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 الملخص التنفيذي 

 من جزء وهو  ، سوريا مركز وتشغيل  تصميم  في به االسترشاد  بهدف سوريا في الصون لمشهد  تحليال القطري التقييم يقدم

 .المتحدة المملكة من الممول الحماية ودعم موارد  مركز برنامج

  بالفعل الموجودة  والموارد  والمبادرات  الرئيسيين المصلحة أصحاب  عن فضال الوطني، السياق عن  تفاصيل التقييم ويقدم

 .سوريا في الجنسيين والتحرش  اإلساءة ، الجنسي ،االستغالل الصون مسألة لمعالجة

 .سوريا  مركز لتفعيل الفورية والفرص  األولويات  بشأن توصيات   ويقدم واالحتياجات، والثغرات   القوة نقاط يحدد  كما 

 المنهجية 

، مزيجا من المراجعة المكتبية للبيانات 2021، الذي أجري بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني محليالتقييم الاستخدم 

المنظمات غير الحكومية السورية،   يعملون في  رئيسيين عبر اإلنترنت، وأربع مقابالت مع مخبريناستبيان نشر الثانوية، و

 مشاورة ألصحاب المصلحة. 12و ، في مجال الصونمع خبراء  ومجموعة نقاش مركزة

ونظرا لصغر حجم العينة في التقييم، ال يمكن تعميم النتائج في هذه المرحلة، ولكن يمكن تفسير البيانات المقدمة من خالل 

ذات   مخرجات في سوريا. وعلى هذا النحو، يمكننا استخالص بعض ال صونهذا التقرير على أنها لمحة أولية عن حالة ال

و الدعم  فية تصميم المشاركة في المستقبل مع المنظمات غير الحكومية لضمان وصولها إلى مركز الموارد الصلة حول كي

 لسوريا. 

 السياق المحلي 

مع دخول النزاع السوري عامه الحادي عشر، ما زال تأثيره الشديد ملحوظا بقوة على األفراد واألسر في شتى مناطق  

 ضارة.  تاقلم سلبية وسوريا. ويؤدي تشريد وتدمير البنية التحتية ووسائل كسب العيش ونظم الدعم إلى اعتماد آليات 

الفهم ، يؤكد على الحاجة إلى زيادة قطاع اإلغاثة  باالعتماد الشديد على المساعدة اإلنسانية التي يقدمها  إضافةوهذا، 

بما في ذلك الحماية ضد االستغالل، اإلساءة، و التحرش الجنسيين بسبب ديناميات القوة غير  ات فيما يخص الصون.والقدر

 ية والسكان المتضررين المستفيدين من برامجهم اإلغاثية.  المتكافئة بين العاملين في مجال المعونة اإلنسان

وال تزال النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة من أكثر الفئات ضعفا من حيث عدم إمكانية وصولهم للخدمات، مما  

جانب ال يزال هناك استغالل جنسي للنساء والفتيات واالعتداء عليهن من كما ويعرضهم لمزيد من خطر االستغالل. 

 الجهات العاملة اإلنسانية التقليدية وغير التقليدية في بعض المواقع و الحوادث.
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االستغالل، اإلساءة، و التحرش الجنسيين.   كما أن الحماية التي توفرها القوانين والتشريعات الوطنية غير كافية للناجين من

ضد المرأة. ويتضمن القانون الجنائي مواد تضفي    ( على أي مادة محددة تحظر التمييز2012ولم ينص الدستور السوري )

 (. 242( وإذا ارتكبت "بغضب" )المادة 192و  548الشرعية على قتل النساء في حاالت "جرائم الشرف" )المادتان 

تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب إتفاقيات والبروتوكوالت الدولية، بما في ذلك: على عدد من اإل ادقت سورياص

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إ(، و2004لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المعام

تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال في البغاء ختياري إل (، والبروتوكول اإل1993تفاقية حقوق الطفل )إ(، و2003)

غير أن معظم هذه   (2009فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )تإ( و2003ستغالل األطفال في المواد اإلباحية )إو

 .من خالل التشريعات والسياسات الوطنيةأو تطبق  االتفاقيات والبروتوكوالت ال يبدو أنها تنفذ 

 النتائج 

: فقد في السياق السوري اجديد وضوعام ليس( PSEAالجنسيين ) اإلساءة و االستغاللالصون من وكشف التقييم أن 

 (IASC) التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت   PSEA  الحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين حاولت شبكة

وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية األخرى معالجة قضية االستغالل، اإلساءة، و التحرش الجنسيين وبناء القدرة 

مدى السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، ال تزال هناك مجاالت للتحسين المحتمل من حيث   الصون المنظمات المحلية على

 النطاق، ومواضيع يمكن زيادة تحسين قدرة المنظمات بشأنها. شمولية 

جيبون إلى أن ستللمنظمات، يشير الم صونوعلى الرغم من إتاحة األدوات والبروتوكوالت والتدريبات حول موضوع ال

ثقافة ، فضال عن فرديافي المنظمات  جذرية إلى تغييرات يترجمثير من هذا التعلم ال يزال غير مستغل بشكل جيد وال الك

 على نطاق أوسع. اإلنساني داخل القطاع الصون 

ستبعاد التحرش الجنسي من نطاق معظم الجهود والمبادرات التي تركز على إوتشمل الثغرات الرئيسية التي تم تحديدها 

لتشمل موظفي المنظمات نفسها، حيث يبدو أن معظم   الصون، فضال عن عدم التركيزعلى توسيع نطاق ممارسات صونال

 المنظمات تركز على توسيع نطاق هذه المسؤولية لتشمل المستفيدين منها فقط. 

