
 



2. Ensure that representatives of women’s organizations and civil society 
organizations be included as observers in the negotiations. 
 

3. Ensure the meaningful participation of women in the entire political process, 
including in the formation of the transitional governing body, the constitutional 
drafting committee, the drafting of the election law, mechanisms of transitional 
justice, the local administration and local committees for civil peace. 
 

4. Appoint a Syrian gender advisor to the mediation team and establish 
communication channels to enable joint action and coordination with women’s 
and civil society organizations.  
 

5. Exert pressure on all the parties and mobilize public opinion campaigns to 
uphold international commitments and ensure the implementation of the 
outcomes of the Geneva 2 conference.  
 

6. Work with the mediation team to ensure that the negotiating parties adopt the 
document produced by this meeting. 
 

7. Take all necessary measures to protect women who participate in negotiations 
and throughout the political process.  
 

8. Build the capacity of Syrian women activists and civil society organizations in the 
areas of negotiation and peacebuilding skills. 

 



Demands on the Negotiation Process 

 

1. Adopt the Geneva 1 Communique as the baseline for a political solution and as 
the starting point for the negotiation process that seeks to build a 
comprehensive and lasting peace, and which lays the foundation for a state 
based on citizenship and the rule of law. 
 

2. Start the democratic transition process to end tyranny in all its forms and lay the 
foundations for a pluralistic, civil and democratic state in which all components 
of society are equal, and which upholds human rights in accordance with 
international norms and guarantees freedom of speech and belief.  
 

3. Affirm that the State should be based on the principles of peaceful transfer of 
power, separation of powers, independence of the judiciary, rule of law and 
neutrality of the military. 
 

4. Reject any political solution based on ethnicity, confessionalism, religion or 
military balance on the ground, to protect the territorial integrity of Syria and 
the unity of its people. 
 

5. Demand that the constitution guarantees the equality of women and men and 
penalizes all forms of discrimination and violence against women. 
 

6. Demand a constitution that guarantees the rights of equal citizenship to the 
Syrian people in all their diversity and affiliations.  
 

7. Establish a clear timetable for the negotiation phase. 
 

8. Urge all relevant international actors to end all forms of military support to the 
parties and call upon neighboring states to control their borders with Syria in 
accordance with international laws. 
 

9. Develop a national Disarmament Demobilization and Reintegration program. 
 

10. Incorporate strategies to guarantee gender-sensitive transitional justice. 
 

11. Prohibit the transitional government from entering into contractual agreements 
that extend beyond its tenure or from signing contracts that may bind the 
country beyond the transitional stage or threaten its independence in any way.  

Demands related to the participation of women in the peace process 

 

1. We call on the United Nations to uphold its commitments to implement Security 
Council Resolutions 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, regarding the 
status of women in armed conflict. We ask the United Nations pressure on the 
international community and on the negotiating parties to guarantee the 
effective participation of women on all negotiating teams and committees in a 
proportion of no less than 30% for the duration of the negotiation process. 
 



4. Call upon the United Nations Security Council to support the efforts of the UN 
Arab League Joint Mission, by authorizing the appointment and deployment of 
negotiators, observers and peacekeepers, as needed.  
 

5. Take immediate measures to stop gender-based violence as per UN Security 
Council Resolutions 1820 1888, 1960; adopt gender-sensitive policies and 
protect women and girls against sexual exploitation, early marriage, human 
trafficking and rape. 
 

6. Cooperate with neighboring states and secure international guarantees to ensure 
the expulsion of all non-Syrian combatants. 
 

7. Put an end to all arbitrary detentions, court rulings and administrative decisions, 
and lift all travel restrictions on activists and politicians so as to assure their 
freedom of movement.  
 

8. Ensure the safe and dignified return of all refugees and internally displaced 
people to their former cities and places of residence, with provisions for 
compensation, family reunification, and guaranteeing gender equality in this 
process.  
 

9. Put an immediate end to the recruitment of child soldiers as per UN Security 
Council resolutions 1261, 1612, and 1882. Immediately establish a national 
education program that suspends all ideological curricula and which adopts 
modern unified curricula that respect human rights, the equality of citizens 
regardless of gender, and which addresses the issue of children who have been 
unable to attend school. 
 

10. Demand the lifting of economic sanctions on the Syrian people immediately upon 
signing of the agreement between the parties and the launching of a transitional 
process. This demand does not include the lifting of sanctions imposed on 
individuals and private corporations.  
 

11. Dismantle all arbitrary tribunals, terror-related courts, as well as sharia 
commissions, and reinstate civil law throughout Syria.  
 

12. Develop a national plan that protects vulnerable structures, including economic, 
security, administrative and cultural sites, as well as the country’s infrastructure. 
 

13. Take measures to secure all official records and documentation in cooperation 
with appropriate civil society organizations.  
 

14. Restructure and reform security and police institutions in line with international 
norms of human rights and gender sensitivity. 
 

15. Bring to justice and render accountable the perpetrators of war crimes and 
crimes against humanity, and launch the process of transitional justice.  



Outcome Document 

Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy 

11-13 January 2014 

Geneva 
 

Syrian women and men, as well as the international community, are focused on the 
Geneva II peace conference.  

We are Syrian women of diverse backgrounds and positions, and we represent a broad 
range of women’s and civil society organizations. We have come together to prepare 
this set of demands and priorities based on our first-hand experience of the suffering of 
the Syrian people, which has become intolerable. We share the hopes of the Syrian 
people that the Geneva II conference will be a serious step towards ending the violence 
and bloodshed in Syria. 

We believe that the Geneva I Communique provides a foundation to end all forms of 
tyranny and to initiate the transition to a civil, democratic, pluralistic, and united state.  

 

Priorities as related to ending the fighting, promoting the peace process and 

improving the humanitarian situation 

 

1. Adopt the Geneva 1 Communique (stop the fighting and achieve a cessation of 
armed violence, the release of arbitrarily detained women and men, freedom of 
movement throughout the country for journalists, respect for freedom of 
association and the right to demonstrate peacefully). To this we add: release the 
women and men who have been abducted by the various armed groups.  
 

2. Lift the siege and allow for the timely provision of humanitarian and medical aid 
to all affected regions, under the supervision of an independent commission with 
international oversight.  
 

3. Implement an immediate ceasefire as a first step towards the permanent 
cessation of military operations. This can be achieved by relying upon mutually 
reinforcing negotiation tracks at local, national and international levels, with the 
robust participation of Syrian civil society.  
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 الطبي العالج على الخصوص، وجه على الجنسي والعنف اإلجتماعي، النوع أساس على القائم العنف ضحايا

 .واإلجتماعي النفسي والدعم العقلية، الصحية والرعاية الشامل

 زواج مثل الضارة الممارسة هذه إللغاء التشريع، ذلك في بما المناسبة، التدابير جميع تتخذ أن الدولة على يجب .8

 .الالجئين وخاصة الزواج، على عاما 18 سن دون األطفال يجبر ال بحيث القانونية الضمانات وتوفير األطفال،

 ومحاكمة للتحقيق اإلجتماعي للنوع مراعية إجراءات إلعتماد المناسبة التدابير جميع تتخذ أن  الدولة  علي يجب .9

 والوصم النساء إيذاء معاودة تجنب بغية اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف أشكال من وغيره اإلغتصاب

 و سرية تحقيقات وإجراء الشرطة؛ مراكز في الجندرية للشؤون ومكاتب خاصة حماية وحدات إنشاء بالعار؛

 .عالية حساسية ذات
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311".اقيةاإلتف ضد اإلنتهاكات تبرر أن يمكن والسياسات المحلية القوانين ال و الثقافية أو الدينية
 

 التوصيات

 CEDAW/C/SYR/CO/1) 2007 لعام الختامية اللجنة لمالحظات اإلمتثال السورية ومةالحك علي يجب .1

 العنف ذلك في بما" ،"ممكن وقت أقرب في" المرأة، ضد العنف تتناول التي التشريعات تسن وأن (20 ¶

 للعنف حاياض يقعن الالئي والفتيات النساء أن جنائية، جريمة يعتبر المرأة ضد العنف أن من للتأكد...المنزلي

312." ومعاقبتهم الجناة ومقاضاة والحماية لإلنتصاف فورية وسائل إلى الوصول يستطيعن
 

 CEDAW/C/SYR/CO/1) 2007 لعام للجنة الختامية بالمالحظات اإللتزام السورية الحكومة على يجب .2

 مخففة لبأحكام يسمح يالذ الحكم الجنائي،بإلغاء القانون من  508  رقم المادة"تأخير دون" إلغاء و (29 ¶

313."ضحاياهم من الزواج حالة في اإلغتصاب جرائم لمرتكبي
 

 ¶ CEDAW/C/SYR/CO/1) 2007 لعام الختامية اللجنة لمالحظات اإلمتثال السورية الحكومة يجب .3

 اإلغتصاب استثناء" علي تنص التي الجنائي القانون من 489  رقم المادة "تأخير دون" تلغي، أن و(19

.اإلغتصاب تعريف من "جيالزو
314

 

 إلغاء الدولة على 2007 عام "في الختامية مالحظاتها" في السيداو للجنة 19 رقم التوصية  تنفذ أن يجب الدولة .4

 معاملتهم خالل من"."الشرف جرائم 'في الجناة يبرئ" الذي الجنائي، القانون من 548 ، رقم المادة"تأخير دون"

315.مخففة أحكاما توفير وعدم أخرى، جريمة كأي
 

 ¶ CEDAW/C/SYR/CO/1) 2007 عام الختامية اللجنة لمالحظات اإلمتثال السورية الحكومة علي يجب .5

 تنطوي التي "الشخصية األحوال قانون" في الواردة األحكام تعديل أو اللغاء الالزمة التدابير كافة واتخاذ (34

 الزوجية والملكية والميراث والطالق الزواج مجاالت في التحديد وجه وعلى والفتيات، النساء ضد تمييز على

.316
 

 CEDAW/C/SYR/CO/1) 2007 لعام الختامية اللجنة لمالحظات اإلمتثال السورية الحكومة علي يجب .6

 القانون إنفاذ عن المسئولين تستهدف التي والتوعوية التعليمية للتدابير" كاف وتمويل فعال بتنفيذ تقوم و (20 ¶

 وعامة المحلي المجتمع وقادة اإلجتماعيين، األخصائيين الصحية، الخدمات ومقدمي القضائية، والسلطة

317 ".مقبولة غير المرأة ضد العنف أشكال جميع أن يفهموا أن ضمان بغية الجمهور،
 

 حصول لضمان فعالة تدابير وإتخاذ الكافية الموارد لتخصيص المناسبة التدابير جميع تتخذ أن  الدولة علي يجب .7

                                                           
311

 CEDAW Comm., General Recommendation No. 29: Economic Consequences of Marriage, Family Relations 

and their Dissolution, ¶ 54. 
312

 CEDAW Comm., Concluding Observations: Syrian Arab Republic, ¶ 20, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/CO/1 

(2007). 
313

 Id. ¶ 19. 
314

 Id. 
315

 Id. 
316

 Id. ¶ 34. 
317

 Id. ¶ 20. 
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 ذلك من وأقل الزواج عقد من أكثر جزءا الطالق،تغطي أسباب ذلك في الزواج،بما في المرأة حقوق أيضا،300.الهجر

301.القانون بموجب
  

 نظراا  تمييز أيضا اإلسالمية، الشريعة إلى تستند التي302،"الشخصية األحوال قانون" في الزوجية الملكية وقوانين الميراث

 امرأة تتلقى الشريعة، قانون تحت303.الزوجية والملكية الميراث في الرجل مع متساوية رغي حقوق المرأة تمنح ألنها

 ترث المتوفاة، الزوجة ممتلكات نصف يرث الزوج أن حين في أيضا،304.المتوفى الوالد تركه من أخيها حصة نصف

 سيما تنتهك،ال ما كثيرا للمرأة الممنوحة المحدودة الميراث حقوق حتى305.المتوفى زوجها ممتلكات ربع فقط الزوجة

 األسرة، أفراد من للذكور اإلرث عن للتنازل المرأة  علي الضغط يتم أنه الموروثة،حيث باألراضي األمر يتعلق عندما

 306.لألسرة األساسيين األمر أولياء يكونوا أن يفترض ألنهم نظراا 

 السورية الحكومة جانب من اإلستجابة

 الطالق في التمييزية القوانين على القضاء في سوريا بتأخر يتعلق فيما اللجنة توصيات أن السورية الحكومة وتدعي

 بنفس يتمتعون والمرأة الرجل حيث"2000 عام منذ "الجديدة القوانين مئات"لديها الحكومة ألن دقيقة غير والميراث،

 يكون أن يجب ولكن رأةللم "الحقوق من العديد يشمل" الشخصية األحوال قانون أن الحكومة وتواصل 307." الحقوق

 الصعب من أنه تقريرها في الحكومة تشير كما 308.سوريا في األديان وتنوع الدين حرية إحترام شروط ضمن مفهوما

309.الدين ضد تنافس أن يمكن ال الدولية والمعاهدات القوانين وأن محافظ، مجتمع في القوانين تغيير
 

 إزالة  ترفض وأنها التمييز، تعزز التي الثقافية المعايير لمعالجة دابيرت اتخذت أنها إلى تشير ال الدولة فأن ذلك، ومع

 سواء الدين، إلى يستند الذي التمييز يحظر الدولي القانون في راسخ مبدأ."الشخصية األحوال قانون" من التمييزية األحكام

 تنتهك التي الثقافية و الدينية رساتالمما وتكرارا مرارا السيداو لجنة وتناولت 310.الخاص القطاع  أو الحكومة قبل من

 أو التقليدية سواء الممارسة ال]" أن 29 رقم العامة التوصية  في صراحة اللجنة ذكرت الصدد، هذا وفي .المرأة حق

                                                           
300

 Id. at 6. 
301

 Id. at 6. 
302

 The Syrian Personal Status Law 59 of 1953, [amended by Law 34 of 1975], available at, 

http://carnegieendowment.org/files/Syria_APS.doc, (The Syrian Personal Status Law 59 of 1953, (amended by 

Law 34 of 1975) is essentially a codified sharia law with specific exemptions for Druze, Christians, and Jews.  It 

is applied to all Syrian Muslims by sharia courts); Carnegie Endowment for International Peace & Fundación 

para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Arab Political Systems: Baseline Information and 

Reforms – Syria, (2008) available at, http://carnegieendowment.org/files/Syria_APS.doc. 
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 See, Turkish Weekly, Women Miss Out on Property Rights in Syria, (Oct. 28, 2008), available at, 

.ria.htmlsy-in-rights-property-on-out-miss-http://www.turkishweekly.net/news/60305/women 
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 Id. 
305

 Id. 
306

 Id. 
307

 Syrian Arab Republic, Second Periodic Report CEDAW, 15 & 19, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/2 (2012). 
308

 Id. 
309

 Id. 
310

 David Llewellyn & H. Victor Condé, Freedom of Religion or Belief under International Humanitarian Law 

and International Criminal Law, Trinity Law Review, 12 Trinity L. Rev. 39, (2004), at 10. Need to verify this 

source and pin citation 

http://www.turkishweekly.net/news/60305/women-miss-out-on-property-rights-in-syria.html


41 
 

288.القاصرات زواج لحظر حكومية تدابير أي بشأن معلومات تذكر ال المسائل قائمة على
 

 والملكية الطالق مجاالت في والممارسات لتمييزيةا القوانين على للقضاء "كافية تدابير" تتخذ لم السورية الحكومة-ج

  والميراث الزوجية

 بالنساء مقارنة للرجال الملكية في حق في أكبر حصصا يمنح قانون أي أن علي تنص اللجنة ،21 رقم العامة التوصية في

 طالق علي عمليا لمرأةا قدرة على خطير تأثير له وسيكون تمييزي، هو" األقارب، أحد وفاة بعد أو الزواج، نهاية في

 متساوية حصة إمتالك في النساء حق اللجنة وتؤكد289".مستقل كشخص بكرامة والعيش أسرتها، أو نفسها وإعالة زوجها،

 األحكام على تعليق بإدراج "األطراف الدول" من أيضا اللجنة تطلب290.الزواج وبعد أثناء أزواجهن مع الممتلكات من

291.المرأة وضع على تؤثر ألنها اإلرث بقوانين ةالمتعلق العرفية أو القانونية
 

 التي سوريا في التمييزية اإلرث قوانين إزاء قلقها عن اللجنة أعربت ، سوريا بشأن 2007 لعام "الختامية مالحظاتها" في

 يف السورية الحكومة فشلت التي الشواغل هي هذه و292 .والطالق الميراث في والرجل للمرأة متكافئة غير حقوق تمنح

 أن بيد294 .والواجبات الحقوق في القانون أمام متساوون المواطنين جميع أن على ينص السوري الدستور 293.معالجتها

 تزال ال اإلسالمية، الشريعة إلى تستند التي ،"الشخصية األحوال قانون" في دونت كما الطالق، وقوانين الميراث قوانين

 اإلتفاقية، من 16 و 15 للمادتين إنتهاكا تشكل فقط ليست القوانين هذه 295.والميراث الطالق مجاالت في المرأة ضد تميز

296."السوري الدستور" مع تتعارض أيضا ولكن
 

 في المرأة حقوق من يحد الذي ،"الشخصية األحوال" قانون هي زالت ما الجنسين بين المساواة أمام قانونية عقبة أكبر

 بقرار السلطات إبالغ فقط منهم ومطلوب االنفرادي، التطليق أو قالطال في بالحق الرجال يتمتع 297.والطالق الزواج

 يمكنها المرأة299.صعبا ويكون طويالا  وقتاا  يستغرق الطالق على المرأة حصول فإن ذلك، من النقيض على298.الطالق

 أوتقارب، وجود الشقاق،عدم مثل مبررات التذرع أو الضرر وقوع بإثبات المحاكم في الطالق إجراءات بدء فقط
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 Freedom House, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010: Syria, 8 (2010); U.N. 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Social and Human Sciences, Women in Personal 

Status Laws: Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, 26 (2005), available at, 

.http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Women_in_Personal_Status_Laws.pdf 
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 See Generally, Syrian Arab Republic, List of issues and questions in relation to the second periodic report of 

the Syrian Arab Republic,(Replies of the Syrian Arab Republic), U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 (2014). 
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 CEDAW Comm., General Recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations, ¶ 28. 
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 Id. ¶ 30. 
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 Id. ¶ 34. 
293

 CEDAW Comm., Concluding Observations: Syrian Arab Republic, ¶ 33-34, U.N. Doc. 

