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 إحاطة السيدة صباح الحالق 

 لمجلس األمن 

 

 ،لسادة األعضاء وزمالئي وزميالتي في المجتمع المدنيسيدتي الرئيسة وا

 حاطة المجلس اليوم.دعوتي إلأشكركم على  

سائي االستشاري. أمضيت أكثر الن   المجلسفي  ةعضوو في اللجنة الدستورية ة  وأنا عضو ،حالقالأنا اسمي صباح  ر،مساء الخي

 وأنا أحيط اليوم. حتىأناضل وما زلت  من نصف حياتي في النضال لتمكين المرأة السورية ولنيل حقوقها في شتى المجاالت.

 . في المجتمع المدني السوري نسوية   ناشطة  ك بصفتي مجلسكم اليوم

إن كانوا  ةينتيجة استمرار العمليات القتال بأيديكماً علقتالماليين من السوريين مرمصي ما زال، عضاءاأل السادةو السيدة الرئيسة

أو في أي محافظة أخرى.  ايرشمال شرق سو، حلب ،إدلب ،في دمشق  

محاور رئيسية: ثةز على ثالترك  سإحاطتي اليوم   

 . ءلةالمحاسبة  والمساضمان على ماليين النساء و ضرورة  المسلح للنزاعمناقشة األثر الجندري  -1

 للمرأة السورية في العملية السياسية وفي جميع نواحي السلم واألمن.  فعالة   تأمين مشاركة   -2

ً  والمعتقالت ضرورة إطالق سراح المعتقلين -3  .والمخفيين قسريا

 األثر الجندري لألزمة السورية:مناقشة 

 ، السيدة الرئيسة

هذا . مأساويةً  اراً أثمنهم النساء والفتيات  وخاصةً لسوريين ا على ثمانية أعوام قد جلبمنذ أكثر من  المستمر  النزاع السوريإن 

ً  16سقط فقط  األسبوع   من ضمن الضحاياوفي إدلب. فى نسائي في مخيم للنازحين شقرب مست صاروخي   لقصف   نتيجةً  شخصا

منذ شهر نسيان  اغرب سوري على المنشآت الطبية في شمالن عتداء هو الخامس والستيإلوهذا اوعاملين طبيين.  وأطفال   نساء  

ً  ،الماضي  معظمهم من النساء واألطفال آالف المدنيين عشرات، اضطرإضافة إلى ذلك  للجمعية السورية األميريكية الطبية. وفقا

ً  إلى هجر منازلهم  إنسانية   كوارث سببتنتيجة للعمليات العسكرية التي  اسوري شمال غرب مناطق شمال شرق وفي  قسريا

    ضخمة.

 ً ت العنف المبني على أدى إلى تفاقم التمييز ضد النساء وارتفاع معدال افي سوري إن الوضع اإلنساني و السياسي المتدهور حاليا

للحصول على حقوقهن ومن   ة  جم   تحديات   نن النساء السوريات تواجهإ و اإلتجار بالنساء. والقسري المبكرالجندر والتزويج 

المجموعات األخرى  ممارساتفي و بل  ،وحسب ةالسوري ل في القوانينتمث  يال  ضد النساءجميع األطراف. فهذا التمييز 

ً   فهم ،و غيرهاكداعش و النصرة   من أبسط حقوقهن.  هننيحرموالنساء و  و يرهبون فونيعن   أيضا

وبكرامة   وآمنة   طوعية   البيئة المالئمة لعودة  فإن ضمان لذلك و من منازلهن هجروا قسراً  ذينمن ال النساء األغلبيةتش كل 

 . كما نص القانون الدولي أساسي   شرط  هو المهجرات إلى أماكنهم األصلية للمهجرين و
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 أن يضغطعلى مجلس األمن  لذلك .اإلفالت من العقاب بإمكانهم يتصرفون وكأن اجميع أطراف النزاع المسلح في سوري إن  

لة و المحاسبة القانونية وأن يضمن المساء ،ةالدولي القوانينطراف ليحترموا التزاماتهم المنصوص عليها في األعلى جميع 

