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 مقدمة

ي فيه العالم اليوم 
ي الوقت الذي يحتف 

 
"اليوم العالمي للمرأة"، الذي أعلنته األمم المتحدة بـبالمرأة وحقوقها ف

ي 
 
ي  تتعرضمن مارس/آذار من كل عام،  8ف

 
ق األوسط النتهاكات حقوقية المرأة العربية ف العديد من بلدان الشر

ي بعض األحيان حياتها. 
 
 جسيمة كلفتها ف

ق األوسطو   من الرجل ال تزال العديد من حكومات الشر
ً
ي العديد ا مبينه وتمارس التميب    تعتبر المرأة أقل شأنا

 
ف

ي بشكل . كما ُيالحظ ذلك من مجاالت الحياة باإلضافة إىل الحقوق األساسية ي  جلي
 
 ف

ً
ي تشهد حروبا

البلدان الت 

ي دفعت المرأة فيها  ،ونزاعات مسلحة كسورية واليمن
 لتلك والت 

ً
اعات تنويع بي   استهدافثمنا أو  ها بالقتلالب  

 . االعتقال واإلخفاء القشي

ي السياق،
 
ي ُسجي  وف

ي العديد من البلدان وعل رأسها سورية وقوع المئات من الضحايا من النساء اللوات 
 
ل ف

ي وحصار المدنيي   أو قضي   إثر  ي أقبية المعتقالت وسجون األمن  القصف الجوي والبر
 
تحت التعذيب ف

 والمخابرات. 

ق األوسط ومنها سورية  ي بلدان الشر
 
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وضمن عمله برصد وتوثيق االنتهاكات ف

  ومص 
 
ي ط المرصد األورومتوسوالسعودية واليمن وليبيا، يسل

طي الضوء اليوم عل بعض االنتهاكات الت 

 للمنظمات والمؤسسات 
ً
 إىل أن يشكل التقرير الموجز دافعا

ً
ي تلك البدان، ساعيا

 
تعرضت لها المرأة العربية ف

ق  ي مختلف بلدان الشر
 
ي سبيل دعم ومنارصة المرأة العربية ف

 
الداعمة للمرأة لبذل المزيد من الجهود ف

 األوسط. 

 سوريا

حالة حرب غب  مسبوقة استخدمت فيها جميع أنواع األسلحة من قصف  2011سورية منذ العام تعيش 
ي طالت بجوي وبري 

شت  أنواع القذائف من صواريــــخ وبراميل متفجرة، باإلضافة إىل حمالت االعتقال الت 
 آالف المدنيي   

ُ
ي ت

ذها ، والت 
ي
بالرغم من تفاوت نسب المسؤولية بي   تلك  ،مختلف األطراف المتنازعةنف

 األطراف. 

ة األعمال العسكرية  ورغم تراجع وتب 
ي
ي طالت المرأة السورية استمرت طيلة  ، إال أن

، 2018عام االنتهاكات الت 
ي حي   1361أكدت مصادر حقوقية للمرصد األورومتوسطي مقتل " إذ 

 
، ف ي

" امرأة وفتاة خالل العام الماض 
ي سورية منذ العام بلغت 

 
 27200ما يزيد عن  2018وحت  نهاية  2011الحصيلة اإلجمالية للضحايا النساء ف

 ضحية. 



 

 

 

  ،وبحسب ما وثقته المصادر الحقوقية
ي
% من الضحايا السوريات قضي   عل يد القوات 91حواىلي  فإن

 . رية والمجموعات المتطرفة المعارضةيد قوات المعارضة السو عل  ت البقيةيما قض، فالحكومية

ي سورية، بل أضيف إليه ذي تعرضت لهال الوحيد  االنتهاكلم تكن أعمال القتل والتصفية و 
 
جملة  المرأة ف

ي شملت االعتقال واالخفاء القشي والتعذيب واالغتصاب
ي  إذ ، من االنتهاكات الت 

 
بلغ عدد المعتقالت ف

ي سجون فصائل  8057ة السجون التابعة للحكومة السوري
 
ي حي   يبلغ عدد المعتقالت ف

 
امرأة وفتاة، ف

ي سجون التنظيمات اإلسالمية المتشددة، ونحو  489امرأة وفتاة، و 911المعارضة ما يقارب 
 
امرأة وفتاة ف

ي سجون قوات اإلدارة الذاتية الكردية.   449
 
 امرأة ف

  األورومتوسطي  ويالحظ
ي
ي  الفاعلةتلك الجرائم أدى إىل تمادي األطراف  القانونية عنلة ءغياب المسا  أن