CEDAW/C/SYR/CO/1 (2007). 
294
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without discrimination among them on grounds of sex, origin, language, religion or creed”). 
296

 The Syrian Personal Status Law 59 of 1953, [amended by Law 34 of 1975], available at, 

http://carnegieendowment.org/files/Syria_APS.doc. 
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 CEDAW, art 15 & 16; The Constitution of the Syrian Arab Republic. Art. 33  ¶ 3 (2012). available at, 

(“Citizens shall be equal in rights  bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constit ution_2012.htm-http://www.al

and duties without discrimination among them on grounds of sex, origin, language, religion or creed”).  
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 Freedom House, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010: Syria, 6 (2010). 
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 Id. at 6. 
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 القاسية االقتصادية الظروف أن إلى التقرير خلص كما 278  ".سوريا في تنشأ التي أساسا والريفية التقليدية

 معدل أن وجدت حدةالمت باألمم المرأة لجنة 279 .السوريين الالجئين بين المبكر الزواج معدل في هام عامل

 من اإلناث بين المائة في 51.3 كان األردن في آراؤهم استطلعت الذين السوريين الالجئين بين المبكر الزواج

280..%33.2 القاصرات لزواج متوسط معدل يجعل مما الالجئين،
 

 السورية الحكومة قبل من اإلستجابة

 فأن الشخصية، األحوال قانون من 14-21 المواد بموجب هأن الحكومة تذكر للجنة، الثاني الدوري الدولة تقرير في

 تتطلب التي الشخصية األحوال قانون في المواد  ذلك،فأن ومع 281.الزواج لصحة وضروري مسبق شرط المرأة موافقة

 بالضغط يقمومون  األسرة أفراد أن حيث واسع، نطاق على الثقافية الممارسات بسبب فعالة غير للزواج المرأة موافقة

 لهن، تماما مريح ليس  زواج على للموافقة ضغوط تحت النساء تضع قد" :عنهن رغما أشخاص من للزواج اإلناث علي

 المبكر الزواج فأن الصراع، بسبب282 ."اختيارهم تم الذين الرجال حول أسرهم رغبات بسبب أو اقتصادية ألسباب إما

 حماية "ل أفضل نحو على داخليا، المشردين مجتمعات ذلك في بما األسر، بعض قبل من اآلن يستخدم" للفتيات والقسري

283.األسر علي المالية الضغوط تقليل و الذكور من األسرة أفراد غياب في الفتيات"
 

 اتخذتها التي التدابير أو عن موثوقة بيانات عن اإلبالغ في فشلت للقضايا، اللجنة قائمة على ردودها في الحكومة،

284.الممارسات هذه لمكافحة
 

 الزواج تمنع الشخصية األحوال قانون من 16-15 المادتين أن الحكومة تنص القانونية، السن دون الزواج بخصوص

 ومع المعيار، هذا 285 .للذكور بالنسبة سنة 18 و لإلناث بالنسبة سنة 16 إلى الزواج لسن األدنى الحد وتحديد المبكر

 الرجال من لكال الزواج لسن األدنى الحد بتحديد ، رقم21 العام ةاللجن لتعليق اإلمتثال في وفاشل تمييزي فهو ذلك،

 قانون من 18.2 المادة بموجب أنه يذكر أن  للحكومة الثاني الدوري التقرير فشل أيضا، 286 .عاما 18 ب والنساء،

 .عام13 ال سن في الفتيات و عاما 15 سن في  الصبيان تزويج في التصرف حرية لديه القاضي فأن الشخصية، األحوال

 الحكومة ردود أن اال للقضايا، 2013 لعام قائمتها في األطفال زواج بشأن اهتماماتها اللجنة تأكيد من الرغم وعلى287
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 في 270.والنساء الرجال بين الزواج سن بين التناقض إلى أشارت 2012 لعام السورية العربية الجمهورية بشأن

 لتزويج تقديرية سلطة لديهم القضاة أن اال عاما،17 في والنساء عاما 18 في الرشد سن يبلغون الرجال أن حين

 وصال لطرفانا أن تقرير على بناء عاما،13 أعمارهن تتجاوز ال فتيات و عاما15 عمر في الصغار األوالد

271.للبلوغ القانونية السن
 

 االقتصادية والضغوط األمن انعدام فأن ذلك، ومع.272.سوريا في النادرة الظواهر من ليس المبكر الزواج

 دخل مصدر  لديهم ليس الالجئين معظم.الفتيات بين الزواج سن خفض وكذلك الممارسة، لهذه تقود للصراع

 والزواج األطفال عمالة أصبحت االقتصادي، اإلستقرار عدم تزايد مع العمل فرص في ضئيلة وإحتماالتهم

 طريق عن المعيشية األسرة دخل في يساهمون األوالد أن حين في.الالجئين مجتمعات في انتشارا أكثر المبكر

 أنهن ذلك من بدالا  الحركة؛ على قدرتهم على الثقافية بالقيود العمل من يمنعون الفتيات معظم فأن أجور، كسب

 المبكر الزواج بترتيب يقومون أيضا واألمهات اآلباء بعض أن الالجئين ذكر وقد.كعرائس لألسرة دخل يوفرن

 المحتمل من أنه األردن في الالجئات النساء وأفادت .الالجئين حياة في األمن انعدام من بناتهن لحماية كوسيلة

 يكونوا أنهم يعتقد سنا األكبر الرجال أن ر،حيثكبي حد إلى السن كبار رجال من الزواج الصغار للفتيات أكثر

 إلنقاذ" والقسري المبكر الزواج ترتيب يمكن ذلك، إلى باإلضافة 273.واإلستقرار الحماية توفير على قدرة أكثر

 لإلغتصاب تعرضن أنهن باعتباره إلىهن ينظر قد الذين أو لإلغتصاب تعرضن اللواتي للنساء "الشرف

 فيما والخدمات التوعية في الفجوات األردن في الالجئين لشؤون "المتحدة األممب المرأة" دراسة كشفت.274

275.وعواقبه المبكر بالزواج يتعلق
 

 أفادت 276 .الدائر للصراع نتيجة زاد قد المبكر الزواج أن إلى تشير دالئل هناك ولكن محدودة بيانات هناك

 في للسوريين المسجلة الزواج حاالت من المئة في 18 أن اإلعالم لوسائل األردن في اليونيسيف الممثل نائب

 السنة عن زيادة المئة في 12 الي يصل حيث عشرة، الثامنة سن دون أشخاص تخص ،2012 عام في األردن

 ووجدت األردن في السوريين الالجئين بين المبكر الزواج مسألة بحثت المتحدة باألمم المرأة لجنة.277  السابقة

 الممارسات" من تنبع الممارسة بالنزاع،فأن تتأثر أن ويرجح نسبيا، مرتفع السكان بين المبكر الزواج معدل أن
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 أساس على  القائمة اإلنتهاكات ومعاقبة في والتحقيق منع" ويجب259 تتزوج سوف ومن ما، إذا و متى، إختيار

260".القسري الزواج مثل اإلجتماعي النوع
 

 الزواج،وقد في بحرية والدخول الزوج إختيار في أةالمر حقوق من التقليل في تأثير له كان السوري الصراع

 التحقيق لجنة" تقارير288 .الالجئين صفوف في سيما ال المبكر، الزواج حاالت زيادة  في السبب أنه يرجح

 الجنسي، لإلستغالل عرضة والفتيات النساء الالجئين، مخيمات في]" أنه إلي تشير سوريا في "المستقلة الدولية

 لزواج رتبت المسلحة الجهات األقل، على واحدة حالة في للجنة، ووفقا 261."بالبشر واإلتجار ري،القس والزواج

262.تفتيش نقطة في إغتصابها بعد "لشرفها حماية" امرأة
 

 للنساء يسمح ال أنه حقيقة هو بالزواج يتعلق فيما وحقوقها السورية المرأة مساواة من الحد من للمزيد يؤدي ما

 األحوال قوانين بموجب للرجال مطلوب غير حكم وهو ، أمرهن ولي من إذن على ولالحص دون بالزواج

 في مسيحيين رجال من الزواج المسلمات النساء علي أيضا تحظر الشخصية األحوال قوانين 263. الشخصية

 بدال راألس بين الزيجات من العديد ترتيب يتم أخيرا، 264.المسيحية المرأة من بالزواج المسلم للرجل يسمح حين

 و والفتيات النساء على إضافية عائلية ضغوط يضع مما العريس، أو العروس طريق عن إما خيارا تمثل أن من

 يتم التي والعائلية اإلقتصادية الضغوط إن بإختصار، 265.توافقية غير شروط ظل في الزواج على يجبرهن

 في عليه يوافقن ال قد الذي بالزواج يقبلن تجعلهن الحاالت من كثير في السوريات والفتيات النساء علي وضعها

266.ذلك خالف اخري ظروف
 

 المبكر الزواج (ب

 صحة على بالمصادقة السماح من األطراف الدول تمنع 16 المادة أن اللجنة تنص ،21 رقم العامة التوصية في

 يكون أن يجب اجالزو لسن األدنى الحد أن اللجنة ترى 267.الرشد سن يبلغوا لم الذين األشخاص بين الزواج

268.والنساء للرجال عاما 18
 

 زيجات وجود إزاء قلقها عن السورية العربية الجمهورية عن 2007 عام الختامية مالحظاتها في اللجنة أعربت

 الطفل حقوق للجنة الختامية المالحظات وبالمثل، 269.األطفال زواج لحظر السورية الحكومة وحثت األطفال،
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 لمرتكبي أقل لعقوبة يدعو ألنه المرأة ضد تمييزيا اتالعقوب قانون يزال ال ذلك ومع 251".القتل حالة في سنوات سبع إلي

  .القتل من أخرى ألشكال أعلى عقوبة يفرض انه حين في ،"الشرف" باسم النساء يقتلون الذين الجرائم

 اللجنة دعوات مع متناسق غير  "الشرف" باسم النساء لقتلة تماما العقاب من اإلفالت إلغاء في الفشل هذا لذلك،  

 العقوبات، قانون في التميزية التشريعات إلغاء أو لتعديل "عالية أولوية إلعطاء"  السورية للحكومة المتكررة
 دون"252

 جرائم من المرأة وحماية ردع في فعالة تكن لم العقوبة في أيضا الطفيفة الزيادة هذه .واضح زمني إطار وضمن تأخير

 .(43 الصفحة الشرف، جرائم (ج) الفرعية الفقرة انظر) .الشرف

  القسري الزواج تحظر تشريعات سن الزواج؛ قانون ضمن التمييزية األحكام تعديل في فشلت  السورية الحكومة-ب

 .الزيجات هذه مثل من الالجئين وحماية القانونية، السن دون والزواج

 

 القسري الزواج (أ

 الزوج إختيار في الحق للمرأة ،"اقيةاإلتف من 16 المادة" بموجب أنه اللجنة ذكرت ،21 رقم العامة التوصية في

 تنتهك الدولة فأن للجنة ووفقا253.كإنسان ومساواتها ولكرامتها لحياتها أساسي أمر الزواج في بحرية والدخول

 األصول أو الدينية المعتقدات أو العرف أساس على الزواج أو القسري بالزواج بالسماح اإلتفاقية من 16 المادة

 يكون أن يجب تتزوج سوف ومن ما، إذا متى، إختيار في المرأة حق254.الناس من ةمعين لجماعات العرقية

255 .القانون بموجب محمي
 

 في المثال، سبيل على .للدول توصياتها في الدولي القانون بموجب الحق هذا جديد من اللجنة أكدت وقد

 اليمني "الشخصية األحوال نونقا" من قلقها عن اللجنة أعربت اليمن، إلى 2008 لعام "الختامية مالحظاتها"

 256.زواجها إجراءات إلنهاء لوليها المرأة مباشرة موافقة يتطلب ال الذي ،1992 لعام

 بعد وما النزاع حاالت في القسري الزواج مسألة أيضا اللجنة تتناول ،30 رقم العامة التوصية في

 إلسترضاء الزواج على والفتيات اءالنس إكراه يجوز ال" اللجنة، تذكر "الحاالت، هذه مثل في"257.النزاع

 للزواج عرضة األكثر هن خاص بشكل الفتيات الصراع خالل .... .المالي لألمان ... أو المسلحة، الجماعات

 حمايتهن يمكن بأنه خاطئ واإلعتقاد الفقر، بسبب الزواج علي الفتيات بإجبار تقوم أيضا األسر... .... القسري

 .اإلغتصاب من
 في الحق للمرأة" القانون وإنفاذ بحماية األطراف الدول اللجنة توصي المسألة، هذه لمعالجة258
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241" .سنتين لمدة أدنى كحد السجن عقوبة يقضي أن يجب قصد غير عن يجرحها أو ويقتلها
 

 السورية الحكومة قبل من اإلستجابة

 تبرامع :المختلفة العقوبات قوانين بموجب جريمة المنزلي العنف أن الحكومة تدعي ،2012 للعام "الدولة تقرير" في

 [زوجها عن] اإلنفصال لتماسإ ويمكنها القضائية السلطة إلى تقريرا تقديم في الحق لها للعنف تتعرض التي المرأة"

 تحت العنف من محددة حاالت لمعالجة [المحكمة] إلى تشتكي أن أيضا ويمكن242.حقوقها تفقد أن دون عديدة ألسباب

 على السلبية الثقافية المعايير بسبب فعالة غير القوانين هذه مثل ذلك، ومع243"العقوبات قوانين" من 492-489 األبواب

 اإلستبعاد من الخوف244األسرة، داخل تبقى أن ينبغي خاصة قضايا أنها أساس علي المرأة قضايا تصنف التي واسع نطاق

 المرأة وإفتقار 246للضحايا، الالزمة الدعم خدمات لتوفير الالزمة الموارد ونقص245 اإلجتماعية والوصمة األسرة قبل من

 الضحايا أن على مصرا المنزلي، العنف لضحايا اإلنتصاف لتوفير قوانين أي يذكر لم التقرير247.حقوقها حول للتعليم

 248.شواغلهن لمعالجة القانون، من بدالا  "أسرهن، إلى اللجوء" يفضلن

 ينص الذي ،508 العقوبات قانون على أدخل الذي السيداو،التعديل بلجنة القضايا لجنة قائمة على الحكومة لردود وفقا

 على خطوة هو " ، الضحية من تزوج إذا حتى ، عامين لمدة بالسجن عقوبة فترة قضاء عن مسئول المغتصب أن على

 على التعرف في فشلت و اللجنة شواغل الحكومة تجاهلت الزوجي،فقد اإلغتصاب يخص فيما و"249 .الطريق طول

 في الزوجي اإلغتصاب لمعالجة تشريعية تدابير وجود عدم لتبرير محاولة في.الزوجي اإلغتصاب خطورة و أهمية

 وأنه ، متفشية مشكلة وليست نظرية مسألة هو الزواج إطار في اإلغتصاب أن الحكومة تذكر  ،2012 عام دستور

 المستوى على فقط تحدث ظاهرة و تكهنات مجرد هو الزوجي اإلغتصاب ": القانون في لها للتصدي داعي ال بالتالي

250" . واسع نطاق على ليس و الفردي
 

 تم ، 2011 عام في أنه 2014 يناير في للقضايا اللجنة قائمة على ردها في ذكرت الحكومة الشرف، جرائم يخص فيما

 سبع إلى خمسة مابين فترة إلى الشرف جرائم على العقوبة ،زيادة السوري العقوبات قانون من 548 المادة إلغاء

 مع فحشاء جنسية صالت في أو المشهود الزنا جرم في أخته أو فروعه أو أصوله أحد أو زوجته فاجأ من " سنوات

 خمس بين ما لمدة للسجن عرضة يكون  عمد بغير أحدهما إيذاء أو قتل على أو إيذائهما أو قتلهما على فأقدم آخر شخص
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 الجنسي للعنف عرضة أيضا والفتيات النساء" أن  سوريا عن 2013 عام تقرير في مشيرا  "داخليا للمشردين"اإلنسان

 األساسية، واإلجتماعية الهيكلية الحماية إلى واإلفتقار األسر، شمل لتشتت نظراا  النزوح، فترات وفي السفر أثناء

232".الخدمات إلى اآلمن الوصول ومحدودية
 

 (الزوجي اإلغتصاب ذلك في بما ) اإلغتصاب-ب

 الجمهورية إلى 2007 لعام الختامية مالحظاتها في .الزوجي اإلغتصاب معالجةل“ ، التشريعية التدابير إلى تفتقر سوريا

 كجريمة  المرأة ضد العنف تجريم تكفل التي التشريعات لسن السورية الحكومة اللجنة حثت السورية،، العربية

 233.الزوجي اباإلغتص تجريم يتم أن لضمان "تأخير دون" العقوبات قانون وتعديل ، "ممكن وقت أقرب في"جنائية،

 يتجنب أن يمكن الجنسي العنف مرتكب أن يؤكد سيداو لجنة إلى 2012 عام الثاني الدوري  السورية الحكومة تقرير

 اإلغتصاب التحديد وجه على السوري العقوبات قانون في اإلغتصاب تعريف ويستثنى234.ضحيته من بالزواج العقاب

 من الزواج حالة في العقاب من المغتصبين يعفي الذي قوباتالع قانون من 508 بالمادة يتعلق وفيما235.الزوجي

 فيه 2011 عام في صياغته تمت الذي القانون يشمل حديثا المشرع المرسوم أن إلي يشير"الدولة تقرير" ضحاياهم،

 الذين للمغتصبين أقل عقوبة يفرض المرسوم يزال ال  ذلك، ومع236.المغتصبين على العقوبة أعلى تفرض أحكام

237.للجريمة أدنى حد كعقوبة السجن من سنتين مدة يحدد الجديد المعيار ألن.ضحاياهم ونيتزوج
 

 الشرف جرائم-ج

 فأنه ،(UNHCR) "الالجئين لشؤون" المتحدة األمم مفوضية من "اإلنسان حقوق ممارسات" حول الدولة للتقارير وفقا

 التقليل في تستمر سوريا في القانونية كاماألح 238.عام كل سوريا في تحدث شرف جريمة 400 إلى 300 من يقرب ما

 عن العقوبة أسقطت التي العقوبات، قانون من 548 المادة بإلغاء الرئيس قام ،2009 عام في.األفعال هذه خطورة من

 وكذلك ،"شرعي غير جنسي فعلي إرتكابها“ بسبب "إستفزاز" قضية في اإلناث من األسرة أفراد أحد يقتل الذي الرجل

 في القتل" عقوبة بتخفيف تسمح تزال ال الجديدة، المادة ذلك ومع 239.الزواج خارج عالقة بسبب زوجته يقتل يالذ للزوج

 العقوبات قانون من 548 المادة240.لعقوبة كلي إعفاء من بدالا  األقل على سنتين لمدة حكما تتطلب التي “ الشرف، جرائم

 شرعي غير جنسي فعل ترتكب  مفاجئ، بشكل ابنته أو أمه أخته، زوجته، يمسك الذي الشخص" :يلي ما على تنص
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 وجرائم218 المنزلي العنف ذلك في بما217 اإلجتماعي، النوع أساس على القائم العنف أشكال جميع ردع في فعالة

220."الزوجي واإلغتصاب ،219الشرف
 

 التوصية تحت الصراع بعد ما ومرحلة النزاعات أثناء يتفاقم  اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف بأن االعتراف مع

 النوع أساس على القائم العنف أشكال جميع معاقبة و في والتحقيق بمنع ] " األطراف الدول" تلتزم 30 رقم العامة

 تحقيق إجراءات تبني " إلى "221 الحكومية؛ وغير الحكومية جهاتال ترتكبه الذي الجنسي العنف وخاصة ، اإلجتماعي

 فعالة تدابير وإتخاذ الكافية الموارد تخصيص "و 222"اإلجتماعي، النوع أساس على القائم العنف و الجنسي العنف تعالج

 الصحية ةوالرعاي ، الشامل الطبي العالج على ... اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف ضحايا حصول لضمان

." واإلجتماعي النفسي الدعم و ، النفسية
 الحماية لتوفير الضرورية المدنية اإلنتصاف سبل و جنائية عقوبات سن أيضا 223

 224,الزوجي اإلغتصاب و المنزلي، العنف ذلك في بما اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف ضد للمرأة الفعالة

 225.الشرف وجرائم

 المنزلي العنف-أ

 “ الحكومة خطط أن من قلقها عن السورية العربية الجمهورية بشأن 2007 عام الختامية مالحظاتها في اللجنة تأعرب 

 كذلك اللجنة وشددت 226" .المنزلي العنف ذلك في بما المرأة، ضد العنف لتجريم محددة تشريعات سن على تنطوي ال

  الجرائم هذه مرتكبي إعفاء طريق عن المرأة ضد لعنفا أعمال عن تتغاضى  العقوبات قانون في أحكام عدة أن " علي

 أيضا يستبعد الذي العقوبات قانون من 489 المادة في اإلغتصاب تعريف ذكر الخصوص، وجه على227 " العقاب من

 والمادة ؛ ضحاياهم من تزوجوا إذا العقوبة من المغتصبين تعفي العقوبات قانون من 508 المادة ؛ الزوجي اإلغتصاب

228. الشرف جرائم مرتكبي تعفي التي العقوبات قانون نم 548
 

 قبل من الجسدي للعنف تعرضن أو يتعرضن سوريات نساء 4 كل من 1 إلى يصل ما ،2010 عام لدراسة وفقا 

 المسلح النزاع إستمرار مع و230.المنزلي العنف من المرأة لحماية فعالة آليات السورية الحكومة تسن لم 229.أزواجهن

 السبب هو الجنسي العنف من الخوف كان ولقد المنزلي، للعنف تعرضا أكثر والفتيات النساء فأن سوريا، في الداخلي