، وهناك شعور بأن  مهفي معظ األمدالدعم المقدم والمتاح قصير وباإلضافة إلى ذلك، باستثناء بعض الحاالت، يبدو أن 

 في السياق السوري.  للمنظمات  لبناء القدرات  و وأطول مدتا تعمقا  دعم أكثرهناك حاجة إلى 

أعضاء محددون في الفريق لديهم بعض المعرفة   هناكيكون   ،جيبون إلى أنه في حين أن الكثير من المنظمات ستوأشار الم

 تفعيلصعوبات في نهم يواجهون في كثير من األحيان أ . مع ذلك، نوه المستجيبوناألولية )المتقدمة أحيانا( بمبادئ الصون

يد من  . ويبدو أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم وجود تأيهذه األدوات أو ضمان تنفيذ السياسات والبروتوكوالت ذات الصلة

داخل المنظمات لتحديد أولويات تفعيل التعلم المتلقاة في هذه المسألة وتوسيع نطاق هذا التعلم   ةالتنفيذي اإلداريين والهيئات 

 جميع أعضاء المنظمة ويدعمونها. يطبقهاإلى مستوى الثقافة التنظيمية التي 

من صعوبة التطرق و التعامل مع قضايا التحرش التشريعات و الثقافة المحلية السائدة تزيد  كما و يجدر بالذكر أن 

حيث أنه يعتبر كموضوع ذا حساسية عالية. و قد عبر بعض المستجيبين عن أن العديد من فئات المجتمع ال تعترف   الجنسي

 حتى بوجود التحرش الجنسي في المجتمع السوري. 

كانت في معظمها منظمات غير حكومية   الصون لسابقة في مجا تدريبات ذلك، يبدو أن المنظمات التي تلقت  بإلضافة إلى

للغاية. ويبدو أن  انه قصير األمد  أكبر حجما تتمتع عادة بموارد أفضل، وكثيرا ما كان ينظر إلى طبيعة الدعم على 

المنظمات غير الحكومية الصغيرة الحجم والوصول األقل إلى التمويل المباشر من المانحين ال تزال تفتقر بشكل خاص 

 .الصونالفهم والتدريب بشأن إلى 
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 التوصيات 

للتعامل مع  ستراتيجية مبتكرة إ أن يضع المركز السوري لمركز الموارد و الدعم يوصى بناء على نتائج هذا التقرير،

من  بما أنها   (PSEA)االستغالل، اإلساءة، و التحرش الجنسيين الحماية  من المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع شبكة 

االستغالل، اإلساءة، و الصون من أكبر أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين ينسقون الجهود واألنشطة التي تركز على ا

فإن   لذلك فإن المحلية. التحرش الجنسيين عبر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية

وتعزيز األولويات التي حددها أعضاء  بذلتها الشبكة إلى حد األن ي  تال الجهود  يجب أن تبني علىأي تدخالت مستقبلية  

 الشبكة. 

صون في العمل اإلنساني بشكل  ال تفعيل من العمل على أن نمكن الشبكات القائمةباإلضافة إلى ذلك، من الضروري أيضا 

آلليات وتكييف المواد الحالية  ،وبناء الثقافة التنظيمية  دولية المتعلقة بالصون، والمعايير ال ،في مجاالت التحقيقعام 

في االستجابة الطارئة السورية عبر الحدود،  جيد منهم  فعالين حيث يبدو أن هناك عددا  اإلبالغ، الشكاوي و التغذية الراجعة

 خاصة من تركيا. 

بطريقة تعالج األدوارالمختلفة التي يلعبها   ةوشامل  مدفردية وطويلة األالمنظمات للطبيعة الدعم المقدم يوصى بأن تكون 

الصون من متثال الكاملين لبروتوكوالت وسياسات لتزام واإلمختلف األعضاء واإلدارات في المنظمة في ضمان اإل

ال مشاركة سلبية مثل   فعالةاالستغالل، اإلساءة، و التحرش الجنسيين. كما يوصى بأن تتطلب أنشطة بناء القدرات مشاركة 

 التدريبات المباشرة، ودعم الخبراء، وما إلى ذلك.

غير  وعالوة على ذلك، يوصى بأن تجري الوكاالت المانحة والمنظمات غير الحكومية الحكومية محادثات مع المنظمات 

تهيئة مساحة  إضافة إلى  الحكومية بشأن ما هو واقعي وقابل للتنفيذ من حيث توقعات الشركاء المنفذين في السياق السوري.

للحوار من خالل وسائل أخرى يمكن من خاللها للمنظمات غير الحكومية )وال سيما الصغيرة منها( إشراك الوكاالت 

للتمكين من معالجة هذه  ومية في مناقشات حول التحديات التي تواجهها،المانحة والمنظمات غير الحكومية غير الحك

 التحديات مباشرة. 

 

للمركز السوري، أو التواصل معنا عن طريق  للحصول على التقرير القطري الكامل، يرجى التواصل مع المنسق الوطني 

  info@safeguardingsupporthub.org البريد االكتروني:
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