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 العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم

مية وتنواستمراره في عمليات بناء السالم  تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها من اجل

 المجتمع
 1المادة 

اس الجنس على أس تقييد يتمتفرقة أو استبعاد أو  أييعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة "  االتفاقيةألغراض هذه 

لميادين اية في للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساس االعترافويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط 

ه متعها بهذحباط تإميدان آخر ، أو توهين أو  أيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في 

 لرجلف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين االحقوق أو ممارستها لها ، بصر

 2المادة 

دون واسبة تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المن

 :إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى

ا ذهإذا لم يكن  ألخرى،ا( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة )أ 

 سبة؛ائل المنان الوسملهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره  العمليالمبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن،وكفالة التحقيق 

تمييز  حظر كلتشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،ل)ب ( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير 

 ضد المرأة؛

عن طريق  لمرأة،الحماية الفعالة ل نالرجل، وضما)ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع 

 المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

ات والمؤسس تصرف السلطات ةالمرأة، وكفالأو ممارسة تمييزية ضد  تمييزيعمل  أيشرة )د( االمتناع عن مبا

 ؛االلتزامالعامة بما يتفق وهذا 

 سسة،ة أو مؤشخص أو منظم أيجميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب  اتخاذ)هـ( 

ة ن واألنظمالقواني منها، لتغيير أو إبطال القائم من عيالتشريبما في ذلك  المناسبة،جميع التدابير  اتخاذ)و( 

 واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

 )ز( إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

التصديق قيع وواعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للت,  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أيلول /  3تاريخ بدء النفاذ: , 1979كانون األول / ديسمبر  18المؤرخ في  34/180بقرارها ,  واالنضمام

 27, طبقا ألحكام المادة 1981سبتمبر 

 : 1995عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعالن بكين عام 
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 وسبب لها أذىرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ،"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ،ي

سفي من رمان التعو الحبدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ،أو القسر واإلكراه أ

  الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

 

 

وم الي، دناهقعة الهيئات والمنظمات الحقوقية الموتحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق االنسان, وا

تشرين  25م في يو 1981منذ عاموهو اليوم الذي أقرته األمم المتحدة،  لمناهضة العنف ضد النساء،العالمي 

 التدابير ى اتخاذفي إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول عل عام،الثاني من كل 

 مان تمتع النساء بالحماية الالزمة.الالزمة لض

لتسامح قيم ا شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن المناسبة، معاننا نحيي هذه 

 لحركةاي نضاالت ونحي والمواطنة والمساواة والكرامة اإلنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة

قوقها والعمل من حتمكينها من  العالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجلالنسائية المحلية و

 أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. 

لنساء ا( ، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على 2020ومع مرور هذه الذكرى هذا العام )

قترنا دة، موجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة االولى للوال السوريات في ظل ظروف صعبة من

اهها في لنمطية تجظرة اباألعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالن

زايد وتت طالة،والب والفقرالمناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البالد ،اضافة الى الضغوط االقتصادية 

تي عصفت بمجمل وال 2011قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية ، التي نعيشها في سورية، منذ عام 

 ايد أعداد، وتزمنظومة حقوق االنسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب

كاب وارت ونكوبين، مع تزايد االعتداءات  وتنوعها ومختلف الفظاعات الالجئين والفارين والنازحين والم

 حايا  هذاولى ضااالنتهاكات الجسيمة  بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ،بالتأكيد كانت المرأة ومازالت 

ختفاء طف واالوعلى نطاق واسع، فقد ارتكبت بحقها جميع االنتهاكات من القتل والخ المناخ المؤلم واالليم،

األزمة  بر فيالقسري والتعذيب واالغتصاب والتهجير القسري واالعتقال التعسفي، وتحملت المرأة العبء األك

لقتل االسورية، فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيال لها بأنواع وصنوف 

النازحين ، -المهجرين-المعتقلين-لمخطوفينا-لجرحىا -التدمير، وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى

ً للقتل بكل أشكاله، والت الفقر وهجير فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفا

للجوء روف اوالعوز، والتعرض لالعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظ

رديا  في ءا وتستغالل البشع، عالوة على ذلك، فان وضع المرأة السورية يزداد سوفي اجواء من االبتزاز واال

المناطق، " التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي واإلعالمي"، تحت ظل فتاوى رجال دين 

لى اضافة اوتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها، حيث تعرضت ألشكال جديدة من العنف 

التي "،  والكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب" قضاءها ومحاكمها الشرعيةا

ستوى مدون  سعت إلى فرض بعض األنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة،وانزلت المرأة إلى مراتب

 د تصل حد  قونية ع المرأة في مكانة دالبشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة األجيال الصاعدة نحو ثقافة تض

 جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون االكتراث بكيانها اإلنساني. 

