق مع وزارة الصحة عىل وضع دليل وبروتوكول طبى للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

وكيفية التعامل مع ضحايا هذا العنف.
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الرعاية الصحية 
التدريب اإلنجابية

االستجابة 
الطبية

حتسني فرص حصول الالجئني واجملتمعات 
املضيفة على الرعاية الصحية اإلجنابية 

الشاملة ذات اجلودة 

توفير التدريب على أنشطة الصحة اجلنسية 
واإلجنابية في اجملتمعات 

تعزيز االستجابة الطبية للعنف اجلنسي، 
والعنف القائم على النوع االجتماعي في 

املستشفيات العامة

21



الوطنية  األولية” )MISP(، واملجموعة  الخدمات  األدىن من حزمة  “الحد  تدريبية حول  15 دورة  إقامة  •  تيسري 

للصحة اإلنجابية جاهزة لبدء التأسيس، حيث تم إعداد ما مجموعه 13 دورٍة تدريبيٍة عىل “الحد األدىن من حزمة 

الخدمات األولية” )MISP( ملقدمي الخدمات من األتراك والسوريني، وتم تدريب 321  فرًدا منذ عام 2013.

•  تأسيس سبعة مساحات آمنٍة للمرأة )الوحدات اإلرشادية لصحة املرأة( للنساء والفتيات يف عام 2015، وتقدم 

هذه املراكز خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، وتنظيم األرسة )FP(، وخدمات تخفيف آثار العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي، وتوزيع أدوات النظافة.

• وقد استفاد أكرث من 16,968 الجئًا سوريًا من خدمات تنظيم الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة.

•  استفادت 4,798 الجئًة سوريًة أخرى من الخدمات الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف عام 2015.

تركيا
إجنازات البرامج اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان فى تركيا متثلت فى:

الجهات  وبعض  الحكومية،  غري  واملنظامت  املراكز  خالل  من  النظافة  مستلزمات  من   170,000 حواىل  •  توزيع 

الحكومية.

•  إعداد ونرش وتوزيع 5.2 مليوَن كتيٍب باللغة العربية منذ عام 2014، تغطي قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية، 

وتنظيم األرسة، والصحة العامة، والتغذية، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.

حاجة  بتحديد  برتكيا  للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  تسمح  تركيا،  يف  الصحة  وزارة  مع  تفاهٍم  مذكرة  •  إعداد 

الالجئني السوريني ملنتجات تنظيم األرسة داخل وخارج سكان املخيامت.

•  بناًءا عىل تقييم االحتياجات الذى تم إجراؤه من خالل تعاوٍن وثيٍق مع وزارة الصحة، تم رشاء 8,000 لولٍب، 

و62,700 قرٍص ملنع الحمل، و900,000 واٍق ذكرٍي، تم توزيعهم عىل 23 مخياًم، و16 مقاطعٍة من خالل مديريات 

الصحة العامة.
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 170,000

 412,000

5.2 مليون

توزيع حوالى 170,000 من 
مستلزمات النظافة

توزيع 5.2 مليون نسخه من كتيٍب باللغة 
العربية حول الصحة اجلنسية واإلجنابية

تقدمي خدمات ألكثر من 412.000 سورى 
فى سبع مراكز فى جميع أنحاء تركيا
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يف النزاعات التي طال أمدها مثل األزمة يف سوريا، تتحمل األرس الكثري من 

الحرب.  . وهذه قصص لست عائالت عصفت بهم  املشقة والخسارة واألمل 

يف كل قصة، أرغمت النساء عىل تويل قيادة أرسهم، وعىل الكفاح من أجل 

الحفاظ عليهم معاً، وذلك عىل الرغم من الصعوبات االقتصادية والضغوط 

تواجه سالمة وصحة  التى  التهديدات  الجسدي. وتظل  االجتامعية والخطر 

الالىت  اليائسات  األمهات  قلق  عىل  تبعث  خاٍص  بشكٍل  والفتيان  الفتيات 

الحرب املستعرة  األمان واملأوى والغذاء لهم ىف ظل  للحفاظ عىل  يكافحن 

إنها رائعة “. حولهم. إن شجاعتهم ومثابرتهم أقل ما يقال عنها “ 

دراسة الحاالت 
وملحات من حياتهم
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تبلغ من العمر 17 عاما، متزوجة وُرزقت مؤخراً بطفلها األول. وقالت إنها جاءت يف األصل إىل العيادة التي يدعمها الصندوق للحصول عىل الرعاية بعد الوالدة. ويف وقت 