 . والسوريات بحق ماليين السوريين جسيمة   اص الذين ارتكبوا انتهاكات  لألشخ

وأثر الجندري  تتضمن البعدأن  عليها وآليات العدالة االنتقالية لة القانونيةحاسبة والمساءالم لضمانخذها المجلس يت   جهود   أي   ن  إ

 انتهاء الحل السياسي.  حتىوال يمكن للمساءلة أن تنتظر لنزاع المسلح على النساء والفتيات.ا

 

 

 

 :وجميع نواحي السلم واألمن العملية السياسية للمرأة السورية في الة  فع   ن مشاركة  تأمي

الناشطات والناشطين  أن   إال  ، افي سوري العملية السياسية فيه حاليا المجتمع المدني بالتأثيرالذي يلعب المحدودبالرغم من الدور 

ً  ارسم خارطة مستقبل سوري علىيثابرون ي الحركة النسوية و حقوق اإلنسان ف بالعدالة   في األمور المتعلقة وخصوصا

 العملية الدستورية. والمواطنة و

  أو من دون مشاركة  المساواة الجندرية  في ظل غيابلى الديمقراطية إه من المحال الوصول أن   لكم  دك  ؤأريد أن أ ،السيدة الرئيسة

مواقع صنع على هذه المطالب ألنه لطالما يتم التغاضي عنها في المحافل و ةً خاص   د  وأشد   القرار السياسي. صنعفي  الة  فع   نسائية  

اليوم ال يوجد  إلى 2014الناشطات النسويات منذ  مطالبخاص ولهود المبعوث األممي ابالرغم من ج .إلى غاية اليوم القرارات

 سوى امرأتين في كل من وفدي الحكومة والمعارضة في عملية المفاوضات في جنيف. 

ً  يعتبرونهاو الحاليةالعملية الدستورية  العديد من نشطاء المجتمع المدني يدعمون اللجنة الدستورية التي   .ةالسياسي للعملية طريقا

. وبفضل دعم وجهود المبعوث السياسيةالعملية مجمل في مشاركة النساء  يادةلز جيدة   خطوة  عقدت في بداية تشرين الثاني هي نا

المساواة الجندرية   يجب أن تكون %.28وصلت نسبة مشاركة النساء إلى  ،و المناصرة القوية للنسويات األممي الخاص

 المستقبلية.  احقوق النساء في سوريلتأمين وحماية  في الدستور السوري نةً تضم  مو مضمونةً 

 :ا  لمخفيين قسري  اضرورة إطالق سراح المعتقلين  والمعتقالت و

يذكر منذ انعقاد الجلسة الماضية في شهر آب الفائت. فبالرغم من  م  تقد   لم يحدث أي  ، ولألسف ،هفإن   ،أما عن ملف المعتقلين

عرضة  في عداد المختطفين أو المفقودين ات من السوريألف  100ه ما زال هناك أكثر من إال أن   ،التعاطف الكبير من مجلسكم

ً قمن أجل الحرية ساب زميالتي في عائالت   كما أحاطتكم ،للتعذيب واإلهانة و المعاملة السيئة ً  أن أحيطكم  . وأود  ا أطراف   بأن   علما

المنخرطين في النشاط  أو آبائهم أزواجهنالبتزاز  وكوسيلة   كرهائنيستخدمونهم ، ومن األطفال والنساء العديد يعتقلون النزاع

  ،حقوق اإلنسانالماضي هم من المدافعين عن في العقد  اً المخفيين قسري  المعتقالت وأغلب المعتقلين و. والسياسي العسكري

 ً  مكافحة اإلرهاب. ذريعةال  كون تما  وغالبا

عتقال أو قتصر على اإلالذي ال ي عنفى أنواع الشت  ل ضنفي المجال اإلغاثي قد تعر  العامالت وبما في ذلك  الناشطات النسوياتو

وصمة  ب لهن  كونهن نساء مما يسب  لجندرية  تبعات  عتقال أثناء وبعد اإلالنساء والفتيات المعتقالت يواجهن  فإن   .الجسدي التعذيب

