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ٌ
معلومات أساسية 1

توخ ًيا إلثراء عملية وضع خطة العمل الوطنية الجديدة للمملكة املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن ،اجتمعت "منظمة العفو
الدولية باململكة املتحدة" و"رابطة النساء الدولية للسالم والحرية" و"منظمة النساء اآلن من أجل التنمية" إلجراء استشارات مع
ِ
ومناصات املساواة بني الجنسني ومنظامت املجتمع املدين يف سوريا.
املدافعات عن حقوق املرأة
وبغية ضامن سامع شتى األصوات وتجسيد وجهات نظر الالجئات يف البلدان املجاورة والنساء داخل سوريا ،تكونت االستشارات
شخصا (يف غازي عينتاب برتكيا يومي  6و 7شباط/فرباير  ،2017ويف بريوت بلبنان يومي 16
من ورشتني مبارشتني مع زهاء ً 15
ٍ
ناشطات داخل سوريا (من مناطق يسيطر عليها النظام واملعارضة
و 17شباط/فرباير) ،و 17مقابل ٍة عرب برنامج سكايب مع
وتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وغريه من الجامعات املتطرفة ،من بينها درعا وحلب والغوطة الرشقية والحسكة والقامشيل)
ٍ
وناشطات يف تركيا.
وهذا التقرير هو نتاج تلك االستشارات ،إذ إنه يعكس مساهمة الناشطات االستثنائيات يف مجال حقوق املرأة اللوايت يواجهن
مخاطر مهولة كل يوم ،لكنهن يواصلن أعاملهن ببسال ٍة ويق ِّدمن باق ًة من الخدمات للمرأة السورية ،بد ًءا بالتعليم والصحة،
ومرو ًرا بالحوكمة واإلغاثة اإلنسانية والتمكني ،وانتها ًء بالعمل املجتمعي والتوعية واملنارصة الدولية .ويسعى هذا التقرير إىل
دراسة العقبات والتحديات يف أربع ركائز هي املشاركة ،والعنف ضد النساء والفتيات ،واألمن والعدالة ،والالجئني والتهجري
القرسي ،تليها توصياتٌ خاصة بخطة العمل الوطنية الجديدة للمملكة املتحدة استنا ًدا إىل خربتهن العملية ،ومنها املشاركة يف
بعض الربامج املدعومة من اململكة املتحدة يف سوريا والدول املجاورة.

الرشكاء 2
ت ُعترب منظمة العفو الدولية يف اململكة املتحدة جز ًءا من الحراك العاملي ألكرث من سبعة ماليني ٍ
شخص يناضلون يف سبيل تحقيق
العدالة أينام انعدمت .ونحن نتحرى االنتهاكات ونكشفها ،ونزيد وعي الجمهور ونحشدهم ،ونساعد يف تغيري املجتمعات إليجاد
عا ٍمل أكرث أم ًنا وعدلً  .وقد نلنا جائزة نوبل للسالم عن أعاملنا املنقذة لألرواح.
إن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية منظم ٌة دولية غري حكومية لها فرو ٌع وطنية تشمل كافة القارات ،وأمان ٌة دولية مقرها
ومكتب يف نيويورك يُعنى بعمل األمم املتحدة .ومنذ إنشائها يف عام  ،1915جمعت الرابطة من شتى أرجاء املعمورة
جنيف،
ٌ
ٍ
متحدات يف العمل من أجل السالم ولتعزيز العدالة السياسية واالقتصادية واالجتامعية للجميع.
نسا ًء
وتنتهج الرابطة دامئًا وسائل غري عنيفة ،وتستخدم األطر القانونية والسياسية الدولية إلحداث تغيريٍ جوهري يف طريقة تصور
الدول ومعالجتها لقضايا النوع االجتامعي والعسكرة ِ
والسلم واألمن .وتكمن قوة الرابطة يف قدرتها عىل الربط بني املستويني
الدويل واملحيل .وهي من أوىل املنظامت غري الحكومية التي حصلت عىل صف ٍة استشارية لدى األمم املتحدة ،وتبقى املنظم َة
الوحيدة التي تحظى بتلك الصفة من بني املنظامت النسائية غري الحكومية املناهضة للحرب.
النساء اآلن من أجل التنمية هي منظم ٌة سورية غري ربحية مك َّرسة لتعميق دور املرأة يف املجتمعات السورية واملجتمعات
املضيفة وتقويته بتعزيز مشاركتها السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية .وقد تأسست املنظمة يف حزيران/يونيو 2012
وتقودها نسا ٌء سوريات من أجل املرأة السورية ،وهي تسعى ملعالجة وضع املرأة عىل األرض من األلف إىل الياء.
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وملخص
مقدمة
تنفيذي 3

سوري يف القتال ،وأصيب أكرث من مليون شخص ،ونزح
بعد مرور خمس سنوات منذ بدء النزاع ،قُتل ما يربو عن  450ألف
ٍ
سوري من منازلهم ،أي نصف تعداد سكان البالد قبل الحرب[ .]1ومع استمرار تصاعد العنف ،أخفق
ما يزيد عىل  12مليون
ٍ
املجتمع الدويل يف حامية السوريني والسوريات داخل البالد وخارجها من الفظائع الجامعية والفاقة وجميع أنواع العنف
والتمييز.

ترى منظمة العفو الدولية يف اململكة املتحدة ورابطة النساء الدولية للسالم والحرية ومنظمة النساء اآلن أن حقوق املرأة هي
من حقوق اإلنسان ،وأن تطبيق منظور حقوق اإلنسان يف خطط العمل الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن يف اململكة املتحدة
وغريها من الدول أم ٌر أسايس ملعالجة األسباب العميقة للنزاع وأثره املجحف بحق النساء والفتيات .ومع ذلك ،تعاين حتى أكرث
خطط العمل الوطنية طمو ًحا من قصور يف حالة الحرب الطويلة وزيادة العسكرة واالنتهاكات املنهجية لحقوق اإلنسان التي
حل سيايس للنزاع يكفل تحقيق ِ
السلم
يرتكبها النظام السوري .ولذلك ،يكتسب الدعم واملشاركة الدولية يف السعي إىل إيجاد ٍّ
واملساءلة وحقوق اإلنسان للجميع أهمي ًة قصوى.
وبالنسبة ملشاركة املرأة ،أظهرت السوريات يف أثناء أسوأ االضطرابات صمو ًدا ال يصدق والتزا ًما بحامية حقوق اإلنسان والنهوض
بها ،غري أنهن ما زلن مه َّم ٍ
شات بل ومال َحقات .وكانت مشاركة املرأة يف مؤسسات النظام رمزي ًة وغري فاعلة ،كام أن مشاركتها يف
املجالس املحلية يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة ضئيلة .وال تزال املدافعات عن حقوق اإلنسان يلقني مقاوم ًة من زمالئهن
الذكور أمام مشاركتهن يف الحياة العامة ،فيام ص ّعد النظام عمليات القمع كالتهديدات واالعتقاالت التعسفية وسائر أشكال
االعتداء األخرى ضدهن .ومتنح الجهات املانحة ،ومنها اململكة املتحدة ،أولوي ًة للمساعدات اإلنسانية والرشاكات مع املنظامت
دعم كاف ًيا للمجتمع املدين السوري .ومثة حاج ٌة ماسة إىل إجراء دراس ٍة نقدية
الدولية الكبرية غري الحكومية ،بيد أنها ال تقدم ً
ملفهوم "القيادة النسائية" يف مقاربات املانحني عىل أن يشمل ذلك أمو ٍر عدة منها االستثامرات املستهدفة والنوعية يف تنظيم
حقوق املرأة السورية بحد ذاته.
كان العنف ضد النساء والفتيات سائ ًدا يف املجالني العام والخاص يف سوريا عىل مدى عقود ،وقد استفحل ج َّراء النزاع .ويتضمن
فضل عن اإلتجار باملرأة والذي مل يُدرس كام ينبغي بعد .ويُعترب االعتقال واالختفاء القرسي من
ذلك الزواج املبكر والقرسي ً
التكتيكات الشائعة التي ينتهجها النظام وتؤثر أبلغ األثر عىل النساء سواء املعتقَالت أم قريبات املختفني .غري أن اهتامم املجتمع
ٍ
تحسينات كبرية تكفل
الدويل حتى اآلن انصب يف الغالب عىل العنف الجنيس الذي ترتكبه داعش .ولذلك ،مثة حاج ٌة إىل إجراء
تطبيق الجهات املانحة لنه ٍج شامل بهدف مواجهة العنف ضد النساء والفتيات ومنعه ،ومتويل الربامج املتخصصة ،ودعم
املساءلة واللجوء إىل القضاء ،وكذلك األمر بالنسبة للمعتقلني السياسيني.
][1

http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained160505084119966-.html
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خاصا للنساء والفتيات يف سوريا بسبب االنهيار العام لسيادة القانون واستمرار
ويشكِّل األمن والعدالة واألطر القانونية تحديًا ً
النزاع واإلفالت من العقاب وانتشار األسلحة وزيادة العسكرة .وقد شاركت اململكة املتحدة يف زيادة عسكرة النزاع يف سوريا
واملنطقة ،ما يؤثر بشد ٍة وبصور ٍة مجحفة عىل النساء والفتيات .ويف الوقت نفسه ،كان الرد الدويل عىل اإلرهاب والتطرف
العنيف عسكريًا يف الغالب وضحى بسالمة املدنيني ورفاههم .كام أن الرد غري العسكري استخدم يف بعض األحيان الجامعات
النسائية كوسيل ٍة وأثر عىل مدى حصولها عىل املوارد .ومن األهمية مبكان أن تتخذ اململكة املتحدة وغريها من أعضاء املجتمع
ٍ
ضغوط دبلوماسية عىل النظام والجامعات املتحالفة معه يك يسمح بدخول مراقبني دوليني
الدويل التدابري املمكنة قاطب ًة ملامرسة
مستقلني إىل سوريا وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  2139وإدراج نهج حقوق املرأة يف سياسات وبرامج التصدي لإلرهاب والتطرف
العنيف .وعىل وجه الخصوص ،يجب أن ترفض اململكة املتحدة الرتخيص لبيع أو نقل األسلحة عند وجود احتام ٍل باستخدامها
لتسهيل انتهاكات حقوق اإلنسان ،وينبغي أن تقود الجهو َد الدولية الرامية إىل ضبط بيع تلك األسلحة من جانب أي دول ٍة عضو إىل
األطراف املتحاربة يف سوريا.
وأخ ًريا ،يعاين الالجئون السوريون من انعدام األمن القانوين ومحدودية فرص سبل كسب العيش ،فيام يُحرم النازحون داخل سوريا
من املساعدات وغالبًا نتيجة سياسة النظام املتعمدة .وملا كان عدد الالجئني املس َّجلني يفوق  5ماليني الجئ ،والسواد األعظم منهم
ٍ
انتقادات واسعة.
يقيم يف  5دو ٍل فقط ،القت خطة تصدي اململكة املتحدة والبلدان الغربية األخرى ملا يُدعى "بأزمة الالجئني"
حل سيايس يسمح بعود ٍة آمنة وكرمية وطوعية لالجئني إىل سوريا يف ظل الحامية
ولذلك ،يتعني عىل املانحني الدفع باتجاه إيجاد ٍّ
الدولية .وال يقل عن ذلك أهمي ًة رضورة قيام تلك الدول بفتح حدودها والرتحيب بالالجئني بزيادة سبل الوصول إىل طرقٍ آمنة
وقانونية إىل خارج سوريا والبلدان املجاورة.
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احتياجات النساء والفتيات
والعقبات التي تواجههن

4

 .1 .4املشاركة
«تعاين النساء بشكل إضايف ومجحف ،سوا ًء عند اجتياز الحواجز أو عند التعامل مع أي جهة مسلحة…
النساء الاليت متكن من املشاركة وال يزلن يف الداخل يصارعن يومياً للبقاء».
إحدى املدافعات عن حقوق املرأة يف ورشة عمل غازي عينتاب.

