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R191105
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية.

اثنياً :حصيلة أبرز االنتهاكات َّ
ضد اإلانث حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
حبق اإلانث من قبل اجلهات الرئيسة الفاعلة يف النِّزاع السوري
اثلثاً :أمناط أبرز االنتهاكات ِّ

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :مقدمة ومنهجية:

عانــت املـرأة يف ســوراي علــى مـِّـر الســنوات الثمــاين املاضيــة بشــكل يصعــب تصــوره ،ودفعــت أمثــاانً ابهظــة بســبب فشــل الســلطات
احلاكمــة يف محايتهــا ،بــل َّ
إن هــذا النظــام احلاكــم هــو أحــد أبــرز أســباب االنتهــاكات الــي وقعــت حبقهــا ،وكذلــك بســبب تــرك
األمــم املتحــدة ممثَّلــة مبجلــس األمــن هــذا النظــام املســيطر علــى الدولــة الســورية أن يرتكــب مــا يشــاء مــن انتهــاكات بلغــت حـ َّـد
اجلرائــم ضــد اإلنســانية دون أن تضــع لــه حــداً ،وأخـراً فـ َّ
ـإن بقيــة دول العــامل مل تبــذل املســتوى املطلــوب منهــا حلمايــة املـرأة الســورية

يف ظـ ِّـل اســتهدافها مــن قبــل النظــام احلاكــم وفشــل جملــس األمــن الــدويل ،ومــن انحيــة أخــرى فقــد افتقــدت املـرأة الســورية مناصــرَة
العديــد مــن املنظمــات النســوية حــول العــامل ،الــي مل ترقــى إىل مســتوى كارثــة املـرأة الســورية واملطالبــة حبقوقهــا والدفــاع عنهــا.

وعلــى مــدى مثــاين ســنوات ونيِّــف ،تدهــورت حقــوق امل ـرأة الســورية األساســية علــى مجيــع املســتوايت األمنيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والصحيــة والنفســية بعــد ردة الفعــل الوحشــية الــي انتهجهــا النظــام الســوري ضـ َّـد اجملتمــع ،وصحيــح َّ
أن فئــات اجملتمــع
الســوري كافــة قــد أتثـَّـرت مــن تداعيــات النـزاع إال أن املـرأة كانــت األشــد أتثـراً؛ نظـراً ملــا حتملــه مــن مســؤوليات أوالً ،ولوضعهــا
االجتماعــي والصحــي اثني ـاً ،كمــا تعرضــت اإلانث يف ســوراي -طفــات وابلغــات -ملختلــف أمنــاط االنتهــاكات مــن القتــل

خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي والتعذيــب واإلعــدام ،واالختفــاء القســري ،والعنــف اجلنســي ،والتش ـريد القســري،
واحلصــار ،واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة واخلدمــات األساســية ،ووصلــت العديــد مــن هــذه االنتهــاكات وخاصــة القتــل والتعذيــب
واإلخفــاء القســري إىل معــدالت هــي األسـوأ يف العــامل .ومل تقــع النســاء والفتيــات الســورايت ضحــااي للنـزاع بشــكل عــارض ،بــل
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كـ َّـن مســتهدفات بشــكل مباشــر مــن قبــل مجيــع أط ـراف الن ـزاع ويف مقدمتهــم النظــام الســوري ،الــذي يتصــدَّر حصيلــة مرتكــي

االنتهــاكات بفــارق شاســع مقارنــة ببقيــة األطـراف ،حيــث مت اســتهدافهن إمــا بســبب مســامهتهن الفعالــة يف العمــل االجتماعــي
واإلنســاين ،والسياســي ،واحلقوقــي ،واإلغاثــي ،والطــي ،واإلعالمــي ،أو جملــرد كوهنـ َّـن إاناثً؛ هبــدف هتميشــهن وكســرهن ولقمــع

اجملتمــع وترهيبــه مــن عواقــب مناهضتــه للســلطات؛ ملــا حتتلــه امل ـرأة مــن مكانــة يف اجملتمــع الســوري مرتبطــة أبع ـراف ومعتقــدات.

وتعرضــت املـرأة ألمنــاط أخــرى مــن االنتهــاكات فعانــت مــن التضييــق والتقييــد يف العمــل والتعليــم واللبــاس ،واحلصــول علــى الرعايــة
َّ

الصحيــة املناســبة يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام ،كمــا عانــت مــن التَّجنيــد اإلجبــاري يف مناطــق
التهيــب واالبتـزاز يف مناطــق ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
ســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة ،ومــن املالحقــة والتهديــد و َّ
كمــا عانــت مــن فقــدان املعيــل والعيــش يف ظــروف معيشــية قاهــرة يف ظـ ِّـل النــزوح والــزواج املبكــر والقســري.

ـرض الن ـزاع املســلح الداخلــي علــى الســورايت تغي ـراً ثقي ـاً ،فقــد تس ـبَّبت احلصيلــة املرتفعــة مــن حيــث القتــل واالختفــاء حبــق
فـ َ

الرجــال يف اجملتمــع ،يف انتقــال عــبء إضــايف إىل امل ـرأة ،حيــث ارتفعــت نســبة األســر الــي تُعليهــا الســيدات ،وابلتــايل لعبــت
الســيدات دوراً جديــداً يُضــاف إىل أدوارهـ َّـن االعتياديــة ،وخضعــت ابلتــايل إىل ظــروف مرَّكبــة 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 املـرأة الســورية بشــكل ٍ
ـك فـ َّ
ـإن هنــاك
كاف داخــل ســوراي أو يف بلــدان اللجــوء ،وبــدون شـ ٍّ

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

وقد كان عام  2019عاماً ثقيالً على سيدات سوراي وفتياهتا ،بسبب استمرار أنواع االنتهاكات اليت مورست األعوام املاضية

مــع تراجــع مســتوايت الدعــم اإلغاثــي واالهتمــام السياســي واإلعالمــي ،وقــد رصــدان اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات املمارســة
ضدَّهن ويف مقدمتها القتل وعمليات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري ،اليت سجلنا ارتفاع حصيلتها بشكل غري مسبوق
لــدى كل مــن قـوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وقـوات ســوراي الدميقراطيــة ،وتزامنــت مــع ممارســات التعذيــب
وضــروب املعاملــة القاســية والالإنســانية والعنــف اجلنســي ،إضافــة إىل اســتهداف املـرأة بعمليــات التجنيــد القســري ،وصحيــح أن
الغالبيــة العظمــى مــن النســاء اللـوايت تعرضــن لالنتهــاكات هــن مــن املدنيــات إال أن هنــاك فئــة قليلــة اخنرطــت يف األعمــال القتاليــة
بشــكل مباشــر وتعرضـ َـن لعنــف وأذى مضاعــف عــن الرجــال عنــد وقوعهــن يف األَســر كوهنــن إاناثً .كمــا ارتفعــت وتــرة اســتهداف

