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األحد 8 آذار 2020

تقرير موجز: يف اليوم الدويل للمرأة... 
املرأة السورية ال تزال تعاين من أسوأ 

أمناط االنتهاكات

مقتل ما ال يقل عن 28316 أنثى وما ال 
يقل عن 9668 أنثى ال تزلَن قيد االعتقال 

أو االختفاء القسري
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احملتوى:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: تسع سنوات من االنتهاكات املستمرة حبق املرأة السورية.
اثلثاً: حصيلة أبرز االنتهاكات حبق املرأة السورية وفقاً لقاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
يعتــر احلــراك الشــعيب واملطالبــة بتغيــر سياســي يف بلــد مثــل ســوراي حمكــوم بنظــام اســتبدادي طويــل األمــد متحكــم عــر أجهزتــه 
األمنيــة الواســعة االنتشــار أبدق حتــركات الشــعب، يعتــر ذلــك حتــدايً كبــراً وعمــًا بطوليــاً مــن قبــل اجملتمــع جتــاه الســلطة، وســوف 
حيمــل معــه بــدون شــك ظروفــاً قاســية وحتــدايت خميفــة، وتتضاعــف هــذه الظــروف والتحــدايت بعــد حتــول احلــراك الشــعيب إىل نــزاع 
مســلح داخلــي، وتــزداد وطــأة هــذه التحــدايت علــى املــرأة بشــكل خــاص ضمــن هــذا اجملتمــع، وذلــك نظــراً لظــروف اقتصاديــة 
واجتماعيــة حتكــم اجملتمــع الســوري، وال أعتقــد أننــا نبالــغ إذا قلنــا أن املــرأة الســورية الــي اخنرطــت يف مســار التغيــر السياســي قــد 
عرضــت نفســها ألمنــاط االنتهــاكات ذاهتــا، الــي مارســها النظــام الســوري حبــق الرجــل منــذ األايم األوىل للحــراك الشــعيب، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فــإن ذلــك مل مينعهــا مــن أن تســاهم يف احلــراك بشــكل فعــال وحيــوي، وابلتــايل أن تدفــع أمثــاانً ابهظــة يف املســرة 
حنــو الدميقراطيــة والكرامــة وحقــوق اإلنســان، وبنــاًء علــى هــذا فقــد تعرضــت املــرأة الســورية للقتــل واالعتقــال التعســفي، واإلخفــاء 
القســري، والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، والتشــريد القســري، وغــر ذلــك مــن قائمــة االنتهــاكات الطويلــة الــي ارتكبــت يف ظــل 
النــزاع الســوري، ومل تقتصــر تلــك املمارســات علــى النظــام الســوري وحــده بــل امتــدت لتشــمل بقيــة األطــراف، وإن اختلــف احلجــم 
والنــوع، وكانــت هنــاك معــاانة وحتــدايت مــن أشــكال خمتلفــة يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا التنظيمــات اإلســامية املتطرفــة 
كالتضييــق علــى حريــة اللبــاس والتنقــل والتعبــر، وكذلــك حتــدايت خمتلفــة يف مناطــق ســيطرة قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي 

)قــوات ســوراي الدميقراطيــة/ pyd(، ويف مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة.

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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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“علــى الرغــم مــن حساســية االنتهــاكات حبــق املــرأة والتنديــد الواضــح لنصــوص القانــون الــدويل هبــا، ناحــظ فشــًا 
اتمــاً يف تطبيــق محايــة للمــرأة يف ســوراي مــن قبــل جملــس األمــن أواًل، ومــن اجملتمــع الــدويل اثنيــاً، كمــا أنَّ كثــراً مــن 
االنتهــاكات حبــق املــرأة، والــي بلغــت حــد اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب مل حتصــل علــى املســتوى الــكايف 
مــن التنديــد واإلدانــة وممارســة الضغوطــات االقتصاديــة والسياســية الكافيــة للتخفيــف منهــا علــى األقــل يف حــال 

فشــل إهنائهــا”
 

