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اخلميس 8 آذار 2018

نظرة موجزة عن استهداف املرأة 
السورية، يف ظلِّ اليوم الدويل للمرأة

مقتل ما ال يقل عن 25726 أنثى، 
و10019 ال يزلَن قيَد االعتقال أو 

االختفاء القسري
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ال تــزال املــرأة الســورية تُعــاين مــن أجــل أتمــن املســتوى األدىن مــن حقوقهــا األساســية، وقــد شــكَّل منــط االســتهداف الــذي 
تعرَّضت له مســتوايت هي األســوأ يف العامل يف العديد من االنتهاكات، ويف مقدِّمتها معدالت القتل املرتفعة والتشــريد القســري 
واإلخفــاء القســري، فمــا زلنــا نفقــد شــهرايً قرابــة 300 أنثــى مــا بــن امــرأة ابلغــة وطفلــة، أي مبعــدل 10 إانث يُقتلــَن يوميــاً يف 
ســوراي، وهــذا املعــدل الوســطي ُيشــكِّل حصيلــة مرعبــة، ويُعطــي تصــوُّراً موجــزاً عــن أنَّ مــا تتعــرض لــه املــرأة الســورية ال يــزال األقســى 
يف العــامل، وأتيت جرميــة التَّشــريد القســري يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث حصيلــة النســاء اللــوايت هجــرَن مــن بيوهتــن، الــي بلغــت قرابــة 
ــد  2.5 مليــون امــرأة حتولــت إمــا إىل انزحــة أو الجئــة، وأييت االعتقــال التَّعســفي والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري ليؤكــد علــى تعمُّ
اســتهداف املــرأة الــي ســامهت يف احلــراك الشــعيب؛ ذلــك هبــدف إرهاهبــا وحتطيمهــا وابلتــايل تفكيــك اجملتمــع واستســامه وعودتــه 
إىل حضــن الدكتاتوريــة، كمــا تعرَّضــت املــرأة إىل أنــواع أخــرى مــن االنتهــاكات، لكــنَّ األســوأ مــن كل تلــك االنتهــاكات هــو 
خــذالن املــرأة الســورية مــن قبــل اجملتمــع الــدويل، الــذي عجــَز متامــاً عــن محايــة أبســط حقوقهــا كاحلــقِّ يف احليــاة واحلــق يف الســكن، 
وإيقاف التعذيب، وإطاق ســراح املعتقات، وحبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان، الي حتتوي انتهاكات 
ملختلــف أطــراف النِّــزاع، يتصــدَّر النظــام الســوري وحلفــاؤه بفــوارق شاســعة بقيــة األطــراف يف ارتكابــه معظــم االنتهــاكات الواقعــة 
حبــق املــرأة، فعلــى صعيــد عمليــات القتــل والتَّعذيــب مثــًا تتجــاوز نســبة ارتــكاب النظــام الســوري وحلفــاؤه معــدَّل 80 % مــن 
جممــل االنتهــاكات، وبقيــة األطــراف جمتمعــة 20 %. وهنــاك أمنــاط مــن االنتهــاكات تصــدَّر فيهــا تنظيــم داعــش بفــارق شاســع 
بقيــة األطــراف، كالتضيِّيــق علــى امللبــس والسَّــفر وحريــة التعبــر واملشــاركة اجملتمعيــة، إنَّ هــذا التَّمايــز هــو أمــر حيــوي ألنــه يعكــس 

واقــع مــا حيصــل علــى األراضــي الســورية.
 

ويف ظــلِّ أفظــع صــور االنتهــاكات ألبســط حقــوق املــرأة األساســية، تظــلُّ املطالبــة يف حتقيــق إجنــازات علــى أصعــد أخــرى أمــراً صعــَب 
التَّحقيــق، وأنمــل أن يكــون تقريــران يف العــام املقبــل يتحــدَّث بشــكل موســع عــن مشــاركة املــرأة يف القيــادة، ويف احليــاة السياســية.