أظهرت النساء السوريات يف زمن االضطرابات صمو ًدا ال يصدق والتزا ًما بالحفاظ عىل الحراك املدين ،ومنه السعي لتحقيق
املساواة بني الجنسني والعدالة وحقوق اإلنسان .هذا عىل الرغم من انعدام املشاركة الحرة للمجتمع املدين يف سوريا حتى قبل
ثورة .2011
ومع ذلك ،وعىل الرغم من الجهود الجبارة التي بُذلت منذ اندالع الثورة ،كانت مشاركة املرأة يف الحياة العامة واالجتامعية
والسياسية محدود ًة للغاية ،وهي ال تزال موضع خالف .وما يزيد من تفاقمها سياسة الجامعات املختلفة التي تسيطر عىل أنحاء
مختلفة من سوريا.
ٍ
مجاالت خاصة ومنزلية فقط متثل التحدي الرئيس .هذا باإلضافة
وال تزال األعراف االجتامعية التمييزية التي ت ُقيص املرأة إىل
ٍ
سياسات ذات صلة ،واعتامد املرأة
إىل الضغط املجتمعي ،والرقابة ،واملخاوف األمنية ،والتهجري القرسي ،والتغريب ،وعدم وجود
اقتصاديًا عىل أرستها ،ومحدودية االستثامرات يف القيادة النسائية ،وقمع الناشطني يف مجال حقوق املرأة ومنظامتهم.
ويف سياق الدعم الربيطاين والدويل الحايل واملستقبيل ،طُرحت القضايا التالية للنظر فيها عىل جناح الرسعة:

•

مشاركة املرأة يف املجالس املحلية وآليات الحكم املحيل األخرى
«عندما طرحت رؤيتي الجندرية التي يجب إدراجها يف الحل السيايس ،تم استبعادي من االجتامع
ومن الكتلة السياسية التي كنت أنتمي إليها»
إحدى ِ
مناصات حقوق املرأة يف ورشة عمل بريوت تتحدث عن تجربتها يف املجالس املحلية بسوريا.
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استثمرت الجهات املانحة ،ومنها اململكة املتحدة ،موارد كبرية يف املجالس املحلية التي تشكَّلت يف املناطق الخارجة عن سيطرة
ٍ
خدمات للمجتمعات املحلية والحكم الرشيد .ولكن عىل الرغم من جيوب املامرسات الجيدة تلك ،مل تتجاوز نسبة
النظام لتوفري
مثل ،ال تَشغل املرأة سوى  3مناصب من أصل  180منصبًا إداريًا يف
مشاركة املرأة يف هذه املجالس  2باملئة[ .]2ففي إدلب ً
مجالس التعليم .كام أن ِستًّا فقط من أصل  143موظفًا يف حلب هن نساء[.]3
ع ِملت عدة مشار ٍ
ِكات مع مجالس محلية عن كثب وعانني من أمو ٍر مامثلة تتمثل يف تكرار تجميد نشاطهن ،أو استبعادهن من
ٍ
«حمالت تشهريية» ضد عائالتهن بسبب «السامح» لهن بحضور االجتامعات.
عمليات صنع القرار ،أو الرصاخ عليهن ،أو حتى شن
وقد طُلب يف بعض الحاالت من النساء مغادرة «اجتامعات الرجال» .ولهذا اإلقصاء أث ٌر مدمر عىل مستويات كثرية ،منها تعزيز
امتيازات الذكور والهرمية األبوية وغياب احتياجات املرأة وقضاياها عن الربامج اإلنسانية التي تيل عمليات تقييم االحتياجات
التي ت ُجريها املجالس املحلية.
كام تم التأكيد عىل أن مشاركة املرأة يف املجالس املحلية كانت يف كثريٍ من الحاالت رمزي ًة تهدف إىل جذب التمويل األجنبي .وكام
قالت إحدى املشاركات « :دامئا يطلب من النساء أن يكون لديه ّن إمكانيات وجهوزية أضعاف ما يطلب من الرجال [للمشاركة يف
املجالس املحلية وآليات الحكم األخرى]».
تكتيس مشاركة املرأة محل ًيا أهمي ًة بالغة .وعىل الرغم من جسامة التحديات ،مثة مامرسات جيدة ينبغي االعتامد عليها .ففي
فصيل مسلح .ويف أماكن
مثل ،وقف املجلس املحيل إىل جانب إحدى عضواته عندما اعرتض عليها ٌ
املحاصة ً
إحدى املناطق
َ
عديدة يف سوريا ،تقود املرأة مراكز مجتمعية أو مجموعات مساعدة ذاتية أو مطابخ عامة وغالبًا تحت القصف والحصار .ويجب
االعرتاف بتلك النسوة الباسالت ودعمهن.

•

مشاركة املرأة عىل املستوى الدويل

إن شط ًرا كب ًريا من الدعم الدويل ودعم اململكة املتحدة مك َّر ٌس ملشاركة املرأة يف عملية السالم التي تقودها األمم املتحدة وغريها
من املؤمترات الدولية .وهذا أم ٌر مهم ج ًدا عىل أال يرض بالدعم املق َّدم لبناء الحراك نحو إعامل حقوق املرأة ،ومنه عىل مستوى
القواعد الشعبية ،وضامن النزاهة العامة ملبادرات حشد املرأة.
فعىل سبيل املثال ،كان إنشاء املجلس االستشاري النسايئ الذي شكله املبعوث الخاص لألمم املتحدة إىل سوريا ستيفان دي
ترحيب عمو ًما ،أم ًرا مث ًريا للجدل[ .]4فاالفتقار إىل الشفافية يف عملية اختيار أعضاء املجلس والطبيعة
ميستورا ،وهي فكر ٌة موضع
ٍ
االستشارية البحتة مع نقص املشاركة الحقيقية إىل ح ٍّد كبري وغياب اآلليات الشاملة لتقديم اآلراء واملالحظات وإبالغ املجتمعات
املحلية وناشطات حقوق املرأة قد أسفرت جمي ًعا عن قلة الثقة يف املجلس ،ما تسبب يف إحجام كثريٍ من الناشطات واملجتمعات
املحلية عن التعامل معه .ويتعني عىل الجهات املانحة التفكري مل ًيا يف سبل تعزيز املشاركة الحقيقية والهادفة والخاضعة للمساءلة
عىل الصعيد الدويل بحيث تربط بني املحيل والعاملي.
]http://www.peacefare.net/wp-content/uploads/2015/10/Needs-for-the-Local-Councils-of-Syria-Public-Policy-Report.pdf [2
[ ]3البيانات املقدَّمة من املشاركات يف مشاورات ورشة عمل غازي عينتاب.
]https://syriaaccountability.org/updates/2016/04/07/the-controversy-over-the-syrian-womens-advisory-board/ [4
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ٍ
سوريات إىل املنابر الدولية مثل محادثات جنيف للسالم أو مؤمترات املانحني ،إال أن
تقدم يف إيصال
أقرت املشاركات أيضً ا بإحراز ٍ
مشاركتهن كانت يف معظمها خجول ًة ج ًدا ومترسعة للغاية ومل تكن هادفة مبا يكفي ،خاص ًة يف وضع األجندة والتأثري عىل النتائج.
ويف ظل التزام اململكة املتحدة بضامن سامع أصوات النساء املترضرات جراء النزاع ،ينبغي بذل ٍ
مزيد من الجهود للسامح مبشاركة
ِ
مناصات حقوق املرأة مشارك ًة منتظمة ومتنوعة وشاملة ومبكرة ،ومنها الضغط عىل الحكومات والوكاالت األخرى لتحسني جودة
تلك املشاركة.

•

دعم القيادات النسائية ومنظامت حقوق املرأة
«النساء السوريات قادرات عىل فعل املستحيل إذا حصلن عىل الدعم الكايف ،لدينا طاقات وخربات ضخمة
ونستطيع تقديم خدمات للنساء أفضل بكثري من أي منظمة أجنبية»
إحدى ِ
مناصات حقوق املرأة يف ورشة بريوت.

« أدرك متاما محاولة الرجل السوري اتخاذ دور الويص عىل املرأة السورية ،واعترب مقاومة ذلك معركتي
الشخصية ،ولكن ما ال ميكن يل تفهمه أو التعامل معه ،هو محاولة منظامتكم اتخاذ دور الوصاية
عىل النساء السوريات .تترصف هذه املنظامت كأنها اخرتعت «النسوية» وأتت بها إلينا .يجب
عىل الحكومة الربيطانية أن تنفذ مشاريعها مع رشكاء محليني ،األجسام السورية أصبحت قوية مبا فيه الكفاية
يك تنفذ بنفسها».
أحد منارصي حقوق املرأة يف ورشة التشاور يف غازي عينتاب.

تعكس قوة االقتباسني السابقني الشغف الذي تناولت من خالله املشاركات مسألة القيادة النسائية ودعم منظامت حقوق املرأة.
وكانت رسالتهن واضحة :كانت املرأة يف طليعة النضال يف سبيل العدالة وحقوق اإلنسان .ومع ذلك ،وباإلضافة إىل كافة التحديات
األخرى ،ال تزال القيادات النسائية والجامعات النسائية تلقني مقاوم ًة من زمالئهن الذكور ،وما زلن مغ َّي ٍ
بات إىل حد كبريٍ بالنسبة
ٍ
موازنات متقشفة.
للامنحني الدوليني واملنظامت غري الحكومية الدولية ،وتعشن عىل

وقد أفادت غالبية املشاركات بأن زمالئهن الذكور يف القطاع اإلنساين والحقوقي ،داخل سوريا وخارجها عىل حد سواء ،ما
طلب مزعج من املانحني .وعاد ًة ما تندرج هذه األفكار
زالوا يرتابون من مشاركة املرأة ،وغال ًبا ما ينظرون إليها عىل أنها ٌ
اهتامم عام «بالصالح العام» والحاجة إىل توجيه التمويل نحو «قضايا واحتياجات أشد إلحا ًحا» كالصحة أو البنية
يف إطار
ٍ
مثل ،تشكل املرأة
التحتية .وعاد ًة ما يحظى الرجال أيضً ا بفرص عملٍ أكرث ويشغلون مواقع السلطة .ففي الغوطة الرشقية ً
 80باملئة من موظفي قطاع التعليم ،لكن ال تحتل أي امرأة منص ًبا من مناصب القيادة أو اإلدارة أو صنع السياسات[.]5
ٍ
منظامت عاملة يف بقاع مختلفة من سوريا« :مل يعتربين أح ٌد يف املكتب
وقد قالت لنا مشاركاتٌ يشغلن مواقع قيادية يف
مديرة ،بل كانوا يظنونني سكرترية».
[ ]5البيانات التي ُجمعت من أفراد العينة يف الغوطة الرشقية أثناء املقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسة.
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وأعربت جميع املشاركات عن عدم رضاهن عام يقوم به املانحون الدوليون ،ومنهم اململكة املتحدة ،وهو العمل مع عد ٍد
محدود من املنظامت الدولية الكبرية غري الحكومية عرب برامج وموازنات كبرية ،ولكن دون آليات متابع ٍة كافية لتقييم
كيف تدعم تلك املنظامت جامعات حقوق املرأة السورية املحلية وتُشاركها .كام أن الجزء األكرب من التمويل الدويل موج ٌه
نحو القطاع اإلنساين وهو يتعلق بتقديم الخدمات إىل الناس يف أقرص ٍ
وقت ممكن .ولكن الحلقة الرضورية املفقودة هي
دعم واضح لجامعات حقوق املرأة واالستثامر يف
الرتكيز عىل بناء مجتمعٍ مدين من أجل مستقبل سوريا ،مبا فيه تقديم ٍ
القيادة النسائية بحد ذاتها .وعىل حد قول إحدى املشاركات« :املنظامت السورية قوي ٌة مبا يكفي لتنفيذ الربامج؛ فهم
ليسوا «اإلرهابيني» .واملجتمع الدويل ليس جريئًا مبا فيه الكفاية».
عىل الرغم من جسامة التحديات التي تواجه الجامعات النسائية يف سوريا ،تعمل هذه األخرية بج ٍّد وت ُحقق نتائج .ومن
األمثلة امللهمة عىل ذلك نساء الزبداين الاليت نجحن يف التفاوض عىل وقف إطالق النار بني الجيش السوري الحر والنظام.
فبعد أن أعددن عريض ًة تضم  400توقيع ،مل يوقفن القتال مدة  40يو ًما فحسب ،بل ومتك ّن من الحصول عىل أسامء
املعتقَالت ودفع النظام إىل اإلفراج عن بعضهن .وعىل حد تعبري إحدى الناشطات« :ال ميكنك أن تتخييل كم هو لطيف أن
تعييش دون أي قصف أو إطالق نار أو أسلحة .هذه األيام األربعني كانت جميلة يف الزبداين»[.]6
ويدعو هذا املثال ،متا ًما كام التحديات املذكورة آنفًا ،إىل إجراء دراس ٍة نقدية ملفهوم القيادة النسائية يف نهج املانحني
ومامرساتهم .فالدعم املوجه نحو الجامعات النسائية وتعظيم صوت املرأة أم ٌر أسايس للتغلب عىل ما تواجهه النساء
ٍ
تحديات يومية.
والفتيات يف سوريا والبلدان املضيفة من

