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أواًل: النظــام الســوري قتــل 74 امــرأة تحــت التعذيــب ال يصــح نموذجــًا 
ــة معــه: للمقارن

عانــى المجتمــع الســوري علــى مــدى األحــد عشــر عامــًا الماضيــة مــن تبعــات النــزاع المســلح، وتتأثــر النســاء الفتيــات 
بشــكل خــاص بســبب مركزهــن فــي المجتمــع وجنســهن، وقــد تحدثنــا فــي العديــد مــن تقاريرنــا الســنوية التــي نصدرها 
فــي اليــوم الدولــي للمــرأة فــي 8/ آذار، وفــي 25/ تشــرين الثانــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، عــن 
االنتهــاكات التــي وقعــت علــى خلفيــة النــزاع وبيــن أطرافــه بشــكل أساســي، وكيــف انعكــس ذلــك مــن عنــف وقتــل 
وتهجيــر واختفــاء قســري وتعذيــب وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات علــى المــرأة، إال أن االنتهــاكات الواقعــة علــى المــرأة ال 
تجــري فقــط بيــن أطــراف النــزاع، منتهكــة بذلــك القانــون الدولــي اإلنســاني، بــل إن كثيــرًا مــن االنتهــاكات بحــق المــرأة 

وقعــت فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا قــوى النــزاع، أي بحــق المجتمعــات التــي تحكمهــا.
 

لقــد تأمــل الســوريون الذيــن شــاركوا فــي الحــراك الشــعبي أن تكــون المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام 
الســوري نمــاذَج فــي الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة واســتقالل القضــاء، ومــا إلــى ذلــك مــن مقتضيــات 
دولــة القانــون، لكــن هــذا لــم يحــدث، وغالبــًا مــا تقــوم الســلطات فــي تلــك المناطــق بمقارنــة حالــة الحريــات، والحقــوق 
والقضــاء مــع النظــام الســوري، وهــذه المقارنــة مســتهجنة أشــدَّ االســتهجان، ألن المقارنــة عــادة مــا تتــم مــع 
األنظمــة الحضاريــة التــي تحتــرم القانــون الدولــي، وليــس مــع نظــام متــورط فــي ارتــكاب العديــد مــن االنتهــاكات التــي 
ــب،  ــَل 74 امــرأة تحــت التعذي ــات اإلخفــاء القســري، وقت ــم حــرب، ومــارَس عملي ــم ضــد اإلنســانية وجرائ تشــكل جرائ
ــة، وأنشــأ محاكــم أمنيــة تتبــع لألجهــزة األمنيــة بهــدف تصفيــة الخصــوم،  وكتــب دســتورًا يجســد صفــات الدكتاتوري
هــذا نظــام متوحــش مــارس أفظــع االنتهــاكات بحــق المــرأة التــي طالبــت بالتغييــر السياســي، وشــرَّد مالييــن النســاء، 

واعتقــل تعســفيًا عشــرات آالف النســاء.

لــكل مــا ســبق، فــإن هــذا التقريــر يقــوم بعرض تحديث لقاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ويســتعرض 
حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الفظيعــة التــي وقعــت علــى المــرأة، علــى خلفيــة النــزاع المســلح الداخلــي، وكانتهــاك للقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان، كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى، يتحــدث عــن االنتهــاكات واالعتــداءات التــي وقعــت بحــق المــرأة 
ــر  ــة تحري ــة، هيئ فــي مناطــق القــوى المســيطرة الرئيســة الثــالث: المعارضــة المســلحة، قــوات ســوريا الديمقراطي

الشــام، والتــي تنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

واالنتهــاكات ضــد المــرأة تعتبــر عقبــة أمــام تحقيــق التنميــة، والمســاواة واالنتقــال نحــو الديمقراطيــة والســلم، كمــا 
أنهــا تغــرس الخــوف وانعــدام األمــن لــدى المــرأة، وتعرقــل ممارســتها لألنشــطة األساســية كالعمــل والتنقــل 
والتعليــم، والمشــاركة السياســية واالجتماعيــة، لــذا ال بــدَّ مــن فضــح االنتهــاكات بحــق المــرأة، وتعريــة مرتكبيهــا، 
والعمــل علــى تشــريع قوانيــن تواجــه مرتكبــي االنتهــاكات، كل ذلــك ضمــن مســعى تمكيــن النســاء اللواتــي مــورس 
العنــف ضدهــن مــن الوصــول إلــى شــكل مــن أشــكال المحاســبة، والتخفيــف مــن وطــأة االنتهــاكات، نحــو القضــاء 

ــًا، وهــذا يســتلزم تضافــر األســرة والمجتمــع، ورفــع درجــة الوعــي األســري والمجتمعــي. عليهــا نهائي
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ثانيًا: منهجية:

خــالل عمليــات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة التــي نقــوم بهــا منــذ آذار/ 2011، رصدنــا كمــًا متنوعــًا مــن االنتهــاكات الواقعة 
ضــدَّ المــرأة الســورية، وقمنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة باالنتهــاكات التــي وقعــت عليهــا، تحتــوي الجهــة التــي قامــت 
باالنتهــاك، وتاريــخ الحادثــة، وموقعهــا، وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل، وتظهــر قاعــدة البيانــات تصــدر النظــام الســوري 
ــات القتــل،  ــة بحــق المــرأة الســورية، وبشــكل خــاص عملي ــي والروســي لمجمــل االنتهــاكات المرتكب ــه اإليران وحليفي
االعتقــال التعســفي، االختفــاء القســري، ونقــوم بمراكمــة البيانــات بشــكل دوري، وإصــدار إحصائيــات شــاملة كــي 
نظهــر الخســارة الهائلــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع الســوري جــراء االنتهــاكات التــي وقعــت علــى المــرأة، وســوف 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا بحــقِّ  نعــرض حصيلــة محدثــة للبيانــات ألبــرز االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النِّ

نــا مــن توثيقهــا. الســيدات “اإلنــاث البالغــات” منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2022، التــي تمكَّ

ويتحــدث التقريــر فــي قســمه الثانــي عــن بعــض جوانــب معانــاة المــرأة واالنتهــاكات الممارســة ضدهــا فــي المناطــق 
الواقعــة خــارج ســيطرة النظــام الســوري، وقــد تحدثنــا مطــواًل عــن انتهــاكات النظــام الســوري، ونخصــص هــذا الجــزء 
ــز علــى االنتهــاكات األوســع واألكثــر ضــررًا، حيــث نســتعرض  مــن التقريــر للحديــث عــن انتهــاكات األطــراف األخــرى، ونركِّ
حصيلــة ثمانيــة أشــكال مختلفــة مــن العنــف وهــي التــي تمكنــا مــن توثيقهــا والتــي تعرضــت لهــا الســيدات علــى خلفيــة 
أنشــطتهن وحصيلــة القتــل بدافــع جنســاني، ولكوننــا نصــدر تقريــرًا ســنويًا فــي اليــوم الدولــي للمــرأة، فســوف نذكــر 

اإلحصائيــات التــي تمكنــا مــن توثيقهــا فــي غضــون عــام، أي منــذ آذار 2021 حتــى آذار 2022.

إضافــة لمــا ســبق، فــإن التقريــر يرتكــز علــى الروايــات واللقــاءات التــي أجريناهــا مــع الســيدات الناشــطات والعامــالت 
فــي مجــاالت مختلفــة واللواتــي تعرضــن إلحــدى االنتهــاكات الــواردة فــي التقريــر، وذلــك ضمــن المناطــق التــي تخضــع 
لســيطرة كل مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، هيئــة تحريــر الشــام، قــوات الجيــش الوطني/فصائــل المعارضــة 
المســلحة، وذلــك إمــا عبــر زيارتهــم مباشــرة أو عبــر برامــج االتصــال، ونســتعرض فــي هــذا التقريــر 9 روايــات حصلنــا 
عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــاهدات، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد اســتخدمنا فــي معظمهــا 
أســماء مســتعارة، وقمنــا بإخفــاء المعلومــات المتعلقــة التــي تشــكل خطــورة أمنيــة علــى الشــاهدات كالجهــة التــي 
تعملــن لصالحهــا أو المناطــق التــي يقيمــَن فيهــا، بنــاًء علــى طلبهــن ومنعــًا من تعريضهــن للمضايقــات أو المالحقة 
األمنيــة، لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن 
التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف 
التقريــر وعمليــات التوثيــق، وكل ذلــك وفــق البرتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى 

دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.
 