مرأة. خص الجميع االنتهاكات التي تطال شو وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز

يان القمعوالت مييز والعنف مصطلحان  ت التفاقيااالص كوك الد ولي ة وفي  مرأة فيال واالضطهاد بحق يسم 

ول في البية الديها غوالتشريعات والبروتوكوالت الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صد قت عل

 جميع أدبي ات حقوق اإلنسان.   يوف العالم،

 ورة استمرارإننا نذكر بضر، فواالضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية، ومع تصاعد التمييز

اديا، اقتص النضال من أجل وقف  جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم

خصية ل الشوبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون األحوا

لقيام بمهماتها االمرأة من  ألنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنعوسن  التشريعات واوالجنسية والعقوبات، 

لى جنب مع الرجل، إواالجتماعية والسياسية كافة، جنباً  ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها االقتصادية

يم بادئ والمفاهالموخصائصها اإلنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية و وبما يتفق مع إمكانياتها

 والتشريعات العالمية االنسانية. األخالقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين

، وخرجت إلى 2011في الحراك السلمي منذ آذار شاركت المرأة السورية ان  ىالهامة، ال اإلشارةوالبد لنا من 

يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر  جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم

، إال أنها خلت من المطالبة بحقوق رفعها الحراك السلميلوال دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي 

تعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع االنتهاكات والجرائم التي والمرأة أو كادت. 
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التعسفي  االعتقالاالختفاء القسري و، بما فيها متحاربة الحكومية وغير الحكوميةال األطرافتها جميع ارتكب

 .لجميع االطرافواالعتداءات الجنسية والقتل، بل أيًضا أصبحت هدفا  والتعذيب

ماء الديني أو لعدة اعتبارات من بينها االنت 2011تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل لقد 

م تختلف لذلك.  ، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغيرالتعليمبينها الحق في  القومي، من

 يا، بحيث تحولت، إال أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سور2011كثيًرا هذه االعتبارات بعد 

 لصادرالسوري االدستور نشير الى ان والدواء. واألولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام 

 مادتين متعلقتين بالمرأة:يضم  2012عام 

ياسية لحياة الساتوفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في : “23المادة 

 ”.عاء المجتمي بنا فواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركته

ألصل ب الجنس أو االمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ال تمييز بينهم في ذلك بسب: “3: البند 33المادة 

 ”.أو اللغة أو الدين أو العقيدة

لى عة القضاء اتفاقي“على السورية حكومة ال إال أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات 

 للتطبيق ةر قابل، وغيبال فعالية)سيداو(، يجعل المادتين في الدستور السوري ” أشكال التمييز ضد المرأة جميع

 االتفاقية: الحكومة السورية علىتحفظات الى  إضافةبحكم الدستور السوري ذاته، 

يث ، ح”طفالهماأة تمنح الدول األطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسي: “2البند  9المادة 

 رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية ألطفالها.

لمتصل بحركة تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع ا: “4البند  15المادة 

 ها.وإقامترفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها ”. األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

ؤوليات نفس الحقوق والمس“، ”نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه“الفقرات:  16المادة 

، يكون حوالبوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع األ

ة على الوصايويما يتعلق بالوالية والقوامة نفس الحقوق والمسؤوليات ف“، ”لمصلحة األطفال االعتبار األول

ل يع األحوافى جمواألطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، 

ختيار ق في انفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الح“يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول، 

جراءات ميع اإلال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ ج“، ”نة ونوع العملاسم األسرة والمه

مًرا سمي أالضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل ر

 ”.إلزاميًا

ر ن أو أكثبين دولتي رض للتحكيم أي خالفيع“التي تلزم الدولة الطرف في االتفاقية بتنفيذ تعهداتها:  29والمادة 

طلب  ء علىمن الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بنا

لى اتفاق صول إواحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن األطراف، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الو

 قدم وفقًاطلب يباز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية على تنظيم أمر التحكيم، ج

 ”.للنظام األساسي للمحكمة

مة ول الحكواالتفاقية من هدفها األساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتختفرغ هذه التحفظات حيث ان 

ن ين المواطنيب  اواة في الدستور على المس اإلعالنرغم  عليها،السورية بعدم االلتزام بتطبيق البنود التي تحفظت 

نة وق المواطمرأة حقالقوانين األخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان ال معالتعارض وعدم  جميعا،

لى نصوص فتقر إتالقوانين السورية، على اختالف مرجعياتها المذهبية والمدنية،  لكنالكاملة، كالرجل تماما، 

 ات تحمي النساء من العنف .وآلي

 ت الحركةيي نضاالونح العالم، لجميع نساءنتقدم بالتهاني المباركة  ادناه،إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة 

 كل عام هوول يوم كان  دونؤك النساء،ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع  العالمية،النسائية المحلية و 

ثيق تعاون الولى الإننا ندعو إو. بر للسلم والسالم اال بإرادة وحقوق المرأة في سوريةللنساء السوريات ،فال مع

ن لتعاوابين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق اإلنسان في سورية وارتفاع سوية 

لبية ازي القوإذ نتوجه بالتعبما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية.  أكبرباتجاه التنسيق بشكل 

تنا ن إدانمتمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلي السوريين،والحارة لجميع من قضى من المواطنين 