•

القمع والعنف ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان

من التحديات األخرى التي تعيق املشاركة الهادفة للمرأة تصعيد القمع والعنف ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان
عىل يد قوات األمن السورية وجامعات املعارضة املسلحة[ .]7فاملدافعات عن حقوق اإلنسان يتعرضن إىل شتى أشكال
االنتهاكات ،كالتشهري والتهديدات املبارشة وغري املبارشة ومنع السفر واملنع من الدراسة أو العمل واالعتقاالت التعسفية،
وكذلك االختطاف والتعذيب داخل الفروع األمنية ومراكز االعتقال .ولطاملا اتَّهم النظام الناشطات بأنهن «إرهابيات» أو
«عميالت لإلمربيالية» لتربير اعتقالهن التعسفي واختفاءهن القرسي .كام يتعرض بعض النساء للمضايقة عند الحواجز
العسكرية الحكومية ملجرد كونهن من أقارب مطلوبني أو ألنهن يقمن يف مناطق تتمتع فيها فصائل املعارضة بوجو ٍد كبري.

][6
][7

ميكن االطالع عىل هذا وعىل أمثل ٍة أخرى عىلhttps://leilashami.wordpress.com/29/12/2016/fighting-on-all-fronts-womens-resistance-in-syria/ :
انظر عىل سبيل املثال http://whrdmena.org/wp-content/uploads/2016/12/Syria-Eng.pdf :
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وقد استخدم النظام اإليذاء النفيس كالتهديدات واملضايقات غري املبارشة ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان وأجرب كث ًريا
منهن عىل مغادرة البالد .ويف الوقت نفسه ،تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان وصمة العار والتحريض عىل العنف يف
مجتمعاتهن .وال ميكن إال للناشطات من حملة التصاريح األمنية الحكومية ،والتي يصعب الحصول عليها كام هو معروف،
أن يقدمن املساعدة .وقد أفصحت إحدى املشاركات عام سأله أفراد مجتمعها عن عملها« :ملاذا ال تُعلِّمون النساء الحياكة
بدل من توثيق االنتهاكات ضد النساء».
أو القيام بأعامل يدوية أخرى  -شكل مناسب من العمل ً -
يف املناطق التي يسيطر عليها حزب االتحاد الدميقراطي ،يغدو كل شكلٍ من أشكال النشاط املم َّول من الخارج وال تديره
عمل يقوض الكيان الكردي الناشئ .ولذلك يخضع نشطاء املجتمع املدين
مبارش ًة اإلدارة الذاتية الكردية موض َع شبه ٍة بأنه ٌ
والصحفيون للمراقبة ويجري التحقيق معهم ومضايقتهم بانتظام.
وباملثل ،يف املناطق الخاضعة لجيش اإلسالم سياس ًيا وعسكريًا[ ،]8واجه حراك حقوق املرأة رد فعلٍ عنيف .فعىل سبيل
املثال ،اتُّهم جيش اإلسالم باختطاف رزان زيتونة – وهي محامي ٌة سورية بارزة وموث ِّقة النتهاكات حقوق اإلنسان –
ٍ
تهم تتعلق
ومضايقة الناشطات بانتظام سوا ًء عند الحواجز أو باستدعائهن إلجراء
استجوابات عشوائية معهن وتوجيه ٍ
«باألخالق» والحشمة» لهن .كام داهم جيش اإلسالم املراكز واملكاتب النسائية يف منظامت املجتمع املدين لخلق شعو ٍر
عبت إحدى املشاركات عن خوفها قائل ًة« :اختطاف زيتونة يجعل جميع الذين
بالرعب واإلرهاب ،وخاص ًة يف دوما .وقد َّ
يوث ِّقون االنتهاكات يشعرون بعدم األمان ألن املجتمع الدويل مل يتخذ تدابري جادة للعثور عليها واإلفراج عنها».
وعمو ًما ،كان للعنف والقمع ضد املدافعات السوريات عن حقوق املرأة أث ٌر مدمر عىل حركة تلك الحقوق ،ما أجرب
الكثريين عىل التخفي و/أو الرحيل عن البالد وجعل املنظامت تُوقف عملها بني عشي ٍة وضحاها .ومل يعد بإمكان عد ٍد كبري
من خبريات حقوق اإلنسان دخول سوريا ،وأغلبهن ال يتمتع يف الخارج بالحامية والوضع القانوين ملواصلة عملهن ،وال س َّيام
يف لبنان واألردن .ولألسفُ ،هدرت املهارات واملوارد .ويعاين كث ٌري من املدافعات عن حقوق اإلنسان من اإلرهاق واإلنهاك،
دعم عاجل.
وهن بحاج ٍة إىل ٍ

[ ]8جيش اإلسالم هو جامع ٌة معارِضة مسلحة تعمل يف الغوطة الرشقية.
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توصيات إىل اململكة املتحدة
واملجتمع الدويل
تعزيز وتوسيع الدعم املقدم لتمثيل املرأة :مراجعة الدعم املقدم للمجالس املحلية وآليات الحكم املحيل األخرى ووضع
ٍ
منهجيات جديدة تكفل متثيل املرأة بتعزيز املساءلة عن نتائج املساواة بني الجنسني وانتقاء الرشكاء بعناية .ضامن املشاركة
الهادفة للمرأة يف عمليات تقييم االحتياجات وتحديد شكل االستجابة الدولية ،ومنها التنفيذ والرصد والتقييم .االستثامر يف بناء
القدرات و «الحاضنات» لتطوير املهارات القيادية النسائية ،ومد الجامعات النسائية املحلية باملوارد ملنارصة ومساءلة املجالس
وغريها من آليات الحكم املحيل.
دعم املشاركة الهادفة :اعتامد نه ٍج شامل وتشاريك لدعم مشاركة املرأة السورية يف عمليات صنع السياسات واالنتقال السيايس
ومفاوضات السالم ،من القواعد الشعبية إىل الساحات الدولية .إجراء حوا ٍر هادف وإرشاك املدافعات السوريات عن حقوق
املرأة يف املؤمترات التي تستضيفها اململكة املتحدة ،والدعوة مع الحكومات واملنظامت الدولية األخرى للقيام بذلك .فضح
املجاالت و/أو العمليات التي تقصيهن.
االستثامر يف تنظيم حقوق املرأة :الرتكيز عىل دعم املجتمع املدين بحد ذاته وتوفري متويلٍ مبارش لجامعات حقوق املرأة السورية
بحيث يتسم بطول املدى واملرونة ويغطي التكاليف األساسية .تعزيز القيادة النسائية باالستثامر يف الشابات .مساءلة املنظامت
ٍ
سياسات للموارد البرشية
غري الحكومية الدولية عن رشاكاتها مع الجامعات النسائية السورية والطلب من جميع الرشكاء اعتامد
تراعي الفوارق بني الجنسني وتوفر مساح ًة عادلة للمرأة تحتفي بها ومتكِّنها.
ٍ
ضغوط سياسية عىل الحكومة السورية لوقف
االعرتاف باملدافعات السوريات عن حقوق املرأة وتشجيعهن وحاميتهن :مامرسة
القمع والعنف ،وإطالق رساح املدافعات عن حقوق اإلنسان .متويل املدافعات السوريات ومتكينهن من املشاركة يف املحافل
الدولية إليصال أصواتهن ودعمها .وضع سبلٍ جديدة لدعم أولئك املدافعات ،ومنه بتقديم الدعم لربامج اإلغاثة والرعاية
ٍ
شبكات بني املدافعات من البلدان ذات األولوية يف خطة العمل الوطنية يف اململكة املتحدة .فتح
االجتامعية ،وتسهيل إقامة
ٍ
ضغوط سياسية عىل الدول األخرى للقيام باملثل.
الحدود وضامن حامية املدا ِفعات املع َّرضات للخطر ومامرسة
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 .2 .4العنف ضد النساء والفتيات
«تتعرض النساء السوريات للتعذيب واالغتصاب يف السجون السورية ويستخدم العنف الجنيس كآلية منهجية
يف سجون النظام السوري ،يدفع ذلك بالفتيات الاليت ينشنئ يف ظل ظروف كهذه اىل االبتعاد عن النشاط
السيايس والنضال املدين».
إحدى املدافعات عن حقوق املرأة يف ورشة العمل يف غازي عينتاب برتكيا.

كان العنف ضد النساء والفتيات سائ ًدا يف الفضاء العام والخاص يف سوريا عىل مدى عقود ،وتفاقم بسبب النزاع املسلح .ويشمل
ذلك العنف املنزيل ،وما يدعى «جرائم الرشف» ،والزواج القرسي وزواج األطفال ،والعنف الجنيس ،واإلتجار وغري ذلك من أشكال
االنتهاكات التي يرتكبها الرشكاء واألقارب وأفراد املجتمع الذكور ،إضاف ًة إىل الغارات الجوية والقصف من جانب النظام وحلفائه،
والتجويع والحصار ،والتهجري القرسي ،واالعتقال ،وكثريٍ من الجرائم األخرى التي يرتكبها النظام وجامعات املعارضة املسلحة
وداعش واملتطرفون اآلخرون[.]9
وسواء أكان ذلك يف مناطق النظام أم املعارضة أو يف البلدان املجاورة املستضيفة لالجئني ،تبقى النساء ،وال س َّيام الاليئ يعشن يف
رس تعيلها امرأة والالجئات والنازحات واملراهقات ،غري قادر ٍ
ات عىل طلب الحامية أو مقاضاة الجناة .فكث ًريا ما تواجه
فق ِر ضمن أ ٍ
اللوايت يقمن بهذه املحاوالت مزي ًدا من االنتهاكات من جانب املحكمة أو الرشطة ،والتخويف من أرسهن ومجتمعاتهن.
وقد طُرحت املسائل التالية التي تستدعي االهتامم العاجل للمملكة املتحدة واملجتمع الدويل:

•

الزواج املبكر والقرسي

اعترب عد ٌد من املشاركات الزواج املبكر والزواج القرسي أحد أكرث أشكال العنف انتشا ًرا ضد الفتيات يف سوريا[ ،]10إذ ت ُز َّوج
فتياتٌ بعمر  11عاما هربًا من الفقر وبسبب املعايري التمييزية ضد املرأة ،وال سيَّام عندما يكون الحصول عىل التعليم محدو ًدا
ُجب فتياتٌ كثريات عىل الزواج من مقاتيل داعش وغريها من الجامعات
داخل سوريا ويف مخيامت الالجئني يف املنطقة .وت َ
املتطرفة ،لكنهن رسعان ما يرتملن بعد إنجاب أطفا ٍل ليدخلن غال ًبا يف حلق ٍة من سوء املعاملة والفقر .وينطبق هذا بصف ٍة خاصة
عىل الفتيات املتزوجات من مقاتلني أجانب ال تزال أسامؤهم وهوياتهم الحقيقية مجهول ًة حتى لزوجاتهم.
[ ]9نوقش أيضً ا تغري أمناط وأنواع العنف ضد املرأة منذ بدء النزاع .وهي تشمل زيادة معدالت الزواج القرسي وزواج األطفال ،واالغتصاب الجامعي والعام يف املناطق املحارصة ،وما يسمى
«جرائم الرشف» وتسليم النفس «حامية» للمرأة ،واإلتجار ،وتصاعد العنف األرسي – وكل ذلك استرشى مع انتشار الجامعات املسلحة ،وغياب سيادة القانون ،وانهيار مؤسسات األمن والعدالة،
والتهجري ،والفقر املدقع.
[ ]10يتجسد هذا الرأي يف البحوث .انظر عىل سبيل املثال تقييم األمم املتحدة املشرتك بني الوكاالت «العنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية األطفال يف أوساط الالجئني السوريني يف األردن،
مع الرتكيز عىل الزواج املبكر»http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4351 :
ألسباب عديدة أبرزها سوء األحوال االقتصادية وتغري طبيعة العالقات االجتامعية (انظر« :بحثٌ ميداين
أشار مركز املجتمع املدين والدميقراطية يف سوريا إىل تفيش هذه الظاهرة يف أعقاب النزوح
ٍ
.) http://goo.gl/UhGva9
:
حول ظاهرة زواج األطفال يف مخيامت النزوح عىل الحدود السورية الرتكية»
كام أعرب  60باملئة من رافيض الزواج املبكر سابقًا عن قبولهم به بعد الحرب ،وال سيَّام يف مخيامت الالجئني (.)http://www.msf.org.uk/article/syria-siege-and-starvation-in-madaya
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عالو ًة عىل ذلك ،ت ُرغم األرامل أيضً ا عىل الزواج من أقارب أزواجهن املفقودين أو املتوفني ،وكث ًريا تحت اإلكراه والتهديد والوعيد
بأخذ أطفالهن منهن إذا اعرتضن .ويف بعض الحاالت ،يتعرض الرجال أيضً ا للضغط من أجل الزواج .وكث ًريا ما يؤدي ذلك إىل
العنف املنزيل أو الطالق أو الهجر ،ما يعرض بدوره املرأة ٍ
وخصوصا يف غياب الهياكل الفعالة
ملزيد من الضعف والتهميش،
ً
للمجتمع والعدل والرفاهية.

•

اإلتجار
«هناك اشاعات عن اتجار وقتل وليس لدينا السبل للتأكد ،ال بد لنا من رفع صوتان ملحاربة هذه الجرائم.».
إحدى ِ
مناصات حقوق املرأة يف ورشة العمل مبدينة غازي عينتاب.

ٍ
إحصاءات رسمية عن اإلتجار بالبرش ،إال أنه ازداد منذ اندالع النزاع .ويجري اإلتجار بالنساء من داخل
عىل الرغم من عدم وجود
سوريا ،خاص ًة من املناطق الخاضعة لسيطرة داعش ،ومن مخيامت النازحني والالجئني ،وال س َّيام يف األردن ولبنان ،وغال ًبا من أجل
الجنس ،وأيضً ا تجارة األعضاء .وقد قالت لنا املشاركات:هناك أحاديث نسمعها عن اتجار بالنساء يحصل يف املخيامت وسمعنا يف
السنتني املاضيتني من عدة مصادر عن تواطؤ بعض الجهات الرسمية ،حتى اآلن مل نستطع التقيص ملعرفة صحة هذه األخبار ،أوال
بسبب عدم السامح لنا بالدخول إىل املخيامت ،ثانيا ألننا ال نعرف اآلليات القانونية ،،وال ميكننا التقيص ملعرفة إذا كانت هذه
الشبكة فعال محمية؟
هائل نظ ًرا لعدم إمكانية دخول ناشطات حقوق املرأة إىل مخيامت النازحني يف سوريا وعدم حصولهن عىل
شكَّل التوثيق تحديًا ً
فضل عن غياب أنظمة اإلحالة املوثوقة .وقالت املشاركات« :ينبغي أن تدخل النساء املخيامت وبعض املناطق
حامي ٍة قانونية ً
للتحقق من عدم وجود جرائم هناك .وإذا مل يكن مبقدورنا دخولها ،سنفرتض أن هناك مضايقات يف مناطق املعارضة ومخيامت
النازحني».

•

اإلعتقال واالختفاء القرسي
« ال زلنا نناضل من من أجل حقوقنا ،وستناضل بناتنا أيضا من أجل هذه الحقوق ،انها معركة طويلة ومنهكة»
إحدى ِ
مناصات حقوق املرأة يف ورشة العمل ببريوت.

اعتقل النظام آالف النساء منذ بداية الثورة ،وغالبيتهن محتجزاتٌ ملجرد كونهن أقرباء ملطلوبني من النظام و/أو بسبب نشاطهن.
مجهول[ .]11وذكرت املشاركات« :مراكز االحتجاز يف سوريا تعج بالنساء املأخوذات كرهائن».
ً
وما زال مصري الكثريات
[ ]11تشري تقارير دولية وإحصاءاتٌ محلية إىل أن  76باملئة من املعتقَالت محتجزاتٌ يف فروع أمنية وأماكن احتجا ٍز رسية أخرى ،يف حني أن  24باملئة فقط منهن موجوداتٌ يف السجون املركزية،
منهن  83باملئة يف سجن عدرا املركزي بدمشق بغض النظر عن محافظتهن األصلية .انظر عىل سبيل املثال :رابطة النساء الدولية من أجل السالم والحرية« ،االنتهاكات الواقعة عىل النساء يف
سوريا واألثر املجحف للنزاع عليهن http://iknowpolitics.org/sites/default/files/syria.pdf :2016
نرشة املعلومات العامة عن اعتقال النساء يف سوريا» التي صدرت يف اليوم العاملي للمرأة :2015

http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/03/Sheet Detention-of-Syrian-Women_ENG.pdf
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وتتمثل العقبة الرئيسة أمام السعي إىل تحقيق العدالة يف مواصلة النظام منع دخول مراقبني مستقلني لحقوق اإلنسان إىل
ٍ
ٍ
بيانات شاملة .وقد أفادت إحدى املشاركات« :تشكل مراكز االعتقال
معلومات وجمع
سوريا[ .]12وبالتايل ،يَصعب الحصول عىل
الرسية مشكل ًة كبرية .علينا الوصول إىل هذه السجون .مثة انتهاكاتٌ تحدث هناك ( .)...ومن مسؤوليتنا أن ندفع للوصول إىل
هذه السجون يك يتسنى لنا زيارة النساء .دعونا نحاول الوصول إىل أكرب عد ٍد ممكن من السجون».
ويشكل االعتقال بطبيعة الحال تجرب ًة مؤملة يف حياة النساء حتى بعد إطالق رساحهن .فهن ال يتعرضن للتعذيب فحسب،
بل وللمعاملة املهينة والالإنسانية أيضً ا .وقد اعتَقل النظام السوري النساء عم ًدا لعلمه أن هذا سيجلب العار لألرسة بأكملها
يف مجتمعٍ أبوي يربط الرشف بجسد املرأة .وكانت هناك حاالتٌ تعرضت فيها املرأة لوصمة العار بسبب اغتصابها يف هذه
السجون ،ما أدى إىل ارتكاب عمليات قتلٍ بل وحتى حاالت انتحار .كام تُعا َمل املعتقَالت كأوراق مساومة .ففي عملية تباد ٍل
ٍ
مقابالت تلفزيونية ،ما
لألرسى بني النظام والجيش الحر جرت مؤخ ًرا ،طُلب من  55امرأ ًة أُطلق رساحهن من سجون النظام إجراء
عرضهن ٍ
ملزيد من خطر القصاص العنيف[ .]13ويف هذه الحالة ،ت ُدفع نسا ٌء كثريات إىل الهجرة ،ولكن حتى يف الخارج يكافحن يف
ألسباب ليس أقلها السياسات غري الصائبة للحكومة املضيفة إزاء الالجئني واملهاجرين[.]14
سبيل إيجاد أماكن آمنة
ٍ
وأخ ًريا ،مع أن غالبية ضحايا االعتقال التعسفي واالختفاء القرسي من الذكور ،إال أن أثرهام كب ٌري عىل النساء الاليت غالبًا ما
يفقدن األمن االقتصادي نتيج ًة لذلك ليجدن أنفسهن مضطر ٍ
ات إليجاد عملٍ باإلضافة إىل مسؤولياتهن الحالية عن توفري الرعاية
غري املأجورة لألطفال واملسنني ،وإعالة أرسهن ،وتغطية نفقات البحث عن أقاربهن املفقودين .وكث ًريا ما تتعرض النساء أثناء
بحثهن هذا لإلذالل عىل يد الرشطة ولالستغالل الجنيس من حر ٍاس أو ضباط أمنٍ يعدونهن «باملساعدة» .وعىل الرغم من هذه
التحديات ،ال تزال النساء مص ِّم ٍ
امت عىل اكتشاف مصري أحبائهن .وهن يواصلن الحشد والتنظيم .ويف كانون الثاين/يناير ،2017
شكَّلن «أُرس من أجل الحرية» ،وهي مجموعة ٍ
ضغط تعمل عىل مكافحة االعتقال التعسفي واالختفاء القرسي من خالل املنارصة
والعمل املبارش .وأثناء محادثات السالم يف جنيف يف شباط/فرباير  ،2017وقفت هؤالء النساء الشجاعات خارج مبنى األمم
املتحدة حامالت صور أقاربهن لتذكري املفاوضني مبا هو عىل املحك[.]15

[ ]12تواصل الحكومة السورية منع لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (وغريها من املنظامت الدولية لحقوق اإلنسان) من دخول أراضيها كام ورد يف العديد من
تقارير اللجنة .مثل  69/28A/HRC/60/27و 48/30 A/HRC/و A/HRC/والخبرية الدولية الوحيدة يف األمم املتحدة التي ُسمح لها بدخول سوريا كانت املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة
املعنية بالعنف الجنيس يف النزاعات املسلحة إىل سوريا يف آذار/مارس ( 2015انظر القسم ذا الصلة يف التقرير).
[http://orient-news.net/en/news_show/131825/0/Rasha-Sherbaji-Syrian-female-children-detainees-%E2%80%8Ereleased-from-Assad-detention-centres ]13
[ ]14انظر أيضً ا :تقرير الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان (حزيران/يونيو  )2015الذي يوثق معاناة النساء يف املعتقَل واألثر االقتصادي واالجتامعي والنفيس لالعتقال الطويل عىل حياتهن:
 ،http://goo.gl/lPzLRDوالتقرير العام الصادر عن لجنة التحقيق الدولية املستقلة يف الجمهورية العربية السورية «بعيدًا عن العني ،بعيدًا عن الخاطر :الوفيات يف املعتقَل يف الجمهورية
العربية السورية» (كانون الثاين/يناير http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf :)2016
[ ]15انظر عىل سبيل املثالhttps://www.theguardian.com/world/2017/feb/23/geneva-peace-talks-syrian-women-make-plea-find-missing-loved-ones :
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•

العنف الجنيس والتحديات يف الدعم الدويل
«ال يوجد سالم من دون عدالة ،األمر ال يتعلق فقط بداعش بل بجميع األطراف املتصارعة».
إحدى ِ
مناصات حقوق املرأة يف ورشة العمل مبدينة غازي عينتاب.