نستعرض يف هذا التَّقرير املوجز حصيلة أبرز االنتهاكات الي تعرَّضت هلا املرأة السورية، الي متكنَّا من تسجيلها يف قاعدة بياانت 
الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ اندالع احلراك الشــعيب حنو الدميقراطية يف ســوراي آذار/ 2011 حىت مطلع آذار/ 2018، 

وهذه اإلحصائيات مُتثِّل احلدَّ األدىن يف ظلِّ الصعوابت والتَّحدايت الي تواجه عمليات التَّوثيق:

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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أواًل: القتل خارج نطاق القانون:
يُعتــر القتــل خــارج نطــاق القضــاء أعظــم االنتهــاكات الــي تتعــرَّض هلــا النســاء يف ســوراي ومُيــارس بشــكل يومــي وعلــى نطــاق واســع 
عــر عمليــات القصــف العشــوائي ابلصواريــخ، واملدفعيــة، والذخائــر العنقوديــة، والغــازات الســامة، والراميــل املتفجــرة، والقنــص، 
وغــر ذلــك مــن أنــواع خمتلفــة لألســلحة الــي اســتهدف هبــا النظــام الســوري وحليفيــه الروســي واإليــراين بشــكل أساســي مناطــق 

مدنيــة ُمكتظَّــة ابلســكان دون مراعــاة أليٍّ مــن قواعــد القانــون العــريف اإلنســاين.

ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 25726 أنثــى منــذ آذار/ 2011 حــىت آذار/ 2018، النظــام الســوري 
وامليليشــيات املواليــة لــه مســؤول عــن 84 % مــن حصيلــة القتــل مقارنــة ببقيــة األطــراف، وتتجــاوز نســبة القتلــى مــن النســاء والفتيــات 
حاجز الـ 9 % من اجملموع الكلي للضحااي، وهي نســبة مرتفعة جداً وُتشــر إىل تعمُّد قوات النظام الســوري اســتهداف املدنين.

اثنياً: االحتجاز التَّعسفي واالختفاء القسري:
مورست عمليات االعتقال التعسفي على حنو واسع ضدَّ النِّساء والفتيات منذ اليوم األول النطاق احلراك الشعيب يف

ــدت قــوات النظــام الســوري اعتقاهلــن ســواء بســبب أنشــطتهن أو جملــرد انتمائهــن ملناطــق خارجــة عــن  آذار/ 2011، وتعمَّ
ســيطرهتا، عــر عمليــات الدَّهــم واالعتقــال يف األحيــاء واألســواق واجلامعــات وعــر نقــاط التَّفتيــش، كمــا قامــت بعمليــات اعتقــال 
مجاعيــة للنِّســاء والفتيــات واســتخدمتهن رهائــَن يف مفاوضــات تبــادل األســرى الــي ُتريهــا مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 

ــه إليهــن هتــٌم واضحــة، وغالبــاً مــا يتحــوَّل االعتقــال التَّعســفي إىل  حُتــرم احملتجــزات مــن االتصــال بعوائلهــن أو توكيــل حمــامٍ وال توجَّ
اختفــاء قســري. ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 8113 أنثــى ال يزلــَن قيــَد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز 

الرمسيــة وغــر الرمسيــة التَّابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــىت آذار/ 2018.

جلــأت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة إىل فــرض التَّجنيــد القســري علــى النِّســاء وعلــى القاصــرات وقامــت بعمليــات دهــم واعتقــال 
يف مناطــق ســيطرهتا، كمــا جلــأت إىل عمليــات اخلطــف مــن الشــوارع واملــدارس يف حــال رفضــت املــرأة أو القاصــرة التَّجنيــد 
ــت ابلبعــض منهــن  القســري، وأخفتهــن يف معســكرات للتدريــب، ومنعــت عنهــن االتصــال بعوائلهــن أو زايرهتــن ألشــهر، مث زجَّ
يف األعمــال القتاليــة، كمــا قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة بعمليــات اعتقــال طالــت النســاء الناشــطات واإلعاميــات والسياســيات 
ضمــن محــات اعتقــاالت اســتهدفت فيهــا كل مــن خيالــف سياســتها والقوانــن الــي تفرضهــا يف مناطــق ســيطرهتا. وقــد ســجَّلنا 
حــوادث اعتقــال عــدة لنســاء كانــت علــى خلفيــة عرقيــة أو إلجبــار أزواجهــن أو أبنائهــن الذيــن ينتمــون إىل فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة علــى تســليم أنفســهم. 
ســجلنا ما ال يقل عن 311 أنثى ال يزلَن قيَد االعتقال أو االختفاء القســري لدى قوات اإلدارة الذاتية الكردية منذ أتسيســها 