اإلانث بعمليــات اخلطــف علــى خلفيــة عرقيــة لــدى كل مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقـوات ســوراي الدميقراطيــة ،واختاذهــن
رهائــن وابتـزاز جمتمعاهتــن إلرغامهــا علــى الرضــوخ للقــوى املســيطرة .وتعرضــت اإلانث وخاصــة الناشــطات يف الفعاليــات املدنيــة
منهــن للمضايقــات والتهديــدات واملالحقــات ،واملنــع مــن العمــل بشــكل رئيــس مــن قبــل هيئــة حتريــر الشــام.
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َّ
إن أس ـوأ مــا عانــت منــه امل ـرأة الســورية هــو عجــز اجملتمــع الــدويل عــن محايتهــا ،وإيقــاف عمليــات القتــل والتعذيــب واالعتقــال،
واســتهداف املنشــأت الصحيــة واخلدميــة ،الــي توفــر اخلدمــات األساســية وأُســس احليــاة الكرميــة هلــا ،فاالنتهــاكات الصارخــة الــي
تتعـَّـرض هلــا النســاء والفتيــات يف ســوراي تســتدعي مـ ْـن كل مـ َـن األمــم املتحــدة وجملــس األمــن تنفيــذ تدابــر توفِّـ ُـر الوقايــة واحلمايــة
جتاههــن ،ووضــع ح ـ ٍّد ملرتكــي اجلرائــم ،وإهنــاء سياســة اإلفــات مــن العقــاب،
هلــن مــن تداعيــات النِّ ـزاعُّ ،
وحتمــل مســؤولياهتما َ
نصــت بشــكل واضــح علــى إعطــاء املـرأة محايــة ورعايــة خاصــة ،لكنَّهــا اهنــارت بشــكل اتم
وااللتـزام بقواعــد القانــون الــدويل الــي َّ
وتوحــش النظــام الســوري.
أمــام عنــف ُّ
لقــد أولَــت معظــم املواثيــق والعهــود الدوليــة كاتفاقيــة جنيــف والربوتوكولــن امللحقــن هبــا والقانــون الــدويل اإلنســاين والعهــد الــدويل
اخلــاص ابحلقــوق السياســية واملدنيــة محايــة خاصــة للنســاء يف موادهــا ،يف كافــة الظــروف؛ نظـراً الحتياجاهتــن اخلاصــة ،وعلــى الرغــم

مــن ذلــك ال تـزال املـرأة الســورية ال تتمتــع أبدىن مســتوايت احلمايــة واألمــن وال ميكــن حتقيــق هــذا األمــن وتوفــر هــذه احلمايــة إال
بوجــود جمتمــع مســتقر وآمــن ،وال ميكــن الوصــول إىل هــذ اجملتمــع يف ظـ ِّـل غيــاب نظــام سياســي دميقراطــي .وعلــى الرغــم مــن الكـ ِّـم
اهلائــل مــن األعبــاء واالنتهــاكات ،الــي تعرضــت هلــا امل ـرأة الســورية ،إال َّ
أن قســماً كب ـراً منهـ َّـن مل يتوقــف عــن صناعــة املقاومــة
والنِّضــال يف ســبيل انت ـزاع احلقــوق واحل ـرايت األساســية للمجتمــع الســوري كلــه ،وصــوالً إىل حتقيــق التَّغيــر الدميقراطــي للدولــة

الســورية ،وجيــب أن يكــون هنــاك ضمــان ملشــاركتهن الفاعلــة علــى املســتوايت كافــة.

ويف كل عــام تصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي مبناســبة ذكــرى اليــوم العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضـ َّـد
املـرأة  /25تشـرين الثــاين لنؤّكِــد علــى َّ
تعرضــت لــه املـرأة يف أي
أن العنــف الــذي ميـ َـارس ضـ َّـد املـرأة يف ســوراي ال يُشــابه َّ
أي عنــف َّ
مــكان آخــر مــن العــامل وهــو مســتمر ومتصاعــد وممنهــج مــن قبــل أطـراف النـزاع الرئيســة ويف مق ِّدمتهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
تعرضهــا هلــذا الكــم الرهيــب مــن فقــدان حقوقهــا كافــة أشــكال الدعــم واملناصــرة مــن
“تســتحق املـرأة الســورية بعــد ُّ

مجيــع املنظمــات النســوية حــول العــامل ومــن املنظمــات احلقوقيــة ،بعــد أن فشــلت دول العــامل يف حتقيــق التزاماهتــا
حبمايــة امل ـرأة يف ســوراي وفــرض اح ـرام اتفاقيــات جنيــف علــى النظــام الســوري ،الــذي هــو طــرف فيهــا .اجملتمــع
الســوري لــن يســتقر بــدون حماســبة مرتكــي اجلرائــم حبــق امل ـرأة الســورية واســتعادهتا حقوقهــا كافــة”.
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املنهجية:
يعتمــد التقريــر علــى قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الــي نســجل فيهــا عمليــات املراقبــة اليوميــة النتهــاكات
حقــوق اإلنســان يف ســوراي منــذ آذار ،2011/وجنــري عليهــا حتديثــات دوريــة ومســتمرة لألدلــة واملعلومــات والبيــاانت للحــاالت
واحل ـوادث الــي نقــوم بتوثيقهــا مــن املصــادر املتنوعــة كالناجــن والشــهود وأق ـرابء الضحــااي والنشــطاء احملليــن املتعاونــن وأعضــاء
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف خمتلــف املناطــق واحملافظــات الســورية.
يستعرض هذا التقرير حصيلة االنتهاكات اليت ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي حبق اإلانث منذ آذار2011 /
حــى  /25تشـرين الثــاين ،2019 /كالقتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب والعنــف
يتضمــن التقريــر اســتعراضاً ألبــرز
اجلنســي والتجنيــد والتمييــز ،الــي اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيقهــا ،كمــا َّ
هــذه االنتهــاكات .ويرّكِــز علــى االنتهــاكات الــي وقعــت بــن  /25تشـرين الثــاين 2018 /و /25تشـرين الثــاين 2019 /علــى
حنــو خــاص ،ذلــك علــى اعتبــار َّ
أن االنتهــاكات الــي حصلــت قبــل هــذه املــدة قــد متـَّـت تغطيتهــا يف تقاريــر ســنوية ســابقة.

كمــا يســتند التقريــر علــى رواايت انجــن ويســتعرض  11روايــة لناجــن مــن أمنــاط عــدة مــن االنتهــاكات أو ذوي ضحــااي أو
شــهود علــى احلـوادث ،وقمنــا بتســجيلها يف مناطــق خمتلفــة يف ســوراي ودول اجلـوار إمــا عــر لقــاء مباشــر مــع الضحــااي والشــهود
أو عــر برامــج االتصــال ،وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن إجـراء املقابــات وحصلنــا علــى موافقتهــم يف اســتخدامها ألهــداف
التقرير ،مل يتلقى أي من الضحااي والشــهود مســاعدات أو وعود ابملســاعدة مقابل إدالئهم ابملعلومات .وقمنا ابســتخدام أمساء
مســتعارة يف عــدد مــن الــرواايت بنــاء علــى طلــب الشــهود وحرصـاً علــى ســامتهم ومنعـاً مــن تعرضهــم خلطــر األمــي.
نورد يف التقرير مناذج للهجمات اليت سجلناها وحتققنا منها وراح ضحيتها إانث وارتكبتها أطراف النزاع يف سوراي ،واستهدفت
مناطــق مدنيــة ومل نوثــق أي وجــود ملقـرات عســكرية أو خمــازن ذخــرة وأســلحة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا ،ومل يتــم توجيــه أي
حتذيــر مــن قبــل الق ـوات ال ـ ُـمعتدية للمدنيــن قبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين .كمــا نــورد منــاذج لضحــااي
مدنيــات أو انشــطات مل ينخرطــن يف عمليــات القتــال بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر ابســتثناء اإلانث اللـوايت جنــدوا قسـراً.
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اثنياً :حصيلة أبرز االنتهاكات َّ
ضد اإلانث حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
القتل خارج نطاق القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  28076أنثــى علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار2011 /
حــى  /25تشـرين الثــاين 2019 /يتوزعـ َـن علــى النحــو التــايل:

 قــوات النظــام الســوري (اجليــش ،األمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 21856 :أنثــى يتوزعـ َـنإىل  11867أنثــى ابلغــة و 9989أنثــى طفلــة.
يتوزعن إىل  908أنثى ابلغة ،و 571أنثى طفلة.
 القوات الروسية1479 :َ

توزعن على النحو التايل:
 التنظيمات اإلسالمية املتشددة :قتلت  1059أنثىيتوزعن إىل  660أنثى ابلغة و 399أنثى طفلةَ ،
َ

توزعن إىل  586أنثى ابلغة ،و 394أنثى طفلة.
• تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) 980 :أنثى َ
يتوزعن إىل
• هيئة حترير الشام (حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة) 79 :أنثى
َ

 74أنثى ابلغة ،و 5أنثى طفلة.
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 -قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االحتــاد الدميقراطــي) 245 :يتوزعـ َـن إىل  155أنثــى ابلغــة،

و 90أنثــى طفلــة.