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
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 ثالثــًا: حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الواقعــة علــى المــرأة بحســب قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )علــى خلفية النزاع المســلح 

أو انتهــاك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 16228 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2022، يتوزعــن علــى النحــو التالــي:
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قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(1 : 11952 	 
القوات الروسية: 977	 
تنظيم داعش: 587 	 
هيئة تحرير الشام2 : 77	 
جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني3 : 882 	 
قوات سوريا الديمقراطية: 165 	 
قوات التحالف الدولي: 658 	 
جهات أخرى: 930 	 

 
يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا مــن الســيدات أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن قرابــة 74 % 
مــن حــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري 

اســتهداف الســيدات بعمليــات القتــل، وتأتــي ثانيــًا القــوات الروســية.
 

باء: االعتقال/االحتجاز التعسفي أو االختفاء القسري:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 9774 ســيدة ال تزلــَن قيــد 
االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 

2022، يتوزعــن علــى النحــو التالــي:

1  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، 

هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، 

وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي 

وال توجــد هيكليــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس 

رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

2 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

3 مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.
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قوات النظام السوري: 8096 	 
تنظيم داعش: 255 	 
هيئة تحرير الشام: 44 	 
جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 857 	 
قوات سوريا الديمقراطية: 522 	 

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا مــن الســيدات أن النظــام الســوري هــو 
المســؤول عــن قرابــة 83 % مــن حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع. وهــذا يــدل علــى 
 مخطــط ومــدروس.

ٍ
تعمــد النظــام الســوري مالحقــة واعتقــال/ احتجــاز وإخفــاء اإلنــاث بدوافــع متعــددة، علــى نحــو

 
تاء: الموت بسبب التعذيب:

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 93 ســيدة بســبب التَّعذيــب علــى يــد 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2022، يتوزعــن علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 74 	 
تنظيم داعش: 14 	 
قوات سوريا الديمقراطية: 2 	 
جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 2 	 
جهات أخرى: 1 	 
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 وتشــير ســجالت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن مــن بيــن الضحايــا الســيدات اللواتــي قتلــن 
بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري، ســيدة واحــدة وردت صورتهــا ضمــن مجموعــة صــور قيصــر، 

ــا.  ــى أنهمــا توفيت ــي عل ــان قــام النظــام الســوري بتســجيلهما فــي الســجل المدن وســيدتان اثنت

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا الســيدات بســبب التعذيــب أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن 
قرابــة 80 % مــن حــاالت القتــل بســبب التعذيــب مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع.

 
ثاء: العنف الجنسي:

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 11523 حادثــة عنــف جنســي ضــد اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 
ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2022، تتوزعــن علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 8013	 
تنظيم داعش: 3487	 
قوات سوريا الديمقراطية: 12	 
جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 11	 

يظهــر الرســم البيانــي الســابق أن النظــام الســوري مســؤول عــن قرابــة %70 مــن حــاالت العنــف الجنســي 
المســجلة لدينــا، يليــه تنظيــم داعــش، وقــد مــارس الطرفــان العنــف الجنســي كســالح حــرب اســتراتيجي وأداة 

تعذيــب وانتقــام ضــد المجتمــع الســوري.
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رابعــًا: مــا ال يقــل عــن 107 حــوادث اعتــداء وترهيــب تعرضــت لهــا النســاء 
علــى خلفيــة أنشــتطهن فــي شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا:

رصدنــا العديــد مــن حــاالت تعــرض النســاء العامــالت والناشــطات ألنمــاط متعــددة مــن العنــف، فــي شــمال شــرق 
 متفــاوت بيــن منطقــة وأخــرى، وقــد دفعــت النســاء اللواتــي انخرطــن فــي األنشــطة 

ٍ
وشــمال غــرب ســوريا، وعلــى نحــو

فــي  مشــاركتهن  أو  لالشــتباكات  اإلعالميــة  تغطيتهــن  مثــل:  واإلنســانية،  واإلعالميــة  والسياســية  المجتمعيــة 
ــد فــي تعــرُّض كثيــرات منهــن ألنمــاط مختلفــة مــن المخاطــر  عمليــات اإلنقــاذ، الشــرطة، دفعــن ثمنــًا باهظــًا تجسَّ

ــرز تلــك الممارســات واالنتهــاكات: والتهديــدات، واالعتــداءات الجســدية والمعنويــة، ومــن أب
التضييق على حرية التنقل واللباس والتعليم.	 
استدعاءات متكررة للمراكز األمنية تحت مزاعم التحقيق حيث وجهت لهن تهم ملفقة.	 
إجبارهــن علــى توقيــع تعهــد بعــد اســتدعائهن للتحقيــق أو للقضــاء بالتوقــف عــن نشــاطهن وبعــدم التصريــح 	 

عمــا تعرضــن لــه فــي أثنــاء التحقيــق معهــن.
تزامنــت العديــد مــن االنتهــاكات مــع عمليــات تشــهير اســتهدفت ســمعة النســاء وكرامتهــن، والكتابــة ضدهــن 	 

علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، بهــدف تلطيــخ ســمعتهن فــي مجتمعاتهــن المحليــة، وبالتالــي 
نبذهــن مــن المجتمــع.

تعرضن في بعض األحيان للهجوم المزدوج، من قبل القوة المسيطرة، وبعض عادات وتقاليد المجتمع.	 
الحظنــا فــي بعــض الحــاالت التــي وثقناهــا أن مســتويات العنــف بلغــت حــدَّ التهديــد أو التعــرض للقتــل، وتهديــد 	 

أســرهن، وأجبــرت بعــض النســاء علــى إيقــاف عملهــن أو إغــالق المراكــز المختصــة بشــؤون المــرأة بذريعــة عــدم 
ــد مــن الحــاالت  ــا فــي العدي الحصــول علــى تصريــح عمــل أو ترخيــص مــن قبــل الجهــة المســيطرة، وقــد رصدن
إيقــاف أنشــطة محــددة فــي المراكــز المختصــة بالمــرأة )دون إغــالق المركــز بشــكل كامــل( مثــل األنشــطة 
والبرامــج المتعلقــة بالعنــف الجنســي، الــذي تتعــرض لــه النســاء أو التمكيــن السياســي للمــرأة، وتركــزت هــذه 

الممارســات بشــكل رئيــس فــي مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام.

ــوع نشــاط النســاء  ــوع االنتهــاكات بيــن منطقــة وأخــرى، بحســب الجهــة المســيطرة، وطبيعة/ن اختلفــت شــدة ون
اللواتــي تعرضــن للعنــف، وبشــكل عــام الحظنــا أن العديــد مــن أشــكال العنــف التــي مورســت ضــد المــرأة كانــت قــد 
تشــابهت فــي ممارســتها األطــراف المســيطرة فــي شــمال غــرب وشــرق ســوريا، فــي مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر 

الشــام وقــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة.
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ســجل فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ما ال يقل عن 107 حوادث اعتداء وترهيب تعرضت لها النســاء 
الناشــطات أو العامــالت أو المراكــز المختصــة بالمــرأة علــى خلفيــة أنشــتطهن فــي شــمال شــرق وشــمال غــرب 

ســوريا منــذ آذار/ 2021 حتــى آذار/ 2022 وقــد توزعــت بحســب الجهــة المســؤولة عنهــا علــى النحــو التالي: 

هيئة تحرير الشام: 27
جهات لم نتمكن من تحديدها: 21

خاليا متطرفة )نعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش(: 17
جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 23

قوات سوريا الديمقراطية: 19

 
وقعــت  التــي  المحافظــات  بحســب  وتوزعــت 

التالــي: النحــو  علــى  الحادثــة  فيهــا 

بينما توزعت بحسب نوع الحادثة إلى:
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تهديد وترهيب: 36	 
استدعاء سيدات للتحقيق أو إلى مقر أمني: 23	 
التضييق على المالبس والحركة “الحريات الشخصية”: 22	 
اإلجبار على إيقاف العمل ومغادرة منطقة العمل: 12	 
عنف جسدي/ضرب: 8	 
سلب: 4	 
هجوم/تخريب مركز مختص بالمرأة: 1	 
إغالق مركز مختص بالمرأة: 1	 

بت هــذه االنتهــاكات فــي ردع النســاء عــن المشــاركة الفاعلــة فــي مختلــف المجــاالت، السياســية، اإلعالميــة،  لقــد تســبَّ
ومــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر، والنشــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي، وبشــكل خــاص فيمــا يتصــل بنقــد 
االنتهــاكات بحــق المــرأة. كمــا ســاهمت فــي الضغــط علــى أســرهن إلجبارهــن علــى التوقــف عــن العمــل، أو تــم 
فصلهــن مــن الوظائــف أو الكيانــات المحليــة اللواتــي حصلــن علــى عضويــة فيهــا، وأجبــرت العديــد مــن الســيدات 
اللواتــي تعرضــن لهــا علــى تــرك عملهــن وإيقــاف أنشــطتهن، أو التخفيــف والحــدِّ منهــا، أو الهــروب والنــزوح والســفر 

نحــو مناطــق أخــرى ليقيمــوا فيهــا أو مغــادرة البــالد.
 