 
ف

ي  الحرب السورية
 
ي ظل ،المرأة السورية استهدافف

 
ي دوىلي جاد لمحاسبة األطراف  عدم وجود  ف

أي حراك قانوت 
ي 
 . جرائمتلك الترتكب الت 

 السعودية 

ي  حزمةبإعالنها ما روجت له السلطات مبالرغم 
 
ي تهدف إىل توسيع الحريات ف

من اإلصالحات الحقوقية الت 
 لما رصده ، المملكة وعل رأسها حقوق المرأة

ً
  ،ألورومتوسطي اإال أنه وعل أرض الواقع ووفقا

ي
التضييق  فإن

 ،
ً
ي السعودية ال يزال مستمرا

 
حملة اعتقاالت طالت  2018عام نفذت السعودية خالل إذ عل المرأة ف

 بتهم غب  واضحة.  ناشطات حقوقيات

ي شهر مايو ف
ي / ف 

 يعهني وجمجي   الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، ل ، اعتقلت السلطاتأيار الماض 
اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال عل  اشطات حقوقياتن

 .النساء

 و 
ُ
ي السجون السعوديةن

 
 تعرضها بوالداأفاد  إذ  ،قل عن عائلة الناشطة لجي   الهذلول تعرض ابنتهم للتعذيب ف

ب والتعذيب بالكهرباء والتهديد باالغتصاب.  ابنتهما   للص 

ي المملكة العربية السعودية عن اإلصالحات ومنح 
 
وبشكل عام ورغم الحديث المتكرر من قبل الساسة ف

  ،الحريات للنساء 
ي
ي الإل

 
ة مملكلة  أن النساء ف ي  تمس حقهنال يزلن يتعرضن النتهاكات خطب 

 
حرية التعبب  ف

ي السعودية. الرأي، باإلضافة إىل سجي  عن
 
 ل حافل من االنتهاكات فيما يتعلق بالمساواة بي   الرجل والمرأة ف

 



 

 

 

 اليمن

/صالح وقوات  ي )الذي تقوده السعودية(أدى استمرار المعارك بي   مليشيا الحوثيي   إىل تردي  التحالف العرتر

ي اليمن، 
 
 إالمتحدة ت عنه األمم قالالذي و األوضاع اإلنسانية ف

ي
ي العالمه "ن

 
 . "يشهد أسوأ أزمة إنسانية ف

امن مع األزمة اإلنسانية  ، وبالب  
ي
ة بحق قت ُوث ، سواء من طرف النساء اليمنياتالعديد من االنتهاكات الخطب 

/ صالح  ي
. ال تحالفمن طرف قوات الأو ميليشيا الحوت  ي  عرتر

اعات ي مناطق الب  
 
 فإ ،وكما هو الحال ف

ي
ي طال ن

 ،االستهداف المباشر  المرأة اليمنية كان تأبرز االنتهاكات الت 

 . شظايا القذائف وانفجار األلغام األرضيةالرصاص و فعل اليمنيات ب 1633إصابة الذي أدى إىل و 

  ،متسببة باإلصاباتأما عن الجهات ال
 
 دت مصادر حقوقية للمرصد األورومتوسطي أك

ي
امرأة يمينة  1312 أن

صير  
ُ
ي حي   أصيب أ

 
ي وصالح، ف

ي  180 تبسبب انتهاكات جماعة الحوت 
امرأة بسبب انتهاكات جماعة الحوت 

ي التانتهاكات قوات  حالة إصابة بسبب 114وحدها بعد فك ارتباطها بقوات صالح، فيما سجلت  حالف العرتر

لت بقيادة السعودية ي والمقاومة الشعبية. انتهاكات حالة بسبب  13، وُسجي
 قوات الجيش اليمت 

 مرص

ي العام 
 
ي طالت نساء مصيات 2018شهدت جمهورية مص العربية ف

 ،العديد من االنتهاكات الحقوقية الت 

ي عدد المعتقالت والمحتجزات سجي  إذ 
 
 ف

ً
 ملحوظا

ً
 ارتفاعا

ً
ل المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان مؤخرا

ي الوقت الحاىلي ، ذوات التوجه السياسي المعارض
 
ي 64) نحو  وبلغن عددهني ف

( معتقلة، فيما وصل عدد اللوات 

خف  
ُ
 ( سيدات، لم تعرف أماكن احتجازهن بعد. 5إىل ) ل قشيبشك ي  ن أ

ي مص تتم عل الرغم من أن الدستور أكد وكان المرصد األورومتوسطي 
 
أن االنتهاكات بحق المرأة ف

يعات المحلية المصية تنص عل العد ي تحوالتشر
االعتقال  ظر يد من القواعد والمواد القانونية اإللزامية الت 

ي 
  . كافة  أشكال العنفمن وتوفر حماية خاصة للمرأة  ،التعسف 

عل أن المرأة المصية، وباألخص ذات االنتماء السياسي المعارض لنظام الحكم  ورومتوسطي األوشدد 

حقوق أساسية لعدد من  حيث رصد األورومتوسطي انتهاك، للتنكيل ومتصاعد دائم بشكل معرضة 

 المحتجزات والمعتقالت، تعرضن لها خارج إطار القانون واللوائح التنفيذية الملزمة. 