يتوزعن إىل  874أنثى ابلغة ،و 433أنثى طفلة.
 فصائل يف املعارضة املسلحة1307 :َ
يتوزعن إىل  656أنثى ابلغة ،و 303أنثى طفلة.
 قوات التحالف الدويل959 :َ

يتوزعن إىل  757أنثى ابلغة ،و 414أنثى طفلة.
 جهات أخرى1171 :َ

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  10363أنثــى ال تزلــن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد
األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار 2011 /حــى  /25تشـرين الثــاين 2019 /يتوزعـ َـن علــى النحــو التــايل:
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يتوزعن إىل  7963أنثى ابلغة ،و 449أنثى طفلة.
 قوات النظام السوري8412 :َ

 التنظيمــات اإلســامية املتشــددة :اعتقلــت  489أنثــى يتوزعـ َـن إىل  465أنثــى ابلغــة ،و 24أنثــى طفلــة ،توزعـ َـن علــىالنحــو التــايل:

يتوزعن إىل  402أنثى ابلغة ،و 24أنثى طفلة.
• تنظيم داعش426 :
َ

• هيئة حترير الشام 63 :أنثى ابلغة.

يتوزعن إىل  176أنثى ابلغة ،و 367أنثى طفلة.
 قوات سوراي الدميقراطية543 :َ

يتوزعن إىل  833أنثى ابلغة ،و 86أنثى طفلة.
 فصائل يف املعارضة املسلحة919 :َ
الضحااي بسبب التعذيب:
مقتــل  90ســيدة (أنثــى ابلغــة) بســبب التعذيــب علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار 2011 /حــى /25
تشـرين الثــاين 2019 /يتوزعـ َـن علــى النحــو التــايل:
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 -قوات النظام السوري72 :

 -التنظيمات اإلسالمية املتشددة 14 :مجيعهن على يد تنظيم داعش.

 -قوات سوراي الدميقراطية2 :

 -فصائل يف املعارضة املسلحة1 :

 -جهات أخرى1 :

اثلثاً :أمناط أبرز االنتهاكات حب ِّق اإلانث من قبل اجلهات الرئيسة الفاعلة يف النِّزاع السوري:
ألف :النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):

 - 1القتل خارج نطاق القانون:
وثـَّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حــى  /25تش ـرين الثــاين 2019 /مقتــل  21856أنثــى
يتوزعـ َـن إىل  11867أنثــى ابلغــة و 9989أنثــى طفلــة علــى يــد قـوات النِّظــام الســوري ،مســجلون يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة
الســورية حلقــوق اإلنســان.
لقــد شـنَّت قـوات النظــام الســوري عمليــات اقتحــام وهجمــات مبختلــف أنـواع األســلحة مبــا فيهــا الصواريــخ ،واملدفعيــة ،والذخائــر
العنقوديــة ،واألســلحة الكيميائيــة ،والرباميــل املتفجــرة علــى مناطــق مدنيــة ومأهولــة ابلســكان بصــورة عشـوائية وأحيــاانً متعمــدة،

مل متييــز بــن رجــل و امـرأة ،كمــا مل متييــز بــن املدنيــن واملســلحني ،وال تــكاد عمليــة قصــف ختلــو مــن امـرأة ُمصابــة أو قتيلــة ،ويف
كثــر مــن األحيــان قتلــت النســاء مــع أطفاهلــن أو وهـ َـن حوامــل داخــل منازهلــن ج ـراء القصــف أو اهنيــار املبــاين عليهــن .كمــا
فرضــت قـوات النظــام الســوري منــذ عــام  2012حصــاراً كامـاً أو جزئيـاً علــى العديــد مــن املــدن واألحيــاء الــي خرجــت عــن

ـتمر يف معظــم املناطــق لســنوات عــدة ،ومتــت خــال تلــك الســنوات إعاقــة وصــول امل ـواد الغذائيــة والطبيــة إىل تلــك
ســيطرته اسـ َّ
وتعمــدت قـوات النظــام الســوري قصــف املنشــآت احليويــة يف املناطــق احملاصــرة كاملشــايف ومســتودعات األغذيــة
املــدن واألحيــاءَّ ،

والصــرف الصحــي؛ ومنعــت أصحــاب األم ـراض املزمنــة واحلــاالت احلرجــة مــن اخلــروج للعــاج خــارج املناطــق احملاصــرة ،وقــد
ســجلنا إثـَـر ذلــك العديــد مــن حـوادث الوفيــات إلانث ،كمــا فقــدت العديــد مــن الســيدات أجنَّتهــن وتعرضـ َـن لإلجهــاض املبكــر

بســبب تداعيــات احلصــار.

ويعتــر النظــام الســوري مســؤوالً عــن قرابــة  % 78مــن حصيلــة الضحــااي اإلانث بينمــا تبلــغ نســبة الضحــااي اإلانث مقارنــة

ابحلصيلــة اإلمجاليــة للضحــااي املدنيــن قرابــة  % 10وهــي نســبة مرتفعــة وتظهــر تعمــد النظــام الســوري اســتهداف اإلانث إلحلــاق

أكــر أذى ممكــن ابجملتمــع؛ نظـراً للــدور الــذي تلعبــه اإلانث يف احلفــاظ علــى متاســك األســر وترابطهــا.
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وقــد خلفــت اهلجمــات الــي شــنتها قـوات النظــام الســوري إصابــة آالف اإلانث والعديــد منهــن تعرضــن إلعاقــات دائمــة بســبب
البــر أو فقــدان األعضــاء أو التشــوهات الناجتــة عــن احلــروق ،وانعكــس ذلــك بشــكل صــارخ علــى احلالــة النفســية لــإانث ،وأدى
إىل حتملهــن أعبــاء مضاعفــة خاصــة يف أوقــات النــزوح أو التشـريد القســري أو فقداهنــن املعيــل.
الســيدة ســعدة حاج مواس ،من أبناء قرية احلوجية بريف حمافظة محاة الغريب ،معلمة ،من مواليد عام  ،1990قضت يوم الثالاثء
إثر استهداف مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري متمركزة يف قرية الرصيف بريف محاة الغريب قريتها.
 /28آذار2019 /؛ َ
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة افتــكار املـواس 1وهــي ابنــة عــم الضحيــة ،وأخربتنــا َّ
أن ســعدة توفيــت إثــر
إصابتهــا بشــظية يف ال ـرأس“ :توفيــت ســعدة قرابــة الســاعة الرابعــة عص ـراً بعــد ســقوط قذيفــة قــرب منزهلــا خبمســة أمتــار،

تناثــرت الشــظااي ودخــل عــدد منهــا غرفــة ســعدة ،واســتقرت إحداهــا يف رأســها متســببة يف إصابــة بليغــة ،أســعف عمــي
ابنتــه إىل مشــفى يف قريــة احلــواش ،مث إىل مشــفى معــرة النعمــان؛ لتفــارق احليــاة فيهــا بعــد عجــز األطبــاء عــن إســعافها نتيجــة

هتشــم دماغهــا”.