الحق، بناء عىل نصيحة من موظفي مركز، بدأت أمل ىف اللجوء إىل مستشار مدرب ملساعدتها عىل التعامل مع صدمة ترشدها من بيتها والضغط الناتج عن كونها زوجة 

يف سن املراهقة وأم جديدة، بينام تعيش يف مخيم لالجئني. يف وقت الحق جاءت أمل إىل مركز املرأة التابع للصندوق يف دير عال باألردن لحضور املزيد من الدورات 

التدريبية املتقدمة والتي يتم تقدميها ملساعدة النساء عىل تطوير املهارات املنزلية ومهارات ما قبل التوظيف. وتقول نور “اود تعلم مهارات وحرف جديدة”،. واضافت 

“انهم يساعدوننى عىل تعلم ما أحتاجه للحصول عىل حياة أفضل.”...

أمل 
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“يجب أن أكون قوية. قويت هي اليشء الوحيد الذي ميكن أن تدعم أبنايئ “. أصبحت عايدة، 40 عاما، متطوعة للتوعية بالصندوق منذ وصولها إىل مجتمع الالجئني يف 

املرج بالبقاع ىف لبنان. ووظيفتها تحديد النساء اللوايت ميكنهن اإلستفادة من الخدمات الطبية والنفسية واالجتامعية واملهنية يف املركز. و تفرس عايدة : “لقد أعطاين برنامج 

الصندوق الثقة الالزمة إلفتتاح عميل الخاص، وكذلك الثقة للدفاع عن نفيس،” وتضيف : “أنا سعيدة لكوىن قادرة عىل مساعدة النساء السوريات األخريات.”

عايدة

دراسة الحاالت وملحات من حياتهم
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“كان علينا أن نرتك دارنا ألن داعش انتقلوا إىل جوارنا يف حلب.” تفرس ربيعة، 29 سنة ،وهى أم لستة أطفال. “ منطى املفضل ىف الكروشيه يسمى ياسمني ، وهو يذكرين 

بالشام ، فنحن نسمى دمشق - مدينة الياسمني - حيث تنمو أشجار الياسمني بأزهارها الجميلة والعطرة “ تأمل ربيعة ىف يوم ما، تعليم منط الياسمني ىف الكروشيه لجميع 

النساء يف معسكر األزرق يف األردن. وتقول وهى تبتسم بحزن “ سيمتلئ املخيم بأطفال يرتدون زهور الياسمني”. وتضيف “انه أقل ما ميكن القيام به ملساعدتنا ىف البقاء 

عىل اتصال بأرضنا.” تساعد فصول الخياطة والرتيكو والكروشيه النساء يف مجموعتها عىل تناىس بعضاً من قلقهم والتمتع قليال.

ربيعة
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لعب نصار، بطل كرة القدم البالغ من العمر 32 عاما، مرة واحدة لفرق جهاد وترشين الوطنية لكرة القدم يف سوريا ولفريق ذات راس لكرة القدم يف األردن. منذ بداية 

األزمة السورية، كان عىل نصار الفرار من منطقة الحرب، واالنتقال إىل معسكر دوميز يف العراق. عاىن نصار من مشاكل صحية منذ أن أصبحت الجئا، وكان غري قادر عىل 

العمل. ومع ذلك، فحبه لكرة القدم، مل ينتهي أبدا. وجد نصار دوراً جديداً كموظف يف برنامج ساحات الشباب التابع للصندوق يف مخيم دوميز، حيث يعمل منسق توعية 

ومستشار رياىض . ويقول نصار “أشعر وكأن لدى هدف مرة أخرى،” ويضيف “ومن يدري فقد نجد نجم جديد أو اثنني ىف كرة القدم من بني هؤالء الشباب املوهوبني”.

نصار
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تبلغ شريين من العمر واحد وعرشون عاما وهي حامل يف شهرها التاسع. وهى ىف األصل من القامشيل يف سوريا، ووصلت هي وعائلتها إىل مخيم كاورجوسك ىف سوريا منذ 

عرشين شهرا. “كان من الصعب للغاية للبقاء يف القامشيل”، كام تقول. “لقد حاولنا جاهدين لعبور الحدود سعياً للحصول عىل مكان آمن ألطفالنا. طفىل كان يبلغ أربعة 

أشهر من العمر وإبنى اآلخر ىف الثانية من عمره. يف البداية واجهنا الكثري من التحديات إليجاد العالج والرعاية املناسبني “. وبدعم من املجتمع الدويل نجحت العائلة ىف 

اإلستقرار يف املخيم وبدء حياتهم من جديد. متكنت شريين من الحصول عىل خدمات رعاية ما قبل الوالدة يف العيادة التي يدعمها الصندوق يف مخيم كاورجوسك. وتقول 

شريين “من األفضل دامئا وجود طبيبة ، لكننا راضون عن الخدمات والرعاية التي نتلقاها” وتضيف “زوجي ال يعمل وال نستطيع تحمل رسوم الرعاية الصحية. يقدم 

الصندوق لنا الكثري من املساعدة. يقدم املوظفون يف العيادة التابعة للصندوق خدمات ما قبل الوالدة خالل الفرتة املتبقية من الحمل لضامن الوالدة اآلمنة لألم شابة 

ومولودها الجديد. وقالت للعاملني يف املركز “أنا أحب أوالدي، وأريد تأمني حياة أفضل لهم بقدر استطاعتى”.