نشــير إلــى أنــه فــي معظــم األحيــان، لــم تتخــذ الجهــات المســيطرة أيــة خطــوات لضمــان حمايــة النســاء ومحاســبة 
الفاعليــن، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد أخبرتنــا العديــد مــن النســاء اللواتــي لجــأن إلــى القضــاء أو مراكــز الشــرطة، 
أنــه تــم التعاطــي معهــن بتقاعــس وال مبــاالة، أو بإلقــاء اللــوم علــى المــرأة وعلــى نشــاطها، وذلــك بســبب ضعــف 
البنيــة القانونيــة والتشــريعية التــي تحمــي حقــوق المــرأة، وعجــز آليــات التحقيــق والمســاءلة عــن محاســبة المتورطيــن 

فــي االنتهــاكات بحقهــا، أو عــدم الرغبــة فــي ذلــك.

ألف: مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام: 

إنَّ التمييــز الســلبي بحــق المــرأة هــو أبــرز مــا تعانــي منــه فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، ويطــال 
التمييــز، حريــة الحركــة، واللبــاس، والعمــل، وبشــكل خــاص العمــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، اإلعالميــة، 
اإلغاثيــة، السياســية؛ ممــا أدى إلــى انخفــاض مســاهمة المــرأة فــي الشــأن العــام بشــكل ملحــوظ، واضطــرت العديــد 
مــن النســاء إلــى النــزوح إلــى مناطــق أخــرى ســعيًا للبحــث عــن عمــل، وبشــكل خــاص النســاء المعيــالت ألســرهن 
ــر الشــام ضــد المجتمــع  ــرًا مفصــًا حــول انتهــاكات هيئــة تحري ــا تقري ــا قــد أصدرن بعــد مقتــل أو اختفــاء زوجهــا، وكن
الســوري رصدنــا فيــه مــا ال يقــل عــن 108 حــوادث اســتهدفت النســاء فيهــا علــى خلفيــة عملهــن أو علــى خلفيــة 
ــا فيــه عــن  ــة عــام 2014 حتــى كانــون األول/ 2021، كمــا تحدثن ــذ بداي ــر الشــام، من معارضتهــن لممارســات هيئــة تحري
ــى  ــي وانعــدام اســتقالليته إل ــؤدي الخلــل فــي النظــام القضائ ــة، وي ــي، ومراكــز االحتجــاز التابعــة للهيئ ــب القضائ الجان

تقويــض حقــوق المــرأة وإنصافهــا.
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الثالثــاء 17/ آب/ 2021 اعتــدت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى ســيدة بالضــرب؛ مــا تســبب لهــا بضــرر فــي 
أســنانها؛ وذلــك ألنهــا حاولــت منعهــم مــن اعتقــال نجلهــا، وقعــت الحادثــة فــي إطــار حملــة دهــم واعتقــال شــّنتها 
هيئــة تحريــر الشــام فــي مخيــم خيــر الشــام للنازحيــن الواقــع شــمال بلــدة كللــي بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، وقــد 
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنييــن، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. وقــد تزامنــت الحملــة 

مــع إطــالق نــار كثيــف مــن قبــل عناصــر الهيئــة واالعتــداء علــى مدنــي بالضــرب أيضــًا.

مقطــع مصــور يظهــر الســيدة التــي تــم االعتــداء عليهــا بالضــرب )أدى لكســر فــي أســنانها( بتاريــخ 17/ آب/ 2021 
مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام

صــورة تظهــر المدنــي والســيدة التــي تــم االعتــداء عليهــا بالضــرب )أدى لكســر 
فــي أســنانها( بتاريــخ 17/ آب/ 2021 مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام

بيــان صــادر عــن إدارة منطقــة ســرمدا التابعــة لهيئــة تحريــر 

الشــام عــن حادثــة مخيــم خيــر الشــام وتقديم االعتذار للســيدة
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بتــول العبــدو، ناشــطة إعالميــة، ومصــورة متعاونــة مــع عــدة وكاالت إعالميــة، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل جنــوب 
محافظــة إدلــب، فــي 28/ كانــون األول/ 2021 تلقــت بالغــًا باالســتدعاء إلــى مبنــى النيابــة العامــة التابعــة لحكومــة 
اإلنقــاذ فــي مدينــة إدلــب، علــى خلفيــة قيامهــا بنشــاط جماعــي للنســاء وتصويــره وســط إحــدى المخيمــات فــي ريــف 
محافظــة إدلــب نهايــة تشــرين الثانــي/ 2021 ضمــن فعاليــة خاصــة باليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 
وعلــى خلفيــة انتقادهــا أحــد المدرســين فــي جامعــة إدلــب التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ ضمــن تعليــق لهــا علــى صفحــة 

محليــة عامــة.
ــي: “تلقيــت رســالة عبــر  ــا بالتال تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــطة بتــول العبــدو4  وأفادتن
محادثــة علــى تطبيــق واتســاب مــن شــخص يبلغنــي فيهــا بمراجعــة النائــب العــام فــي مدينــة إدلــب فــي اليــوم 
التالــي، وتوجهــت لمراجعــة النائــب العــام برفقــة أحــد أفــراد عائلتــي، هنــاك دخلــت مكتــب النائــب، وطــرح علــي 
العديــد مــن األســئلة عــن نشــاطي والجهــات التــي أعمــل معهــا ولمــاذا أقــوم بمهاجمتهــم، ووصفنــي بالذبــاب 
ــًا نازحــًا لــم يســتطع  اإللكترونــي علمــًا أننــي هاجمــت فقــط أحــد المدرســين فــي جامعــة إدلــب ألنــه طــرد طالب
دفــع القســط الجامعــي، ثــم ســألني عــن فعاليــة عاديــة خاصــة بالنســاء ولمــاذا قمــت بتصويرهــا علمــًا أننــي 
لــم أنشــر شــيئًا عنهــا، وأخبرنــي أن مجتمعنــا مســلم وعلينــا احتــرام ذلــك وحذرنــي مــن تكــرار هــذه األفعــال علــى 
حــدِّ وصفــه، وإال ســيرفعون دعــوى ضــدي” قالــت بتــول إنهــا توقفــت عــن تغطيــة أي عمــل يخــص النســاء بســبب 

المتاعــب التــي تواجههــا عنــد التصويــر والنشــر ســواء مــن قبــل المجتمــع أو هيئــة تحريــر الشــام. 

الســيدة هنــد األحمــد، مــن أبنــاء بلــدة أطمــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، معلمــة متطوعــة فــي إحــدى مدارس 
بلــدة أطمــة، فــي 6/ كانــون الثانــي/ 2022 تعرضــت هنــد لالعتــداء ومصــادرة حقيبتهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 
التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي بلــدة أطمــة بســبب مشــادة كالميــة بيــن زوجهــا وعناصــر نقطــة التفتيــش ولوجــود 
كتــب مدرســية تتبــع للحكومــة المؤقتــة فــي حقيبتهــا وقــد أخبرتنــا5 : “بينمــا كنــت مــع زوجــي بســيارتنا فــي طريقنــا 
إلــى مدينــة الدانــا، أوقفتنــا عناصــر الحاجــز مطالبيــن بتفتيــش الســيارة ثــم تفتيــش جواالتنــا وجهــاز حاســوب 
محمــول كان فــي الســيارة وكان أســلوبهم ســيئًا جــدًا، وعندمــا طلبــوا حقيبتــي الشــخصية أخبرهــم زوجــي أنهــم 
تمــادوا وأنَّ حقيبتــي خاصــة وال تحتــوي شــيئًا، فقامــوا بالصــراخ، عندهــا طلــب منــي زوجــي النــزول مــن الســيارة 
واالبتعــاد عــن الحاجــز نحــو الجهــة المقابلــة، فدفعنــي أحــد العناصــر ونــزع حقيبتــي عنــوة، وفتشــها، ووجــد فيهــا 
كتابــًا مــن طباعــة الحكومــة المؤقتــة، وقــال لــي لــن تعــاد، وبعــد نحــو نصــف ســاعة مــن المشــادة معهــم أخــذوا 
معلوماتنــا ورفضــوا إعــادة الحقيبــة” أضافــت هنــد أن عناصــر الحاجــز أخبرتهــا أنهــم ســيتصلون بهــا للتحقيــق معهــا 

ولكــن لــم يتــم التواصــل معهــا حتــى لحظــة مقابلتنــا معهــا.