مســاء اجلمعــة  /17أاير 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري صاروخ ـاً علــى حــي ســكين يف

مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــن دفعــة واحــدة ،بينهــم طفلــة واحــدة ،وثــاث
ســيدات .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /29أاير 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى األحيــاء الســكنية وســط
قريــة ســرجة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســبعة مدنيــن دفعــة واحــدة ،بينهــم طفــل واحــد ،ومخــس
ســيدات ،إضافـةً إىل إصابــة قرابــة  15آخريــن جبـراح .ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
األحــد  /7متــوز 2019 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األراضــي الزراعيــة يف منطقــة -تصــل بــن
قريــي قســطون والصحــن -واقعــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة ،كانـوا يعملــون يف
إحــدى األراضــي الزراعيــة ،بينهــم أربــع ســيدات ،نُشــر إىل َّ
أن قريــة قســطون تقــع يف ريــف حمافظــة محــاة الغــريب بينمــا قريــة الصحــن
بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب .ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

1
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 - 2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
نظـراً ملســامهة املـرأة الفعالــة يف املطالبــة ابلتغيــر الدميقراطــي فقــد متــت مالحقتهــا واعتقاهلــا دون أيــة مراعــاة لظروفهــا أو طبيعتهــا،
وقــد اعتقلــت قـوات النظــام الســوري اإلانث عــر عمليــات دهــم املنــازل أو يف أثنــاء مرورهــن علــى نقــاط التفتيــش أو عــر الكمائــن

األمنيــة ومل تكــن الســورايت اللـوايت اخنرطــن يف احلـراك الشــعيب فقــط عرضــة لالعتقــال التَّعســفي بــل أيضـاً اللـوايت تربطهــن صــات

ـن إىل مناطــق االحتجاجــات ،أو الل ـوايت مل تكــن لديهـ َّـن أيــة نشــاطات
قــرىب مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة أو الل ـوايت ينتمـ َ
مناهضــة للنظــام الســوري؛ هبــدف توجيــه رســالة إىل اجملتمــع مفادهــا َّ
أن الســلطة احلاكمــة ال أتبــه أبنثــى أو طفــل وال يُثنيهــا عــن

قمــع هــذا احلـراك أيــة مواثيــق أو أعـراف جمتمعيــة أو دوليــة ،بــل َّ
إن الشــعب الســوري الــذي هنــض هبــذا احلـراك ســيواجه الويــات
إن هــو أصـَّـر علــى االســتمرار ،وســتحاربه الســلطة احلاكمــة عــر الشــرحية اهلشــة مــن اجملتمــع وهــي إانثــه ،ومــن املعــروف َّ
أن حبــس
ـس مكانــة العائلــة وكرامتهــا يف اجملتمــع الســوري.
النســاء وســجنهن مــن األمــور الــي متـ ُّ

ويف كثــر مــن األحيــان ســجلنا اعتقــال اإلانث للضغــط علــى األف ـراد املطلوبــن مــن أســرهن لتســليم أنفســهم أو ابتزازهــم مــادايً
مقابــل إطــاق سـراحهن ،أو اعتقاهلــن عشـوائياً أثنــاء مرورهــن مــن نقــاط التفتيــش أو تنقلهــن بــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قـوات
النظــام واألطـراف األخــرى وخاصــة فصائــل املعارضــة ،واســتخدامهن يف عمليــات التفــاوض وتبــادل األســرى ال ســيما يف حمافظــي
ريــف دمشــق ودرعــا.
وختضــع اإلانث لظــروف اعتقــال غايــة يف الســوء ،ويف معظــم األحيــان مشــاهبة إىل حـ ٍّد بعيــد لظــروف االحتجــاز الــي تعــرض هلــا
ِ
صصــت مراكــز االحتجــاز يف ســوراي عمومـاً الحتجــاز الذكــور وخاصــة املراكــز التابعــة لألفــرع األمنيــة ،وابلتــايل
الرجــال ،حيــث ُخ ّ
فهــي تفتقــد ألماكــن تراعــي احتياجــات النســاء ،كتأمــن محامــات مســتقلة ،وق ـوات نســائية لإلش ـراف عليهــن .فيمــا تكــون
املشــرفات يف الســجون املدنية من اإلانث ،إال َّ
أن املعتقالت السياســيات أو على خلفية الرأي كثرياً ما ُتتجزن ضمن األقســام

املخصصــة الحتجــاز نســاء متهمــات جنائي ـاً بتهــم الســرقة أو القتــل ،أو املخــدرات وغريهــا؛ األمــر الــذي يزيــد مــن معاانهتــن،

وتــزداد هــذه املعــاانة وطــأة عنــد اعتقــال النســاء األمهــات بصحبــة أطفاهلــن أو النســاء احلوامــل ،وحيرمــن مــن كافــة االحتياجــات

الالزمــة ألمومتهــن ،وقــد تُنجــب األم داخــل مركــز االحتجــاز ،وحتــرم األم واملولــود مــن الرعايــة الصحيــة الالزمــة ،وتبقــى هــؤالء

األمهــات مــع أطفاهلــن حمتجـزات ضمــن مســاحات ضيقــة ويف زانزيــن شــديدة االزحــام ،دون مراعــاة الحتياجاهتــم اجلســدية أو
ـجلنا منــذ آذار 2011 /حــى  /25تش ـرين الثــاين 2019 /مــا ال يقــل عــن  129حادثــة اعتقــال ألطفــال
النفســية ،لقــد سـ َّ

كانـوا بصحبــة أمهاهتــن ،ومــا ال يقــل عــن  84حادثــة والدة ألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز ،مجيعهــم عانـوا مــن نقــص الرعايــة
الصحيــة الالزمــة هلــم بعــد الــوالدة ومــن أتمــن احتياجاهتــم؛ مــا تسـبَّب يف وفــاة  7أطفــال منهــم.
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ـرهن أو االتصــال هبــا أو توكيــل
ُ
وتــرم املعتقــات يف أثنــاء احتجازهــن يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة مــن رؤيــة أسـ َّ
حمـ ٍـام ،وكثـراً مــا ميتـ ُّـد وجودهــن يف هــذه املراكــز ألشــهر طويلــة أو ســنوات ،وتنكــر الســلطات الســورية اعتقاهلـ َّـن عنــد السـؤال عنهــن

وغالبـاً مــا يرتقــي االعتقــال التَّعســفي إىل اختفــاء قســري.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حــى  /25تش ـرين الثــاين 2019 /مــا ال يقــل عــن 8412
أنثــى يتوزعـ َـن إىل  7963أنثــى ابلغــة و 449أنثــى طفلــة ال تزلـ َـن قيـ َـد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز

الرمسيــة وغــر الرمسيــة التابعــة للنظــام الســوري .وقــد الحــظ فريقنــا ارتفــاع حصيلــة اإلانث اللـوايت تعرضــن لالعتقــال منــذ بدايــة عــام
 2019حيــث ســجلنا اعتقــال مــا ال يقــل عــن  119أنثــى مــن قبــل قـوات النظــام الســوري بينهــن مســنات جتــاوزن ال ـ  60مــن

العمــر ،معظمهــن اعتقلـوا علــى نقــاط التفتيــش يف أثنــاء ســفرهن حنــو مناطــق خارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري أو بعــد عودهتــن
إىل ســوراي عــر املعابــر الربيــة ،أو بعــد إجرائهــن تســوية ألوضاعهــن األمنيــة.
وختضــع املعتقــات حملاكمــات يف حماكــم تفتقــر إىل أدىن درجــات التقاضــي العادلــة كمحكمــة قضــااي اإلرهــاب ،واحملاكــم
العســكرية ،وحماكــم امليــدان العســكرية وذلــك فقــط عندمــا يُنقلــن إىل الســجون املدنيــة ،أمــا املعتقــات يف األفــرع األمنيــة ومراكــز

االحتجــاز غــر الرمسيــة فــا ختضعــن أليــة حماكمــة وال توجــه إليهــن هتــم حمــددة ،وتتعــرض املعتقــات اإلانث لكافــة أمنــاط التعذيــب