رش يف سوريا ،خاصة يف مناطق النظام وكذلك تلك التي يسيطر عليها تنظيم داعش وغريه من الجامعات
العنف الجنيس منت ٌ
باهتامم كبري من املانحني ،أشارت املشاركات إىل أن الرتكيز عىل االغتصاب من
املتطرفة[ .]17[ ]16ومع أن تلك املسألة حظيت
ٍ
مجمل طيف االنتهاكات (أي العنف املنزيل ،واملضايقات ،واالبتزاز الجنيس ،وغريه) يخلق «تراتبية» للعنف ويحجب الحقائق
التي تواجهها النساء والفتيات.
عالو ًة عىل ذلك ،نوقشت قضية تسييس العنف الجنيس ،خاص ًة من جانب املانحني ويف ما يتعلق برتكيز األمم املتحدة عىل
جرائم داعش أكرث من جرائم النظام والجامعات املتحالفة معه .وقالت إحدى املشاركات« :ينصب الرتكيز عىل داعش والتطرف.
التطرف موجود ،هذا صحيح ،ولكن يف أي نزاع لدينا دولة من املفرتض أن تحافظ عىل األمن .الدولة هي املجرم الرئيس وهي
من وقَّع جميع املعاهدات».
ومن األمثلة الواضحة عىل هذا التسييس هو ما حدث أثناء زيارة املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالعنف
الجنيس أثناء النزاعات املسلحة إىل سوريا يف آذار/مارس  .2015فعىل الرغم من أن كث ًريا من النساء الاليت التقتهن عانني من
ٍ
عنف جنيس مروع عىل يد النظام وحلفائه ،ركزت كل ترصيحاتها العلنية أثناء زيارتها وبعدها عىل االنتهاكات التي ارتكبتها
داعش[ .]18وردت  400ناشط ٍة يف حقوق املرأة ومنظمة حقوقية برسال ٍة مفتوحة تُعرب عن قلقهن إزاء هذا النهج غري املتوازن
[ .]19وعىل حد قول املشاركات« :يتعني علينا إيجاد طريقة ملواجهة العنف الجنيس دون استغالله لغايات نفعية ( )...نحن
ال نريد تجاهل هذه املسألة ،لكننا يف الوقت نفسه ال نريد أن تُستغل هؤالء النساء ( .)...مل تعد نسا ٌء كثريات يتحدثن عام
تعرضن له بسبب التسييس».
كام أثارت املشاركات مسألة النهج غري املتناسق ،ومنه دعم الجهات املانحة واملنظامت الدولية للتوثيق« :منذ البداية ()...
أناسا كرث جاؤوا لتوثيق االنتهاكات .وحتى اآلن ،ال نعرف نتائج أو وجهة هذه التقارير» .ولألسف ،مل تعد نسا ٌء كثريات
استقبلْنا ً
ترغنب يف الحديث عن تجاربهن لشعورهن باليأس.

[ ]16تؤكد عدة تقارير دولية ووطنية ارتفاع مستويات العنف الجنيس ضد النساء والفتيات .انظر عىل سبيل املثال لجنة اإلنقاذ الدولية« ،سوريا :أزم ٌة إقليمية» ،كانون الثاين/يناير :2013
http://www.alnap.org/pool/files/syria-a-regional-crisis.pdf
							
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان« ،العنف ضد املرأة يف سوريا :الخروج عن الصمت» ()2013
هيومن رايتس ووتش« ،سوريا :اعتداءاتٌ جنسية يف املعتقالت :قوات األمن هاجمت النساء والفتيات أيضً ا لدى
				
:
https://fidh.org/IMG/pdf/syria_sexual_violence-web.pdf
مداهمة البيوت»https://www.hrw.org/news/2012/06/15/syria-sexual-assault-detention :
[ ]17بالنسبة لتوثيق االنتهاكات الجنسية ،فإن التوثيق الوحيد الذي بحوزتنا هو عن تعرض  7500امرأ ٍة لالعتداء عىل يد قوات النظام السوري .وليس لدينا بياناتٌ موث َّقة عن انتهاكات أطر ٍ
اف
أخرى ،بيد أن املالحظة تشري إىل وجود النمط عينه يف عمليات القتل واالعتقاالت ،حيث يُنسب السواد األعظم منها إىل النظام السوري .املصدر« :جرف الياسمني ،معاناة املرأة السورية يف ظل
اليوم الدويل للمرأة» ،الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.2015 ،
[ ]18انظر عىل سبيل املثالhttps://www.hrw.org/news/15/06/2012/syria-sexual-assault-detention :
[ ]19انظر http://www.alhayat.com/m/story/9787838#sthash.WTYBFDGn.V4xwLZ0T.dpbs :و
http://webtv.un.org/watch/zainab-hawa-bangura-srsg-on-sexual-violence-in-conflict-on-the-middle-east-press-conference/4223596145001
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وهناك أيضً ا حاالت ُعرضت عىل وسائل اإلعالم ،مثل قضية الشابة التي اختُطفت من سوريا وأُجربت عىل البغاء يف لبنان[.]20
لكن القضية أُسقطت الحقًا ومل تتحقق العدالة .وقد قالت لنا املشاركات« :نحن لسنا بحاجة إىل وثائق جديدة [عن العنف
الجنيس] ،ينبغي أن نطلب استخدام امللفات التي منلكها ،ونبلِّغ الناجني مبا يحدث بقضاياهم .مل يعد كث ٌري ممن انتُهكت حقوقهم
يثقون بأحد .وعلينا أن نضغط من أجل تقديم هذه امللفات إىل العدالة».
وعىل الرغم من هذه التجربة الصعبة ،جرى التشديد عىل أهمية توثيق العنف الجنيس وغريه من أشكال االنتهاكات واالعرتاف
به .ولكن يك ينجح التوثيق ويستعيد ثقة النساء ،يجب بحثه ومتابعته وإجراءه بشكلٍ صحيح عىل يد السوريني أنفسهم بغية
الوصول إىل ٍ
هدف جيل هو تحقيق العدالة للناجيات.

•

الحصول عىل خدمات الحامية والدعم

أعربت عدة مشاركات عن أن الدعم املقدم إىل أكرث َمن عاىن ِمن الناجيات من العنف ضد النساء والفتيات يف سوريا والبلدان
نقصا يف التمويل ،خاص ًة للمالجئ اآلمنة ،ومحدودية املساءلة عن
كم ونو ًعا .ويشمل ذلك ً
املضيفة لالجئني يف املنطقة محدو ٌد ً
النتائج ،ونقص مؤرشات النوع االجتامعي ،والغياب التام ملراعاة االختالفات الثقافية أو للخدمات املتخصصة لتلبية االحتياجات
الخاصة ٍ
وخصوصا الفتيات واألرامل واملدافعات عن حقوق اإلنسان واملعتقَالت السابقات .ويَصعب الحصول عىل
لفئات معينة،
ً
الدعم النفيس االجتامعي الذي تشتد الحاجة إليه ،كام تحدث بالفعل انتهاكاتٌ جنسية للنساء والفتيات عىل يد العاملني يف
مجال املساعدة اإلنسانية.
وقد ُضبت أمثل ٌة ملموسة عىل هذه التحديات .فعىل سبيل املثال ،نَصبت منظم ٌة إنسانية دولية غري حكومية خيا ًما ُدعيت
بجال ٍء «الدعم النفيس للنساء» وسط املخيامت ،ما ثنى النساء عن الحضور بسبب الخوف من وصمة العار .كام تحدثت
املشاركات عن متطو ٍع شاب يعمل عىل برنام ٍج لدعم النازحني شهد عىل اغتصاب فتا ٍة تبلغ من العمر  13عا ًما عىل يد موظف
أمن .وعندما أبلغ املرشف عليه بهذه املعلومات قال له «أرجوك توقف عن الحديث عن ذلك .ال ميكننا فعل أي يشء حياله.
نحن لسنا بحاجة إىل مزيد من املتاعب».
ٍ
انتهاكات بسبب عنارص من
وما يزيد الطني بل ًة هو أن طريقة تصميم مخيامت النازحني قد تزيد يف الواقع من احتامل حدوث
عاجل.
قبيل املسافات الشاسعة بني الخيام والحاممات ،وهو أم ٌر غري مقبو ٍل ويتطلب اهتام ًما دول ًيا ً

[ ]20انظر عىل سبيل املثالhttps://www.theguardian.com/world/2016/apr/30/syrians-forced-sexual-slavery-lebanon :
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توصيات إىل اململكة املتحدة
واملجتمع الدويل
اعتامد نهج شامل :التوعية والتحدث عن العنف ضد النساء والفتيات الذي ترتكبه كافة أطراف النزاع قاطبة ،ومنها النظام
وحلفاؤه واملعارضة وداعش والجامعات املتطرفة األخرى ،ووضع برامج تركز عىل منع ومواجهة سائر أشكال العنف ضد النساء
والفتيات وليس فقط االغتصاب والعنف الجنيس .منح األولوية لحقوق املرأة ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات الذي ميارسه
املوظفون العاملون تحت مظلة املساعدات الدولية إىل سوريا ،والدعوة مع الجهات املانحة األخرى واملنظامت الدولية للقيام
باملثل .ربط تصدي اململكة املتحدة للعنف ضد النساء والفتيات بإجراءات دعم حامية الالجئني ،والتمكني االقتصادي للسوريات،
حل سلمي للنزاع.
والعمل من أجل التوصل إىل ٍّ
متويل برامج تخصصية :االستثامر يف نه ٍج شامل لتقديم الخدمات (مبا فيه توفري مالجئ نوعية وخدمات الصحة اإلنجابية الجنسية
والدعم النفيس واالجتامعي) يف سوريا والبلدان املجاورة ،وضامن وصولها إىل النساء والفتيات األكرث تهميشً ا ،ومنهن املعتقَالت
السابقات .تعزيز املساءلة عن النتائج للنساء والفتيات السوريات وضامن ملكيتها الدميقراطية باإلرصار عىل إقامة رش ٍ
اكات مع
ٍ
بيانات مركزية لجميع الخدمات املق َّدمة للنساء
جامعات حقوق املرأة املحلية حتى لو مل تكن مس َّجل ًة رسم ًيا .دعم إنشاء قاعدة
والفتيات يف سوريا والبلدان املجاورة لتجنب التكرار ،وضامن الشفافية ،وتحديد الثغرات.
دعم طويل األجل لتوثيق العنف ضد النساء والفتيات وغريه من انتهاكات حقوق
دعم املساءلة واللجوء إىل القضاء :تقديم ٍ
اإلنسان من خالل توفري املوارد وتعزيز قدرات املنظامت السورية واملدافعات عن حقوق اإلنسان العامالت يف هذا املجال،
والسامح لهن مبتابعة القضايا ومساعدة الناجيات يف اللجوء إىل القضاء .دعم إنشاء مرك ٍز لجميع الوثائق التي ُجمعت .مامرسة
ٍ
ضغوط سياسية عىل الحكومة السورية ،ومنها عرب مجلس األمن ،للسامح لخرباء األمم املتحدة املستقلني واملدافعات السوريات
داخل البالد برصد الوضع .ضامن تركيز املفاوضات عىل قضية لجوء الناجيات من العنف ضد النساء والفتيات إىل القضاء بهدف
حل سيايس للنزاع يخلق سوريا حرة دميقراطية.
التوصل إىل ٍّ
ٍ
ضغوط سياسية عىل الحكومة السورية وحلفائها الروس ،ومنه عرب مجلس األمن،
الوقوف إىل جانب املعتقلني السياسيني :مامرسة
للسامح ملراقبني مستقلني بالوصول إىل جميع السجون ،وحث النظام عىل الكشف عن أسامء جميع املعتقلني السياسيني ومكانهم
ومصريهم وإطالق رساحهم عىل الفور .العمل مع األمم املتحدة إلنشاء ٍ
آليات دولية مستقلة لتبادل السجناء واإلفراج عنهم،
والعمل م ًعا عىل محاسبة املسؤولني عن االعتقاالت التعسفية و/أو الجامعية للنساء .دعم املعتقَالت السابقات بتوفري برامج
اللجوء والحامية واإلغاثة لهن ،حيثام كان ذلك مالمئًا.
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 .3 .4املؤسسات واألمن والعدالة واألطر القانونية
«تكاد تكون آليات األمن والعدالة غائبة بالكامل ،وعندما تتواجد يطغى عليها التوجه الذكوري».
إحدى ِ
مناصات حقوق املرأة يف ورشة العمل ببريوت.

