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أواًل: خلفية ومنهجية:

ــرز االنتهــاكات  ــران خاصــان نتحــدث مــن خاللهــا عــن أب تصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كل عــام تقري
الواقعــة علــى اإلنــاث، األول فــي اليــوم الدولــي للمــرأة فــي 8/ آذار والثانــي فــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة فــي 26/تشــرين الثانــي، ونســتند فــي تحديــث البيانــات علــى عمليــات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة التــي نقــوم بهــا 
منــذ آذار/ 2011، وقــد رصدنــا كمــًا متنوعــًا مــن االنتهــاكات الواقعــة 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 وحليفيــه اإليرانــي والروســي لمجمــل االنتهــاكات 
المرتكبــة بحــق المــرأة الســورية، وبشــكل خــاص عمليــات القتــل، االعتقــال التعســفي، االختفــاء القســري، التعذيــب 
والعنــف الجنســي ونقــوم بمراكمــة البيانــات بشــكل دوري، وإصــدار إحصائيــات شــاملة كــي نظهــر الخســارة الهائلــة 
ــة  التــي تعــرض لهــا المجتمــع الســوري جــراء االنتهــاكات التــي وقعــت علــى المــرأة، وســوف نعــرض حصيلــة محدث
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا بحــقِّ الســيدات  ــرز االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبتهــا أطــراف النِّ ــات ألب للبيان

نــا مــن توثيقهــا. “اإلنــاث البالغــات” منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023، التــي تمكَّ

إضافــًة إلــى االنتهــاكات الجســمية التــي تعرضــت لهــا النســاء يغطــي هــذا التقريــر أنمــاط العنــف واالعتــداءات التــي 
تتعــرض لهــا النســاء والناشــطات علــى خلفيــة عملهــن وأنشــطتهن فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة كل مــن 
هيئــة تحريــر الشــام وقــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ) تحدثنــا مــرارًا عــن انتهــاكات النظــام 
الســوري، ونخصــص هــذا الجــزء مــن التقريــر للحديــث عــن انتهــاكات األطــراف األخــرى( وســياق هــذه األنمــاط وأنواعها 
وتمييزهــا بيــن كل طــرف أو تشــابه األطــراف فــي ممارســتها، حيــث نســتعرض حصيلــة ســبعة 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/ 2022 حتــى آذار/ 2023.

إضافــًة 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، وروايــات الســيدات اللواتــي اســتجبن كمتطوعــات 
فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية لضحايــا الزلــزال الــذي وقــع فــي شــمال غــرب ســوريا فــي 6/ِ شــباط/ 2023، 
نســتعرض 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 يقمــَن فيهــا، بنــاًء علــى 
طلبهــن ومنعــًا مــن تعريضهــن للمضايقــات أو المالحقــة 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. 

https://snhr.org/arabic/?p=16529
https://snhr.org/arabic/?p=14932
https://snhr.org/arabic/?p=14932
https://snhr.org/arabic/?p=16529
https://snhr.org/arabic/?p=16529
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيــًا: حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الواقعــة علــى المــرأة بحســب قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )علــى خلفيــة النــزاع المســلح أو انتهاك 

القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 16298 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف  وثَّ
ــى آذار/ 2023، ــذ آذار/ 2011 حت ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا من الن

يتوزعن على النحو التالي:

قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(1: 11957 	 

القوات الروسية: 977	 

تنظيم داعش: 587 	 

هيئة تحرير الشام2: 79	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني3 : 885 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 169 	 

قوات التحالف الدولي: 658 	 

جهات أخرى: 986 	 

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

اســتهداف الســيدات بعمليــات القتــل.

نستخدم مصطلح النظام السوري بشكل عام عوضًا عن مصطلح الحكومة، وذلك ألن طبيعة السلطة في سوريا هي توتاليتارية دكتاتورية ترتكز في الحكم على مجموعة . 1
محدودة جدًا من األفراد، هم رئيس الجمهورية وقادة األجهزة األمنية بشكل رئيس، فيما يلعب الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية دورًا شكليًا ومحدودًا للغاية 

ويقتصر على تنفيذ ما يرسمه النظام الحاكم بدقة، وليس لهم أي قرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، فيما كافة الصالحيات الرئيسة 
متمركزة بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية، فالحكم في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة فارغة، فوزير الداخلية يتلقى األوامر من 

األفرع األمنية التي من المفترض أنها تتبع له، وال يستطيع وزير العدل أن يستدعي عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني، األفرع األمنية مع الرئيس هي النظام 
الذي يحكم سوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.
  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية.. 2
  مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.. 3

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EZPxOYPES65EmZQN_FPL5XMBDm7epNwPtVzyI8gL96w6-w?e=CmQNQY
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EZPxOYPES65EmZQN_FPL5XMBDm7epNwPtVzyI8gL96w6-w?e=CmQNQY
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باء: االعتقال/االحتجاز التعسفي أو االختفاء القسري:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 10169 ســيدة ال تزلــَن قيــد االعتقــال أو 
االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023،

يتوزعن على النحو التالي:

قوات النظام السوري: 8473 	 

تنظيم داعش: 255 	 

هيئة تحرير الشام: 44 	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 873 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 524	 

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

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

ومــدروس.
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https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ERRw_zDCkONCkcCHCY8Hd1wBRLM3OtdBF5B-YCnunMj5MA?e=EsPSwC


في اليوم الدولي للمرأة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا كرس 

األوضاع المأساوية للنساء فيها وشرد ما اليقل عن 35 ألف سيدة  4

تاء: الموت بسبب التعذيب:

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 113 ســيدة بســبب التَّعذيــب علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023،

يتوزعن على النحو التالي:

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، و21 ســيدة 

قــام النظــام الســوري بتســجيلهن فــي الســجل المدنــي علــى أنهــن توفيــن. 

قوات النظام السوري: 94 	 

تنظيم داعش: 14 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 2	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 2 	 

جهات أخرى: 1	 

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا الســيدات بســبب التعذيــب أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن 
قرابــة 83 % مــن حــاالت القتــل بســبب التعذيــب مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع.
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ثاء: العنف الجنسي:

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 11532 حادثــة عنــف جنســي ضــد اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 
منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023،

تتوزعن على النحو التالي:

قوات النظام السوري: 8016	 

تنظيم داعش: 3487	 

قوات سوريا الديمقراطية: 13	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 16	 

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.

تســبب الزلــزال الــذي ضــرب مناطــق عــدة مــن ســوريا وجنــوب تركيــا فجــر اإلثنيــن 6/ شــباط/ 2023، بتشــريد مــا ال يقــل 
عــن 35 ألــف ســيدة داخــل ســوريا ممــن تضررت/هدمــت مســاكنهن وأصبحــت غيــر قابلــة للســكن، معظمهــن كــن 
قــد تعرضــن ســابقًا للتشــريد ألزيــد مــن مــرة، تركــزت معظــم حــاالت التشــريد منطقــة شــمال غــرب ســوريا الخارجــة 
عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري والمناطــق المجــاورة لهــا، كمــا ســجلنا وفــاة 1524 ســيدة بســبب الزلــزال وتأخــر 
المســاعدات األمميــة والدوليــة منــذ 6/ شــباط حتــى 27/ شــباط/ 2023، مــن بينهــن 13 ســيدة مــن العامــالت فــي 
المنظمــات اإلنســانية، و22 ســيدة مــن الكــوادر الطبيــة وســيدة واحــدة مــن كــوادر الدفــاع المدنــي، وقــد أصدرنــا تقريــرًا 

فــي 28/ شــباط/ 2023 اســتعرضنا فيــه تفصيــل البيانــات المســجلة لحــاالت الوفــاة جــراء الزلــزال.

ثالثــًا: المــرأة الســورية كانــت فاعلــة فــي االســتجابة لزلــزال 6/ شــباط علــى 
الرغــم مــن تأثرهــن بتداعياتــه وتشــريد معظمهــن ألكثــر مــن مــرة:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ERag0sk5rgJHr5_UYT_WtHcB_B51gKLj1Pwgt4q66OtRww?e=vcz9hZ
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وبحســب مــا رصدتــه فرقنــا الميدانيــة العاملــة فــي ســوريا فقــد كانــت أكثــر المناطــق تأثــرًا بالزلــزال هــي مناطــق 
تعرضــت ســابقًا لعمليــات القصــف وعلــى وجــه الخصــوص مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي؛ مــا تســبب 
بمزيــد مــن ضعــف مقاومتهــا للزلــزال وانهيارهــا، إضافــًة إلــى أن المناطــق المتأثــرة فــي شــمال غــرب ســوريا، تكتــظ 
ــة، وتشــكل  أصــاًل بالمشــردين قســريًا الذيــن هجــروا مــن منازلهــم ويعانــون مــن ظــروف معيشــية ونفســية متردي

ــة 27 % منهــم.  النســاء مــا نســبته قراب

أدت تداعيــات الزلــزال إلــى مضاعفــة معانــاة النســاء واضطرارهــن إلــى مواجهــة تحديــات مضافــة بســبب تأخــر وصــول 
المســاعدات اإلنســانية األمميــة، تمثلــت بشــكل أساســي بتركهــن فــي العــراء أليــام عــدة مــع أســرهن ضمــن ظــروف 
ــة كاألغطيــة والطعــام والمالبــس، وعلــى  ــارد وعــدم حصولهــن علــى المســتلزمات الطارئ قاســية مــن الطقــس الب

بعــض المســتلزمات الخاصــة بهــن.