 بحقوق المعني  المتحدة لألمم الخاص المقرر خالل من ذلك أكد 231.األسر من العديد تشريد في  الرئيسي
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214." الريفية المناطق في وخصوصا ،" الوطني الصعيد على النساء متناول في الحمل، منع وسائل توافر ذلك
 

 من كل في النساء نأ لضمان الوطني الصعيد على والتوعية للتثقيف تدابير اتخاذ السورية الحكومة على يجب .4

 اإلنجابية والصحة الجنسية الخدمات على الحصول في حقهم حول جيدا متعلمات والريفية الحضرية المناطق

 .بسهولة الخدمات هذه إلى الوصول يمكنها المرأة أن وضمان

 2007 لعام الختامية مالحظاتها في اللجنة بتوصية اإللتزام السورية الحكومة على يجب .5

(CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 29) (1) باآلتي كافي بشكل النساء لتزويد الالزمة التدابير جميع واتخاذ 

 المعلومات ذلك في بما الصحية، الرعاية مرافق إلى الوصول (2)و الصحية الرعاية خدمات على الحصول

215.الريفية المناطق في المرأة على وخاصة للنساء، األخرى والخدمات والنصائح
 

 الخطط الصحية، التشريعات عن تقرير لتقديم المناسبة التدابير جميع تتخذ أن السورية كومةالح على يجب .6

 المرأة، صحة على الخطرة الظروف األمراض، وشدة اإلصابة بشأن بها موثوق بيانات مع للنساء، والسياسات

 .والعالجية الوقائية التدابير تكاليف وفعالية توافر وعلى التغذية،

 ¶ CEDAW/C/SYR/CO/1) 2007 لعام للجنة الختامية بالتعليقات اإللتزام السورية الحكومة على يجب .7

 عن فضال النزاع بسبب النازحين للضحايا والخدمات المالجئ من كافية أعداد إلنشاء خطة وتنفيذ وتصميم (30

 .سوريا أنحاء جميع في المرأة ضد العنف ضحايا من غيرهم

 الحق :16 المادة و القانونية األهلية في الحق 15 بالمادة يتعلق فيما للمرأة متساوية حقوق بضمان اإللتزام :2 المادة

 األسرية والعالقات المساواة في

 العام القطاعين من كال قبل من المرأة ضد التمييز لمنع الالزمة التدابير اتخاذ إلى األطراف الدول تدعو 2 المادة

 تدعو 15 المادة .المحلية والسياسات الوطنية والقوانين الدستور في المساواة ادئمب دمج التدابير هذه وتشمل .والخاص

 .القانون جوانب جميع في الرجل مع المساواة قدم على المرأة معاملة لضمان الالزمة التدابير اتخاذ إلى األطراف الدول

 .األسرية والعالقات زواجال في التمييز على للقضاء تدابير اتخاذ إلى األطراف الدول تدعو 16 المادة

 اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف لمعالجة تشريعات سن في السورية الحكومة فشلت -أ

 أشكال جميع على للتغلب وفعالة مناسبة تدابير اتخاذ إلى األطراف الدول تدعو اللجنة فإن ،19 رقم العامة التوصية في

 أن لضمان" التدابير يشمل وهذا 216.الخاصة أو العامة الجهات قبل من سواء اإلجتماعي، النوع أساس على القائم العنف

 نوع على القائم العنف أشكال من غيره و الجنسي واإلعتداء واإلغتصاب المعاملة سوء و األسري العنف ضد القوانين

 وأمن سالمة لضمان دماتالخ]" لتوفير وتدابير "وكرامتهن سالمتهن تحترم و النساء، لجميع كافية حماية توفر ، الجنس

 مؤخرا سنت التي القوانين تكون أن يجب ".التأهيل وإعادة اإلرشاد وبرامج الالجئون فيهم بمن األسري، العنف ضحايا
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 في الشديد القصور الضوء أحدالتقارير  يسلط208.القابالت الماهرات وجود وعدم ، صحية غير وظروف ، اآلمنة

 بما شخص، ماليين 10.3 بنحو يقدر ما مع ، سوريا شمال في سيما ال ، داخليا النازحين بين الصحية للخدمات الوصول

 السورية الحكومة افتقار 209.كافية غير الصحية الخدمات ذات المناطق في يعيشون الذين ، داخليا النازحين ذلك في

 المناطق من كل في الجودة ذات و الكافية الصحية الرعاية لخدمات الحصول من المرأة لتمكين فعالة تدابير التخاذ

 12 للمادة إنتهاكات تشكل النزاع، لخال الوصول هذا من المرأة حرمان في مشاركتها إلى باإلضافة ، والريفية الحضرية

 بدء قبل موجودة كانت التي للضحايا الخدمات و المالجئ في الحرج النقص على تعلق ال الحكومة أخيرا.سيداو إتفاقية من

 في المشردين من العدد هذا ارتفع كما الصراع خضم في األزمة مستويات إلى المأوى إلى االفتقار ارتفع210241.الصراع

 2013 يونيو في211.اإلنسانية المساعدة إلى حاجة في مليون 9.5 الي عموما و ماليين 6.5 بنحو يقدر ما لىإ سوريا

 النازحين 174،000 حوالي تأوي ، (MoLA)  المحلية اإلدارة وزارة لدى رسميا المسجلة المالجئ 800 حوالي هناك

 ال المالجئ هذه أن إلى التقديرات تشير .كافية غير خدمات مع كبير بشكل مكتظة تكون أن إلى  المالجئ هذه تميل .

212.سوريا في النازحين السكان عدد إجمالي من ٪ 4.1 نحو سوي تستوعب
 

 .التوصيات

 2007 لعام 30 رقم للجنة الختامية للتعليقات تمتثل أن السورية الحكومة علي يجب .1

(CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 30)للخدمات الشامل الوصول نلضما المناسبة التدابير جميع تتخذ أن ،و 

 الرعاية و الخدمات من متكاملة لمجموعة ، الريفية أو الحضرية المناطق في مقيمين كانوا سواء ، صحية،النساء

213 .واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات ذلك في بما معقولة، بأسعار و الجودة عالية الصحية
 

 على المفروضة القيود إلزالة التشريع، ذلك في بما الالزمة، التدابير جميع تنفذ أن السورية الحكومة علي يجب .2

 لتجنب ضروري اإلجهاض أن تثبت أن المرأة عن العبء برفع اإللتزام هذا ويشمل .اإلجهاض في المرأة حقوق

 .الصحية مخاطر

 2007 لعام الختامية مالحظاتها في اللجنة بتوصية اإللتزام السورية الحكومة على يجب .3

(CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 29) في بما اإلنجابية، الصحة خدمات بجعل الالزمة التدابير جميع وتنفيذ 
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 بداية ومنذ 199.الصحية والرعاية العالج خدمات على الحصول يمكنهن حيث األهلية، الجمعيات أو "اإلجتماعية الشؤون

 أن الحكومة وتقول 200.للمواطنين الصحية لالحتياجات "وبفعالية فورا" الدولة استجابت الحكومة، ادعاء يستمر األزمة،

 الرعاية خدمة تنفذ أنها الحكومة تقول وأخيراا، 201.المالجئ في للمشردين الصحية الخدمات أيضا توفر الصحة وزارة

 الحد حزمة" و والنفسية، األساسية، الطبية اللوازم و الخدمات مثل خدمات تدعم حيث "التسليم نقاط" بنظام الصحية

202."الطوارئ حاالت في اإلنجابية الصحة رعاية من اسيةاألس األدنى
 

 تثبت المتحدة لألمم التابعة والمنظمات الدولية، الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع منظمات مختلف من تقارير

 الإنسانيةال واألفعال القسري واالختفاء واإلغتصاب والتعذيب القتل من اإلنسانية ضد جرائم" إرتكاب في الحكومة تورط

203."األخرى
 

 األهداف من لمزيد الطبية الرعاية وتستخدم مع تتداخل لها التابعة والمليشيات الحكومة قوات أن التقارير هذه تظهر

 الدولية الحكومية والمنظمات الوكاالت من واسعة مجموعة تقارير ذلك، إلى باإلضافة 204 ".والعسكرية اإلستراتيجية

 والجهات الحكومة وأن الكافية، الصحية الرعاية إلى يفتقرون السوريات، النساء ذلك في بما السوريين، أن إلى تشير

 .الصراع سياق في الصحية للرعاية الوصول خطير بشكل تعوق األخرى المسلحة الفاعلة

 9.5 مجموع أن إلي تشير المتحدة األمم وتقديرات ،(WHO) العالمية الصحة منظمة قبل من مؤخرا نشر لتقرير وفقا

 من أكثر وجود مع تعطلت الصحية الخدمات " أن التقرير ويذكر205.اإلنسانية للمساعدة ماسة حاجة في سوري ماليين

 النساء وصول ترفض الحكومة إن 206 .الخدمة خارج األولية الصحية الرعاية مرافق من ٪ 38 و المستشفيات من ٪ 64

 الطبية والمرافق المدنية المستشفيات مهاجمة خالل من لمعارضةا عليها تسيطر التي المناطق في تحديدا الصحية للخدمات

207.الطبي العالج في والتدخل
 

 أمرأة الف 200 من يقرب ما أن على يدل ( UNFPA) للسكان المتحدة األمم صندوق قبل من مؤخرا نشر آخر تقرير 

 غير الوالدات و اإلنجابية، لصحةا إمدادات تعطل و الطبية، الرعاية نقص بسبب قاسية ظروف في يلدن حوامل سورية
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 بواسطة قتلهن يتم الضحايا بعض إغتصابهن، بعد 190.الشديدة اإلجتماعية العار وصمة بسبب العالج على الحصول في

 أفراد بواسطة اإلنتحار علي أجبروا أو قتلهن، تم بعضهن .أسرهن من والرفض التخلي يواجهن وبعضهن المغتصبين،

192."الصدمة بعد ما إجهاد اضطراب" وأعراض الكوابيس من يعانين وكثيرات 191 ة،األسر
 

 السورية الحكومة جانب من اإلستجابة

 المواطنين ،فأن"السوري الدستور" من 22 المادة بموجب أنه  تذكر السيداو لجنة إلي "السورية الحكومة" تقارير

 لعام 111 رقم التشريعي المرسوم ويذكر 193.الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول إمكانية  لهم يكفل وأسرهم السوريين

 الدخل ذوي للمواطنين الصحية الرعاية خدمات توفير (1) :تشمل التي الصحة، لوزارة الرئيسية األهداف قائمة 1969

 ينتب إحصاءات إلى تشير أيضا الحكومة 194.المواطنين لجميع الصحية الرعاية خدمات تقديم إتاحة (2) و المنخفض،

195.البالد أنحاء جميع في الطبية والمراكز والممرضات، األطباء، أعداد زيادة
 

 513  في تنفذ التي األساسية الصحية للرعاية  الوصول توفير إلى تهدف برامج إلنشاء تدابير بعدة الحكومة تستشهد كما

 األمومة وصحة األسرة تنظيم حول وعيةت وحمالت والتعليم التدريبية الدورات ذلك في بما البالد، أنحاء جميع في قرية

 أنشأت أنها الدولة وأفادت 196.أخرى صحية مسائل بين من الجنسي اإلتصال طريق عن تنتقل التي واألمراض

197.ريفية مقاطعات ثالث في حديثا المبنية المستشفيات
 

 الحصول من النساء ومنع يةالوحش األعمال تنفيذ خالل من النزاع في المرأة بصحة اإلضرار في الحكومة دور أن كما

 اإلرهابيين " مجموعات أن ، اللجنة قضايا قائمة على ردها في ، الحكومة تدعي ،حيث الصحية الرعاية خدمات على

 الصدد، هذا وفي 198.الفظائع هذه إرتكاب عن المسئولة الوحيدة الجهة هي " (  التكفيريين و الوهابيين ) " المتطرفين

 وزارة تديرها التي الرعاية مراكز في المأوى التماس لهن يجوز النساء من الضحايا" أن أيضا الحكومة تدعي أيضا

                                                           
190
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 عواقب تفاقم إلي يؤدي الحكومية غير والقوات ةالحكومي القوات من كال بواسطة الصحية والمرافق المستشفيات تدمير

 النساء ذلك في بما بكاملها، المستضعفة للمجتمعات الصحية الرعاية على الحصول فرص من والحد الجنسي، العنف

184.والفتيات
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل المدن السورية المحاصرة، هناك القليل أو ال يوجد امكانية  الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية للمرأة. ليس هناك 

طابق األول الي  مركز  إعتقال للسجناء لذا كهرباء. عندما جاء النظام إلى المستشفى الذي كنت أعمل فيه، حولوا ال حتى

توقف الناس عن القدوم. حتى عندما كانت النساء تأتي، مع أطفالهن المرضى، أو من أجل الحصول علي اللولب، لم 

يتمكن من الحصول عليه.  أرادت النساء الحصول علي وسائل منع الحمل، ولكن المراكز الطبية ال يمكنها تقديم أي 

 دنا الحاالت حرجة من الجرب والقمل وأمراض حلب ولكن لم توجد أدوية متاحة. * شيء.... شاه

 

بجامعة مدينة نيويورك كلية القانون، مقابلة مع طبيب نساء سوري،  IWHR* العيادة  الدولية للحقوق االنسانية للمرأة 

 (.1122غازينتاب، تركيا. )ديسمبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجنسي للعنف يتعرضن الالئي والفتيات للنساء الدعم وتقديم الصحية الخدمات من واسعة لمجموعة أساسية حاجة هناك

 وسائل إلى خاص بشكل الحاجة أبرزوا سوريا في المرأة حقوق نشطاء من العشرات 185 .الدائر لصراعا بسبب المفرط

 من بالعديد أدى قد الحمل منع وسائل علي الحصول عدم 186.الحياة قيد على والبقاء بالسالمة تتعلق كقضية الحمل منع

 فأن ذلك، على وعالوة 187.ذلك تلي التي والحمل لإلغتصاب والنفسية الجسدية العواقب لمواجهة اإلغتصاب ضحايا

 الالئي النساء أن 188.األم حياة إلنقاذ إال باإلجهاض يسمح وال اإلجهاض، يخص فيما شديدة تقييدية قوانين لديها سوريا

 ثالث لمدة السجن إلى أشهر ستة بين ما تتراوح لمدة السجن عقوبة يواجهن إجهاض عملية إجراء على يوافقن

 ثالث إلى سنة من تتراوح بالسجن عقوبة يواجهون األم بموافقة اإلجهاض عملية بإجراء يقومون نالذي أولئك.سنوات

189.سنوات
 

 حول األبوية والثقافة اإلجتماعية بالعادات المرتبطة بالصحة الصلة ذات التهديدات تعالج أن الحكومة على يجب أيضا

 يترددن اإلغتصاب، ضحايا وبخاصة الجنسي، العنف حاياض.الصراع قبل سائدة كانت التي واإلغتصاب الجنسي اإلعتداء
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 من لمزيد أدى يةالحكوم وغير الحكومية القوات من كل قبل من الصحية والمرافق المستشفيات على الهجمات إستمرار

 في بما بأكملها، المستضعفة للمجتمعات الصحية الرعاية إلى الوصول قيد مما العنف، هذا على المترتبة العواقب تفاقم

 عدم بسبب الزمن من لفترة اإلغتصاب عن الناتج الحمل تحمل على النساء بعض وأجبر بل 176 .والفتيات النساء ذلك

 منع حبوب أو اإلجهاض خدمات على للحصول المنزل مغادرة جدا الخطورة نم ألنه إما الصحية، الرعاية وصول

177.الخدمات هذه من حرمن ألنهن أو الحمل،
 

 المناطق في يقيمون الذين أولئك حرمان تعمدت الحكومة قوات أن "المتحدة األمم مستقلة لجنة" جمعتها التي األدلة وتبين

 عن فضال للخطر المتبقية القليلة المستشفيات بتعريض الصحية لرعايةا من للمعارضة المنتسبة أو عليها يسيطر التي

 الهجمات هذه مثل178 .العالج لتلقي المستشفيات إلى نقلوا الذين المرضى مع والتدخل الطبي، الحقل في العاملين إستهداف

 النساء وصول من تحد و تقيد أيضا الحكومية، غير القوات أو الحكومة قوات ارتكبتها سواء المتعمدة، والتكتيكات

 إلي وصولهن توقيت في التحكم أجل من القيصرية  للوالدة النساء من متزايداا  عددا اضطر 179.المستشفيات إلى الحوامل

 أثناء اآلمنة غير البيئات في السفر وتجنب الحكومية، التفتيش نقاط عند لمضايقات التعرض وتجنب المستشفيات،

180.الوالدة
 

 في  ممنهج و فعال بشكل  لها التابعة والميليشيات الحكومة شاركت فقد للمرأة الصحية للنتائج ارالدم من القدر بنفس و

 والعنف بالتعذيب بازدياد سوريا في الصراع اتسم 181.الجنسي العنف ذلك في بما واسع، نطاق علي التعذيب أستخدام

 والنسيج والكرامة الهوية تدمير إلي يؤدي [مما] النزاع أطراف لتخويف الحرب في كسالح" يستخدمان اللذان الجنسي،

 .الحرب في كسالح الجنسي العنف االستخدام حول المعلومات من لمزيد) 182."المحلية والمجتمعات لألسر اإلجتماعي

 الصحية الرعاية خدمات على الحصول إمكانية إلى يفتقرن الجنسي للعنف يتعرضن الالئي النساء من الضحايا

 اإلجتماعية،-النفسية الصدمات فظيعة، جسدية إصابات من تمتد الجنسي العنف على المترتبة صحيةال العواقب.العاجلة

 183.بالعار والوصم فيه، المرغوب غير والحمل اإليدز،/البشرية المناعة نقص فيروس فيها بما جنسياا  المنقولة واألمراض
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 الشديد قلقها عن السورية العربية للجمهورية 2007 لعام الختامية مالحظاتها في السيداو لجنة أعربت ،167 .الصراع

 المناطق في للنساء بالنسبة وخاصة سوريا، في للمرأة اإلنجابية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول عدم في إزاء

 النساء من العديد أن ذلك إلى باإلضافة اللجنة الحظت168 .المهمشة اإلجتماعية الطبقات إلى ينتمون الذين وأولئك يفية،الر

169.الصحية الخدمات إلى للوصول أزواجهن من إذن على الحصول إلى بحاجة تزال ال
 

 علي عمل نفسه الوقت في بينما صحيةال للرعاية التحتية البنية على المدمرة آثارا سوريا في الداخلي للصراع كان لقد

 للمشردين اإلنسان بحقوق المعني الخاص المقرر" ل ووفقا 170.بالغة إصابات المصابين األشخاص من أكبر أعداد إنتاج

 من الحرمان النقل، ووسائل الطبي الحقل في والعاملين للمستشفيات المتعمد اإلستهداف أن" ،"المتحدة باألمم داخليا

 الصراع في للقلق مدعاة األكثر السمات من واحدة والجرحى، للمرضى المعاملة وسوء الطبية، لرعايةا على الحصول

 القتل عن فضال بالقنابل، الصحية الرعاية ومرافق للمستشفيات إستهداف تم انه ذكرت الدولية اإلنقاذ لجنة 171".السوري

 اتفاقيات"ل واضحا انتهاكا يمثل الذي األمر 172دنيين،للم العالج يقدمون الذين الطبيين للمهنيين السجن أو المستهدف

173."جنيف
 

 الصحية الرعاية إلى الوصول إمكانية على تؤثر التي اإلنسان حقوق إنتهاكات من العديد وثقت "حدود بال أطباء منظمة" 

 العمل؛تزايد حتصاري إصدار الصحية؛عدم والمرافق الطبي الحقل في العاملين إستهداف"ذلك، في بما الصراع سياق في

 من %57 تدمير تم قد انه يقدر 174".اإلنسانية اإلغاثة قوافل على المعونة؛والهجمات إيصال على المفروضة القيود

175.%90 بنسبة لألدوية المحلي اإلنتاج وإنخفض المستشفيات
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159 " .آخري أشياء بين من اإلنجابية، بالصحة  متعلقة أخرى اتمضاعف أي أو الوالدة ومضاعفات الجنسي، العنف
 

 في الحكومة فشل هو سيداو إتفاقية من 12 المادة مع سوريا امتثال في القصور أوجه تعكس التي الرئيسية القضايا ومن

