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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 
humanitarian action in partnership with national and international actors 

 وا بنجورة حزينب السيدة كيفن كينيدي وللسيد مشترك  صحفيتصريح 

 العنف ضد المرأة  نعاليوم العالمي لم

ان،   2015نوفمبر  25 نيويوركعمَّ

 
وا بنجورة، نائب حزينب السيدة وألزمة السورية، لكيفن كينيدي، مساعد األمين العام والمنسق اإلنساني اإلقليمي  السيدعن  درابيان ص

 ن العام والممثل الخاص لألمين العام لشؤون العنف الجنسي أثناء النزاعات.  األمي

 
العنف الجنسي المرتبط بالنزاع حدثًا يوميًا في حياة النساء والفتيات في وال يزال االضطرابات في سورية،  منذ بدءخمس سنوات تقريبًا

تفتيش عمليات ونقاط التفتيش وأثناء  على المعابر الحدوديةرض للعنف تشير النساء والفتيات إلى خشيتهن من التع.  جميع أنحاء البالد

 . عتقالالمنازل وفي مراكز اإل

 
وفي المناطق التي تسيطر عليها جماعات إسالمية متطرفة، تخشى النساء والفتيات القبض عليهن ومعاقبتهن جسديًا إذا لم ينصعن إلى 

جماعات إسالمية متطرفة، وبالذات داعش، باختطاف نساء وخاصة من األقليات  القواعد التي تفرضها هذه الجماعات.  وقد قامت

 الجنسي.  ستعباد وإخضاعهن ألشكال مروعة من اإليذاء التي تشمل اال

 
ومنذ بدء النزاع في سورية، وثّقت األمم المتحدة وشركاؤها حاالت عديدة من تعذيب النساء أو إساءة معاملتهن أثناء اعتقال أطراف 

زاع لهن، وتشمل كثير من هذه الحاالت العنف الجنسي.  ويُعتقد أن مئات النساء على األقل معتقالت نتيجة لألعمال العدائية،  كما تم الن

  لعالقاٍت خاصة مع آخرين.اعتقال بعض النساء بشكل عشوائي بسبب نشاطهن السلمي أو عملهن اإلنساني، أو نتيجة 

 
"إننا إذ نحيي اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، نستنكر بشدة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مختلف أنحاء 

النزاع.  إننا نناشد جميع األطراف للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، ونطالب بمحاسبة أثناء سورية، وندين بشكل خاص استخدام العنف 

  .ن وبتقديم الدعم الطبي والقانوني والنفسي االجتماعي المناسب لضحايا هذا العنفجميع المذنبي

 
إننا نطالب أيًضا بإطالق سراح النساء الالتي تم إلقاء القبض عليهن بشكل عشوائي، وبأن تسمح أطراف النزاع لألمم المتحدة بمقابلة 

 " عتقلينالم
 
 

 

:ـلمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال ب  

الناطق اإلعالمى اإلقليمى، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، نصر، إياد   
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