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األربعاء 8 آذار 2017

اليوم العاملي للمرأة، تعليق من سوراي

مقتل 23502 أنثى خالل ست سنوات 
يف سوراي، 91% على يد النظام السوري 

وحلفائه
7571 أنثى مازلَن قيد االعتقال أو 

االختفاء القسري

بيـــــان
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بــرزت املــرأة الســورية يف خمتلــف تفاصيــل احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة منــذ عــام 2011 حــى اآلن، وســامهت بشــكل فعَّــال 
يف العمــل االجتماعــي، اإلغاثــي، اإلعالمــي، التوعــوي، توثيــق االنتهــاكات، السياســي، وغــر ذلــك، ولقــد كان للحــراك الشــعيب 
وحتوُّلــه إىل نــزاع مســلح داخلــي، آاثره املباشــرة وغــر املباشــرة علــى املــرأة الســورية، حيــث الحظنــا يف كثــر مــن األحيــان اســتهدافها 
علــى حنــو مباشــر “ كامــرأة” هبــدف حتطيمهــا، وهتشــيم دورهــا اإلبداعــي، ومــن أبــرز ماســجلناه قتــَل قناصــي النظــام الســوري مــا 

اليقــل عــن 763 أنثــى.

تتعــدد أنــواع االنتهــاكات واجلرائــم الــي تعرضــت هلــا املــرأة الســورية، وأييت القتــل خــاج نطــاق القانــون يف مقدمهــا، والعنــف 
اجلنســي، واخلطــف، واالعتقــال التعســفي، واإلصابــة، وفقــدان الــزوج أو الولــد، والتشــريد، وابجملمــل فقــد تعرَّضــت إىل مجيــع مــا 
تعــرَّض لــه اجملتمــع الســوري مــن أهــوال، لقــد فـََقــَد اجملتمــع الســوري خــالل هــذه الســنوات الســت مــا اليقــل عــن 23502 أنثــى، 
قتــل قرابــة 65 % ُمنهــنَّ إثــر عمليــات القصــف اجلــوي، وقــد قتــل النظــام الســوري وامليليشــيات األجنبيــة الــي اســتجلبها، مــع 
حليفــه النظــام الروســي 91 % مــن جممــل حصيلــة الضحــااي اإلانث، وتســبَّبت هــذه االنتهــاكات يف تفكيــك اجملتمــع الســوري، 

وتشــريده، وزايدة نســبة الالجئــن.

وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف هــذه املناســبة العامليــة، نــودُّ تســليط الضــوء علــى قضيــة حمــددة، وهــي قضيــة اإلانث 
اللــوايت مازلــَن قيــَد االعتقــال، والذيــن حتــوَّل القســم األعظــم منهــنَّ إىل خمتفيــات قســرايً، ويف هــذا الصَّــدد نُطالــب ابلكشــف عــن 
مصــر مــا اليقــل عــن 7571 أنثــى، مازلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي 

منــذ آذار 2011 حــى شــباط 2017 يتوزعــن علــى النحــو التــايل:

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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إنَّ مــا تعرَّضــت وتتعــرَّض لــه املــرأة الســورية مــن انتهــاكات وجرائــم ليــَس لــه نظــر يف أي دولــة مــن دول العــامل، يف أنــواع متعــددة مــن 
اجلرائــم، وبشــكل خــاص القتــل خــارج نطــاق القانــون، واالختفــاء القســري، وجيــب علــى اجملتمــع الــدويل، وجملــس األمــن، حتمــل 

مســؤولياهتم جتــاه املــرأة الســورية ومحايتهــا.

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95eTJoVW9tbFFid3lxX3dMMnc2MktHelBxYVBn/view
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