
 

 السورية المرأة

فً نهضة المجتمعات المدٌمة والحدٌثة وأثبتت من خالل هذا الدور لدرتها على التؽٌٌر  ا  محورٌ ا  لعبت المرأة دور

وأخذ اإلٌجابً فً تلن المجتمعات، فحضورها الالفت فً مختلؾ جوانب الحٌاة وإصرارها على الولوؾ بجانب الرجل 

ا أساسٌ ا فً إحداث عملٌة التؽٌٌر فً المجتمع دورها فً إدارة المجتمع  . دلٌل على كونها عنصر 

ؼالبا  كون المرأة عضٌو فً المجتمع فٌجب أن تكون شرٌكة فً إدارة المجتمع وتحمل شإونه، وكونها 

؛ والرٌادي فً إدارة المجتمع باألعمال المنزلٌة ال ٌجب أن ٌلؽً دورها االجتماعً تتحمل عبئ المٌام

شرٌكة الرجل فً تحمل المسإولٌة، ففً ظل حالة النمو والتمدم التً تشهدها المجتمعات نحتاج إلى  ألنّها

كّل الجهود والطالات المجتمعٌة ، ومن هنا ٌنبؽً أن نعزز دور المرأة االجتماعً ومساندتها بشكل 

الجتماعٌة التً تلؽً مستمر والعمل على تذلٌل الصعوبات التً ٌمكن أن تواجهها مثل التمالٌد واالعراؾ ا

كٌان المرأة وتفرض علٌها التبعٌة للرجل، وبعض الموانٌن واألنظمة المجتمعٌة التً تعٌك تحمٌك المرأة 

الدور العائلً والنشاط االجتماعً ناهٌن عن االنتهاكات التً  لذاتها، باإلضافة صعوبة التوفٌك بٌن

المسلحة حٌث تواجه التهجٌر وفمدان  تتعرض لها المرأة فً مجال حمولها خاصة زمن النزاعات

اء ذٌسري والمتل واإلالخفاء المسري والعنؾ الجنسً واألاالستمرار واألمان واالنفصال عن العائلة وا

سبات عسكرٌة متعلمة را  لألطراؾ المتصارعة كوسٌلة ضؽط لتحمٌك مكتالجسدي ونصبح هدفا  مباش

ٌز دورها وتوفٌر الحماٌة الخاصة لها زا لدعم المرأة وتفٌجب أن ٌكون دافعا  لن ذاخضاع وهبالسٌطرة واإل

لضمان الوصول المتكافئ للعدالة عند انتهان حمولها بما ذلن الفضاء الرلمً الذي أصبح مجاال  صعبا  

 وخصبا  النتهان حموق المرأة وخصوصٌتها .

 وضع المرأة السورية :

ن الوضع السٌاسً واإلنسانً فً أم ، بدا من الواضح 3202مع دخول األزمة السورٌة عامها الثانً عشر فً عام 

سورٌا ٌزداد سوءا  وٌزٌد من معاناة الشعب السوري مع استمرار الحصار المفروض على البالد والذي تسبب بؤزمة 

انسانٌة وسٌاسٌة وعسكرٌة أمنٌة والتصادٌة وحمولٌة شدٌده التعمٌد وذات نطاق واسع وسط انمسام شدٌد بٌن السورٌٌن 

 فً تحدٌد مستمبلهم دون وجود بوادر حل لرٌب لبناء رإٌة سٌاسٌة مشتركة من خالل عملٌة سٌاسٌة حمٌمٌة .

نشطة فً عدة مناطك على فالبالد ممسمة فعلٌا  إلى عدة أجزاء والمجموعات االرهابٌة المدرجة على لائمة مجلس األمن 

للمانون الدولً اإلنسانً وحموق اإلنسان ، نتواصل فً جمٌع األرض ناهٌن عن استمرار ارتكاب االنتهاكات الجسٌمة 

أنحاء سورٌا والتً تسبب بنزوح ما ٌزٌد عن نصؾ السكان السورٌٌن فً أكبر أزمة انسانٌة فً العالم وهذا الوضع 

مدمة المؤساوي ٌشكل مصدر مؤساة للسورٌٌن خاصة النساء واألطفال منهم ، خاصة مع تملٌص المساعدات اإلنسانٌة الم

