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اجلمعة 8 آذار 2019

يف اليوم الدويل للمرأة... إلغاء متواصل 
حلقوق املرأة األساسية يف سوراي 

مقتل ما ال يقل عن 27464 أنثى وما ال 
يقل عن 10026 أنثى ال تزلَن قيد االعتقال 

أو االختفاء القسري

تقرير موجز
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تدهــورت حقــوق املــرأة الســورية األساســية علــى مجيــع املســتوايت األمنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والنفســية بعــد 
ردة الفعــل الوحشــية الــي انتهجهــا النظــام الســوري ضــدَّ اجملتمــع إثــَر انــدالع احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 
2011، وصحيــح أنَّ فئــات اجملتمــع الســوري كافــة قــد أتثَّــرت مــن تداعيــات النــزاع إال أن املــرأة كانــت األشــد أتثــراً؛ نظــراً ملــا 
حتملــه مــن مســؤوليات ولوضعهــا االجتماعــي والصحــي اثنيــاً، كمــا تعرضــت املــرأة ملختلــف أمنــاط االنتهــاكات مــن القتــل خــارج 
نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي والتعذيــب واإلعــدام، واالختفــاء القســري، والعنــف اجلنســي، والتشــريد القســري، واحلصــار، 
واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة واخلدمــات األساســية، ووصلــت العديــد مــن هــذه االنتهــاكات وخاصــة القتــل والتعذيــب واإلخفــاء 

القســري إىل معــدالت هــي األســوأ يف العــامل.

مل تقــع النســاء والفتيــات الســورايت ضحــااي للنــزاع بشــكل عــارض، بــل كــنَّ مســتهدفات بشــكل مباشــر ومنهجــي مــن قبــل مجيــع 
أطــراف النــزاع ويف مقدمتهــم النظــام الســوري، الــذي يتصــدَّر حصيلــة مرتكــيب االنتهــاكات بفــارق شاســع مقارنــة ببقيــة األطــراف، 
حيــث مت اســتهدافهن  إمــا بســبب مســامهتهن الفعالــة يف العمــل االجتماعــي واإلنســاين، والسياســي، واحلقوقــي، واإلغاثــي، 
والطــيب، واإلعالمــي، أو جملــرد كوهنــنَّ إاناثً؛ هبــدف هتميشــهن وكســرهن ولقمــع اجملتمــع وترهيبــه مــن عواقــب مناهضتــه للســلطات؛ 
ملــا حتتلــه املــرأة مــن مكانــة يف اجملتمــع الســوري مرتبطــة أبعــراف ومعتقــدات. وتعرَّضــت املــرأة ألمنــاط أخــرى مــن االنتهــاكات فعانــت 
مــن التضييــق والتقييــد يف العمــل والتعليــم واللبــاس، واحلصــول علــى الرعايــة الصحيــة املناســبة يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا تنظيــم 
داعــش وهيئــة حتريــر الشــام، كمــا عانــت مــن التَّجنيــد اإلجبــاري يف مناطــق ســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة، ومــن املالحقــة 
هيــب واالبتــزاز يف مناطــق ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة. كمــا عانــت مــن فقــدان املعيــل والعيــش يف ظــروف  والتهديــد والتَّ