كانت املناقشة بشأن األمن والعدالة واألطر القانونية عسري ًة بشكلٍ خاص جراء االنهيار العام لسيادة القانون يف سوريا ،واستمرار
النزاع ،والعسكرة ،واإلفالت من العقاب ،وانتشار الجامعات املسلحة ،ولجوء غالبية السكان إىل البلدان املجاورة .وعىل الرغم من
أقسام أخرى من هذا التقرير ،فقد قيل أيضً ا إنه ما دام النزاع مستم ًرا فلن يكون هناك
تناول قضايا العدالة واألمن الجوهرية يف
ٍ
استقرا ٌر أو أمن أو عدالة أو سالم .وقالت لنا إحدى املشاركات« :تشعر النساء أن الوقت ليس مناسبًا للمطالبة بحقوقنا بسبب
دعم دويل
الحصار والقصف» .ويُعترب الحل السيايس للنزاع ،والذي يضمن السالم واملساءلة ،أم ًرا بالغ األهمية .وال بد من تقديم ٍ
لتحقيق ذلك .ومع ذلك ،طُرحت املسائل التالية يك تركز عليها اململكة املتحدة واملجتمع الدويل:

•

انتشار األسلحة وأثر العسكرة عىل املرأة

ٍ
انتهاك صارخ لقرار مجلس األمن رقم  2139الصادر يف  22شباط/فرباير  ،2014واصلت قوات الحكومة السورية شن غار ٍ
ات
يف
جوية عشوائية ممنهجة وواسعة النطاق وإلقاء الرباميل املتفجرة عىل مناطق مأهولة باملدنيني .وأث َ ُر األسلحة املتفجرة عىل
املدنيني ال يقترص عىل عدد الضحايا فحسب ،بل يتعداه إىل آثا ٍر كثرية غري مبارشة ،منها التهجري القرسي وتآكل رأس املال
االجتامعي ،وتدمري البنية التحتية األساسية ،ما يؤثر بدوره عىل املرأة بدرج ٍة واضحة وأكرب منها بالنسبة للرجل .فانعدام األمن
الناجم عن استخدام األسلحة املتفجرة يف مناطق مأهولة باملدنيني يقوض مشاركة املرأة االجتامعية والسياسية واالقتصادية يف
أصل من التمييز والنظرة الذكورية والعنف القائم عىل النوع االجتامعي .ويكرس ذلك صور ًة منطية عن املرأة
مجتمعٍ يعاين ً
فاعل يف املجتمع ويف تسوية النزاع .ومن املرجح أيضً ا أن تواجه املرأة وصمة
رصا ً
بوصفها ضحي ًة تحتاج إىل الحامية وليس عن ً
العار أو االضطهاد أو التهميش من جان زوجها وأرستها يف حال تعرضها لإلصابة أو اإلعاقة .وتشارك اململكة املتحدة يف زيادة
عسكرة النزاع يف سوريا واملنطقة ،ما له أث ٌر كبري ومجحف بحق النساء والفتيات [.]21
ويعوق استخدام األسلحة املتفجرة حصول النساء عىل الخدمات األساسية ،ومنها الرعاية الطبية .فعندما ال تستطيع املرأة الحامل
الحصول عىل مساعد ٍة طبية طارئة ،تتعرض لخطر فقدان حياتها أو جنينها بسبب الخوف أو النزف الشديد الناجم عن األسلحة
املتفجرة .وتفيد منظمة الصحة العاملية أن مضاعفات الحمل والوالدة تقتل قرابة  830امرأ ًة كل يوم ،ما يجعل وفيات األمهات
ثاين أكرب قاتلٍ للنساء يف سن اإلنجاب[ .]22ومبا أن األسلحة املتفجرة هي السبب الرئيس لتدمري البنية التحتية للرعاية الصحية،
ميكن أن يفاقم استخدامها يف املناطق املأهولة املخاطر التي تهدد صحة املرأة.
[ ]21رابطة النساء الدولية للسالم والحرية« :األسلحة املتفجرة والحق يف الصحة والتعليم والسكن الالئق – التزامات اململكة املتحدة يف الخارج مبوجب تقرير الظل للجنة الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية إىل أعامل الدورة الثامنة والخمسني للجنة» (أيار/مايو .)2016
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/wilpf-cescr-uk.pdf

[ ]22انظر:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/
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وتشكل األسلحة الفردية الصغرية التي انترشت منذ بداية النزاع خط ًرا كب ًريا يؤذن بتزايد العنف املنزيل ،وال س َّيام يف ج ٍّو مشبع
ٍ
مخيامت
بالتوتر والضغوط الخارجية .ويف ظل تدين مستويات املعيشة االجتامعية واالقتصادية جراء الحرب (كالنزوح ،والعيش يف
تفتقر إىل االحتياجات األساسية ،وتدين الدخل) ،تكون املرأة عاد ًة أكرث املترضرين من حيازة هذا النوع من األسلحة .ويشري تقرير
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية بشأن األسلحة الصغرية وأثرها عىل املرأة إىل أن وجود مثل هذه األسلحة يف املنزل يضاعف
احتامل تحول العنف الزوجي إىل جرمية قتلٍ خمس مرات[ .]23ويف املتوسط ،قُتل ثلث النساء املغدورات بسال ٍح ناري صغري.
أصل يف مجتمعٍ يغلب عليه
ويزيد انتشار األسلحة الفردية من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومظاهره املوجودة ً
الطابع الذكوري .ويضاعف ذلك من هشاشة املرأة ،خاص ًة يف غياب سيادة القانون[.]24

•

العدالة وسيادة القانون

ٍ
وجامعات متطرفة أخرى أو فصائل املعارضة .ولكل جامع ٍة
يسيطر عىل أجهزة األمن والعدالة يف سوريا النظام أو داعش
مؤسساتها الخاصة املتحيزة والعاجزة عن حامية النساء والفتيات من سوء املعاملة.
َّ
وقد أخفقت الحكومة السورية لعقو ٍد يف ضامن حامية املرأة وتحقيق املساواة .فعىل مدى أكرث من  30عا ًما ،كان التمييز بني
الجنسني سائ ًدا يف قانون األحوال الشخصية ،وقانون الجنسية ،وقانون العقوبات الجنائية ،وقانون األحوال املدنية .كام تحدثت
املشاركات عن استمرار مامرسات النظام املتمثلة يف إنشاء محاكم خاصة غري دستورية ومحاكمة املدنيني يف محاكم عسكرية
ميدانية ومصادرة املمتلكات الشخصية وسن قوانني اإلرهاب التي تستهدف يف الغالب الناشطني السلميني .كام نَوهن إىل
الحصانة الكاملة املمنوحة ألفراد الرشطة والجيش واألجهزة األمنية ،ما يجعل املساءلة يف ظل النظام القانوين الحايل مستحيلة.
خارج مناطق النظام ،وخاص ًة يف املناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش والجامعات املتطرفة األخرى« ،تحكم التقاليد الوضع
مثل ،ميكن للشيخ أن يقرر منح حضانة األطفال
اآلن» ،إذ تهيمن املحاكم الرشعية عىل جميع القضايا املدنية .ففي قضايا الطالق ً
محام مع متتعها بقدر ٍة محدودة عىل الدفاع عن
للزوج ،ويرغم املرأة عىل الزواج من رجلٍ آخر دون أن يحق لها الحصول عىل ٍ
نفسها .وعىل حد تعبري إحدى املشاركات «لدينا ما نسميه» مثلث برمودا «يف مناطق داعش ( .)...نحن ال نعرف شيئًا عن النساء
هناك ،وكيف يعشن ،وما القوانني هناك».

[ ]23انظر :تقرير رابطة النساء الدولية للسالم والحرية« :النساء واألسلحة املتفجرة»:
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/WEW.pdf

[ ]24املرجع السابق.
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ٍ
جامعات عسكرية .وقد
رسا يف
ويف مناطق أخرى كتلك التي يسيطر عليها حزب االتحاد الدميقراطيُ ،خطفت فتياتٌ و ُج ِّندن ق ً
دفع الخوف من هذه املحاوالت كث ًريا من اآلباء إىل الكف عن إرسال بناتهم إىل املدرسة ،أو االنتقال إىل كردستان العراق .وقد
روت إحدى املشاركات قصة االعتداء عىل صحافي ٍة كردية حامل عند زيارة أقاربها يف القامشيل .وعندما حاول والداها تقديم
شكوى ،قيل لهام إن الذنب ذنبها ألنها كتبت «تقارير مناوئة» للحزب .وملا كانت كافة مؤسسات العدالة والرشطة تخضع
تهم ضد املعتدين.
لسيطرة الحزب ،مل تو َّجه أي ٍ
عالو ًة عىل ذلك ،فإن التحديات القانونية التي تواجهها الالجئات يف البلدان املجاورة ،مثلها يف ذلك مثل تلك التي يواجهها
النازحون داخل سوريا ،كثري ٌة وموضَّ حة يف القسم التايل من هذا التقرير.

•

مواجهة اإلرهاب والتطرف العنيف

مثة ٍ
تحد آخر لألمن والعدالة هو تصاعد اإلرهاب والتطرف العنيف ،وهو كام أشارت إليه إحدى املشاركات مشكل ٌة بارزة يف
املناطق التي تسيطر عليها داعش وغريها من الجامعات املتطرفة ،ولكن ترتكبه أيضً ا قواتٌ تابعة للنظام وعنارص محافظة يف
املعارضة.
وبخصوص سياسات النظام ،أشارت املشاركات إىل أنه أفرط يف وأساء استخدام مصطلح «إرهايب» لتمرير أجند ٍة استبدادية وغري
دستورية وقمع االحتجاجات واملدافعني عن حقوق اإلنسان .وقالت لنا إحدى املشاركات« :قبل عام  ،2011كان لدينا قانون
الطوارئ ،ثم جاء قانون مكافحة اإلرهاب ،وهو فضفاض ج ًدا وميكن من خالله للنظام اعتقال أي سوري».
ومع ذلك ،أُثريت مخاوف من تركُّز الجهود الدولية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف بشكلٍ ضيق عىل داعش فقط،
ما أدى إىل استغالل حقوق املرأة ألغراض مكافحة اإلرهاب .كام لوحظ رصد عمل املنظامت املحلية ،خاص ًة سياسات متويل
مكافحة اإلرهاب ،ما أسفر عن تجميد الحسابات املرصفية للجامعات الشعبية لحقوق اإلنسان وعدم قدرتها عىل الحصول عىل
التمويل الرضوري.
ٍ
احتجاجات ضد جميع أشكال التطرف من داعش إىل نظام األسد ،ولكنهن
وأكدت املشاركات أن ناشطات حقوق املرأة قدن
دفعن مثن ذلك باهظًا .وذُكر أيضً ا أن النظام اتهمهن باإلرهاب ،ما يجعلهم هدفًا مرشو ًعا يف سياق الحرب الجارية .وقد حاولت
داعش والجامعات املتطرفة األخرى قمع حراك حقوق املرأة برمته ،كام عارض املحافظون داخل املعارضة رؤية حقوق املرأة يف
سوريا الحرة .ومن الرضوري أال تستغل الجهات الفاعلة الدولية أيضً ا العمل الجوهري للمدافعات عن حقوق اإلنسان أو ترصده
لغايات نفعية.
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توصيات إىل اململكة املتحدة
واملجتمع الدويل
التصدي ألثر العسكرة وانتشار األسلحة عىل املرأة :اتخاذ إجر ٍ
اءات إضافية تكفل تطبيق قرار مجلس األمن رقم ،)2014( 2139
والضغط عىل النظام السوري والجامعات املتحالفة معه لاللتزام بوقف القصف العشوايئ بكافة أنواع األسلحة ،خاص ًة األسلحة
ٍ
ضغوط عىل النظام للسامح بوصول مراقبني
املتفجرة ،ضد املناطق املدنية املحمية مبوجب القانون اإلنساين الدويل .مامرسة
كثب دون ٍ
قيد أو رشط ،والتحقيق يف استخدام الغاز السام
دوليني ومنظامت حقوق اإلنسان إىل مناطق النزاع لرصد الوضع عن ٍ
ٍ
هجامت ضد املدنيني .الضغط عىل جميع األطراف املتحاربة يف النزاع للسامح بوصول املساعدات اإلنسانية واللقاح وكوادر
يف
اإلغاثة إىل جميع املناطق دون استهدافها.
وعىل وجه الخصوص ،يتعني عىل اململكة املتحدة تعزيز اتساق سياستها ،ومنه بوقف دعم تسليح الدول ألنه ينتهك حقوق
اإلنسان ،مثل بيع األسلحة إىل اململكة العربية السعودية ،وإنشاء آلي ٍة دقيقة وشفافة وتراعي النوع االجتامعي لتقييم مخاطر
ٍ
ترشيعات وسياسات وطنية لهذه الغاية توضع بتشاو ٍر كيل مع منظامت
عمليات نقل األسلحة دول ًيا وتراخيص تصديرها باعتامد
املجتمع املدين بغية الوفاء بكامل التزامات اململكة املتحدة مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ومعاهدة تجارة األسلحة .ويجب أن متنع اململكة املتحدة عمليات بيع األسلحة أو نقلها لدى وجود احتام ٍل
باستخدامها يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان أو تسهيلها ،وأن تقود الجهو َد الدولية لضبط بيع تلك األسلحة من جانب أي
ٍ
اتيجيات لنزع السالح والترسيح وإعادة
دول ٍة عضو إىل األطراف املتحاربة يف سوريا .وينبغي أن تط ِّبق اململكة املتحدة اسرت
اإلدماج بحيث تكون شامل ًة ومراعية للنوع االجتامعي .ويتعني عىل اململكة املتحدة واملجتمع الدويل محاسبة الدول املشاركة يف
األنشطة املسلحة يف سوريا من خالل الوسائل الدبلوماسية والقانونية ،ومنها املقاطعة والعقوبات.
ٍ
ضغوط دبلوماسية عىل النظام لوقف استخدام املحاكم العسكرية
دعم العدالة واملساواة يف القانون للنساء والفتيات :مامرسة
ٍ
بيانات تدين األحكام
يف القضايا املدنية ،واستهداف الناشطني بقوانني مكافحة اإلرهاب ،ورفع الحصانة عن قوات األمن .نرش
التمييزية للمحاكم الرشعية .استخدام املعاهدات الدولية الستعراض األثر التمييزي للقوانني داخل سوريا ومحاسبة مرتكبي
ٍ
تعويضات للناجني .االستثامر يف جامعات حقوق املرأة التي تعمل عىل
مثل عن طريق دفع
العنف وانتهاكات حقوق اإلنسانً ،
تأمني اللجوء إىل القضاء.
إدراج نهج حقوق املرأة يف مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف :استعراض أثر متويل مكافحة اإلرهاب عىل الجامعات الشعبية
لحقوق املرأة والحد من اإلجراءات اإلدارية التي تعوق حصولها عىل املوارد .الضغط عىل الدول املعنية لوقف متويل الفصائل
املسلحة املرتبطة بالنزاع يف سوريا .دعم إنشاء ٍ
آليات دولية لإلبالغ عن انتهاكات النظام والفصائل املسلحة األخرى .العمل عىل
آليات إلزامية لفرض تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  1325والقرارات ذات الصلة إلنشاء ٍ
وضع ٍ
آليات لضبط األسلحة ومراقبتها من
أجل نزع السالح أثناء املرحلة االنتقالية.
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 .4 .4الالجئون والتهجري القرسي
فاق عدد الالجئني السوريني املس َّجلني  5ماليني نسمة ،وهو إىل ارتفاع[ .]25فقد لجأ أكرث من  4.8مليون الجئٍ إىل خمس دو ٍل
فقط هي تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص[ ،]26وقدم زهاء  900ألف ٍ
شخص طلبات لجو ٍء إىل أوروبا[ .]27وباإلضافة إىل
ذلك ،نزح ما ال يقل عن  6.3مليون ٍ
شخص داخل سوريا[ .]28وغالبًا ما يعني ذلك االنتقال من منطقة مفتوح ٍة وغري آمن ٍة إىل
أخرى ،أو العيش يف منازل دون أبواب أو نوافذ ،أو يف خيام سيئة التجهيز ،مع ٍ
خوف مستمر من القصف .وتشكل النساء أكرث
من  50باملئة من الالجئني والنازحني[.]29
ويعاين الالجئون السوريون من الفقر وتردي األوضاع وانعدام األمن القانوين وندرة فرص كسب العيش والتعليم وتراجع
سهل ،إذ قالت إحدى املشاركات« :نحن ال نندمج
املساعدات وزيادة العنف .كام أن االندماج مع املجتمعات املضيفة ليس ً
ألننا ما زلنا متأثرين بالنزاع املؤمل .وال يسعني بذل أي جهد ألنني ضحية ست سنوات من العنف السيايس املتواصل .ما زلت أنا
وأرسيت متأثرين به».
عاجل:
وقد طُرحت القضايا التالية يك تويل لها اململكة املتحدة واملجتمع الدويل اهتام ًما ً

