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العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه وكل والدة آمنة، 

ويحقق كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانيات.



استجابة
صندوق األمم املتحدة للسكان

لألزمة السورية

لديها  سورية  وفتاة  امرأة  كل  أن  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  يؤمن 

الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية اإلنجابية بتكلفة معقولة وأن تكون 

محمية بشكل فّعال من العنف املبني عىل النوع االجتامعي. إن الصندوق 

ورشكائه يعززون جهودهم يف سبيل متكني وتحسني حياة النساء والشباب 

الرتويج  ذلك  يف  مبا  املضيفة،  البلدان  يف  املتأثرة  واملجتمعات  السوريني 

لحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني من أجل التعايف والتعامل بشكل 

أفضل مع األزمة.

أثناء النزاعات يتم التغايض بسهولة عن احتياجات الصحة اإلنجابية إال أن هذه 

االحتياجات غالباً ما تكون مهمة جداً.

حامالً  تكون  أن  املرجح  من  اإلنجاب  سن  يف  نساء  خمس  كل  من  واحدة  إن 

خالل أوقات األزمات. وإذا مل تتمكن هؤالء النسوة من الحصول عىل خدمات 

الصحة اإلنجابية فقد يواجهن مخاطر متزايدة من مضاعفات قد تعرض حياتهن 

تنظيم  الحصول عىل خدمات  النساء فرصة  الكثري من  للخطر. كام تفوت عىل 

األرسة مام يعرضهن إلمكانية حصول حاالت حمل غري مرغوبة يف ظل ظروف 

محفوفة باملخاطر.

أصبحت النساء والشباب أيضاً أكرث عرضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. 

وغالباً ما يتم إهامل احتياجات النظافة الشخصية للنساء والفتيات.

تواجه سوريا اليوم أكرب أزمة إنسانية يف العامل. وهناك اليوم أكرث من 3 ماليني 

الجوار.  دول  يف  كالجئني  تسجيلهم  تم  واألطفال  النساء  من  معظمهم  شخص 

وهناك أكرث من 12 مليون شخص داخل سوريا بحاجة للمساعدة، مبا يف ذلك 

أكرث من 4 ماليني امرأة وفتاة يف سن اإلنجاب، كام يوجد حوايل 500,000 امرأة 

حامل معرضات للمخاطر.

يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان بشكل وثيق مع الحكومات ومع منظامت 

من  وغريها  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الربحية  غري  واملنظامت  املتحدة  األمم 

الطوارئ،  لحاالت  االستجابة  يف  وإدماجها  اإلنجابية  الصحة  لضامن  الرشكاء 

ولضامن اتخاذ تدابري لحامية نساء سوريا وضامن أن يتم تقديم الخدمات التي 

تلبي احتياجات النساء والشباب.

يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان مع رشكائه بتوفري حقائب نظافة شخصية 

وصحية ومستلزمات تنظيم األرسة. كام يقوم الصندوق بنرش املوظفني املؤهلني 

واملدربني ويوفر املزيد من الدعم للسكان الضعفاء من خالل ثالثة برامج:

الصحة اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابية

العنف املبني عىل النوع االجتماعي

مشــــــــــــــــــــــــــــــــــاركة الشبــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
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اإلنجابية بما يف ذلك الرعاية قبل وبعد الوالدة والوالدة اآلمنة وتنظيم األسرة.



الصحة الجنسية واإلنجابية الجيدة هي حالة من اكتامل السالمة جسدياً وعقلياً واجتامعياً يف جميع األمور 

املتعلقة بالجهاز التناسيل. وذلك يعني أن الناس قادرون عىل التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، والقدرة 

عىل اإلنجاب وحرية القرار يف كيفية ووقت القيام بذلك.

للحفاظ عىل صحة الناس اإلنجابية ـ سواء كانوا نازحني أم ال ـ فإنهم بحاجة للحصول عىل معلومات دقيقة 

وعىل طرق منع الحمل اآلمنة والفعالة التي يختارونها وبأسعار مناسبة. كام يجب تثقيفهم ومتكينهم من 

املرأة من  تتمكن  أن  األطفال يجب  إنجاب  يقررون  املنقولة جنسياً. وعندما  األمراض  أنفسهم من  حامية 

الحصول عىل الخدمات التي تساعدها عىل ضامن أن يكون الحمل سليامً وضامن الوالدة اآلمنة لطفل سليم.

