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 بيان السيد/ بانوس مومسيس، منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية،
 لؤي شبانة، المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في الدول العربية،السيد و

 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حول
 2018نوفمبر تشرين الثاني/ 25عمان، 

 
لعنف ضد النساء والفتيات في سورية، والذي ال يزال يشكل خطراً حقيقياً على النساء ا إنهاءتدعو األمم المتحدة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى 

 والفتيات.

 
 ،طفال والعنف الجنسيزواج األ من بينها(، GBV) النوع االجتماعيمن العنف القائم على  شكال متنوعةال تزال النساء والفتيات في سورية عرضة أل

 ؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.ت هاوكل -، باإلضافة إلى العنف داخل األسرة العائليوالعنف 

 
ل المزيد بذسورية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: "يجب أن نالألزمة ليس، منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي سوقال بانوس موم

العنف القائم على النوع ل ظيمن غير المقبول أن " ،" مضيفاً أنهعائليثقافة الصمت والخوف المحيطة بالعنف الجنسي والل تصديللمن الجهد 
 داخل المنزل أو خارجه." حياة النساء والفتيات، سواءً خيم على االجتماعي ي

 
المراهقات ما زلن يتحملن وطأة األزمة، ويواجهن الفتيات أن إلى ، سكان في الدول العربيةلاألمم المتحدة ل المدير اإلقليمي لصندوقلؤي شبانة،  أشارو

االستغالل واالختطاف والزواج القسري والمبكر. "إن الزواج القسري والمبكر ليسا ظاهرتين جديدتين في سورية، لكن  تتمثل فيمخاطر كبيرة 
 ".مبكرةفي سن كثيرات اآلن إلى الزواج فتيات تلجأ زادت من مخاطرهما، ومد والظروف االقتصادية الرهيبة األل ويطلالصراع ا

 
ن إلى الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية يسعت ت الالتياليفي المئة من العم 20 قرب منما يالفتيات المراهقات تشكلن وعالوة على ذلك، فإن 

 من الزواج القسري أو المبكر. اتيشير إلى أنهن على األرجح ناجيمن بعض المرافق التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان، مما 

 
مرتفعاً بشكل خاص، ويزيد من تفاقمه االكتظاظ وانعدام الخصوصية  نزوحالقع اووال يزال خطر العنف الجنسي واالستغالل واالتجار في م

 .على مشاكل معقدة ينطوتكلها مواقع مراكز اإليواء ونقاط التوزيع والمخيمات و األمنية الحواجزكما أن والمصاعب المالية وانعدام األمن. 

 
حيث يعتبر  ،واجهن مخاطر مماثلة، ال سيما في المخيماتت، ال تزال النساء والفتيات في مجتمعات الالجئين في جميع أنحاء المنطقة الوقت نفسهفي و

 من العوامل المسببة الشائعة.مرار القابلة لالستعيش كسب الفر فرص ااالكتظاظ وعدم تو

 
قائم على النوع العنف الات من للناجيالمقدمة الخدمات في  اً بين النازحين، شهدنا تحسنفيما "بفضل زيادة اإلفصاح في المخيمات ووقال مومسيس: 

مدى ات اإلنسانية أمراً حاسماً في زيادة منظمال تحسن جهود التوعية التي تبذلها "لقد كان مضيفاً  "،الماضية 12األشهر ال  ارعلى مداالجتماعي 

تعيق  زالتال مراكز تقديم الخدمات والقيود المفروضة على الحركة مسافة إلى الطول الوصمة االجتماعية و فإن. ومع ذلك، إلى المستفيدين الوصول
 "الوصول.

 
القائم على النوع طر العنف اخمتويات للمساعدة في تخفيف يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان بنشاط مع المنظمات الشريكة على جميع المس

م قائمن العنف ال اتفعالية االستجابة اإلنسانية في دعم الناجي صدمعايير صارمة لر بدأ يطبققد لالذي تواجهه النساء والفتيات في سورية، و االجتماعي
 على النوع االجتماعي.

 
على النوع االجتماعي،  قائمقدمه المجتمع الدولي الستجابة العنف اليللدعم الذي  انهمتنعن اصندوق األمم المتحدة للسكان  يعبروأضاف شبانة قائالً: "

نحث المجتمع فإننا ، على النوع االجتماعيستمرار تعرض النساء والفتيات لخطر العنف القائم ال نظراً هناك حاجة إلى المزيد من العمل. فإن ومع ذلك 
 "وضمان توفير المزيد من الخدمات المتخصصة. ا البالءهذ لوقاية منعلى زيادة دعمه ل الدولي
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