شريين
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تغريت حياة رساب إىل األبد يف عام 2015، عندما قتل زوجها يف انفجار قذائف هاون يف ساحة املدرسة حيث كان يعمل يف الجمهورية العربية السورية. ووجدت نفسها 

وحيدة واحامل يف سن الـ 23. كان الحزن والخوف يستهلك رساب يف األسابيع األخرية من الحمل. كونها نازحة واآلن وحيدة مل تعرف ما اذا كان بإمكانها تغطية تكاليف 

الوالدة. تقول : “لقد كنت قلقة جدا فكيف سأستطيع الوالدة مبفردى”. ولكن قبل والدتها، توجه لها فريق الصحة اإلنجابية املتنقل املدعوم من الصندوق. يقدم الفريق 

املتنقل خدمات الصحة اإلنجابية والدعم النفيس واالجتامعي للنساء والفتيات يف سن اإلنجاب، وال سيام يف املناطق التى يصعب فيها الحصول عىل الرعاية. أعطى العاملني 

يف مجال الصحة لرساب قسيمة، لضامن متكينها من الحصول عىل رعاية األمومة وغريها من الخدمات الالزمة لوالدة طفلها بأمان .

سراب
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عندما إنهار عاملهم...
كان صندوق األمم املتحدة للسكان متواجد 

ملساعدتهم
لقد جاءوا من نفس األماكن التي جئت منها. كانوا يعيشون يف القرى الصغرية واملدن الكبرية.

كان لديهم أبناء وأحفاد. عملوا ولعبوا، وتعلموا وأحبوا. عندما إنهارت عواملهم ، كان صندوق األمم املتحدة للسكان هناك جنبا إىل 

جنب مع أطراف رئيسيية آخرين للمساعدة وإلعطاء األمل. دعمكم يساعدنا عىل إحداث تغيري حقيقي يف حامية النساء والفتيات 

وعائالتهن وإعدادهن للعودة يوم ما إىل وطنهم إلعادة بناء حياتهن.
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الصحية لألمهات  الجنسية واإلنجابية، مبا فيها تنظيم األرسة، والرعاية  الصحة  الحصول عىل خدمات  يعد 

أثناء الحمل وما قبل الوالدة للنساء والشباب، هدفاً هاًما للذين نزحوا بسبب الرصاع، وملجتمعات الالجئني 

التى تكافح لتحقيق بعض االستقرار والصمود يف ما يعد بطبيعة الحال بيئًة فوضويًة. إن النساء والفتيات 

الاليت يعشن يف مخيامت الالجئني وتجمعات النازحني املؤقتة، عرضٌة بشكٍل خاٍص للعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، مبا يف ذلك االستغالل الجنيس. ولذلك يسعى صندوق األمم املتحدة للسكان إىل تعزيز آليات 

حامية النساء والفتيات داخل سوريا، ويف املخيامت واملجتمعات التي تأوي الالجئني يف البلدان املجاورة يف 

املنطقة، فيعمل الصندوق مع األمهات والشباب ملساعدتهم عىل االندماج بنجاح يف املجتمعات التي يأوون 

إليها، كام تساعد برامج الصندوق املشاركني عىل أن يصبحوا أعضاًء منتجني يف مجتمعاتهم حتى يحني الوقت 

الذي قد يعودون فيه بنجاٍح إىل موطنهم والبَدء يف عمليٍة شاقٍة إلعادة بناء حياتهم.

ومن املهم واألكرث فعاليًة العمُل عىل توفري التمويل الثابت والدعم للخدمات والتدريب املقدم للعائالت 

السورية النازحة بالقرب من موطنهم، حتى يتمكنوا من العودة يوًما ما إىل وطنهم ومجتمعاتهم القدمية يف 

سوريا مبجرد انتهاء النزاع.