الصحية  املرافق  يف  الخدمات  توفري  يف  والعدالة  النوعية  إن 

من  املائة  يف   57 أبلغت  حيث  كبري،  بشكل  تأثرت  قد  العامة 

خارج  أنها  أو  جزئية  بصورة  تعمل  أنها  العامة  املستشفيات 

الصحية  املوارد  توافر  تحديد  )نظام  كامل  بشكل  الخدمة 

التي  الطوارئ  )HeRAMS(، يف حني أن 63 يف املئة من مراكز 

تقدم الرعاية التوليدية العامة األساسية هي غري عاملة.

)خطة االستجابة االسرتاتيجية يف سوريا لعام 2015(

امرأة   290,000 حوايل  ميوت  العاملي  الصعيد  عىل 

بالحمل،  تتعلق  ألسباب  النامية  البلدان  يف  سنوياً 

خالل  ميوتون  الوالدة  حديث  طفل  مليون   2.9 و 

الشهر األول من الوالدة. وميكن تقريباً منع كل هذه 

الوفيات من خالل توفري الرعاية الطبية املناسبة. ومع 

اإلبالغ  يتم  مل  السورية  األزمة  بدء  ومنذ  فإنه  ذلك، 

عن أية وفاة بني األمهات يف العيادات التي يدعمها 

الصندوق.

)صندوق األمم املتحدة للسكان، 2014(

يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان جنباً إىل جنب مع مجموعة واسعة من الرشكاء من أجل ضامن الحصول 

عىل الصحة اإلنجابية والحقوق مبا يف ذلك تنظيم األرسة ـ عرب تقديم أنواع مختلفة من الخدمات من خالل 

دعمها لعيادات الصحية اإلنجابية والتي تشمل:

- الرعاية الصحية خالل الحمل من قبل مقدمي خدمة مهرة.

- إجراء الوالدة يف أحد املرافق الصحية، مبا يف ذلك الرعاية االعتيادية لألم والوليد.

- الرعاية ملا بعد الوالدة لألم والوليد مبا يف ذلك الفحوصات الروتينية ودعم الرضاعة الطبيعية.

- تقديم خدمات التوليد الطارئة مثل الوالدة القيرصية.

- تقديم الرعاية للمرأة وللوليد يف حال حصلت مضاعفات أثناء الحمل أو خالل أو بعد الوالدة.

- تقديم الرعاية لألمراض التي تنتقل عن طريق الجنس.

- تقديم الرعاية للنساء الاليت عانني من اإلجهاض أو من والدة جنني ميت.

الفني  الدعم  توفري  خالل  من  السورية  األزمة  من  املترضرة  البلدان  يف  الصحية  النظم  الصندوق  يدعم 

واإلمدادات. وقد أنشأ الصندوق نظام قسائم الصحة اإلنجابية داخل سوريا لتمكني النساء من الحصول عىل 

الخدمات مجاناً، والتي أيضاً تساعد بشكل غري مبارش يف الحفاظ عىل النظام الصحي. وميتد دعم الصندوق 

ليشمل ضامن توفري خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لتكون متاحة سواء يف املخيامت أو خارج املخيامت 

إضافة إىل القيام بحمالت توعية وأنشطة التوعية يف املخيامت واملجتمعات املضيفة.

من  واحدة  يف  الذكر  طفلها  أنجبت  املوصل،  يف  شنغال  منطقة  يف  قريتها  من  فرت  عندما  حامالً  كانت  عاماً،   30 خولة، 
املستشفيات التي يدعمها الصندوق يف محافظة دهوك. هذه األم التي تعيش يف خيمة يف مخيم خانقي للنازحني تقول: »أن 

أحظى بوالدة آمنة لطفيل كانت أهم أولويايت«.