باء: مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة/قوات الجيش الوطني:

مارســت فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي العديــد مــن أنمــاط التضييــق علــى النســاء، حيــث تعرضــت 
النســاء العامــالت والناشــطات اإلعالميــات لعمليــات اســتدعاء إمــا للمقــرات األمنيــة التابعــة للفصائــل المتعــددة 
أو األجهــزة األمنيــة علــى خلفيــة انتقاداتهــن السياســية أو اإلعالميــة لممارســات عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي فــي 
ــق معهــن وإلزامهــن بوقــف عملهــن أو اعتقالهــن، كمــا الحظنــا  ــم خاللهــا التحقي ــي يســيطر عليهــا ت المناطــق الت
وقــوع بعــض الممارســات التــي تحمــل تمييــزًا علــى أســاس العــرق، كالتضييــق علــى بعــض أعمــال، وعلــى الحريــات 

الشــخصية للنســاء الكرديــات فــي ريــف حلــب الشــمالي.

4   تواصلنا معها عبر الهاتف في 6 / شباط/ 2022

5   عبر الهاتف في 6/ شباط/ 2022
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حلــب  ريــف  فــي  العاملــة  اإلنســانية  المنظمــات  إحــدى  لــدى  عاملــة صحــة مجتمعيــة  النعســان،  حيــاة  الســيدة 
الشــمالي، فــي 8/ أيلــول/ 2021 شــاركت حيــاة ضمــن حملــة مجتمعيــة للتوعيــة مــن خطــر تفشــي فيــروس كوفيــد19- 
وتعرضــت خــالل أحــد جوالتهــا علــى عــدة مناطــق فــي مدينــة عفريــن للمضايقــات مــن قبــل عناصــر يتبعــون لقــوات 
الجيــش الوطنــي بســبب مالبســها؛ مــا اضطرهــا إليقــاف متابعــة جوالتهــا ضمــن فريقهــا، تقــول حيــاة6  “خرجنــا 
لعــدة أيــام فــي أيلــول/ 2021 ضمــن جــوالت توعيــة نقــوم خاللهــا بزيــارة المنــازل والمحــالت والتجمعــات وتوزيــع 
بروشــورات حــول الوقايــة مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا، وفــي إحــدى الجــوالت، التــي كانــت مــن قبــل فريــق 
م نحــوي ثالثــة عناصــر مســلحين، كانــوا فــي الحــي، وأخبرونــي أن علــي ارتــداء  جميــع أعضائــه مــن النســاء، تقــدَّ
مالبــس الئقــة كــي أتمكــن مــن زيــارة األهالــي ووجهــوا لــي عبــارات مؤذيــة، مثــل “فاجــرة” وحذرونــي إن رأونــي مــرة 
أخــرى بهــذه المالبــس فإنهــم ســيتصرفون تصــرف آخــر” أخبرتنــا حيــاة أنهــا لــم تســتطع اللجــوء أليــة جهــة لتقديــم 
شــكوى ضــد العناصــر الذيــن هددوهــا بســبب عــدم ثقتهــا مــن جــدوى الشــكوى وخوفهــا مــن انتقــام العناصــر منهــا.

الســيدة هاديــة العبــد هللا، مــن أبنــاء مدينــة حمــص ونازحــة فــي مدينــة صــوران بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
ناشــطة إعالميــة ورســامة كاريكاتيــر، فــي 28/ تشــرين الثانــي/ 2021 اســتدعتها عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي 
للتحقيــق علــى خلفيــة رســم كاريكاتــور ســاخر إلحــدى الشــخصيات السياســية فــي المعارضــة الســورية وإحــدى 
الشــخصيات العســكرية فــي قــوات الجيــش الوطنــي، وأجبــرت علــى التوقيــع علــى عــدم نشــر ومشــاركة رســوماتها 
ــه النــاس علــى مواقــع  ــا7 : “عــادة مــا أقــوم بالتعليــق علــى أي حــدث يتداول ــة شــخصية، وقــد أخبرتن التــي تطــال أي
التواصــل االجتماعــي عبــر رســم كاريكاتــوري يعبــر عــن الحــدث، وجميعنــا يــدرك الســخط الذي يبديه الســكان من 
سياســي المعارضــة أو بعــض القــادة العســكريين، فقمــت برســم لوحتيــن وأرســلتهما إلــى مجموعــة خاصــة 
ــة للشــرطة  ــي بدوري ــر عــن رأي ألفاجــأ فــي اليــوم التال ــى التلغــرام وظننــت أننــي أشــارك فــي التعبي ــار عل باألخب
العســكرية، طلبــت منــي مراجعــة أحــد مقــرات الشــرطة فــي غضــون 24 ســاعة، وعندمــا ذهبــت صدمــت بتوجيــه 
اتهامــات لــي أننــي مأجــورة وأســاهم فــي نشــر الفتنــة مــع شــتائم علــى ســبيل أننــي غبيــة وســطحية وأن هــذه 
االنتقــادات أعلــى مــن فهمــي، وفــي نهايــة االســتجواب قــال لــي المحقــق أنــه ســيحتفظ بملفــي وســيقومون 
بمراقبــة أعمالــي وفــي حــال تطرقــت مجــددًا أليــة شــخصية مرتبطــة بمناطقهــم فإنهــم ســيقومون بســجني 
قــت   كبيــر وضيَّ

ٍ
ورفــع دعــوى ضــدي ومحاكمتــي” أضافــت هاديــة أنــه منــذ اســتدعائها توقفــت عــن نشــاطها علــى نحــو

ــا العامــة التــي ال تثيــر ردود أفعــال ضدهــا كعمليــات القصــف والمعتقليــن  عملهــا بحــدود ال تتجــاوز بعــض القضاي
وغيرهــا.

الســيدة روشــين مصطفــى، مــن أبنــاء قريــة جندريــس فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، معلمــة لغــة كرديــة، 
إحــدى  فــي  كانــت تعمــل  أنهــا  بذريعــة  2021 علــى خلفيــة عملهــا؛  كانــون األول/  فــي  اســتدعيت روشــين مرتيــن 
المــدارس التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة عندمــا كانــت تســيطر علــى منطقــة عفريــن، كمــا تعرضــت لحادثــة 
تهديــد واعتــداء بذريعــة أنهــا تقــوم بنشــر أفــكار العلمانيــة فــي أثنــاء عملهــا وقــد أخبرتنــا8  “عندمــا اســتدعوني مــن 
عملــي نحــو التحقيــق، ســألوا عــن معلومــات تفصيليــة عــن عملــي فــي المدرســة فــي حقبــة ســيطرة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة علــى القريــة، وعــن ارتباطــي بهــم، وعلــى الرغــم مــن تأكيــدي أننــي معلمــة وليــس لعملــي 
عالقــة بمــن يســيطر إال أننــي وجــدت نفســي متهمــة ولــم يقتنعــوا بكالمــي وقالــوا لــي أنهــم سيســتدعونني 
بشــكل متكــرر إلــى حيــن التأكــد مــن توجهاتــي، ليــس االســتدعاء فقــط هــو مــا تعرضــت لــه، بــل دخلــت فــي إحــدى 
المــرات عناصــر مســلحة المدرســة وهددونــي مــع زمــالء آخريــن لــي فــي المدرســة إذا قمنــا بنشــر أفــكار اإللحــاد 
أو العلمانيــة بيــن األطفــال فإنهــم ســيقتلوننا”. قالــت روشــين أن عناصــر الفصائــل غيــر منضبطــة ويفعلــون مــا 

يحلــو لهــم خاصــة تجــاه المعلميــن الكــرد فالتهــم دائمــًا جاهــزة.