شكر وتقدير للمساهمني الرئيسيني من أسرتاليا، وكندا، والدمنارك، واملفوضية األوروبية، وأملانيا، وإيطاليا، 

والكويت، وهولندا، والرنويج، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA ( / الصندوق املركزي ملواجهة 

الطوارئ )CERF(، والواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، باإلضافة 

إىل MBC من القطاع الخاص، واملتربعني األفراد، واملؤسسات والجهات املانحة الخاصة. وقد استطاع صندوق 

األمم املتحدة للسكان إحراز خطواٍت كبريٍة يف توسيع نطاق الخدمات للنساء يف املخيامت واملجتمعات التي 

لجأوا إليها مع عائالتهن، ومن خالل الصندوق ورشكائه، استطاعت النساء والفتيات واألطفال الحصوَل عىل 

الرعاية الصحية، والتدريب عىل مهارات العمل، والتعليم يف مجال الصحة اإلنجابية، والعالج، والدعم والرعاية 

ىف حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

وفيام ييل بعض الجهود التى بذلها املساهمون الرئيسيون ىف الصندوق يف تلك املناطق املترضرة من النزاع 

السوري. ويستمر العمل بفضل الرجال والنساء الشجعان، الذين يعطون بتفاٍن إلغاثة اإلنسانية يف حاالٍت 

غالبًا ما تكون صعبًة وخطريًة. إن مساعداتكم هى موضع تقديٍر كبريٍ من كِل واحٍد منا.

معلومات مالية
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املانحة املحصلةالجهة  %املبالغ 

%4 1,646,627                   كندا

%3 1,421,262                   الدمنارك

)ECHO( 6,557,37716مكتب املعونة اإلنسانية%

MBC                      319,586 1%

%2 798,909                      الرنويج

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA ( / الصندوق 

)CERF( املركزي ملواجهة الطوارئ
                   3,667,197 9%

)UNISEF( 1 275,284                      اليونيسيف%

%16 6,713,491                   اململكة املتحدة

الواليات املتحدة ) مكتب املساعدة الخارجية ىف حاالت الكوارث 

)BPRM و  مكتب السكان والالجئني والهجرة OFDA
                 20,274,900 49%

%41,674,633100اإلجمــاىل

املحصلةالدولة املطلوبةاملبالغ  الفارقالفارقاملبالغ  نسبة 

ASRO / Hub349,076293,17900%

%207,1001,091,465884,36581مرص

%1,351,3633,465,0002,113,63761العراق

%10,878,90214,820,6205,335,78727األردن

%3,295,1858,276,0004,980,81560لبنان

%22,149,65628,670,0006,520,34423سوريا

%3,443,35020,254,50016,811,15083تركيا

- 41,674,63376,870,76435,196,131اإلجمــاىل

» ُأصر على الرضاعة الطبيعية للمولودى 
الجديد حتى عندما دخل بعد الوالدة مباشرة 
الى وحدة العناية المركزة بعد الوالدة بسبب 

العدوى.« – زهراء



يؤمن صندوق األمم املتحدة للسكان بأن كل امرأة سورية وفتاة لديها احلق في احلصول على الرعاية الصحية 
اإلجنابية بأسعار معقولة و فى حمايتها بشكل فعال من العنف القائم على النوع اإلجتماعى. يكثف الصندوق 

وشركائه اجلهود من أجل متكني املرأة السورية وحتسني حياتها وحياة الشباب واجملتمعات املتأثرة في البلدان 
املضيفة، من خالل التوعية بحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، للتعامل بشكل أفضل مع األزمة والتعافي 

منها.
صندوق األمم املتحدة للسكان: حتقيق عالم حيث يكون كل حمل مرغوب، وكل والدة آمنة وإمكانات كل شاب 

موظفة.

للمزيد من املعلومات
صندوق األمم املتحدة للسكان ، املركز اإلقليمي لالستجابة السورية

دانيال بيكر،
صندوق األمم املتحدة للسكان ، مستشار اإلستجابة اإلقليمية لسوريا

baker@unfpa.org
+962797225829

ربى حكمت،
صندوق األمم املتحدة للسكان ، اإلستجابة اإلقليمية لسوريا 

أخصائي وسائل اإلعالم واالتصاالت 
hikmat@unfpa.org

+962795096066

شكر
يتقدم الصندوق بالشكر إلى املكاتب القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان مبصر ،و العراق، واألردن، ولبنان، 

وسوريا، وتركيا، جنبا إلى جنب مع صندوق األمم املتحدة للسكان فرع احلاالت اإلنسانية واملستضعفة ومكتب 
الصندوق اإلقليمي للدول العربية ملا قدموه من مساهمات ومدخالت.

املصورين
ديفيد برونيتي ، وشارون وارد

التصميم
يات للتواصل

جميع احلقوق محفوظة
صندوق األمم املتحدة للسكان، 2016©
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