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 United Nations  األمم المتحدة
 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 
 اإلقليمي ألزمة سوريا،منسق الشؤون اإلنسانية مساعد األمين العام لألمم المتحدة و 

 اليوم العالمي للمرأة بيان حول -كيفين كنيدي 
 

 7102 آذار/مارس 8عمان، 
 

كبر لتلبية ألى بذل جهود إ ،كيفن كينيدي ،سوريامزمة مساعد األمين العام لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي أليدعو 
 .في سوريا اعنمز متأثرة بال ةوفتا مرأةن او ملي 7احتياجات أكثر من 

 
إن "( يوم األربعاء: IWDاالحتفال باليوم العالمي للمرأة ) بمناسبة سورياقال كيفن كينيدي، منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي ألمزمة 

 ."الممزيدمن الضروري أن نفعل و ل أولوية مطلقة للمجتمع اإلنساني. تمثستجابة لحاحتياجات المحددة للمرأة السورية اال
 

تعيش ؛ و في جميع أنحاء البحاد حاجة إلى المساعدة اإلنسانية والحمايةبمليون سوري  2..5في المئة من  25النساء والفتيات تشكل اليوم، 
يوجد ، ا  محاصر  موقعا   .5شخص يعيشون في  666,.00من بين أكثر من و قاسية بشكل خاص. استضعاف في ظروف  نمنه اتكثير 

 .وفتاة امرأة 06,666.أكثر من 
 
الوقت نفسه، في و (، GBVللعنف القائم على نوع الجنس ) يتمثل في التعرض يوميا   تهديدا  في جميع أنحاء البحاد النساء والفتيات تواجه و 

الممارسات المحافظة التي تفرضها الجماعات المتطرفة في بعض أجمزاء من البحاد، مثل ارتداء مزي محدد، تؤثر سلبا  على حياة  فإن
 .تثير القلق تجار والمزواج القسري والعنف الجنسين عمليات الخطف والقتل واإلالواردة عتقارير وال. ءالنسا

 
بنية األسرة السورية بشكل كبير. تغيرت "بعد ست سنوات من الصراع،  ا:وقال كيفن كينيدي، منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي ألمزمة سوري

عالة األسرة.تتولى النساء األدوار التي كانت  تمكين قدر أكبر من إلى وبينما يؤدي ذلك  تقليديا  أكثر ارتباطا  بالرجال، مثل العمل بأجر وا 
 ".مزيادة مخاطر العنف ضد النساء والفتياتيتسبب في أيضا   فإنهالمرأة، 

 
أبلغت و . السوري، إلى تطبيع هذا العنف ويؤدي طول فترة األمزمة، جنبا  إلى جنب مع الهياكل األبوية المترسخة التي يقوم عليها المجتمع

الرئيسية، يليه  الشواغلأحد قد أصبح   طفالن مزواج األأ 5650من النواحي التي قامت األمم المتحدة بتقييمها في عام في المئة  52
ا تصبحن العائل الرئيسي مالحاتي غالبا  ، وتواجه األرامل والمطلقات في المئة(. 25في المئة(، والعنف الجنسي ) 75العنف المنمزلي )

 .وصمة العار والتمييمز، األمر الذي من المحتمل أن يهدد حصولهن على المساعدات اإلنسانيةلألسر التي تعيلها نساء، تصاعد 
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ثحاثة فإن جغرافية، المناطق لتشمل عددا  أكبر من اللعنف القائم على نوع الجنس قد تحسنت وتوسعت االستجابة لفي حين أن خدمات و 

نساء وتشمل األولويات الرئيسية لل. في الخدمات المتخصصة في مجال العنف القائم على نوع الجنسثغرات ال تمزال تحدد أرباع النواحي 
توفير الجنس و القائم على نوع لى المساعدات اإلنسانية ودعم سبل كسب العيش، وكذلك التخفيف من خطر العنف عصول حات الالنامزح

 ين.نامزحلموظفين الذين يعملون مع الا، بما في ذلك بناء قدرات اتناجيللصول إليها الو سهل خدمات ي
 
 

 لممزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 
  swanson@un.org ،+962 (0) 791 417 882، مسؤول اإلعحام في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ديفيد سوانسون

  www.reliefweb.intأو  unocha.orgالبيانات الصحفية التي يصدرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة على:  
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