تعانــي النســاء المشــردات مــن صعوبــة تأميــن مــأوى بســبب قلــة توفــر الخيــم أو غــالء أســعارها؛ ممــا أجبــر العديــد 
منهــن علــى العــودة إلــى مســاكن غيــر آمنــة أو مهدمــة جزئيــًا، وال يتوفــر فيهــا مقومــات الخصوصيــة كالوصــول إلــى 
ــة عددهــا، ووجودهــا فــي أماكــن  ــي انعكــس قل ــاه الصالحــة لالســتخدام، والت أماكــن االســتحمام والمراحيــض والمي

بعيــدة، انعكــس علــى النظافــة الشــخصية وبالتالــي التســبب فــي انتشــار األمــراض.

 كما أن هناك عوامل عدة زادت من معاناة النساء المتضررات من الزلزال من أبرزها:

زيادة أعباء الرعاية على النساء المعيالت الرئيسات ألسرهن، وكذلك النساء اللواتي وضعن في مخيمات 	 
معزولة عن أقربائهن من الرجال، واللواتي تولين رعاية األطفال وكبار السن.

 الصدمات النفسية بسبب الخسارات الحادة التي يعانين منها جراء فقدهن لبعض أفراد أسرتهن، 	 
ومنازلهن ومحتوياتها.

إن قلة أعداد النساء اللواتي عملن ضمن فرق التوزيع واإلغاثة تسببت في صعوبات في إمكانية حصول 	 
السيدات على احتياجاتهن الصحية الخاصة جراء الحرج في طلبها من العاملين الذكور.

ضعف تلبية االحتياجات التي تخص النساء الحوامل والمرضعات والمسنات وذوي االحتياجات الخاصة، 	 
من توفير رعاية طبية خاصة وغذاء، ولدينا تخوف من مخاطر تعرض النساء الحوامل والمصابات بأمراض 

مزمنة، لمضاعفات صحية قد تعرض حياتهن للخطر في حالة عدم وجود إمكانية للوصول إلى خدمات 
صحية ومشافي، ونتيجة الزلزال زادت محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والمشافي والمراكز الصحية 

باإلضافة لعملها بطاقتها القصوى لتقديم الخدمات العالجية لمصابي الزلزال، علمًا بأن هذه المرافق تعاني 
أصاًل من نقص في الموارد والتجهيزات المناسبة، وقد نقلت قناة البي بي سي عن الدكتور هميار عبد المغني 

ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في سوريا في 18/ شباط قوله إن “ من بين أكثر من ستة ماليين 
شخص تضرروا من الزلزال في شمال سوريا، هناك 1.5 مليون منهم من النساء في سن اإلنجاب”، وأضاف 

“إنهن ال يحظين بنفس االهتمام والرعاية في سوريا بسبب محدودية إمكانية الوصول إليهن، واحتياجات 
النساء ليست من بين أولويات الناس”. 

 

 صحفــي فــي 18/ شــباط إن مــن بيــن الناجيــن مــن الزلــزال هنــاك 
ٍ
كمــا قــال صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي بيــان

130 ألــف امــرأة حامــل فــي ســوريا بحاجــة ماســة إلــى الحصــول علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة. 

علــى الرغــم مــن كل التحديــات والتضييــق الــذي أوردنــا جانبــًا منهــا، فقــد رصدنــا اســتجابة حيويــة فاعلــة مــن   
قبــل العديــد مــن النســاء ممــا ســاهم فــي ســد العديــد مــن الثغــرات التــي أوردناهــا، وأكــد علــى محوريــة 
دور المــرأة العاملــة فــي مختلــف مفاصــل الحيــاة اليوميــة، وضمــن أصعــب الظــروف، وقــد تحدثنــا مــع 

العشــرات مــن النســاء الفاعــالت، وفيمــا يلــي بعــض مــن شــهاداتهن:

https://www.bbc.com/arabic/magazine-64674795
https://www.unfpa.org/press/earthquake-survivors-include-356000-pregnant-women-who-urgently-require-reproductive
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فاطمــة الحســن، متطوعــة فــي الدفــاع المدنــي الســوري منــذ تاريــخ 1/ حزيــران/ 2022، وأم لطفلتيــن، مــن أبنــاء  	
مدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وتقيــم فــي بلــدة جنديــرس فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
قضيــت تحــت أنقــاض منزلهــا مــع زوجهــا وطفلتيهــا إثــر انهيــار البنــاء الــذي كانــوا يقيمــون فيــه فــي بلــدة جنديرس، 

نتيجــة تعرضــه للزلــزال الــذي ضــرب شــمال غــرب ســوريا يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ 2023.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع “عائشــة المصــري”4  مديــرة مركــز الدفــاع المدنــي الســوري فــي بلــدة 
جنديــرس فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وأخبرتنــا عــن فاطمــة الحســن باآلتــي: 

“تعرفــت علــى فاطمــة عندمــا تطوعــت فــي المركــز لدينــا، وهــي أم لطفلتيــن همــا ســارة وليــاس، كانــت 
ــاء يقــع فــي ســوق ببلــدة جنديــرس، وإن  فرحــة جــدًا بالبيــت الــذي اشــترته فــي الطابــق الخامــس فــي بن
ــًا عمــًا بعــد أن كان عاطــًا عــن العمــل بســبب الظــروف فــي المنطقــة  زوجهــا اســتطاع أن يجــد حديث
وكانــت المعيــل لعائلتهــا، كانــت لحظــة حــدوث الزلــزال مخيفــة ومرعبــة ألن اإلنســان ال يعلــم كيــف 
ــر ضمــان ســامتهم، شــعرت وكأنهــا  ــه وال يعــود مهمــًا غي ــه وأهل يتصــرف وســط الخــوف علــى أطفال
لحظــة مــن لحظــات يــوم القيامــة. بعــد أن قمــت بتأميــن أوالدي لــدى أخــي فــي منطقــة قريبــة مــن 
جنديــرس، والتحقــت بعملــي علــى الفــور واالطمئنــان علــى المتطوعــات، كنــت شــديدة الخــوف علــى 
فاطمــة لكــون شــقتها تقــع فــي الطابــق الخامــس، عندمــا ذهبنــا إلــى هنــاك كانــت الجثــث متناثــرة علــى 
األرصفــة وكان البنــاء الــذي تســكن فيــه فاطمــة قــد انهــار كليــًا كل مــن يقطــن فيــه اســتطاع الخــروج قبل 
انهيــاره، أنــا والمتطوعــة ســماح وبالرغــم مــن الخطــر اقتربنــا مــن المبنــى وأصبحنــا ننــادي عليهــا وعلــى 
عائلتهــا ولــم نســمع صوتــًا، راســلناها علــى الجــوال لــم تجــب فتوقعنــا أنهــا نســيته فــي المنــزل، ذهبــت 
إلــى والدتهــا ألســألها إن كانــت فاطمــة قــد اســتطاعت أن تخــرج مــن البنــاء فأجابــت بأنهــا ال تعــرف عنهــا 
شــيئًا، واتصلــت مباشــرة بالفــرق للقيــام بإنقاذهــا مــن تحــت الــركام، لــم نكــن نتوقــع أننــا ســنفقدها ولــم 
نفقــد األمــل وال للحظــة خــال عمليــة اإلنقــاذ، ولكــن لألســف تبيــن أنهــا وزوجهــا وأطفالهــا قــد فارقــوا 
الحيــاة، وفــي أثنــاء ذلــك كان علينــا االســتمرار فــي عمليــة إنقــاذ العالقيــن تحــت األنقــاض فــي أبنيــة أخــرى، 
ولــم نســتطع إخراجهــا لليــوم الثانــي أي فــي الســابع مــن شــباط، وقــد اســتمر العمــل علــى انتشــالها مــع 

زوجهــا وأطفالهــا مــدة 12 ســاعة نتيجــة نقــص فــي المعــدات، كانــت صدمــة مؤلمــة لنــا أن نفقدهــا”.