 أو باالنتحار.  ، الشرف ائمأو القتل تحت ذريعة جر ،بالطالق وقد ينتهي مصيرهن   عار  

ولي لتزام بقانون حقوق االنسان الد  واإل ا  قسري المدنيين الذين اعتقلواإطالق سراح  افي سوري زاععلى جميع أطراف الن   يجب

ً والمعتقالت معالجة قضية المعتقليين  . إن  (2015) 2254 القرار أحكامو لبناء الثقة بين  أساسي   هي شرطً  والمخفيين قسريا
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الشارع  دورها أمام لتعزيز شرعنة  لهذه المسألة األولوية الكافيةتعطي أطراف النزاع والشعب السوري. وعلى األمم المتحدة أن 

  المجتمع الدولي قد خذلهم في وقف معاناتهم.  وخاصة بعد شعور ماليين السوريين بأن  السوري 

 تبنيه تم الذي (2015) 2254القرار  الكامل ألحكامتنفيذ الضمان لأدعو جميع أعضاء المجلس ، السيدة الرئيسة، في الختام

 سوريا.عمل مستقبلية لباإلجماع كخارطة 

 المجلس أن يأخذ األولويات التالية:  وأدعو

 الدعوة لوقف  فوري   للعمليات القتالية إلنهاء النزاع الحالي وضمان حماية جميع المدنين من الهجمات.  -1

يجب ضمان تمثيل النساء والمستقبل. وللمرأة في صنع القرار السياسي في الحاضر الة المشاركة الفع  المساواة وضمان  -2

 وعلى جميع المستويات.كافة مجاالت صنع القرار في  كحد   أدني وصوالً إلى التناصف %30بنسبة 

لى األساس الجندري وعدم التمييز. المساواة ع في الدستور الجديد بما في ذلك شرعة حقوق االنسانمبادئ  ترسيخ -3

من التمييز على  نوع   أي  و لجندري على ام جميع أنواع العنف المبنأن يحتوي على الضمانات التي تجر   فعلى الدستور

 سمو   يتضمن أنو آخر صعيد    قتصادي أو على أي  الوضع اإلو الحالة الجسديةواللغة وس الجنو الدينو العرق أساس

 وطنية. القوانين ال  على االتفاقيات الدولية

ً  لمعتقليناإطالق سراح عطاء عملية إ  -4 أماكن  كافة  الوصول إلى تتاح سبلأن  . وعليه يجبإنسانيةً  أولويةً  تعسفيا

قضية المعتقلين حل . كما أنه على مجلس األمن أن يدعم جهود المبعوث األممي في بشكل غير مشروط االحتجاز

بعد إطالق  المختطفاتمنها الكثير من المعتقالت و تعانيالتي   يةمعالجة العواقب الجندر يضمنمن مهامه وأن  كجزء  

 .ن  سراحه

وفشله في ردع منتهكي الحقوق من اإلفالت من  ،سوريا  ،فشل مجلس األمن في وقف حمام الدم في بلدي إن   ،يومنا هذا ىإل

سمعتم في هذا المجلس أكثر من إحاطة عن   ،فقطالسنة م مصداقيته المتعلقة بحفظ األمن والسلم الدوليين. في هذه يحج   ،العقاب

عائالت  و شخاص ذوي االحتياجات الخاصةاألو ومن ضمنهم النساء واألطفال ناآلثار الجسيمة لهذه الحرب على المدنيي

 ببلد   اليوم الذي نتحرر به من العنف والحرب. فنحن نحلم  إلىنتوق  ات/لعاملين في المجال الطبي. جميعنا كسورييناالمعتقلين و

لنساء. ولكن بالحقيقة الحقوق االنسانية ل ضمنهامن و مصانةزة وحقوق اإلنسان معز   فيه تكونحيث  شامل   بمستقبل  و ديمقراطي  

 من مجلسكم الكريم. حاسم   قان بقرار  تعل  يمستقبلنا وحاضرنا  إن  

 

 السيدة الرئيسة  شكراً 

  

 