)دهوك – العراق، 2014(
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�������� ����� العنف املبني عىل النوع االجتماعي يمكن أن يقوض الصحة الجسدية والعقلية 

وأن يمتهن كرامة وأمن الذين تعرضوا له ومع ذلك فإنه يف كثري من األحيان ال 

يزال يكتنفه ثقافة العار والصمت.



العنف ضد النساء والفتيات هو واحد من أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاراً يف العامل. وهو ال يعرف 

حدوداً اجتامعية أو اقتصادية أو جغرافية.

استقاللية  ويهدم  األمن  يقوض  كام  الكرامة،  وميتهن  الصحة  يقوض  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف 

ضحاياه، ومع ذلك فإنه ال يزال محاطاً بالرسية وثقافة الصمت. ميكن أن يعاين ضحايا العنف من تبعات 

تتعلق بصحتهم الجنسية واإلنجابية والتي تشمل حاالت الحمل القرسي والحمل غري املرغوب واإلجهاض غري 

املأمون واألمراض املنقولة جنسياً وقد يؤدي إىل املوت.

أنهن  أفادت ثلث النساء السوريات يف لبنان تقريباً 

أكرث  أن  السوري. كام  النزاع  بسبب  للعنف  تعرضن 

العنف  نوع  أي  من  عانني  الاليت  النسوة  ربع  من 

النسوة  هؤالء  وثلثي  جسدية،  إلصابات  تعرضن 

واجهن صعوبات نفسية. وقد أفادت هؤالء النسوة 

بأنهن يف كثري من األحيان عانني من مشاكل صحية 

نسائية مبا يف ذلك آالم شديدة وقت الحيض وعدم 

انتظام الدورة الشهرية.

)2014 ،BMC Women’s Health(

يف إقليم كردستان العراق قالت واحدة من كل خمس 

نساء شملهن االستطالع انهن تلقني عروضاً بالحصول 

عىل املال مقابل تقديم خدمات جنسية. كام بّينت 

لضغوط  تعرضن  أنهن  نساء  عرش  كل  من  واحدة 

املسؤولني  قبل  من  جنسية  عالقات  يف  لالشرتاك 

أو غريهم  والرشطة  املنظمة  والعصابات  الحكوميني 

الحكومية  غري  واملنظامت  األمنية  الجهات  من 

وأعضاء من الجاليات السورية وغري السورية.

ثلث األرس التي استطلعتها املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني من األرس التي تعيلها نساء 

ما  نادراً  أنهن  أو  املنزل  أبداً  يغادرن  مل  أنهن  أفدن 

يغادرنه أو عند الرضورة فقط. وهناك واحدة من كل 

إن صندوق األمم املتحدة للسكان يتصدر منظامت األمم املتحدة يف سعيه لتعزيز املساواة بني الجنسني أربعة أرس الجئة تعيلها نساء.

النوع  عىل  املبني  للعنف  التعرض  عن  تنجم  التي  والعاطفية  الجسدية  اآلثار  ملعالجة  املرأة  ومتكني 

االجتامعي. كام يعمل الصندوق عىل تعزيز حق جميع النساء والفتيات يف حياة خالية من العنف وسوء 

املعاملة.

ويعمل الصندوق مع رشكائه يف توفري الخدمات املنقذة للحياة وجعلها متاحة للناجني من العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي، كام يضع الصندوق اسرتاتيجيات ملنع وتخفيف مخاطر العنف املبني عىل النوع 

خدمات  عىل  الحصول  والفتيات  للنساء  ميكن  حيث  آمنة  أماكن  إنشاء  الصندوق  ويدعم  االجتامعي، 

الدعم النفيس واالجتامعي والخدمات األخرى. ويعمل الصندوق بشكل وثيق مع وزارات الصحة ومع 

مقدمي الخدمات الصحية لتوفري العالج الذي يركز عىل الناجني يف مرحلة ما بعد االغتصاب.

يقود صندوق األمم املتحدة للسكان وبالتعاون مع املنظامت األخرى مجموعة التنسيق للعنف املبني 

التوجيه  توفري  عىل  ويعمل  والعراق،  وتركيا  ولبنان  وسوريا  األردن  من  كل  يف  االجتامعي  النوع  عىل 

االسرتاتيجي والخربة الفنية.