 .واإلنجابية لجنسيةا الصحية الخدمات و العادية الصحية الخدمات على الحصول من المرأة لتمكين الالزمة التدابير اتخاذ

 معقولة، وبأسعار ,المناسبة الصحية، الرعاية خدمات علي منتظم بشكل الحصول إمكانية السورية المرأة تملك ال -أ

  وعالية

 التمييز على بالقضاء“ األطراف، الدول" تلزم "اإلتفاقية من 12 المادة" أن اللجنة أوضحت ،24 .رقم العامة التوصية في

 "األطراف الدول" تتخذ 160.الحمل ذلك في بما "الحياة، فترة طوال"الصحية، الرعاية خدمات إلى وصولال في المرأة ضد

 ذلك في بما الصحية، الرعاية خدمات على الحصول من النساء تمنع التي الحواجز على للقضاء المناسبة التدابير جميع

 العوامل الصحية،و والمرافق المنازل بين عقولةم وبأسعار المالئمة العامة النقل وسائل وإنعدام طويلة المسافات

 األطراف الدول علي يجب161 سوريا، في الصحية الرعاية إلى النساء وصول من تحد التي واإلقتصادية اإلجتماعية

162.القانونية السن دون والزواج القسري، الزوجي، اإلغتصاب مثل بالصحة الضارة الثقافية الممارسات معالجة
 

 إنتهاء بعد ما وسياقات النزاعات وحل الصراعات أثناء في للمرأة تكفل أن يجب الدول أن نةاللج  أوضحت قد 

 الخدمات دمار أو انهيار اللجنة الحظت لقد 163.األساسية الصحية الرعاية لخدمات والكافي الفوري الصراع،الوصول

 الرعاية مجال في العاملين وقلة التحتية، نيةالب كفاية الحركة،عدم وحرية التنقل في المرأة على المفروضة الصحية،القيود

 الصحية، الرعاية على المرأة حصول مساواة تقوض عوامل كلها الصحية، واللوازم األساسية المهنية،األدوية الطبية

 داخليا المشردين بتزويد " 12 المادة" بموجب ملزمة أيضا الدول 164.أكبر صحية لمخاطر المرأة إخضاع علي وتعمل

 للخدمات والفوري المجاني الوصول" اإلجتماعي، النوع أساس علي العنف ضحايا من والفتيات النساء من نوالالجئي

 المشورة تقديم مثل والخدمات، النسائية الصحية الرعاية مزودي إلى الوصول[و] آمنة؛ وبيئة القانونية والمساعدة الطبية

165" .اإلنجابية الصحية والرعاية المناسبة
 

 وعالية معقولة، وبأسعار الكافية، الصحية الرعاية خدمات على الحصول في نقص هناك كان سوريا يف الصراع قبل

 حياة إلنقاذ إال قانوني غير اإلجهاض .السوريات النساء من للعديد بالنسبة اإلنجابية، الصحية الرعاية ذلك في بما الجودة،

 قبل األمهات وفيات معدالت ارتفاع من عانت خصوص،ال وجه على الريفية المناطق في والمرأة166 الحامل، المرأة
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 ومنظمات والنقابات القضاة و والمحامين والمجتمعية الدينية القيادات مع والتعاون الشراكات خالل

156" .حكومية الغير النسائية والمنظمات لمدنيا المجتمع
 

 المنصوص النحو على السيداو إتفاقية من 9 المادة على تحفظها سحب  السورية الحكومة علي يجب .3

 التحفظ هذا ان اللجنة تالحظ حيث ،(CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 18) لجنة قبل من عليه

 157".اإلتفاقية من والغرض الهدف مع يتعارض"
 

 

 الصحية الرعاية الي الوصول ضمان واجب :12 المادة

____________________________________________________________ 

 شهادة 

االنتظار لفترات طويلة عند نقاط التفتيش، والخوف من القذائف المدفعية والصواريخ، والقناصة يخلق الخوف بين هؤالء 

 يات. النساء ويلعب دورا في عدم وصولهن إلى المستشف

استهداف النظام سياراتهم بينما كانت هؤالء النساء  العديد من  النساء فقدن حياتهن و حياة اطفالهن حديثي الوالدة بسبب

الحوامل في طريقهن إلى المستشفى.  العديد من النساء كن خائفات وكن أكثر راحة لمسألة الوالدة في المنزل،حتي بدون 

 أنا بنفسي شاهدت نساء لقوا مصرعهن خالل الوالدة في المنزل. * .طرا على صحتهنتخدير, والتي في المقابل تخلق خ

* العيادة العالمية للحقوق اإلنسانية للنساء في كلية القانون جامعة مدينة نيويورك ، مقابلة مع طبيبة  ناشطة سورية 

 (.4102في مجال حقوق المرأة في غازينتاب، تركيا) ديسمبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجال في المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير كافة باتخاذ "األطراف الدول" تلتزم ،12 المادة بموجب

 تشمل التي و الرجل، مع المساواة قدم على الصحية الرعاية خدمات إلى ،الوصولضمان أجل من الصحية الرعاية

 الكافية التغذية الضرورة،وكذلك عند مجانية خدمات لها توفر الوالدة،و بعد ما وفترة والوالدة بالحمل المتعلقة الخدمات

158.والرضاعة الحمل أثناء
 

 بعد ما وظروف المنازعات حل أثناء وفي النزاع أوقات في ذلك في بما ،30 رقم العامة التوصية في اللجنة تشرح

 عن المعلومات الي الوصول تتضمن واإلنجابية الجنسية الصحية الرعاية أن ضمان]"ب تقوم األطراف الدول النزاع،إن

 لالحم منع وسائل ذلك في بما األسرة، تنظيم واإلجتماعي؛خدمات النفسي الدعم, واإلنجابية الجنسية الصحة حقوق

 حاالت في التوليدية والرعاية الرأسي االنتقال من المدربة؛الوقاية التوليد األمومة،خدمات صحة خدمات,الطارئة

 عن الناجمة اإلصابات لعالج والرعاية,جنسياا  المنقولة األمراض من والعالج الوقاية ...اآلمن اإلجهاض الطوارئ؛خدمات
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  السورية الحكومة قبل من اإلستجابة

 .276 رقم القانون تعديل أو إللغاء لةفعا تدابير اتخاذ في السورية الحكومة فشلت فقد اللجنة، مخاوف من الرغم على

 مع المادة بتعارض مستشهدة ،9 المادة على تحفظها تكرر السيداو، للجنة المقدم الثاني تقريرها في السورية، الحكومة

 للموقع بالنظر" :السيادة موضوع علي تحفظها لتبرير المنطقي األساس السورية الحكومة تقدم 149.الدولة سيادة

 المبرر فمن إليها، للجوء يسعون الذين األجانب من العديد الوصول وإمكانية لسوريا السياسي لجغرافيا االستراتيجي

150."سيادتها على حفاظا الجنسية من األطفال هؤالء حرمان لسوريا
 

 افتراض على اللغة هذه تقوم 151.المرسوم نص في الواردة العبارات في صريح للمرسوم التمييزي القصد ذلك، ومع

 الصور تديم التمييزية اللغة هذه.أمهاتهم لوطن ليس ولكن أبائهم لوطن أوفياء يكونوا أن المرجح من األطفال بأن خاطئ

 األطفال بإنجاب األمر يتعلق عندما الرجل من أدنى باعتبارها المرأة تصور التي ، السلبية الثقافية والعادات النمطية

 هذه مثل صراحة اللجنة أدانت وتكرارا ومرارا .وطنهم مع أبنائها رابطة ىعل التأثير عن عاجزة وأنها األسرية واألدوار

 أحد تفوق أو الدونية فكرة على تقوم" التي والممارسات القوانين وتثبط اإلجتماعي النوع أساس على التمييز من األشكال

152 ".والنساء للرجال [النمطية] أدوار على أو الجنسين،
 

 واألمر 941 رقم التشريعي بالمرسوم عمال لجنة، أنشأت أنها الحكومة السيداو،تقول جنةل "قضايا قائمة" على ردها في

 المرأة ألبناء  السورية الجنسية منح توفر أن شأنها من إضافية فقرة على تحتوي مسودة كتابة"،ل9660 رقم التنفيذي

 قليل الحكومة أظهرت فقد ذلك، عم153" .الوزراء رئيس مكتب إلى قدمت قد ...سوري غير رجل من المتزوجة السورية

154..التشريع هذا بتمرير اإللتزام من
 

 التوصيات

 التمييزي الحكم لتعديل المعلقة التشريعات لتمرير سريعة إجراءات اتخاذ السورية الحكومة على يجب .1

 الحق األمهات إعطاء يتم أن لضمان 1969 لعام الجنسية قانون من 276 رقم القانوني المرسوم في

 سوريا وجلب أطفالهن شؤون جوانب جميع وإدارة بشأن قرار اتخاذ في اآلباء مع المساواة قدم ىعل

.(CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 18) السيداو للجنة الختامية المالحظات مع اإلمتثال الى
155

 

 2007 لعام 18 رقم الختامية مالحظاتها في اللجنة لتوصية اإلمتثال الدولة علي يجب .2

(CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 18) البرلمان لتوعية جهودها مضاعفة " إلى الدولة تدعو التي 

 من القانون إلصالح الدعم وزيادة ... القانوني اإلصالح تسريع بأهمية يتعلق فيما العام الرأي وكذلك
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137 .حاليا الجنسية عديمي الالجئين هؤالء من المائة في 10 حوالي فأن 2013 عام المفوضية أجرته لمسح وفقا .العراق

  

 عام في 138."الجنسية قانون" تعديل علي سوريا في المرأة حقوق حركة عملت ،الماضية العشر السنوات مدى على

 أحكامه وإزالة القانون لتغيير المشرعين ودعت البرلمان إلى مذكرة  (SWL) "السوريات النساء" رابطة قدمت ،2004

 آالف وقعها عريضة  (SWL) الرابطة سنة،قدمت وبعد 139.أطفالها إلى جنسيتها تمرير من المرأة تمنع التي التمييزية

 أسفر مما التعديل، لمناقشة لجنة وشكلت العدل، وزارة إلى المذكرة بإرسال قام الرئاسة قصر 140.القانون تعديل إلى تدعو

 لدعم الوزراء ورئيس البرلمان رئيس  (SWL) الرابطة ،دعت2006 عام في 141.القانون لتغيير الوزارة دعم عن

 البرلمان صوت ذلك، ومع 2008 عام في 142.الدولي القانون بموجب امتثال على وريالس القانون وجعل القانون تعديل

 تنبع الطفل هوية أن تفسير إلى إستناداا  اإلسالمية، للشريعة مخالفا سيكون القبيل هذا من تعديالا  أن معتبرا الحق هذا ضد

143.األب وجنسية اسم من
 

144.عام رأي قضية إلي أطفالها إلى الجنسية منح في لحقا السورية المرأة إعطاء مسألة تحويل في الحملة نجحت
 عام في 

 قانون مشروع السوريات النساء رابطة قدمت المدني، المجتمع منظمات من أوسع ائتالف الي االنضمام عبر ،2011

 عن ممثلين مع الرابطة من أعضاء التقى.القانون تعديل لمناقشة لجنة تشكيل تم أخرى، مرة145 .الجديد البرلمان إلى جديد

 البرلمان إلى القانون مشروع تقديم يتم لم .المقترح التعديل لمناقشة الداخلية الشؤون و الخارجية ووزارة العدل وزارة

146.اآلن حتى للتصويت
 

 عالية أولوية إعطاء إلى سوريا اللجنة ،دعت السورية العربية الجمهورية إلى 2007  لعام الختامية مالحظاتها في

 بما ، التمييزية التشريعات " ، واضح زمني إطار ضمن " و "تأخير دون من" ، إلغاء أو وتعديل القانون حإصال لعمليات

 .أطفالها إلى جنسيتها لتمرير الذاتي التقرير حق السورية المرأة تحرم التي الجنسية قانون في التمييزية األحكام ذلك في

 لعام 276,148 رقم التشريعي المرسوم تعديل أو إللغاء مبادرات أي اتخاذ في السورية الحكومة فشلت فقد ذلك، ومع147

 .ألطفالهن جنسيتهن منح في الحق السوريين بغير المتزوجات السوريات النساء حرمان في يستمر الذي 1969
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125.العمل فرص على والحصول
 

 هذه ورثوا المشردين واألطفال النساء من الماليين من العديد فإن ،2011 عام في المسلح النزاع بداية منذ انه المأساوي،

 هي الجنسية إنعدام مسألة أن الالجئين لشئون المتحدة باألمم السامي المفوض تقارير تفيد .الجنسية إلنعدام السلبية اآلثار

 لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض وجد126 .السوريين الالجئين علي تؤثر التي الصعوبات من العديد من واحدة

 تسجيل يتم لم الذين  السورية الجنسية عديمي األطفال من هم الالجئين غالبية  لبنان، في بأنه (UNHCR) الالجئين

 من أكثر هناك ،2013 عام يوليو وحتى 2012 عام نهاية بين ما أن أيضا المفوضية وأشارت127 .لبنان في والدتهم

 يحول الجنسية إنعدام 128.ميالد شهادات على يحصلوا لم لالجئين الزعتري مخيم في ولدوا الذين األطفال من 1،400

129.التعليم مثل األساسية الخدمات على الحصول دون
 غير ألنهم مقيدة الجنسية عديمي لالجئين قلوالتن الحركة حرية 

.اإلعتقال من الخوف بسبب الحاالت من كثير وفي السلطات، لدى مسجلين
130

 

 الجنسية قوانين على المترتبة السلبية لآلثار للتصدي فعالة تدابير أي تتخذ لم السورية الحكومة أن ذلك، إلى باإلضافة

 سلبا تؤثر التي القوانين تمرير في تاريخ لديها سوريا 131.سوريا في السكانية لياتاألق إلى المنتميات النساء على التمييزية

 من حوالي تجريد تم ،1962 عام في 93 رقم التشريعي المرسوم صدر عندما.سوريا في لألقليات اليومية الشؤون على

 لقد132 .1945 عام منذ رياسو في يعيشون كانوا أنهم إثبات يستطيعوا لم عندما جنسيتهم من "سوري كردي" ألف 120

 الذين سوريا في المولودين األكراد.الجنسية عديمي فعال بشكل وتركوا السورية بالجنسية المطالبة في الحقوق جميع فقدوا

 أو األراضي بامتالك لهم يسمح ال.اليومية حياتهم في هائلة صعوبات يواجهون السورية الجنسية من آبائهم تجريد تم

 او الطب مهنة ممارسة يمكنهم وال للدولة، المملوكة الشركات أو الحكومية الوكاالت في العمل أو ت؛الشركا أو المساكن

 يستطيعون ال أنهم 134.العامة المستشفيات في أوالقبول الغذائية اإلعانات الستالم مؤهلين غير أنهم كما 133.الهندسة

 ،"األجنبي" أو للمواطن قانونيا به معترف غير يكون زواجال فأن ذلك، فعلوا وإذا السوريين؛ المواطنين من قانونا الزواج

 لديهم اللذين األكراد ذلك، إلى باإلضافة 135.عزاب أنهم علي بهم الخاصة الهوية بطاقات على الزوجين من كال ويوصف

 136.ورياس إلى العودة أو المغادرة قانونيا يمكنهم ال لذلك و سفر، وثائق أو سفر جوازات لهم تصدر ال "أجنبي" وضع

 كردستان منطقة في اللجوء التمسوا الذين النزاع من الفارين السوريين األكراد الالجئين علي كبير تأثير لها المسألة هذه
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 . 52b45bbf6.htmlhttp://www.unhcr.org/, (Dec. 20, 2013), available at, Syria Face Acute Risks 
127

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Future of Syria: Refugee Children in 

Crisis, 5, (2013) (According to a UNHCR survey of birth registrations in Lebanon, about 600 refugee infants out 

of 781 assessed did not have official birth certificates). Id.  
128

 Id. 55. 
129

 Brooke Anderson, Syrian Refugees Newborns, Kurds Face Statelessness, the Daily Star Lebanon, (Sep. 15, 

-refugee-syrian-25/232459-News/2013/Sep-http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon2013), available at, 

.statelessness.ashx#axzz2tnO5XS8h-face-kurds-newborns 
130

 Id. 
131

 Freedom House, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010: Syria, at 2 (2010). (Law No. 

276 also particularly affects the assimilation of the Palestinian population of about half a million and the more 

recent influx of about 1.5 million Iraqi refugees). 
132

 Human Rights Watch (HRW), Syria: The Silenced Kurds, Vol. 8, No. 4(E) (1996), available at, 

http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm 
133

 Id. 
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 Id. 
135
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 117.أجنبية جنسية من زوج من الزواج بسبب أو الزواج، وفسخ الزواج بسبب تعسفاا  منها تجريدها يتم أن دون بجنسيتها

 جنسيتها نقل على القدرة من المرأة تحرم التي الجنسية، قوانين أن 30 رقم العامة التوصية في اأيض اللجنة وتالحظ

118."اإلتفاقية من 9 المادة" بموجب تمييزاا  تشكل ألطفالها،
 

 الي جنسيتهن تمرير علي القدرة من النساء تحرم التي  التميزية القوانين على القضاء في السورية الحكومة فشل .أ

 .أطفالهن

 أو في ولد شخص ألي "عربي سوري "يكون أن يمكن الشخص أن يرى زال ما "السوري الجنسية قانون" من 3 المادة

 المرسوم من (أ) 3 المادة 119.ألحد بنوته قانونا يثبت لم و البلد داخل ولد شخص أي أو ،"عربي سوري" ألب البلد خارج

 المرأة ضد التمييز علي صراحة تنص وبذلك سوريا، يكون "سوري ألب البلد خارج أو داخل ولد من كل" أن على تنص

 الحكومة توضح التمييزية، القوانين هذه مثل لتبرير محاولة في 120.أطفالها إلى جنسيتها تمرير على القدرة من بحرمانها

 السوريات تالمواطنا زواج" ألن نظراا  الجنسية سوري غير أب من السورية المرأة أطفال منح يمكن ال أنه المرسوم في

 ليس األجانب األمهات أن }حيث{ األطفال، في الوطني الحس يضعف أن المحتمل من  أجانب مواطنين من العربيات

  121.والوطن األمة حب تعليمهم من بدالا  والعرق، لبلدانهم الحب أبنائهم عقول في يغرسن قد} األمهات { .الميل هذا لديهن

 المرأة رابطة" وتقدر .الالجئيين خاصة وأطفالها السورية للمرأة واإلقتصادية مدنيةال الحقوق على مدمرة آثار له المرسوم

 المجاورة، العربية الدول من أجانب،معظمهم  أزواج من متزوجات النساء هؤالء من100,000 من أكثر أن "السورية

 من السورية المرأة أطفال فإن ج،الزوا فسخ أو الطالق حاالت في غالباا 122 .والعراق ومصر ولبنان، األردن، ذلك في بما

 األجنبية القنصليات في مسجلين يكونوا لم إذا آبائهم جنسية على الحصول على قادرين غير يكونون سوريين غير آباء

 واألزواج السوريات النساء بين الزيجات ألطفال ذلك، إلى باإلضافة 123.الزواج فسخ قبل فيها يعيشون كانوا التي للبلدان

 لخدمات محدود ووصولهم المجاني، التعليم على الحصول إمكانية إلى الممتلكات،يفتقرون يرثوا أن يمكنهم ال األجانب

 بالمخاطر، محفوف سلوك إلى يؤدي للمواطنين،مما المتاحة األخرى والمزايا اإلجتماعي والضمان الصحية الرعاية

 الممتلكات، شراء أو والتأجير التجارية، األعمال ءبد في صعوبة لديهم تكون أيضا 124.والتهميش اإلستقرار بعدم وشعور
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 شامل سالم لبناء تسعى التي التفاوض لعملية انطالق كنقطة و سياسي حل إليجاد أساس كخط 1 جنيف بيان اعتماد . 4

 .القانون وسيادة المواطنة على تقوم دولةل تؤسس التي و ، ودائم

 المنظمات مع والتنسيق المشترك العمل لتمكين اتصال قنوات وإنشاء ، الوساطة لفريق اجتماعي نوع مستشار تعيين . 5