معيشــية قاهــرة يف ظــلِّ النــزوح والــزواج املبكــر والقســري. 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“قامــت املــرأة الســورية بــدور حمــوري علــى صعيــد رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي، 
وحتمَّلــت ســاعات العمــل الشَّــاق والطَّويــل واملتتابــع، ورؤيــة جثــث الضحــااي وتفاصيلهــا، وحتدَّثــت مــع مئــات 
الناجــن، وبــرزت دقَّــة عملهــا وحبثهــا وصربهــا االســتثنائي بشــكل واضــح يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان الــي مل تكــن لتكــون علــى هــذا النَّحــو مــن اجلــودة لــوال جهودهــن”.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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إنَّ أســوأ مــا عانــت منــه املــرأة الســورية هــو عجــز اجملتمــع الــدويل عــن محايتهــا، وإيقــاف عمليــات القتــل والتعذيــب واالعتقــال، 
واســتهداف املنشــأت الصحيــة واخلدميــة، الــي توفــر اخلدمــات األساســية وُأســس احليــاة الكرميــة هلــا، فاالنتهــاكات الصارخــة الــي 
تتعــرَّض هلــا النســاء والفتيــات يف ســوراي تســتدعي مــْن كل مــَن األمــم املتحــدة وجملــس األمــن تنفيــذ تدابــر توفِّــُر الوقايــة واحلمايــة 
ــل مســؤولياهتما جتاَههــن، ووضــع حــد ملرتكــيب اجلرائــم، وإهنــاء سياســة اإلفــالت مــن العقــاب،  هلــن مــن تداعيــات النِّــزاع، وحتمُّ
وااللتــزام بقواعــد القانــون الــدويل الــي نصَّــت بشــكل واضــح علــى إعطــاء املــرأة محايــة ورعايــة خاصــة، لكنَّهــا اهنــارت بشــكل اتم 

ــش النظــام الســوري. أمــام عنــف وتوحُّ

حصيلة أبرز االنتهاكات حبق املرأة السورية وفقاً لقاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
مبناســبة اليــوم الــدويل للمــرأة الــذي يوافــق اليــوم الـــ 8 مــن آذار مــن كل عــام نقــوم يف هــذا التقريــر املوجــز بتحديــث حصيلــة أبــرز 
االنتهــاكات الــي تعرَّضــت هلــا املــرأة الســورية وفــَق مــا ســجَّلناه يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 
2011 حىت آذار/ 2019 وُتشــر هذه احلصيلة إىل أنَّ االنتهاكات حبقِّها ال تزال مســتمرة، وأنَّ ما تعاين منه املرأة الســورية ال 
يزال هو األقسى يف العامل يف كثر من النواحي، وُتثِّل هذه البياانت احلدَّ األدىن يف ظلِّ الصعوابت الي تواجه عمليات التَّوثيق.

                                        
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان  مقتل ما ال يقل عن 27464 أنثى على يد أطراف النزاع الرئيســة الفاعلة يف ســوراي 
منذ آذار/ 2011 حىت آذار/ 2019، توزعَن حســب اجلهات الرئيســة الفاعلة على النحو التايل:

http://sn4hr.org/arabic/2018/12/31/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB/
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• قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: مــا ال يقــل عــن 21609 
أنثــى يتوزعــن إىل 9901 أنثــى طفلــة و11708 أنثــى ابلغــة. 

• القوات الروسية: ما ال يقل عن 1237 أنثى يتوزعن إىل 546 أنثى طفلة و691 أنثى ابلغة.         
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 1053 أنثى يتوزعَن إىل 398 أنثى طفلة و655 أنثى ابلغة.

o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 974 أنثى يتوزعَن إىل 393 أنثى طفلة و581 أنثى ابلغة. 
o هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 79 أنثــى يتوزعــن إىل 5 

أنثــى طفلــة و74 أنثــى ابلغــة.                                           
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 1301 أنثى يتوزعَن إىل 429 أنثى طفلة و872 أنثى ابلغة.

• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 232 أنثى يتوزعَن إىل 83 أنثى طفلة 
و149 أنثى ابلغة. 

• قوات التَّحالف الدويل: 959 أنثى يتوزعن إىل 303 أنثى طفلة و656 أنثى ابلغة.
• جهات أخرى: 1073 أنثى يتوزعَن إىل 379 أنثى طفلة و694 أنثى ابلغة.     

                    
ابء: االحتجاز التَّعسفي واالختفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 10026 أنثــى ال يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت آذار/ 2019، يتوزعــَن حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى 

النحــو التــايل: 
• قوات النظام السوري:8160  أنثى يتوزعَن إىل 439 أنثى طفلة و7721 أنثى ابلغة.
• قوات سوراي الدميقراطية: 471 أنثى يتوزعَن إىل 309 أنثى طفلة و162 أنثى ابلغة.
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 489 أنثى بينهم 24 أنثى طفلة و465 أنثى ابلغة 

o تنظيم داعش:426  أنثى يتوزعَن إىل 24 أنثى طفلة و402 أنثى ابلغة.
o هيئة حترير الشام: 63 أنثى ابلغة