6 عبر الهاتف في 16/كانون الثاني/2022

7 عبر الهاتف في 30/ كانون الثاني/ 2022

8 عبر لقائها في 2/ شباط/ 2022
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تاء: مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية: 

القــوى  فــإن  ســابقًا  أشــرنا  وكمــا  األخــرى،  لألطــراف  مشــابهة  بممارســات  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  قامــت 
المســيطرة تشــترك فــي كثيــر مــن أنمــاط االنتهــاكات واالعتــداءات ضــد المــرأة، وقــد ســجلنا قيــام قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة باالعتــداء علــى النســاء المطالبــات بحقهــن فــي العمــل وحريــة الــرأي، وتــم احتجــاز بعضهــن، كمــا 
ســجلنا ممارســات تمييــز ضــد المــرأة العربيــة علــى خلفيــة عرقيــة، تجســد ذلــك فــي الحرمــان مــن العمــل، أو إيقافهــا 
عــن العمــل، والتضييــق علــى حريــة التنقــل، كمــا تعرضــت العديــد مــن النســاء الناشــطات للتهديــد علــى خلفيــة الــرأي. 
والنظــام القضائــي فــي مناطــق قــوات ســوريا الديمقراطيــة غيــر مســتقل عــن الســلطة التنفيذيــة العســكرية، ممــا 

ينعكــس ســلبًا بشــكل صــارخ علــى حقــوق المــرأة.
الســيدة حوريــة البكــري، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، ممرضــة، تعرضــت للضــرب واالعتــداء فــي 8/ تمــوز/ 2021 مــن قبــل 
عناصــر يتبعــون لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أثنــاء مداهمــة العيــادة التــي تعمــل فيهــا؛ بســبب رفضهــا الســماح 
ــا9 : “داهمــت عناصــر األمــن العــام العيــادة وقامــوا مباشــرة بخلــع البــاب، فوقفــت  لهــم بالتفتيــش وقــد أخبرتن
أمامهــم وســألتهم مــاذا يريــدون، فقامــوا بضربــي ودفعــي عــن البــاب ثــم قامــوا بتخريــب العيــادة وســألوني عــن 
مــكان الطبيــب مــع أنــه معتقــل لديهــم منــذ اليــوم الســابق، لــم يقومــوا بالتفتيــش وإنمــا فقــط جــاؤوا لضربــي 
وتخريــب العيــادة” أضافــت حوريــة أنهــم أفرجــوا عــن الطبيــب الــذي تعمــل لديــه فــي اليــوم ذاتــه، الــذي داهمــوا فيــه 

العيــادة وتعتقــد أنهــم قامــوا بضربهــا بســبب نشــرها خبــر االعتقــال.

بيــن 27 و29 / تشــرين الثانــي/ 2021 خرجــت العديــد مــن عائــالت األطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم فــي معســكرات قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة فــي مظاهــرات احتجاجيــة ووقفــات مناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينتــي عامــودا 
والقامشــلي بريــف محافظــة الحســكة، طالبــوا فيهــا بإعــادة أطفالهــم مــن المراكــز العســكرية التابعــة لهــا. علــى إثــر 
الحادثــة ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعــرض العديــد مــن الســيدات اللواتــي شــاركن فــي االحتجاجــات 
لعمليــات تهديــد مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلجبارهــن علــى إيقــاف احتجاجاتهــن وكنــا قــد أصدرنــا تقريــرًا 

مفصــًا حــول عمليــات تجنيــد األطفــال.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة جاكليــن عيســو 10، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف محافظة 
الحســكة، وكانــت أحــد المنظمــات والمشــاركات فــي االحتجاجــات التــي طالبــت بإعــادة األطفــال المجنديــن فــي مدينــة 
عامــودا وقــد أخبرتنــا: “علــى الرغــم مــن أن وقفتنــا كانــت لوقــت قصيــر وبشــكل ســلمي إال أن عناصــر جوانــن 
ــه  ــي، وقامــوا بتخريب ــى منزل ــي إل ــم يكتفــوا بذلــك بــل إنهــم الحقون ــة ول شورشــكر11  هاجمــوا الوقفــة االحتجاجي
وهددونــي فــي حالــة اســتمرت االحتجاجــات ضدهــم فإنهــم سيحاســبونني، وقــد تكــررت هــذه التهديــدات للعديــد 

مــن النســوة اللواتــي شــاركن فيهــا ألن تهديــد النســاء ســهل وال يوجــد محاســب لهــم”. 

9 عبر الهاتف في 7شباط/ 2022

10 تواصلنا معها عبر الهاتف في 23/ كانون األول/ 2021

11 منظمة جوانن شورشكر أو ما يعرف بالشبيبة الثورية منظمة مسلحة تعمل ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وضمن رعايتها وتتلقى تعليماتها من حزب العمال الكردستاني
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ثاء: خاليا متطرفة نعتقد أنها تتبع لتنظيم داعش:

 تتبــع لــه، لكننــا ســجلنا تهديــدات واعتــداءات 
ٍ

علــى الرغــم مــن اندحــار تنظيــم داعــش، وعــدم ســيطرته فعليــًا علــى أراض
اســتهدفت النســاء فــي بعــض المناطــق الخاضعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وفــي مناطــق قــوات الجيــش 
الوطنــي، وتركــزت الهجمــات ضمــن مناطــق الباديــة الســورية والمحاذيــة لهــا أو الحدوديــة مــع دولــة العــراق. نعتقد أن 
مصــدر هــذه التهديــدات واالعتــداءات هــو خاليــا تابعــة لتنظيــم داعــش، وقــد تعرضــت العديــد مــن النســاء لعمليــات 
قتــل، تهديــد بالقتــل، نهــب، علــى خلفيــة أنشــتطهن أو عملهــن، وهــذا نمــوذج علــى فشــل القــوى المســيطرة فــي 

حمايــة المــرأة والمجتمــع فــي المناطــق الخاضعــة لهــا.
 الســيدة فاطمة العســلي، موظفة إغاثة في إحدى المنظمات اإلنســانية التي تقدم خدماتها ضمن مخيم الهول بريف 
محافظة الحســكة، في 11/ كانون األول/ 2021 تعرضت فاطمة للضرب والتهديد من قبل مســحلين مجهولين نعتقد 
أنهــم ينتمــون لتنظيــم داعــش بينمــا كانــت فــي طريقهــا إلــى عملهــا فــي المخيــم، وقــد أخبرتنــا  12“خــالل عملنــا كثيــراً مــا 
نتعــرض للتهديــدات مــن قبــل خاليــا التنظيــم أو األشــخاص الذيــن ال يزالــون يحملون فكر التنظيم داخــل المخيم أو 
خارجــه ألننــا نعمــل علــى تقديــم الخدمــات اإلنســانية لعوائــل التنظيــم، فــي ذلك اليوم كنــت ذاهبة إلــى عملي وأنتظر 
ســيارة المنظمــة علــى أحــد المفــارق فــي بلــدة الهــول لتقلنــي إلــى المخيم، فتقــدم نحوي شــخصان على دراجــة نارية 
وقامــوا بترديــد عبــارة أن الدولــة قادمــة يــا عميلــة الـــ PKK ثــم قــام أحدهــم بضربــي بقدمــه والذا بالفــرار بســبب اقتــراب 
عــدد مــن ســيارات المــارة منهــم” قالــت فاطمــة أن خاليــا التنظيــم تنشــط بيــن حيــن وآخــر فــي منطقتهــا وتســتهدف 
النســاء العامــالت فــي المنظمــات إلخافتهــن وقــد توقفــت اثنتيــن مــن زميالتهــا علــى العمــل ضمــن المخيــم بســبب 
الخــوف مــن التهديــدات التــي تلقينهــا ســواء عبــر رســائل نصيــة علــى هواتفهــن أو عبــر اعتراضهــن مــن قبل خاليــا التنظيم.