 .المدني المجتمع ومنظمات النسائية

 .السالم وبناء وضالتفا مهارات مجاالت في المدني المجتمع ومنظمات السوريات الناشطات قدرات بناء . 6

 وحدة لحماية ، األرض على العسكري التوازن أو الدين أو الطائفية أو العرق أساس على سياسي حل أي رفض . 7

 .شعبها ووحدة سوريا أراضي

  :2007 لعام استعراضه خالل سيداو لجنة قدمتها التي التالية الختامية المالحظات تنفيذ أيضا السورية الحكومة على يجب

 التي (CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 26) 2007 لعام الختامية السيداو لجنة مالحظات  تنفيذ للحكومة نبغيي .1

114 ." ككل للمجتمع بالنسبة القرار صنع في المرأة مشاركة أهمية حول توعية بحمالت للقيام" الطرف الدولة تحث
 

 التي و (CEDAW/C/SYR/CO/1 ¶ 26) 2007 لعام السيدوا للجنة الختامية المالحظات  تنفيذ للحكومة ينبغي .2

 الهيئات" في المرأة تمثيل لزيادة الحصص، نظام استخدام ذلك في بما مؤقتة، خاصة تدابير اتخاذ على الحكومة تشجع

 بزيادة وللتعجيل"القري و المدن  مجالس البلديات، في ذلك في بما العامة، الحياة مجاالت جميع في والمعينة المنتخبة

115.محددة زمنية وجداول أهداف" إنشاء خالل من أةالمر تمثيل
 

  أطفالهن وجنسية بالنساء يتعلق فيما الرجل لحقوق مساوية حقوقا   المرأة منح بضمان اإللتزام :9 المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من رجل تركي عندما وصلت إلى أنطاكية. ومنذ ذلك الحين كال من الحكومة السورية أو الحكومة التركية غير  تزوجت

مستعدة لمنح ابني أي وضع  قانوني. سوريا لن تمنح الجنسية ألبني ألن تزوجت من رجل تركي، غير سوري، وتركيا 

ي ألننا الجئين. اآلن أشعر أنني في السجن ألنني أخشى أن آخذ ابني حتى خارج هذه المدينة تمنع ابني من أي وضع قانون

 نظراا ألنه ال يملك جواز سفر أو أي وضع قانوني*

عيادة الحقوق اإلنسانية للنساء في  كلية القانون بجامعة مدينة نيويورك،مقابلة مع ناشطة سورية في مجال حقوق *

 (.4102كانون األول/ديسمبر عام  2ا. )المرأة ، انطاكيا /تركي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو بتغيير يتعلق فيما جلالر مع متساوية حقوقاا  المرأة تمنح أن "األطراف الدول" من تقتضي اإلتفاقية من 9 المادة

 االحتفاظ في الحق لها المرأة أن 21 رقم العامة التوصية في السيداو لجنة وتوضح116 .أطفالها وجنسية بجنسيتها االحتفاظ

                                                           
114

 CEDAW Comm., Concluding Observations: Syrian Arab Republic, ¶ 26, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/CO/1 

(2007). 
115

 Id. ¶ 26. 
116

 CEDAW, art 9. 
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 ، مختلفة حكومية مناصب النساء تشغل ، الحكومة لتقرير وفقا 105.الحكومة في للنساء المئوية النسبة انخفاض المطاف

 هذه تبين حين في106 .بأكمله البرلمان من ٪ 12 نسبة ذلك يشكل حيث ، السوري البرلمان فى امرأة 30 انتخاب تم وقد

 تزال ال الحكومة في الرجال إلى النساء نسبة فإن ، السياسية الحياة في المرأة مشاركة في طفيف تحسن اإلحصائية

 حتى ،107 2011 و 2005 عامي بين القضاء سلك في النساء من ٪ 2 بنسبة زيادة إلى التقرير ويشير .جدا منخفضة

 مشكلة باعتبارها المرأة مشاركة ندرة أن التقرير ويعترف108 .النساء من هن القضاة من فقط ٪ 18-15 يزال ال اآلن

 عن فضال ، األفراد مؤهالت بين والتفاوت 110، الثقافية المعايير إلى يرجع اإلناث تمثيل وجود عدم أن مدعيا 109،

 وزيادة ، النمطية الصور هذه لمواجهة عمل خطة تقترح ال الدولة فإن ذلك، ومع 111.يةواالقتصاد السياسية العوامل

 الخاصة تدابير بعمل 2007 لعام اللجنة بتوصية العمل خالل من المثال سبيل علي ، وتمثيلها للمرأة السياسية المشاركة

112.للنساء حصص بسن المؤقتة
 

 :التوصيات

 السالم أجل من السورية المرأة مبادرة في عليها المنصوص التوصيات جميع تنفيذ السورية الحكومة على يجب

 : ذلك في بما ( األول المرفق انظر) 113 والديمقراطية

 1820 و 1325 األمن مجلس قرارات لتنفيذ الدولي القانون بموجب بإلتزامها التمسك السورية الحكومة علي يجب . 1

 المجتمع ندعو كما .المسلحة النزاعات في المرأة بوضع يتعلق فيما ، 2122 ، 2106 ، 1960 ، 1889 ، 1888 ،

 30 عن تقل ال بنسبة التفاوضية اللجان و الفرق جميع في للمرأة الفعالة المشاركة لضمان المتفاوضة األطراف و الدولي

 .التفاوض عملية مدة طوال ٪

 صياغة لجنة ، االنتقالي الحكم هيئة تشكيل ذلك في بما ، برمتها السياسية العملية في للمرأة الفعالة المشاركة ضمان . 2

 . المدني للسالم المحلية اللجان و المحلية واإلدارة ، االنتقالية العدالة وآليات ، االنتخابات قانون وصياغة ، الدستور

 االعتماد خالل من ذلك تحقيق ويمكن .العسكرية للعمليات دائم وقف نحو أولى كخطوة ، فورا النار إطالق وقف تنفيذ . 3

 المدني المجتمع من قوية بمشاركة ، والدولية والوطنية المحلية المستويات على المتبادلة التفاوض مسارات تعزيز على

  السوري

                                                           
105

 Syrian Arab Republic, Second Periodic Report CEDAW, 36-50, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/2 (2012). 
106
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 Syrian Arab Republic, Second Periodic Report CEDAW, 17, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/2 (2012).  
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 Syria had a total of 1508 judges in 2011 including 240 female judges, accounting for 15% of the total number 

of judges. Female judges of both summary court and conciliation court are 87 judges, which is 18% of the total 

number. There are 28 general prosecutors, accounting for 17% of all prosecutors. Syrian Arab Republic, Second 

Periodic Report CEDAW, 37, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/2 (2012).  
109

 Syrian Arab Republic, Second Periodic Report CEDAW, 18, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/2 (2012).  
110
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masculine culture and the prevailing stereotypes.). 
111

 Id. 
112
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113

 Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy, Outcome Document, (January 13-14, 2014). 



18 
 

 والقضاة، العامين المدعين وكما الوزارية، والمناصب البرلمان في تمثيلهم وتسهيل لتشجيع98 الحكومة،

99.والدبلوماسيين
 

 السورية الحكومة جانب من اإلستجابة

 في فاعل بشكل تمثل السورية  مرأةال أن سيداو، لجنة إلى الثاني الدوري تقريرها في تدعي، السورية الحكومة

 المجتمع في القياديات النساء مشاركة نقص معالجة في الحكومة فشلت ذلك مع و100 الدولية، واالتفاقات االجتماعات

  .إلدراجهن المتكررة طلباتهن من الرغم على الحالية، السالم عمليات في  المدني

 تصف فهي .السالم عملية في المرأة إشراك بأهمية االعتراف الي مةالحكو تشير للجنة، القضايا  قائمة على ردودها في

 "السالم مفتاح باعتبارها السورية المرأة" موضوع حول نظم الذي اإلجتماعية الشؤون وزارة في 2013 نوفمبر اجتماع

 األمن سمجل قرار التمسك بأهمية االعتراف أن حين في101 .االجتماع في صيغت االقتراحات من وثيقة ارفقت حيث

 األمر هو و السالم، عملية في للمرأة مغزى ذو إدراج نحو إضافية خطوات تتخذ أن للحكومة ينبغي ،1325 رقم الدولي

 مبادرة من  المناصرات النساء مع لقاء لطلبات االستجابة الحكومة مسؤولو رفض .اآلن حتي حكومة عنه امتنعت الذي

 مفاوضات جولة خالل جنيف في حاضرات كن الالئي 102،(SWIPD) يةوالديمقراط السالم أجل من السورية المرأة

 عن ناهيك الواقع، في تعتمد لم أنها نوفمبر، اجتماع تلت التي األشهر في أنه إلى الحكومة تشير .2014 يناير في  السالم

 .للتنفيذ زمني جدول أو معايير أية على تحتوي وال غامضة ضعيفة، ذاتها حد في والتي هناك، المنتجة التوصيات تنفيذ

 أي تبذل لم و 2014 يناير منذ الجهد من القليل  الحكومة بذلت وقد .أفعالها هو الحكومة النوايا على مؤشر أوضح 103

 في للمرأة المجدي  اإلشراك السورية الحكومة تنوي إذا .المدني المجتمع نساء من ألي مغزى ذو إدراج لضمان جهد

 السالم أجل من الطائفية الخطوط عبر معا بالتنظيم يقمن اللواتي النساء مع العمل خالل من تبدأ أن يمكنها السالم، عملية

  .اإلنسان وحقوق

 و السالم في للمشاركة وسيلة للنساء يوفر العالية الحكومية المناصب في المرأة وجود أن أيضا السورية الحكومة تدعي

 النساء قبل من المفاوضات في فعالة لمشاركة وجود  اآلن،عدم حتى ، ذلك ومع104 .المستقبل في البناء إعادة عمليات

 أن إلى يشير- المفاوضات في آخر طرف أي  يفعله لن و به يفعله لم الذي األمر هو و -المرأة حقوق أجندة يمثلن الالئي

 .السالم مفاوضات في المدني المجتمع نساء لمشاركة طريقا يضمن ال الواقع في العليا المناصب في النساء وجود مجرد

 نهاية في يؤكد تقريرها ، 2007 عام منذ الحكومية المرأة تمثيل في التقدم إلى تشير السورية الحكومة أن من الرغم على

                                                           
98

 CEDAW Committee, Concluding Observations Kuwait, ¶ 27, U.N. Doc. CEDAW/C/KWT/CO/3-4 (2011). 
99

 Id. ¶ 35. 
100
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101
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102

 The Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy (SWIPD) is a diverse group representing women 
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103

 WILPF, Syrian Women, the Missing Civil Link to Geneva II Peace Talks (Jan. 23, 2014), available at, 
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104

 Syrian Arab Republic, List of issues and questions in relation to the second periodic report of the Syrian 

Arab Republic,(Replies of the Syrian Arab Republic), Section 14 on Quotas for women under the Parties Law 

and the Electoral Law, U.N. Doc CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 (2014). 
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88.الصراع طرفي من كال قبل من السجناء عن الفوري واإلفراج الالجئين،
 

 الرسمية السالم مفاوضات تشمل أن يجب واإلستدامة، النجاح أجل من  و دوليال القانون  بموجب به ملتزم هو كما

 في المساواة ومع والدولي الوطني الصعيدين على المرأة بقيادة السوري المدني المجتمع لمبادرات الكاملة المشاركة

  89.االتفاقات وتحديد والتفاوض، للمشاركة والمسؤوليات الحقوق

 المحلية السياسية العمليات من استبعادها تم وريةالس النسائية األصوات-ج

 مشاركة مستويات انخفاض إزاء قلقها اللجنة أظهرت سوريا بشأن 2007 السيداو للجنة الدوري االستعراض في

 التعجيل "على السورية الحكومة اللجنة شجعت و 90القرار، لصنع الهامة المواقع و والسياسية العامة الحياة في المرأة

 والقرى المدن ،مجالس البلديات ذلك في بما المجاالت جميع في والمعينة المنتخبة الهيئات في المرأة تمثيل ةبزياد

 الجنسين ألدوار النمطية الصور إزاء قلقها عن أيضا اللجنة أعربت 91. التوعية حمالت و الحصص نظام باستخدام"

92 .االمتيازات من اتالسوري النساء لحرمان جذريا سببا و كبيرا عائقا باعتباره
 

 واإلجتماعية والثقافية، واإلقتصادية السياسية الحياة في المرأة دور تطوير و تعزيز في السورية الحكومة فشلت لقد

 خاصة  السياسية الساحة فى غالبية يشكلون الرجال و الحكومية المناصب في محدود النساء وجود .كاف نحو على

 770 ,9 بين من ،2007 لعام الوطنية االنتخابات في93 .القرار صنع مواقع بيتهمغال يحتل حيث التنفيذية، السلطة

 أقل النساء فأن المحلية االنتخابات في حتى 94.امرأة 004 ،1 فقط هناك كان للبرلمان، ترشحوا اللذين المرشحين من

 زيادة ذلك في بما ة،المرأ لحقوق المعارضة 95.المنتخبة المحلية المجالس أعضاء من ٪ 3.2 يشكلن حيث نجاحا،

 التي ".التقليدية العادات وكذلك الدينية، األصولية من كال من تنبع السياسية، الحياة في مشاركتهن و النساء ظهور

 " السوريين من لكثير الرسمي القانون من اكبر سطوة خلق في وتستمر المجتمع في ثانوية مكانة إلى النساء تحيل

 السياسات و القوانين نقد علي وصراحة بحرية العمل على قدرتهم في أيضا محدودين المرأة حقوق نشطاء.96

97.النسائية القيادة تشجيع عدم و  تثبيط و اإلجتماعية المعايير إلى جزئيا ذلك ويرجع ، التمييزية
 

 اديةالقي األدوار في المرأة مشاركة لزيادة مؤقتة خاصة تدابير تسن أن يجب السورية الحكومة فإن السبب، لهذا

 العامة الحياة في للمرأة السياسية المشاركة للتعجيل مؤقتة خاصة تدابير اعتماد علي اللجنة شجعت.الحكومية

 للكويت 2011 لعام استعراضها في سيداو لجنة حثت المثال، سبيل على .المنطقة في أخرى بلدان في والسياسية

 مستويات جميع وعلى العامة المناصب في المرأة لتمثي لزيادة مؤقتة خاصة تدابير اعتماد على الطرف الدولة

                                                           
88

 Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy (SWIPD), Outcome Document, (Jan. 13-14, 2014). 
89
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 التي السالم اتفاقات أن .اإلجتماعي النوع أساس على القائم التمييز ومكافحة للمرأة، اإلنسانية قالحقو وتعزيز اإلجتماعي،

 رفضها، يمكن التنفيذ مرحلة في الحقا مقترحة تدابير أي  الجنسين، بين المساواة نحو إلتزامات أو أحكام إلى تفتقر

 بين المساواة تعزيز لغة إلى تفتقر التي االتفاقات تصبح قد الطريقة، وبهذه82 .السالم والية نطاق خارج باعتبارها

 .السالم إعالن بعد التميز  علي للتغلب الكبيرة  العقبات من الجنسين

 الجنسي العنف باستخدام الدولي المجتمع معرفة من الرغم على المثال، سبيل على والهرسك، البوسنة صراع أعقاب في

  السماح يتم لم لكنه و الحرب، في كسالح العنف لمعالجة النسائية المنظمات عمل من الرغم وعلى الصراع، في

 النقطة هذه اللجنة كررت 83.الصراع رسميا أنهت التي دايتون مفاوضات في المدني المجتمع أعضاء أو للمرأة بالمشاركة

 فترة في اإلنسانية قوقهابح المرأة تمتع" أن من قلقها إلى مشيرة والهرسك، البوسنة لحكومة 2006 الختامية التعليقات في

 المرأة مشاركة وعدم المسلح النزاع لعواقب الجندري التحليل وجود عدم :عوامل عدة بسبب سلبيا تأثر قد الحرب بعد ما

     84" .والتحول اإلعمار إعادة عمليات و للسالم الجندرية التحليالت في

 مالسال مفاوضات من استبعادها تم السورية النسائية األصوات-ب

 على القائم العنف ومعالجة منع آليات وضع يتم لم وما.السورية السالم مفاوضات من حاليا مفقودة النسائية األصوات

 لإلطار خاضعة األرجح على ستكون للمرأة اإلنسانية الحقوق فأن السالم، عملية إطار في اآلن، اإلجتماعي النوع أساس

 مخاطر وجود ومع - المرأة الشراك تدعو التي األسباب من العديد من الرغم ىوعل.البالد في الصراع اندالع قبل القانوني

 في للمشاركة للمرأة حقيقية مساحة بوجود  يسمحوا لم السورية السالم مفاوضات أمر علي القائمين أن إال- الستثناءها

 مرارا حاولن الالئي السوريات النساء استبعدت المثال، سبيل على جنيف، في يناير/الثاني كانون في السالم محادثات

 األمم لجنة“ مع االجتماع باالحتجاج، قمن السوريات النساء 85.الدولي المجتمع إلي أصواتهن إليصال أشهر لمدة وتكرارا

 و االقل على المئة في 50 بنسبة واللجان التفاوض فرق جميع في للمرأة الفعالة المشاركة" إلى والدعوة ،"للمرأة المتحدة

 لمعالجة طائفية  خطوط عبر التنظيم السورية المرأة تواصل استبعادها، من الرغم على 86." المئة في 30 عن قلي ال ما

 الوحدة على يدل مما التفاوض، طاوالت على للتمثيل أنفسهن تنظيم الوقت نفس في بينما العاجلة اإلنسانية القضايا

 :الدولي والمجتمع المسلحة العناصر من أساسية مطالب ثالثة يةالسور المرأة وضعت لقد 87 .السالم إلى والدعوة السورية

 ومجتمعات سوريا في المحاصرين السكان إلى قيود دون اإلنسانية المعونات إرسال النار، إلطالق الفوري الوقف
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8.76 و 7 للمادتين الكاملة الفعالية وإعطاء المرأة
 

 سوريا في واإلستقرار السالم لتحقيق حاسم السالم وعمليات السياسية الحياة في والفعالة الحقيقية المرأة مشاركة- أ

 فقط ستكون  األغلبية فأن سوريا، مستقبل حول والنقاش السالم مفاوضات في السوري المدني المجتمع يشمل لم إذا

 * .القمع سيواجهون اآلخرين و للسلطة

 نيويورك، مدينة بجامعة القانون كلية  في للنساء اإلنسانية الحقوق عيادة *

 .(2014 ربيع) نيويورك ، المرأة حقوق مجال في سورية ناشطة مع مقابلة 

 اتفاقات فشل خطر من تقلل كبير حد إلى السالم مفاوضات المدني المجتمع اركةمش الشمولية، يتطلب المستدام السالم

 بناء في للنساء الهادفة و الفعالة المشاركة بكفالة  الدول يلزم78 1325 رقم المتحدة لألمم األمن مجلس قرار 77 . السالم

 حقوق إلنتهاكات التصدي إلى الرامية المبادرات إدراج يتسنى حتي النزاع، إنتهاء بعد اإلعمار إعادة أيضا و السالم

 ترديده تم هذا ." الصراع بعد ما لدولة اإلدارية الهياكل في بالكامل اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف مثل اإلنسان

 في المرأة مشاركة أن وجد واألمن والسالم المرأة حول "المتحدة األمم تقييم" في .والدراسات النتائج من العديد في

 استشارتهن تتم لم إذا الملحة قضاياهن عن التعبير يمكنهن ال النساء ...دائم سالم إقامة اجل من حاسمة" السالم عمليات

 عمليات في الحرجة القضايا تثير المرأة 79" .السالم مفاوضات في يشاركن لم أو الحقائق، تقصي بعثات طريق عن

 بناء إعادة إلى وتنفيذها، القوانين إصالح من العملية، الحلول  إيجاد في وتساهم المدني المجتمع كل على تؤثر التي السالم

 أو . الرسمية غير أو الرسمية السالم عمليات في المرأة تضمين يتم ما نادراا  الحظ، ولسوء 80.وإستدامة عدالا  أكثر مجتمع