وتسٌس هذه المساعدات والتً تمدم عبر معبر واحد فمط ، ٌتحكم به أحد أطراؾ النزاع وٌمع تحت سٌطرة الحكومة 

 شؤن السوري والمحتلة ألجزاء واسعة من أراضٌه .الالتركٌة المتدخلة ب

ا وسورٌا بتارٌخ زلزال أصاب أجزاء من تركٌبعد ولوع ،  باإلضافة إلى تطور األحداث واألزمة لتصبح أكثر كارثٌة 

والذي ٌعتبر أكبر زلزال ضرب المنطمة منذ سنوات وتسبب بسموط عشرات اآلالؾ من الضحاٌا  2023/ شباط 6/

 بٌنهم عدد كبٌر من النساء واألطفال .



باإلضافة إلى أن الهطول الؽٌر كافً لألمطار والظروؾ الشدٌدة الجفاؾ إلى جانب انخفاض منسوب مٌاه نهر الفرات   

نتشار السورٌٌن من مٌاه الشرب األمنة وارب المٌاه التً تفرضها تركٌا على األراضً السورٌة حرم المالٌٌن من ، وح

ض السارٌة ، كالكولٌرا فرض ضؽطا  إضافٌا  على المدنٌٌن خاصة النساء وسط مخاوؾ تؤمٌن حٌاة العائلة وأمنها األمرا

نهٌار جدٌد لألمن واالستمرار إة جدٌدة فً المنطمة والتً تهدد بعسكرٌالؽذائً والمائً ومع التهدٌدات المستمرة بعملٌات 

 للٌمً وٌفرض المزٌد من الضؽط على المدنٌٌن .التالً ٌهدد األمن واالستمرار اإلفً المنطمة وب

ٌا  الظروؾ المؤساوٌة التً تمر بها البالد منذ ما ٌزٌد على اثنى عشرة سنة انعكس على وضع المرأة الذي أصبح مؤساو

مع اختالؾ فً الوضع من منطمة ألخرى بسبب طبٌعة السلطة الحاكمة التً تدٌر المنطمة وسٌاستها االجتماعٌة خاصة 

أكبر فً بعض المناطك وتصنٌؾ علٌها بحك المرأة والتً لد ٌنتج المجال لعمل المرأة وتفسح المجال لها للعمل بحرٌة 

 فً مناطك أخرى لتصل إلى حد االختناق وهنا نذكر وضع المرأة فً بعض المناطك منها : 

 وضع المرأة في شمال وشرق سوريا : 

فً مناطك اإلدارة الذاتٌة التً انتهجت سٌاسة تمكٌن المرأة وفتح محالت واسعة لها للعمل فً كافة المحالت اإلدارٌة 

جتماعٌة وحتى العسكرٌة منها ، والتً استفادت المرأة منها بشكل كبٌر حٌث أثبت وجودها ودورها الرٌادي فً واال

تمكنت المرأة العاملة فً اإلدارة الذاتٌة من لعب دورها االساسً فً المجتمع وفً مجاالت  العدٌد من المجاالت فمد

والمرأة بشكل خاص اال أنها اثبتت للعالم اجمع بؤنها جدٌرة بؤن  مختلفة من الحٌاة رؼم الصعوبات التً تمر بها المنطمة

تكون نموذجا  للمرأة التً تسعى لتحمٌك طموحاتها على صعٌد العمل وعلى الصعٌد االسري فً بناء اسرتها وتربٌة 

التسهٌالت رؼم  ،األن أطفالها رؼم كل الظروؾ الحٌاتٌة الصعبة وما زالت الصعوبات التً تواجهها المرأة مستمرة إلى

تعانً من ظروؾ لاسٌة  فً سوق العمل إن المرأة العاملةو دٌدات كبٌرة تواجه المرأة فً سوق العمل هالممدمة لها ثمة ت

فً الحٌاة الراهنة بسبب الحصار المفروض على المنطمة وإجبارها على العمل فً سوق العمل لساعات طوٌلة ممابل 

جر العالً الستمرارٌتها فالمرأة استطاعت العمل فً المعامل والشركات اجر للٌل تتلماه رؼم إن الحٌاة تتطلب األ

والمحالج والبلدٌات والمنظمات وفً الورشات والخٌاطة والمطاحن عند الحاجة والورشات الموسمٌة فً األراضً 

 الزراعٌة .