حىت آذار/ 2018.
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عمــدت التَّنظيمــات اإلســامية املتشــددة أيضــاً، وخاصــة تنظيــم داعــش يف مناطــق ســيطرته إىل فــرض قوانــن ُملزمــة تــاه املــرأة 
كإجبارهــا علــى ارتــداء مابــس ُمعينــة ووضــع شــروط ملمارســتها العمــل، ومنعهــا مــن الســفر أو التَّنقــل إال بوجــود وصــي، واعتقــَل 
التنظيــم كل مــن ُتالفــه وفــرض غرامــات ماليــة عليهــَن مقابــل إطــاق ســراحهن، وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 412 أنثــى ال تــزال 
معظمهــن قيــَد االختفــاء القســري لــدى تنظيــم داعــش. أمــا هيئــة حتريــر الشــام فقــد اســتهدفت النِّســاء عــر جهــاز احلســبة ألســباب 
مشــاهبة كعــدم ارتدائهــن مابــس ُمعينــة أو وجودهــن يف أماكــن مشــركة مــع الرجــال كوســائل النقــل أو اجلامعــات أو العمــل، وقــد 

ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 71 أنثــى ال يزلــَن قيــد االعتقــال التَّعســفي أو االختفــاء القســري لديهــا حــىت آذار/ 2018.

وعمــدت فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل اعتقــال النِّســاء والفتيــات بعــد اقتحــام مناطــق خاضعــة لســيطرة القــوات احلكوميــة، 
حيــث قامــت يف بعــض األحيــان بعمليــات اعتقــال أُلســٍر أبكملهــا؛ هبــدف إجــراء صفقــات تبــادل مــع نســاء حمتجــزات مــن قبــل 
قــوات النظــام الســوري، ومتَّ يف بعــض األحيــان اســتخدامهن رهائــن. ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 1112 أنثــى ال يزلــَن قيــَد االعتقــال 

التعســفي أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة حــىت آذار/ 2018.

اثلثاً: التعذيب:
ال تــكاد تتلــف أســاليب التَّعذيــب الــي مُيارســها النظــام الســوري علــى الرجــال يف مراكــز االحتجــاز عــن النِّســاء، فمنــذ حلظــة 
االعتقــال حــىت وصــول املعتقلــة إىل مركــز االحتجــاز ويف أثنــاء التَّحقيــق تتعــرَّض األنثــى لصنــوف مــن اإلهانــة والشــتائم والضَّــرب 
والتَّعذيــب الوحشــي املمنهــج، وقــد يكــون يف كثــر مــن األحيــان ليــس جملــرد انتــزاع االعرافــات منهــا، بــل لنشــر أخبــار اخلــوف 

هيــب بــن املعتقــات.  والرَّ

أدَّت عمليــات التَّعذيــب إىل مقتــل 43 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 
حىت آذار/ 2018 حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

أمــا قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة فغالبــاً مــا تســتخدم مــع النِّســاء احملتجــزات يف مراكزهــا أســلوب الضَّــرب العنيــف ابلعصــا وقلــع 
األظافــر، واحلرمــان مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة ملــدة طويلــة قــد تصــل إىل أســابيع، إضافــة إىل احتجــاز املــرأة ضمــن ظــروف قاســية 
كتعريضهــا للجــوِّ احلــار أو الــرد القــارس. وقــد ســجَّلنا مقتــل 2 ســيدة )أنثــى ابلغــة( بســبب التَّعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ أتسيســها حــىت آذار/ 2018.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

واســتخدمت التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أيضــاً أســاليب اجللــد والعــضِّ والضَّــرب بشــكل رئيــس، إضافــة إىل اســتخدام 
التَّعذيــب كوســيلة لتطبيــق أحــكام املــوت كالرَّجــم. ســجَّلنا مقتــل 13 ســيدة )أنثــى ابلغــة( بســبب التعذيــب لــدى تنظيــم داعــش 

منــذ إعــان أتسيســه حــىت آذار/ 2018.

وعمــدت فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل اســتخدام الضَّــرب املــرح بشــكل رئيــس ضــدَّ النِّســاء، إضافــة إىل إمهــال الرعايــة الصحيَّــة 
هلــن وحرماهنــن مــن الغــذاء. ســجَّلنا مقتــل ســيدة واحــدة بســبب التعذيــب لــدى فصائــل يف املعارضــة املســلحة حــىت آذار/ 2018.