اثنياً: تسع سنوات من االنتهاكات املستمرة حبق املرأة السورية:
بدأت االنتهاكات الفظيعة حبق املرأة السورية منذ تسع سنوات، وتصاعدت بشكل تدرجيي وبلغت حدَّ اجلرائم ضدَّ اإلنسانية 
يف عــدد مــن تلــك االنتهــاكات الــي ارتكبهــا النظــام الســوري بشــكل أساســي مثــل: القتــل واإلخفــاء القســري والتعذيــب، لكــن 
األســوأ كان هــو اســتمرار تلــك االنتهــاكات علــى مــدى األشــهر والســنوات املاضيــة؛ مــا شــكَّل إهانــة غــر مســبوقة للمــرأة يف 
يومهــا العاملــي وبقيــة أايم العــام، وذلــك ألن انتهــاكات مبســتوى جرائــم ضــد اإلنســانية متــارس حبقهــا طيلــة تلــك الســنوات وال 
تــزال، وزعزعــت اســتقرار اجملتمــع الســوري بشــكل كامــل، وعجــَز جملــس األمــن الــدويل عــن اختــاذ أي إجــراء حــازم لوقفهــا، وكذلــك 
اجملتمــع الــدويل والــدول احلضاريــة، بــل إننــا مل نشــهد مــا تســتحقه املــرأة الســورية مــن مناصــرة ومســاعدة مــن قبــل الغالبيــة العظمــى 

مــن املنظمــات النســوية حــول العــامل الــي أســس العديــد منهــا بغــرض محايــة املــرأة وتوعيتهــا ومناصــرة حقوقهــا وكرامتهــا.
لقــد تدهــورت حقــوق املــرأة الســورية األساســية علــى مجيــع املســتوايت األمنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والنفســية 
بســبب ممارســات عنيفــة مــن قبــل أطــراف النــزاع املســلح الداخلــي كافــة، وصحيــح أنَّ فئــات اجملتمــع الســوري كافــة قــد أتثَّــرت مــن 
تداعيــات النــزاع إال أن املــرأة كانــت األشــد أتثــراً؛ نظــراً ملــا حتملــه مــن مســؤوليات أواًل، ولوضعهــا االجتماعــي والصحــي اثنيــاً، 
كمــا تعرضــت اإلانث يف ســوراي -طفــات وابلغــات- ملختلــف أمنــاط االنتهــاكات مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال 
التعســفي، والتعذيــب، واإلعــدام، واالختفــاء القســري، والعنــف اجلنســي، والتشــريد القســري، واحلصــار، واحلرمــان مــن الرعايــة 
الصحية واخلدمات األساســية، ووصلت العديد من هذه االنتهاكات وخاصة القتل والتعذيب واإلخفاء القســري إىل معدالت 
هــي األســوأ يف العــامل. ومل تقــع النســاء والفتيــات الســورايت ضحــااي للنــزاع بشــكل عــارض، بــل كــنَّ وعلــى حنــو كبــر مســتهدفات 
بشــكل مباشــر، حيــث مت اســتهدافهن إمــا بســبب مســامهتهن الفعالــة يف العمــل االجتماعــي واإلنســاين، والسياســي، واحلقوقــي، 
واإلغاثــي، والطــيب، واإلعامــي، 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 حريــة العمــل والتعليــم واللبــاس والتعبــر، واحلصــول علــى الرعايــة الصحيــة املناســبة 
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يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام بشــكل أساســي، كمــا عانــت مــن التَّجنيــد اإلجبــاري يف املناطــق 
هيــب واالبتــزاز يف بعــض املناطــق اخلاضعــة لســيطرة  اخلاضعــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة، ومــن املاحقــة والتهديــد والتَّ
فصائــل يف املعارضــة املســلحة. كمــا عانــت مــن فقــدان املعيــل والعيــش يف ظــروف معيشــية قاهــرة يف ظــلِّ النــزوح والتزويــج املبكــر 

والقســري. 