مل فٌها وذلن لعدم وجود إن من ابرز الصعوبات والمشاكل التً تمر بها المرأة العاملة هً استؽالل وتحكم رب الع

رؼم الدعم الممدم الفتتاح مشارٌع  فرص عمل كافٌة وعدم وجود دعم للمشارٌع الصؽٌرة التً تعطً المرأة ارٌحٌة العمل

، والمتطلبات التً تمع على عاتك المرأة تعٌمها أٌضا  من تحمٌك متطلباتها والحرب صؽٌرة مستملة لكنها ؼٌر كافٌة  

ر أكثر من لذي تمر به المرأة كونها ذات مشاعاستنزاؾ طالات النساء وذلن بسبب الضؽط النفسً اوآثارها لها دور فً 

ناهٌن عن فمدانها لفرص عملها بسبب  عائلتهاالرجل ، وإن ظاهرة الزلزال احدثت للما  دائما  للمرأة بسبب خوفها على 

 تولؾ العمل فً أؼلب سوق العمل .

عاملة ، لكن المرأة العاملة فً دوائر  22000شمال وشرق سورٌا إلى ما ٌمارب  ولد وصل عدد النساء العامالت فً

اإلدارة الذاتٌة تحظى بؤهمٌة كبٌرة فلها دور فعال فً سٌر العمل وهً شرٌكة الرجل فً اتخاذ المرارات المناسبة  ولها 

 لى الصعٌدٌن الفردي والمجتمعً .دور فعال فً النشاطات ،وتسعى المرأة العاملة  للوصول ألهدافها وتحمٌك ذاتها ع

  

 :العنف االجتماعي بحق المرأة 

 من بالرؼم كافٌة ؼٌر تزال ال المبذولة الجهود أن إال اجتماعٌا   واستؽاللها المرأة بحك العنؾ نهاءإل المبذولة الجهود رؼم

 وزواج الجسدي واالٌزاء للمتل تتعرض تزال ال أنها إال المرأة لحماٌة المتخذة واالجراءات المفروضة الموانٌن

 من ممدمة احصائٌة وبحسب م4244 عام خالل االنتحار وحتى اءٌذاال لحد تصل التً العائلٌة والخالفات الماصرات

 الجسدي لالٌذاء امرأة 82 تعرض كذلن للمتل امرأة 96 تعرضت فمد سورٌا وشرق شمال مناطك فً العدالة مجلس



 والجهود المستمر العمل ومع ،   لماصرات زواج حالة 82 و اؼتصاب حالة 35 تسجٌل تم وكذلن عائلٌة خالفات نتٌجة

 المذكورة الحاالت تزال ال أنه إال ، اجتماعٌة ونوعٌة لانونٌة إجراءات عبر المذكورة لالنتهاكات حد لوضع المبذولة

 عام من شهرٌن خالل التالٌة الحاالت تسجٌل تم حٌث م4245 عام بداٌة مع بالممارنة النسبة فً انخفاض مع تتكرر

 اؼتصاب حاالت 5 واٌزاء ضرب حالة 75و الرلة فً حاالت 5و الجزٌرة فً حالتان بٌنها 7 لتل حاالت ، م4245

 على للعمل النسوٌة للمنظمات جٌدة مساحة وتوفٌر المدنً للعمل واسع فضاء توفر وسط وذلن ، واحدة انتحار وحالة

 كافة من المرأة وتمكٌن تعزٌز عن ناهٌن ، ودورها المرأة بؤهمٌة المجتمعً الوعً رفع عبر المذكورة الحاالت خفض

 والمجتمع اإلدارة فً الرٌادي دورها لتمارس النواحً

 :  في مناطق شمال وشرق سوريا  وضع المرأة في المخيمات

تعانً المرأة فً المخٌمات الكثٌر من الضؽوطات النفسٌة من مصاعب و مآسً بسبب تركها لمنزلها و ممتلكاتها و تحمل 