•

الوضع القانوين

رئيسا عقب الرحلة من سوريا،
لقد ثبُت أن عمليات التسجيل والحصول عىل وضعٍ قانوين وعىل تصاريح اإلقامة تشكل تحديًا ً
يف سياق إغالق البلدان املجاورة لحدودها وقطعها طرق الهروب الحيوية ورفضها تسجيل الالجئني بل وإعادتهم أحيانًا إىل
هذا البلد الذي مزقته الحرب[ .]30وقد قالت لنا إحدى املشاركات« :علينا دفع هذه البلدان (املجاورة) إىل اعتبارهم الجئني
(سوريني) .يتهمهم األردن بأنهم إرهابيون ،وهم غري مرئيني يف لبنان وضيوف يف تركيا».
وعىل الرغم من اختالف األنظمة بني ٍ
بلد وآخر ،مثة قواسم مشرتكة هي ارتفاع رسوم تصاريح اإلقامة وتسجيل املواليد والوفيات
والزواج وغريها من الحاالت الطارئة[« .يف لبنان] عىل سبيل املثال ،يحتاج الالجئ إىل  100دوالر لتسجيل الزواج ،و 50دوالر
لتسجيل الوالدة ،و 25دوالر لتسجيل الوفاة أو الحصول عىل نسخة من سجل األحوال املدنية ،فيام يحصل كل الجئ عىل 27
دوالر شهريًا فقط من املفوضية السامية لشؤون الالجئني».

[http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php ]25

[ ]26املرجع نفسه.

[ ]27انظرhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php :
[http://www.unocha.org/syria ]28
[ ]29املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php :2016 ،

[ ]30انظر عىل سبيل املثال:

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/
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أناسا كثريون ج ًدا من تسوية
ومينع ارتفاع الرسوم إىل جانب ضعف وعدم اتساق تطبيق اإلجراءات املدنية يف البلدان املضيفة ً
وضعهم القانوين .وقد أضاع الجئون كرث وثائقهم الرسمية أثناء الرحلة و/أو ال ميلكون ببساط ٍة أي نقود لدفع الرسوم .والوضع
شكل من أشكال العبودية الحديثة ألنه يشرتط عىل السوريني غري
أسوأ يف لبنان بسبب نظام الكفالة الذي يعتربه كثريون ً
املس َّجلني لدى املفوضية تأمني كفيلٍ لبناين للبقاء يف البالد بصف ٍة قانونية .ونتيج ًة لذلك ،برزت حاالتٌ من االستغالل الجنيس
والعنف ضد أكرث الفئات تهميشً ا ،ومنها النساء واألطفال ،إضاف ًة إىل ترحيل الالجئني عندما تحدثوا عن ذلك[.]31
عالو ًة عىل ذلك ،ت َحرم قوانني األحوال الشخصية التمييزية يف سوريا األ َّم من الوصاية عىل أطفالها وتسمح للزوج أو أفراد أرسة
األب بتقييد حريتها يف التنقل .وقد متكن بعض النساء الاليئ اختفى أزواجهن من الحصول عىل وصاي ٍة مدة  3أشه ٍر من أجل
السفر خارج سوريا .ولكن نتيج ًة لهذه القوانني ،تعاين املرأة يف سوريا أو يف البلدان املجاورة عىل السواء من إجر ٍ
اءات إدارية
معقدة تعوقها عن تسيري شؤون حياتها ،كمنعها من استصدار ٍ
قيد مدين عائيل ،وهو أحد رشوط الحصول عىل املساعدة
اإلنسانية املخصصة ألطفالها.
وقد أشارت املشاركات إىل وجود أم ٍر جيد يف األردن ،إذ أُنشئت محاكم خاصة ملعالجة الشؤون القانونية لالجئني ،وأوصني
بتعميمها.

•

الوضع اإلقتصادي
«لألسف ال يوجد حقوق للعاملة السورية سوق العمل الرتيك ,واألكرث اضطهادا هم النساء ألن أغلب األرس
التي نزحت إىل تركيا نزحت من دون ذكور ،وفيها الكثري من األطفال ،والنساء هن املعيالت .فيتم استخدام
النساء يف شكل غري انساين للعمل .العمل يكون لساعات طويلة وضمن ظروف غري صحية أبدا وغري انسانية،
كام أن هناك أحيانا إساءات جسدية ولفظية للنساء ،وتضطر النساء أن تسكت عن اإلساءة ألن ال يوجد
أي قانون يحفظ حقوقهن».
ناشطة يف مجال حقوق املرأة يف ورشة العمل مبدينة غازي عينتاب.

ٍ
عقبات كبرية ،وأحيانًا يستحيل تذليلها ،تَحول دون استصدار تصاريح عملٍ والحصول عىل وظائف
يواجه الالجئون السوريون
الئقة يف البلدان املضيفة .وينطبق ذلك بصف ٍة خاصة عىل النساء اللوايت ال ميلكن يف الغالب أي خربة عملٍ سابقة ويفتقرن إىل
املؤهالت التعليمية ويواجهن متيي ًزا ممنه ًجا قامئًا عىل النوع االجتامعي يف سوق العمل .كام يُحظر عىل السوريني أداء وظائف
ٍ
قطاعات هي البناء والزراعة والتنظيف ،وجميعها يتسم بظروف
مثل  ،ال يُسمح لالجئني بالعمل إال يف ثالثة
معينة .ففي لبنان ً
عملٍ سيئة وأجو ٍر متدنية .ومن بني  26ألف ترصيح عملٍ ُمنح للسوريني يف األردن عام ( 2016حتى نهاية آب/أغسطس) ،كانت
حصة النساء منها  2باملئة فقط [ .]32ويحظر عىل املهنيني املهرة كاملدرسني واألطباء العمل يف اختصاصهم رغم الضغوط املرتتبة
عىل الخدمات العامة.
[ ]31انظر عىل سبيل املثالhttps://www.hrw.org/report/2016/01/12/i-just-wanted-be-treated-person/how-lebanons-residency-rules-facilitate-abuse :
[https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-from-words-to-action-syria-refugees-070916-en.pdf ]32
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ٍ
معيالت ألرسهن بسبب غياب أزواجهن (املوت أو اإلصابة أو النشاط العسكري) ضغوطًا شديدة
وتواجه النساء الاليت أصبحن
ٍ
خدمات جنسية مقابل تأمني االحتياجات
تجعلهن أكرث عرض ًة لالستغالل الجسدي والجنيس .وهن يُرغَمن أحيانًا عىل تقديم
األساسية والحامية .وما يزيد الطني بل ًة محدودية اإلملام بالقانون وعدم الحصول عىل تصاريح إقامة وغريها من الوثائق القانونية،
ما يثنيهن عن اإلبالغ عام يتعرضن إليه من سوء معاملة[ .]33وتُفاقم الفرص املحدودة للحصول عىل التعليم والحواجز اللغوية
ضعف املرأة وتهميشها.
وقد أشادت املشاركات مبا يبذله املانحون واملنظامت غري الحكومية من جهو ٍد لتوفري التدريب املهني ،لكنهن أعربن أيضً ا عن
عدم كفاية ورشة عملٍ مدتها أسبوع واحد فقط لتزويد النساء باملهارات الالزمة للتنافس يف سوق العمل ،وال سيَّام يف ظل ندرة
الفرص .كام طالنب بتنفيذ ميثاق األردن [ ]34الذي ات ُّفق عليه يف مؤمتر املانحني بلندن يف آب/أغسطس  ،2016وباملزيد من
التبادالت االقتصادية مع البلدان املستضيفة لالجئني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتعزيز اقتصاداتها.