وفــرَض النــزاع املســلح الداخلــي علــى الســورايت تغيــراً ثقيــًا، فقــد تســبَّبت احلصيلــة املرتفعــة مــن حيــث القتــل واالختفــاء حبــق 
الرجــال يف اجملتمــع، يف انتقــال عــبء إضــايف إىل املــرأة، حيــث ارتفعــت نســبة اأُلســر الــي تُعيلهــا الســيدات، وابلتــايل لعبــت 
الســيدات دوراً جديــداً ُيضــاف إىل أدوارهــنَّ االعتياديــة، وخضعــت ابلتــايل إىل ظــروف مركَّبــة يصعــب التأقلــم معهــا؛ ألهنــا تفــوق 
يف كثــر مــن األحيــان قدراهتــا وإمكاانهتــا املاديــة واملعنويــة، ومــع غيــاب األمــن والرعايــة االجتماعيــة بســبب فقــدان الــزوج أو األخ 
بشــكل أساســي وشــلل العمليــة التعليميــة ابلنســبة ألطفاهلــا أو إخوهتــا الصغــار؛ فقــد انعكــس كل ذلــك بشــكل كارثــي علــى 
اجلانــب النفســي؛ وممــا زاد مــن املعــاانة عــدم وجــود منظمــات خمتصــة يف رعايــة ودعــم املــرأة الســورية بشــكل كاٍف داخــل ســوراي 

أو يف بلــدان اللجــوء.

اثلثاً: 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 حــى آذار/ 2020 وُتشــر هــذه احلصيلــة إىل أنَّ االنتهــاكات حبقِّهــا ال تــزال مســتمرة، وأنَّ مــا تعــاين منــه املــرأة الســورية 
ال يــزال هــو األقســى يف العــامل يف كثــر مــن النواحــي، ومُتثِّــل هــذه البيــاانت احلــدَّ األدىن يف ظــلِّ الصعــوابت الــي تواجــه عمليــات 

التَّوثيــق.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 28316 أنثــى علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي 

منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2020، توزعــَن حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 21933 أنثــى يتوزعــن 	 

إىل 10021 أنثــى طفلــة و11912 أنثــى ابلغــة. 
القوات الروسية: 1578 أنثى يتوزعن إىل 610 أنثى طفلة و968 أنثى ابلغة.         	 
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تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 980 أنثى يتوزعَن إىل 394 أنثى طفلة و586 أنثى ابلغة. 	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 	 

هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 81 أنثــى يتوزعــن   o
إىل 5 أنثــى طفلــة و76 أنثــى ابلغــة.                                           

فصائل يف املعارضة املسلحة: 1307 أنثى يتوزعَن إىل 433 أنثى طفلة و874 أنثى ابلغة.	 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي(: 250 أنثــى يتوزعــَن إىل 92 أنثــى طفلــة 	 

و158 أنثــى ابلغــة. 
قوات التَّحالف الدويل: 959 أنثى يتوزعن إىل 303 أنثى طفلة و656 أنثى ابلغة.	 
جهات أخرى: 1228 أنثى يتوزعَن إىل 437 أنثى طفلة و791 أنثى ابلغة.                         	 

 
ابء: االحتجاز التَّعسفي واالختفاء القسري:

حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 9668 أنثــى ال يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء 
القســري على يد األطراف الرئيســة الفاعلة يف ســوراي منذ آذار/ 2011 حى آذار/ 2020، يتوزعَن حســب اجلهات الرئيســة 

الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 
قوات النظام السوري:8156  أنثى يتوزعَن إىل 243 أنثى طفلة و7913 أنثى ابلغة.	 
تنظيم داعش:249  أنثى يتوزعَن إىل 24 أنثى طفلة و225 أنثى ابلغة.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 	 

هيئة حترير الشام: 29 أنثى ابلغة   o
فصائل يف املعارضة املسلحة: 851 أنثى يتوزعَن إىل 68 أنثى طفلة و783 أنثى ابلغة.	 
قوات سوراي الدميقراطية: 383 أنثى يتوزعَن إىل 214 أنثى طفلة و169 أنثى ابلغة.	 

