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خلفية التقييم 

م وتشغيل مركز يقدم التقييم القطري تحليال لمشهد الصون في سوريا بهدف االسترشاد به في تصمي

.سوريا ، وهو جزء من برنامج مركز موارد ودعم الحماية الممول من المملكة المتحدة

المبادرات ويقدم التقييم تفاصيل عن السياق الوطني، فضال عن أصحاب المصلحة الرئيسيين و

جنسيين والموارد الموجودة بالفعل لمعالجة مسألة الصون ،االستغالل الجنسي ، اإلساءة والتحرش ال

.في سوريا

لفورية كما يحدد نقاط القوة والثغرات واالحتياجات، ويقدم توصيات بشأن األولويات والفرص ا

.لتفعيل مركز سوريا



:استخدم التقييم المحلي مزيجا من األساليب والتي شملت

، المراجعة المكتبية للبيانات الثانوية-1

منظمة،15نشرعبر اإلنترنت مع إستبيانو-2

يعملون في المنظمات غير الحكومية السورية،،مقابالت مع مخبرين رئيسيين وأربع -3

مشاورة ألصحاب المصلحة12و-4

.مع خبراء في مجال الصونومجموعة نقاش مركزة باإلضافة إلى -5

كن تفسير ونظرا لصغر حجم العينة في التقييم، ال يمكن تعميم النتائج في هذه المرحلة، ولكن يم

ى هذا وعل. البيانات المقدمة من خالل هذا التقرير على أنها لمحة أولية عن حالة الصون في سوريا

لمستقبل مع النحو، يمكننا استخالص بعض المخرجات ذات الصلة حول كيفية تصميم المشاركة في ا

.المنظمات غير الحكومية لضمان وصولها إلى مركز الموارد  و الدعم لسوريا

المنهجية



ن اإلستغالل الجنسي، اإلساءة والتحرش الجنسيي /تشمل المخاطر والقضايا التي تؤثر على  الصون

:  في سوريا ما يلي

.أدى النزاع الذي طال أمده إلى آليات تكيف سلبية واالعتماد على المساعدات اإلنسانية•

ول على الفئات الضعيفة، مثل النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، يعانون من أجل الحص•

.  الخدمات، مما يعرضها لخطر اإلستغالل

لة اإلنسانية إستمرار اإلستغالل الجنسي للنساء والفتيات واإلعتداء عليهن من قبل الجهات الفاع•

.التقليدية وغير التقليدية

السياق في سوريا



سيين في تشمل التشريعات و القوانين المحلية ذات العالقة باالستغالل، اإلساءة، و التحرش الجن

:سوريا

.ال ينص على أي مادة محددة تحظر التمييز ضد المرأة بشكل محدد( 2012)الدستور السوري •

"  شرفجرائم ال"ويتضمن القانون الجنائي مواد تضفي الشرعية على قتل النساء في حاالت •

(.242المادة " )بغضب"وإذا ارتكبت ( 192و548المادتان )

تشريعات وقد صادقت سوريا على عدد من اإلتفاقيات والبروتوكوالت الدولية لكنها ليست مطبقة ك

فاقية حقوق و تشمل هذه اإلتفاقيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إت. محلية

سانية أو الطفل ، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن

.المهينة

السياق في سوريا



:وكشف التقييم أن

.سوريجديدة في السياق الليست مواضيع الحماية من االستغالل، اإلساءة، و التحرش الجنسيين •

ية المتاحة ال المواد التدريبأشار المستجيبون للتقييم إلى أن الكثير من هذا التعلم في هذا السياق و •
أو الثقافة ة، يزال غير مستغل بشكل جيد وال يتم ترجمته إلى تغييرات على مستوى المنظمات الفردي

.المتعلقة بموضوع الصون داخل القطاع على نطاق أوسع

ن البرامج و يستثني التحرش الجنسي و يركز بشكل أساسي على المنتفعين ممنظور محدود للصون •
.تستثني العاملين اإلنسانيين نفسهم

.مع التحرش الجنسي أمرا صعبا و حساسثقافة و تشريعات محلية تجعل التعامل •

ر حجما و يقتصر على المنظمات األكبدعم و بناء للقدرات يبدو أنه قصير األمد في معظم الحاالت، •
.ذات الوصول إلى موارد أكثر

تطبيق من التحديات فيبالرغم من وجود بعض المعرفة المتعلقة بالصون، تواجه المنظمات العديد •
من و يعد قلة دعم اإلدارة العليا في المنظمات واحد. تلك السياسات و البروتوكوالت ذات العالقة

.  أسباب ذلك

النتائج الرئيسية



:الدعم النشط و الفعال

ة، ودعم تصميم أنشطة تتطلب مشاركة نشطة بدال من المشاركة غير النشطة كالتدريبات الوجاهي

.الخبراء

:التفاعل طويل األمد

يرة األجل االستثمار في األنشطة طويلة األجل، وضمان إستمرارية الدعم بالمقارنة مع التدريبات قص

.كتقديم تدريب لمرة واحدة

التوصيات الرئيسية



:تقوية األنظمة

التحرش تصميم برنامج شامل يتناول جميع معايير الصون و الحماية من االستغالل، اإلساءة، و•

.الجنسيين ويعمل على بناء الثقافة المتعلقة بها

اره كعملية يتطلب الصون من االستغالل، اإلساءة، و التحرش الجنسيين نظاما شامل و يجب اعتب•

.  مستمرة

(PSEA)التنسيق مع شبكة  شبكة الحماية من اإلستغالل الجنسي واإلساءة 

من أجل فهم أفضل لما تم إنجازه وإنتاجه بشكل PSEAإجراء حوار وتعاون مبكرين مع شبكة •

. ملموس وما تبقى من فجوة

التوصيات الرئيسية



:خلق مساحة للحوار لمختلف المستويات و المنظمات

حول إشراك الوكاالت المانحة والمنظمات الدولية في حوار مع المنظمات غير الحكومية المحلية•

.ما هو واقعي وقابل للتنفيذ من حيث توقعات الشركاء المنفذين في السياق السوري

ر عن الحوار من خالل وسائل أخرى يمكن من خاللها للمنظمات غير الحكومية الصغيرة التعبي•

.التحديات التي تواجهها، للتمكين من معالجة هذه التحديات مباشرة

:توسيع الفهم المتعلق بأدوار الصون

عين إستهداف مختلف المستويات واإلدارات داخل أي منظمة معينة من اإلدارة العليا إلى المتطو•

.في بناء القدرات لتعزيز مفهوم الصون باعتبارها مسؤولية مشتركة

.  منظمةويمكن القيام بذلك من خالل إسناد أنشطة إرشاد بشكل ممنهج يستهدف عدة أدوار في كل•

وكجزء من ذلك، ستغطي كل وحدة إرشادية مواضيع مختلفة تهم مختلف اإلدارات داخل 

.  المنظمة

التوصيات الرئيسية



!شكرا لك
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