 كوسطاء حتى أو المتحاربة، للفصائل كممثالت أو المدني المجتمع من كمشاركات سواء ناقص، بشكل تمثيلها يتم

 تمثل المرأة أن أظهرت السالم عمليات كبري من 21 عن "للمرأة المتحدة األمم لجنة" أجرته تقييم في .السالم لمفاوضات

 في محددة، حاالت 10 في النساء؛ من السالم اتفاقات على الموقعين من %2.4 فقط :للنظر الفت بشكل قليل تمثيل

 يوجد ال الوساطة، فرق إلى انضممن الالئي النساء بعض أن حين وفي التفاوض؛ وفود في ءنسا 6% من أقل المتوسط

81.الوساطة عمليات في قيادي أو كرئيس تعيينها تم من بينهن من
 

 النوع على القائم للعنف للتصدي حاسما أساسا يرسي السالم مفاوضات في المرأة حقوق يراعي منظور إدراج
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81
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 كافية بضمانات اإللتزام :7 بالمادة يتعلق فيما والنساء الرجال بين بالمساواة بتعجيل الخاصة المؤقتة التدابير :4 المادة

 في المرأة مشاركة لزيادة كافية بضمانات اإللتزام :8 والمادة والعامة، السياسية الحياة في النساء مشاركة لزيادة

 الدولية المحافل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس لدينا أجندة طائفية. ليس لدينا أجندة إقليمية. ليس لدينا أجندة دولية. اجندتنا الوحيدة هي وقف القتل ووقف تقسيم 

 البالد، وحماية وطننا وإنهاء هذه الحرب الرهيبة. * 

بجامعة مدينة نيويورك كلية القانون، مقابلة مع ناشطة سورية في   IWHRة * العيادة الدولية للحقوق االنسانية للمرأ

مجال حقوق المرأة و مناقشة الحركة التي تقودها نساء من المجتمع المدني السوري و تدعو إلى السالم، بيروت، 

 (.4102لبنان )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صنع عملية في الفعالة والمشاركة للمرأة المتساوي التمثيل بضمان الدول تلزم 8 المادة و ،(ب) (أ) 7 و 4 المواد معا،

 "األطراف الدول" تشجع ،4 المادة بموجب.والدولي المحلي الصعيدين على للبالد، مةوالعا السياسية المسائل في القرار

.والنساء الرجال بين الفعلية بالمساواة للتعجيل مؤقتة خاصة تدابير اعتماد على
 "األطراف الدول" 7 المادة وتقتضي 70

  في علنا لالنتخاب مؤهلة تكون وأن ل،الرج مع المساواة قدم على االنتخابات جميع في بالتصويت للمرأة السماح بضمان

 المستويات جميع على العامة المهام جميع تأدية" و العامة، السياسات صياغة في المشاركة العامة، المناصب

72.الدولي المستوى على الحقوق نفس للمرأة تكفل 8 المادة بينما 71"الحكومية،
 

 كبير لحد تكون و النساء أصوات إسكات يتم فأنه ذلك، ومع األزمات؛و الصراع أثناء قيادية أدواراا  المرأة تأخذ ما غالباا 

 المتساوية المشاركة إن ،30 رقم العامة للتوصية وفقا 73. الصراع إنتهاء بعد االنتقالية االنتعاش فترات في  مسموعة غير

 شرط ألنها الصراع، بأعقا في هامة الحكومية المناصب في وقادة المدني المجتمع في كأعضاء للنساء المغزى وذات

 على يقتصر ال لكن يشمل، وهذا 74."الجنسين بين والمساواة, السالم المستدامة، بالديمقراطية يتمتع مجتمع لخلق" أساسي

 للجنة 23 رقم العام التوصية بموجب 75.واإلدارية والتنفيذية والقضائية التشريعية، المجاالت في للمرأة الفعال الدور

 العددية األهداف تحديد مثل ،4 بالمادة عليه منصوص هو كما مؤقتة خاصة تدابير تسن أن يجب طرافاأل الدول ,السيداو

 للمناصب المحتمالت للمرشحات المالية المساعدة وتقديم وتدريب إستهداف القيادية؛ المناصب في للنساء الحصص ونظام

 تجاه الراسخة المواقف تغيير االنتخابية، إلجراءاتا في اإلناث مشاركة زيادة حمالت وتطوير القضائي؛ والجهاز العامة

                                                           
70

 CEDAW, art. 4. 
71

 CEDAW, art 7 (a)(b). 
72

 CEDAW, art. 8. 
73

CEDAW Comm., General Recommendation No. 30: Women in conflict prevention, conflict and post-conflict 

situations , ¶ 42; CEDAW Comm., General Recommendation No. 23: Political and Public Life, ¶ 9.  
74

 CEDAW Comm., General Recommendation No. 30: Women in conflict prevention, conflict and post-conflict 

situations, ¶ 42. 
75

 Id. ¶ 46. 
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 انتقامية، أعمال ألي التحقيق لجنة مع يتعاونون الذين الجماعات أو األفراد تعرض عدم

 .التعاون لهذا نتيجة التخويف أو السيئة المعاملة

 موجزة، تبإجراءا اإلعدام ادعاءات في ومحايدة سريعة, شاملة وتحقيقات ضمان (د

 أو القاسية المعاملة أو والتعذيب واالحتجاز، التعسفي إعتقال وال القسري، االختفاء

 الدولة، غير من الفاعلة الجهات أو الدولة وكالء من العقوبة، أو المهينة أو الالإنسانية

 لة،العاد للمحاكمة الدولية بالمعايير تفي ونزيهة مستقلة محاكم أمام المسؤولين أولئك محاكمة

 شاركت الي األمن قوات أفراد محاكمة.ارتكبوها التي الجرائم لخطورة وفقا عليها والمعاقبة

 أن وينبغي ارتكابها يزعم التي اإلنسانية ضد وجرائم اإلنسان لحقوق خطيرة إنتهاكات في

 .القيادي التسلسل في مستويات أعلى إلى الوصول التحقيقات تشمل

 المستقلة الدولية المتحدة األمم لجنة توصيات لتنفيذ فورية خطوات تخاذا السورية الحكومة على يجب .8

 ( A/HRC/25/65 ¶ 157 ) السورية العربية الجمهورية في الحقائق لتقصي

 : المقاتلة األطراف جميع علي ينبغي 

 فعال؛ نحو على وأمنهم سالمتهم وضمان ، المدنيين حماية ضمان (أ )

 و ، الطبية والرعاية الغذاء, األساسية الضروريات على الحصول في المدنيين حق احترام ( ب )

 ؛ عوائق دون السلع هذه بمرور السماح

 أو القاسية المعاملة ضروب من غيره أو للتعذيب ، مقاتل أو مدني شخص، أي تعريض عدم ( د )

 ؛ الجنسي العنف ذلك في بما ، المهينة أو الالإنسانية

 ومحايدة متحيزة غير منظمة وتوفير إنسانية معاملة محتجزينال األشخاص جميع معاملة ( و)

 ؛ المحتجزين األشخاص إلى منتظم بشكل الوصول مع ومستقلة

 ؛ اإلغاثة إلمدادات عراقيل بدون و السريع المرور تسهيل و اإلغاثة عمال حماية ( ز)

 ؛ اإلسعاف سيارات و والمستشفيات الطبية الخدمات ألفراد والحماية اآلمن المرور ضمان ( ط )

 في الحق  لحماية الدولية الجرائم و اإلنتهاكات من المادية األدلة على الحفاظ بضمان اإللتزام ( ي)

 . السوري للشعب الحقيقة معرفة
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 أن وينبغي .والرجل المرأة بين واألسرية المنزلية المسؤوليات تقاسم في المساواة تعزيز طريق عن

 ، والفتيان والفتيات والرجال النساء تخاطب تثقيفية بحمالت القيام و الوعي زيادة التدابير هذه تشمل

 التقليدية باألدوار المرتبطة النمطية القوالب على القضاء بهدف الدينية انتماءاتهم اختالف على

67" .والمجتمع األسرة في للجنسين
 

 علي CEDAW/C/SYR/CO/ ¶ 38) 2007(  لعام السيداو للجنة الختامية للمالحظات وفقا .3

 حسب مصنفة المرأة لوضع تحليلية و إحصائية بيانات المقبل تقريرها في تدرج " أن سوريا حكومة

 المحققة والنتائج المتخذة التدابير أثر على ،تدل والحضرية الريفية المناطق حسب و والسن الجنس

68." للمرأة الفعلية للمساواة العملي التحقيق في
 

 اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف تكريس في بدورها تقر أن ةالسوري الحكومة على يجب  .4

 سبل وتوفير الفور، على العنف هذا وممارسات أنماط وإنهاء النزاع، في الفظائع من وغيرها

 القانونية االنتصاف وسائل إلى الفوري الوصول إمكانية ذلك في بما العنف، لضحايا االنتصاف

 .اإلجتماعي النوع تراعي التي المناسبة الطبية الرعاية إلى والوصول مرتكبيها لمحاسبة

 ومنع اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف لمنع تدابير تتخذ أن السورية الحكومة على يجب  .5

 النوع أساس على القائم العنف حاالت وتوثيق رصد اإلنتهاكات، هذه لمثل العقاب من اإلفالت

 وغير الحكومية الفاعلة الجهات ترتكب الذي العنف علي معاقبةو فيها اإلجتماعي،والتحقيق

 .العدالة إلى والفتاة المرأة وصول وضمان الحكومية،

 ترفع أن السورية الحكومة على يجب والديمقراطية، السالم أجل من السورية المرأة لمبادرة وفقا  .6

 المناطق جميع إلى المناسب وقتال في والطبية اإلنسانية للمساعدات بتوفير وتسمح الحصار فورا

69.الدولي لإلشراف مستقلة لجنة إشراف وتحت المتضررة،
 

 للجمهورية  استعراضها من التعذيب مناهضة لجنة توصيات بتنفيذ تقوم أن ينبغي سوريا حكومة أن .7

 والتي (CAT/C/SYR/CO/1/Add.2 ¶ 22 (c) & (d)) 2012  عام في السورية العربية

 :إلى ومةالحك تدعو فيها

 

 الخطيرة االدعاءات في للتحقيق مستقلة لجنة الدولي، المجتمع بمساعدة تنشئ، أن (ج

 تحت تعمل التي المسلحة والجماعات األمن قوات ترتكبها التي اإلنسان حقوق إلنتهاكات

 ضدهم ممن األمن قوات أعضاء الدولة؛وقف سلطات من إذعان أو بموافقة أو سيطرة

 التحقيقات؛وضمان إنتهاء يتم ريثما اإلنسان حقوق استعمال إساءة من ةمصداقي ذات ادعاءات

                                                           
67

 Id. ¶ 28. 
68

 Id. ¶ 38. 
69

 The Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy (SWIPD) is a diverse group representing women 

and women’s organizations and networks from throughout Syria. 
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 ذلك في ماب الصحية، الرعاية على الحصول يخص فيما الصراع سببها التي الفادحة بالخسائر الحكومة تعترف ذلك،

 اإلرهابية والهجمات االقتصادية العقوبات فرض على الخدمات نقص الحكومة تلوم ولكن اإلنجابية، الصحية الرعاية

 المرأة وصول من للحد األخرى أساليبها عن فضال الصحية، للمرافق المتعمد التدمير في بدورها االعتراف دون المسلحة،

 الرعاية خدمات على النساء معلومات على للحصول 25 صفحة راجع زيد،للم)65 .اإلنجابية الصحية الرعاية إلى

 .(الصحية

 اإلجتماعي النوع أساس على القائم للعنف القضائية والمالحقة المنع الجد محمل على تأخذ أن في "السورية الحكومة" فشل

 اتفاق بتوقيع الصراع إنتهاء بعد تهيين لن العنف  هذا أن علي الدولي للمجتمع تحذيراا  يكون أن ينبغي الصراع قبل ما 

 حول القائمة القوانين وتعزيز جديدة قوانين إنشاء .له للتصدي آليات لوضع قوة موقف من النساء تحرك دون من سالم،

 توفير ذلك في بما الصراع، إنتهاء بعد سوريا في الجنسين بين المساواة تحقيق نحو رئيسية خطوة يكون أن يمكن العنف

 على يشجعهن المجتمع،ومما في فاعلين كأعضاء عليهن تنطبق القانونية الحماية برؤية للنساء تسمح التي لتحتيةا البنية

 أن يجب أيضا ولكن فقط، الصراع أثناء العنف من النوع هذا تجرم ن أ ينبغي ال الفعالة القوانين . العنف عن اإلبالغ

 المختصة القوانين تنص أن ينبغي المثال، سبيل على .قبلالمست في العنف جرائم إرتكاب عن رادع بمثابة تكون

 حالة في السلم، حالة في ,الصراع سياق في اإلغتصاب لضحايا واإلنتصاف والعقاب، والمالحقة الحظر علي باإلغتصاب

 مشاركة على ،15 وصفحة الحالي، اإلغتصاب قوانين عن معلومات على للحصول 36 صفحة راجع) .الصراع إنتهاء

 .(السياسية الحياة في أةالمر

 التوصيات

 ينبغي ، (CEDAW/C/SYR/CO/ ¶ 20) السيداو للجنة 2007 لعام الختامية للتوصيات وفقا .1

 بأن واإلعتراف والفتيات، النساء ضد العنف أشكال جميع لمعالجة عالية أولوية تعطي أن للحكومة

.لإلتفاقية انتهاك  و الجنسين بين تمييز هو العنف هذا
 تشريعات تسن أن الطرف الدولة علي جبي 66

 سبل على الضحايا حصول وضمان العنف، مرتكبي ومعاقبة ومحاكمة المرأة، ضد العنف تحظر

 لإلصالح محددة توصيات  ،43 صفحة ،2 المادة بموجب التوصيات انظر ) .الفوري اإلنتصاف

 . ( التشريعي

 ينبغي  (CEDAW/C/SYR/CO/ ¶ 28) 2007 لعام  السيداو للجنة الختامية للمالحظات  وفقا .2

 المرأة من كل مسؤوليات و أدوار بشأن النمطية للمواقف " التصدي السورية الحكومة على

 ضد المباشر وغير المباشر التمييز تديم التي الخفية الثقافية والقواعد األنماط ذلك في بما والرجل،

 شاملة تدابير ورصد تنفيذ الى الطرف الدولة نةاللج وتدعو.حياتهن مجاالت جميع في والفتيات النساء

 ذلك في ،بما والنساء الرجال من لكال واسع نطاق على المقبولة النمطية األدوار في تغيير إلحداث

                                                           
65

 Syrian Arab Republic, List of issues and questions in relation to the second periodic report of the Syrian Arab 

Republic, Section 17-18 on Education and health, U.N. Doc CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 (2014). One Syrian 

doctor said that Government forces took control over the lower floors of a hospital, and tortured and held 

detainees there, while the rest of the building continued to function as a hospital. IWHR Clinic at CUNY Law 

School, interview with Syrian refugee, Gazientep, Turkey. (Dec. 5, 2013). 
66

 CEDAW Comm., Concluding Observations: Syrian Arab Republic, ¶ 20, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/CO/1 

(2007). 
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 السورية الحكومة جانب من اإلستجابة

 العنف بمشكلة الثاني الدوري السورية مةالحكو تقرير ،يقر اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف قضية على ردا

 أن تبين 2009 و 2008 عامي بين أجريت التي الدراسات عن ،نقال سوريا في اإلجتماعي النوع أساس على القائم

 جميع في النساء حالة تشمل ال البيانات هذه أن إلى اإلشارة وتجدر ) 58.متفاوتة بدرجات الجسدي للعنف تتعرض المرأة

 نحو على والحضرية الريفية المناطق و السن مثل أخرى عوامل حسب مصنفة ليست و اإلتفاقية، تغطيها يالت المجاالت

 نساء 4 كل من 1 إلى يصل ما ،2010 عام لدراسة وفقا.( لسوريا 2007 عام  استعراضها في لجنتي اليه دعت ما

 النوع أساس على القائم العنف في دورها تنفي الحكومة لكن 59.أزواجهن قبل من الجسدي للعنف تعرضت سوريات

 عن الناتجة الظروف على المنزلي للعنف تحديدا المساءلة انعدام على بالالئمة ،وتنحي الصراع سياق في اإلجتماعي

 في المنزلي للعنف للتصدي للدولة تدابير وجود عدم حول معلومات على للحصول 35 صفحة راجع للمزيد، ) 60 .النزاع

 . (سوريا

 أو الحكومة جانب من للعنف تعرضن اللواتي النساء أن أيضا يدعي للقضايا اللجنة قائمة على السورية ةالحكوم رد

 مناطق في القانون تطبيق باستحالة االعتراف دون ،61للقانون وفقا العدالة إلى الجناة جلب يمكنهن لها التابعة الجهات

 .الحرب خالل والجنسي الجسدي العنف من الفتيات و النساء لحماية الكافية والقوانين البرامج غياب. النزاع

 لها مسؤولية أي بشدة تنفي الحكومة فإن ذلك، ومع الصراع بداية منذ سوريا في البشعة بالفظائع السورية الحكومة تعترف

 وعاتوالمجم المعارضة على اللوم بإلقاء تقوم ذلك من بدال العنف، هذا لمنع يذكر شيئا تفعل لم و هذهاألفعال  عن

  62.المسلحة اإلرهابية

 العنف، من المرأة وحماية التمييز مكافحة إلى الحكومة تسعى النظام، لسيطرة الخاضعة المناطق في أنه الحكومة تدعي

63.الخاصة الرعاية مراكز في العنف ضحايا من للنساء المأوى أيضا توفر بينما
 

 مقابالت عن فضال 64المتحدة، األمم مسؤولي قبل من بها  دالءاال تم التي تصريحات اللجنة، من متعددة تقارير ذلك، ومع

 إلى باإلضافة .اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف إدامة في الحكومة دور إلى أشارت قد السوريين، الالجئين مع

                                                           
58

 Syrian Arab Republic, Second Periodic Report CEDAW, 92-94, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/2 (2012).  
59

 Rhonda Roumani, Study Reveals Domestic Abuse is Widespread in Syria, The Christian Science Monitor 

(April 25, 2006), available at, http://www.csmonitor.com/2006/0425/p04s01-wome.html.  
60

 Syrian Arab Republic, List of issues and questions in relation to the second periodic report of the Syrian Arab 

Republic (Replies of the Syrian Arab Republic), Section 10 on the National mechanism to monitor domestic 

violence, U.N. Doc CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 (2014). 
61

 Syrian Arab Republic, List of issues and questions in relation to the second periodic report of the Syrian Arab 

Republic,(Replies of the Syrian Arab Republic), Section 1 on Measures and mechanisms to combat violence 

against women, U.N. Doc CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 (2014). 
62

 Syrian Arab Republic, List of issues and questions in relation to the second periodic report of the Syrian Arab 

Republic (Replies of the Syrian Arab Republic), Section 1 on Measures and mechanisms to combat violence 

against women, & Section 11, U.N. Doc CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 (2014). 
63

 Syrian Arab Republic, List of issues and questions in relation to the second periodic report of the Syrian Arab 

Republic (Replies of the Syrian Arab Republic), Section 1 on Measures and mechanisms to combat violence 

against women, & Section 10 on the National mechanism to monitor domestic violence, U.N. Doc 

CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 (2014). 
64

 For example, UN Security Council, Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in 

Conflict, Zainab Hawa Bangura, 6, U.N. Doc. S/PV.6949 (2013). 
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48.باإلغتصا بعد زواجها أنهار ما سرعان و الرجال؛ أحد اغتصبها حيث الشارع في بجرها قاموا
 

 جماعات في عضوا كان زوجها ألن حمص في امرأة الحكومة قوات اختطفت ،2012 أبريل/نيسان في  •

 عصب تم 50 .المراهقة سن في واحدة وفتاة أخريات نساء 5 مع اختطافها  تم انه وافادت 49.المسلحة المعارضة

 يصرخون آخرين رجال هناك كان بينما إغتصابهن وتم غرفة إلى وأخذن سيارة، في ووضعهن أعينهن،

 أن المعروف من52 .جسدية إصابات ولديهن عاريات أخرى امرأة 20 أيضا شاهدت أنها ذكرت و 51.عليهن

