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بيروأت، لبنكون

للله تم الينو في بيروأت افتتكح ممرض فني لجممجمنعة من اللفتيكت الجمرااهقكت من ججميع أاحكء لبنكون، يللنجهن من خلل
رسكلة وأاضحة تدعن إلى وأضع حد اهكئي للمنف المنسي وأالمنف الهقكئم على انع المنس.

اللنع هقللكئم على  نللف ال سللي وأالم نللف المن وأيأتي اذا الجممرض عهقب حجملة "الستة عشر ينمكً من النشكط لجمنكاضة الم
المنس" التي اتخذت لهك منضنعكً لهذا المكو "لن اخلف أحداً وأراءاك: لينته المنف ضد النسكء وأاللفتيكت."

هللك نللكء افتتكح جللئين في لبنللكون، ملليراي جلليرار، أث شللووأون الل حللدة ل سللكمية لممم الجمت وأقد أشكرت مجمثلة الجملفنضية ال
نللكون، فيليب زااريللني، إلى أون سللكاية في لب شللووأون انا سللق ال الجممرض بكلنيكبة عن الجمنسق الجمهقيم لممم الجمتحدة وأمن
نللف جمللدمرة للم ثللكر ال بللير عن اث صللدارة – بحيث يتجمكّن من التم ضللمهك في ال يللكت وأي "الجممرض يسجمع أصنات اللفت
ضللكفت أون جمللك وأأ يلله".   لللذي يحتمن إل المنسي وأالمنف الهقكئم على انع المنس وأدعنة الجممتجمع إلى إحداث التغيير ا
سلللكءة "لللفتيكت في ججميع أاحكء لبنكون وأالمكلم الحق في السمي إلى تحهقيق أحلمهن وأتدطلمكتهن من دوأون التمرض لس

أوأ الخنف من المنف في منكالهن وأممتجممكتهن."

غكلبكً مك تمرب اللفتيكت بشكل خلكص عن شمنران بكلمزلة وأبضمف قدرتهن على التحكم بجمصيران وأحيكتهن. منذ
شللبكب من خللل2015عللكو  جمللرااهقين وأال دطللكر تر يزاللك على ال سلليع ا نللكون إلى تن جمللدت المم الجمتحللدة في لب ، ع

حللرك شللميمهم على الت هقللة بللكلنلفس وأت لللة وأالث الجمهكرات الحيكتية وأالاشدطة ازجتجمكعية، وأذلك بهدف بنكء الثهقة الجمتبكد
وأطلب الجمسكعدة عند الحكجة.

نللكون هقللكت في لب تمكس الصنر وأأشرطة اللفيدين وأالرسنمكت التي يتضجمنهك الجممرض وأالتي تحجمل تنقيع فتيكت مراا
رسكئل اوزء إلى الجممتجمع الدوألي فضلً عن ممتجممكتهن.

لللة حللدة للدطلفن جمللة المم الجمت تم تنظيم الجممرض بدعم  ل من الجملفنضية السكمية لممم الجمتحدة لشووأون اللجئين وأمنظ
)الينايسف( وأصندوأر المم الجمتحدة للسككون وأفرقة المجمل الجممنية بكلمنف المنسي وأالمنف الهقكئم على اللنع المنس،
صللجمم جمللك أالله م هقللكئم على اللنع المنس –   نللف ال وأاي ايئة تتنلى تنسيق جهند الجممناة ناهكء المنف المنسي وأالم

لتسليط الضنء على أاستجمرارية المجمل على مدار المكو على الرغم من ااتهكء حجملة الستة عشر ينمكً.

 منظجمكت غللير10وأقد تسنى تنظيم اذا الجممرض بكلتمكوأون مع وأاارة الشووأون ازجتجمكعية اللبنكاية وأبلدية بيروأت وأ
حكنمية وأطنية وأدوألية عجملت مع اللفتيكت الجمرااهقكت في لبنكون ناتكج العجمكل التي شكلت مكدة الجممرض.

الخلفية:

 هللك.3امرأة من أصل  ل  اسكء في المكلم تتمرض لشكل من أشككل المنف الهقكئم على انع المنس في حيكت
 دقكئق، تهُقتل فتكة مرااهقة اتيمة للمنف في مككون مك في المكلم.10وأ ل 

لللتي تللوثر يللة ا شللناغل الحجمك أمك في لبنكون، فيمتبر المنف المنسي وأالمنف الهقكئم على انع المنس أحد أام 
 في18، 2017على النسكء وأاللفتيكت وأالرجكل وأاللفتيكون اللبنكايين وأالسنريين وأاللفلسدطينيين. وأبحلنل أيلنل 

لفللكل. وأز بللدمالجمكئة من حنادث المنف المنسي وأال نف الهقكئم على انع المنس الجمبلا عنهك  كات تتملق بأط
انك من تسليط الضنء على أون الرجكل وأاللفتيكون غكلبكً مك يتمرضنون ام أيضكً للمنف المنسي وأالمنف الهقكئم

على انع المنس.
 قللنع ئللة76ز تزال النسكء وأاللفتيكت على وأجه الخصنص يشمرون بمدو المكون في منكالهن، مع وأ  في الجمك

من الحنادث الجمبلا عنهك في منزل النكجي وأالمكاي.



جمللع مللكت الجمحليللة وأالجممت هللك وأالجممتجم ز يوثر المنف على الشخص الجممنّف فحسب، وأإاجمك على السر بأ جمل
يللة سلللدطكت الجمر ز مللكوأون مللع ال نللكون بكلت شللريكة في لب خلللرى ال جمللكت ال حللدة وأالجمنظ كللل. تلللتزو المم الجمت  

وأالجمحلية، فضلً عن الجممتجمع الجمداي، من أجل إاهكء المنف المنسي وأالمنف الهقكئم على انع المنس.

ً 11:30  كانون الوأل، بين السكعة 15يستهقبل الجممرض الزوأار في   بمد الظهر.1:30 وأالسكعة صبكحك

لتاصال:

ليزا/ craigs@unhcr.org، +961 71 910 332 سكنت  ريا، اللمفوضية السامية للمأ اللمتحدة لشؤون التائين::
aboukhal@unhcr.org، +961 71 880 070 أبن خلكلد،

 bbaz@unicef.org، +961 76 93 26 66 بلاش بكا، مظملمة اممأ اللمتحدة للطفولة: )اليونيسف(::
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