
 

 

 

 ""التدمير من الداخل
 العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في سوريا وتركيا

 

 ملخص

 

أدّى النزاع المسلح في سوريا إلى أزمة إنسانية وحقوقية هائلة. فّر ماليين الناس من البالد، وكثير منهم إلى تركيا. ميّز 

 بالنزاع، ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان.الصراع المسلح في سوريا العنف الجنسي المرتبط 

، حسبما يبلغ العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في سوريا، بشكل رئيسي في مراكز احتجاز الحكومة السورية كبيُرت  

يد القسري أيضا عند نقاط التفتيش، وخالل مداهمات المنازل، وفي األماكن العامة، وكتكتيك للتجن رت كب. مع ذلك، فإنه يُ عنه

من قبل قوات األمن السورية، والجماعات المرتبطة بها، والجماعات المسلحة غير الحكومية. الفتيان عرضة للعنف 

عمالة األطفال والفتيان غير المصحوبين والجنسي، وخاصة أولئك المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، 

الرحلة إلى  خالليتعرض الرجال والفتيان للعنف الجنسي إلى بر األمان،  أثناء فرارهمبذويهم، والمنفصلين عن أسرهم. 

وأفراد من  تركيا وبعد وصولهم إليها، حيث يكونون عرضة للعنف الجنسي واالستغالل واإليذاء من قبل أصحاب العمل

 ض أفرد مجتمع الميمتعرّ كما تصاعد  في مخيمات الالجئين، ودور األيتام، واألماكن العامة والمنزل.و، المجتمع المضيف

 .أكثر للعنف الجنسي في كل من سوريا وتركيا

الجسدي، فإن اآلثار النفسية على األذى ومجتمعاتهم. باإلضافة إلى عائالتهم للعنف الجنسي عواقب مدمرة للناجين الذكور و

واألفكار  ،عور بالعجز واالرتباكوالش ،واضطرابات النوم ،وفقدان الثقة ،المدى القصير والطويل على الناجين تشمل الخجل

 .االنتحارية

الضوء على عدم وجود جهود منتظمة لمنع العنف  "بروجيكت ل سرڤايڤرزوأو-جميع الناجينمشروع " منظمة ط بحثيسلّ 

سباب ، نتيجة ألاللجوء دولوفي  ،عبر الحدودأثناء فرارهم االستجابة له في سوريا وأو  ،الجنسي ضد الرجال والفتيان

والوصمة  الخجل. يمنع كبيرا   ومعقدة. االحتياجات اإلنسانية هائلة، لكن تقديم المساعدات اإلنسانية يشكل تحديا  عديدة 

سهم في الرجال والفتيان من طلب المساعدة. هناك عوامل اجتماعية وقانونية ومؤسساتية مترابطة ومتداعمة تُ االجتماعية 

من اإلبالغ عن الحوادث، واالحتياجات غير الملباة للناجين الذكور. ينتج عن  لتقليص، وامن االفتقار للحماية بغيضةحلقة 

تقديم خدمات متخصصة لتلبية االحتياجات المعقدة للرجال والفتيان في الوصول، و نقاط وفي آليةذلك نقص في الوعي، 

 .للعنف الجنسي ذين تعرضواال

احتياجات الناجين من العنف الجنسي في تتطلب لمنع العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في سوريا.  التحرك أكثريجب 

 .اللجوء استجابة عاجلة ومكثفة ومنسقة دولسوريا وفي 