مشاق التهجٌر و لسوة النزوح إلى جانب فمدان المعٌل و التً تفرض ضؽوط إضافٌة حٌث تعٌش ظروؾ لاسٌة و صعبة 

لحمامات المختلطة و الخٌم متالصمة و الراحة معدومة إلى جانب جدا  و تنعدم فٌها أبسط ممومات الحٌاة و الخصوصٌة فا

تحملها أعباء أفراد أسرتها و سوء األوضاع المعٌشٌة مما لد تتسبب بخالفات عائلٌة و تعانً أٌضا  من وجود أمراض 

تصة مزمنة أو أمراض عصبٌة و معاناة المرأة الحامل خاصة من ضؽوطات إضافٌة بسبب عدم توفر مراكز صحٌة مخ

لمخٌمات مات المنتشرة داخل وخارج األراضً السورٌة أما بالنسبة لٌوهذا حال كافة السورٌٌن فً معظم المخفً المخٌم 

المنتشرة فً مناطك شمال وشرق سورٌا تشكل النساء واألطفال الؽالبٌة العظمى من سكان هذه المخٌمات ومعاناتها 

مص فً المساعدات اإلنسانٌة الممدمة والتهمٌش المسٌس للمخٌمات  فً تتشابه فً ظل تشابه الظروؾ الجوٌة الماسٌة ون

المخٌمات المتواجدة فً شمال وؼرب سورٌا من ناحٌة  وهذه المخٌمات  اتجاهاتباع سٌاسة مزدوجة بسبب هذه المنطمة 

ناطك التً تمع تحت المساعدات اإلنسانٌة فً الم بدخولالمعابر التً تسمح  تواجدبسبب المساعدات اإلنسانٌة الممدمة 

سٌطرة الدولة التركٌة واالئتالؾ السوري واتباعهم سٌاسة تهمٌش وعدم السماح بتمدٌم المساعدات الواردة عبر المعابر 

الظروؾ األمنٌة وآلٌات التنظٌم داخل المخٌمات فالمخٌمات  فً اختالؾإلى مناطك شمال وشرق سورٌا رؼم ذلن ثمة 

رؼم الصعوبات المعٌشٌة والصحٌة والنمص الكبٌر فً المساعدات اإلنسانٌة الممدمة  فً شمال وشرق سورٌا فً معظمها

لكنها أكثر تنظٌما  والوضع األمنً فٌها أكثر استمرارا  واالنتهاكات داخل المخٌمات فً حدها األدنى عدا عن مخٌم الهول 

م عوائل لعناصر تنظٌم الدولة كونهم فً معظمه موذلن بسبب اختالؾ طبٌعة األشخاص المتواجدٌن داخل المخٌ

اإلسالمٌة داعش والذٌن ٌتمسكون بالفكر اإلسالمً الجهادي المتطرؾ المائم على العنؾ خاصة  العنؾ االجتماعً 

استدعى المٌام عً المائم على التمٌٌز والتكفٌر والذي ٌصل إلى حد اإلٌذاء النفسً والجسدي وحتى المتل األمر الذي والنو

منٌة داخل المخٌم لتولٌؾ الخالٌا النائمة داخل المخٌم ومنع حاالت المتل التً تكررت كثٌرا  خالل عام بؤكثر من حملة أ

أنه لامت وحدات  ن من نتائجهاام والتً ك7/9/2022م ولؽاٌة 25/8/2022م والتً كانت أخر حملة بتارٌخ 2022

 تشددات ، و نملهم إلى بٌئة آمنة .بتخلٌص فتاتٌن  اٌزٌدٌتٌن من لبضة نساء داعش الم ypjحماٌة المرأة 

إلى تخلٌص عدة فتٌات تعرضن للتعذٌب الوحشً على ٌد نساء المخٌم و كما تم توثٌك العشرات من النساء  باإلضافة

 المتورطات فً أعمال عنؾ و ضبط كمٌات من االسلحة و الذخٌرة .

