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 بیان رابطة النساء الدولیة للسالم والحریة حول احتجاز النساء في سجون النظام السوري

 

وق حقائق حول االنتھاكات الواسعة لحقترحب رابطة النساء الدولیة للسالم والحریة بتقریر لجنة تقصي ال
اإلنسان في سوریا، وتدرك التحدیات التي تواجھھا اللجنة بینما تستمر الحكومة السوریة بمنعھا من الدخول 
الى األراضي السوریة واجراء تحقیقاتھا المستقلة. ومع ذلك، فإننا نأسف بشدة أن الجرائم التي یرتكبھا نظام 

 ات لم تأخذ حیزا كافیا في تقاریر اللجنةاألسد ضد النساء والفتی

 

ال شك أن جمیع أطراف النزاع في سوریا ارتكبت انتھاكات خطیرة ضد النساء. لكن ال بد من اإلشارة أنھ 
من  ٪91منذ اندالع الثورة السوریة قبل خمس سنوات من الیوم، ال یزال النظام السوري مسؤول عن 

لنظام تعسفا من النساء أربعة عشر ضعف ما اعتقلتھ داعش، وتسعة وفیات النساء والفتیات، وقد اعتقل ا
أضعاف ما اعتقلتھ جماعات المعارضة المسلحة. عدد النساء الالتي قتلن تحت التعذیب فقط على أیدي 
النظام ھو ضعف جمیع ضحایا داعش، ومع ذلك ال زال الجناة یتمتعون بحصانة مطلقة على الصعید الوطني 

 .مع الدولي في وضع السبل ألي شكل من أشكال المساءلةبینما فشل المجت

 

تعیش النساء أوضاعا مروعة في سجون النظام ومراكز احتجازه بما فیھا تلك الخاصة بالنساء. قدمت أحد 
المعتقالت السابقات التي كانت حبلى شھادة عن تعرضھا للركل والصعق بالكھرباء والتحرش الجنسي اثناء 

ق سراحھا انجبت طفالً مشوھا. ال یقتصر أثر االعتقال علي النساء بفترة احتجازھن، االعتقال، وبعد اطال
حیث تتعرض النساء المعتقالت عند األفراج عنھن لمصاعب شدیدة في استئناف حیاتھن الیومیة. ویظھر 

لنبذ ل ذلك جلیا في المجتمعات التي تترسخ فیھا قواعد السلطة األبویة، حیث تتعرض المعتقالت السابقات
 من قبل مجتعاتھن وأحیانا من قبل أسرھن وال یتلقین اي شكل من أشكال الدعم النفسي أوالتعویض القانوني

 

نطالب المجتمع الدولي بإعادة النظر في نھجھ في مواجھة اإلفالت التام من العقاب على االنتھاكات الجسیمة 
یتوقف عند اإلدانة وإعداد التقاریر، وان یشرع  لحقوق النساء في سوریا. كما ندعو مجلس حقوق اإلنسان أال

باتخاذ تدابیر فعالة ومستدامة إلنقاذ حیاة عشرات اآلالف من المعتقلین السوریین، وال سیما النساء، الذین 
 .یتعرضون للتعذیب بینما أقرأ ھذا التقریر، وبینما تسمعوه