 اإلحتجاز، في جماعيا النساء وإغتصاب أعينهن، عصب مالبسهن، من النساء بتجريد يقومون الحكومة جنود

53 .جنسيا األخريات النساء على واإلعتداء بتعذيب يقومون مشاهدتهم علي أيضا النساء ترغم حين في
 

 أنهم على إليهم نظري الذين األطفال ضد الجنسي بالعنف التهديد و الجنسي العنف حاالت أيضا "المتحدة األمم خبراء" وثق

 األمين تقرير خلص ."السورية المسلحة القوات" و السورية، المخابرات من أفراد طريق عن باألساس للمعارضة مواليين

 وإلحاق إلذالل،“ يستخدم الجنسي العنف أن توثيق تم أنه  الي السوري المسلح والصراع باألطفال المعني األخير العام

 اإلحتجاز، في بينما  أن إلى التقرير خلص كما " 54.ليستسلموا األقرباء علي الضغط أو ,اعترافات وإنتزاع الضرر،

55.واإلغتصاب التناسلية، ن/أعضائهم حرق أو الكهربائية، للصدمات سواء حد على والفتيات الفتيان يتعرض
 

 وغير الحكومية القوات قبل من  الصحية والمرافق المستشفيات على اإلعتداءات إستمرار فأن ذلك، إلى باإلضافة

 لكامل الصحية الرعاية إلى الوصول إمكانية من بالحد وتقوم العنف، هذا على المترتبة العواقب تفاقم من تزيد الحكومية

 إمكانية لعدم نظراا  اإلغتصاب عن الناجمة الحمل حاالت لتحمل النساء بعض اضطر لقد56 .المستضعفة المجتمعات

 أنهم بسبب أو الحمل منع حبوب أو اإلجهاض خدمات على للحصول المنزل مغادرة لخطورة أما للخدمات، الوصول

 )الصحية الرعاية خدمات حول المعلومات من لمزيد ___ الباب انظر) 57.الخدمات هذه من حرموا

                                                           
48

 Id. 
49

 U.N. General Assembly, 21
st
 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic, Annex IX, ¶ 23, U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012).  
50

 Id. 
51

 Id. 
52

 Id. 
53

 UN Security Council, Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Zainab 

Hawa Bangura, 6, U.N. Doc. S/PV.6949 (2013). 
54

 Security Council, Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab 

Republic,  

¶ 35, U.N. Doc. S/2014/31 (2014). 
55

 U.N. General Assembly, 24
th

 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic, ¶¶ 95, U.N. Doc. A/HRC/24/46 (2013); Security Council, Report of the Secretary-

General on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab Republic, ¶ 35, U.N. Doc. S/2014/31 (2014); 

“Allegations of sexual violence by armed opposition groups were also received, but the United Nations was 

unable to further investigate them at the time of writing owing to lack of access.” Id. at ¶ 37. 
56

 Access to reproductive health services, which was severely lacking prior to the conflict, is currently non-

existent in many areas of Syria. U.N. General Assembly, 22
nd

 Session, Report of the Independent International 

Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Annex III, ¶ 10, U.N. Doc. A/HRC/22/59 (2013); Situation 

of human rights in the Syrian Arab Republic: Implementation of Human Rights Council resolution 19/22, ¶ 9, 

U.N. Doc. A/HRC/21/32 (2013).  
57

 Syria has  some of the most restrictive laws in the world that permit abortion only to save a woman’s life. 

Center for Reproductive Rights, The World’s Abortion Laws Map 2013 Update, 2 (2013), available at, 

http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/AbortionMap_Factsheet_2013.pdf. 
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 وطالبت ، المستضعفة المحلية للمجتمعات إستهدافا الدولة قبل من العنف استخدام إلقرار النظام بتوبيخ التعذيب مناهضة

38".واألطفال النساء ...سيما ال سكانها، ضد الهجمات لجميع فوري حد بوضع" سوريا
 

 في التعذيب أشكال من كشكل يستخدم الذي الجنسي عنفلل الموثقة العديدة الحاالت من قليلة أمثلة إال هي ما التالية النماذج

 .سوريا

 بقتل امرأة بتهديد قامت و ، أسرة إقامة محل الحكومية المسلحة القوات دخلت ،2012 أكتوبر/األول تشرين في •

 ثم واغتصبوها، ، رأسها مسكوا إخبارهم، رفضت وعندما 39.زوجها إختباء مكان عن تكشف  لم إذا أطفالها

40.الستة أطفالها أمام لهابقت قاموا
 

 في الشارع في عارية السير على امرأة أجبرت المسلحة القوات أن عيان شهود أفاد ،2012 فبراير/شباط في • •

41.زيتون كرم
 

 بهم وألقوا بالمتفجرات الكبيرة والحاويات البراميل بملء النظام قوات قامت ،2013 نوفمبر/الثاني تشرين في •

42.واألطفال النساء ذلك في بما المدنيين، من 150 مصرع عن أسفر مما ، لبابا مدينة في الطائرات من
 

 كان التي سنة، 14 العمر من تبلغ فتاة وتعذيب الجنسي، باإلعتداء وقاموا عسكريا زيا يرتدون رجال اختطف •

 معروفة، رغي بمادة حقنها و الكهربائية، باألسالك بضربها قاموا 43 .بالمعارضة عالقة على والدتها أن يزعم

44.وإغتصابها الوقت، من ممتدة لفترة الشراب و الطعام من حرمانها جسدها، عي السجائر إطفاء
 

 دخلوا العسكري الزي يرتدون رجالا  50 إلى 40 بين ما ،2012 آذار/مارس أوائل/فبراير/شباط أواخر في •

 زوجته جماعيا غتصاباإ يغتصبون الرجال مشاهدة إلى األب واضطر.45"عمرو باب" في تعيش عائلة منزل

46.عائلته أمام بإغتصابه قاموا ذلك بعد ثم عاما،11 و 14 بين أعمارهن تتراوح اللتين وابنتيه
 

 تحت أجبروها امرأة،حيث بيت بإقتحام باألسلحة المدججين  الشبيحة؛ " من أفراد قام ،2012 يونيه/حزيران في •

 47.المعارضة لجماعات والدعم األغذية بتوفير اتهمت ألنها الثالثة أوالدها أمام مالبسها خلع علي السالح تهديد

                                                           
38

 In 2012, the CAT Committee noted the “[w]idespread use of torture and cruel and inhuman treatment of 

detainees, individuals suspected of having participated in demonstrations, journalists, web bloggers, defectors of 

security forces, persons wounded or injured, women and children,”
 
 as well as independent human and civil 

rights organizations, anti-government groups, and religious activists, in defiance of international human rights 

standards. Committee against Torture, Concluding Observations for Syrian Arab Republic, ¶¶ 4-5, 20(a) & 

23(b), U.N. Doc. CAT/C/SYR/CO/1/Add.2 (2012). 
39

 IWHR Clinic at CUNY Law School, interview with Syrian refugee, Antakya, Turkey. (Dec. 2013).  
40

 Id. 
41

 U.N. General Assembly, 21
st
 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic, ¶¶ 98-99, U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012).  
42

 IWHR Clinic at CUNY Law School, interview with Syrian service provider, Gazientep, Turkey. (Dec. 2013). 
43

 UN Security Council, Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Zainab 

Hawa Bangura, 6, U.N. Doc. S/PV.6949 (2013). 
44

 Id. 
45

 U.N. General Assembly, 21
st
 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic, Annex IX, ¶ 7, U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012). 
46

 Id. 
47

 Id. ¶ 14. 
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 ضد الجنسي العنف من أخرى وأشكال الجماعي، اإلغتصاب ذلك في بما غتصاب،اإل عن عديدة تقارير اللجنة وثقت

  "الشبيحة " و الحكومة جنود قام الموثقة، الحاالت من العديد في 30.بالمعارضة عالقة له أن يعتقد الذي والفتيات النساء

 التقارير وتشير 31.ذلك بعد حاياالض بقتل قاموا األحيان بعض في األسرة، أفراد أمام النساء وإغتصاب المنازل بدخول

 عند والفتيات النساء وتعذيب باالعتداء منهجي بشكل تقوم للحكومة التابعة والمليشيات الحكومية القوات أن إلى والمقابالت

33,والغارات المنازل تفتيش عمليات خالل 32,التفتيش نقاط
 على إليها ينظر التي المناطق في سيما ،ال 34,اإلحتجاز وفي 

 وأفراد الحكومية الجهات ترتكبها التي التعذيب أعمال ،2013 عام اللجنة لتقرير ووفقا 35.المعارضة مع متعاطفة أنها

.والجنسي البدني والعنف موجزة، بإجراءات واإلعدام الحرق شملت قد الحكومة لسيطرة الخاضعة الميليشيات
 انظر) 36

 أعلى على والمسئولين الضباط األسماء وكشف بتحديد أيضا اللجنة قامت تحقيقاتها، خالل من.(الحاالت أبرز أدناه

 بأنهم يعتقد الذين "الفرعية ومكاتبها األمنية، واألجهزة الجيش وحدات" مع جنب إلى جنبا الحكومة، في المستويات

 جنةل لسوريا،قامت  2012 لعام إستعراضها في37 .اإلنسان لحقوق جسيمة وإنتهاكات اإلنسانية ضد جرائم عن مسئولين

                                                                                                                                                                                     
governorates. The governorates of Dar’a and Homs were some of the main protest hubs and have therefore been 

the targets of the harshest repression by Government forces. U.N. General Assembly, 21
st
 Session, Report of the 

Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, ¶¶ 23, 98-99 & Annex IX, ¶ 5, 

U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012).   
30

 Id. See also, Security Council, Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in the Syrian 

Arab Republic, ¶ 36, U.N. Doc. S/2014/31 (2014).  
31

 The Commission also found that the rapes that occurred during the military operations in “Homs city in 

February and March 2012 and in Al-Haffe in June 2012, as part of a widespread or systematic attack against a 

civilian population, could be prosecuted as crimes against humanity.” U.N. General Assembly, 21
st
 Session, 

Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, ¶ 28. U.N. Doc. 

A/HRC/21/50 (2012); Government forces will often abduct women “as a form of retribution for the political 

activities of their relatives…. In some cases when the abductors cannot use the women for prisoner exchanges, 

the abducted women have been raped and killed.” Human Rights Council, 23
rd

 Session, Written statement 

submitted by the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), a non-Governmental organization in 

special consultative status, 3, U.N. Doc. A/HRC/23/NGO/73 (2013).  
32

 One woman recounted the arbitrary nature by which Government officials are detaining women. She 

described her own experience walking downtown in Aleppo to run an errand, where a man affiliated with the 

Government stopped her because she was wearing sneakers and walking quickly. She was kept in a room and 

interrogated for hours, where it was later revealed that the Government was instructed to stop and arrest any 

women who were wearing sneakers or walking quickly. IWHR Clinic at CUNY Law School, interview with 

Syrian service provider, Gazientep, Turkey. (Dec. 2013).  

There are multiple stories of women being raped in their homes in Aleppo. IWHR Clinic at CUNY Law School,  

interview with Syrian service provider, Gazientep, Turkey. (Dec. 5, 2013); U.N. General Assembly, 21
st
 

Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, ¶¶ 98-99, 

U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012).  
33

 There are multiple stories of women being raped in their homes in Aleppo. IWHR Clinic at CUNY Law 

School,  interview with Syrian service provider, Gazientep, Turkey. (Dec.  2013); U.N. General Assembly, 21
st
 

Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, ¶¶ 98-99, 

U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012).  
34

 IWHR Clinic at CUNY Law School, interview with Syrian refugee, Antakya, Turkey. (Dec. 2013).  
35

 International Federation for Human Rights, Violence Against Women in Syria, Breaking the Silence, 12 

(2012); UN Sec’y Gen., 67
th

 Session, Protection of and assistance to internally displaced persons: situation of 

internally displaced persons in the Syrian Arab Republic, ¶ 60, U.N. Doc. A/67/931 (2013); This Committee has 

recognized sexual violence as a weapon of war “to humiliate, dominate, instill fear in, disperse and/or forcibly 

relocate civilian members of a community or ethnic group.” CEDAW Comm., General Recommendation No.  

30: Women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, ¶ 35. 
36

 Human Rights Council, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 1 

(Summary), U.N. Doc. A/HRC/23/58 (2013). 
37

 U.N. General Assembly, 19
th

 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic, ¶ 87, U.N. Doc. A/HRC/19/69 (2012).  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سر النازحة في منطقة تحت الحصار،بتقديم السلع التي يحتاجون إليها من أجل البقاء علي قيد كنت أحاول أن مساعدة األ

  حيث اتهمت بمساعدة النازحين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. تم  من قبل قوات الحكومة الحياة. اعتقلت

خيرا اسمحوا لي أن أذهب، قمت بالفرار إعتقالي ووضعي رهن اإلعتقال لمدة شهرين حيث ضربوني  بإنتظام. عندما أ

 *  خارج  البالد.

 

 *IWHR  ،العيادة  للحقوق االنسانية لمرأة ، كلية الحقوق جامعة مدينة نيويورك، مقابلة مع معتقل السوري سابق

 1122أنطاكيا تركيا )مايو( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أساس على القائم العنف حاالت و حدوثه لألسف ثبت قد المسلحة الجهات بواسطة الجنسي العنف من السوريات خوف

 في ظهرت .الصراع تفاقم كلما إزدياد في المسلحة الجهات من العقاب من اإلفالت مع ارتكبت التي اإلجتماعي النوع

 عديدة هيئات .سواء حد على والمعارضة النظام قوات بواسطة ارتكبت  جنسي عنف أنماط  الماضية، سنوات الثالث

 مماأل حذرت حيث والممنهج، النطاق الواسع العنف وثقت المدني، المجتمع منظمات عن فضال ، وممثليها المتحدة باألمم

 الحرب في كسالح" يستخدم الذي الجنسي والعنف التعذيب معدالت بإزدياد تميز سوريا في الصراع أن من المتحدة

 العامين مدى على"26 .المحلية والمجتمعات لألسر اإلجتماعي والنسيج والكرامة الهوية تدمير, النزاع أطراف لتخويف

 نمط، إستمرار دوما وجدت "السورية العربية الجمهورية شأنب المستقلة الدولية التحقيق لجنة" وجدت  الماضيين،

 األمين وكرر 27.الحرب وجرائم اإلنسانية ضد الجرائم بمعيار تفي الصراع وقت في تمت التي الجنسي العنف وممارسة

 والممنهج النطاق واسع الهجوم من جزء الجنسي العنف أعمال أن اللجنة إستنتاج ،2013 مارس/آذار في العام

28.حكومةلل
 

 نقاط وعند المنازل، تفتيش أثناء الحرب في كسالح الجنسي العنف إستخدام من نمطاا  وتكرارا مرارا اللجنة أكدت وقد

29)الشبيحة( الحكومة عليها تسيطر التي والميليشيات "السورية الحكومة" قوات ارتكبتها التي التفتيش،
 التحديد، وجه على.

                                                           
26

 UN News Centre, Displacement in Syria giving way for serious gender-based crimes, warns UN official (Feb. 

26, 2013), available at, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44230#.Uxc_HuddVr0.    
27

 U.N. General Assembly, 21
st
 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic, 1 (Summary), U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012); U.N. General Assembly, 22
nd

 Session, 

Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 1 (Summary), 

U.N. Doc. A/HRC/22/59 (2013); U.N. General Assembly, 24
th

 Session, Report of the Independent International 

Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 1 (Summary), U.N. Doc. A/HRC/24/46 (2013).  
28

 “In all instances [of sexual violence], the women were accused of supporting the anti-government armed 

groups, being involved in protests or being related to those involved with the armed groups or in protests. The 

commission found that such acts were perpetrated as part of a widespread attack directed against a civilian 

population, pursuant to or in furtherance of an organizational policy.” Report of the Secretary-General, Sexual 

Violence in Conflict, ¶¶ 84-87, U.N. Doc. A /67/792–S /2013/149 (2013).  
29

 U.N. General Assembly, 22
nd

 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic, ¶¶ 106-111, U.N. Doc. A/HRC/22/59 (2013); During the first half of 2012, the 

Commission recorded multiple incidents of sexual violence committed by Government soldiers and Shabbiha 

militia members in towns including Homs, Al-Haffe, Zabadani and various locations in Hama, Idlib and Aleppo 
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 يسهل سوريا في العقوبات قانون .18 الجناة من للزواج األسرة أفراد لقب من لضغوط للتعرض اإلغتصاب بضحايا

 حيث المغتصبين، من الزواج على والفتيات النساء على الضغط هذا ويعزز اإلغتصاب، جريمة على العقاب من اإلفالت

 الزوجي غتصاباإل ويستثنى ،19ضحاياهم من الزواج حالة في العقاب من باإلفالت للمغتصبين بالسماح القانون يقوم

."لإلغتصاب القانوني التعريف تحت القانون عليها يعاقب كجريمة"
 من للمزيد___ الصفحة  ___ الباب انظر) 20

 .(سوريا في اإلغتصاب تحكم التي القوانين عن المعلومات

 آثار من تفاقم الجنسي واالعتداء باإلغتصاب المحيطة اإلجتماعية العار وصمة و القائمة العقاب من اإلفالت إمكانية 

 تم الالئي النساء جميع بأن سائد إعتقاد هناك المثال، سبيل على.الطرق من بالعديد والفتيات النساء على المسلح النزاع

 في ليس ولكن الواقع، في تحدث إضافية إنتهاكات هناك – إغتصابهن تم قد مسلحة جهات قبل من سجنهن أو احتجازهن

 منهن، النساء أسر تنفر ما غالباا  المنازل، مداهمة وبعد التفتيش، ونقاط االحتجاز، من مسراحه إطالق بعد.الحاالت جميع

 في المثال، سبيل على 21.إغتصابهن تم قد انه يعتقدون العائلة أفراد ألن للزواج "صالحات غير" أنهن على إليهن وينظر

.اإلغتصاب "عار"ل منعا منها، رابباإلقت مسلحة مجموعة قامت عندما ابنته بقتل رجل قام مؤخرا حدثت حالة
 في و 22

 بتطليقها، زوجها قام الحق وقت في تقريبا، ساعتين لمدة وإستجوابها امرأة إعتقال ب الحكومية القوات قامت آخري حالة

23."جيدة" سمعة ذات تعد لم أنها و  إغتصابها تم قد أنه يفترض ألنه نظراا 
 

 ذلك أن المفارقات ومن ،24األسر من العديد تشريد و نزوح في الرئيسي السبب وعواقبه الجنسي العنف من الخوف أصبح

 األكثر هن والفتيات النساء .بالبشر واإلتجار الجنسي العنف لمواجهة أكبر تهديد تحت والفتيات النساء يجعل التشرد

 األساسية، واإلجتماعية يةالهيكل الحماية إلى اإلفتقار األسر، شمل لتشتت نظراا  النزوح، و السفر أثناء" للخطر تعرضا

25.للخدمات اآلمن الوصول ومحدودية
 

 

                                                           
18

 Freedom House, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010, 7 & 11 (2010); Interview 

Conducted by the City University School of Law International Women’s Human Rights Clinic, The Syria 

Project: Antakya, Turkey. (Dec. 2013). 
19

 Freedom House, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010: Syria, 12 (2010). 
20

 Id. 2. 
21

 IWHR Clinic at CUNY Law School, interview with Syrian activist, Antakya, Turkey. (Dec. 2013); U.N. 

General Assembly, 21
st
 Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 

Arab Republic, Annex IX, ¶ 2, U.N. Doc. A/HRC/21/50 (2012). “In one incident, the commission was informed 

that a female rape victim was subsequently killed by her brother-in-law to―preserve the honour of the 

family…Several interviewees stated that female rape victims had been abandoned by their husbands and 

consequently struggled to survive. Id.  
22

 The International Rescue Committee (IRC), Commission on Syrian Refugees, Syria: A Regional Crisis, 7 

(2013). Women “are afraid of being killed by family members if they report incidents, since a raped woman or 

girl is thought to bring shame to a family.” Id. 
23

 IWHR Clinic at CUNY Law School, interview with Syrian refugee, Antakya, Turkey. (Dec. 2013). 
24

 UN Security Council, Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Zainab 

Hawa Bangura, 6, U.N. Doc. S/PV.6949 (2013); UN Sec’y Gen., 67
th

 Session, Protection of and assistance to 

internally displaced persons: situation of internally displaced persons in the Syrian Arab Republic, ¶ 16, U.N. 