 فً إدارٌات لبل من ٌدالتؤك تم فمد سورٌا وشرق شمال بمناطك المخٌمات فً النساء ألوضاع متابعتنا خالل ومن

 داخل لها مالئمة معٌشٌة ظروؾ لتوفٌر المحاوالت رؼم المرأة أن المذكورة المخٌمات داخل الجوالت أثناء المخٌمات

 الستمرار الوصول من تمنع صعبة معٌشٌة ظروؾ من تعانً فهً الممدمة المساعدات ضعؾ وبسبب أنه إال المخٌمات

 فً خاصة المجتمع مع االندماج فرص ضعؾ مع المرأة على مضاعفة نفسٌة ضؽوطات فرض وبالتالً وأسري مادي

 تزال ال الظروؾ أن إال المجتمعً الدمج لدعم ظروؾ عدة توفر رؼم مختلفة جنسٌات من نساء ٌحوي الذي روج مخٌم

 وخارج داخل والتنمل بحرٌة التحرن من التنظٌم عناصر من النساء بعض منع مع خاصة الكامل لالندماج  مواتٌة ؼٌر

 . لهم موجهة ارهاب تهم بسبب استالمهم المتواجدات النساء دول  معظم رفض مع أمنٌة لظروؾ المخٌم



 مع التنسٌك بعد ضعٌفة وبنسبة واخرى فترة بٌن والنساء األطفال من مواطنٌهم من بعض باستعادة الدول بعض لٌام مع

 . سورٌا وشرق شمال فً الذاتٌة اإلدارة

 المناطك ومن السوري الداخل من لسرا   مناطمهم من هجروا الذٌن المخٌمات سكان من للمهجرٌن بالنسبة الحال كذلن -

 رؼبتهن عن النساء عبرت حٌث السوري الوطنً والجٌش التركٌة الدولة لبل من السوري الشمال فً احتاللها تم التً

 . مناطمهم من لتهجٌرهم ةكوسٌل اتباعه تم الذي الممنهج للعنؾ التعرض من متخوفات لكنهم المحتلة مناطمهم إلى بالعودة

 الجماعات االرهابية المتطرفة و خطرها على حرية المرأة و وجودها :

 التفجٌرات فً تتمثل ارهابٌة نشاطات عبر داعش اإلسالمٌة الدولة تنظٌم بعناصر ثلةمالمت االرهابٌة ظهور عودة -

 فً عاملة شخصٌات واستهداؾ الذاتٌة لإلدارة فً وعسكرٌة إدارٌة مراكز عدة على الهجوم ومحاولة واالؼتٌاالت

 وعودة االستمرار حالة وكسر الخوؾ نشر لفرض نهجةمم سٌاسة فً العاملة المرأة واستهداؾ والعسكري المدنً المجال

 احتجاز مراكز فً المعتملٌن التنظٌم عناصر لتمرٌر المتكرر المحاوالت وخاصة المنطمة على الممنهج االرهاب فرض

 خاصة  ٌنٌالمدن استهداؾ وعودة التنظٌم سٌطرة عودة من المدنٌٌن على خوفا   ٌفرض ، سورٌا وشرق شمال بمناطك

 تزال ال المحاوالت هذه المجتمع وكسر للسٌطرة ممنهجة كسٌاسٌة التنظٌم لعناصر االول الهدؾ ٌعتبرن اللواتً النساء

 المتنامً التنظٌم وتهدٌد خطر نهاءإل مشتركة عملٌات خالل من الدولً والتحالؾ الدٌممراطٌة سورٌا لوات لبل من تجابه

 أن علما   راضًاأل من المزٌد حتاللال وجوٌة برٌة عسكرٌة عملٌات عبر المنطمة جتٌاحبإ التركٌة التهدٌدات مع خاصة

 واٌواء التنظٌم نشاط لتنامً خصبا   مكانا   أصبحت السوري الوطنً والجٌش التركٌة الدولة لبل من المحتلة األراضً

 سٌطرة تحت الموافمة السوري الشمال مناطك فً والمنظمة المنتشرة المسلحة الجماعات صفوؾ ضمن الفارٌن عناصره

 فً المتواجدٌن التنظٌم عناصر عوائل لتهرٌب المستمرة المحاوالت عن ناهٌن ، السوري الوطنً والجٌش التركٌة الدولة

 نصٌبهم لنن اللواتً النساء بحك خاصة للعنؾ المستمرة والدعوة واالرهاب التطرؾ سمة علٌهم تؽلب والذٌن الهول مخٌم