املبكر لحماية عائالتهن... لم يكن لديهن أي خيار آخر.... كانت عائلتي  الزواج  اليافعات السوريات عىل  الفتيات  »تم إجبار 
تواجه أزمة مالية، وكنت اعترب عبئاً عليها... كان يتوجب عيّل أن أضحي بأحالمي يف أن أكون امرأة سورية قيادية من أجل 
سعادتهم... ال زلت عىل قيد الحياة وقوية وقادرة عىل إكمال تعليمي.... كيل أمل يف أن أتمكن من تحقيق أحالمي وأن أحدث 

تغيرياً يف بلدي ويف العالم«

نور*، فتاة عمرها 12 عاماً من حلب، سوريا.

 *تم تغيري األسماء لحماية هويتها.
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وغالباً ما يكونون عاطلني عن العمل وال يتمكنون من مواصلة تعليمهم. 



أكرث من 450,000 من السوريني الذين يعيشون يف البلدان األربعة األكرث ترضراً من أزمة سوريا هم يف الفئة 

العمرية 15 ـ 24. إن الالجئني السوريني من الشباب غري قادرين عىل املشاركة الكاملة يف املجتمع وغالباً ما 

يكونون عاطلني عن العمل وال يتمكنون من مواصلة تعليمهم. أما بالنسبة للفتيات فإن املعيقات التي تحول 

دون مشاركتهن يف املجتمع تكون غالباً أكرث من املعيقات التي يواجهها الذكور.

ولكن عندما يتم متكني الشباب وإعطائهم الفرصة املناسبة فإنهم يكونون فاعلني ومحفزين وعوامل فاعلة 

يف إحداث التغيري.

ما  غالباً  لبنان  الالجئني يف  الشباب  املائة من  17 يف 

يف   24 فكر  وقد  حياتهم،  إنهاء  يف  أفكار  تراودهم 

املائة منهم بالقيام بذلك يف مناسبة واحدة أو أكرث، 

وهذه النسبة ترتفع بني الشابات.

)صندوق األمم املتحدة للسكان، 2014(

 يف األردن ارتفع معدل انتشار الزواج املبكر بني جميع الزيجات املسجلة 

للسوريني من 25 يف املائة يف عام 2013 إىل 31 يف املائة يف الربع األول 

من عام 2014.

)منظمة األمم املتحدة للطفولة - يونيسف، 2014(

يحصل الالجئون السوريون عىل متوسط دخل أقل بنسبة 40% من الحد األدىن لألجور 

يف لبنان.

)منظمة العمل الدولية، 2014(

محمد الزعبي، يافع سوري الجئ عمره 14 عاماً يف الصف الثامن يقول: » أحب الذهاب إىل املدرسة، وأحرز دائماً عالمات 
يميل  أكون العب جمباز ومعلم.« محمد  وان  أن أصبح العب كرة قدم محرتف  الصف. طموحي هو  أقراين يف  عالية بني 
يدعمه  الذي  الشباب  مركز  يف  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  يعقدها  التي  والتوعوية  الرتفيهية  النشاطات  يف  للمشاركة 
الصندوق يف مخيم الزعرتي. محمد هو عضو يف فريق الصندوق لكرة قدم وشارك يف البطولة التي أقامها الصندوق وشركائه.

)مخيم الزعرتي – األردن، 2014(.

يعقد صندوق األمم املتحدة للسكان رشاكات مع الشباب ملساعدتهم عىل املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وتعزيز قدرتهم عىل 

النهوض بحقوق اإلنسان وقضايا التنمية مثل الصحة والتعليم والعمل. وقد أنشأ الصندوق مساحات خاصة بالشباب ويقوم برعاية األنشطة 

الرياضية والثقافية التي تعترب وسيلة فاعلة لتنفيذ برامج تعليم األقران بشأن قضايا مثل الصحة اإلنجابية والعنف املبني عىل النوع االجتامعي.



استدامة خدمات الصحة واإلنجابية والحامية التي يدعمها الصندوق لتكون متاحة للمرأة السورية داخل سوريا ويف الدول املجاورة )املخيامت 	 

واملناطق الحرضية(.

توسيع نظام قسائم الصحة اإلنجابية يف سوريا.	 