الــي يتعــرض هلــا الرجــال ،وكنــا قــد أصــدران ســابقاً دراســة موســعة عــن أبــرز أســاليب التعذيــب اجلســدية والنفســية املتبعــة يف مراكــز
االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ،وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فـ َّ
ـإن  72أنثــى (ســيدة ابلغــة) قــد
قضـوا بســبب التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار 2011 /حــى  /25تشـرين الثــاين.2019 /
األربعــاء  /6شــباط 2019 /اعتقلــت ق ـوات النظــام الســوري رج ـاً وســيدة تبلــغ مــن العمــر  60عــام مــن عائلــة واحــدة ،إثــر
مدامهــة منزهلمــا يف مدينــة الرحيبــة مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،وكان الرجــل ممــن أجــروا تســوية لوضعــه األمــي يف وقـ ٍ
ـت
ســابق ،واقتادهتمــا إىل جهــة جمهولــة.
الســبت  /23شــباط 2019 /اعتقلــت ق ـوات النظــام الســوري  40ســيدة مــع أطفاهلــن قــرب مدينــة دمشــق كان ـوا يســتقلون
حافلــة مــن حمافظــة دمشــق إىل الشــمال الســوري ،واقتادهتــن إىل فــرع قــوى األمــن اجلــوي التابــع هلــا يف مدينــة دمشــق ،ومت اإلفـراج
عــن عــدد منهــن يف اليــوم ذاتــه بعــد توجيــه إنــذار وهتديــد هلــن بعــدم التوجــه إىل الشــمال الســوري ،وال يـزال مصــر البقيــة جمهــوالً.
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يف آذار 2019 /اعتقلــت قـوات النظــام الســوري ســيدة مــع بناهتــا األربعــة؛ بتهمــة التواصــل مــع أحــد أقرابئهــا يف مدينــة إدلــب
مشــال ســوراي ،إثـ َـر مدامهــة منزهلــم يف احلــي الشــمايل يف مدينــة الرحيبــة يف القلمــون الشــرقي مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،

واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

الســيدة فــداء.س ،مــن أبنــاء مدينــة محــاة ،مــن مواليــد عــام  ،1970ربــة منــزل ،اعتقلتهــا قـوات النظــام الســوري يــوم الثــااثء /12
آذار 2019 /لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ابلقــرب مــن منطقــة الــزرزور الواقعــة علــى الطريــق بــن
مدينــة حلــب والبــاب ،بينمــا كانــت يف طريقهــا مــن مدينــة محــاة حنــو مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل  ،وأفــرج عنهــا
يــوم  /30آذار ،2019 /بعــد تعرضهــا للتعذيــب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة فــداء ، 2وأخربتنــا ابلتــايل“ :ســافرت مــن مدينــة محــاة ابجتــاه مدينــة
إدلــب لرؤيــة أبنائــي وألصــل إىل إدلــب جيــب أن أســافر إىل مدينــة حلــب ومنهــا إىل مدينــة البــاب وبعــد أن خرجــت مــن
مدينــة حلــب ببضعــة كيلوم ـرات أوقفنــا حاجــز الــزرزور ،وأخــذ هــوايت الــركاب مث ســألين عــن ســبب ذهــايب إىل مدينــة
البــاب وهــي ليســت مدينــي ،وكانــت إجابــي (لرؤيــة أبنائــي) ،وعلــى مــا يبــدو عندمــا أمعنــوا يف البحــث علمــوا أن أبنائــي
مطلوبــن فاعتقلــوين وأخــذوين إىل فــرع أمــن الدولــة مبدينــة حلــب ،وهنــاك صــادروا أدويــي وأان مصابــة ابلســكري ،ووجهــوا

يل الشــتائم ،وتعرضــت لضــرب علــى قدمــي ال أزال أعــاين مــن آاثره حــى اليــوم” أضافــت فــداء “بقيــت معتقلــة ألايم ،غبــت
فيهــا عــن الوعــي مــا يزيــد عــن عشــر مـرات بســبب إًايب ابلســكري وقلــة الطعــام ،مث أفرجــوا عــي”.

الســيدة رجــوة أبــو ،مــن أبنــاء بلــدة الشــيفونية مبحافظــة ريــف دمشــق ،مــن مواليــد عــام  ،1976اعتقلتهــا قـوات النظــام الســوري
يف  /26شــباط 2018 /لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ،بينمــا كانــت يف طريقهــا مــن مــكان إقامتهــا يف مدينــة دمشــق
إىل بلــدة الشــيفونية لتفقــد منزهلــا ،واقتادهتــا إىل فــرع األمــن اجلــوي مبدينــة دمشــق ،وتعرضــت هنــاك للضــرب والتعذيــب ،أفــرج عنهــا
يــوم  /18آذار 2019 /بعــد دفــع أسـرهتا مبلغـاً ماليـاً ألحــد الوســطاء.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة رجــوة ،3الــي أخربتنــا أن عناصــر نقطــة التفتيــش احتجزوهــا بعــد إبرازهــا
ورقــة تثبــت التســوية األمنيــة الــي أجرهتــا يف وقــت ســابق مــن عــام “ 2018كنــت يف طريقــي إىل الشــيفونية لتفقــد منــزيل املهـ َّـدم
هنــاك ،الــذي أعمــل علــى ترميمــه ليصلــح للســكن -وكان زوجــي قــد مــات إثـ َـر اهلجمــات علــى الغوطــة ومل يصدقــوا أنــه

مــدين فطلبــوا مــي وقتهــا إجـراء تســوية -وعندمــا وصلــت إىل حاجــز اجلويــة اقتــادوين إىل ســجن املــزة يف فــرع اجلويــة بعــد

اطــاع العناصــر علــى هــويت الشــخصية وورقــة التســوية” قالــت رجــوة إهنــا بقيــت يف ســجن املــزة مثانيــة أايم تعرضــت خالهلــا
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للتحقيــق ،والشــتم والضــرب بكبــل كهـرابء ،وتلقــت صفعــات علــى وجههــا “كانــوا يصــرون علــى أن زوجــي كان مســلحاً -وهــو
مل يكــن كذلــك -وطلبــوا مــي معلومــات عــن أصدقائــه ومــن كان يتواصــل معهــم” أضافــت رجــوة َّ
أن ســيدتني اثنتــن أيض ـاً

كانتــا حمتجـزاتن يف زنزانتهــا ذاهتــا وتعانيــان مــن قلــة الطعــام والنظافــة واإلهــاانت املســتمرة مــن قبــل عناصــر األمــن ،كمــا علمنــا منهــا
َّ
أن ضابطـاً برتبــة مقــدم يف األمــن اجلــوي يدعــى “مؤيــد” قــام بتمزيــق وثيقــة التســوية اخلاصــة هبــا وقــال هلــا إهنــم ال يعرتفــون هبــا.
األربعــاء  /10متــوز 2019 /اعتقلــت عناصــر اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ســيداتن اثنتــان مــن قريــة ديــر الفــردوس بريــف محــاة
اجلنــويب؛ ألســباب جمهولــة ،ونُشــر إىل أن الســيدتني زوجــات عناصــر ســابقة يف فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،وســبق أن قامـوا

إبجـراء تســوية ألوضاعهــم األمنيــة لــدى النظــام الســوري.

الســيدة زهــرة إدلــي ،مــن أبنــاء مدينــة محــص ،مــن مواليــد عــام  ،1980اعتقلتهــا قـوات النظــام الســوري يف  /4أيلــول2019 /
بعــد عودهتــا مــن تركيــا عــر معــر كســب احلــدودي ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة ،وال يـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية

حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.
حتدثت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع الســيد عبيدة إدليب 4وهو شــقيق زهرة وأخربان أنه فقد االتصال أبخته بعد عبورها
معــر كســب بنصــف ســاعة يقــول“ :قامــت أخــي إبجـراء تســوية أمنيــة للعــودة إىل ســوراي علــى أن يلحقهــا كل مــن زوجهــا

وأطفاهلــا ،لكــن علمنــا أهنــا تعرضــت لالعتقــال مــن قبــل عناصــر أمــن يتبعــون فــرع األمــن اجلــوي ومت حتويلهــا إىل دمشــق
للتحقيــق ،وال نـزال حــى اليــوم نســعى إلطــاق سـراحها” أضــاف عبيــدة أنــه يتلقــى وعــوداً ابإلفـراج عــن أختــه عــر األشــخاص

الذيــن أجــرت عربهــم التســوية ،لكــن دون جــدوى.