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 906 أنثى يتوزعَن إىل 65 أنثى طفلة و841 أنثى ابلغة.
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جيم: التعذيب:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 89 أنثــى بســبب التَّعذيــب علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة 

يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت آذار/ 2019، يتوزعــَن حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النَّحــو التــايل:
• قوات النظام السوري: 72 يتوزعَن إىل 27 أنثى طفلة، و45 أنثى ابلغة 

• قوات سوراي الدميقراطية: 2 أنثى ابلغة
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

o  تنظيم داعش: 14 أنثى ابلغة
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 1 أنثى ابلغة

دال: العنف اجلنسي:
ُتشــر تقديراتنا يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان إىل ارتكاب أطراف النزاع الفاعلة يف ســوراي ما ال يقل عن 8032 حادثة 
عنــف جنســي منــذ آذار/ 2011 حــىت آذار/ 2019، كانــت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة لــه مســؤولة عــن 
8016 حادثــة بينهــا قرابــة 876 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، وحنــو 443 حادثــة كانــت حبــقِّ فتيــات دون ســن 
الـــ 18 عامــاً. فيمــا ارتكبــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة مــا ال يقــل عــن تســع حــوادث عنــف جنســي. كمــا 

وثَّقنــا قرابــة ســبعة حــوادث ارتكبهــا يتبعــون فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 

استنتاجات وتوصيات:
إنَّ اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 -النظــام الســوري مصــادق عليهــا-، والربوتوكولــن اإلضافيــن هلــا لعــام 1977 ينصــون 
بشــكل واضــح علــى محايــة النســاء مــن التَّهجــم علــى شــرفهن وإهــاانت الكرامــة الشــخصية واملعاملــة املهينــة واملذلــة، وُتشــكِّل 

ممارســات النظــام الســوري وأطــراف النــزاع األخــرى انتهــاكاً صارخــاً التفاقيــات جنيــف وألحــكام القانــون الــدويل.

توصيات:
علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار ملــزم خــاص ابحلقــوق األساســية للمــرأة، حيميهــا بشــكل قطعــي مــن عمليــات القتــل 
العشوائي، وضدَّ أي اعتداء على شرفها، وال سيما ضدَّ االغتصاب، واإلكراه على البغاء وأي هتك حلرمت اإلانث، ويُطالب 
إبيصــال مســاعدات عاجلــة للمشــردات قســرايً، وإطــالق ســراح املعتقــالت فــورايً واختــاذ فعــل حقيقــي جتــاه كل هــذا الكــم املرعــب 

مــن االنتهــاكات حبقهــا، الــي هتــدد أمــن واســتقرار ســوراي واملنطقــة لعقــود.
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علــى اجلهــات املاحنــة واملنظمــات اإلغاثيــة توفــر اخلدمــات الطبيَّــة والنفســية وإعــادة التأهيــل وغرهــا مــن اخلدمــات املتعــددة القطاعات 
للضحااي من النســاء والفتيات، وإعطائهن األولوية وبشــكل خاص النســاء احلوامل وحاالت الوالدة واألمهات املرضعات.

علــى أطــراف النــزاع جتنيــب النِّســاء ويــالت احلــرب عــرب اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة لضمــان إيقــاف مجيــع أشــكال االنتهــاكات 
الواقعــة علــى املــرأة، وضمــان وضــع النســاء احملرومــات مــن حريتهــن يف أماكــن منفصلــة عــن الرجــال.

علــى املقــّرر اخلــاص املعــين ابلعنــف ضــدَّ النســاء وأســبابه ونتائجــه تكثيــف جهــوده يف ســوراي؛ نظــراً حلجــم العنــف الــذي تتعــرض 
لــه املــرأة الســورية، علــى وجــه اخلصــوص مــن قبــل احلكومــة الســورية نفســها، مقارنــة أبيــة امــرأة حتــت ظــلِّ أيــة حكومــة يف العــامل 

وبشــكل خــاص النســاء يف مراكــز االعتقــال التابعــة للنظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة.
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