صورة للمتطوعة في الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء( فاطمة الحسن أثناء عملها
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ثريــا تمــر، متطوعــة فــي الدفــاع المدنــي الســوري منــذ تاريــخ 12/ آب/ 2018، وتعيــل عائلتهــا المكونــة مــن 6 أفــراد،  	
مــن أبنــاء منطقــة ســهل الغــاب فــي ريــف محافظــة حمــاة الغربــي، وتقيــم فــي بلــدة ســلقين فــي ريــف محافظــة 
إدلــب الشــمالي، تعــرض منزلهــا للتصــدع جــراء الزلــزال الــذي ضــرب شــمال غــرب ســوريا يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ 

.2023

صــورة للمتطوعــة فــي الدفــاع المدنــي الســوري ثريــا تمــر، أثنــاء مشــاركتها فــي عمليــات البحــث واإلنقــاذ فــي المناطــق 
المتضــررة نتيجــة الزلــزال الــذي ضــرب شــمال غــرب ســوريا فــي يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ 2023

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع المتطوعة ثريا تمر5 ، وأخبرتنا باآلتي:

“فــي لحظــة الزلــزال كنــت مــع والدتــي وإخوتــي وابــن شــقيقي فــي المنــزل، حيــث نســكن فــي الطابــق الثانــي 
مــن مبنــى ســكني فــي بلــدة ســلقين فــي ريــف إدلــب والتــي نزحنــا إليهــا قبــل 8 ســنوات، خرجنــا بصعوبــة 
مــن البيــت وكنــا نبحــث عــن بعضنــا البعــض حيــث انقطعــت الكهربــاء ولــم نســتطع أن نــرى مــن خــرج 
منــا ومــن لــم يخــرج، وأثنــاء ذلــك كان المبنــى قــد بــدأ باالنهيــار بشــكل جزئــي، كان الصــراخ والهلــع يمــأل 
الشــارع وأبنيــة قــد انهــارت بالكامــل بالتزامــن مــع عاصفــة مطريــة، بعــد ذلــك وجــدت مــن الضــرورة أن 
اســتجيب والتحــق بشــكل عاجــل بفــرق البحــث واإلنقــاذ، فاتجهــت مباشــرة إلــى أقــرب نقطــة للدفــاع 
ــق  ــاء 4 طواب ــى لبن ــي، كانــت اســتجابتنا األول ــات البحــث واإلنقــاذ مــع زمائ ــي، وســاعدت فــي عملي المدن
اســتطعنا أن ننقــذ منــه 4 أطفــال كانــوا عالقيــن تحــت األنقــاض، كانــت عمليــات البحــث واإلنقــاذ تــزداد 
صعوبــة نتيجــة نقــص المعــدات التــي تســببت فــي التأخــر فــي إنقــاذ العالقيــن تحــت األنقــاض حيــث كنــا 
نســمع أصواتهــم. أثنــاء مشــاركتي فــي عمليــات اإلنقــاذ كنــت أفكــر بعائلتــي فأنــا ال أعــرف إلــى أيــن التجــأوا، 
وفيمــا إذا كانــوا بخيــر أم ال مــع اســتمرار حــدوث الهــزات األرضيــة، وخاصــة أن والدتــي تعانــي مــن ارتفــاع 
الضغــط، ولــم أســتطع التواصــل معهــم حتــى مــرور 24 ســاعة وأطمئــن عليهــا، حيــث لجــأوا إلــى مخيــم 
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بالقــرب مــن المنطقــة ويقيــم فيــه أخــي، خــال 24 ســاعة األولــى للكارثــة لــم أفكــر ســوى بســامتهم لــم 
أفكــر أبــدًا فــي تأميــن مــكان آمــن أو ســكن لهــم ألن الواجــب علــي بالدرجــة األولــى أن أســتجيب لعمليــات 
اإلنقــاذ والبحــث، ألن األشــخاص العالقيــن تحــت األنقــاض هــم أولــى أن أفكــر بهــم ألنهــم بأمــّس الحاجــة 
لنــا، وبمــرور الوقــت يمكــن أن يفقــدوا أرواحهــم، فكانــت اســتجابتنا علــى مــدار 24 ســاعة ثــم نأخــذ اســتراحة 

لمــدة 5 ســاعات ثــم نعــاود العمــل مــن جديــد. 

خــال االســتجابة كنــت أخبــئ دموعــي وأحــاول أن أبــدو قويــة فــي المواقــف الصعبــة حيــن نقــوم بعمليــات 
االنتشــال، حيــث نــرى كيــف أن األب احتضــن طفليــه لحمايتهــم وكيــف أن شــقيقين احتضــن أكبرهمــا 
اآلخــر محــاواًل حمايتــه، علــى الرغــم مــن قوتنــا كمســتجيبين إال أن هــذه المشــاهد صعبــة وقاســية، كمــا 
ــارة أحــزن حيــن أعلــم  كانــت مشــاعري مختلطــة فتــارة كنــت فرحــة بإنقــاذ طفــل مــن تحــت اإلنقــاض وت
أن هــذا الطفــل هــو الناجــي الوحيــد مــن عائلتــه، وعلــى وجــه الخصــوص عندمــا يســألني عــن عائلتــه، كنــت 
عاجــزة أن أجيبــه، أكثــر المواقــف التــي أثــرت بــي هــي عنــد إنقاذنــا لطفلــة مــن تحــت األنقــاض تدعــى آيــة ال 
ــزال وكانــت ســليمة، رافقتهــا فــي  تتجــاوز مــن العمــر 7 ســنوات، وذلــك بعــد 4 ســاعات مــن وقــوع الزل
ســيارة اإلســعاف ألقــرب مشــفى، وأثنــاء ذلــك كنــت أوجــه لهــا عــدد مــن األســئلة لنعــرف عــدد أفــراد 
أســرتها وعــدد العائــات الموجــودة فــي البنــاء الطابقــي الــذي كانــت تقطنــه وانهــار إثــر الزلــزال، فأجابتنــي 
بــأن والديهــا توفيــا حيــث وصفــت مشــهد وفاتهمــا مــع 3 مــن أخوتهــا، فيمــا ال تــزال شــقيقتها حيــة ولكــن 
قدمهــا عالقــة تحــت الجــدار، وأصبحــت تترجانــا بــأن نتركهــا ونذهــب إلــى إنقــاذ شــقيقتها، وبعــد بحــث 4 
ســاعات ونصــف اســتطعنا إنقاذهــا وإســعافها، وعلــى الرغــم مــن مــرور هــذه الكارثــة لــن تنســى عقولنــا 
هــذه التفاصيــل والمواقــف ولــن نتجاوزهــا نفســيًا، فعندمــا أخلــد إلــى النــوم تعــود بــي ذاكرتــي إلــى كل هــذه 
المواقــف خــال اســتجابتي، واألطفــال أيضــًا الذيــن تــم إنقاذهــم مــن تحــت األنقــاض لــن ينســوا مشــاهد 

وفــاة عائاتهــم”.

ــا أعيــل عائلتــي المكونــة مــن 6 أفــراد  ــزال، فأن وأضافــت: ترتبــت علــى عاتقــي الكثيــر مــن األعبــاء بعــد الزل
أحدهــم ابــن شــقيقي الــذي يبلــغ مــن العمــر 7 ســنوات، والــذي فقــد والــده بقصــف ســابق للنظــام، فضــًا 
عــن أننــا وجدنــا أنفســنا دون مــأوى ودون أي شــيء مــن مقومــات الحيــاة، فكــرة أن نعيــد تأســيس حياتنــا 
مــن جديــد وخاصــة بعــد نزوحنــا نحــو 10 مــرات جــراء قصــف قــوات النظــام، أمــا اآلن فــا نملــك غيــر خيمــة 
نــأوي إليهــا فــا مــكان آمــن مــن الزلــزال، ورغــم وجودنــا فــي الخيمــة إال أن الخــوف ال زال يعترينــا حتــى 
عندمــا حدثــت هــزة جديــدة فــي يــوم االثنيــن 20/ شــباط تعرضــت أمــي إلــى انهيــار عصبــي نتيجــة الخــوف، أنــا 
ال أفكــر حاليــًا بــأن أبحــث عــن بيــت أو مــاذا أفعــل، كل همــي اآلن أن أجــد خيمــة لنســتقر فيهــا، رغــم انعــدام 

وجــود خدمــات صحيــة مــع انتشــار فيــروس كورونــا ومــرض الكوليــرا فــي المنطقــة.

مــروة عبــد الرحمــن حســينو، متطوعــة فــي الدفــاع المدنــي الســوري منــذ 27/ كانــون األول/ 2020، وأم ألربعــة  	
أطفــال، وهــي المعيلــة لعائلتهــا، مــن أبنــاء بلــدة كفرنبــودة فــي ريــف حمــاة الشــمالي، وتقيــم فــي بلــدة كفرلوســين 
بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، شــاركت فــي عمليــات البحــث واإلنقــاذ فــي المناطــق التــي تعرضــت للزلــزال الــذي 

ضــرب شــمال غــرب ســوريا يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ 2023.
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صــور للمتطوعــة فــي الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء( مــروة عبــد الرحمــن حســينو، أثنــاء مشــاركتها فــي عمليــات البحــث واإلنقــاذ 
فــي المناطــق التــي تعرضــت للزلــزال الــذي ضــرب شــمال غــرب ســوريا يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ 2023

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع المتطوعة مروة عبد الرحمن حسينو6 ، والتي أخبرتنا باآلتي:

“لحظــة حــدوث الزلــزال كنــا نائميــن أنــا وزوجــي وأطفالــي، وأصبــح المنــزل يهتــز بقــوة فصحــوت وحملــت 
ابنتــي الصغيــرة وخرجــت بهــم إلــى الخــارج، ثــم انتبهــت إلــى أن ابنتــي الكبيــرة مــا زالــت نائمــة فعــدت إليهــا 
إلخراجهــا، وكان ذلــك بالتزامــن مــع هطــول األمطــار، وبقينــا تحــت األمطــار وفــي البــرد مــدة نصــف ســاعة 
واألطفــال أصبحــوا يبكــون مــن الخــوف والبــرد، فأعدتهــم إلــى المنــزل وكان منــزاًل أرضيــًا بعــد التأكــد مــن 
عــدم وجــود تصدعــات، بالرغــم مــن أننــي كنــت خائفــة أن يحــدث زلــزال آخــر ويســقط البيــت وهــم فــي داخلــه، 
بعــد ذلــك اتصلــت بأهلــي وأصدقائــي فــي مدينــة البــاب شــرقي حلــب لاطمئنــان عليهــم، وتفاجــأت باألخبار 
التــي تناقلتهــا مواقــع السوشــال ميديــا مــن ســقوط مبانــي علــى أصحابهــا وإصابــات كثيــرة، فتركــت 
أطفالــي مــع والدهــم والتحقــت بفــرق االســتجابة للمباشــرة بعمليــات البحــث واإلنقــاذ، رغــم أن أطفالــي 
كانــوا خائفيــن وطلبــوا أن أبقــى بقربهــم، بعــد وصولــي إلــى المركــز شــكلنا فرقــًا واتجهنــا إلــى قريــة بســنيا 
فــي منطقــة حــارم فــي ريــف إدلــب الشــمالي، والتــي كانــت متضــررة بفعــل الزلــزال، وفــي طريقنــا فوجئنــا 
بحجــم الدمــار فــي منطقــة حــارم، فلــم أتخيــل أن يكــون كبيــرًا، وعندمــا باشــرنا عمليــات البحــث كان األهالــي 
يســاعدوننا وخاصــة الذيــن لديهــم عائــات وأقــارب، معظــم مــن تــم انتشــالهم مــن هــذه المنطقــة كانــوا 
ضحايــا لألســف، كان المنظــر مؤلمــًا وقاســيًا بالنســبة لنــا ولألهالــي، وكان علينــا أن نهــدئ مــن روعهــم، 

حيــث كان الوضــع مأســاويًا جــدًا.  

أثنــاء اســتجابتي وعملــي كنــت شــديدة القلــق علــى أطفالــي وخاصــة مــع اســتمرار الهــزات، وفــي الوقــت 
نفســه كان همــي هــو إنقــاذ العالقيــن تحــت األنقــاض، وهــذا ما أعطاني القوة لاســتمرار قدر المســتطاع 
رغــم المواقــف المؤلمــة، أحــد المواقــف الــذي تأثــرت بــه كان فــي اليــوم الثانــي مــن عملنــا فــي بســنيا 
وبعــد 3 ســاعات مــن البحــث، كان هنــاك رجــل ينادينــي ويبكــي ويرجونــي لننقــذ شــقيقته وأطفالهــا بعــد 
ــذي أفرحنــي وســط كل هــذا الدمــار، شــعرت  ــاء، األمــر ال االســتمرار بالبحــث اســتطعنا أن نخرجهــم أحي

وكأننــي ملكــت الدنيــا بيــن يــدي حيــن حملــت طفلــة منهــم”. 

 

  تواصلنا معها عبر الهاتف في 18/ شباط/ 2023. 6

https://drive.google.com/file/d/19NH-ksw-OPy5189o-GbDa7omARFfNBh5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1J6E8Hub0V9tdjV_A5NmawnD4xzJpvT5o/view?usp=share_link


في اليوم الدولي للمرأة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا كرس 

األوضاع المأساوية للنساء فيها وشرد ما اليقل عن 35 ألف سيدة  11

حنيــن الســيد، صحفيــة، مــن أبنــاء قريــة معــرة حرمــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، وتقيــم فــي مدينــة عفريــن  	
فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي منــذ 3 ســنوات، تعــرض منزلهــا للتصــدع نتيجــة تعرضــه للزلــزال الــذي ضــرب 

شــمال غــرب ســوريا يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ 2023.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الصحفية حنين السيد7، والتي أخبرتنا باآلتي:

لحظــة حــدوث الزلــزال كنــت أعمــل علــى حاســوبي المحمــول، وكانــت والدتــي تصلــي، فحملنــا أنــا وزوجــي 
أطفالنــا وســارعنا بالخــروج مــن البيــت، وأثنــاء ذلــك انقطعــت الكهربــاء، عندمــا وصــل زوجــي إلــى مدخــل 
البنــاء انهــار الطابــق األخيــر وتســاقطت أجــزاء مــن جدرانــه علــى األرض، فتراجــع زوجــي إلــى الخلــف، ثــم 
ــة مــن الخــوف الشــديد، كان  ــا فــي حال ــا فــي الطابــق األول، وكن ــا مــن الخــروج مــن المبنــى حيــث كن تمكن
الغبــار يمــأل المــكان وأســاك الكهربــاء علــى األرض، باإلضافــة إلــى صــراخ األهالــي، كان الجــو ماطــرًا 
وبــاردًا، فابتعدنــا عــن األبنيــة ووقفنــا تحــت ســقف مــن التوتيــاء فــي الشــارع لنقــي أنفســنا مــن البلــل، ثــم 
ذهــب زوجــي إلحضــار ســيارته ليخرجنــا مــن المنطقــة، وكان قــد وقــع عليهــا حجــارة مــن أجــزاء الجــدران 
التــي انهــارت مــن الطابــق الخامــس، وتحطــم زجاجهــا، وحيــن ركبنــا فــي الســيارة ونتيجــة الخــوف لــم ننتبــه 
إلــى الزجــاج المتناثــر داخــل الســيارة والــذي أصابنــا بجــروح، توجهنــا بعــد ذلــك إلــى أطــراف عفريــن حيــث 
لجأنــا إلــى بيــت عربــي ألحــد األهالــي، وكانــت الهــزات مســتمرة ولكــن بشــكل خفيــف، فــي أثنــاء ذلــك علمنــا 
أن مركــز الزلــزال فــي تركيــا فحاولــت االتصــال بإخوتــي المقيميــن فــي مدينــة أنطاكيــا، كنــت ووالدتــي فــي 
حالــة خــوف شــديد عليهــم، فنحــن ال نعلــم عنهــم أي خبــر وال يوجــد لدينــا شــبكة اتصــاالت، حيــن عــادت 
االتصــاالت واإلنترنــت لدينــا حاولنــا االتصــال بهــم ولكــن لــم يتوفــر لديهــم اتصــال حتــى عصــر اليــوم التالــي، 
ولكــن لــم نســتطع التواصــل معهــم، حتــى توجــه شــاب مــن مدينــة الريحانيــة إليهــم لكي يطمئننــا، فعلمنا 
حينهــا أن أحــد إخوتــي كان ال يــزال عالقــًا تحــت األنقــاض، واســتطاع أخــي الــذي كان يقطــن فــي مبنــى آخــر 
إنقــاذه فيمــا بعــد. توجهنــا بعــد ذلــك إلــى ريــف إدلــب حيــث تقطــن عائلتــي فــي بيــت عربــي )أرضــي(، ثــم 
أصبــت أنــا وأطفالــي بارتفــاع حــرارة وســعال شــديد نتيجــة تعرضنــا للبــرد وقــت حــدوث الزلــزال وتــم إدخالنــا 

إلــى المشــفى”

وأضافــت: رغــم انتهــاء هــذه الحادثــة إال أن ابنتــي البالغــة مــن العمــر عاميــن ال تــزال تعانــي مــن حالــة 
رعــب وهلــع عنــد ســماع أي صــوت عالــي، بينمــا أعانــي مــن حالــة نفســية ســيئة لدرجــة أننــي ال أســتطيع 
النــوم وليــس لــدي اســتعداد لممارســة عملــي، وأشــعر وكأننــي ميتــة وأحتــاج مــدة طويلــة حتــى أبــدأ مــن 
جديــد، ونحــاول إيجــاد خيمــة لنســتقر بهــا بعــد فقــدان منزلنــا، فــا يوجــد بيــوت آمنــة مــع اســتمرار الهــزات 

األرضيــة. 

 

ــاء بلــدة تيرمعلــة فــي ريــف محافظــة حمــص الشــمالي، وتقيــم فــي بلــدة  	 ــة منــزل، مــن أبن مــروة الســرميني،  رب
جنديــرس فــي ريــف محافظــة حلــب الغربــي، تعــرض منزلهــا للتصــدع نتيجــة تعرضــه للزلــزال الــذي ضــرب شــمال 

غــرب ســوريا يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ 2023.
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة مروة السرميني8 ، والتي أخبرتنا باآلتي:

كنــت فــي بدايــة نومــي حيــن حــدث الزلــزال فأخــذت ابنتــي فــي حضنــي، وكذلــك فعــل زوجــي مــع ابنــي، ولــم 
نعــرف مــاذا نفعــل حيــث الزلــزال قويــًا وانقطعــت الكهربــاء، وأصبــح البنــاء يتســاقط فوقنــا وكنــا نصــرخ 
طالبيــن المســاعدة ولكــن النــاس كانــت تصــرخ ومصدومــة بمــا حــدث، ثــم اســتطعنا الخــروج بصعوبــة 
حيــث أن الجــدار الــذي خلفنــا لــم يســقط علينــا بــل إلــى الخلــف، بينمــا ســقط علينــا الجــدار الــذي بجانبنــا 
وأصبنــا بخــدوش بســيطة، كنــا نســكن فــي طابــق )أول فنــي( وحيــن حــدوث الزلــزال هبــط البنــاء بحيــث 
أصبــح الطابــق الــذي نســكن فيــه أرضيــًا، واســتخدم زوجــي الجــوال لإلضــاءة حتــى اســتطعنا الخــروج، 
وفــور خروجنــا حدثــت هــزة ثانيــة، وبقينــا فــي الخــارج فــي البــرد وضممــت طفلــي حيــث كانــا خائفيــن ثــم لجأنــا 
ــا لنتفاجــأ بالدمــار  ــا مــن منطقتن ــاح خرجن ــت تقطــن فيهــا ســيدة، فــي الصب ــى كان ــى خيمــة قــرب المبن إل
الــذي حــل ببلــدة جنديــرس، ورغــم انتهــاء ذلــك إال أن طفلــي ال يــزاالن فــي حالــة خــوف مــن أي حركــة أو 
مــن صــوت عــاٍل، فقــدت فــي هــذا الزلــزال صديقتــي وأطفالهــا والذيــن كانــوا أصدقــاء لطفلــي، وكانــوا 
يقطنــون فــي الطابــق األرضــي مــن بنائنــا والــذي تهــدم فــوق رؤوســهم، واســتمر البحــث عنهــم مــدة 3 
أيــام ثــم انتشــلوهم مــن تحــت األنقــاض، بينمــا اســتمر البحــث عــن زوجهــا مــدة أســبوع قبــل أن تتمكــن 
فــرق اإلنقــاذ مــن انتشــال جثتــه، باإلضافــة إلــى طفليــن ووالدتهــم، حيــث اســتطاعت طفلــة النجــاة بينمــا 
توفيــت والدتهــا وشــقيقها أمــا والدهــا فلــم يكــن متواجــدًا فــي البيــت وقــت حــدوث الزلــزال، وفــي البنــاء 
نفســه قضــى طفــان آخــران تحــت األنقــاض. ال زلــت فــي حالــة صدمــة ممــا عشــته ورأيتــه حيــث المصابين 

فــي كل مــكان وصــراخ األهالــي يمــأل المــكان وكأننــا فــي كابــوس، وال أزال أقــوم فزعــة مــن نومــي”.

ــي  ــي، وفقــد طفل ــدة عــن أهل ــا بعي ــي كــن معــي لســنوات وأن ــي اللوات وأضافــت: بعــد أن فقــدت صديقات
أصدقاءهــم فــي المدرســة، وبعــد أن فقدنــا منزلنــا ونزحنــا إلــى بلــدة الدانــا فــي ريــف إدلــب الشــمالي، أي 
إلــى مــكان جديــد وأنــاس جديديــن، ال أعلــم إن كنــت أســتطيع التأقلــم مــع هــذا الوضــع رغــم أننــا ُهجرنــا 

لثــاث مــرات ســابقًا. 

تتعــرض النســاء وبشــكل خــاص الناشــطات والعامــالت منهــن فــي شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا ألنمــاط 
متعــددة مــن العنــف علــى خلفيــة أنشــطتهن وتأديــة مهامهــن ضمــن المجــاالت الخدميــة واإلنســانية، والسياســية 
واإلعالميــة، واألنشــطة الموجهــة للنســاء، أو أثنــاء قيــام القــوى المســيطرة بحمــالت الدهــم واالقتحــام وتنفيــذ 
العمليــات العســكرية، وقــد رصدنــا أن العديــد مــن تلــك األنمــاط تتفــاوت فــي اتســاعها وشــدتها بيــن منطقــة وأخــرى، 
وذلــك بحســب الجهــة المســيطرة. وقــد تســببت تلــك االنتهــاكات فــي تعــرض النســاء لمخاطــر جســدية ونفســية 
هائلــة، دفعــت العديــد منهــن إلــى تــرك مناطقهــن أو إيقــاف عملهــن، ومــن أبــزر هــذه األنمــاط واالنتهــاكات التــي مــا 

زلنــا نســجل حدوثهــا9  ووقعــت منــذ آذار/2022 حتــى آذار/2023 هــي:

رابعــًا: مــا ال يقــل عــن 86 حــوادث اعتــداء وترهيــب تعرضــت لهــا النســاء 
معظمهــا علــى خلفيــة أنشــتطهن فــي شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا:

  تواصلنا معها عبر الهاتف في 18/ شباط/ 2023. 8
  نشير إلى هذه األنماط ال تشمل حمالت التشهير التي تتعرض لها النساء العامالت والناشطات على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، إذ تزامنت العديد من . 9

االنتهاكات مع عمليات تشهير استهدفت سمعة النساء وكرامتهن، والكتابة ضدهن على صفحات مواقع التواصل االجتماعي، بهدف تلطيخ سمعتهن في مجتمعاتهن 
المحلية، وبالتالي نبذهن من المجتمع.
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االعتداء بالضرب عليهن والطرد من مراكز اإليواء.  	

استدعاءات متكررة للمراكز األمنية تحت مزاعم التحقيق حيث وجهت لهن تهم ملفقة. 	

تهديــدات وعمليــات ترهيــب ومداهمــة لمنازلهــن وتخريــب لمحتويــات المنــزل مــن قبــل أطــراف النــزاع لوقــف  	
أنشــتطهن.

التمييز على أساس عرقي في العمل وفي تقديم المساعدات اإلنسانية. 	

اتخاذهــن كرهائــن للضغــط علــى المالحقيــن مــن قبــل أطــراف النــزاع أو التحقيــق معهــن علــى خلفيــة قضايــا ال  	
صلــة لهــن بهــا، بــل ألقربائهــن.

هجــوم مســلح علــى القضــاء فــي عــدة حــاالت أصــدر فيهــا القضــاء أحــكام قضائيــة لمصلحتهــن كحضانــة  	
وغيرهــا. األطفــال 

ارتكبــت هــذه االنتهــاكات بشــكل رئيــس مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام والفصائــل المعارضــة المنضويــة ضمــن قــوات 
ــا متطرفــة نعتقــد أنهــا تنتمــي لتنظيــم داعــش، وفــي معظــم  الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة وخالي
األحيــان لــم تتخــذ الجهــات المســيطرة أيــة خطــوات لضمــان حمايــة النســاء ومحاســبة الفاعليــن، بــل علــى العكــس 
رصدنــا فــي كثيــر مــن الحــوادث التــي ســجلناها والتــي قامــت بهــا النســاء باللجــوء إلــى القضــاء أو مراكــز الشــرطة، أنهــا 

قوبلــت بالتقاعــس والالمبــاالة وإلقــاء اللــوم علــى المــرأة وعلــى نشــاطها. 

ومــن خــالل تحليلنــا للحــوادث التــي ســجلناها واللقــاءات التــي أجريناهــا الحظنــا أن معظمهــا كان يهــدف إلــى ردع 
النســاء عــن المشــاركة فــي أنشــطة معينــة وإجبارهــن عــن االبتعــاد عنهــا وبشــكل خــاص األنشــطة المتعلقــة 

بتغطيــة األحــداث الميدانيــة، وبحريــة الــرأي والتعبيــر بمــا فيهــا النشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

تضمنــت عمليــات الترهيــب التــي تعرضــت لهــا النســاء إرســال رســائل تهديــد بالقتــل أو الخطــف أو االعتــداء عليهــن 
أثنــاء عملهــن أو علــى مراكــز عملهــن أو علــى أســرهن، توجيــه تهــم ملفقــة الســتدعائهن للقضــاء أو مالحقتهــن، 
الضغــط علــى أســرهن إلجبارهــن علــى إيقــاف عملهــن، الفصــل مــن الوظائــف أو الكيانــات المحليــة اللواتــي حصلــن 
علــى عضويــة فيهــا، تلطيــخ ســمعة النســاء فــي المجتمــع المحلــي وعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي، وفــي بعــض 
الحــاالت ســجلنا إجبارهــن علــى توقيــع تعهــد بعــد اســتدعائهن للقضــاء بالتوقــف عــن نشــاطهن وبعــدم التصريــح 

عمــا تعرضــن لــه أثنــاء التحقيــق معهــن. 

فــي كثيــر مــن األحيــان تعرضــت النســاء لتهديــدات مالحقــات متسلســلة مــن قبــل أكثــر مــن طــرف طــوال فتــرة 
ــي/ ــن مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطن ــن مناطــق الســيطرة بشــكل خــاص بي نشــاطهن وخــالل تنقلهــن بي

فصائــل المعارضــة المســلحة وبيــن مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام.

أدت هــذه االنتهــاكات إلــى تعــرض النســاء للقتــل فــي عــدد منهــا، وأجبــرت العديــد مــن الســيدات اللواتــي تعرضــن لهــا 
إمــا علــى تــرك عملهــن وإيقــاف أنشــطتهن أو التقليــل والحــد مــن أنشــتطهن أو الهــروب مــن التهديــدات والنــزوح 

والســفر نحــو مناطــق أخــرى. 



في اليوم الدولي للمرأة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا كرس 

األوضاع المأساوية للنساء فيها وشرد ما اليقل عن 35 ألف سيدة  14

ســجل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 86 حادثــة اعتــداء وترهيــب تعرضت لها النســاء 
الناشــطات أو العامــالت أو المراكــز المختصــة بالمــرأة علــى خلفيــة أنشــتطهن فــي شــمال شــرق وشــمال 
غــرب ســوريا منــذ آذار/ 2022 حتــى آذار/ 2023 وقــد توزعــت بحســب الجهــة المســؤولة عنهــا علــى النحــو التالــي: 

هيئة تحرير الشام: 31 	

خاليا متطرفة )نعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش(: 12 	

جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 26 	

قوات سوريا الديمقراطية: 17 	

إدلب: 31، حلب: 22، دير الزور: 11، الرقة: 13، الحسكة: 9

وتوزعت بحسب المحافظات التي وقعت فيها الحادثة على النحو التالي:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EYBO1_fZfg5IsCqkNyF2iOMBTJiSqUSvyRJ7fGfWUQ3mpA?e=tb3hwI
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EfkT1NFaTj9MoQrRcVb5ly4BfLAt2jX6tzksfOeeacYn1w?e=0d6PMG
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EfkT1NFaTj9MoQrRcVb5ly4BfLAt2jX6tzksfOeeacYn1w?e=0d6PMG
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EYBO1_fZfg5IsCqkNyF2iOMBTJiSqUSvyRJ7fGfWUQ3mpA?e=tb3hwI
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بينما توزعت بحسب نوع الحادثة إلى:

ألف: مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام: 

تســعى هيئــة تحريــر الشــام إلــى فــرض ســطوة أمنيــة فــي مناطــق ســيطرتها وإنهــاء مظاهــر انتقادهــا أو االحتجــاج 
علــى ممارســتها، عبــر أجهزتهــا األمنيــة والقضائيــة، وكنــا قــد أصدرنــا تقريــرًا مفصــاًل حــول انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام 
ضــد المجتمــع الســوري، طالــت هــذه الممارســات القمعيــة النســاء  إلــى جانــب ترســيخ التمييــز الصــارخ ضدهــن فــي 
ــد  ــرأي، وفــي العدي ــر عــن ال ــة حركتهــن ولباســهن وعملهــن، وحريتهــن فــي التعبي ــر تقييــد حري مناطــق ســيطرتها عب
مــن الحــاالت التــي ســجلناها تــم اتخاذهــن كرهائــن للضغــط علــى أفــراد أســرهن المحتجزيــن لديهــا أو المالحقيــن مــن 
قبلهــا، واســتدعائهن لمراكزهــم األمنيــة عــدة مــرات علــى خلفيــة أنشــتطهن أو تواصلهــن مــع الجهــات الحقوقيــة 
واإلعالميــة لإلبــالغ واإلعــالن عمــا تعرضــن لــه مــن انتهــاكات، كمــا ســجلنا حــاالت طــرد عــدة طالــت النســاء مــن مراكــز 
اإليــواء التــي تشــرف عليهــا هيئــة تحريــر الشــام بذرائــع مختلفــة وقــد تزامنــت العديــد مــن عمليــات الطــرد باحتجــاز 
النســاء اللواتــي اعترضــن علــى الطــرد، واعتــداءات بالضــرب والشــتم طالــت العديــد مــن النســاء أثنــاء قيــام هيئــة تحريــر 

الشــام بعمليــات دهــم واقتحــام للمنــازل ومالحقــة المطلوبيــن لهــا.

الســيدة هــدى العبــد هللا، تقيــم فــي مدينــة أريحــا فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، فــي أيــار/ 2022 تمــت مداهمــة  	
أثنــاء تواجدهــا بمفردهــا مــع بناتهــا مــن قبــل عناصــر تابعيــن لهيئــة تحريــر الشــام ورافقــت عمليــة  منزلهــا 
المداهمــة تخريــب وتفتيــش أثــاث المنــزل ومصــادرة هاتفهــا المحمــول، وذلــك بذريعــة البحــث عــن مقتنيــات 
ــم اســتدعاؤها مــع زوجهــا فــي  ــم ت ــر الشــام، ث ــة تحري ــل هيئ ــه فــي نيســان/ 2022 مــن قب ــم اعتقال ــذي ت نجلهــا ال
حزيــران/ 2022 إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة أريحــا، للتحقيــق معهــا علــى خلفيــة تواصلهــا مــع 
ــك بعــد تعرضهــا للضــرب  ــه وذل ــوم ذات ــم اإلفــراج عنهــا فــي الي ــة اعتقــال نجلهــا، وت ــة لنشــر حادث جهــات إعالمي

وتوجيــه الشــتائم لهــا أثنــاء التحقيــق مــع زوجهــا.

إلفــت ياســر حورانــي، ســيدة مــن أبنــاء مدينــة بنــش في ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، اعتقلتها/احتجزتها عناصر  	
تابعــة لـــهيئة تحريــر الشــام فــي يــوم الثالثــاء 26/ تمــوز/ 2022، إثــر مداهمــة منزلهــا فــي مدينــة بنــش، واقتادتهــا 
إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة إدلــب، وقعــت عمليــة االحتجــاز بعــد قيــام قــوات الجيــش الوطنــي 
باحتجــاز زوجهــا فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها فــي يــوم الخميــس 16/ حزيــران/ 2022، تعرضــت الســيدة 

إلفــت أثنــاء احتجازهــا لالعتــداء عليهــا بالضــرب ومصــادرة مصاغهــا، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنهــا فــي اليــوم ذاتــه.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EfkT1NFaTj9MoQrRcVb5ly4BfLAt2jX6tzksfOeeacYn1w?e=0d6PMG
https://snhr.org/arabic/?p=14719
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نجمــي األصفــر، ســيدة مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، اعتقلتها/احتجزتهــا  	
عناصــر تابعــة لـ”هيئــة تحريــر الشــام” مــع ابنهــا وشــخص مدنــي آخــر فــي يــوم االثنيــن 26/ كانــون األول/ 2022، 
أثنــاء اقتحــام مخيــم “صدقــة تــاش” فــي منطقــة مشــهد روحيــن فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، علــى خلفيــة 
دخــول عائــالت مهجــرة مــن مدينــة معــرة النعمــان المخيــم بقصــد اإليــواء الواقــع تحــت إشــراف وزارة التنميــة 
التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ التابعــة للهيئــة للحصــول علــى شــقق ســكنية، فتــم طردهــم مــن المخيــم ومصــادرة جــزء 
كبيــر مــن هــذه المســاكن، بذريعــة أن أولويــة اإليــواء  لعناصــر “هيئــة تحريــر الشــام” وعائالتهــم، أفــرج عنهــا فــي 

اليــوم ذاتــه.

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

الخدميــة  والمؤسســات  اإلنســانية  المنظمــات  فــي  والعامــالت  المدنيــات منهــن  النســاء  مــن  العديــد  تتعــرض 
ــي ألشــكال عــدة مــن العنــف وقــد  ــى وجــه الخصــوص فــي مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطن والناشــطات عل
رصدنــا ممارســات متنوعــة مــن التضييــق والترهيــب علــى خلفيــة أنشــطتهن السياســية أو اإلعالميــة أو النســوية 
حصلــت معظمهــا مــن قبــل الفصائــل التابعــة لهــا أو أشــخاص ذوي نفــوذ ينتمــون لتلــك الفصائــل وتمثلــت بتوجيــه 
إنــذارات غالبــًا مــا تكــون شــفوية لوقــف أعمالهــن، أو عمليــات اســتدعاء لمقــرات تلــك الفصائــل دون اللجــوء للجهــاز 
القضائــي الرســمي المخــول بعمليــات إصــدار مذكــرات التوقيــف والتحقيــق، كمــا ســجلنا حــاالت عــدة مــن التضييــق 
علــى النســاء وترهيبهــن حملــت طابــع التمييــز علــى أســاس العــرق ومورســت بشــكل رئيــس ضــد النســاء الكرديــات.

ملــك الســعيد، ربــة منــزل، مــن أبنــاء مدينــة حمــص، وتقيــم فــي مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلب الشــمالي، في  	
تشــرين الثانــي/ 2022 تعــرض منزلهــا لالقتحــام مــن قبــل عناصــر تابعيــن لقــوات الجيــش الوطنــي، تعرضــت أثنــاء 

عمليــة اقتحــام منزلهــا للترهيــب والتفتيــش القســري دون إظهــار مذكــرة قضائيــة ودون توجيــه تهــم واضحــة. 

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة ملك السعيد10، وقد أخبرتنا باآلتي:

“فــي البدايــة حاصــر عناصــر مــن قــوات الجيــش الوطنــي المبنــى الــذي أقطــن فيــه، واقتحمــوا المبنــى فــي 
مشــهد مرعــب يشــابه اقتحــام قــوات النظــام، وبــدءوا بالصــراخ ممــا أرعــب أطفالــي وأبكاهــم، واقتحــم 
منزلــي أكثــر مــن عنصــر، وبــدءوا بتفتيشــه ثــم اقتربــت منــي الشــرطية لتفتيشــي عنــوًة وتفتيــش جوالــي، 
كمــا اقتحمــوا جميــع الشــقق الموجــودة فــي المبنــى وفتشــوها وفتشــوا أصحابهــا، غيــر آبهيــن باألطفــال 
والنســاء الموجوديــن ممــا تســبب لألطفــال بالخــوف الشــديد والبــكاء، كمــا اعتــدوا بالضــرب علــى أحــد 
الســكان عندمــا تســاءل عــن ســبب هــذا االقتحــام والتفتيــش، بعــد ذلــك قامــوا بتصويــري أنــا وأطفالــي 
ثــم باقــي ســكان البنــاء، وبقينــا ســاعات ننتظــر وهــم ال يزالــون فــي المبنــى ال نعــرف مــاذا يريــدون وعــن 
مــاذا يبحثــون، واألطفــال فــي حالــة خــوف شــديد ممــا يحــدث، ثــم اعتقلــوا عــددًا مــن الســكان المتواجديــن 

فــي المبنــى وذهبــوا، إال أن أطفالــي ظلــوا خائفيــن فــي تلــك الليلــة”.

الســيدة أســماء العــالوي، وهــي ربــة منــزل ولديهــا طفلــة ومطلقــة مــن زوجهــا، تقيــم فــي مدينــة البــاب بريــف  	
محافظــة حلــب، الثالثــاء 21/ شــباط/ 2023، اقتحمــت مجموعــة مســلحة تابعــة للفيلــق الثالــث فــي الجيــش 
الوطنــي الســوري محكمــة مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وأطلقت النار على ســور مبنــى المحكمة، 
وذلــك علــى خلفيــة إصــدار حكمــًا قضائيــًا يقضــي بحضانــة الطفلــة للســيدة أســماء مــن زوجهــا الســابق وهــو أحــد 

عناصــر الفيلــق الثالــث.

  تواصلنا معها عبر الهاتف خالل عام 2022. 10
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تاء: مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية: 

رصدنــا قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بممارســات العديــد مــن أنمــاط االنتهــاكات وعمليــات االعتــداء ضــد النســاء 
وتتشــابه مــع باقــي أطــراف النــزاع األخــرى فــي ارتكابهــا، وقــد ســجلنا عمليــات اعتــداء خلفيــة الــرأي مورســت بشــكل 
رئيــس ضــد النســاء اللواتــي شــاركن فــي أنشــطة مناهضــة لعمليــات تجنيــد األطفــال عبــر تهديدهــن واالعتــداء علــى 
منازلهــن، وعمليــات ضــرب وإهانــة طالــت النســاء أثنــاء قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بمالحقــة المطلوبيــن لهــا 
أو النســاء المحتجــزات فــي مخيــم الهــول بريــف محافظــة الحســكة، وتــم احتجــاز بعضهــن أو حرمانهــن مــن الحصــول 
ــة  ــز ضــد المــرأة العربي علــى المســاعدات اإلنســانية وفصلهــن عــن أطفالهــن، كمــا ســجلنا عمليــات تضييــق وتميي

علــى خلفيــة عرقيــة، تجســد ذلــك فــي الحرمــان مــن العمــل، أو إيقافهــا عــن العمــل، والتضييــق علــى حريــة التنقــل.

الســيدة غزالــة أحمــد الحســين، مــن أبنــاء قريــة الخرنوبــي بريــف محافظة الحســكة، وتقطن في مدينة القامشــلي  	
ــار/ 2022، فــي حــي  ــن 30/ أي ــوم اإلثني ــة ي شــمال شــرق المحافظــة، اعتقلتهــا عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطي
الخليــج فــي مدينــة القامشــلي، بعــد االعتــداء عليهــا بالضــرب وإهانتهــا، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا فــي 2/ حزيــران/ 

.2022

وقــد حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات تؤكــد أن الســيدة غزالــة تعانــي مــن مشــاكل 
صحيــة جســدية ونفســية، وقــد تجــاوزت الســتون عامــًا مــن عمرهــا. كمــا حصلنــا علــى نســخ لصــور عــدة ُتظهــر عمليــة 

ــة.  وحشــي دون مراعــاة خصوصيتهــا وأوضاعهــا الصحي
ٍ

اعتقالهــا بشــكل

 

صور تظهر السيدة غزالة أحمد الحسين لحظة اعتقالها

الســيدة فاطمــة حســن العليــوي، مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف محافظــة حمــص، ونازحــة تقيــم فــي مخيــم يعــرب  	
للنازحيــن الواقــع شــمال غــرب مدينــة الرقــة، تبلــغ مــن العمــر 45 عامــًا، قامــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 17/ حزيــران/ 2022، باالعتــداء عليهــا بالضــرب وذلــك أثنــاء منعهــا دخــول عناصــر تابعــة 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة لداخــل خيمتهــا التــي تقيــم بهــا مــع بناتهــا، ممــا أدى إلــى إصابتهــا برضــوض جســدية 

متوســطة.

الســيدة روجيــن العبــدو، مــن أبنــاء مدينــة الحســكة، فــي 5/ تمــوز/ 2022 تعرضــت لالعتــداء مــن قبــل عناصــر  	
تنتمــي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة أثنــاء تواجدهــا فــي منزلهــا، وتكســير لمحتويــات المنــزل، علــى خلفيــة قيامهــا 
باالعتــراض علــى تجنيــد ابنــة شــقيقها التــي تبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 8/ 

شــباط/ 2022 وقيامهــا بالبحــث عــن مــكان تجنيدهــا ومحاولــة إعادتهــا.

https://drive.google.com/file/d/1BkXBFtEiGnL8Vsfa25iRCA_nBmqc_E8I/view
https://drive.google.com/file/d/1v1-G9VRQhcvkRlM62XE_t_scCnhv3fRU/view
https://drive.google.com/file/d/14O14c87iB3QEdFIzAnShbQiP1JGEdIvq/view
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تواصلنا مع السيدة روجين العبدو11 وأخبرتنا التالي:

“منــذ تجنيــد ابنــة أخــي وأنــا أحــاول معرفــة مكانها عبر ذهابــي لمقرات األمن العام في الحســكة والتواصل 
مــع ضبــاط لــدى قســد لكــن دون جــدوى وبعــد ذلــك لجــأت إلــى المشــاركة فــي الوقفــات االحتجاجيــة 
ألهالــي األطفــال المجنديــن فــي الحســكة والتواصــل مــع نشــطاء للضغــط علــى المســؤولين هنــا إلعــادة 
ابنــة أخــي والســماح لنــا بالتواصــل معهــا ومعرفــة مكانهــا وزيارتهــا ولكــن لــم نصــل لنتيجــة، وفــي مســاء 
5/ تمــوز اقتحــم منزلــي عناصــر أعتقــد أنهــم ينتمــون لجوانــن شــوركر وقامــوا بتخريــب وتكســير المنــزل 

وضربــي وهددونــي فــي حــال اســتمريت فــي محاولــة الوصــول البنــة أخــي أنهــم ســيجعلونني أنــدم”

أضافــت الســيدة روجيــن أنهــا شــعرت بالرعــب بعــد هــذه الحادثــة وخفضــت نشــاطها خوفــًا مــن تعرضهــا العتــداء 
آخــر ولكنهــا مــا زالــت تحــاول إعــادة ابنــة شــقيقها مــن التجنيــد عبــر التواصــل مــع العديــد مــن الجهــات المحليــة 

والمنظمــات.

ثاء: خاليا متطرفة نعتقد أنها تتبع لتنظيم داعش:

فقــد تنظيــم داعــش كامــل ســيطرته الفعليــة علــى المناطــق التــي كانــت خاضعــة لــه فــي ســوريا منــذ آذار/ 2019، وعلــى 
الرغــم مــن عــدم تواجــده ضمــن مناطــق ســيطرة تابعــة لــه إال أننــا مــا زلنــا نســجل العديــد مــن االنتهــاكات التــي نعتقــد 
أن خاليــا التنظيــم مســؤولة عنهــا، وتركــزت الهجمــات ضمــن مناطــق الباديــة الســورية والمحاذيــة لهــا أو الحدوديــة مــع 
دولــة العــراق ومخيــم الهــول ومحيطــه، وقــد اســتهدفت هــذه الخاليــا العديــد مــن النســاء بعمليــات اعتــداء وترهيــب 
وقــد وصــل بعضهــا حــد القتــل، علــى خلفيــة أنشــطتهن أو عملهــن، وتتحمــل القــوى التــي ســيطرت علــى المناطــق 

التــي كانــت خاضعــة ســابقًا للتنظيــم مســؤولية الفشــل فــي حمايــة المــرأة والمجتمــع فــي المناطــق الخاضعــة لهــا.

تعــد حــوادث العنــف12 ضــد المــرأة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي والعنــف األســري مــن أشــكال االنتهــاكات التــي لــم 
تتوقــف طــوال مــدة النــزاع المســلح، وقــد ســجلنا اتســاع فــي ممارســتها بحــق النســاء النازحــات والمتأثــرات بالنــزاع 
واألزمــات اإلنســانية، وخاصــة تلــك التــي تكــون علــى خلفيــة جنســانية مرتبطــة بشــكل أساســي بمــا يطلــق عليــه 
ــة بســبب هشاشــة  ــة فعال ــم الشــرف”13 ، وهــذا انعــكاس لضعــف أو عــدم وجــود آليــات حماي ــًا اســم “جرائ مجتمعي
البنيــة القانونيــة والقضائيــة الناظمــة لحقــوق المــرأة فــي جميــع المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل أطــراف النــزاع.

كمــا أن هنــاك صعوبــات خاصــة تواجهنــا 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 
ــا منــذ آذار/ 2022 حتــى آذار/ 2023 مــن تســجيل 16 حادثــة عنــف ضــد المــرأة مــن بينهــا حالتــي قتــل  مــن ذلــك فقــد تمكنَّ
طالــت النســاء علــى يــد أســرهن أو شــركائهن، معظمهــا بذريعــة “الشــرف” أو رفــض النســاء لتزويجهــن قســريًا، أو 

حــاالت وفيات/جرائــم ناجمــة عــن عنــف مــن الرجــل.

خامســًا: 16 حادثــة قتل/عنــف طالــت النســاء بدافــع جنســاني منــذ آذار/ 
2022 حتــى آذار/ 2023:

  عبر الهاتف في 8/ أيلول/ 2022. 11
   أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك . 12

التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
  جرائم قتل تقتل خاللها النساء والفتيات بذريعة الدفاع عن شرف األسرة أو الرجل وبدافع جنساني.. 13
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بلــدة  	 أبنــاء  مــن  الزعــالن،  أحمــد  ســعادة  الســيدة 
الجوادية بريف محافظة الحســكة الشــمالي الشــرقي، 
تبلــغ مــن العمــر 20 عامــًا، وحامــل فــي الشــهر الرابــع، 
نتيجــة  قضــت   2022 نيســان/   /11 االثنيــن  يــوم  فــي 
تعرضهــا للضــرب المبــرح علــى يــد زوجهــا فــي منزلهــم 
فــي بلــدة الجواديــة الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا 
فــي  عنصــر  زوجهــا  أن  إلــى  ونشــير  الديمقراطيــة، 

الديمقراطيــة.  ســوريا  قــوات  صفــوف 

الســيدة فاطــم العايــد، مــن أبنــاء حــي الرميلــة بمدينــة الرقــة، تبلــغ مــن العمــر 23 عامــًا، اختطفتهــا عناصر مســلحة  	
مجهولــة فــي يــوم الجمعــة 27/ أيــار/ 2022 فــي مدينــة الرقــة، بهــدف الفديــة الماليــة، وبعــد اإلفــراج عنهــا وعودتهــا 
إلــى منــزل ذويهــا فــي حــي الرميلــة فــي يــوم األحــد 29/ أيــار/ 2022 قــام شــقيقها )عبــد الرحمــن العايــد البالــغ مــن 
العمــر 25 ســنة(، بقتلهــا بطلــق نــاري مــن خــالل مســدس 9 مــم، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة.

السيدة سعادة أحمد الزعالن، 

النظــام الســوري المســيطر علــى الدولــة الســورية كان الجهــة األولــى التــي خرقــت القانــون الدولــي لحقــوق  	
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، ومارســت 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 التضييق علــى المالبس 

وحريــة التنقــل.

أطــراف  	 إلــى  رســميًا  تنضــم  أن  تســتطيع  الــدول، ال  غيــر  مــن  أطرافــًا  باعتبارهــا  المســلحة،  المجموعــات  إن 
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 التفاقّية  	
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة14 والتــي نّصــت علــى األحــكام التــي يجــب علــى الــدول تطبيقهــا 

لحمايــة النســاء مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن التمييــز، كمــا تشــكل خرقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 15.

سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:

14 .https://www.ohchr.org/AR/Profession�     األمم المتحدة، مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
alInterest/Pages/CEDAW.aspx

   األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.. 15

https://drive.google.com/file/d/1EWdraJJAvHHD7wSxjm5IW0NHHoyHAT_C/view?usp=sharing
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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ــزاع،  	 ــع أطــراف الن ــدى جمي ــى قوانيــن وتشــريعات ل ــي تســتند إل ــد مــن الممارســات الت ــر عــن العدي تحــدث التقري
ــة لحقــوق اإلنســان.  ــر الدولي تنتهــك حقــوق المــرأة بشــكل يتعــارض مــع المعايي

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 الــرأي والتعبير، 

والعمــل، وغيرهــا مــن الحقــوق. 

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

الســعي نحــو المســاواة والتنميــة.

 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 حــوادث 

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  161325 ، 1820، 1889، 1960،  172122 ، 2467.

 إجــراء تحقيقــات عــن مرتكبــي االنتهــاكات، والعنــف ضــد المــرأة، ومحاســبتهم وفــق نظــام قضائــي مســتقل،  	
ــر الضــرر. ــا وجب ــدء بتعويــض الضحاي ــة، والب ــن الدولي وأحــكام تراعــي القواني

إتاحة الحماية واألمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات. 	

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

 تجنيــب النِّســاء ويــالت الحــرب عبــر اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة لضمــان إيقــاف جميــع أشــكال االنتهــاكات  	
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.

التوصيات:
كافة أطراف النزاع/ القوى المسيطرة:

   األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.. 16
   األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 2122 )18 تشرين الثاني 2013(.. 17
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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  	
الســوري وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق النســاء فــي ســوريا، وبــذل كل جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا 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.

ــر منهــا للنســاء الالتــي فقــدن  	 ــمَّ التَّعهــد بهــا، وتخصيــص الجــزء األكب ــزام بالتبرعــات الماليــة التــي ت الوفــاء بااللت
معيلهــن، والالتــي تــم تزويجهــن قســريًا، والنســاء الالتــي فقــدن أعمالهــن بســبب التهديــدات والعنــف، وذلــك عبــر 

دعــم مراكــز مختصــة بهــذه المهــام.

 إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد  	
اإلنســانية وجرائــم الحــرب علــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــالت مــن العقــاب الــذي امتــد علــى مــدى 

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:

ــران وروســيا، اللذيــن  	 ــدَّ مــن رفــع وتيــرة العقوبــات االقتصاديــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســين، إي   ال ُب
شــاركوا فــي ارتــكاب انتهــاكات تشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية بحــق المــرأة فــي ســوريا.

ــا، ودمجهــنَّ فــي  	 ــة فــي إعــادة تأهيــل الضحاي ــي الفاعل ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــم كل مســاعدة ممكن تقدي
ــم تزويجهــن قســريًا واألرامــل الذيــن فقــدوا معيلهــن،  ــي ت المجتمــع مــرة أخــرى، وبشــكل خــاص النســاء اللوات

ــب. ــات مــن العنــف الجنســي والتعذي والناجي

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 71/248 ؛ وكذلــك 

دعــم مســار التقاضــي عبــر الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:

18 .https://undocs.org/ar/A/RES/71/248 ،)2017 األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة 71/ 248 )11 كانون الثاني  
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 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. 	

 

إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمــات اإلنســانية واإلغاثيــة 
المحليــة والدوليــة:

تنســيق عمليــات المســاعدة اإلنســانية بحســب المناطــق األكثــر تضــررًا، وتجنُّب ضغــوط وابتزاز النظام الســوري  	
بهدف تســخير المســاعدات لصالحه.

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 مــن االعتقــال 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:

النســاء منهــن واحتــرام  	 اللجــوء، وبشــكل خــاص  القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب  ضمــان قــدرة الالجئيــن 
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 
زيــادة مســاعداتها للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.
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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 وتضامن

تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر للنســاء والناشــطات والشــهود والنشــطاء 
المحليــون، الذيــن ســاهمت معلوماتهم/هــن فــي تعزيــز البيانــات واألدلــة فــي مختلــف الحــوادث الــواردة 

فــي هــذا التقريــر، وكل التضامــن معهــن فــي ســبيل نيــل حقوقهــن.
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