 

 



 

 

 

 ليبيا

 
ي
ق األوسط إىل ظهور مشكالت اجتماعية وقانونية أد ي الذي تشهده ليبيا والعديد من بلدان الشر

ى التوتر األمت 

 ة. تتعلق بالمرأة الليبي

ي المشكالت المتعلقة بزواج المرأة الليبية من  2018األورومتوسطي خالل العام  رصد و 
 
 ف

ً
 ملحوظا

ً
ارتفاعا

 ، ي  زواج ة يتم تقييد حرية المرأ إذ أجنتر
َّ
، ُعد ي االختيار بعدة قيود قانونية واجتماعية. وعل مدار السني  

 
ف

ي ليبيا من حيث مدى قبوله ورفضه سواء من قبل 
 
ا ف

ً
الليبيات من أجانب من أكب  الملفات حساسية وتعقيد

ي تتحسس من الزواج األ 
زز ذلك تركيبة المجتمع القبلية الت  ي ألسباب ثقافية الدولة أو المجتمع، وعن جنتر

 .واجتماعية

 األورومتوسطي وأشار 
 
 لل
ً
وجة من إىل أنه وخالفا وج من غب  ليبية، ال يحق ألبناء الليبية المب    

ي الذي يب  يتر

 إىل أنهم يصبحون 
ً
ي غالبا

ي التمتع بجنسية أمهم إال وفق تعقيدات تفض  ما لم يحصلوا عل جنسية  –أجنتر

  -والدهم
ا
ي يتمتع أطفال

 عديمي الجنسية، وهم عل أية حال ال يتمتعون بمجانية التعليم والرعاية الصحية الت 

ف لهم بالحقوق السياسية.  ي المواطنة، وال يعب 
 
 ف

ا
، ويصادر حقهم كامًل ي  بها األطفال الذين ولدوا ألب ليتر

ي هذا الخصوص تخالف اال وأكد المرصد أن
 
امات الدولية عل ليبيا المعاملة القانونية للمرأة الليبية ف لب  

بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء عل كافة أشكال التميب   ضد المرأة، والعهد الدوىلي الخاص 

 بالحقوق المدنية والسياسية. 

ورة تعديل قانون الزواج من غب  الليبيي   والليبيات رقم  لسنة  15ودعا المرصد األورومتوسطي إىل رص 

يك حياتها وبما يتماسر مع المواثيق واالتفاقيات م، بما يكف1984 ي اختيار شر
 
ل حق المرأة الليبية وحريتها ف

 . ا الدولية المصادق عليها من قبل ليبي

 

 

 

 

 



 

 

 

 نتائج وتوصيات

 

 يؤكد المرصد األورومتوسطي  ،أمام ما سبق
ي
ي  أن

كرتاالنتهاكات الت 
ُ
ي هذا التقرير الموجز هي جزء  ذ

 
من ف

ق األوسط، وعليه يدعو  ي بعض دول الشر
 
 إىل: معاناة المرأة العربية ف

ي كافة  -
 
امها بمعايب  حقوق اإلنسان ف  

 الب 
ً
اماتها الدولية، خصوصا ام السلطات المحلية بالب   ورة الب   رص 

، أو تعريضهن اإلجراءات  ي
يعية والقضائية ذات الصلة باعتقال النساء بشكل تعسف  التنفيذية والتشر

 للمحاكمة أو ظروف احتجازهن. 

ي وإخفاء  -
ي تتعرض لها المرأة من اعتقال تعسف 

وقف كافة ممارسات العنف السياسي والممارسات الت 

 قشي. 

. اإلفراج الفوري عن النساء المعتقالت ألسباب سياسية أو  -  عل خلفيات تتصل بالرأي والتعبب 

يعات والقواني   المحلية بما يضمن حصول المرأة عل كافة حقوقها المدنية ومنها  - العمل عل تطوير التشر

ي الحقوق المدنية. 
 
 حقها بمنح الجنسية ألطفالها، وحقها بمساواتها مع الرجل ف

ق  يةالعسكر  العملياتالعمل عل تحييد المدنيي   ومنهم النساء عن  - ي الشر
 
اع ف ي تشهدها مناطق الب  

الت 

. األوسط ام بالقانون الدوىلي
 ، وحث جميع األطراف عل االلب  

، وال سيما اللجان والمقررين الخواص المعنيي    ي الختام، يطالب المرصد األورومتوسطي المجتمع الدوىلي
 
وف

ي بمسألة
ق األوسط، ومنها الفريق العامل المعت  ي ترتكب بالشر

، والمقرر  بالجرائم الت  ي
االحتجاز التعسف 

ي بحقوق المرأة، والفريق 
ي بمسألة التعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعت 

الخاص المعت 

 ، ي هذا التقرير بمراقبة العامل بحاالت االختفاء القشي أو غب  الطوعي
 
ي البلدان العربية المذكورة ف

 
الوضع ف

ي تلك البلدان لوقف انتهاكاتها عن كثب، والسعي إىل رصد االنتها 
 
كات وتوثيقها، والضغط عل الحكومات ف

 . بحق المرأة بشكل تام وفوري، وتقديم المسؤولي   عن ارتكابها للعدالة

 