 عوائل على بماءلإل  ممنهجة محاولة فً المخٌم داخل الحسبة نساء ٌد على المخٌم داخل حتى رهابواإل العنؾ من

 الذي رماال الفكر هذا عن بتعاداال ٌحاول من كل واستهداؾ األطفال بٌن خاصة الجهادي الفكر ونشر التنظٌم عناصر

 المنطمة فً النساء على خاصة وخطره االرهاب عودة امكانٌة من حمٌمٌا   خطر ٌشكل

 النساء االيزيديات :

و ال زالت النساء االٌزٌدٌات وما عانٌّن منه بسبب ممارسات تنظٌم الدولة االسالمٌة  أكبر دلٌل على سٌاسة الممنهجة 

المتبعة بحك المرأة و التً دفعت ثمنا  باهضا  لصراع لم ٌكن لها أي دور فً نشوبه و التً ال تزال نتائجه حاضرة حتى 

هذا الفكر وأثاره ،وبحسب الممابلة التً اجرتها منظمة حموق االنسان فً  ٌومنا هذا رؼم الجهود التً بذلت لمكافحة

 ل وشرق سورٌااحٌث تحدثت عن وضع المرأة االٌزٌدٌة فً شمفً الجزٌرة  الجزٌرة مع إدارٌة لدى البٌت اإلٌزٌدي 

)داعش( سًء جدا   نها صرحت بؤن وضع المرأة بعد هجوم تنظٌم الدولة اإلسالمٌةإوفً منطمة سنجار فً العراق حٌث 

الذٌن ال زالوا ؼٌر لادرٌن على  ح عدد كبٌر من األهالًونز اآلالؾ من النساء لتلن،االستهداؾ المباشر للمرأة بسبب 

إن المرأة لدى المجتمع الٌزٌدي تحظى بمكانة مرمولة لدى المجتمع ، لمنازلهم بسبب األضرار التً حلت بها  العودة 

جعل من المرأة االٌزٌدٌة هدفا  له وال زال الكثٌر من اهالً من لبل عناصر التنظٌم ولد  تم استهدافهالذلن االٌزٌدي 

 سنجار لهذا الولت مفمودٌن )أطفال ،نساء، شباب ،شٌوخ( واألطفال هم النسبة األكبر من حٌث عدد المفمودٌن .

سسات اإلدارة الذاتٌة وجمٌع فً شمال وشرق سورٌا وضع المرأة جٌد حٌث تؤخذ المرأة دورها الفعال فً جمٌع مإ

تموم بتطوٌر  فً إدارة المجتمع االٌزٌدي وتنظٌمه والتعرٌؾ به كما أنها النواحً االجتماعٌة وللمرأة االٌزٌدٌة دورها 

 للوصول إلى هدفها . ىسعتوذاتها 

 

مختطؾ ومنذ بدأ عملٌة  منهملدى داعش اال أنه الٌزال عدد كبٌر  االٌزٌدٌٌن المختطفٌن لتحرٌر  رؼم الجهود المبذولة 

 / امرأة .165بٌنهم / اٌزٌدي / 420لد تم تحرٌر/ التحالؾ ولوات سورٌا الدٌممراطٌة بحك عناصر التنظٌم 



تحرٌر النساء بالتواصل مع أهالً المفمودٌن لجنة  عن طرٌك ٌزٌدي االت ٌموم البٌلٌة البحث عن المفمودٌن آومن حٌث 

ن المخٌم ألن اؼلب مع إدارة المخٌمات للبحث عن النساء والمفمودٌن ضمالمفمودٌن وٌتم التنسٌك عن ذوٌهم  ٌبلؽونالذٌن 

 فٌصعب فً حال العثور علٌهم ،أما خارج المخٌمات  ٌتم ابالغ اللجنة عن وجودهم  حٌث ن داخل المخٌماتالنساء ٌتواجد

ٌاجاتهم من طعام جمٌع احت كما ٌتم تؤمٌن،وابالؼهم بالتواصل مع األهل  ٌتمالوصول إلٌهم ، عندما ٌتم تحرٌر أحد النساء 

فً البٌت اإلٌزٌدي لفترة من الزمن كً ٌستطٌعوا التؤللم مع  وٌبمونطمئنان عن وضعهم الصحً ،وشراب ولباس واال