توفري املعلومات والخدمات الصحية اإلنجابية الشاملة، وذلك من خالل اسرتاتيجية مشرتكة من خدمات التوعية واملراكز املجتمعية.	 

توفري األنشطة املقبولة اجتامعياً وثقافياً لتمكني املرأة والشباب يف املراكز النسوية والشبابية سواء يف املخيامت أو يف املناطق الحرضية.	 

إرشاك ومتكني وضامن مشاركة الالجئني السوريني يف برامج التوعية املتعلقة بالصحة.	 

تشجيع وضامن وجود تدابري لحامية النساء والفتيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي.	 

دعم زيادة الوعي والحمالت اإلعالمية ملنع العنف املبني عىل النوع االجتامعي وتعزيز األمومة اآلمنة.	 

إن صندوق األمم املتحدة للسكان يعرب عن عميق تقديره للدعم الذي قدمته الجهات املانحة التالية لألزمة السورية:

اسرتاليا، كندا، االتحاد األورويب، أملانيا، إيطاليا، الكويت، هولندا، الرنويج، صندوق األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية \ الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ )OCHA/CERF(، قطر، الواليات املتحدة األمريكية، 

.)UNDP( اململكة املتحدة، صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ

الرشكاء التنفيذيني 

رشكاء صندوق األمم املتحدة للسكان التنفيذيني يف سوريا: وزارة الشؤون االجتامعية والعمل، وزارة الصحة، وزارة الرتبية والتعليم العايل، جمعية تنظيم األرسة السورية، الهالل األحمر العريب السوري والهيئة 

الطبية الدولية.

رشكاء صندوق األمم املتحدة للسكان التنفيذيني يف لبنان: وزارة الصحة العامة، وزارة الشؤون االجتامعية، الجمعية اللبنانية لتنظيم األرسة،  الهالل األحمر الفلسطيني، هيوميديكا )Humedica(، مؤسسة 

املحلية  للتنمية  التدخل اإلنساين االقتصادي االجتامعي  انرتسوس )INTERSOS(، مؤسسة  لبنان، كفى »كفى عنف واستغالل«، عقارنا،  الدولية ومؤسسة كاريتاس  الطبية  الهيئة  مخزومي، مؤسسة عامل، 

)SHEILD(، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب )LOST(، تحالف هارتالند )Heartland Alliance(. مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لجمعية املقاصد، مستشفى مظلوم واملنظمة الدولية للهجرة 

.)IOM(

 ،)IRC( رشكاء صندوق األمم املتحدة للسكان التنفيذيني يف األردن: وزارة الصحة، املجلس الوطني لشؤون األرسة، إدارة حامية األرسة، معهد العناية بصحة األرسة، الهيئة الطبية الدولية، هيئة اإلغاثة الدولية

.)YPE( االتحاد النسايئ األردين، شبكة تثقيف األقران ،)Un Ponte Per( وجمعية العون الصحي األردنية،  اون بونتي بري

رشكاء صندوق األمم املتحدة للسكان التنفيذيني يف العراق: وزارة الثقافة، وزارة الرياضة والشباب، وزارة العمل والشؤون االجتامعية إضافة إىل مؤسسات مجتمع مدين محلية.

.)FARD( رشكاء صندوق األمم املتحدة للسكان التنفيذيني يف مرص: وزارة الصحة، مؤسسة رسالة ومؤسسة فارد

رشكاء صندوق األمم املتحدة للسكان التنفيذيني يف تركيا: رئاسة الكوارث وادارة الطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء الرتكية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، جمعية الهالل األحمر الرتكية، وزارة األرسة والسياسات 

االجتامعية، مبا يف ذلك الجامعات مثل حران يف سانليورفا، واملنظامت غري الحكومية مبا يف ذلك املركز الدويل لبحوث السالم يف الرشق األوسط )IMPR(، التجمع السوري االجتامعي، والجمعية الطبية السورية 

.)RI( واإلغاثة الدولية )STL( الهيئة الطبية الدولية، دعم الحياة ،)SAMS( األمريكية

الطــريــــــــــــــــــــق قدمــــــــــــــــــــــــًا:

املانحون والشركاء
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