اخلميــس  /12أيلــول 2019 /اعتقلــت ق ـوات النظــام الســوري مخســة مدنيــن بينهــم ســيداتن اثنتــان لــدى مراجعتهــم دائــرة
الســجل املــدين يف مدينــة درعــا ،واقتادهتــم إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف املدينــة.
يف أيلــول 2019 /اعتقلــت ق ـوات النظــام الســوري 20 ،ســيدة مــع أطفاهلــن مــن أبنــاء مدينــة عربــن مبحافظــة ريــف دمشــق،
يف مطــار مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة ،بينمــا كانـوا يف طريقهــم حنــو مناطــق ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة،
واقتادهتــن إىل ســجن املــزة العســكري مبدينــة دمشــق ،ويف  /10تشـرين األول 2019 /مت اإلفـراج عنهــن بعــد مصــادرة جـوازات
ســفرهن ،ومنعهــن مــن مغــادرة ســورية عــر احلــدود الشــرعية.

 4عرب اهلاتف يف  /22تشرين األول2019 /
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 - 3العنف اجلنسي:

اســتخدمت ق ـوات النظــام الســوري العنــف اجلنســي كســاح حــرب اس ـراتيجي ،وكان هدف ـاً حب ـ ِّد ذاتــه يف بعــض األحيــان،

ومتعمــد وأعطــت الصالحيــات لعناصرهــا مبمارســته دون قيــد أو معاقبــة ومبوافقــة ضمنيــة مــن الضبــاط
ومارســته علــى حنــو واســع َّ

املســؤولني؛ إلشــاعة الذعر يف اجملتمع الســوري وإرهابه ،كما مارســته ألغراض إجبار الســكان على الفرار من مناطقهم ،وتثبيط
عزميتهــم ،وكســر إرادهتــم عــن االســتمرار يف مطالبهــم ابحلريــة والدميقراطيــة يف جمتمــع يُعتــر حمافظ ـاً بشــكل عــام ،يف شــكل مــن

أشــكال االنتقام؛ هبدف تدمري النَّســيج االجتماعي ،وقد مارســته قوات النظام الســوري بشــكل رئيس يف أثناء عمليات املدامهة
ـورس أيضـاً ضمـ َـن
للمنــازل يف مناطــق ســيطرته ،أو يف أثنــاء عمليــات االقتحــام للمناطــق واألحيــاء اخلارجــة عــن ســيطرته ،كمــا مـ َ
مراكــز االحتجــاز يف أثنــاء عمليــات التفتيــش والتحقيــق كوســيلة تعذيــب وضغــط؛ هبــدف احلصــول علــى معلومــات مــن احملتجــزة
أو بغــرض إحلــاق العــار هبــا يف اجملتمــع ،وقــد َّأدت عمليــات العنــف اجلنســي إىل صدمــة جســدية ونفســية خطــرة وشــديدة علــى
عمــا
الضحــااي إىل جانــب مــا يعانونــه مــن الوصــم ابلعــار والنَّبــذ مــن قبــل بيئتهــم االجتماعيــة؛ لذلــك تفضــل النســاء عــدم التصريــح َّ

مـَّـرت بــه مــن عنــف جنســي والتكتــم عليــه.

ـرش واإلجبــار علــى التعــري ،والعنــف اجلنســي اللفظــي ،والــزواج
مشلــت عمليــات العنــف اجلنســي الــي َّ
تعرضــت هلــا اإلانث التحـ َ
القســري ،وصــوالً 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 قـوات النظــام الســوري ضمــن مراكــز االحتجــاز غــر الرمسيــة ،وغالبـاً مــا تنتهــي عمليــة االغتصــاب هــذه بقتــل الضحيــة.

أجــرت قـوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن  11معتقلــة بينهــن فتيــات دون ســن ال ـ  18علــى الظهــور علــى شاشــات التلفــزة
الرمسيــة لــإدالء ابعرتافــات تُفيــد مبمارســتهن اجلنــس مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،وقــد حتولـ َـن مجيعهــن إىل خمتفيــات قسـرايً
عقــب ظهورهــن .تُشــر تقديـرات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل ارتــكاب قـوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 8013
حادثــة عنــف جنســي ،بينهــا قرابــة  871حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز ،ومــا ال يقــل عــن  443حالــة عنــف جنســي
لفتيــات دون سـ ِّـن ال ـ .18

الســيدة فاطمــة.ع ،مــن أبنــاء حــي الوعــر مدينــة محــص ،مــن مواليــد عــام  ،1986اعتقلتهــا ق ـوات النظــام الســوري يف /13
كانــون األول 2018 /بعــد مدامهــة مــكان إقامتهــا يف مدينــة محــص ومت احتجازهــا يف فــرع األمــن اجلــوي يف املدينــة ،وأفــرج عنهــا
يف  /17شــباط 2019 /بعــد تعرضهــا للتعذيــب والعنــف اجلنســي.
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة فاطمــة  6الــي أخربتنــا َّ
أن عناصــر أمــن اتبعــون لفــرع األمــن اجلــوي دامهـوا
منزهلــا واعتقلوهــا بــدالً مــن زوجهــا وإخوهتــا“ :لقــد اســتوىل أحــد الشــبيحة علــى منــزل العائلــة يف حــي الوعــر ،فتقدمنــا بشــكوى
ضــده ،ومــا كان منــه إال أن كتــب تقريـراً أمنيـاً ضـ َّـد زوجــي وإخــويت ،وعندمــا داهــم عناصــر األمــن منــزيل ومل جيدوهــم أخــذوين
بــدالً عنهــم ،عندمــا وصلــت إىل الفــرع نزعــوا حجــايب عــن رأســي ،وفتشــي أحــد العناصــر وحتــرش يب ،وهــددين ابالغتصــاب،
مث أدخلــوين إىل زنزانــة وبقيــت فيهــا إىل أن أفــرج عــي مــن دون أي حتقيــق” أضافــت فاطمــة أن عائلتهــا ختلَّــت عــن حقهــا يف

البيــت لصــاحل عنصــر األمــن الــذي كان قــد اســتوىل عليــه ،مقابــل إطــاق سـراحها ،وعــدم التعــرض هلــا ولعائلتهــا أو هتديدهــم.
ابء :االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
شــنت الق ـوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي يف  /30أيلــول 2015 /عمليــات قصــف جــوي علــى املناطــق
املأهولــة ابلســكان بشــكل متعمــد وواســع النطــاق ،واعتــر النظــام الروســي ســوراي ســاحة تدريــب حــي وفعلــي لتجريــب األســلحة
الــي تصنعهــا الشــركات الروســية ،وحبســب وزارة الدفــاع الروســية فــإن العمليــة العســكرية يف ســوراي شــهدت جتربــة  231منوذجـاً
مــن األســلحة احلديثــة واحملدثــة منهــا الطائ ـرات احلربيــة واملروحيــات ،ودابابت الروبــوت ،والصواريــخ ،إضافــة إىل كــم كبــر مــن
الذخائــر ،كالعنقوديــة منهــا ،والذخائــر احلارقــة ،والصواريــخ اخلارقــة للتحصينــات ،وصواريــخ كالبــر ،وصواريــخ مــن منــط توشــكا.
تســببت تلك اهلجمات حبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف مقتل  1479أنثى حىت  /25تشـرين
وقد َّ

الثــاين 2019 /يتوزعـ َـن إىل  908أنثــى ابلغــة ،و 571أنثــى طفلــة ،وقــد مت جتريــب مجيــع تلــك األســلحة علــى مناطــق مأهولــة

ابلســكان ،ومل متييــز اهلجمــات بــن مدنيــن وعســكريني أو بــن ذكــر وأنثــى ،بــل وقــد ســجلنا العديــد مــن حـوادث اهلجــوم املــزدوج
إثر جتمعهم إلســعاف ضحااي هجوم ســابق ،وقد
الذي كان يتعمد فيه ســاح اجلو الروســي اســتهداف املســعفني وفرق اإلنقاذ َ

