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القتل خارج نطاق القانون بحق المرأه السورية
مقتل 7543 امرأة بينهن 2454 طفلة و 257 رضيعة

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

القتل خارج نطاق القانون بحق المرأه السورية : 
خالل عمل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليومي في توثيق الضحايا الحظنا أن نسبة القتلى من النساء مرتفعة جدا و 
تصل إلى قرابة ال 9 % من المجموع الكلي للقتلى المدنيين وهو رقم مرتفع جدا حيث أننا في كثير من األيام نوثق مقتل 
قرابة ال 30 امرأة، وإن كانت أغلب حوادث القتل حصلت خالل القصف العشوائي أو المتعمد ضد المدنيين باستخدام 
البراميل المتفجرة الملقاة من الطائرات أو صواريخ سكود أو المدفعية إال أن هناك المئات من النساء قتلوا خالل االقتحامات 
والمجازر على نحو متعمد، منهجيتنا تعتمد على عدم ذكر أي رقم للضحايا من دون احصائية تحتوي على االسم و تاريخ 

الوفاة و المكان و صورة و فيديو وكيف تمت عملية التقل.

فقد وثقنا منذ بداية الثورة السورية و حتى تاريخ 30/04/2013 مقتل 7543 امرأة على يد القوات الموالية للحكومة 
السورية بينهن 2454 طفلة و 257 رضيعة )دون سن ال 3 سنوات( وهناك 155 امرأة صورهم و كيفيه مقتلهم وتواريخ 

القتل معلومه بالنسبة لنا لكننا لم نستطع الحصول على اسمائهن و بقوا مجهولي الهوية .
نشير في هذا السياق إلى النساء الذين قتلوا برصاص قناص فقد بلغ عددهم 421 والقناص على يقين تام بأنه يقتل امرأه .

وأيضا النساء الذين اعتقلوا و تم تعذيبهم بأساليب قاسية جدا و منهجية أدت إلى مقتل  24 تحت التعذيب .
 تجدون كافة التفاصيل لكل حالة من الحاالت ضمن الرابط التالي.

تتوزع النساء الضحايا على المحافظات السورية على النحو التالي : 
Aleppo 1289   Damas Suburb 1397    Homs 1411

Deirazor 577    Daraa 667    Idleb 1088
AlRaqqa 75   Damascus 339    Hama 483

AlQuneitra 38   Not Syrian 55    Latakia 74
AlSwidaa 5    Tartus 16   AlHasaka 29

االستنتاجات القانوينة : 
1. نالحظ بأن قوات األسد ارتكبت القتل خارج نطاق القانون بما اليدع مجاال للشك على نحو منهجي وواسع النطاق

    فهي تعتبر جرائم ضد اإلنسانية تحققت فيها كافة األركان و االشتراطات.
2. ارتكتب قوات األسد كافة تلك الجرائم في ظل نزاع مسلح غير دولي و على نحو واسع جدا فهي تعتبر بذلك جرائم حرب

3. انتهكت الحكومة السورية العديد من قواعد القانون الدولي اإلنساني في قتل المدنيين و تعمد استهدافهم.

مجلس حقوق اإلنسان :
1. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل

    ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير.
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب ومطالبتها باإلفراج عن جميع المخطوفين.

3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية - روسيا وإيران والصين
    المسؤولية المادية واألخالقية عن ما يحصل ألطفال سورية.

4. ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا.

الثالثاء 30 نيسان 2013

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZWNQNjFzNDNIbDA/edit
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مجلس األمن : 
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية.

2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك.

الجامعة العربية :
1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة.

2. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية
    ذوي الضحايا ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا.

3. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار 
في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية 

والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.