A/67/931 (2013); The International Rescue Committee (IRC), Syria: A Regional Crisis, Commission on Syrian 

Refugees, 6-7 (2013).  Human Rights Council, 23
rd

 Session, Independent International Commission of Inquiry 

 156, U.N. Doc. A/HRC/23/58 (2013).-151 & 154-, ¶¶ 149on the Syrian Arab Republic 
25

 UN Sec’y Gen., 67
th

 Session, Protection of and assistance to internally displaced persons: situation of 

internally displaced persons in the Syrian Arab Republic, ¶ 61, U.N. Doc. A/67/931 (2013). 
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 النزاع بسبب وتتفاقمت الصراع قبل موجودة كانت الجنس نوع على القائم العنف أنماط .أ

 "األطراف الدول" مختلف اللجنة أدانت  فقد اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف يفاقم الصراع بأن االعتراف مع

 .الضحايا إنصاف أيضا تشجع بينما الحرب، في كسالح اإلجتماعي النوع أساس على القائم عنفال على عقوبات لفرض

 الجنسي للعنف حد وضع علي الحكومة 2008 لعام للجنة الدوري اإلستعراض حث ميانمار، في للصراع استجابة في

 اإلنسان حقوق مجال في بالتثقيف امالقي ...العسكريين، األفراد ذلك في بما مرتكبيه، ومعاقبة مالحقة" حربي، كتكتيك

 إلى الضحايا وصول وضمان " والعسكريين، القانون بإنفاذ المكلفين لجميع الجنسين بين الفوارق مراعاة علي والتدريب

 ضد العنف أفعال على والمعاقبة والمقاضاة للتحقيق مماثلة توصيات اللجنة قدمت . 10الصراع إنتهاء وبعد أثناء العدالة،

 وإستعراضها ،11إلندونيسيا  2012  لسنة الدوري إستعراضها في الحرب سياق في الجنسي العنف ذلك في بما ،المرأة

 . 12ونيبال إثيوبيا، من لكال 2011  لسنة

 وهذا ،13 2011 قبل سوريا أنحاء جميع في منتشرا  كان اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف أن الدراسات وتؤكد

 الرسمية باإلحصاءات اإلحتفاظ في أخفقت الحكومة أن حين وفي .الدائر المسلح النزاع جراء من اقمتف العنف من النوع

 يشيرون المحليين النشطاء  أن إال الصراع، إندالع قبل سوريا في الجنسي العنف أشكال من وغيره باإلغتصاب المتعلقة

 تم التي اإلغتصاب حاالت من األقل على لةحا 1,300 وجود مع البالد، في خطيرة مشكلة كان اإلغتصاب أن إلي

14 .2009 عام في عنها االبالغ
 

 تجاربهن، عن يحكين ما نادرا السوريات النساء أن أيضا الدراسات هذه تظهر كما أعلى، األرجح علي هي الفعلية األرقام

 كإحتمالية يبررها ما لها تيال المخاوف عن فضال واإلقصاء، العار بوصمة الحاد التهديد إلى أساسي بشكل ذلك يرجع و

 الوصمة16 .لها وجود ال الزوجي اإلغتصاب عن اإلحصاءات فأن ذلك، إلى باإلضافة 15 .العنف من المزيد مواجهة

 اإلغتصاب حول األبوية المعايير و اإلجتماعية
 وتؤدي اإلغتصاب، ضحايا ضد "الشرف جرائم"تشجع سوريا في 17

                                                           
10

 CEDAW Comm., Concluding Observations: Myanmar, ¶ 25, U.N. Doc. CEDAW/C/MMR/CO/3 (2008). 
11

 The Committee urged the Indonesian Government to investigate, prosecute, and punish acts of violence 

against women perpetrated by police, military, security and defense forces, as well as private actors. CEDAW 

Comm., Concluding Observations: Indonesia, ¶ 28, U.N. Doc. CEDAW/C/IDN/CO/6-7 (2012). 
12

 The Committee recommended the State party to investigate, prosecute, and punish militia groups responsible 

for rape and other crimes committed against women and children in the context of armed conflict, and to take 

measures to prevent such crimes. CEDAW Comm., Concluding Observations: Ethiopia, ¶ 23, U.N. Doc. 

CEDAW/C/ETH/CO/6-7 (2011);  The Committee recommended Nepal to investigate, prosecute, and punish 

acts of sexual violence perpetrated by armed forces, and safeguard women’s access to justice for complaints 

relating to sexual violence. CEDAW Comm., Concluding Observations Nepal, ¶ 36, U.N. Doc. 

CEDAW/C/NPL/CO/4-5 (2011). 
13

 Freedom House, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010: Syria, 2 (2010). “Patriarchal 

values in society and the authoritarian political system leave women vulnerable to gender-based violence, both 

inside and outside the home.” Id. 
14

 U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report: Syria 32 (2011), available at 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154473.htm. 
15

 Freedom House, Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010: Syria, 11 (2010); See also, The 

International Rescue Committee (IRC), Commission on Syrian Refugees, Syria: A Regional Crisis, 7 (2013).  
16

 OECD DEVELOPMENT CENTRE, SOCIAL INSTITUTIONS AND GENDER INDEX: SYRIA DISCRIMINATORY FAMILY 

.REPUBLIC-ARAB-SYRIAN/COUNTRY/ORG.GENDERINDEX://HTTP ,AVAILABLE AT (2012), ,ODEC 

Syria's Rape Melissa Jeltsen, Many survivors do not report rape because of the stigma associated with it.  
17

Crisis: Women Under Siege Project Maps Sexual Violence, Huffington Post (April 3, 2013). 

http://genderindex.org/country/syrian-arab-republic
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 اإللتزام :5 والمادة المرأة،ب والنهوض التامة التنمية بضمان اإللتزام :3 بالمادة يتعلق فيما المرأة ضد التمييز :1 المادة

 أساس على القائم التمييز تديم التي الثقافية والممارسات اإلجتماعي النوع أساس على القائمة النمطية الصور بمعالجة

  .اإلجتماعي النوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إغتصاب الرجال  ابنتاي وزوجتي، تم إجبارهن علي الجلوس على األرض للقيام بذلك. تم إغتصابهن في آن واحد   

د منهم ثالث مرات. ثم إغتصبوا كل واح .عندما بدأوا في  إغتصاب بناتي، أجبروني على رفع رأسي ومشاهدتهم.

إغتصبوني كذلك وأمروا زوجتي وأطفالي  أجبروني علي النهوض من الكرسي وأمروني بالجلوس على األرض. ثم

 بالمشاهدة. و بينما كانوا يسبونني و ينظرون الي بازدراء، قالوا لهم : "انظروا إلى والدكم." لقد دمروني. * 

، تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الجمهورية العربية 12ة الجمعية العامة لالمم المتحدة ، الدور *

 A/HRC/21/50 (2012.)، وثيقة األمم المتحدة. رقم ) 7¶ السورية، المرفق التاسع، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرأة، ضد التمييز على للقضاء إيجابية خطوات اتخاذ األطراف الدول من تتطلب سيداو إتفاقية من 5 و 3- و 1 المواد

 القائم العنف ويعتبر 4.الرجل مع ةالمساوا أساس على واالقتصادية واإلجتماعية والسياسية المدنية بحقوقها تمتعها وضمان

 للعنف التصدي الدول على ويجب ،1 المادة بموجب المرأة ضد التمييز أشكال من شكال اإلجتماعي النوع أساس على

 3 المادة بموجب5 .الخاصة الجهات جانب من وكذلك العامة، السلطات ترتكبها التي اإلجتماعي النوع أساس على القائم

 في  مساواتها ضمان خالل من بالمرأة والنهوض الكاملة التنمية لضمان تدابير تتخذ أن طرافاأل الدول على يجب

 الصور تعزز التي الضارة والثقافية اإلجتماعية الممارسات معالجة األطراف الدول على يجب ،5 المادة بموجب .الحقوق

 من المرأة وحرمان ، اإلجتماعي النوع أساس علي ئمالقا العنف وإدامة لتبرير تستخدم ما غالبا التي  المرأة عن النمطية

6 .بها الخاصة األساسية والحريات اإلنسانية حقوقها
 

 اإلجتماعي النوع أساس علي القائم العنف أن سيداو لجنة أقرت سوريا، في الصراع بدء قبل ،2007 لعام استعراضها في

 للتصدي عالية أولوية إعطاء السورية الحكومة وحث ة،اإلتفاقي بموجب المرأة ضد التمييز أشكال من شكالا  بوصفه 

 8.والفتيات النساء ضد التمييز تكرس التي الثقافية والعادات األنماط معالجة وإلى 7والفتيات، النساء ضد للعنف

 األسرة في والرجل المرأة ومسؤوليات بأدوار يتعلق فيما المتأصلة النمطية واألفكار واسع نطاق على األبوية المواقف أن

 المرأة لوضع الجذري السبب هي .اليوم سوريا في مستمرة زالت  التي 2007في اللجنة الحظتها التي والمجتمع

 السلبية،التي النمطية الصور هذه9.والعامة السياسية الحياة وفي العمل سوق في ذلك في بما المجاالت، جميع في المحرومة

 .الصراع سياق في المرأة ضد والتمييز العنف تفاقم على عملت المرأة، تمكين ضد حاجز بمثابة تكون

                                                           
4
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), art. 1-3, Dec. 18, 

1979, U.N. Doc. A/RES/34/180.   
5
 CEDAW Comm., General Recommendation No. 19: Violence Against Women, ¶ 6, 8-9. 

6
 CEDAW, art. 5(a); CEDAW Comm., General Recommendation No. 19: Violence Against Women, ¶ 11.   

7
 CEDAW Comm., Concluding Observations: Syrian Arab Republic, ¶ 20, U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/CO/1 

(2007). 
8
 Id at ¶ 28. 

9
 Id. at ¶ 27. 
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 الذين ألولئك ماالنتقا خطر بسبب .الناشطين و السورية النسائية المنظمات مع والتعاون بالتشاور التقرير هذا كتب قد

 تحديد عوامل من وغيرها ،األسماء ات/والناشطين ن/مقابلتهم تمت الذين األشخاص ذلك في بما ، التقرير هذا في ساهموا

 .مجهولة حفظها تم الهويات

 نيويورك مدينة بجامعة ( IWHR ) للمرأة اإلنسانية للحقوق الدولية العيادة ، 1مادري  بواسطة التقرير هذا تقديم تم

(CUNY ) الحرية و للسالم الدولية الرابطة و القانون، كلية (WILPF )
 الجندر سياسات و القانون  مشروع و 2

(GLPP ) نيويورك مدينة جامعة في (CUNY )
3 

 السيداو لجنة إلى السورية العربية الجمهورية من المقدم الثاني الدوري التقرير في الواردة المعلومات التقرير هذا يكمل  

 للجنة مفيدة نتائجه تكون أن ونأمل .2014 عام تموز يوليو في ستعقد التي 58 الدورة خالل لسوريا  ستعراضهاال

 .المستقبل في الدعوة لجهود محفز بمثابة يكون و ، السيداو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
MADRE is an international women’s human rights organization that works in partnership with community-

based women’s organizations worldwide to address issues of health and reproductive rights, economic 

development, education and other human rights. 
2
 WILPF is an international non-governmental organization that works to ensure that women are represented at 

all levels in the peace-building process, to defend women’s human rights, and to promote social, political, and 

economic justice. 
3
 Widely recognized for its expertise and contributions to gender jurisprudence and human rights practice, the 

IWHR Clinic at CUNY Law School advocates before international and regional human rights bodies and 

national and local courts and legal institutions. Project and cases seek to address gender discrimination and 

sexual violence, advance reproductive and sexual rights and economic and social rights, and promote women's 

participation and empowerment.  
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 :مقدمة

 .بحرية األساسية حقوقهن ممارسة على النساء قدرة كبير بشكل تعرقل سوريا في الثقافية والممارسات التمييزية القوانين

 النساء ضد اإلنسان لحقوق الفظيعة اإلنتهاكات في  سوريا في السياسي اإلستقرار وعدم األخيرة المسلح العنف ساهم وقد

  .والفتيات

 اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف أنماط إستمرار التقارير كشفت  ،2011 عام في سوريا في الصراع بداية نذم

 على العقاب من اإلفالت جانب إلى العار، وصمة من المخاوف .والمعارضة سواء حد على النظام قوات ترتكبها التي

 و عنها االبالغ دون تقريبا بالكامل تذهب األفعال هذه أن تعني اإلجتماعي، النوع أساس على القائم للعنف واسع نطاق

 .معالجة دون

 أساس على القائم العنف إلنصاف األساس وضع إلى الدعوة في السورية المرأة صوت تعزيز اآلن بمكان األهمية فمن

 المشاركة من المرأة يمنع نظام ظل في العمل السورية الحكومة تواصل .المستقبل في السياسات وتغيير اإلجتماعي النوع

 التمييزية، القوانين خالل من اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف يديم والمحلية، الدولية السياسية العمليات في

 .الممتلكات و والمواطنة، والميراث، والطالق، الزواج مجاالت في الرجل من شأنا أقل أنها على المرأة ويعامل

 و المتحدة األمم وكاالت خالل من عام بعد عاما المرأة حقوق حماية على األطراف للدول ليةالدو اإللتزامات كررت

 ("CEDAW") المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء إتفاقية على بتصديقها. معاهدات بموجب المنشأة الهيئات

 من العديد في طرف دولة هي سوريا ،ذلك على عالوة .المعايير هذه على بالحفاظ ملزمة سوريا ،فأن 2003 نيسان في

 ، ("ICCPR") والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ذلك في بما الرئيسية الدولية اإلنسان حقوق معاهدات

 بالحقوق الخاص الدولي والعهد ، ( "CERD ") العنصري التمييز أشكال جميع على القضاء إتفاقية بشأن وإتفاقية

 لإللتزامات اإلمتثال لضمان المتواصلة الجهود من الرغم على . ( " ICESCR " ) والثقافية جتماعيةاإل و االقتصادية

 مساءلة في المستمر النقص بسبب حرجة تزال ال الفتيات و النساء حالة ولكن ، سوريا في اإلنسان لحقوق الدولية

 .العقاب من اإلفالت مع تحدث التي المستمرة اإلنتهاكات عن الحكومة

 الموافقة وظيفة الشعب لمجلس يعين ،2012 عام في المعدل و ،1973 عام في مرة ألول أقر الذي السوري، الدستور

 فإن ، أيضا .جديدة تشريعات تتطلب التي و النافذة القوانين أحكام مع تتعارض التي الدولية االتفاقيات و المعاهدات على

 . الدولي القانون قواعد و الدستور أحكام ل وفقا الدولية واالتفاقيات هداتالمعا إبرام سلطة السوري الرئيس يمنح الدستور

 األطفال و والفتيات النساء تستهدف التي ، اإلتفاقية في الواردة للحقوق عدة إنتهاكات التحديد وجه على التقرير هذا ويوثق

 مفاوضات من المرأة استبعاد ؛ ( 3 و 1 دالموا) الصراع بسبب تفاقمت التي اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف :

 المرأة تحرم التي التمييزية الجنسية قوانين ؛ (  8 و ( ب ) ( أ) 7 و 4 المواد ) المحلية السياسية العمليات و السالم

 ريعاتوالتش ؛ ( 12 المادة) الصحية الرعاية على الحصول إلى المرأة افتقار ؛ ( 9 المادة) الجنسية من وأطفالها السورية

 الطالق مجاالت في التمييزية والممارسات ، القسري الزواج ، اإلجتماعي النوع أساس على القائم العنف تديم التي

 . ( 16 و 15 و 2 المادتان) والميراث الزوجية والملكية



 21 .........................................................................ةية الصحيبضمان الحصول على الرعااإللتزام  :12المادة 

 المرأة السورية ال تحصل بشكل منتظم على خدمات الرعاية الصحية الكافية، . أ

 21 ....………………………………………………………بأسعار معقولة، وذات نوعية جيدة  . ب

 31.....................................................................................................استجابة الحكومة السورية  .ب

 32  ......................................................................................................................التوصيات  .ج

الحق في  :16المادة ,الحق في األهلية القانونية  15حقوقا متساوية فيما يتعلق بالمادة  اإللتزام بضمان النساء : 2المادة 

المساواة في الزواج والعالقات 

 33 .......................................................................................................................................األسرية

 33 .......................الحكومة السورية فشلت في سن تشريع لمعالجة العنف القائم على أساس  النوع اإلجتماعي  .أ

 34 .........................................................................................................................العنف المنزلي  (أ

  31 .. .………………………………………………… بما في ذلك اإلغتصاب الزوجي)اإلغتصاب  (ب 

 31 ........................................................................................................................جرائم الشرف  (ج 

 

 31 .....................................................................................................استجابة الحكومة السورية  .ب    

الحكومة السورية فشلت في تعديل األحكام التمييزية ضمن قانون الزواج ؛ سن تشريعات تحظر الزواج القسري و    .ج    

  31.................................................................  .الزواج دون السن القانونية ، وحماية الالجئين من هذه الزيجات 

 31 ..........................................................................................................................الزواج القسري  (أ

 31 .......................................................................................................................الزواج المبكر  (ب 

 41 .........................................................................................................استجابة الحكومة السورية .د    

لم تتخذ تدابير كافية إللغاء القوانين التمييزية والممارسات في مجاالت الطالق ، الممتلكات الزوجية ،  الحكومة السورية .ه

 41  .................................................................................................................................والميراث 
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 قائمة بالمختصرات

                                     CERDإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

 CIHRS  هد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان                                                مع

 CATإتفاقية مناهضة التعذيب                                                                      

 CRC                     إتفاقية حقوق الطفل                                                       

 CRTD-Aاكشن                                –مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

 CUNY                                                      جامعة مدينة نيويورك كلية الحقوق

  GLPP                   يورككلية الحقوق بجامعة مدينة نيو مشروع  القانون و سياسات الجندر

 HRWمنظمة هيومن رايتس ووتش                                                               

 ICCPRالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                                      

 IDP                                         األشخاص المشردين داخليا                           

 ICESCR                 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واإلجتماعية والثقافية

 IRC                                 لجنة اإلنقاذ الدولية                                                            

    IWHR      ولية للحقوق اإلنسانية للمرأة كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويوركالعيادة الد

                                                                       SWLرابطة النساء السوريات 

 UNICEF  صندوق األمم المتحدة للطفولة                                                        

 UNFPA   صندوق األمم المتحدة للسكان                                                         

 UNSCO  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة                                        

 UNHCR                           المفوض السامي باألمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

 WILPF          الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية                                       

 WHO       منظمة الصحة العالمية                                                                 

 

 



  *خريطة الصراع السوري 

 2014مارس 

 

 

  :، وهي متاحة على(2014س مار)بي بي سي نيوز، رسم خرائط النزاع في سوريا ،  *

22798391-east-middle-http://www.bbc.com/news/world 
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 :مقدم من

 (حسب الترتيب األبجدي)

 

 مادري

 كلية الحقوق  (CUNY)بجامعة مدينة نيويورك   (IWHR)العيادة الدولية للحقوق اإلنسانية للمرأة 

 (WILPF)الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية 

 

 

 

 

 

 ات/ات السوريين/تمت كتابة هذا التقرير بالتشاور والتعاون مع المنظمات النسائية السورية والنشطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األمم المتحدة

 لجنة القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 ، جنيف، سويسرا(58)الدورة رقم 

 2014يوليو عام /تموز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى المساءلة والمطالبة بالتغييرالسعي 

 

 تقرير عن إنتهاكات الحقوق اإلنسانية للمرأة في سوريا من قبل وأثناء الصراع

 

   

 

 في  إستجابة للتقرير الدوري الثاني المقدم من

 الجمهورية العربية السورية

 

 

 األمم المتحدة

 لجنة السيداو

 جنيف، سويسرا

 2014يوليو عام /تموز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 