علن نا. فإننا رراتهواستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل واالغتيال واالختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومب

 اء القسريالختفن النساء، سواء من تعرضن لالعتقال التعسفي او لالختطاف واعن تضامننا الكامل مع الضحايا م

 حى، ومعالجروالنساء  والضرر،نوع من انواع العنف واالذية  ألياو  او الالجئات وممن تعرضن لالغتصاب

 وإننا ندعو للعمل على: ايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.اسر الضح

 .الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي عالية، والشروالقتاالستمرار بإيقاف العمليات  .1

ميع جبحق  الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي .2

 المكونات السورية. 
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 وفي مقدمتهم النساء المعتقالت السياسيين،سراح كافة المعتقلين  إطالق .3

ت كن الجهات اواالطفال، أيمن النساء والذكور  المختطفين،كافة سراح  اجل إطالقالعمل السريع من  .4

 .الخاطفة

ختفاء اتساع ظواهر اال ، بعدواالطفالمن النساء والذكور  ،المفقودينالكشف الفوري عن مصير  .5

 مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين. القسري،

عات التنو المناطق ذاتوخصوصا في  السوري،مجتمع العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات ال .6

ي نصرية التات العمن اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارس والثقافية،القومية واالثنية 

 ،ختلفةالمتعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية 

ألهداف  حقيقاتع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية والوقوف بشكل حازم في وجه جمي

 ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم األهلي والتعايش المشترك.

مات للهج ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري .7

 الحرب في سورية. أطرافلها المدنيون من القاسية والعشوائية التي يتعرض 

 وخارجها، لبالداتلبية االحتياجات الحياتية واالقتصادية واإلنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل  .8

 وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

ت فالدم اإلوإعالء مبدأ المساءلة وع سورية،ضمان تحقيق العدالة واإلنصاف لكل ضحايا األحداث في  .9

جل وطنية، ومن أالسليمة لتحقيق المصالحة ال الطرق تفتحالسبل األساسية التي  ا، كونهبالعقامن 

 رتكبيسورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة ومالحقة  جميع م

لف مإحالة والتي قد ترتقي بعض هذه االنتهاكات الى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية، و، االنتهاكات

 .المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية

تعايش لي والأساسيا للسلم األه بامتياز، ورمزاوكون المشكلة في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية  .10

راف ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس االعت المشترك،

وعة المشر مقدمتها الحقوق السورية، وفياعية لجميع المكونات الدستوري بالحقوق الفردية واالجتم

 من إطارضوإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين   الكردي،للشعب 

ً وشعبٍا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من  وحدة سوريا أرضا

 سياسيات تمييزية متفاوتة.

اجتراح ب، لميوالنضال السم المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق اإلنسان قيا .11

لى لسوريين عابين  السبل اآلمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح

ان وضم جتمع السورياختالف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة الم

 مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء

 فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل: سورية,وفي مناخ مستقبلي آمن لكل 

 عديل ة، وتإلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ

 ية بما يتالءم مع بنود االتفاقية كلها القوانين والتشريعات السور

 عداد إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في اإل

ن وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضم الجنس،لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس 

 ات لتنفيذها توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آلي

 ية يدا اتفاقوتحد القوانين والتشريعات السورية مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مواءمة

جعة على المش القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد

 ات السوريممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوب

 لحقوق يها االقضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما ف

 .واسرتها ألطفالهامن منح جنسيتها  والجنسية، وتمكينهاالمتصلة بالصحة اإلنجابية 

  مواطنين وتداعياته والذي بموجبة جرد اآلالف من ال 1962إلغاء نتائج اإلحصاء االستثنائي عام

 والمواطنات األكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا اإلجراء وتداعياته 

 ها تفعيلوضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة ب

 وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها 

 ت يع مستويالى جمة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف عإنشاء اآلليات الالزمة الفعال

  العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها

 ليا ء أهمية عإيال التشجيع على تحقيق المرأة إلمكاناتها من خالل التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع

ليم لى التعوزيادة اإلنفاق الحكومي ع النساء،الفقر واألمية واعتالل الصحة في صفوف للقضاء على 

  قرار.النع والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز ص
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 في ي الجنسالعمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي و

لسورية، اخصية على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين األحوال الش المنازل والعملالعمل أو في  نآلماك

 ن لقانوقوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف األسري جريمة يعاقب عليها ا ووضع

 ء دعم إلعطام الع وتقديتنقية المناهج التعليمية والبرامج اإلعالمية من الصور النمطية للمرأة، وتشجي

 صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البالد 

  رأة بحق الم األطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز وإلزام كلجديدة سياسات سورية بلورة

 ميع السكنل للجيكف ارة، وبمالفقيمن خالل برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين األسر 

ه وقف باتجا والبداية لن تكون إال باتخاذ خطوة جادة وكرامة،والعيش الالئق والحياة بحرية وأمان 

 . اجل مستقبل امن وديمقراطي سورية، منفي  نف وتفعيل الحلول السياسية السلميةالع

 2020\11\25دمشق في 
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