تنظٌم الدولة اإلسالمٌة) داعش( حتى تستمر حالتهم النفسٌة عناصر من حولهم بسبب الخوؾ والرعب الذي عاشوه لدى 

ن وٌتركن أوالدهن الذٌن ولدوا نتٌجة االؼتصاب الذي تعرضوا له من عناصر التنظٌم بسبب ٌد من النساء ٌؽادرالعد

رفض أهلهم استمبال هإالء األطفال الذٌن ٌبمون فً دار راعٌة ٌشرؾ علٌه البٌت االٌزٌدي لكن العدٌد من النساء 

رٌك منظمات إنسانٌة وتمكن من استعادة أطفالهن وأخذهم االٌزٌدٌات بعد مفرهن بفترة عدن للمطالبة بؤوالدهن عن ط

 .معهم .

/ إلى ذوٌهم فً شنكال ،وأما 7م تم تسلٌم جمٌع الذٌن كانوا متواجدٌن لدى البٌت اإلٌزٌدي وبلػ عددهم /2022 عاموفً 

 م لم ٌتم تسلٌم إي حالة حتى اآلن .2023فً سنة 

 

 واقع المرأة في المناطق المحتلة : 

م و انتهاكات عدٌدة بحك النساء و الفتٌات فً المناطك المحتلة فالمرأة تتعرض للعنؾ و اإلهانة و ترتكب ظهرت جرائ

جرائم بشعة من تعذٌب و اؼتصاب و خطؾ و خاصة فً المناطك المحتلة من لبل االحتالل التركً و فصائله المسلحة 

ى تلن المناطك التً تسببت بمتل مئات المدنٌٌن العزل باإلضافة إلى استخدام كافة أنواع األسلحة و المصؾ المستمر عل

بٌنهم أطفال و نساء باإلضافة إلى تدمٌر البنٌة التحتٌة و استهداؾ األماكن األثرٌة و إجبار األهالً على النزوح من 

ال بهدؾ ختطاؾ المدنٌٌن و خاصة النساء و األطفاالل التركً بهذا المدر بل باشر بلراهم و مدنهم و لم ٌكتؾ االحت

تهجٌرهم بالموة و إخراجهم من دٌارهم و توطٌن بدال  منهم عوائل عناصر الفصائل المسلحة والالجئٌن السورٌٌن داخل 

و تحت  ،األراضً التركٌة وعوائل التركمان وذلن لتحمٌك هدؾ تركٌا فً الحصول على التؽٌٌر الدٌمؽرافً فً المنطمة

لالؼتصاب  نة تلجؤ العدٌد من النساء إلى االنتحار خوفا  من العار و تتعرضالظروؾ   االلتصادٌة و االجتماعٌة السٌئ

بعد خطفهّن من لبل فصائل الجٌش التركً فٌعتبرون أن االنتحار المالذ الوحٌد للخالص من الظلم و الذل الذي ٌعٌشونه 

العائالت ال توجد لدٌهم معٌل باإلضافة إلى عدم توفر سبل العٌش من مؤوى و مؤكل و مشرب و باإلضافة إلى العدٌد من 

فٌتم استؽالل أوضاعهم المادٌة وٌصبحون عرضة لإلتجار تحت مسمٌات مختلفة منها الدعارة وتزوٌج الماصرات 

والهجرة البرٌة عبر الحدود واالختطاؾ واالبتزاز الذي أصبح مصدر تموٌل ووسٌلة لدفع العوائل على ترن مناطمهم 

تً أصبحت تجارة رائجة والعدٌد من االشتباكات بٌن الفصائل سببها الخالؾ فً السٌطرة والهجرة عبر الحدود البرٌة ال

على معابر التهرٌب المختلفة الحدودٌة وحتى داخل األراضً السورٌة ، كذلن تموم الشرطة العسكرٌة فً كل من عفرٌن 

م حموق المرأة كما استهدفوا ناشطٌن ورأس العٌن وتل أبٌض بتمٌٌد الحرٌات األساسٌة ومنع التجمعات أو أي نشاط ٌدع

