
 

ي انعقاد ل يقب األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم  وهيئةمؤتمر بروكسل الثالث، االتحاد األوروب 
 إىل اتخاذ تدابير أقوى لتلبية احتياجات النساء والفتيات السورياتيدعون المتحدة للسكان 

 
 
اير  27 ي الوقت الذي يستعد فيه —، عمانشباط/ في 

ي المجتمع الدولي لف 
ول مؤتمر بروكسل الثالث حلمشاركة ف 

ي  نظمدعم مستقبل سوريا والمنطقة،  األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة وهيئة  االتحاد األوروب 
ا  اجتماًعا للسكان 

ً
ك ان مشتر ي العاصمة األردنية عمَّ

ي من   عنضم مسؤولي   حكوميي   وممثلي   ف 
المجتمع المدب 

لدعوة إل اتخاذ تدابت  أقوى نحو لأثت  األزمة السورية عىل النساء والفتيات، و لمناقشة تاألردن ولبنان والعراق 
ي مجتمعات الالجئي   والمجتمعات المضيفة. 

المرحلة تسليط الضوء عىل بهدف  وقد ُعقد االجتماعتمكينهن ف 
ي تشهدها 

ي الحرجة التر
ي االستجابة لألزمة السوريةار إطحقوق المرأة ف 

 عن عرض أحدث األبحاث التر
ً
، فضال

جريت ح
ُ
ي ول حقوق المرأة والمساواة بي   الجنسي   واألزمة السورية )من داخل سوريا وأ

المحلية المجتمعات ف 
ي المضيفة( 

شاد بها ف  ي المناقشات لالستر
ي ستجرى ف 

 مؤتمر بروكسل الثالث. التر
 
ي تشارف عىل عامها التاسع ألزمة السورية ا منذ زمن ليس بقريب، شهدتو 

اكمي التر نقطة تحول من حيث األثر التر
ي األجيال

ل النساء والفتيات إذ صارت  ؛والتغت  ف  قد تحت الذي عُ وقد تطرق االجتماع وطأة التحديات. تتحمَّ
وحاألزمة السورية  "تأثت  عنوان  ي ال  المشكالتف من " لطي  عىل النساء والفتيات والت  

تزال تواجه النساء التر
ي المنطقةوالفتيات داخل سوري

ي ، ا والمجتمعات المضيفة ف 
 لقائما لعنفامثل الخطر الذي طال أمده والمتمثل ف 

مستدامة. وخالل االجتماع، قام  معيشية صفر على للحصووا لمبكروا يلقسرا واجلزواالنوع االجتماعي  على
ي ا و وممثلن و مسؤولال

وا لمجتمع المدب  ي واألردن ولبنان والعراق دول من الذين حض  باستعراض االتحاد األوروب 
ي تواجه حماية المرأة وتمكينها  عىل صعيد لتقدم المحرز ا

ي تعهد بها المجتمع الدولي والتحديات التر
امات التر االلتر 

ي مجتمعات الالجئي   والمجتمعات المضيفة. 
 ف 

 
ي األر تانا أندريا ماتيو فونالسيد  وعلق

ي ف   ، سفت  االتحاد األوروب 
ً
ام يثبت مؤتمر بروكسل الثالث إن " دن قائال التر 

ي والمالي بدعم الشعب السوري والدول المضيفة المجاورة
ا أن المجتمع الدولي السياسي واإلنساب 

ً
"، مؤكد

ي " ًما بمساعدة الشعب السوري داخل سوريا وخار ما زال االتحاد األوروب  إل حي   التوصل إل حل سياسي  جها ملتر 
 لجميع السوريي   

ً
اقا ي لمستقبل أكتر إشر

 . "تفاوض 
 

ي وكان 
ي مؤتمر بروكسل الثاب 

بأن االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي والعنف قد أقر  2018عام  الذي ُعقد ف 
ي منها هي القائم عىل النوع االجتماعي 

ي يعاب 
ألزمة. كما جّراء االسوريون  من بي   االنتهاكات اإلنسانية الرئيسية التر

ف المؤتمر ب ال سيما ، من الالجئي   والمجتمعات المضيفة لكل ملحة إل دعم خلق الوظائفحاجة وجود اعتر
ي أسواق  همدماجالعمل عىل إو  ،المجموعات الضعيفة مثل النساء 

، وبعد مرور تسع سنوات عىل األزمة . لالعمف 
تسود حياة النساء والفتيات، بينما  االجتماعي نوع الوالعنف القائم عىل  ال تزال أوجه عدم المساواة بي   الجنسي   

 . البعيد المنأمًرا األمن االقتصادي للمرأة تحقيق ال يزال 
 

ي المنطقة العربية، مدير صندوق األمم اللؤي شبانةالدكتور  وقال
 
وإن كانت بعض حتر "نه إ، متحدة للسكان ف

ي سوريا 
ي طريقها نحو االستقرار، المناطق ف 

وحفإن تأثت  سنوات من العنف تبدو ف  اتيجيات  والت   يتطلب استر
السلبية  المواجهةأهمية معالجة آليات وأكد شبانة عىل . "ياتفعالة طويلة األجل لتلبية احتياجات النساء والفت

ي غالبً  لألوضاع
و عمليات ما تصاحب  ا والتر  والزواج المبكر.  ويض حرية التنقل، مثل تقحالت  



 

 
ي هيئة امحمد النارصي، المدير اإلقليمي لالسيد قال جهته من و 

غالبية إن "، العربية الدولألمم المتحدة للمرأة ف 
ي العودة إل منازلهم اآلمنة يرغبون بمن فيهم النساء الالجئي   السوريي   

العودة الطوعية تتست  لهم  ، ولكن إل أنف 
كت   عىل تلبية احتياجاتهم يتعي   علينا مواصلة ، اآلمنةو 

ي التر
وححالة  ف  ي ع–الت  

وا هم عنها االحتياجات التر ّ
ت 

ي الحصو 
 . "ل عىل فرص عمل ومعيشة كريمة والشعور بالحماية والتمكي   والمتمثلة ف 
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