أصــدران العديــد مــن التقاريــر الــي وثقــت اجملــازر واالنتهــاكات الــي خلفهــا القصــف الروســي ،وكان آخرهــا يف الذكــرى الســنوية
الرابعــة للتدخــل الروســي يف ســوراي.
ليــل األحــد  /19أاير 2019 /شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات عــدة ُمتتاليــة ابلصواريــخ علــى منطقــة ســكنية

غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  11مدني ـاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم ســبعة

أطفــال ( 3ذكــور ،و 3إانث ،و 1جنــن) ،وســيداتن اثنتــان .ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 5عرب اهلاتف يف  /3تشرين الثاين2019 /
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اجلمعــة  /13متــوز 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى األراضــي الزراعيــة غــرب مدينــة
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ اســتهدفت الصواريــخ مغــارة حتــت األرض يتخذهــا مدنيــون ملجــأ هلــم؛ مــا أدى
إىل مقتــل مثانيــة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -انزحــون مــن بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب ،-بينهــم أربعــة
أطفــال (اثنــان مــن الذكــور ،واثنتــان مــن اإلانث) ،وســيداتن اثنتــان .ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــركة بــن فصائــل
يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /22متــوز 2019 /قرابــة الســاعة  08:35شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي هجومـاً مزدوجـاً وســط مدينــة
معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،كان اهلجــوم األول بصــاروخ اســتهدف جمموعــة أبنيــة ســكنية ،تقــع يف هنايــة ســوق
جتمــع املدنيــون ورجــال الدفــاع املــدين فشـنَّت الطائــرة
اخلضــار ،مــا تسـبَّب يف إصــاابت عــدة بــن املدنيــن ،وبعــد قرابــة مخــس دقائــق َّ
غــارة جديــدة علــى املوقــع ذاتــه -ســقط الصــاروخ الثــاين يف منتصــف الشــارع علــى بعــد قرابــة عشــرة أمتــار مــن الصــاروخ األول-
وتسـبَّب يف مقتــل  39مدنيـاً ،بينهــم أربعــة أطفــال (ذكــر واحــد ،وثــاث مــن اإلانث) ،وســبع ســيدات ،ومــن بــن الضحــااي أحــد
كـوادر الدفــاع املــدين ،الــذي كان يعمــل علــى ُّ
تفقــد مــكان الضربــة األوىل .وقــد أصــدران تقريـراً يســلط الضــوء علــى هــذه اجملــزرة.
خريطــة تظهــر موقــع هجــوم جــوي روســي تسـبَّب يف جمــزرة يف مدينــة معــرة النعمــان إبدلــب ،ومواقــع هجمــات جويــة أخــرى لقـوات
احللف السوري الروسي استهدفت املدينة يف  22متوز :2019
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــادة ذكــرى 6مديــر مركــز الدفــاع املــدين الســوري يف مدينــة معــرة النعمــان الــذي
“عممــت كل مــن مراصــد الط ـران وخدمــة الراصــد اخلاصــة ابلدفــاع
توجــه إىل موقــع اجملــزرة النتشــال الضحــااي واملصابــنَّ :
املــدين 7صبــاح ذلــك اليــوم عــن وصــول طـران حــريب روســي أقلــع مــن مطــار محيميــم إىل أجــواء مدينــة معــرة النعمــان ،ويف

غضــون أقــل مــن دقيقــة هـ َّـز انفجــار عنيــف وســط املدينــة ،فتوجهــت إحــدى فــرق الدفــاع املــدين إىل املوقــع ،كان اهلجــوم
قــد وقــع هنايــة الشــارع املــؤدي إىل ســوق اخلض ـراوات ابلقــرب مــن حمــال إلصــاح الدراجــات الناريــة” قــال عبــادة َّ
أن
هجومـاً آخــر َّنفــذه الطـران الروســي وقــع بعــد دقائــق مــن اهلجــوم األول وعلــى بعــد عشــرة أمتــار منــه ،تسـبَّب يف احلجــم األكــر

مــن الضحــااي“ :معظــم ضحــااي اهلجــوم الثــاين كانــوا مــن املدنيــن الذيــن ســارعوا إىل املوقــع للمســامهة يف انتشــال مصــايب
اهلجــوم األول ،كمــا استشــهد أحــد عناصــر الدفــاع املــدين .انتشــلنا الشــهداء واجلرحــى وقمنــا بنقلهــم إىل املراكــز الطبيــة،
كمــا انتشــلنا أشــاء مل َّ
نتمكــن مــن التعــرف عليهــا” .أضــاف عبــادة َّ
أن الطـران الروســي َّنفــذ غــارات اثنيــة شــرق املدينــة وأتبعــه
قصــف الطـران احلــريب الســوري للمدينــة و َّ
أكــد أن املناطــق املســتهدفة كانــت خاليــة مــن أي وجــود عســكري لفصائــل يف املعارضــة

املســلحة أو هيئــة حتريــر الشــام.
اإلثنــن  /29متــوز 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة
محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم طفــل واحــد ،وثــاث ســيدات .كانــت بلــدة
اللطامنــة خاضعـةً لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قـوات

النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر.-

اتء :االنتهاكات من قبل قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االحتاد الدميقراطي):

 - 1القتل خارج نطاق القانون:
َّنفــذت قـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ تشــكلها -منــذ تشــكيل قـوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي يف كانــون
الثــاين -2014 /عمليــات قصــف عشـوائي يف أثنــاء هجماهتــا علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا وقامــت ابشــتباكات داخــل

املناطــق املأهولــة ابلســكان ،كمــا زرعــت األلغــام بكثافــة يف املنــازل واملبــاين واألراضــي الزراعيــة قبيــل انســحاهبا مــن املناطــق الــي
كانــت تســيطر عليهــا ،إضافــة إىل عمليــات إطــاق الرصــاص العش ـوائي والقنــص واإلعــدام يف أثنــاء املدامهــات واالقتحامــات،
كمــا ســجلنا قيامهــا بعــدة جمــازر محلــت صبغــة عرقيــة.

 6عرب تطبيق واتساب يف  /22متوز2019 /
7

نظــام حتذيــر سـريع يقــوم بعمليــة إرســال حتذيـرات سـريعة خــال ثـو ٍان مــن عمليــة رصــد الطـران وتعميمهــا علــى املدنيــن ابلتنســيق مــع مراصــد مدنيــة ،وابلتعــاون مــع املســتفيدين احملليــن ،ووســائل ا ِإلعــام وعــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي،

ملســاعدة املدنيــن علــى محايــة أنفســهم قبــل حــدوث الغــارات.
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وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثــاين 2014 /حــى  /25تشـرين الثــاين 2019 /مقتــل  245أنثــى
يتوزعـ َـن إىل  155أنثــى ابلغــة و 90أنثــى طفلــة علــى يــد قـوات ســوراي الدميقراطيــة.
األحــد  /16كانــون األول 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات ســوراي الدميقراطيــة قذائــف عــدة علــى حــي حوامــة يف مدينــة
هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم ثالثــة أطفــال (إانث) ،وأربــع
ســيدات .كانــت املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 - 2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والَّتعذيب:
مارســت قوات ســوراي الدميقراطية منذ تشــكيلها عمليات االعتقال التعســفي واالختفاء القســري واســتهدفت اإلانث إما بغرض
التجنيــد القســري أو للضغــط علــى ذويهــن لتســليم أنفســهم هلــا ،كمــا تعرضــت اإلانث الناشــطات أو الل ـوايت يعرتضــن علــى
ممارســات قـوات ســوراي الدميقراطيــة وينتقدهنــا لالعتقــال إمــا عــر مدامهــة منازهلــن أو مــن الطرقــات واملــدارس ،ويف أثنــاء مرورهــن
علــى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا .كمــا ســجلنا العديــد مــن ح ـوادث االعتقــال اســتهدفت فيهــا اإلانث علــى خلفيــة عرقيــة ،أو
متييـزاً علــى أســاس اجلنــس .الحــظ فريقنــا ارتفــاع حصيلــة اإلانث اللـوايت تعرضــن لالعتقــال يف عــام  2019مــن قبــل قـوات ســوراي