•

املساعدات اإلنسانية وحصول النساء والفتيات والالجئني والنازحني عىل الخدمات

ليست املساعدات اإلنسانية املقدمة إىل أضعف النساء والفتيات كافي ًة ،وهي غال ًبا ما ال تلبي احتياجاتهن املحددة واالسرتاتيجية
ٍ
وكاالت تقدم اإلغاثة للنازحات
يف مخيامت الالجئني والنازحني ،خاص ًة يف املناطق الخاضعة لسيطرة النظام .وال توجد سوى ثالث
(الهالل األحمر ،ووزارة الشؤون االجتامعية والعمل ،واألمانة السورية للتنمية التابعة ألسامء األسد[ .)]35وتواجه املنظامت
ٍ
تحديات أمنية جسيمة ،وهي وتعمل يف ظل قيو ٍد متعددة منها التمويل والوصول إىل املحتاجني ،ما
العاملة خارج مدار النظام
يرتك جز ًءا كب ًريا من السكان ،وال س َّيام أولئك املحسوبني عىل املعارضة ،يف حاج ٍة إىل املساعدات والخدمات.
والوضع يف املناطق املحارصة كاريث .فبحسب املشاركات ،يعود ذلك يف جز ٍء كبري منه إىل عدم مامرسة األمم املتحدة وغريها من
أعضاء املجتمع الدويل ضغط ٍ
كاف عىل النظام للسامح بتدفق املساعدات إىل داخل سوريا .ووفقًا لتقرير «ساعة الحصار» (تقري ٌر
فصيل عن املناطق املحارصة يف سوريا) ،كان النظام مسؤولً عن  98باملائة من حاالت الحصار بني أيار/مايو وحزيران/يونيو .2016
ونوهت املشاركات أيضً ا إىل أن جامعات املعارضة املسلحة تطبق أساليب مامثلة يف املناطق الخاضعة لسيطرتها .فعىل سبيل
املثال ،سيطر جيش اإلسالم وغريه من الجامعات املسلحة عىل املساعدات اإلنسانية للحفاظ عىل النفوذ السيايس والعسكري.
وأشارت املشاركات إىل مواصلة استغالل عامل اإلغاثة للنساء والفتيات يف املخيامت .وقد حثنث الجهات املانحة عىل معالجة
جبن عىل «الزواج» من عامل اإلغاثة
محدودية عدد النساء يف فرق اإلغاثة .ومن املعروف أيضً ا أن النازحات والالجئات غال ًبا ما يُ َ
جراء التهديد بقطع املعونة عن أرسهن .وحول هذا املوضوع ،روت إحدى املشاركات قصة امرأ ٍة نازحة اضطرت إىل حبس ابنتها
البالغة من العمر  14عا ًما يف غرف ٍة لحاميتها من اعتداء املسؤول عن املخيم عليها.

[ ]33انظر عىل سبيل املثال« :أريد مكانًا آم ًنا :الجئاتٌ

سوريات مرشدات بال حامية يف لبنان» ،تقرير منظمة العفو الدولية لعام https://goo.gl/3rTKnQ :2016

[http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and ]34

[ ]35أسامء األسد سيدة سوريا األوىل ،وهي متزوج ٌة من بشار األسد الرئيس السوري التاسع عرش والحايل.
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ٍ
مخيامت
غياب شبه تام لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية .فكثرياتٌ منهن ت ُقمن يف
كام تعاين الالجئات والنازحات من ٍ
عشوائية ال يصل إليها مقدمو الخدمات كام ينبغي .وعندما تتوفر تلك الخدمات ،فإنها غال ًبا ما تعاين من ٍ
نقص يف عدد املوظفني
ومن االزدحام واالفتقار إىل أطباء النسائية .ويف أغلب األحيان ،ال تعرف النساء إىل أين يجب أن يذهنب وال يستطعن الوصول إىل
وسائل النقل ،وكث ًريا ما مينعهن أقاربهن من طلب املساعدة الطبية يف مشاكل الصحة الجنسية واإلنجابية.
وفرص التعليم والدعم النفيس االجتامعي للفتيات ،وال س َّيام بعمر  15-12عا ًما ،مشتتة وال تقرتب من تلبية احتياجات هذه
الرشيحة .وقد قالت إحدى املشاركات« :انتحرت ست فتيات مؤخ ًرا يف ريف إدلب ،ولكن تم إبقاء الحادث طي الكتامن» .كام
أن الوضع عس ٌري للغاية عىل الفتيان الذين ال يذهبون إىل املدرسة ويزداد احتامل تجنيد مختلف الفصائل املسلحة لهم يف النزاع.
وقد ت ُرك هذا الوضع ليزداد تدهو ًرا ألن املنظامت السورية غري قادر ٍة عىل العمل يف لبنان واألردن بسبب القيود القانونية،
كام تواجه تلك العاملة داخل سوريا مخاطر كبرية .وعىل حد تعبري إحدى املشاركات «كلام زرنا املستفيدين أو نفذنا نشاطًا
ما ،نخاطر بحياتنا وحياتهم .لقد أصبح األمر محبطًا للغاية ويبدو بال جدوى .ولكننا نتذكر بعد ذلك الوضع البائس ملستفيدينا
الذين ليس لديهم من يدعمهم».

•

دروب نحو السالمة يف أوروبا
ٌ
«دورنا كنسويات طول الوقت االعرتاض عىل طريقة وصول النساء وليس فقط عىل سبل االيواء بعد الوصول.
بعض من هؤالء النساء قد فقدن أوالدهن يف طريقهم اىل أوروبا عرب البحر ،ويتم استغاللهن عند الوصول.
كل ذلك يشكل انواع متفرعة من العنف» .
ناشطة يف مجال حقوق املرأة يف ورشة العمل مبدينة غازي عينتاب.

إن االنتهاكات التي ت ُرتكب بحق النساء والفتيات العابرات للحدود ،وغالبًا بصور ٍة غري مرشوعة ،ال ت ُعد وال تحىص .وهي تشمل
التهديد والتخويف والنهب والرسقة واالختطاف والتحرش الجنيس واالغتصاب والتعذيب والقتل واإلتجار بالبرش واألعضاء عىل
سبيل املثال ال الحرص .ويفقد الجئون كرث حياتهم عىل الطريق .وموارد البلدان املجاورة وقدراتها آخذة بالنفاذ ،غري أن البلدان
الغربية ،ومنها اململكة املتحدة ،ال تضاعف جهودها.
وقد انتُقد بشد ٍة تردد اململكة املتحدة والدول الغربية األخرى يف تقاسم املسؤولية وقبول ٍ
مزيد من الالجئني وتوفري طرقٍ آمنة
وقانونية نحو املالجئ .وقالت املشاركات« :نزح الناس ألن هذه الدول مل تتخذ إجراءات مبكرة .لقد أخفقوا يف إيجاد حل يف
سوريا ،بل وساعدوا عىل تعقيد الوضع .ولذلك يتحملون مسؤولية من مل يتوقعوا قط أنهم سيصبحون الجئني .تحاول كل هذه
الدول القوية إبقاء الشعب السوري يف مكانه .فهي ال تساعد ،بل تعقد األمور .ويجري توجيه الالجئني بشأن قضايا النظافة
الصحية والرصف الصحي ،ولكن ما نحتاج إليه هو حلول سياسية .وينبغي أن تعمل هذه الدول القوية عىل ذلك».
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وأعربت املشاركات أيضً ا عن مخاوفهن من قلة برامج إعادة التوطني وعدم استهدافها للفئات األكرث تهميشً ا كاملعتقَالت
السابقات .والنمط السائد هو وصول الرجل إىل أوروبا أولً  ،فيام تبقى املرأة تنتظر فرتة طويلة ج ًدا مل شمل األرسة ،وهي تكافح
قصص عن
يف سبيل إعالة األرسة .ومتيز هذه الربامج أيضً ا حسب االنتامء الطائفي والديني لالجئني ،وهو أم ٌر مخجل .وقد ُرويت ٌ
الطالق والهجر ،وعن ارتفاع حاالت االكتئاب.
وبالنسبة ملن متكن من الوصول إىل أوروبا من الالجئني ،فرحلته قد بدأت للتو .وتشمل الصعوبات التي يواجهها الوافدون الجدد
تحديات تسوية وضعهم القانوين ،وقضايا الهوية ،وحواجز اللغة ،واالعرتاف مبؤهالتهم التعليمية واملهنية ،ومحدودية فرص
العمل .وقد قالت إحدى املشاركات« :يف أوروبا ،ينصب الرتكيز عىل االندماج بطريقة واحدة ال غري  -عليك أن تنضم إىل مشاريع
محددة من أجل االندماج بطريقة معينة» .كام عانت مشاركاتٌ كرث من اإلذالل واإلسالموفوبيا والكراهية ،ومنه يف اململكة
املتحدة ،ودعون الدول الغربية إىل فتح حدودها واحرتام االلتزامات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.

توصيات إىل اململكة املتحدة
واملجتمع الدويل
ٍ
ضغوط سياسية عىل النظام السوري وحليفه الرويس ملنع التهجري القرسي داخل سوريا ووضع
معالجة األسباب العميقة :مامرسة
ٍ
ضامنات دولية تكفل أمنهم.
حل سيايس يسمح بعود ٍة آمنة وكرمية وطوعية لالجئني بوجود
ح ٍّد له ،والدفع من أجل التوصل إىل ٍّ
منح األولوية للحامية القانونية :العمل مع الدول املضيفة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتعزيز الحامية القانونية
لالجئني بوضع إجر ٍ
اءات بسيطة وسهلة املنال وغري مكلفة ماديًا لدراسة الوثائق سارية املفعول واإلقامة والتسجيل وتصاريح
ٍ
ضغوط دبلوماسية عىل
العمل ،خاص ًة ألضعف الفئات (األمهات دون زوج واألطفال واألرامل واملعتقَالت السابقات) .مامرسة
الدول املضيفة إليقاف سائر اإلجراءات اإلدارية التي ت َحول دون حصول املرأة عىل الوثائق ،ومنها إلغاء الرسوم .االستثامر يف
املساعدة القانونية لالجئني وتشجيع الدول املضيفة عىل وضع إجر ٍ
اءات رسيعة خاصة لحل قضايا الالجئني .دعم الحكومات
املضيفة لتوفري فرص عملٍ الئقة للمرأة ،ودعوتها إىل إنهاء العنف واستغالل الالجئني يف العمل ،وإزالة جميع الحواجز القانونية
ٍ
ظروف عادلة.
واإلدارية التي تعيق دخول الالجئني إىل سوق العمل يف
تقديم املساعدات والحصول عىل الخدمات :الضغط عىل األمم املتحدة لتغيري قنواتها التمويلية والتوزيعية عند تقديم
املساعدات للنازحني يف سوريا ومساءلتها عن الوصول إىل أضعف السكان ،ومنه بتشكيل لجان دولية ووطنية مستقلة ترصد
توزيع املساعدات واالنتهاكات ضد النساء والفتيات .إعطاء األولوية لالستثامرات والرشاكات مع املنظامت املحلية يف سوريا
والبلدان املجاورة ولو كانت غري مس َّجلة رسميًا .مواصلة دعم الربامج العاملة عىل تعليم الفتيات ،ومواجهة العنف القائم عىل
النوع االجتامعي ومكافحته ،والصحة الجنسية واإلنجابية ،وسبل العيش .معالجة انتهاكات العاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية
للنساء والفتيات .تعزيز التنسيق واملساءلة عن النتائج من خالل تطبيق مؤرشات النوع االجتامعي عىل جميع الربامج املدعومة
وتبادل املعلومات عن املشاريع الجارية مع النشطاء السوريني يف مجال حقوق املرأة.
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فتح الحدود والرتحيب بالالجئني :تغيري تصاريح اململكة املتحدة ومواقفها بشأن ما يدعى «بأزمة الالجئني» وتقاسم املسؤولية
من خالل استقبال نسب ٍة عادلة من الالجئني .توسيع برامج إعادة التوطني بشكلٍ كبري وضامن منح األولوية للنساء والفتيات األكرث
تهميشً ا ،ومنهن املعتقَالت السابقات .توسيع نطاق الوصول إىل طرقٍ قانونية وآمنة إىل خارج سوريا والبلدان املجاورة من خالل
مل شمل األرس ،واملنح الدراسية ،وغريها من الربامج القامئة عىل فرص العمل .ضامن احرتام برامج التدريب واالندماج لحقوق
السوريني وكرامتهم وثقافتهم .توعية املجتمعات املضيفة بتجارب الالجئني ،واتخاذ إجر ٍ
اءات فورية ومتضافرة للتصدي ملشاعر
اإلسالموفوبيا ولظهور املواقف املعادية لألجانب والعنرصية يف اململكة املتحدة.
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