رابعاً: العنف اجلنسي:
مارســت قــوات النِّظــام الســوري عمليــات العنــف اجلنســي كســاح حــرب هبــدف إرهــاب وتويــف اجملتمــع الســوري وحتذيــره مــن 
عواقــب االســتمرار يف احلــراك الشَّــعيب املطالــب بتغيــر نظــام احلكــم احلــايل، إنَّ العديــد مــن حــوادث العنــف اجلنســي وخاصــة 
االغتصــاب قــد ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه علــى خلفيــة طائفيــة يف أثنــاء اقتحامهــا للمــدن واملناطــق املختلفــة، 
كمــا جلــأت إىل اســتخدام العنــف اجلنســي داخــل مراكــز االحتجــاز أثنــاء التَّفتيــش والتَّحقيــق مــع احملتجــزات إمــا للحصــول 
علــى اعرافــات أو لانتقــام مــن املعتقلــة ذاهتــا، أو هبــدف إذالل الذكــور احملتجزيــن عــر بــثِّ أنبــاء العنــف اجلنســي املطبَّــق علــى 

املعتقــات بينهــم.

تســبَّب العنــف اجلنســي حبــاالت اهنيــار نفســي للمعنَّفــات ودفــع قســماً كبــراً منهــنَّ للعيــش يف عزلــة اتمــة عــن اجملتمــع؛ خوفــاً مــن 
النظــرة الســلبية هلــن، ولألســف فقــد حلَّــت تلــك النَّظــرة بديــًا عــن تقــدمي العــون والرعايــة.

ُتشــر تقديــرات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل ارتــكاب قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه مــا ال يقــل عــن 
7699 حادثــة عنــف جنســي، بينهــن قرابــة 864 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، ومــا ال يقــل عــن 432 حالــة عنــف 

جنســي لفتيــات دون ســنِّ الـــ 18 عامــاً، ذلــك منــذ آذار/ 2011 حــىت آذار/ 2018.

مــارس تنظيــم داعــش أيضــاً عمليــات الــرقِّ اجلنســي عــر فــرض الــزواج القســري علــى األســرات اللــوايت ينتمــَن ألقليــات دينيــة 
وعرقيــة وقــام خبطفهــن بشــكل رئيــس خــال هجماتــه علــى املناطــق خــارج ســيطرته يف العــراق واقتيادهــن إىل مواقــع ســيطرته يف 

ســوراي، كمــا قــام ببيــع النســاء والفتيــات بشــكل ُمتكــرر يف أســواق النِّخاســة اخلاصــة بــه هبــدف اســتعبادهنَّ جنســياً.
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توصيات:
ــا اســتهدفت يف كثــر مــن األحيــان علــى حنــو  إنَّ هــذا الكــمَّ اهلائــل واملســتمرَّ مــن االنتهــاكات اجلســيمة حبــقِّ املــرأة الســورية ُيشــر إىل أهنَّ
مباشر ومركزي، بسبب مسامهتها الفعالة يف احلراك الشعيب، والعمل االجتماعي واإلنساين والسياسي واإلغاثي، والطيب، واإلعامي. 

جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:
إيصــال  العشــوائي، ويطلــب  القتــل  مــن عمليــات  الســورية، حيميهــا  للمــرأة  ملــزم خــاص ابحلقــوق األساســية  قــرار  • إصــدار 

فــورايً. املعتقــات  ســراح  وإطــاق  قســرايً،  للمشــردات  عاجلــة  مســاعدات 
• اتاذ فعل حقيقي تاه كل هذا الكم املرعب من االنتهاكات الي هتدد أمن واستقرار سوراي واملنطقة.

 
الدول الضامنة ألطراف النِّزاع:

• زايدة الضَّغط على أطراف النِّزاع املوالية هلا إليقاف مجيع أشكال العنف ضدَّ املرأة، وحماسبة املتورطن يف هذا اجملال.
• اجلهات املاحنة واملنظمات ذات الصلة:

توفر اخلدمات الطبيَّة والنفسية وإعادة التأهيل وغرها من اخلدمات املتعددة القطاعات للضحااي من النساء والفتيات.
• أطراف النزاع:

جيب تنيب النِّساء ويات احلرب عر اتاذ مجيع اخلطوات الازمة لضمان إيقاف مجيع أشكال االنتهاكات الواقعة على املرأة.
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