مــن ناحيــة أخــرى، ورغــم زوال تنظيــم داعــش عســكريًا، لكــن تداعيــات ممارســاته البربريــة بحــق المــرأة الســورية فــي 
المناطــق التــي ســيطر عليهــا مــا زالــت ممتــدة حتــى اآلن، ولعــلَّ مــن أبزرهــا إجبــار العديــد مــن اإلنــاث علــى الــزواج 
مــن عناصــر تابعــة لــه، العديــد منهــن كــنَّ قاصــرات، وقــد أجبــرت األســر فــي كثيــر مــن األحيــان علــى تزويــج بناتهــا 
لدوافــع اقتصاديــة أو خوفــًا مــن تنظيــم داعــش، وفــي أحيــان أخــرى لالســتفادة مــن ســلطة وحمايــة التنظيــم لهــا. 
كمــا ســجلنا حــاالت تزويــج قســري للنســاء بعــد احتجازهــن واختطفاهــن مــن منازلهــن، وتمــت الغالبيــة العظمــى 
مــن هــذه الزيجــات دون تســجيل رســمي، وقــد رصدنــا فــي العديــد مــن الحــاالت أن النســاء يجهلــن األســماء الحقيقــة 
ألزواجهــن، وقــد عانــت اإلنــاث اللواتــي تزوجــن قســرًا مــن عناصــر التنظيــم مــن تبعــات جمــة خاصــة بعــد تــرك أو فقــدان 
أزواجهــن، مــن تمييــز ســلبي تجاههــن، وزادت معاناتهــن فــي حــال كان لديهــا أطفــال، ألن هنــاك صعوبــة بالغــة 
ــة،  ــي النســب، وفاقــدي الهوي ــي بقــاء أطفالهــا مجهول فــي تســجيل األطفــال دون وجــود أو معرفــة األب، ممــا يعن
ومحرومــون مــن حقوقهــم القانونيــة والحصــول علــى األوراق الثبوتيــة. ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
مــا ال يقــل عــن 184 حالــة تزويــج قســري إلنــاث فــي كل مــن حلــب وديــر الــزور والرقــة وحمــاة فــي حقبــة ســيطرة داعــش 
علــى مناطــق مــن هــذه المحافظــات، لكننــا نعتقــد أن هــذه الحصيلــة ال تمثــل ســوى جــزء بســيط جــدًا مــن الواقــع، ألن 

هنــاك صعوبــات هائلــة فــي توثيــق حــاالت التزويــج القســري. 

12 عبر الهاتف في 28/ كانون الثاني/ 2022
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جيم: جهات لم نتمكن من تحديدها:
رصدنــا العديــد مــن حــاالت تهديــد النســاء علــى خلفيــة نشــاطهن وعملهــن، مــن قبــل جهــات لــم نتمكــن مــن تحديــد 
هويتهــا، ونعتقــد أن الغالبيــة العظمــى منهــا قــد تكــون تابعــة لخاليــا تنظيــم داعــش أو تنظيمــات إســالمية متطرفــة، 
وقــد بلــغ مجمــوع تلــك التهديــدات التــي وصلتنــا مــن نســاء ناشــطات فــي شــمال غــرب ســوريا قرابــة 21 حالــة، تركــز 

معظمهــا ضــد النســاء الناشــطات فــي قضايــا وشــؤون المــرأة.

الســيدة مــروة الياســين، موظفــة فــي مجــال التقييــم لــدى إحــدى المنظمــات العاملــة فــي مخيمــات ديــر حســان بريــف 
محافظــة إدلــب، مــن أبنــاء بلــدة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب، فــي 16/ حزيــران/ 2021 تعرضــت لالعتــداء مــن قبــل 
مجموعــة ملثمــة هاجمــت مــكان المشــروع التــي كانــت تقــوم بمتابعتــه فــي منطقــة ديــر حســان وقــد أخبرتنــا 13 “كنــت 
فــي عملــي المعتــاد وقبــل مغــادرة مــكان العمــل وكان عبــارة عــن مركــز خياطــة للنســاء، قــام ثالثــة أشــخاص 
ملثميــن بالهجــوم علــي ورمــوا علــي حجــارة وغــادروا بدراجــة ناريــة مســرعين، لــم أســتطع التعــرف عليهــم ولكــن 
فــي هــذه المنطقــة عمــل المــرأة غيــر مرغــوب بــه بشــكل عــام”. قالــت مــروة إنهــا أبلغــت إدارة المخيــم بالحادثــة 

التــي تعرضــت لهــا ولكنهــا لــم تجــد جــدوى فعليــة مــن ذلــك.

خامســًا: 24 حادثــة قتــل طالــت النســاء بدافــع جنســاني منــذ آذار 2021 
حتــى آذار 2022:

ــد مــن حــاالت االضطهــاد والعنــف ضــد المــرأة، والتــي وصلــت فــي بعــض األحيــان حــدَّ قتلهــا، وذلــك  ســجلنا العدي
ــم الشــرف”14 ، ونعتقــد أن  ــًا اســم “جرائ ــه مجتمعي ــة جنســانية مرتبطــة بشــكل أساســي بمــا يطلــق علي ــى خلفي عل
هــذه االعتــداءات والجرائــم هــي أبعــد مــا تكــون عــن القانــون، والشــرف واألخــالق، كمــا أنهــا انعــكاس واضــح لمــدى 

ــة القانونيــة والقضائيــة الناظمــة لحقــوق المــرأة. هشاشــة البني

هنــاك صعوبــات كبيــرة جــدًا فــي توثيــق االنتهــاكات والعنــف بحــق المــرأة فــي ســوريا، ومــن أعقــد الحــاالت هــو توثيــق 
العنــف األســري، ألنــه مــن النــادر جــدًا أن يتــم اإلبــالغ عنــه، بــل يتــم التكتــم عليــه، وتزويــر الجريمــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ــا منــذ آذار 2021 حتــى آذار 2022 مــن تســجيل 24 حالــة قتــل طالــت النســاء علــى يــد أســرهن أو شــركائهن،  فقــد تمكنَّ

معظمهــا بذريعــة “الشــرف” أو رفــض النســاء لتزويجهــن قســريًا، أو حــاالت ناجمــة عــن عنــف مــن الرجــل.

عيــدة محمــد البــدر، مــن أبنــاء مدينــة الحســكة، تبلــغ مــن العمــر 18 عامــاً، تنتمــي لعشــيرة الشــرابين، قتلــت علــى يــد إخوتهــا 
وأعمامهــا رميــاً بالرصــاص داخــل منــزل مهجــور فــي مســاكن حــي الزهــور فــي ريف مدينة المالكية بمحافظة الحســكة في 
28/ حزيــران/ 2021 بذريعــة الشــرف وفــي يــوم األحــد 4/ تمــوز/ 2021 انتشــر مقطــع مصــور علــى صفحــات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يظهــر قيــام مجموعــة مــن المســلحين يرتــدون الــزي المدنــي وهــم يســوقون عيــدة إلــى بيــت مهجــور ويــرددون 
عبــارات بوعيدهــم بغســل العــار، ويقومــون بقتــل الفتــاة رميــاً بالرصــاص بســالح حربــي داخــل البيــت المهجور بعــد هروبها 
مــن المنــزل. وتخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة. فــي 28/ تمــوز/ 2021 أعلنــت قــوى األمــن الداخلــي 

أنهــا ألقــت القبــض علــى أربعــة أشــخاص مــن المشــتركين فــي الجريمة.

13 عبر الهاتف في 3/أيلول/2021

14 جرائم قتل تقتل خاللها النساء والفتيات بذريعة الدفاع عن شرف األسرة أو الرجل وبدافع جنساني.
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ــًا  الجمعــة 10/ كانــون األول/ 2021 قتلــت ســيدة مــن أبنــاء بلــدة تفتنــاز بريــف محافظــة إدلــب علــى يــد طليقهــا، رمي
بالرصــاص عبــر ســالح بندقيــة، أمــام أطفالهــا الثالثــة، وذلــك بينمــا كانــت فــي زيــارة ألطفالهــا فــي منزلــه بمدينــة 
تفتنــاز. وحســب ناشــطين فــي المنطقــة أخبــروا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن الســيدة كانــت تقيــم فــي 
ألمانيــا وعــادت إلــى ســوريا لرؤيــة أطفالهــا، وفــي يــوم الجريمــة ذاتــه ألقــى مخفــر شــرطة تفتنــاز التابــع لحكومــة اإلنقــاذ 

القبــض علــى المجــرم.

