
أو   791 962+417882، ىاتف:  swanson@un.org، عمان، لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال ب: ديفيد سوانسون، مسؤول اإلعالم، المكتب اإلقميمي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألزمة السورية
 0797300157 962+  :ىاتف،  g@unfpa.orfotih-al،  لألزمة السورية لشؤون االستجابة اإلنسانية صندوق األمم المتحدة لمسكانل مسئولة اإلعالم، فيمية الفتيح

         United Nations           األمــم المـتحدة

 
 سوريةنداء عاجل للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في 

 5102نوفمبر تشرين الثاني/ 52عمان، 
 

 .سوريةتدعو األمم المتحدة إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات لمتصدي لمعنف القائم عمى النوع االجتماعي ومنعو في 
 

: ، أثناء االحتفال باليوم العالمي لمقضاء عمى العنف ضد المرأة يوم السبتوقال بانوس مومتسيس، المنسق اإلقميمي لمشؤون اإلنسانية في األزمة السورية
من  ل المزيدبذن نأ"من الضروري  ًا:في"، مضسورية"ال يزال العنف القائم عمى النوع االجتماعي يقوض صحة وكرامة وأمن واستقالل ضحاياه في 

 ".الجيد
وشدة  تواترزداد ي"في أوقات األزمات، قد : لألزمة السورية لشؤون االستجابة اإلنسانيةصندوق األمم المتحدة لمسكان ل اإلقميمي منسقالوقال دان بيكر، 

ضاف أ" و .سوريةالصراع في جراء العديد من النساء والفتيات والفتيان والرجال يعانون من ونحن نرى  القائم عمى النوع اإلجتماعي من العنف مختمفةأنواع 
 ".حوادثذه الىمثل  والعمل عمى منع وقوع القائم عمى النوع اإلجتماعي من العنف ناجياتالالناجين و بحاجة الى دعم  إننا"قائاًل 

 
لمقمق  رئيسياً  مصدراً النوع االجتماعي ما يقرب من سبع سنوات منذ بداية األزمة، ال يزال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم عمى  بعد مضي

ما  غالباً الذي بمغ النساء والفتيات عن خوفين من العنف الجنسي، حيث ت؛ سوريةفي الحياة اليومية لمنساء والرجال والفتيات والفتيان في جميع أنحاء 
 يرتبط باالختطاف.

 
، وال تماعيجنوع االالالعنف القائم عمى  يزال التشرين الثاني/نوفمبر،  21في  تي صدر تال 2012االحتياجات اإلنسانية لعام حة العامة عن لمم ووفقاً 

ي ضد النساء والفتيات( وزواج األطفال والخوف من العنف الجنسي، بما في ذلك سر سيما التحرش المفظي والعنف العائمي )بما في ذلك العنف األ
 ت داخل المنزل وخارجو.اسوريحياة النساء والفتيات ال يعكر صفو ،التحرش الجنسي

 
التي و حقوق اإلنسان لنتياكات اإل احدى من، اإلناثختان ، إلى جانب الممارسات الضارة، مثل زواج األطفال و النوع االجتماعينف القائم عمى العُيعد و 

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء  منعا باتاً والممنوعة تحرم النساء والفتيات من مستقبمين وتقوض صحتين ورفاىين 
 (.CEDAWمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة )ع
 

أعمال  افةاليوم العالمي لمقضاء عمى العنف ضد المرأة، تدين األمم المتحدة بشكل قاطع كمن خالل احتفاليا ب" منسق الشؤون اإلنسانية اإلقميمي:وقال 
عمى محاسبة جميع الجناة  " وحث أيضاً .إلى منع ىذه االنتياكات، وتدعو جميع األطراف سوريةالعنف التي تستيدف النساء والفتيات في جميع أنحاء 

. إليو متشتد حاجتياالجتماعي الذي و عمى الدعم الطبي والقانوني والنفسي من العنف القائم عمى النوع اإلجتماعي  ناجياتالالناجين و وضمان حصول 
 "غير مقبول.بساطة بمن ذلك سوف يكون قل أي شيء أ" أضاف أنو 

يؤثر عمى كل بمد  حيثفي العالم،  نساء والفتيات أكثر انتياكات حقوق اإلنسان انتشاراً العنف ضد ال يعتبرلصندوق األمم المتحدة لمسكان،  ووفقاً 
كل شيء من اإليذاء  النوع االجتماعيفي حياتيا. ويشمل العنف القائم عمى  سوء المعاممةمن أشكال  ومجتمع. وتواجو امرأة من كل ثالث نساء شكالً 

 .واالغتصاب والحرمان من الحرية البدنيإلى االعتداء النفسي والحرمان االقتصادي 


