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 األمم المتحدة

 صادر عن كل من ضد العنف القائم على النوع االجتماعي    النشاطمن   ما  يو 16الـ حملة بيان مشترك حول
مم المتحدة  ، المدير اإلقليمي لصندوق األ، ولؤي شبانةسوريةومنسق الشؤون اإلنسانية في ، المنسق المقيم لألمم المتحدة  عمران ريزا

 لألزمة السورية للشؤون اإلنسانية  ، المنسق اإلقليمي  للسكان للدول العربية، ومهند هادي
 

على الصعيد   ضد العنف القائم على النوع االجتماعي. من النشاط  ما  يو 16بداية حملة الـ هو اليوم  - 2021نوفمبر تشرين الثاني/ 25

النساء والفتيات، الالئي   سورية،في  .على نطاق واسع لحقوق اإلنسان ا  مرّوع نا  العنف ضد النساء والفتيات يمثل امتها ال يزال العالمي،
يلحقه العنف القائم على النوع االجتماعي    الذي   الضرر، يدقون ناقوس الخطر بشأن  سنوات  10المستمر ألكثر من    النزاع  أعباء يتحملن بالفعل  

 يطالبن بالتغيير. هنأن  جليّ بحياتهن اليومية، ويخبرننا بصوت عاٍل و 
 

من تصاعد مستمر   - في كثير من الحاالت -ما يعانين  ا  وغالب  للخطر، تكون النساء والفتيات معرضات بشكل خاص  الطوارئ،في أوقات 
والتدهور االقتصادي إلى زيادة    19- كوفيدمعقدة لألزمة طويلة األمد وعمليات اإلغالق المرتبطة بـأدت اآلثار ال  سورية،في   . نللعنف ضده

 ميم والعنف األسري. بما في ذلك عنف الشريك الح والفتيات،التقارير عن العنف الجسدي والنفسي والجنسي المرتكب ضد النساء  
 
رضات للعديد من أشد أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي، بما في  ال تزال الفتيات المراهقات معرضات للخطر بشكل خاص ومعو

النساء، بشكل  و المراهقات، باإلضافة إلى ذلك، تتعرض الفتيات  ذلك التحرش الجنسي والزواج المبكر والقسري والحرمان من التعليم.
على حد تعبير فتاة مراهقة من دير   تواصل االجتماعي.متزايد للمضايقات واالستغالل عبر اإلنترنت، بما في ذلك على منصات وسائل ال

باإلضافة إلى الحرمان من الموارد المالية والحق في   والعاطفي،"نتعرض لجميع أنواع العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي  الزور:
 . التعليم والعمل والميراث والسفر"

 
في   يجب إعطاء األولوية للتمويل العاجل والمرن المخصص لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة الحتياجات الناجين. 

من المجتمعات في  فقط في المائة   سبعة إال لـف القائم على النوع االجتماعي خدمات العن لم نتمكن من توفير   ،2021النصف األول من عام 

في حين كانت هناك جهود ملموسة بذلها المجتمع  و ، على الرغم من االعتراف به باعتباره "جائحة الظل".بسبب التمويل المحدود ة سوري 
والوصول إلى المزيد من النساء والفتيات    اإلغالق،لنساء والفتيات بعد  المساحات اآلمنة لالجهود لتوفير  استئناف    المثال،على سبيل    ،اإلنساني

يجب عمل  إال أنه  ، المخيمات داخل طوابيرفي ال  بين الجنسين  الفصل من خالل البرمجة عن بعد وتقديم المساعدات من الباب إلى الباب و
 قبل حدوثه.  االجتماعي مخاطر العنف القائم على النوع من والحدّ المزيد لدعم الناجيات 

 
بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي والبرامج   االجتماعي،ر دعوتنا لتوسيع نطاق الدعم لخدمات العنف القائم على النوع نكرّ  اليوم،

إلى جنب مع التدابير التي تعالج عدم   جنبا  ا يجب أن يسير هذو إدارة الحاالت. خصصة كالمت الصحية واألماكن اآلمنة وغيرها من الخدمات 
االقتصادية   النساء والفتيات  الحتياجاتبما في ذلك إعطاء األولوية  العنف،فيها  يتأصل المساواة الهيكلية بين الجنسين والتي يمكن أن 

كما نعيد تأكيد الحاجة إلى العمل   فتيات. التعليم للتوفير  و  النقدية،والتدريب المهني والمساعدة    العيش،فرص كسب  و  ،وقدرتهن على الصمود
بما في ذلك المشاركة الجماعية لوقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ووضع   الضارة، الجنسانية  األعراف من أجل القضاء على 

 إلفالت الجناة من العقاب.  حدّ 
 

بما في   سورية،ندين بشكل قاطع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في س ذلك،وكل يوم بعد  التالية،خالل األيام الستة عشر  ،أخيرا  
القضاء على   يعدّ و .وتصديقهم أنه يجب االستماع إلى الناجين مجددا  كما نؤكد  ذلك العنف المرتكب ضد العامالت في المجال اإلنساني.

النساء والفتيات واتخاذ إجراءات   تدقهالذي لناقوس الخطر تجابة وندعو الجميع لالس جماعية، العنف القائم على النوع االجتماعي مسؤولية 
 . إلنهاء هذا العنف صارمة 