فً مجال حموق المرأة واستخدموا العنؾ والتهدٌد بحمهم خاصة  النساء منهم وذلن لمنع االنخراط فً الحٌاة العامة  

والتؤثٌر على المجتمع حتى أن العدٌد من الناشطات فً مجال حموق المرأة تراجعن وتخلٌن عن عملهن خوفا  من 

الخطؾ وحتى المتل ومواضٌع المساواة بٌن الجنسٌن والجندرة ومناهضة التمٌٌز ضد المرأة هً التعرض لالعتمال و

أمور تعتبر مخالفة لشرٌعتهم ونظام حٌاتهم الذٌن انتهجوه فً المناطك المحتلة فانتهان الهوٌة والحضارٌة واألعراؾ 

ساسً لمنع تطور الثمافة االجتماعٌة وفرض والتمالٌد وحتى الفلكور واللباس وممارسة اإلرهاب االجتماعً هو هدؾ أ

سٌاسة الدٌن الواحد والتطرؾ فً الفكر واإلرهاب كسٌاسة ممنهجة خاصة  بحك المرأة لكسر إرادة المجتمع وإرؼامهم 

 على الرضوخ وٌعتبر االعتمال التعسفً واإلخفاء المسري وسٌلة ناجحة لتحمٌك هذه السٌاسة المنشودة .

 



وضع المرأة فً المناطك المحتلة ؼاٌة فً الصعوبة خاصة  فٌما ٌتعلك بمجال العنؾ الجنسانً فال ٌوجد منظمات أو حتى 

المرأة معزولة تماما  عن الحٌاة االجتماعٌة خوفا  من وجهات مدنٌة أو إدارٌة ٌمكن أن تمدم المساعدة المانونٌة أو الحماٌة 

نسً وال مالجئ إلٌواء الناجٌات اللواتً ٌرؼبّن فً طلب االنتصاؾ ال ٌوجد الوضع االجتماعً المرتبط بالعنؾ الج

أمامهم سوى المجلس المحلً المدنً المتشدد دٌنٌا  ولجان التظلم التً ٌعمل بها ذكور فمط وهً ؼٌر فاعلة وال تعمل إال 

 ن العائلة .بؤحكام وفرضوها على أساس الشرٌعة المتشددة والتً تعتبر تظلم المرأة نشاذ ونفور م

ٌعتبر ما ٌسمى الجٌش الوطنً الحر اتفالٌة سٌداو  داخلٌة كبٌرة ضد مشاركتهن، حٌث اتتواجه النساء السورٌات ضؽوط -

العالمٌة حول حموق المرأة وؼٌرها من االتفالٌات الحمولٌة الدولٌة مخالفة للشرٌعة اإلسالمٌة، بل ٌصنفونها كخطر كبٌر 

تفصٌال . لذا تجد النساء السورٌات أنفسهن فً خضّم هذا الصراع الذكوري على أرضٌة على المجتمع وٌرفضونها جملة و

 .هشة فً ؼٌاب ملحوظ ألطر لانونٌة مناسبة ٌمكنها أن تحمٌهن من العنؾ السلوكً والتهمٌش

بات وفً سٌاق العمل النسائً مع المنظمات الدولٌة المتواجدة فً مناطك النزاع فً سورٌا تواجه الموظفات وصاح

المشارٌع الممّولة دولٌا  تزاٌدا  ملحوظا  فً الخطاب التحرٌضً ضد عملهن، وسط ادعاءات بكونهّن مجّرد أدوات للؽرب 

ٌنفذن مخططات معادٌة للشرٌعة وللعرؾ االجتماعً. تعّرض هذه االتهامات الموظفات والناشطات السورٌات فً 

 .ٌولوجٌا  المإسسات الدولٌة وزمالئهن لخطر العنؾ المبرر أٌد

ن المرأة من عة له ال تستطٌع العمل بمفردها ألكما أن النساء فً المناطك المحتلة من لبل الجٌش التركً والفصائل التاب

نظر تلن الجماعات ٌجب أن تبمى لاطنة فً المنزل ال ٌحك لها ابداء رأٌها أو مشاركة الرجل فً الحٌاة فهً لدٌهم كالعبد 

 دون أن تعترض على إي شًء .تسٌر كما ٌرٌد الرجل فمط 
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