الثالثــاء 14/ كانــون األول/ 2021 عثــر األهالــي علــى جثــة ســيدة، تــم حرقهــا فــي مكــب للنفايــات فــي بلــدة حزانــو بريــف 
محافظــة إدلــب الشــمالي، ثــم قامــت فــرق الدفــاع المدنــي بانتشــالها وتســليمها للطبابــة الشــرعية بمدينــة إدلــب، 
ليتبيــن أن الســيدة فــي العقــد الثالــث مــن العمــر وقــد تــم حرقهــا فــي وقــت قريــب ال يتعــدى 10 ســاعات مــن العثــور 
علــى جثمانهــا، فــي 17/كانــون األول/ 2021 أعلــن مخفــر شــرطة بلــدة كللــي بريــف محافظــة إدلــب إلقــاءه القبــض علــى 
ــن أنهــم والدهــا واثنيــن مــن إخوتهــا هــم مــن قامــوا  بخنقهــا ثــم حرقهــا باســتخدام مادتــي  ثــالث مــن الفاعليــن وتبيَّ

المــازوت واألســيد، وأقدمــوا علــى تنفيــذ الجريمــة بســبب مشــكالت عائليــة بحســب اعتــراف والــد الفتــاة. 

الســيدة آيــات محمــد الرفاعــي، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، تبلــغ مــن العمــر 
19 عامــًا، قتلــت يــوم الجمعــة 31/ كانــون األول/ 2021 علــى يــد زوجهــا، وفــي 
2/ كانــون الثانــي/ 2022 قــام فــرع األمــن الجنائــي التابــع لقــوات النظــام 
الســوري بإلقــاء القبــض علــى زوجهــا ووالديــه الشــتراكهم فــي قتلهــا عبــر 
ضربهــا علــى الــرأس. وكانــت آيــات تتعــرض للضــرب والتعنيــف المســتمر 

مــن قبــل زوجهــا ووالديــه قبــل مقتلهــا.

فيديو يظهر الفتاة لحظة إعدامها

آيات محمد الرفاعي
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
النظــام الســوري المســيطر علــى الدولــة الســورية كان الجهــة األولــى التــي خرقــت القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
والقانــون الدولــي اإلنســاني، ومارســات انتهــاكات بحــق المــرأة علــى نحــو واســع فــي كثيــر مــن األنمــاط مثــل القتــل، 
والتعذيــب واإلخفــاء القســري، وســار علــى نهجــه بقيــة أطــراف النــزاع بشــكل متفــاوت، والبعــض منهــا ارتكــب 
انتهــاكات بحــق المــرأة الســورية لــم يمارســها النظــام الســوري نفســه مثــل التزويــج القســري والتضييــق علــى 

المالبــس وحريــة التنقــل.

إن المجموعــات المســلحة، باعتبارهــا أطرافــًا مــن غيــر الــدول، ال تســتطيع أن تنضــم رســميًا إلــى أطــراف المعاهــدات 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، لكنهــا ُملَزمــة رغــم ذلــك باحتــرام حقــوق اإلنســان األساســية، وبالقانــون الدولــي العرفــي، 

كــون هــذه األطــراف تجســد ســيطرة فعليــة علــى أجــزاء مــن إقليــم الدولــة.
لقــد أثبــت التقريــر وجــود أنمــاط مــن التمييــز بحــق المــرأة فــي عــدد مــن الممارســات، وهــذا يشــكل انتهــاكًا التفاقّيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة15  والتــي نّصــت علــى األحــكام التــي يجــب علــى الــدول تطبيقهــا لحمايــة 

النســاء مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن التمييــز، كمــا تشــكل خرقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 161325 .

 واســع، 
ٍ
إن التزويــج القســري يعتبــر مــن االنتهــاكات الفظيعــة بحــق المــرأة، وكان تنظيــم داعــش قــد مارســه علــى نحو

وارتكــب مــن خاللــه جريمــة ضــد اإلنســانية، ومــورس أيضــًا مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام والنظــام الســوري لكننــا لــم 
 واســع بســبب صعوبــة معرفــة ذلــك، وبســبب القبضــة األمنيــة 

ٍ
نتمكــن مــن تســجيل هــذه الممارســة علــى نحــو

وخــوف الزوجــة واألهــل.
تحــدث التقريــر عــن العديــد مــن الممارســات التــي تســتند إلــى قوانيــن وتشــريعات لــدى جميــع أطــراف النــزاع، تنتهــك 

حقــوق المــرأة بشــكل يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان. 

أكــد التقريــر أن أغلــب ممارســات العنــف واالنتهــاكات بحــق المــرأة تهــدف لردعهــا عــن االنخــراط فــي الشــأن العــام، 
وبشــكل خــاص النشــاط السياســي، واإلعالمــي.

أكــد التقريــر علــى أن العشــرات مــن حقــوق المــرأة األساســية يتــم انتهاكهــا، وفــي مقدمتهــا، الحــق فــي الحيــاة، عــدم 
التعــرض للتعذيــب واالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري، وفــي التنقــل، واللبــاس، وحريــة الرأي والتعبيــر، والعمل، 

وغيرهــا مــن الحقــوق. 

إن تعزيــز دور المــرأة، وحمايتهــا مــن العنــف واالنتهــاكات، بمــا فــي ذلــك حقهــا فــي العمــل السياســي واإلعالمي وحرية 
الــرأي، ســوف ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى المجتمــع كلــه، كمــا أن كل ذلــك مــن األمــور األساســية فــي الســعي نحــو 

المســاواة والتنمية.

15  األمم المتحدة، مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

16  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.
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التوصيات:
كافة أطراف النزاع/ القوى المسيطرة:

احتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، وقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بمــا فيهــا اتفاقيــة 	 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة -ســيداو، والتوقــف عــن كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

علــى جميــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن النســاء المحتجــزات تعســفيًا، وبشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع 	 
المســلح، وااللتــزام بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة باحتجــاز الفتيــات، بمــا يتضمــن الفصــل عــن الرجــال، والتفتيــش 
والحراســة النســائية، وتنفيــذ بروتوكــوالت لتفتيــش الســجناء عنــد دخولهــم فــي الحجــز للتبليــغ داخليــًا عــن حوادث 

العنــف الجنســي.
االلتــزام بقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالنــزاع الســوري وقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بــدور أطــراف 	 

النــزاع فــي حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي، وباحتــرام دور المــرأة فــي المشــاركة فــي مختلــف المجــاالت 
السياســية والمجتمعيــة، وبشــكل خــاص 171325 ، 1820، 1889، 1960، 182122 ، 2467.

إجــراء تحقيقــات عــن مرتكبــي االنتهــاكات، والعنــف ضــد المــرأة، ومحاســبتهم وفــق نظــام قضائــي مســتقل، 	 
وأحــكام تراعــي القوانيــن الدوليــة، والبــدء بتعويــض الضحايــا وجبــر الضــرر.

إتاحــة الحمايــة واألمــن لعمــل وتنقــل النســاء وتقديــم الدعــم لهــن ووقــف كافــة أشــكال التضييــق وقمــع 	 
يــات. الحر

دعــم الجهــود التــي تبذلهــا النســاء فــي مكافحــة العنــف الواقــع عليهــن والتخفيــف مــن التداعيــات االقتصاديــة 	 
واالجتماعيــة التــي يفرضهــا النــزاع علــى حياتهــن.

ــر اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة لضمــان إيقــاف جميــع أشــكال االنتهــاكات 	  تجنيــب النِّســاء ويــالت الحــرب عب
الواقعــة علــى المــرأة، وضمــان وضــع النســاء المحرومــات مــن حريتهــن فــي أماكــن منفصلــة عــن الرجــال.

توسيع المشاركة الفعالة للمرأة في كافة التشكيالت السياسية وضمن مسار عملية السالم.	 
تعديل القوانين والتشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وبناء نظام قضائي مستقل.	 
تقديــم مختلــف أشــكال الدعــم والمســاعدة للمــرأة فــي بحثهــا عــن العمــل، وبشــكل خــاص النســاء النازحــات، 	 

والالتــي فقــدن معيلهــن.
بنــاء نظــام رعايــة اجتماعيــة للنســاء األيتــام واألرامــل، ودعــم النســاء الالتــي تزوجــن قســريًا، والعمــل علــى إيجــاد 	 

حلــول لمعاناتهــم، وبشــكل خــاص قضيــة تســجيل األطفــال الذيــن ولــدوا مــن التزويــج القســري وقتــل آبائهــم.
 

إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:
تأميــن حمايــة ومســاعدة النســاء المشــردات قســريًا مــن نازحــات والجئــات، ومراعــاة احتياجاتهــن الخاصــة فــي 	 

مجــال الحمايــة تحديــدًا.
علــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى “اتفاقيــة ســيداو”، الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة عليهــا لمحاســبة النظــام 	 

النســاء فــي ســوريا، وبــذل كل جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا  الســوري وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق 
وإيقافهــا.

اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الممكنــة قانونيــًا وسياســيًا وماليــًا بحــق النظــام الســوري وحلفائــه، وبحــق جميــع مرتكبــي 	 
االنتهــاكات فــي النــزاع الســوري للضغــط عليهــم مــن أجــل االلتــزام باحتــرام حقــوق المــرأة.

الوفــاء بااللتــزام بالتبرعــات الماليــة التــي تــمَّ التَّعهــد بهــا، وتخصيــص الجــزء األكبــر منهــا للنســاء الالتــي فقــدن 	 
معيلهــن، والالتــي تــم تزويجهــن قســريًا، والنســاء الالتــي فقــدن أعمالهــن بســبب التهديــدات والعنــف، وذلــك 

عبــر دعــم مراكــز مختصــة بهــذه المهــام.

17 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.

18 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 2122 )18 تشرين الثاني 2013(.
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إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد 	 
ــى مــدى  ــد عل ــذي امت ــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــالت مــن العقــاب ال ــم الحــرب عل اإلنســانية وجرائ

قرابــة عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.
 

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدَّ المرأة:
نظــرًا لحجــم االنتهــاكات الواســعة مــن قبــل النظــام الســوري بحــق المــرأة والتــي بلــغ بعضهــا حــدَّ الجرائــم ضــدَّ 	 

اإلنســانية يتوجــب علــى اللجنــة إبــراز مــا تقــوم بــه فــي ســوريا، فجهودهــا غيــر ملحوظــة بالنســبة لنــا، وال بــدَّ مــن 
أن تكثــف مــن عملهــا علــى الحــاالت الفرديــة والجماعــات فــي ســوريا، كمــا نوصــي الناجيــات بالتواصــل الفــردي مــع 

اللجنــة وتقديــم الشــكاوى، وعلــى اللجنــة المبــادرة فــي توســيع نقــاط عملهــا.

إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة:
علــى المقــّررة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــدَّ المــرأة وأســبابه وعواقبــه تكثيــف جهودهــا فــي ســوريا؛ نظــرًا لحجــم 	 

العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة الســورية، علــى وجــه الخصــوص مــن قبــل الحكومــة الســورية نفســها، مقارنــة 
بأيــة امــرأة تحــت ظــلِّ أيــة حكومــة فــي العالــم وبشــكل خــاص النســاء فــي مراكــز االعتقــال التابعــة للنظــام 

الســوري وأجهزتــه األمنيــة.
 	

 إلى الدول األوروبية واالتحاد األوروبي:
ــن 	  ــران وروســيا، اللذي ــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســين، إي ــة عل ــات االقتصادي ــرة العقوب ــدَّ مــن رفــع وتي ال ُب

ــم ضــد اإلنســانية بحــق المــرأة فــي ســوريا. ــم حــرب وجرائ ــكاب انتهــاكات تشــكل جرائ شــاركوا فــي ارت
ــا، ودمجهــنَّ فــي 	  تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي إعــادة تأهيــل الضحاي

المجتمــع مــرة أخــرى، وبشــكل خــاص النســاء اللواتــي تــم تزويجهــن قســريًا واألرامــل الذيــن فقــدوا معيلهــن، 
والناجيــات مــن العنــف الجنســي والتعذيــب.

دعــم مســار المحاســبة القضائيــة، بمــا فــي ذلــك دعــم واليــة اآلليــة الدوليــة المحايــدة المســتقلة للمســاعدة فــي 	 
التحقيــق والمالحقــة القضائيــة لألشــخاص المســؤولين عــن الجرائــم األشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون 
الدولــي المرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ آذار 2011، وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة 1971/248 ؛ 

ــة القضائيــة العالميــة. ــر الوالي وكذلــك دعــم مســار التقاضــي عب
 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إصــدار تقريــر خــاص عــن انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي تتعــرَّض لهــا المــرأة الســورية فــي 	 

مختلــف مناطــق النــزاع.
 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
التحقيق في الحوادث الواردة في التقرير واالستفادة منها خالل اإلعداد للتقرير القادم.	 

 

 .https://undocs.org/ar/A/RES/71/248 ،)2017 19 األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة 71/ 248 )11 كانون الثاني
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من مختلف أطراف النزاع في سوريا

إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمات اإلنســانية واإلغاثية 
المحليــة والدولية:

النظــام 	  وابتــزاز  ــب ضغــوط  وتجنُّ تضــررًا،  األكثــر  المناطــق  اإلنســانية بحســب  المســاعدة  تنســيق عمليــات 
لصالحــه. المســاعدات  تســخير  بهــدف  الســوري 

تخصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل الناجيــات وبشــكل خــاص اللواتــي تعرضــن للعنــف ولالســتغالل الجنســي، 	 
والتزويــج القســري، وبحســب المناطــق األكثــر تضــررًا.

التوســع فــي دعــم الخدمــات التــي تقــدم لضحايــا العنــف مــن النســاء، وبشــكل خــاص ضحايــا العنــف الجنســي، 	 
بمــا فيهــا خدمــات المــأوى، والعــالج وإعــادة التأهيــل، وتقديــم المشــورة، وكفالــة مالءمــة الخدمــات لالحتياجــات 

الخاصــة بالنســاء والفتيــات، مــع إعطــاء األولويــة للنســاء الحوامــل وحــاالت الــوالدة واألمهــات المرضعــات.
إنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.	 

 إلى المنظمات النسوية حول العالم:
مناصــرة المــرأة الســورية ومــا تتعــرض لــه مــن حجــم انتهــاكات قــلَّ نظيــره علــى مســتوى العالــم، والقيــام 	 

بفعاليــات ومشــاريع بشــكل أكبــر إلعــادة تأهيــل الناجيــات من االعتقال والتعذيب والتشــريد القســري، وتســليط 
الضــوء بشــكل أكبــر علــى معانــاة المــرأة الســورية فــي مخيمــات النــزوح واللجــوء ومراكــز االحتجــاز.

تقديــم دعــم نفســي للناجيــات مــن العنــف الجنســي، والتعذيــب، وللنســاء اللواتــي تــم تزويجهــن قســريًا، وكذلــك 	 
النســاء اللواتــي فقــدن أعمالهــن تحــت التهديــد والعنــف.

المطالبة بالكشف عن مصير آالف النساء المختفيات قسريًا في سوريا.	 

 إلى دول الجوار:
ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، وبشــكل خــاص النســاء منهــن واحتــرام 	 

حقوقهــن، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة القســرية، واإلســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي 
وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة عــن دول الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة 
ــة فــي دول اللجــوء. ــا لشــؤون الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحلي ــة العلي ــادة مســاعداتها للمفوضي زي

 
المفوضية العليا لشؤون الالجئين:

خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة للنســاء الالجئــات وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر معالجــات 	 
نفســية طويلــة األمــد.

تعزيز االستثمار في التعليم والصحة وإعادة التأهيل النفسي.	 
  

شكر 
تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر لــكل مــن أرســل أخبــار ومعلومــات وبشــكل خــاص 
الضحايــا الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليــون، الذيــن ســاهمت معلوماتهــم فــي تعزيــز البيانــات واألدلــة 

ــر. ــواردة فــي هــذا التقري فــي مختلــف الحــوادث ال



 www.snhr.org - info@snhr.org

 Supported with German Federal Foreign Office’s funds by ifa
(Institut für Auslandsbeziehungen), Funding Programme zivik


	أولاً: النظام السوري قتل 74 امرأة تحت التعذيب لا يصح نموذجاً للمقارنة معه:
	ثانياً: منهجية:
	 ثالثاً: حصيلة أبرز الانتهاكات الواقعة على المرأة بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان (على خلفية النزاع المسلح أو انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان):
	رابعاً: ما لا يقل عن 107 حوادث اعتداء وترهيب تعرضت لها النساء على خلفية أنشتطهن في شمال شرق وشمال غرب سوريا:
	خامساً: 24 حادثة قتل طالت النساء بدافع جنساني منذ آذار 2021 حتى آذار 2022:
	سادساً: الاستنتاجات والتوصيات:

