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األحد 25 تشرين الثاين 2018

مقتل 27226 أنثى يف سوراي منذ آذار 2011

معاانة السورايت متزيق الوطن وتشريد اجملتمع
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: حصيلة أبرز االنتهاكات ضدَّ اإلانث وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثلثاً: أمناط أبرز االنتهاكات حبقِّ اإلانث من قبل اجلهات الرئيسة الفاعلة يف النِّزاع السوري

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
كنظرائهــم مــن الرجــال تعرَّضــت الســورايت جلميــع أمنــاط االنتهــاكات الــي مورســت ضــدَّ اجملتمــع الســوري، ُيضــاف إىل ذلــك 
حتملهــَن ألعبــاء إضافيــة نفســية واجتماعيــة وجســدية، وابلتــايل فإنــه إبمكاننــا القــول إنَّ الســورايت مــن الطفــات والنســاء هــنَّ 
أكثــر الفئــات تضــرراً طيلــة الســنوات الثمــاين املاضيــة يف ســوراي منــذ بــدء احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011، 
ُيضــاف إىل كل ذلــك منظومــة مــن العــادات االجتماعيــة مرتبطــة ابلعــادات أو التقاليــد أو التفســرات الدينيــة أو املذهبيــة، الــي 
شــكَّلت يف بعــض األحيــان منــاذج متييزيــة مشــوهة حبــقِّ الســورايت، بعضهــا يُــرر العنــف والتمييــز ضــدَّ املــرأة وُيشــرعنه، ويف ظــلِّ 
أمنــاط االنتهــاكات الكــرى كالقتــل والتعذيــب والعنــف اجلنســي، واإلخفــاء القســري ومــا مُياثلهــا، رمبــا ال تتــاح الفرصــة إلدانــة 
ممارســات وانتهــاكات متعــددة أخــرى، وعلــى أمــل أن تتوقــف االنتهــاكات الكــرى واجلرائــم الفظيعــة نرجــو أن يُتــاح لنــا إدانــة أمنــاط 

أخــرى مــن االنتهــاكات يف التقريــر الســنوي القــادم.
 

فــرَض النــزاع املســلح الداخلــي علــى الســورايت تغيــراً ثقيــًا، فقــد تســبَّبت احلصيلــة املرتفعــة مــن حيــث القتــل واالختفــاء حبــق 
الرجــال يف اجملتمــع، يف انتقــال عــبء إضــايف إىل املــرأة، حيــث ارتفعــت نســبة األســر الــي تُعليهــا الســيدات، وابلتــايل لعبــت 
الســيدات دوراً جديــداً ُيضــاف إىل أدوارهــنَّ االعتياديــة، وخضعــت ابلتــايل إىل ظــروف مركبــة يصعــب التأقلــم معهــا؛ ألهنــا تفــوق 
يف كثــر مــن األحيــان قدراهتــا وإمكاانهتــا املاديــة واملعنويــة، ومــع غيــاب األمــن والرعايــة االجتماعيــة بســبب فقــدان الــزوج أو األخ 
بشــكل أساســي وشــلل العمليــة التعليميــة؛ انعكــس كل ذلــك بشــكل كارثــي علــى اجلانــب النفســي؛ وممــا زاد مــن املعــاانة عــدم 
وجــود منظمــات خمتصــة يف رعايــة ودعــم املــرأة الســورية بشــكل كاٍف داخــل ســوراي أو حــى يف بلــدان اللجــوء، وبــدون شــكٍّ فــإنَّ 

هنــاك منــاذج عــن جتــاوز كل هــذه التَّحــدايت لكــن الســياق العــام يبقــى أكثــر ســوداوية مــن أن يصفــه هــذا التقريــر.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

 R181114
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“علــى الرغــم مــن الكــمِّ اهلائــل مــن األعبــاء واالنتهــاكات، الــي تعرضــت هلــا املــرأة الســورية، إال أنَّ قســماً كبــراً 
منهــنَّ مل يتوقــف عــن صناعــة املقاومــة والنِّضــال يف ســبيل انتــزاع احلقــوق واحلــرايت األساســية للمجتمــع الســوري 
كلــه، وصــواًل إىل حتقيــق التَّغيــر الدميقراطــي للدولــة الســورية، وجيــب أن يكــون هنــاك ضمــان ملشــاركتهن الفاعلــة 

علــى املســتوايت كافــة”
 

يف كل عــام تصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي مبناســبة ذكــرى اليــوم العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضــدَّ 
املــرأة 25/ تشــرين الثــاين لنؤكِّــد علــى أنَّ العنــف الــذي ميــاَرس ضــدَّ املــرأة يف ســوراي ال ُيشــابه أيَّ عنــف تعرَّضــت لــه املــرأة يف أي 
مــكان آخــر مــن العــامل وهــو مســتمر ومتصاعــد وممنهــج مــن قبــل أطــراف النــزاع الرئيســة ويف مقدِّمتهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه.

املنهجية:
يتضمَّن هذا التقرير حصيلة االنتهاكات الي ارتكبتها األطراف الفاعلة الرئيسة يف سوراي حبق اإلانث منذ آذار/ 2011 حى 
ــن التقريــر اســتعراضاً  25/ تشــرين الثــاين/ 2018، الــي اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيقهــا، كمــا يتضمَّ
ألبــرز هــذه االنتهــاكات. ويركِّــز علــى االنتهــاكات الــي وقعــت بــن 25/ تشــرين الثــاين/ 2017 و 25/ تشــرين الثــاين/ 2018 

علــى حنــو خــاص، ذلــك علــى اعتبــار أنَّ االنتهــاكات الــي حصلــت قبــل هــذه املــدة قــد متَّــت تغطيتهــا يف تقاريــر ســنوية ســابقة.

اســتنَد التقريــر علــى قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املنشــأة منــذ آذار/ 2011، الــي نقــوم فيهــا جبمــع األدلــة 
واملعلومــات والبيــاانت للحــوادث الــي حتققنــا منهــا والــي تــردان مــن مصــادر متنوعــة كالضحــااي والشــهود والنشــطاء أو مــن خــال 

شــبكة العاقــات الواســعة الــي أقمناهــا مــع اجملتمــع احمللــي منــذ بدايــة عملنــا حــى اآلن.

مجيع اهلجمات الواردة يف التقرير، الي ارتكبتها أطراف النزاع يف ســوراي اســتهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أي وجود عســكري 
عتديــة للمدنيــن قبيــل اهلجمــات 

ُ
أو خمــازن أســلحة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، ومل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات امل

كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

ومــع أن الغالبيــة العظمــى مــن اإلانث اللــوايت يتعرضــن لانتهــاكات هــنَّ مــن املدنيــات إال أنَّ نســبة صغــرة منهــن تنخــرط يف النــزاع 
كمقاتــات ُيشــاركن يف القتــال مباشــرة أو ضمــن وحــدات االحتيــاط واملســاعدة والدَّعــم طوعيــاً أو قســرايً ونســتعرض ضمــن هــذا 

التقريــر منــاذج عــن ضحــااي مــن اإلانث الذيــن جنــدوا قســراً فقــط.
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نــورد يف هــذا التقريــر 9 رواايت لســيدات انجيــات تعرضــَن ألمنــاط عــدة مــن االنتهــاكات، مثــل االعتقــال التعســفي والتعذيــب، 
والعنــف اجلنســي، والتمييــز، وشــهادات أيضــاً لشــهود عيــان وذوي ضحــااي، ومجيــع الــرواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر 
مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى 

اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز. 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

اثنياً: حصيلة أبرز االنتهاكات ضدَّ اإلانث وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
القتل خارج نطاق القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 27226 أنثــى علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 
حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018 يتوزعــَن علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1sOEUtpZZ-K747rLtkuDVZxJWKqPXhgaQ/view
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االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 9906 أنثــى ال تزلــن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد 

األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018 يتوزعــَن علــى النحــو التــايل:

الضحااي بسبب التعذيب:
مقتــل 89 ســيدة )أنثــى ابلغــة( بســبب التعذيــب علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى 25/ 

تشــرين الثــاين/ 2018 يتوزعــَن علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1BUVwoPndAAd-qwnoXiTqqpanHhW8bkiD/view
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اثلثاً: أمناط أبرز االنتهاكات حبقِّ اإلانث من قبل اجلهات الرئيسة الفاعلة يف النِّزاع السوري:
ألف: النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

1 -القتل خارج نطاق القانون:
شــنَّت قــوات النظــام الســوري عمليــات اقتحــام وهجمــات مبختلــف أنــواع األســلحة علــى جتمعــات ســكنية بصــورة عشــوائية 
وأحيــاان متعمــدة، مل متييــز بــن رجــل أو امــرأة، كمــا مل متييــَز بــن املدنيــن واملســلحن، وال تــكاد عمليــة قصــف ختلــو مــن امــرأة 
ُمصابــة أو قتيلــة، كمــا تعرَّضــت الســورايت للمــوت بســبب اجلــوع واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة الازمــة هلــن يف املناطــق الــي 
فرضــت قــوات النظــام الســوري عليهــا احلصــار الكامــل لعــدة ســنوات، كمــا رفضــت خــروج احلــاالت اإلنســانية الطارئــة منهــا 
للعــاج، ولقــد ســجلنا حــاالت وفــاة لعــدة ســورايت بســبب عــدم إمكانيــة عاجهــن ضمــن املناطــق احملاصــرة، كمــا فقــدت العديــد 

مــن الســيدات أجنَّتهــن وتعرضــَن لإلجهــاض املبكــر بســبب ظــروف احلصــار.
لقــد أثَّــرت عمليــات القتــل الــي اســتهدفت اإلانث الســورايت علــى اجملتمــع الســوري، وانعكســت عليــه بشــكل ســليب صــارخ؛ ذلــك 
نظرا ملا تلعبه اإلانث من دور أساســي داخل األســرة، ويكون وقع أتثر هذا الفقد أشــدَّ قســوة يف األســر الي يكون لديها أطفال.

https://drive.google.com/file/d/1DFXHsgY-TkOH27xkqzQX1iAObLmbPFgu/view
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ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 21573 أنثــى يتوزعــَن إىل 11690 أنثــى ابلغــة و9883 أنثــى طفلــة، 
علــى يــد قــوات النِّظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018 علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

تبلــغ نســبة الضحــااي مــن اإلانث قرابــة 9 % مــن إمجــايل حصيلــة الضحــااي الكليــة لعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وهــي 
ــد قــوات النظــام الســوري اســتهداف اإلانث إلحلــاق أكــر أذى يف نســيج  نســبة مرتفعــة جــداً، كمــا أنَّ هــذه النســبة تثبــت تعمُّ

اجملتمــع الســوري، وإلظهــار أنَّ العقوبــة ســتنال اجلميــع حــى اإلانث.

اثبــت  طــران  قصــف  الســاعة 12:00  قرابــة   2018 شــباط/   /6 الثــااثء 
اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري تزامنــاً مــع مدفعيتــه صواريــخ وقذائــف عــدة 
علــى األحيــاء الســكنية يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 31 مدنيــاً، بينهــم 5 طفــًا، و10 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة(. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

تواصلنــا مــع بــراء أبــو زايد1، أحــد ســكان مدينــة دومــا، الــذي أخــران أنــه مســع 
صــوت قصــف مدفعــي علــى املدينــة قرابــة الســاعة العاشــرة صباحــاً حــن كان 
يف زايرة ألحــد أقاربــه، تــاه عــدة غــارات لطــران حــريب علــى املدينــة: “قرابــة 
الواحــدة ظهــراً علمنــا بوجــود عالقــن حتــت أنقــاض بنائهــم فانطلقــت إىل 
املــكان حيــث شــاهدت رجــال الدفــاع املــدين حياولــون انتشــال العالقــن مــن 
حتــت بنــاء مدمــر -أعتقــد أنــه كان مؤلفــاً مــن أربعــة طوابــق- التقيــت هنــاك 
أبحــد معــاريف، الــذي أخــرين أنَّ زوجــة أخيــه الــي كانــت يف زايرة ألهلهــا “مــن 
آل كريتــة” يف هــذا البنــاء عالقــة حتــت األنقــاض” أضــاف بــراء أنَّ عمليــات 
مــع عــودة  اإلنقــاذ مل تنتــِه لكنــه عــاد إىل منزلــه قرابــة الســاعة اخلامســة تزامنــاً 

القصــف املدفعــي علــى املدينــة.

ضحــااي إثــَر هجمــات لقــوات النظــام الســوري 
على مدينة دوما/ ريف دمشق 6/ 2/ 2018 

1  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 13/ شباط/ 2018

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1498&token=gizsTw9pa4EfBOhPqc15xFBKTuNAzvoF
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1498&token=gizsTw9pa4EfBOhPqc15xFBKTuNAzvoF
https://drive.google.com/file/d/18yaeHoQrGhMr4y01XwKPBi_9kCMkDCWu/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1499&token=zTP8MvxtUbybfejTniDsHmBI1dQxjp9I
https://drive.google.com/file/d/10jzG5YBOgRQbvgwjv3mDWtM9YC0Buvls/view
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صبــاح اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدينــة عربــن يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 30 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــاً، و4 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة 
مــا ال يقــل عــن 114 آخريــن جبــراح معظمهــم أطفــال ونســاء. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

حتدثنــا إىل أنــس الطعــان، متطــوع يف فريــق الدفــاع املــدين، الــذي أخــران أنَّ املراصــد عممــت عــن إقــاع طائــرة حربيــة مــن نــوع 
ســوخوي 24 ابجتــاه الغوطــة، فاســتنفر فريــق الدفــاع املــدين حتســباً أليــة غــارة: “حنــو الســاعة الثالثــة عصــراً قصفــت الطائــرة 
مركــز املدينــة فانطلقنــا إىل هنــاك حيــث كان املنظــر هائــًا، تناثــرت جثامــن الضحــااي وأشــاؤهم يف املــكان وتبعثــرت بضائــع 
التجــار، فباشــران العمــل ولضخامــة عــدد الضحــااي واجلرحــى كنــا ننقــل مخســة منهــم يف كل ســيارة إســعاف، مل أمتكــن مــن 
إحصــاء عــدد الشــهداء يف ذلــك اليــوم فالقصــف مل يتوقــف” أضــاَف أنــس أنَّ معظــم اجلرحــى كانــوا نســاء وأطفــال: “قصفــت 
الطائــرة الســوق أبربعــة صواريــخ يبعــد كل منهــا عــن اآلخــر قرابــة 30م، وال ميكنــين حتديــد حجــم الدمــار الــذي تســبَّبت بــه 

فالقصــف مل يتوقــف علــى املدينــة منــذ عــدة أايم”.

جثامن ضحااي بينهم نساء وأطفال، قضوا إثَر قصف طران النظام السوري اثبت اجلناح مدينة عربن/ ريف دمشق 8/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1h_sxIXCAcQfoWzV1a9vu_8hFaLbQr748/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1520&token=6iRLwwbW7KYQfgim8quIT7ItRQn39m05
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1520&token=6iRLwwbW7KYQfgim8quIT7ItRQn39m05
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1519&token=oaVYcjLn4zvwK2crfLn427VOE9Vtv7AK
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1519&token=oaVYcjLn4zvwK2crfLn427VOE9Vtv7AK
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1518&token=QiDU1MmJoiuK4W7twsNEp8dLIu3UvGDb
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1516&token=u5cGzcGXwovwKvoD5i1AGRbrtOSjNbR7
https://drive.google.com/file/d/19DLj3uxhC03u-eSPMc7pT1nAcYgeJBsM/view
https://drive.google.com/file/d/18GACXskn4sOnRrsW8lJ3IIrHTZurabaE/view
https://drive.google.com/file/d/1L4I2i7HF6kE_NbtcYK0aZrkSl2GdzOvM/view
https://drive.google.com/file/d/1L4I2i7HF6kE_NbtcYK0aZrkSl2GdzOvM/view
https://drive.google.com/file/d/1Rc-2yN_9xk1v-p9jTJRvD6cqY2Iadsgc/view
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الســبت 10/ آذار/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى األبنيــة الســكنية 
الواقعــة قــرب روضــة أجيــال املســتقبل لألطفــال شــرق قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً 
مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 2 طفــًا، و4 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــااثء 13/ آذار/ 2018 قَضــت الســيدة حليمــة حممــد فــرزات؛ إثــَر إصابتهــا برصــاص قناصــة النظــام الســوري املتمركــزة يف 
كتيبــة اهلندســة مشــال مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل .

األربعــاء 2/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن علــى منــزل غــرب 
قرية مشمشــان التابعة ملدينة جســر الشــغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنياً معظمهم من عائلة واحدة، 

)3 طفــًا، و3 ســيدة(، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 16/ أاير/ 2018 قصفــت قــوات النظــام الســوري -املركــزة يف معســكر جوريــن- صاروخــن حممولــن علــى الكتــف 
علــى ســيارتن تقــان مدنيــن أثنــاء مرورمهــا علــى الطريــق العــام “الــزايرة – قلعــة املضيــق” قــرب قريــة املنصــورة يف منطقــة ســهل 
الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 1 طفــًا، و3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ضحااي إثَر قصف قوات النظام السوري سيارتن تقان انزحن قرب قرية املنصورة/ ريف محاة الغريب 16/ أاير/ 2018

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1610&token=5V1afYfC1wYcVog3XsPB238aPsr124tY
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1610&token=5V1afYfC1wYcVog3XsPB238aPsr124tY
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1611&token=KiqiCkk3mev81IDH4JPVJR9Vczr4pxCZ
https://drive.google.com/file/d/10teQgURb9KBqYG6uVTmqO-1X1qRSujTE/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1650&token=KylNL4yuPDfznBktN46BACgUWa8YEANf
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1650&token=KylNL4yuPDfznBktN46BACgUWa8YEANf
https://drive.google.com/file/d/12ftqvOnAv4eW-eYRbvKMYyLSKHmcZwXF/view
https://drive.google.com/file/d/12ftqvOnAv4eW-eYRbvKMYyLSKHmcZwXF/view
https://drive.google.com/file/d/1LLdvbzMfKaop8-E0Xw6PACG_qk4RtE43/view
https://drive.google.com/file/d/1LLdvbzMfKaop8-E0Xw6PACG_qk4RtE43/view
https://drive.google.com/file/d/1Uj2ef88mZdx3Y47V7yWA90_2Q17QX0C6/view
https://drive.google.com/file/d/1Uj2ef88mZdx3Y47V7yWA90_2Q17QX0C6/view
https://drive.google.com/file/d/1XGjAbDY4-HWCW-HnYAlmAmKWkdpLAFoV/view
https://drive.google.com/file/d/1XGjAbDY4-HWCW-HnYAlmAmKWkdpLAFoV/view
https://drive.google.com/file/d/1vcci5u1M0l8mB21xd45_QRXqfBLUOkAo/view
https://drive.google.com/file/d/1cyTydn4G5kgznQnI5fVPx8URUWQz9z-U/view
https://drive.google.com/file/d/1cyTydn4G5kgznQnI5fVPx8URUWQz9z-U/view
https://drive.google.com/file/d/1w-EIFZ1c7CP7qiwN9BLvTv3VokvImCn4/view
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األربعــاء 18/ أاير/ 2018 قَضــت 3 ســيدات )إانث ابلغــات( مــن أبنــاء مدينــة موحســن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
جــراء قصــف مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى حــي احلجــر األســود جنــوب مدينــة دمشــق. خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

 اخلميــس 21/ حزيــران/ 2018 قَضــت ســيدة وابنتهــا؛ جــراء قصــف رامجــة صواريــخ النظــام الســوري علــى مدينــة احلــراك بريــف 
حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم احلادثــة.  

2 - االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
شــاركت اإلانث يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة فخرجــَن يف التَّظاهــرات وعملــن يف تقــدمي املســاعدات اإلنســانية ورعايــة 
اجلرحى واملرضى والنازحن، وكان هلنَّ دور يف اإلعام ويف األنشــطة املدنية، فلجأ النظام الســوري إىل اعتقاهلن تعســفياً بشــكل 
عنيــف وقــاٍس يف كثــر مــن األحيــان دون أدىن مراعــاة ملكانــة املــرأة يف اجملتمــع الســوري، ومــا يُلِحُقــه اعتقاهلــا مــن أذى نفســي هبــا 
وأبســرهتا واجملتمــع، حيــث قــام ابعتقاهلــا عــر عمليــات دهــم املنــازل أو يف أثنــاء مرورهــا علــى نقــاط التفتيــش أو عــر الكمائــن 
األمنيــة ومل تكــن الســورايت اللــوايت اخنرطــن يف احلــراك الشــعيب فقــط عرضــة لاعتقــال التَّعســفي بــل أيضــاً اللــوايت تربطهــن صــات 
قــرىب مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة أو اللــوايت ينتمــَن إىل مناطــق االحتجاجــات، أو اللــوايت مل تكــن لديهــنَّ أيــة نشــاطات 
مناهضة للنظام الســوري؛ هبدف ثين اجملتمع عن معارضته للســلطة وحتذيره من عواقب االســتمرار يف حراكه، ابعتبار أنَّ حبس 

وســجن النســاء مــن األمــور الــي متــسُّ مكانــة وكرامــة العائلــة يف اجملتمــع الســوري.
 

مــارس النظــام الســوري عمليــات االعتقــال التعســفي جتــاه أطيــاف اجملتمــع الســوري كافــة وخضعــت الســورايت لظــروف االعتقــال 
ذاهتــا الــي خضــع هلــا الذكــور، كمــا أنَّ مراكــز االحتجــاز يف ســوراي عمومــاً قــد ُخصصــت بشــكل رئيــس الحتجــاز الذكــور وخاصــة 
املراكــز التابعــة لألفــرع األمنيــة، فــا يوجــد فيهــا أماكــن تراعــي احتياجــات النســاء، كتأمــن محامــات مســتقلة، وقــوات نســائية 

لإلشــراف عليهــن.
أمــا يف الســجون املدنيــة فكثــراً مــا حُتتجــز املعتقــات السياســيات ضمــن األقســام املخصصــة الحتجــاز نســاء متهمــات جنائيــاً بتهــم 
الســرقة أو القتــل؛ مــا ُيســبب هلــنَّ معــاانة قاســية، وتــزداد هــذه املعــاانة عنــد اعتقــال النســاء األمهــات بصحبــة أطفاهلــن أو النســاء 
احلوامل فيحرمن من احتياجاهتن الازمة ألمومتهن كافة، لقد سجَّلنا منذ آذار/ 2011 حى 25/ تشرين الثاين/ 2018 ما ال 
يقل عن 123 حادثة اعتقال ألطفال كانوا بصحبة أمهاهتن، وما ال يقل عن 84 حادثة والدة ألطفال داخل مراكز االحتجاز، 

مجيعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الازمــة هلــم بعــد الــوالدة ومــن أتمــن احتياجاهتــم؛ مــا تســبَّب يف وفــاة 7 أطفــال منهــم.
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وحُتــرم املعتقــات يف أثنــاء احتجازهــن يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة مــن رؤيــة أســرهنَّ أو االتصــال هبــا أو توكيــل 
حمــاٍم، وكثــراً مــا ميتــدُّ وجودهــن يف هــذه املراكــز ألشــهر طويلــة وحــى ســنوات، وتنكــر الســلطات الســورية اعتقاهلــنَّ عنــد الســؤال 

عنهــن وغالبــاً مــا يرتقــي االعتقــال التَّعســفي إىل اختفــاء قســري.
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 8057 أنثــى يتوزعــَن إىل 7636 أنثــى ابلغــة و421 أنثــى طفلــة ال تزلــَن قيــَد االعتقــال التَّعســفي أو 

االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة وغــر الرمسيــة التابعــة للنظــام الســوري حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018.

الســيدة مهــا العبــود، مــن أبنــاء حــي القصــور شــرق مدينــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1982، اإلثنــن 5/ آذار/ 2018 اعتقلتهــا 
قــوات النظــام الســوري لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف منطقــة دوار الســباهي مشــال مدينــة محــاة واقتادهتــا إىل فــرع 

األمــن اجلــوي يف املدينــة، أفــرج عنهــا يــوم الســبت 10/ آذار/ 2018، بعــد تعرضهــا للضــرب والتعذيــب. 
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة مهــا2، الــي أخرتنــا عناصــر نقطــة التفتيــش احتجزوهــا إثــَر رفضهــا 
إعطائهــم هاتفهــا احملمــول: “كنــت يف طريقــي إىل عملــي وبعــد أن رفضــت طلــب أحــد العناصــر إبعطائــه هاتفــي احملمــول، 
اقتــادين بعنــف إىل الضابــط املســؤول عنــه يف الســيارة، وهــو بــدوره أخــذ بطاقــي الشــخصية وهاتفــي النقــال وصفعــين مرتــن 
علــى وجهــي، مث اصطحبــين ابلســيارة إىل مطــار محــاة العســكري حيــث فــرع اجلويــة، بقيــت يف الفــرع يف غرفــة كبــرة لوحــدي 
مــدة ســتة أايم، تعرَّضــت فيهــا للتعذيــب والضــرب مــن قبــل عناصــر الفــرع، مل يســألين أحــد عــن تمــي ومل يكــن لــدي ُتمــة 

وإمنــا فقــط ألنــين رفضــت أن يســرقوا هاتفــي النقــال، أفــرج عــين بعــد دفــع زوجــي مبلغــاً ماليــًا”.

الســيدة إســعاف حممد قزة، من أبناء مدينة محص، تبلغ من العمر 33 عاماً، اعتقلتها قوات النظام الســوري يف 11/ نيســان/ 
2018 بينمــا كانــت يف نقطــة املصنــع احلدوديــة مــع لبنــان واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال مصرهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقوق اإلنســان وألهلها أيضاً.

الســيدة فاطمــة احللــواين، مــن أبنــاء حــي اخلالديــة شــرق مدينــة محــص، مــن مواليــد عــام 1984، ربــة منــزل، الثــااثء 10/ نيســان/ 
2018 اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقــرب مــن ســجن محــص 

املركــزي مشــال مدينــة محــص، وأفــرج عنهــا يــوم اجلمعــة 25/ أاير/ 2018، بعــد تعرضهــا للتَّعذيــب. 

2  عر برانمج السكايب
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة فاطمــة، وأخرتنــا ابلتــايل:” لــدى مــروران مــن احلاجــز، أوقــَف الضابــط 
املســؤول عــن احلاجــز ثــاث حافــات ركاب كانــت متــرُّ عــر احلاجــز وأمــر ابعتقــال قرابــة 11 شــخصاً، كنــت الســيدة 
الوحيــدة بينهــم، وكان ســبب االعتقــال أنَّنــا مــن أبنــاء أحيــاء مدينــة محــص الــي كانــت حماصــرة، وعلمــت الحقــاً أن النظــام 
كان يُعــد ملبادلــة معتقلــن مــع فصائــل الثــوار يف ريــف محــاة، نقلــوان إبحــدى احلافــات إىل فــرع األمــن اجلــوي القريــب مــن 
احلاجــز، وهنــاك اســتقبلوان ابلضــرب ابلكــرابج، أمضيــت حقبــة اعتقــايل كاملــة يف زنزانــة منفــردة يف ذلــك الفــرع، وتعرَّضــت 
حلرمــان شــديد مــن الطعــام، ووكنــت أتعــرض للتعذيــب كل يومــن أو ثاثــة، كان التعذيــب غالبــاً يف املمــر، وكانــوا يركلونــين 
ــاً، أفــرج عــين بعــد  ويســتمرون يف صفعــي إىل أن يُغمــى علــي، إضافــة إىل الســباب والشــتائم الــي كنــت أتعــرض هلــا يومي

تدخــل وســاطات مــن مدينــة محــص”.

الســيدة صبــاح حممــد الشــيخ الكيــاين، مــن أبنــاء مدينــة الضمــر شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، تبلــغ مــن العمــر 60 عــام، اعتقلتهــا 
قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــن 8/ تشــرين األول/ 2018 مــن مــكان وجودهــا يف مدينــة الضمــر، وال يــزال مصرهــا جمهــواًل 

ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

الســيدة ســارة العبــد هللا، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، مــن مواليــد عــام 1989، طالبــة يف كليــة اهلندســة جبامعــة دمشــق، تعرَّضــت 
لاعتقــال التَّعســفي إثــَر مدامهــة قــوات النظــام منزهلــا يف مدينــة دمشــق يــوم الســبت 19/ آب/ 2017، وأُفــرج عنهــا يف تشــرين 

األول/ 2018.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة ســارة3 وأخرتنــا أنَّ جمموعــة اتبعــة للفــرع )40( التابــع ألمــن الدولــة دامهــت 
منزهلــا يف حــي املــزة مبدينــة دمشــق واقتادهتــا إىل الفــرع الــذي أمضــت فيــه ليلــة واحــدة يف غرفــة منفــردة: “اقتــادوين أمــام عيــين ابنــي 
واهنالــوا علــي ابلضــرب والشــتائم، وقضيــت ليلــي يف غرفــة منفــردة قبــل أن يتــم نقلــي صباحــاً إىل فــرع اخلطيــب، الــذي 
بقيــت فيــه 68 يومــاً ذقــت فيهــا مجيــع أنــواع التعذيــب، كل ذلــك بســبب نشــاط زوجــي قبــل وفاتــه، بعــد ذلــك انتقلــت 
إىل فــرع أمــن الدولــة يف كفــر سوســة وبقيــت هنــاك 15 يومــاً، مث إىل ســجن عــدرا، بعــد مضــي 10 أشــهر يف ســجن عــدرا 
وصــل قــرار إخــاء ســبيلي يف تشــرين األول/ 2018” أضافــت ســارة أنَّ أختهــا دفعــت مبالــغ طائلــة يف حمــاوالت إلخــاء 
ســبيلها وكانــت إثرهــا تنتقــل مــن فــرع إىل آخــر إىل أن متَّ إطــاق ســراحها بعــد أن دفعــت قرابــة 11 مليــون لــرة ســورية لقــاء ذلــك.

3  عر اهلاتف 

https://drive.google.com/file/d/1t929GZZjAIx25PvVxLH-ajd4YOBV70cC/view
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وتتعــرَّض اإلانث أيضــاً ألســاليب التعذيــب الــي يتعــرض هلــا الذكــور، وعــادة مــا تبــدأ عمليــات التعذيــب املتزامنــة مــع اإلهانــة 
منــذ اللحظــة األوىل لاعتقــال وبشــكل رئيــس يف أثنــاء التَّحقيــق وليــس ذلــك بغــرض انتــزاع اعرافــات مــن املعتقلــة فقــط بــل أيضــاً 
هبــدف إشــاعة حالــة مــن اخلــوف واهللــع لــدى بقيــة املعتقــات احملتجــزات كنــوع مــن العقــاب هلــن، ولرســيخ االعتقــاد لــدى اجملتمــع 
أن النســاء ال يتمتعــَن أبيــة محايــة خــال اعتقاهلــن، وهــنَّ عرضــة لــكل مــا حيــطُّ مــن كرامتهــن وخصوصيتهــن؛ وكل ذلــك هبــدف 

كســر اجملتمــع الســوري وحتميلــه عواقــب مناهضتــه للنظــام الســوري.
لقــد ســجل فريقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 71 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 

حى 25/ تشرين الثاين/ 2018.
 

وال تُعــاين املــرأة يف أثنــاء احتجازهــا مــن التَّعذيــب اجلســدي فقــط بــل متتــدُّ معاانهتــا علــى الصَّعيــد النَّفســي أيضــاً، حيــث هُتــدَّد 
ابالغتصــاب والقتــل وابعتقــال أفــراد ُأســرهتا وتعذيبهــم، كمــا ُتشــاهد تعذيبــاً ملعتقلــن أمامهــا، أو تســمُع صرخــات معتقلــن آخريــن 
يتعرضــون للتعذيــب، إضافــة إىل املخــاوف واهلواجــس الــي ُتصيبهــا؛ نظــراً ملــا يشــاع يف اجملتمــع عــن تعــرُّض النســاء احملتجــزات لــدى 
القــوات النظاميــة لعمليــات عنــف جنســي وحشــية، وهــذا مــا جيعلهــا تعتقــد أنَّ االعتقــال ســوف يُهــدِّد مســتقبلها، وقــد ســجلنا 
العديــد مــن حــاالت الطــاق الــي حصلــت بعــد االحتجــاز، كمــا ســجَّلنا العديــد مــن حــاالت العنــف مــن قبــل األهــايل جتــاه 
ــي كماشــة، وال تســتطيع االنفــكاك أو اهلــرب مــن ذلــك “العــار”، وهــذا مــا  بناهتــم املعتقــات، حيــث تقــع املــرأة ابلتــايل بــن فكَّ

دفــع البعــض منهــن إىل االنتحــار.

ملــى نــواف الباشــا، طالبــة جامعيــة يف كليــة إدارة املشــاريع/ جامعــة دمشــق، مــن 
أبنــاء مدينــة التــل مشــال حمافظــة ريــف دمشــق، متطوعــة يف جمموعــة ميثــاق ســوراي 
املدنيــة، مــن مواليــد عــام 1992، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 
16/ تشــرين الثــاين/ 2014 عــر كمــن أمــين يف مدينــة التــل، نقلــت ملــى إىل 
ســجن عــدرا املركــزي وخضعــت حملكمــة امليــدان العســكرية، ويف عــام 2015 
نقلــت دوريــة مــن الشــرطة ملــى مــن ســجن عــدرا املركــزي إىل مــكان جمهــول، 
وكانــت أســرهتا قــد متكَّنــت مــن زايرهتــا آلخــر مــرة يف 29/ آذار/ 2015، ويف 
ــا متوفــاة،  31/ متــوز/ 2018 ُســجلت ملــى يف دائــرة الســجل املــدين علــى أهنَّ

ــح أنَّ حكمــاً ابإلعــدام قــد صــدر حبقِّهــا. ملى نواف الباشاونرجِّ

https://drive.google.com/file/d/1hDRIma70mBSxjgCpv2hauuLm4sRhpPN8/view
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3 - العنف اجلنسي:
مــورَس العنــف اجلنســي جتــاه الســورايت مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى حنــٍو واســع ومتعمَّــد وبشــكل رئيــس يف أثنــاء عمليــات 
املدامهــة للمنــازل يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، أو يف أثنــاء عمليــات االقتحــام للمناطــق واألحيــاء اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات 
النظــام الســوري، وذلــك كشــكٍل مــن أشــكال االنتقــام وخلــق اإلرهــاب واخلــوف لــدى اجملتمــع الســوري الــذي يعتــر حمافظــاً بشــكل 
عــام؛ هبــدف دفــع األهــايل إىل النــزوح ومغــادرة مناطقهــم، كمــا مــورَس أيضــاً ضمــَن مراكــز االحتجــاز يف أثنــاء عمليــات التفتيــش 

والتحقيــق كوســيلة تعذيــب وضغــط؛ هبــدف احلصــول علــى معلومــات مــن احملتجــزة أو بغــرض إحلــاق العــار هبــا يف اجملتمــع.
مشلــت عمليــات العنــف اجلنســي الــي تعرَّضــت هلــا اإلانث التحــرَش واإلجبــار علــى التعــري، والعنــف اجلنســي اللفظــي، والــزواج 
القســري، وصــواًل إىل أبشــع درجــات العنــف اجلنســي وهــو االغتصــاب، وارتكبــت العديــد مــن انتهــاكات العنــف اجلنســي علــى 
خلفيــة طائفيــة، كمــا وثقنــا حــدوث انتهــاكات عنــف جنســي عقــب عمليــات االختطــاف الــي قامــت هبــا امليليشــيات املقاتلــة إىل 

جانــب قــوات النظــام الســوري ضمــن مراكــز االحتجــاز غــر الرمسيــة، وغالبــاً مــا تنتهــي عمليــة االغتصــاب هــذه بقتــل الضحيــة.
 

أجــرت قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 11 معتقلــة بينهــن فتيــات دون ســن الـــ 18 علــى الظهــور علــى شاشــات التلفــزة 
الرمسيــة لــإلدالء ابعرافــات تُفيــد مبمارســتهن اجلنــس مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وقــد حتولــَن مجيعهــن إىل خمتفيــات قســرايً 
عقــب ظهورهــن. ُتشــر تقديــرات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل ارتــكاب قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 8013 
حادثــة عنــف جنســي، بينهــا قرابــة 871 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، ومــا ال يقــل عــن 443 حالــة عنــف جنســي 

لفتيــات دون ســنِّ الـــ 18.

لقــد اســتخدمت قــوات النظــام الســوري العنــف اجلنســي كســاح حــرب اســراتيجي؛ هبــدف تدمــر النَّســيج االجتماعــي، وأدَّت 
عمليــات العنــف اجلنســي إىل صدمــة جســدية ونفســية خطــرة وشــديدة علــى الضحــااي إىل جانــب مــا يعانونــه مــن الوصــم ابلعــار 

ــا مــرَّت بــه مــن عنــف جنســي والتكتــم عليــه. والنَّبــذ مــن قبــل بيئتهــم االجتماعيــة؛ لذلــك تفضــل النســاء عــدم التصريــح عمَّ

ابء: االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
جلــأت القــوات الروســية منــذ اليــوم األول لتدخــل قواهتــا العســكرية لصــاحل النظــام الســوري يف 30/ أيلــول/ 2015 إىل عمليــات 
ــكان  القصــف العشــوائي للمناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري وشــنَّت هجماهتــا ضمــن املناطــق املأهولــة واملكتظــة ابلسُّ
مســتخدمة أســلحة فتاكــة وذات تدمــر شــديد، كمــا اســتخدمت الضــرابت اجلويــة املزدوجــة إليقــاع أكــر عــدد مــن الضحــااي 
املدنيــن وخاصــة األطفــال والنســاء، وقــد أصــدران العديــد مــن التقاريــر الــي وثَّقــت اجملــازر واالنتهــاكات الــي خّلفهــا القصــف 

الروســي، وكان آخرهــا الذكــرى الســنوية الثالثــة للتَّدخــل الروســي يف ســوراي.

http://sn4hr.org/arabic/2018/09/30/10440/
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وثَّقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1231 أنثــى يتوزعــَن إىل 688 أنثــى ابلغــة، و543 أنثــى طفلــة، نتيجــة 
ــد اســتهداف املدنيــن مــن ِقبَــِل القــوات الروســية.  هجمــات نعتقــد أهنــا روســية، وهــذه حصيلــة مرتفعــة جــداً وُتشــر إىل تعمُّ

األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أحيــاء ســكنية يف بلــدة مســرااب يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 20 مدنيــاً، بينهــم 11 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة قرابــة 80 

شــخص آخريــن جبــراح. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 17:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى قريــة 
زمــار بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــًا، و3 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ضحية طفلة إثر هجوم طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي على قرية زمار/ إدلب 21/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1SDV7nqZFnkwCHdrgDGenDQev00etfPWO/view
https://drive.google.com/file/d/1SDV7nqZFnkwCHdrgDGenDQev00etfPWO/view
https://drive.google.com/file/d/1yGOvY4snX52zBKT5T98VZAil2tN_8YDB/view
https://drive.google.com/file/d/1FEN5HUSr4rBrP53oxfNhb1u2D64wuHa9/view
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اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى حــي 
ســكين قــرب مســجد ســعد بــن معــاذ جنــوب غــرب قريــة زردان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الشــرقي؛ وأثنــاء جتمــع األهــايل 
وكــوادر الدفــاع املــدين النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى عــاوَد الطــران ذاتــه القصــف ابلصواريــخ علــى املوقــع ذاتــه قرابــة الســاعة 
21:50، تســبَّبت الغــاراتن يف مقتــل 53 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــًا، و9 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة قرابــة 80 آخريــن جبــراح. 

ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدران تقريراً خاصاً يوثِّق احلادثة.

تواصلت الشــبكة الســورية مع الناشــط حممد محروش4 من بلدة زردان –يعمل حمرراً لألخبار يف منظمة الدفاع املدين يف حمافظة 
إدلــب- الــذي كان علــى أطــراف البلــدة يف طريــق عودتــه إىل منزلــه حــن شــاهد ســقوط صــاروخ قصفــه الطــران الروســي علــى 
احلــي اجلنــويب ُمســبباً وهجــاً كبــراً لــدى ارتطامــه ابألرض: “توجَّهــت علــى الفــور إىل هنــاك حيــث شــاهدت جثامــن الشــهداء 
مبعثــرة يف كل مــكان، تســبَّب القصــف بدمــار أبنيــة مؤلفــة مــن عــدة طبقــات وخلَّــف حفــرة كبــرة قطرهــا حنــو 10 أمتــار” 
أضــاف حممــد أنَّ األهــايل وفــرق الدفــاع املــدين واإلســعاف جتمَّعــت يف املوقــع النتشــال العالقــن حتــت األنقــاض: “صــرخ أحــد 
عناصــر الدفــاع املــدين معلنــاً عــن حتليــق طــران حــريب ابألجــواء فتســارع اجلميــع إلخــاء املــكان خشــية وقــوع غــارة اثنيــة، 
وقــد وقــع مــا خشــيناه وقصــف املوقــع بصواريــخ خلفــت املزيــد مــن الضحــااي و3 حفــر إضافيــة، لقــد جتــاوز عــدد الشــهداء 

40 شــهيداً وأصيــب قرابــة 80 آخريــن جبــراح”.
 

اتء: االنتهــاكات مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال 
الكردســتاين(:

منــذ متــوز/ 2012 أصبحــت القــوات الكرديــة أحــد أطــراف النــزاع الرئيســة يف ســوراي بعــد انســحاب قــوات النظــام الســوري مــن 
املناطــق ذات األغلبيــة الكرديــة يف مشــال شــرق ســوراي، وبقائهــا يف مراكــز املــدن احليويــة فيهــا فقــط، وســيطرت قــوات حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين علــى تلــك املناطــق وشــكَّلت قواتــه اإلدارة الذاتيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف كانــون 

الثــاين/ 2014.

4  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 8/ حزيران/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1Be0d2bLEzF5_M6DaiQGJgfOa_8NCwnVF/view
https://drive.google.com/file/d/1Be0d2bLEzF5_M6DaiQGJgfOa_8NCwnVF/view
https://drive.google.com/file/d/11Jol9PHN9_ThvO2pBHPBw664moyVKh5P/view
https://drive.google.com/file/d/1K-Y-NYr5jaFfqRPEzhhxqyF1tPmY4CnR/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1655&token=ODioYI2O1B01jSvgLwIy2CIvLiUfVzQA
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1655&token=ODioYI2O1B01jSvgLwIy2CIvLiUfVzQA
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1657&token=rhVTreVG7Vbu62lQdLTCGzF07t0EZV8h
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1657&token=rhVTreVG7Vbu62lQdLTCGzF07t0EZV8h
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1656&token=Un7yOwPpbwNNPYeIhx5eM6vKee9p20DN
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1656&token=Un7yOwPpbwNNPYeIhx5eM6vKee9p20DN
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/18/10156/
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1 - القتل خارج نطاق القانون:
مارســت قــوات اإلدارة الذاتيــة عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء عــر عمليــات القصــف العشــوائي واالشــتباكات داخــل 
املناطــق املأهولــة ابلســكان، إضافــة إىل عمليــات القنــص واإلعــدام املباشــر ابلرصــاص يف أثنــاء املدامهــات واالقتحامــات، أو عــر 
زراعــة األلغــام قبــل انســحاهبا مــن املناطــق الــي تســيطر عليهــا، كمــا ارتكبــت العديــد مــن اجملــازر الــي محــل بعضهــا صبغــة عرقيــة 

وراح ضحيتهــا إانث.
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 220 أنثى يتوزعَن إىل 144 أنثى ابلغة و76 أنثى طفلة على يد قوات اإلدارة 

الذاتية منذ متوز/ 2012 حى 25/ تشرين الثاين/ 2018. 

اإلثنــن 26/ آذار/ 2018 انفجــر لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف حــي األشــرفية مبدينــة عفريــن يف ريــف حمافظــة 
حلــب الشــمايل، قبــل انســحاهبا مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. ختضــع 

املدينــة لســيطرة قــوات غصــن الزيتــون املدعومــة مــن القــوات الركيــة وقــت احلادثــة.

الســيدة خريــة حممــد حنــان مجكــي، قَضــت يــوم اإلثنــن 2/ نيســان/ 2018، جــراء انفجــار لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة 
الذاتيــة يف قريــة عربــو مشــال غــرب مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل قبــل انســحاهبا منهــا.

األربعــاء 11/ نيســان/ 2018 انفجــر لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
قبل انســحاهبا من املدينة؛ ما أدى إىل مقتل 11 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و7 ســيدة )أنثى ابلغة(. ختضع املدينة لســيطرة قوات 

غصــن الزيتــون املدعومــة مــن القــوات الركيــة وقــت احلادثــة.

2 - االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والَّتعذيب:
اســتخدمت قوات اإلدارة الذاتية عمليات االعتقال التَّعســفي جتاه اإلانث؛ بشــكل رئيس هبدف التَّجنيد القســري، كما جلأت 
إىل خطــف النســاء البالغــات أو حــى الطفــات الرافضــات االنضمــام إىل قواهتــا مــن الطرقــات واملــدارس، أو عنــد خروجهــن مــن 
املنــازل واقتادهتــن إىل معســكرات للتجنيــد خــارج مناطقهــن، وحتظــر عليهــن التواصــل مــع أســرهن أو رؤيتهــن، إضافــة إىل ذلــك 
فقــد اســتهدفت هــذه القــوات عــدة انشــطات يف اجملتمــع املــدين وذلــك حبجــة عــدم حصوهلــن علــى ترخيــص للعمــل، وقــد ســجلنا 
عــدة حــاالت اعتقــال حبــقِّ انشــطات يف احلقــل السياســي، بشــكل أساســي َمــن ُعــرف عنهــن رفــض أو انتقــاد أســلوب حكــم 
اإلدارة الذاتيــة، وأخــراً ســجَّلنا عــدداً مــن حــاالت االعتقــال حبــق نســاء تربطهــنَّ صــات قــرىب مبعارضــن لقــوات اإلدارة الذاتيــة 
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إلجبارهــم علــى تســليم أنفســهم، أمــا مــن جهــة االعتقــاالت علــى خلفيــة عرقيــة لنســاء عربيــات فقــد وثَّقنــا بعــض احلــاالت يف 
كل مــن حمافظــي الرقــة وديــر الــزور.

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 449 أنثــى يتوزعــَن إىل 148 أنثــى ابلغــة و301 أنثــى طفلــة مازلــَن قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء 
القســري يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات اإلدارة الذاتية منذ متوز/ 2012 حى 25/ تشــرين الثاين/ 2018.

الســيدة صبــاح حممــود احلمــد، مــن أبنــاء قريــة جهفــة عــدوان التابعــة ملدينــة رأس العــن بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، اعتقلتهــا 
قــوات اإلدارة الذاتيــة يــوم الســبت 19/ أاير/ 2018 مــن قريــة جهفــة عــدوان، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

الســيدة نــوال الشــماخ، مــن مواليــد عــام 1988، ربــة منــزل، مــن أبنــاء بلــدة أم كهيــف شــرق مدينــة احلســكة، اعتقلتهــا قــوات 
اإلدارة الذاتيــة يــوم األربعــاء 29/ آب/ 2018؛ إثــر مدامهــة مــكان إقامتهــا يف القريــة، واقتادهتــا إىل مركــز توقيــف اتبــع هلــا يف 

بلــدة تــل محيــس شــرق مدينــة احلســكة، أُفــرج عنهــا يــوم الثــااثء 18/ أيلــول/ 2018.
تواصلنــا مــع الســيدة نــوال5، وأفادتنــا” دامهــت قرابــة 15 ســيارة تتبــع القــوات الكرديــة القريــة، واعتقــل العناصــر أحــد إخــويت 
الــذي يســكن قريبــاً منــا، اجتمعــُت وعائلــي حــول الدوريــة ملنعهــم مــن اعتقالــه فاعتقلــوين مــع ثاثــة رجــال آخريــن مــن أبنــاء 
عمومــي، اقتــادوان مجيعــاً إىل مركــز تــل محيــس، وأمضيــت فيــه مــدة اعتقــايل الــي امتــدت قرابــة 20 يــوم، ونقلــوا أقرابئــي 
ــا تعرَّضــت مــن  إىل معتقــل آخــر يف احلســكة”. أضافــت نــوال أنَّ الســجاانت ُكــنَّ يعاملنهــا وزمياهتــا املعتقــات بعنصريــة، وأهنَّ

قبلهــنَّ للســباب والشــتائم والضــرب، وقالــت نــوال أنَّ ذلــك كلــه كان بدافــع انتقامــي. 

مارســت قوات اإلدارة الذاتية يف مراكز احتجازها أســاليب تعذيب عدة جتاه اإلانث املعتقات، من أبرزها الضرب املرح وقلع 
األظافــر، وحلــق الشــعر، واحلبــس االنفــرادي ضمــن زنــزاانت ضيقــة مــدة طويلــة قــد تصــل إىل أشــهر، كمــا اســتخدمت احلرمــان 

مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة إضافــة إىل الســجن ضمــن ظــروف ســيئة: ضيــق املســاحة والرطوبــة، وانعــدام النظافــة والتدفئــة.
ســجَّلنا مقتــل 2 أنثــى ابلغــة بســبب التَّعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة منــذ 

متــوز/ 2012 حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018.

5  عر اهلاتف 
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3 - التجنيد القسري:
فرضت اإلدارة الذاتية الكردية التَّجنيد القســري على النســاء البالغات أو الطفات دوَن ســن الـ 18 يف مناطق ســيطرهتا؛ ذلك 
كــي تزيــد مــن تعــداد مقاتليهــا، كمــا أنشــأت معســكرات تدريــب ســرية يف مناطــق بعيــدة عــن جتمعــات الســكان علــى شــكل 
معســكرات اعتقــال للمجنــدات قســرايً، حيــث حُتــرم اجملنَّــدات مــن التَّواصــل مــع عائاهتــن أو زايرهتــن، وغالبــاً مــا يتــم الــزجُّ هبــنَّ 
على جبهات القتال بعد اخلروج من معســكرات التَّدريب مباشــرة. ومل أتبَه قوات اإلدارة الذاتية ملوافقة ُأســر عائات الطفات 

يف عمليــات التَّجنيــد أو تراعــي ظــروف املــرأة فيمــا لــو كانــت هــي املعيلــة الرئيســة ألســرهتا.
مل تقتصــر مهــام اإلانث اجملنــدات قســرايً علــى تقــدمي خدمــات النقــل وتنظيــف األســلحة واحلراســة، بــل مت تكليفهــنَّ مبهــام قتاليــة 

مباشــرة مــع اخلصــوم علــى اجلبهــات ويف االشــتباكات وعمليــات القنــص.

الطفلــة آفــن صاروخــان، مــن أبنــاء مدينــة الدرابســية بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، تبلــغ مــن العمــر 12 عامــاً، اختطفتهــا 
قــوات اإلدارة الذاتيــة يف تشــرين الثــاين/ 2017 وجنَّدهتــا قســراً ضمــن صفوفهــا، علــَم والداهــا الحقــاً أهنــا علــى إحــدى جبهــات 
القتــال يف مدينــة ديــر الــزور، بعــد أن نشــرت صورهتــا إحــدى صفحــات موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك التابعــة لقــوات اإلدارة 

الذاتيــة.

الطفلة آفن صاروخان جنَّدهتا قوات اإلدارة الذاتية الكردية قسراً للقتال يف صفوفها، يف تشرين الثاين 2017

https://drive.google.com/file/d/1zRjmKbJRpF3rnrfWXvQciRwNNBs8fGpr/view
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الطفلــة ســليمة عبــد الرمحــن علــي، مــن أبنــاء مدينــة احلســكة، الطفلــة الوحيــدة لعائلتهــا، مــن مواليــد عــام 2004، تُعــاين نقصــاً يف 
درجــات النظــر وتشــوهاً يف اليــد اليمــى، يف أيلــول/ 2018، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة بتجنيدهــا ضمــن صفوفهــا، تقدَّمــت 

عائلتهــا بشــكوى لــدى للجهــات املعنيــة يف قــوات اإلدارة الذاتيــة ومل يســتَجب لطلبهــا.

الطفلــة عويشــة بوظــان، مــن أبنــاء قريــة خربيســان شــرق مدينــة عــن عــرب مشــال 
شــرق حمافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 2002، جنَّدهتــا قــوات اإلدارة الذاتيــة 

قســرايً ضمــن صفوفهــا يــوم اإلثنــن 8/ تشــرين األول/ 2018.

الطفلــة ايمســن عــارف، تلقــب برفــن آمــد، مــن أبنــاء بلــدة شــران التابعــة ملدينــة 
عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 2001، جنَّدهتــا قــوات 
اإلدارة الذاتية قسراً ضمن صفوفها يف عام 2015، وقَضت يوم اجلمعة 12/ 
تشرين األول/ 2018 يف أثناء مشاركتها يف إحدى املعارك ضدَّ تنظيم داعش 

مبدينــة ديــر الــزور .

قــوات  جنَّدهتــا  بوظــان،  عويشــة  الطفلــة 
اإلدارة الذاتية قسرايً ضمن صفوفها يف 8/ 

2018  /10

قــوات  جنَّدهتــا  عــارف،  ايمســن  الطفلــة 
للقتــال يف  الكرديــة قســراً  الذاتيــة  اإلدارة 
يف  املعــارك  أحــد  يف  وقتلــت  صفوفهــا، 

2018  /10  /12

https://drive.google.com/file/d/1lGINMlvwT_KRwzFB4Vda3-U842TSXrA-/view
https://drive.google.com/file/d/1Nk-h649K0qR5yuvi9g1_l-M2C02mE8bq/view
https://drive.google.com/file/d/1ELwQKi1fClY3nwCkCZY5lKQ4D9HLbRm_/view
https://drive.google.com/file/d/1ELwQKi1fClY3nwCkCZY5lKQ4D9HLbRm_/view
https://drive.google.com/file/d/1ImmOinzdKky1dF3rVmtkDw79B8d58r6C/view
https://drive.google.com/file/d/1dqYV2kbzW73gqlILlBweIDrC0SKH7H_1/view
https://drive.google.com/file/d/1vJ3ew-zjO2a7m-oaOH9wmXIJRZmDpgc6/view
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4 - العنف اجلنسي:
ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 6 حــوادث عنــف جنســي كان أبرزهــا التَّحــرش وقــد حدثــت بشــكل رئيــس يف املخيمــات الــي تقــوم قــوات 
اإلدارة الذاتيــة علــى إدارهتــا وحراســتها، ذلــك يف أثنــاء حمــاوالت الســيدات احلصــول علــى إذن للخــروج مــن املخيمــات جللــب 

احتياجاهتــن مــن الــدواء والغــذاء.

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 تعرَّضــت ســيدة انزحة من ريف حمافظــة دير الزور الشــرقي، يف خميم مروكة الواقــع غــرب 
مدينــة رأس العــن بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، حملاولــة حتــرش مــن قبــل أحــد قياديــي اإلدارة الذاتيــة املســؤول عــن محايــة وأمــن 

املخيــم، وذلــك بينمــا كانــت الســيدة يف طريقهــا إىل بوابــة املخيــم الرئيســة للحصــول علــى إذِن اخلــروج. 

اثء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسامية املتشددة:
تنظيم داعش )ُيطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 

1 - القتل خارج نطاق القانون:
عمــَد تنظيــم داعــش منــذ اإلعــان عــن أتسيســه يف 9/ نيســان/ 2013 إىل اتبــاع سياســة القتــل جتــاه الســكان يف املناطــق الــي 
ُيســيطر عليهــا خصومــه، بشــكل رئيــس عــر عمليــات القصــف العشــوائي، وتفجــر املفخخــات واالشــتباكات يف املناطــق املأهولــة 
ابلســكان، إضافــة إىل اإلعــدام املباشــر ابلرصــاص، كمــا قــام بزراعــة األلغــام يف املنــازل والطرقــات بعــد انســحابه مــن مناطــق كان 

ُيســيطر عليهــا، هــذه األســاليب العشــوائية تســبَّبت يف قتــل أو إصابــة عــدد كبــر مــن الســورايت.

يــوم األحــد 10/ تشــرين األول/ 2018 نشــَر حســاب “أيــن خمتطفــوا داعــش” علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك وثيقــة 
تعــود إىل 16/ حزيــران/ 2017 ُتظهــر حكمــاً ابإلعــدام علــى الســيدة فاطمــة حممــد جاســم، بتهمــة ســبِّ الــذات اإلهليــة. وقــال 

أنَّ الوثيقــة عثــر عليهــا يف أحــد الســجون الــي كانــت اتبعــة لتنظيــم داعــش يف مدينــة الرقــة. 
وثيقة حكم ابإلعدام أصدره تنظيم داعش على السيدة فاطمة حممد جاسم بتهمة سبِّ الذات اإلهلية

ســجَّلنا مقتــل  844 أنثــى يتوزعــَن إىل 554 أنثــى ابلغــة و290 أنثــى طفلــة علــى يــد تنظيــم داعــش منــذ أتسيســه حــى 25/ 
تشــرين الثــاين/ 2018.

https://drive.google.com/file/d/1hnJLCKkqdEukKXmQROTsT_JqTN0TCJye/view
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الســيدة ثــروت فاضــل أبــو عمــار، مــن أبنــاء قريــة شــبكي شــرق حمافظــة الســويداء، تبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، اختطفتهــا عناصــر 
مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش مــن القريــة يــوم األربعــاء 25/ متــوز/ 2018، وأعدمهــا التنظيــم بطلــق انري يف الــرأس يــوم 

الثــااثء 2/ تشــرين األول/ 2018.

اجلمعــة 16/ تشــرين الثــاين/ 2018 قتــَل تنظيــم داعــش ســيدتن رميــاً ابلرصــاص يف مدينــة الشــعفة بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة.

2 - االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب:
اتبــع تنظيــم داعــش سياســة االعتقــال واخلطــف ضــدَّ النســاء اللــوايت خالفــن القوانــن والتعاليــم الــي فرضهــا التنظيــم يف مناطــق 
ســيطرته كعــدم االلتــزام بلبــاس معــن أو الســفر لوحدهــن أو العمــل يف أماكــن فيهــا وجــود للرجــال، وأنشــأ مراكــز احتجــاز خاصــة 
ابلنساء املعتقات واملختطفات ُتشرف عليها الشرطة النسائية أو احلسبة النسائية، كما جلأ التنظيم إىل خطف اإلانث خال 
هجماته على مناطق خارج ســيطرته وبشــكل خاص اللوايت ينتمن إىل أقليات عرقية ودينية، كما اســتهدف الناشــطات اللوايت 
يعملــن يف اجملــال اإلعامــي أو مــع املنظمــات اإلنســانية احملليــة واألجنبيــة، وُمعظمهــنَّ أصبحــَن خمتفيــات قســرايً، وال نعلــم مصــر 
أغلبهــن علــى الرغــم مــن خــروج مناطــق واســعة عــن ســيطرة التنظيــم وخضوعهــا لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، الــي مل تقــم 
حــى اآلن بفتــح اجملــال للمنظمــات احلقوقيــة الســورية علــى النحــو املطلــوب، كمــا إهنــا مل تقــم ابلتَّحقيقــات الازمــة للكشــف عــن 

مصــر هــؤالء.
إضافــة إىل ذلــك فقــد جلــأ التنظيــم إىل اســتخدام عقــوابت إلهانــة املــرأة احملتجــزة كوضعهــا يف فقــص يف السَّــاحات العامــة أو وضــع 
القفــص علــى ســيارة والتَّنقــل هبــا يف شــوارع املنطقــة. وال يُطَلــق ســراح املــرأة حــى أييت ويلُّ أمرهــا ويوقِّــع علــى تعهــد بعــدم تكــرار 

املخالفة.

ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 426 أنثــى يتوزعــَن إىل 402 أنثــى ابلغــة و24 أنثــى طفلــة ال يزلــَن قيــَد االعتقــال أو االختفــاء القســري 
منــذ أتســيس تنظيــم داعــش حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018.         

                                                                                                                                                                                               
صاحلــة اجلدعــان، مــن أبنــاء مدينــة هجــن شــرق حمافظــة ديــر الــزور، مــن مواليــد عــام 1978، اعتقلتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة 
لتنظيــم داعــش مــن مدينــة هجــن يــوم اجلمعــة 21/ أيلــول/ 2018، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة وال يــزال مصرهــا جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً.
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تعرَّضــت املعتقــات واملختطفــات لــدى تنظيــم داعــش إىل صنــوف مــن التَّعذيــب الوحشــي املمنهــج، وتــزداد درجــات التعذيــب 
وقســاوته حبســب التُّهــم املوجهــة، وغالبــاً مــا ميــاَرس التَّعذيــب مــن قبــل احلســبة النســائية الــي تقــوم ابســتخدام وســائل كاجللــد 
والضــرب املــرح والعــضِّ والصَّعــق ابلكهــرابء، واحلــرق، واحلرمــان مــن النــوم والرعايــة الصحيــة، وطبَّــق تنظيــم داعــش عقــوابت 

اســتخدم فيهــا التَّعذيــب كالرَّجــم والسَّــحل حــى املــوت.
ســجَّلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 14 ســيدة بســبب التَّعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لتنظيــم داعــش منــذ أتسيســه حــى 25/ 

تشــرين الثــاين/ 2018، قضــى معظمهــنَّ بســبب الرَّجــم حــى املــوت بعــد أن أصــدَر التنظيــم حكمــاً عليهــنَّ بذلــك.

الســيدة زاهيــة فــواز جباعــي، مــن أبنــاء قريــة شــبكي شــرق حمافظــة الســويداء، تبلــغ مــن العمــر 60 عــام، اختطفتهــا عناصــر 
مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش مــن القريــة يــوم األربعــاء 25/ متــوز/ 2018، وقــد حصلنــا يــوم اخلميــس 9/ آب/ 2018 

علــى معلومــات تؤكِّــد وفاهتــا بســبب إمهــال الرعايــة الصحيَّــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

صوراتن للسيدة زاهية جباعي أرسلهما تنظيم داعش، أوالمها بعَد خطفها مثَّ بعد وفاهتا

https://drive.google.com/file/d/1GJSfVZYjMxawd4mWOef-e0dEn6cmVb8j/view
https://drive.google.com/file/d/1r19a81S-R50UgZeUqbQW6cetKVsym_eH/view
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3 - التضييق على النساء:
فــرَض تنظيــم داعــش علــى املــرأة تعليمــات وشــروطاً خاصــة كــي تتمكَّــن مــن جمــرد اخلــروج مــن منزهلــا أو لتتمكــن مــن العمــل أو أن 
تذهــب للتعليــم أو للســفر، بــدءاً مــن ارتــداء مابــس معينــة )اللبــاس الشــرعي( ومرافقــة حمــرم هلــا، وحتديــد العمــل ضمــن جمــاالت 
خدميــة مــع النســاء فقــط ودون وجــود اختــاط بــن اجلنســن، كمــا حظــر عليهــا اجللــوس يف األماكــن العامــة، وإجبارهــا علــى 
الــزواج ابإلكــراه مــن عناصــره وخاصــة األجانــب، ومنــَع عنهــا اللجــوء إىل أطبــاء ذكــور للعــاج، وســرَّ دورايت مــن احلســبة النســائية 
ــذاً لفــرِض ســيطرته علــى اجملتمــع وإرهابــه وحتذيــره مــن  ــذ مــن احلســبة النســائية ُمنفِّ ملراقبــة النســاء وماحقــة املخالفــات منهــن، واختَّ

عواقــب خمالفتــه.
ــل البقــاء يف املنــزل علــى اخلــروج والتعــرُّض للماحقــة  كل ذلــك أجــَر املــرأة علــى العيــش يف عزلــة كاملــة عــن اجملتمــع وجعلهــا تُفضِّ
مــن قبــل احلســبة النســائية؛ مــا أدى إىل حرماهنــا مــن التعليــم والعمــل واحلصــول علــى الرعايــة الصحيَّــة الكاملــة وجعــل حياهتــا أشــبه 

مــا تكــون ابحلصــار اخلانــق.

األحــد 14/ كانــون الثــاين/ 2018 منــع “جيــش خالــد بــن الوليــد” املبايــع لتنظيــم داعــش النســاَء حتــت ســنِّ الـــ 40 مــن مغــادرة 
مناطقــه غــرب حمافظــة درعــا، إال مبوجــب تقريــر طــيب يؤكــد أهنــا حباجــة إىل رعايــة ال تقدِّمهــا املستشــفيات امليدانيــة املنتشــرة يف 

حــوض الرمــوك.

4 - اسرتقاق اإلانث والعنف اجلنسي: 
ــذ منــه  مــارَس تنظيــم داعــش العنــف اجلنســي كســاح حــرب هدفــه إرهــاب املدنيــن وإجبارهــم علــى النــزوح وتــرك مناطقهــم واختَّ
طريقــة جلــذب املقاتلــن إىل صفوفــه ومصــدراً للتمويــل عــر نشــر جتــارة اجلنــس، مــن خــال خطــِف اإلانث البالغــات والطِّفــات 
وبيعهــنَّ يف أســواق خاصــة ُتســمى )أســواق الســبااي( وهــي أســواق غالبــاً مــا تكــون افراضيــة عــر جمموعــات علــى تطبيقــات 
للتواصــل االجتماعــي خاصــة بعناصــر التَّنظيــم، حيــث يقــوم العناصــر بنشــر وتــداول صــور اإلانث املختطفــات ومواصفاهتــن 
وأســعارهن، كذلــك خصَّــص التنظيــم بعــَض املنــازل يف مناطــق ســيطرته لبيــع اإلانث وعرضهــنَّ للبيــع واالســرقاق علــى قيــادات 

وعناصــر يف التَّنظيــم اإلرهــايب.

جلــأ تنظيــم داعــش إىل اســرقاق اإلانث اللــوايت ينتمــَن إىل األقليــات الدينيــة والعرقيــة بشــكل رئيــس مث اإلانث اللــوايت ينتمــَن إىل 
مناطــق ســيطرة أطــراف النِّــزاع األخــرى، وكانــت أكــر عمليــة اســرقاق لــإلانث قــام هبــا التَّنظيــم بعــد شــنِّه هجومــاً علــى مناطــق 
اإليزيديــة يف العــراق عــام 2014 وخطفــه مئــات اإلانث الــي تــراوح أعمارهــنَّ بــن 8 - 40 عامــاً ونقــل معظمهــن إىل ســوراي 

لبيعهــنَّ واســتعبادهنَّ يف الــرق اجلنســي.
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جُيــر تنظيــم داعــش اإلانث اللــوايت ينتمــَن إىل األقليــات الدينيــة علــى حتويــل دينيهــنَّ إىل اإلســام كمــا يقــوم بفصلهــن عــن 
أطفاهلــن، وتبــدأ عمليــة الــرقِّ اجلنســي بعــد بيعهــنَّ مباشــرة لعناصــر أو قيــادات يف التنظيــم، وغالبــاً مــا تتعــرض األنثــى للبيــع مــرات 
عــدة وميــارس ضدهــا االغتصــاب املمنهــج وتتعــرَّض للتعذيــب وأحيــاانً القتــل يف حــال حاولــت الرفــض أو املقاومــة أو اهلــرب.

حتوَّلــت معظــم اإلانث املختطفــات إىل خمتفيــات قســرايً بعــد انســحاب تنظيــم داعــش مــن العديــد مــن املناطــق الــي كان يســيطر 
عليهــا يف ســوراي، ويصعــب حتديــد مصرهــن؛ بســبب الوضــع املعقــد جــداً وغــر املســتقر يف تلــك املناطــق.       

هيئة حترير الشام )حتالف تشكل بن جبهة فتح الشام وعدد من فصائل املعارضة املسلحة(:
1 -  القتل خارج نطاق القانون:

ســجَّلنا مقتــل 78 أنثــى يتوزعــَن إىل 74 أنثــى ابلغــة و4 أنثــى طفلــة علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام منــذ أتســيس جبهــة النصــرة )هيئــة 
حتريــر الشــام حاليــاً( يف كانــون الثــاين/ 2012 حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018 قُتلــن يف أثنــاء عمليــات القصــف العشــوائي 
للمناطــق خــارج ســيطرهتا ويف أثنــاء االشــتباكات يف املناطــق املكتظــة ابلســكان، إثــَر إطاقهــا الرصــاص العشــوائي يف أثنــاء 
مدامهتهــا املنــازل، بشــكل خــاص يف مناطــق ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وكذلــك يف أثنــاء عمليــات تفجــر املفخخــات.

2 - االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
الحقــت هيئــة حتريــر الشــام النســاء الناشــطات اللــوايت انتقــدن ممارســاهتا يف مناطــق ســيطرهتا أو اللــوايت خرجــن يف احتجاجــات 
ضدَّهــا، واســتدعتهن إىل حماكــم خاصــة هبــا وغالبــاً مــا كانــت تقتادهــن وقــت حضورهــن هلــذه احملاكــم حنــو جهــات جمهولــة، 
كمــا قامــت خبطــف النســاء مــع أطفاهلــن أثنــاء هجماهتــا علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري لتقــوم ابختاذهــم كرهائــن 

واســتخدامهم يف عمليــات تبــادل األســرى مــع النظــام الســوري.
سجلنا ما ال يقل عن 63 أنثى ابلغة ال يزلَن قيد االعتقال أو االختفاء القسري يف مراكز االحتجاز التابعة هليئة حترير الشام.
الســبت 13/ تشــرين األول/ 2018 اختطفــت عناصــر تتبــع هيئــة حتريــر الشــام الســيدة ســوزان غــايل وطفلهــا البالــغ مــن العمــر 
عامــاً ونصــف العــام مــن حمافظــة إدلــب بينمــا كاان يف طريقهمــا مــن مدينــة ســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي إىل تركيــا، وقــد 
حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وجودمهــا يف مركــز احتجــاز اتبــع هليئــة حتريــر الشــام يف مدينــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل 

الغــريب.
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3 - التضييق على النساء:
أنشــأت هيئــة حتريــر الشــام مراكــز للحســبة النســائية يف مناطــق ســيطرهتا تتبــع هــذه املراكــز إمــا هيئــة حتريــر الشــام مباشــرة أو أحــد 
اهليئــات الــي تقــوم إبنشــائها كجهــاز “ســواعد اخلــر” الــذي يعتــر جهــاز احلســبة املختــص مباحقــة املدنيــن يف حمافظــة إدلــب 

ويتلقــى تعليماتــه مــن اهليئــة.
تقــوم احلســبة النســائية املعروفــة ابســم “الداعيــات” حمليــاً بتفتيــش املــدارس واجلامعــات وماحقــة النســاء اللــوايت خيالفــن تعاليــم 
وقوانــن احلســبة كااللتــزام مبابــس معينــة وعــدم خمالطــة الشــبان أثنــاء التعليــم، أو اســتخدام املوســيقى واألغــاين يف األماكــن العامــة، 
وعــادة مــا تقــوم احلســبة النســائية بضــرب النســاء املخالفــات وإهانتهــن يف األماكــن العامــة، واعتقاهلــن يف حــال رفضــن تعاليمهــن.

التقينــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة بتــول.ح -يف مــكان إقامتهــا مبحافظــة إدلــب- وهــي مديــرة إحــدى 
اجلمعيــات اخلاصــة بتمكــن املــرأة يف مدينــة إدلــب، وكانــت الســيدة بتــول قــد تعرَّضــت لاســتدعاء إىل مركــز احلســبة النســائية 
مبدينــة إدلــب يف أاير/ 2018 “جــاءت إىل مكتــي داعيتــان اثنتــان مــن مركــز ســواعد اخلــر وأخــراتين أن علــيَّ زايرة مركزهــم 
وحــددوا اترخيــاً للــزايرة، وهنــاك حقَّقــت معــي امــرأة وكانــت تســألين حــول أنشــطة وحلقــات الدعــم النفســي ومــا قــد يتخللهــا 
مــن مســاع للموســيقى أو احلفــات الــي نقــوم هبــا للســيدات يف هنايــة بعــض الــدورات. وطلبــت مــين التوقــف عــن ذلــك، 
وعندمــا حاولــت نقاشــها شــتمتين وهددتــين إبغــاق اجلمعيــة يف حــال قمنــا هبــذه األمــور مــرة أخــرى، كمــا هددتــين ابعتقــايل 

وفــرض غرامــة ماليــة قــد تصــل إىل 5000 آالف دوالر”. 

األحــد 24/ حزيــران/ 2018 اعتــدت إحــدى الداعيــات التابعــة حلســبة “ســواعد اخلــر” التابعــة هليئــة حتريــر الشــام ابلضــرب 
علــى رئيســة دائــرة االمتحــاانت “روضــة عتيــق” يف جامعــة إدلــب “كليــة اآلداب” حيــث قامــت بدفعهــا لتســقط أرضــاً ونقلــت 
إثرهــا إىل املشــفى، بذريعــة أنَّ الســيدة روضــة منعتهــا مــن دخــول قاعــة االمتحــاانت حيــث كانــت “الداعيــة” تاحــق إحــدى 

الطالبــات يف قضيــة اللبــاس.

جيم: انتهاكات فصائل يف املعارضة املسلحة: 
1 - القتل خارج نطاق القانون:

تســبَّبت عمليــات القصــف العشــوائي الــي قامــت هبــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري 
بعــدة حــاالت قتــل لنســاء، إضافــة إىل االشــتباكات يف أثنــاء هجماهتــا علــى مناطــق خــارج ســيطرهتا أو عمليــات إطــاق الرصــاص 
خــال حــوادث االقتتــال فيمــا بينهــا، كل ذلــك تســبَّب يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــن، وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

مقتــل 1301 أنثــى يتوزعــَن إىل 872 أنثــى ابلغــة و429 أنثــى طفلــة علــى يــد فصائــل خمتلفــة يف املعارضــة املســلحة. 
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الســيدة فاطمــة محيــد املارديــين، مــن أبنــاء قريــة ســحم اجلــوالن بريــف درعــا الشــمايل الغــريب، قَضــت يــوم اخلميــس 8/ شــباط/ 
2018؛ جــراء ســقوط قذائــف مدفعيــة مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف مناطــق ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى 

القريــة. ختضــع قريــة ســحم اجلــوالن لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت اهلجــوم.

الســيدة تســنيم شــبعان، مــن أبنــاء مدينــة محــص؛ قضــت يــوم األحــد 29/ نيســان/ 2018؛ جــراء ســقوط صــاروخ مصــدره 
مدفعية متمركزة يف مناطق ختضع لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة بريف محص الشــمايل، على حي العدوية مبدينة محص. 

خيضــع حــي العدويــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت اهلجــوم.

2 - االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
ســجَّلنا قيــام فصائــل يف املعارضــة املســلحة منتشــرة يف عــدة مناطــق يف ســوراي ابلقيــام حبــاالت اعتقــال لنســاء ابلغــات أو طفــات، 
ومتَّ ذلــك بشــكل رئيــس يف أثنــاء هجومهــا علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري؛ هبــدف اســتخدامهن ضمــَن 
عمليــات تبــادل األســرى، كمــا اســتهدفت عــدة فصائــل مســلحة الناشــطات اللــوايت ينتقــدَن ممارســاهتا يف مناطــق ســيطرهتا أو 
اللــوايت ال حيصلــن علــى ترخيــص للعمــل وخاصــة اإلعامــي كالتصويــر، وحتــول عــدد منهــن إىل خمتفيــات قســرايً. ســجَّلنا مــا ال 
يقــل عــن 911 أنثــى يتوزعــَن إىل 846 أنثــى ابلغــة و65 أنثــى طفلــة ال يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة.

حنــان شــيخو محــو، مــن أبنــاء قريــة جوقــة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، تبلــغ مــن العمــر 37 عامــاً، 
اعتقلتهــا عناصــر مســلحة تنتمــي لفرقــة احلمــزة التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اخلميــس 6/ أيلــول/ 2018 مــن قريــة 

جوقــة، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

اســتخدمت فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف مراكــز احتجازهــا وســائل تعذيــب كالضــرب املــرح والصعــق الكهرابئــي، واحلبــس 
االنفــرادي، واحلرمــان مــن الغــذاء والرعايــة الصحيَّــة، كمــا مارســت وســائل تعذيــب نفســيَّة كحرمــان املعتقلــة مــن رؤيــة أطفاهلــا 

ومنــع االتصــال بعائلتهــا وإهانتهــا أو إيهامهــا أبهنــم ســيقومون إبعدامهــا.
لنا مقتل سيدة واحدة بسبب التعذيب وإمهال الرعاية الصحية يف مراكز االحتجاز التابعة لفصائل يف املعارضة املسلحة.                                                                                                                      سجَّ
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حاء: االنتهاكات من قبل قوات التحالف الدويل:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 926 أنثــى يتوزعــَن إىل 629 أنثــى ابلغــة و297 أنثــى طفلــة علــى يــد قــوات 
التحالــف الــدويل منــذ بــدء محلتهــا العســكرية يف ســوراي يــوم الثــااثء 23/ أيلــول/ 2014 حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018. 
قتلــوا إثــَر هجمــات قــوات التحالــف الــدويل علــى مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش يف حمافظــات حلــب والرقــة وديــر الــزور وإدلــب، 

الــي خلفــت العديــد مــن اجملــازر والضحــااي بــن املدنيــن بينهــم إانث.

األربعــاء 13/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة اجلــرذي الشــرقي 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 21 طفــًا، و5 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.
 

األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 01:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 40 مدنيــاً –انزحــون مــن مدينــة الســفرة بريــف حمافظــة حلــب 

الشــرقي-، بينهــم 21 طفــًا، و13 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــااثء 1/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ بلــدة تــل اجلايــر بريــف حمافظــة 
احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 16 طفــًا، و7 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ُنشــر إىل أنَّ الطــران ذاتــه ارتكــب 
جمــزرة أخــرى يف هــذا اليــوم جــراء قصفــه البلــدة ابلصواريــخ، راح ضحيتهــا 8 مدنيــاً )4 طفــًا، و4 ســيدة( مــن عائلــة واحــدة، 

انزحــون مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

اجلمعــة 11/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة احلمــادي التابعــة ملدينــة 
الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة )3 طفــًا، و5 ســيدة(. ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1An6q10Olyn6uID2XHmspBO4e96yazHbK/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1484&token=zpwqBiLhN057iGV17IPWvhTY7YhBIWG8
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view
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خاء: االنتهاكات من قبل جهات أخرى:
1 - القتل خارج نطاق القانون:

يتضمَّن توثيق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان العديد من التصنيفات كضحااي الغرق يف مراكب اهلجرة، وضحااي التفجرات 
الــي مل حنــدِّد مرتكبيهــا، ومصــادر نــران جمهولــة، وألغــام جمهولــة املصــدر، إضافــة إىل ضحــااي النــران وحــوادث القصــف العشــوائي 

للقــوات الركيــة الريــة واجلويــة، والضحــااي بنــران القــوات األردنيــة واللبنانيــة.
ضمــن هــذا التصنيــف وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1053 أنثــى يتوزعــَن إىل 686 أنثــى ابلغــة و367 أنثــى 

طفلــة علــى يــد جهــات أخــرى، منــذ آذار/ 2011 حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018.

اخلميــس 8/ آذار/ 2018 قتلــت الســيدة ملــك إبراهيــم نعســان مــع زوجهــا حممــد عبــد الكــرمي؛ جــراء انفجــار لغــم أرضــي قــرب 
حبــرة ميدانكــي يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مل نتمكــن مــن معرفــة اجلهــة الــي قامــت بزراعــة اللغــم.

 
اجلمعــة 7/ أيلــول/ 2018 ســقطت عــدة قذائــف علــى حــي امليــدان غــرب مدينــة حمــردة؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 
6 أطفــال )4 إانث و2 ذكــور(، و4 ســيدات، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن القصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر. 

ختضــع مدينــة حمــردة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

2 - اخلطف واالختفاء القسري:  
عــر عمليــة الرَّصــد اليوميــة علــى مــدار مثــاين ســنوات النتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي، ُتصادفنــا حــوادث ترتكبهــا جهــات 
تعمل على شــكل عصاابت ال تتبع أي طرف، إمنا تظهر يف مناطق ســيطرة أطراف النزاع وتســتغلُّ حالة الفلتان األمين الســائد 
لتقــوم جبرائــم القتــل واخلطــف بدوافــع ماديــة أو طائفيــة. تنشــُط هــذه اجلهــات يف خمتلــف املناطــق الســورية، وبشــكل خــاص يف 
املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وتنظيــم داعــش، وتقــوم بعمليــات خطــف مــن الطرقــات العامــة، ويف املناطــق الــي 

تشــهد توتــراً أمنيــاً كبــراً أو اشــتباكات متبادلــة بــن قــوات النظــام الســوري واألطــراف األخــرى.

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3056 أنثــى ال يزلــَن قيــد االختطــاف أو االختفــاء القســري علــى يــد 
جهــات أخــرى منــذ آذار/ 2011 حــى 25/ تشــرين الثــاين/ 2018.

https://drive.google.com/file/d/131YyFzPhdjCGF-snVzkkYjiBf7GBvi9U/view
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الســيدة محيــدة رضــوان الغريــب، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، تبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً، اختطفتهــا عناصــر مســلحة جمهولــة يــوم 
اجلمعــة 27/ نيســان/ 2018 مــن مــكان وجودهــا يف احلــي الشــمايل مبدينــة إدلــب، وال يــزال مصرهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً.
الســيدة حنــان ســرحان، معلمــة، مــن أبنــاء قريــة مرعيــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، تُقيــم يف خميــم أطمــة مشــال حمافظــة إدلــب، 
اختطفتهــا ملثمــون يــوم األربعــاء 16/ أاير/ 2018 بينمــا كانــت علــى ســفر مــن منطقــة أطمــة حنــو مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة 

إدلــب الشــمايل، وأفرجــوا عنهــا بعــد دفــع مبلــغ 5 مايــن لــرة ســورية.
التقــى فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة حنــان يف مــكان إقامتهــا مبحافظــة إدلــب الــي أفادتنــا: “عندمــا 
خرجــت مــن منــزيل مــن أطمــة حنــو املــكان املخصــص للنقــل العــام وبينمــا أان يف الطريــق مــرَّت جبانــي ســيارة مــن نــوع فــان 
ــل منهــا شــخصان مســلحان، ضــرابين ووضعــاين يف الســيارة وغطــوا كامــل رأســي، إىل أن وصلنــا إىل  بســرعة هائلــة وترجَّ
مــكان جمهــول، وهنــاك أخــذوا هاتفــي وبــدؤوا يتفاوضــون مــع عائلــي فإمــا حيصلــون علــى املــال مقابــل إطــاق ســراحي 
وإال يقتلونــين” أضافــت حنــان أنَّ اخلاطفــن منعــوا عنهــا الطعــام، وكان تتعــرض لتهديــدات ابلقتــل تتزامــن مــع إطــاق الرصــاص 

العشــوائي حوهلــا “بعــد قرابــة 10 دفعــت عائلــي املــال وتركــين اخلاطفــون علــى طريــق زراعــي قــرب أطمــة”.

الســيدة انزلــة شــيخ يعقــوب، مــن أبنــاء قريــة اببليــت التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، تبلــغ مــن العمــر 48 
عامــاً، اختطفتهــا عناصــر مســلحة يــوم اخلميــس 1/ تشــرين الثــاين/ 2018 مــن قريــة اببليــت، وال يــزال مصرهــا جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
قوات النظام السوري:

• تســتفيُد املــرأة مــن احلمايــة العامــة واحلمايــة اخلاصــة املنصــوص عليهمــا يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والروتوكولــن اإلضافيــن 
ابعتبارهــا شــخصاً مدنيــاً ال ُيشــارك يف األعمــال العدائيــة، وتتمتَّــع بــكل احلقــوق املنصــوص عليهــا مبــا فيهــا احلــق يف احليــاة واحلــق 
يف الســامة اجلســمانية والنفســية، وُتشــكِّل عمليــات القتــل املمنهــج الــي مارســتها قــوات النظــام الســوري علــى حنــو واســع يف 
احملافظــات الســورية كافــة، جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، كمــا تُعتــر عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التميِّيــز جرائــم حــرب يوميــة ال 

تــزاُل مســتمرة.

https://drive.google.com/file/d/1APfkOU7TfCzqNgWKBEBq0N3tbWtMC5km/view
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• مارســت القــوات النظاميــة العنــف اجلنســي ســاحاً فعــااًل لــردع اجملتمــع، وابَت ظاهــرة هلــا عواقــب وخيمــة علــى الضحــااي وخاصــة 
النســاء والفتيــات وعلــى ُأَســرهم وجُمتمعاهتــم، ومــع ذلــك هنــاك العديــد مــن احلــوادث الــي مل تُوثَّــق بعــد، ومل تتجــرَّأ الضحيــة علــى 

اإلعــان عنهــا يف أغلــب األحيــان خشــية االنتقــام منهــا أو اخلجــل واخلــوف مــن نظــرة اجملتمــع إليهــا.

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
• ارتكبــت قــوات اإلدارة الذاتيــة عــر عمليــات القصــف العشــوائي والقتــل أفعــااًل ُتشــكِّل جرائــم حــرب، وكل تلــك اجلرائــم تنتهــك 

القانــون الــدويل اإلنســاين علــى حنــو صــارخ، فاحلــزب ابعتبــاره ســلطة أمــر واقــع جيــب أن يلتــزم مبعايــر القانــون الــدويل اإلنســاين.

التنظيمات اإلسامية املتشددة: 
• ارتكــَب تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام، جرميــة القتــل حيــث تُعتــر عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز جرائــم حــرب 
وانتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وقــد مــارس تنظيــم داعــش عمليــة اســرقاق وتعذيــب النســاء علــى حنــو واســع النطــاق؛ مــا 

يشــكل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية.
• إنَّ املمارســات الــي يقــوم هبــا تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة كل منهمــا ُتشــكُِّل خرقــاً للمــادة 

3 املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف، وتُعتــر جرائــم حــرب.

فصائل املعارضة املسلحة:
• ارتكبَــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة، جرميــة القتــل حيــث تُعتــر عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز جرائــم حــرب 

وانتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين.

التوصيات:
إىل النظام السوري وأطراف النزاع:

ــد والتَّعذيــب واالعتقــال  • علــى النظــام الســوري رفــع حتفظاتــه عــن اتفاقيــة ســيداو، والتَّوقــف الفــوري عــن عمليــات القتــل املتعمَّ
الــي يُنفذهــا حبــق املــرأة الســورية. 

ــد قصــف األحيــاء الســكنية املدنيــة واملناطــق املأهولــة  • علــى احللــف الســوري الروســي وامليليشــيات اإليرانيــة، التَّوقــف عــن تعمُّ
ابلســكان، الــي ينتــج عــن اســتهدافها ضحــااي معظمهــم مــن النســاء واألطفــال.
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• علــى قــوات التحالــف الــدويل التحقيــق يف احلــوادث الــي وقــع فيهــا ضحــااي مــن اإلانث بشــكل خــاص، كمــا جيــب الضغــط 
علــى حلفائهــا مــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة إليقــاف عمليــات جتنيــد الطفــات والتَّوقــف عــن عمليــات اخلطــف واالعتقــال. 

• علــى مجيــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن اإلانث احملتجــزات، بشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع املســلح، وااللتــزام ابلقوانــن 
الدوليــة اخلاصــة ابحتجــاز الفتيات.

إىل الدول األوروبية واالحتاد األورويب:
• البُــدَّ مــن رفــع وتــرة العقــوابت االقتصاديــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســن، إيــران وروســيا، وهــذا أمــر إبمــكان االحتــاد 
األورويب تطبيقــه بفاعليــة كبــرة، وتبقــى مطالــب محايــة املدنيــن واملناطــق اآلمنــة أمــراً أساســياً، لكــنَّ العقــوابت االقتصاديــة أمــر فّعال.

• تقدمي كل مساعدة ممكنة ملنظمات اجملتمع املدين الفاعلة يف إعادة أتهيل الضحااي، ودجمهنَّ يف اجملتمع مرة أخرى.

إىل جملس األمن الدويل:
• محايــة املــرأة يف ســوراي قــد خرجــت منــذ عــام 2011 عــن مســؤولية النظــام الســوري، وهــو مــن يرتكــب أكــر أنــواع االنتهــاكات 

حبــق املــرأة الســورية، وهــي مســؤولية جملــس األمــن، ال بـُـدَّ مــن اختــاذ أيــة خطــوات مهمــا تكــن حلمايــة املــرأة واجملتمــع الســوري.
• جيــب يف احلــدِّ األدىن الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بــزايرة مراقبــن دوليــن مبــن فيهــم جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة 

ملراكــز احتجــاز النســاء، دوَن قيــد أو شــرط.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إصدار تقرير خاص عن االنتهاكات الي تتعرَّض هلا املرأة السورية على حنو خاص.

شكر وتقدير
كل الشــكر والتقديــر لعائــات الضحــااي وأقرابئهــم وأصدقائهــم، وللنشــطاء احملليــن واإلعاميــن، الذيــن ســامهت مســاعداهتم 

خبــروج التقريــر علــى هــذا املســتوى.
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