جيم: التعذيب:  
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 90 أنثــى قــد قتلــَن بســبب التَّعذيــب علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2020، يتوزعــَن حســب األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى 

النَّحــو التــايل:
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قوات النظام السوري: 72 يتوزعَن إىل 27 أنثى طفلة، و45 أنثى ابلغة 	 
تنظيم داعش: 14 أنثى ابلغة	 
فصائل يف املعارضة املسلحة: 1 أنثى ابلغة 	 
قوات سوراي الدميقراطية: 2 أنثى ابلغة	 
جهات أخرى: 1 أنثى ابلغة	 

دال: العنف اجلنسي:
ُتشــر تقديــرات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل ارتــكاب أطــراف النــزاع الفاعلــة يف ســوراي مــا ال يقــل عــن 11523 حادثــة 

عنــف جنســي منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2020، توزَّعــت حســب اجلهــات الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
قــوات النظــام الســوري: 8013 حادثــة عنــف جنســي، بينهــا قرابــة 871 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، ومــا 	 

ال يقــل عــن 443 حالــة عنــف جنســي لفتيــات دون ســن الـــ 18 عامــاً. 
تنظيم داعش: 3487	 
فصائل يف املعارضة املسلحة: 11 	 
قوات سوراي الدميقراطية: 12 	 

رابعاً: استنتاجات وتوصيات:
إنَّ اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والروتوكولــن 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.

لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية 	 
وجرائــم احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا 
ختفــق الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام 

الســوري، فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.
إنَّ عجــز آليــات القانــون الــدويل وابلتــايل فقــدان محايــة املــرأة الســورية مــن االنتهــاكات الفظيعــة يعتــر مــن أســوأ مــا عانــت 	 

منــه املــرأة الســورية.
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لقــد أوَلــت معظــم املواثيــق والعهــود الدوليــة كاتفاقيــة جنيــف والروتوكولــن امللحقــن هبــا والقانــون الــدويل اإلنســاين والعهــد 	 
الــدويل اخلــاص ابحلقــوق السياســية واملدنيــة محايــة خاصــة للنســاء يف موادهــا، يف كافــة الظــروف؛ نظــراً الحتياجاهتــن اخلاصــة، 
ولكــن يف النــزاع الســوري ال يــكاد أحــد يطبــق منهــا أي شــيئ يذكــر فقــد ابت مــكاانً مثاليــاً الســتباحة القانــون الــدويل بــدون 
أدىن مبــاالة وهــذا متامــاً مــا تريــده الــدول الدكتاتوريــة كروســيا وإيــران الوصــول إليــه، مــن اهنيــار شــامل ملنظــور القانــون الــدويل 

يف أعــن الشــعوب، واالحتــكام لقانــون الغــاب.

توصيات:
علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار ملــزم خــاص ابحلقــوق األساســية للمــرأة، حيميهــا بشــكل قطعــي مــن عمليــات القتــل 	 

العشــوائي، وضــدَّ أي اعتــداء علــى شــرفها، وال ســيما ضــدَّ االغتصــاب، واإلكــراه علــى البغــاء وأي هتــك حلرمــة اإلانث، 
ويُطالــب إبيصــال مســاعدات عاجلــة للمشــردات قســرايً، وإطــاق ســراح املعتقــات فــورايً واختــاذ فعــل حقيقــي جتــاه كل 
هــذا الكــم املرعــب مــن االنتهــاكات حبقهــا، الــي هتــدد أمــن واســتقرار ســوراي واملنطقــة لعقود.علــى اجلهــات املاحنــة واملنظمــات 
اإلغاثيــة توفــر اخلدمــات الطبيَّــة والنفســية وإعــادة التأهيــل وغرهــا مــن اخلدمــات املتعــددة القطاعــات للضحــااي مــن النســاء 
والفتيــات، وإعطائهــن األولويــة وبشــكل خــاص النســاء احلوامــل وحــاالت الــوالدة واألمهــات املرضعات.علــى أطــراف النــزاع 
جتنيــب النِّســاء ويــات احلــرب عــر اختــاذ مجيــع اخلطــوات الازمــة لضمــان إيقــاف مجيــع أشــكال االنتهــاكات الواقعــة علــى 
املــرأة، وضمــان وضــع النســاء احملرومــات مــن حريتهــن يف أماكــن منفصلــة عــن الرجال.علــى املقــّرر اخلــاص املعــي 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.

علــى املنظمــات النســوية يف خمتلــف بلــدان العــامل مناصــرة املــرأة الســورية ومــا تتعــرض لــه مــن حجــم انتهــاكات قــلَّ نظــره 	 

علــى مســتوى العــامل، والقيــام بفعاليــات ومشــاريع بشــكل أكــر إلعــادة أتهيــل الناجيــات مــن االعتقــال والتعذيــب والتشــريد 
القســري. 
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