الدميقراطيــة ،حيــث وثقنــا اعتقاهلــا  60ســيدة؛ وكانــت عمليــات االعتقــال تتــم بذريعــة وجــود صــات بــن املعتقــات وتنظيــم

داعــش أو بســبب وجــود صلــة قــرىب بينهــن وبــن أفـراد يف التنظيــم ،كمــا اســتهدفت اإلانث يف أثنــاء حماولتهــن الســفر حنــو املناطــق
اخلارجــة عــن ســيطرهتا ابجتــاه مناطــق املعارضــة واعتقلتهــن مــع أســرهن بشــكل مجاعــي.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  543أنثــى يتوزعـ َـن إىل  176أنثــى ابلغــة و 367أنثــى طفلــة مازلـ َـن
قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لق ـوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ أتسيســها حــى  /25تش ـرين
الثــاين.2019 /
أنشــأت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة العديــد مــن مراكــز االحتجــاز يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا وخصصــت بعضهــا الحتجــاز
النســاء إال أنــه يف فــرة التحقيــق حتتجــز النســاء يف مراكــز االحتجــاز العامــة ويتعرضــن خــال احتجازهــن للتعذيــب والضــرب
واملعاملــة القاســية ،ومــن أبــرز أســاليب التعذيــب الــي يتعرضــن هلــا قلــع األظافــر وحلــق الشــعر والفلقــة ،ويف كثــر مــن األحيــان تتــم
معاملتهــن علــى أســاس عرقــي ،وحيرمــن مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء وحيبســن ضمــن زنـزاانت تفتقــد للشــروط الصحيــة لالحتجــاز،
وال توجــه إليهــن هتمــة حمــددة وال خيضعــن حملاكمــة إال بعــد مــرور زمــن طويــل علــى اعتقاهلــن ،قــد يســتمر أشــهراً عــدة حــى ســنوات.
وقــد تســببت عمليــات التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة وظــروف االحتجــاز يف مــوت ســيدتني يف مراكــز االحتجــاز التابعــة

لقـوات ســوراي الدميقراطيــة.
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عيــدة املطلــق امللقبــة أم ميــزر ،مــن أبنــاء بلــدة الســبخة بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي،
اعتقلتهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم األربعــاء  /9كانــون الثــاين 2019 /إثــر مدامهــة
منزهلــا يف حــي البوسـرااي مبدينــة الرقــة ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

عيدة املطلق

اخلميــس  /24كانــون الثــاين 2019 /اعتقلــت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة  6مدنيــن بينهــم  3ســيدات و 1طف ـاً مــن عائلــة

واحــدة إثــر مدامهــة منزهلــم يف حــي الرميلــة مبدينــة الرقــة ،واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

الســبت  /2شــباط 2019 /اعتقلــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة ســيدة واحــدة مــن حــي التوســيعية قــرب احلديقــة البيضــاء مشــال
مدينــة الرقــة ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.
بشــرى احملمــود ،مــن أبنــاء قريــة جامــوس التابعــة لناحيــة ســلوك بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل ،اعتقلتهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة
يــوم اإلثنــن  /1نيســان 2019 /إثــر مدامهــة مــكان إقامتهــا يف قريــة حوجيــة عبــدي التابعــة ملدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة
الشــمايل ،واقتيادهــا إىل جهــة جمهولــة؛ بذريعــة أ ّن زوجهــا أحــد عناصــر تنظيــم داعــش علــى الرغــم مــن فقداهنــا زوجهــا منــذ ســنوات.
أمســاء حممــد الشــيخ ،مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب ،تبلــغ مــن العمــر  18عام ـاً ،اعتقلتهــا ق ـوات ســوراي

الدميقراطيــة يــوم اخلميــس  /4نيســان 2019 /مــع رضيعهــا -البالــغ مــن العمــر  4أشــهر ،-لــدى مرورهــا مــن إحــدى نقــاط
التفتيــش التابعــة هلــا مشــال مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ،بينمــا كانــت يف طريقهــا مــن مدينــة اع ـزاز بريــف حمافظــة
حلــب الشــمايل إىل مدينــة الطبقــة ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة ،مث أفرجــت عنهــا يــوم األحــد  /7نيســان.2019 /
اإلثنــن  /3حزيـران 2019 /قامــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي اجلميلــي وســط مدينــة الرقــة ،مت توثيــق
اعتقــال  15مدنيـاً بينهــم  4ســيدات و 3أطفــال مــن عائلــة واحــدة “عائلــة اجلوهــر” ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
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الســيدة خملصــة العبــد هللا ،مــن مواليــد عــام  ،1975ربــة منــزل ،مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،اعتقلتهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف /3
حزيـران2019 /؛ إثــر مدامهــة منزهلــا يف حــي اجلميلــي مبدينــة الرقــة ،واقتادهتــا إىل مركــز توقيــف اتبــع هلــا يف املدينــة ،أفــرج عنهــا
يف  /20حزيـران 2019 /بعــد وســاطة عشــائرية.
تواصلنــا مــع الســيدة خملصــة ، 8وأفادتنــا” دامهــت قرابــة أربــع ســيارات لقســد احلــي وأغلقــت كل خمارجــه وفتشــت املنــازل،

ويومهــا اعتقلــت الكثــر مــن العوائــل مبــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال وكبــار الســن بدعــوى وجــود خــااي لداعــش يف احلــي،

وجــاؤوا إىل منــزيل وســألوا عــن زوجــي وأوالدي الذيــن متكنــوا مــن الفـرار مــن املنــزل فأخــذوين عوضـاً عنهــم إىل مقــر األمــن
العــام وهنــاك حققــوا معــي وشــتموين مث وضعــوين يف زنزانــة بقيــت فيهــا إىل أن أفــرج عــي بعــد تدخــل مشــايخ عشـرتنا ،وكان
معــي يف الزنزانــة قرابــة تســعة نســاء نقلــوا إىل أماكــن ال أعرفهــا” أضافــت خملصــة أن ظــروف االعتقــال كانــت قاســية حيــث

منــع عنهــا الطعــام لثالثــة أايم وعاملتهــا العناصــر النســائية بعنصريــة.
إميــان عبــد هللا الغـزال ،مــن أبنــاء مدينــة احلســكة ،اعتقلتهــا عناصــر مــن وحــدات محايــة املـرأة التابعــة لقـوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم
الســبت  /15حزيـران 2019 /بينمــا كانــت تســأل عــن زوجهــا املختــف قسـرايً لــدى القـوات ذاهتــا يف خميــم اهلــول للنازحــن يف
بلــدة اهلــول بريــف حمافظــة احلســكة الشــرقي ،وأفــرج عنهــا يــوم األحــد  /23حزيـران.2019 /

 - 3التجنيد القسري:
اســتهدفت قـوات ســوراي الدميقراطيــة اإلانث الطفــات والبالغــات علــى حــد سـواء بعمليــات التجنيــد القســري عــر اقتيادهــن إىل
معســكرات التجنيــد التابعــة هلــا بعــد خطفهــن أو اعتقاهلــن مــن الطرقــات واألسـواق واملنــازل ،ذلــك لـزايدة تعــداد قواهتــا ،ومنعتهــن
ـجلنا العديــد مــن ح ـوادث األســر
مــن التواصــل مــع ذويهــم أو زايرهتــم وأشــركتهن يف العمليــات القتاليــة بشــكل مباشــر ،وقــد سـ َّ

إلانث خــال مشــاركتهن يف األعمــال القتاليــة ،كمــا قامــت بتوزيعهــن علــى نقــاط التفتيــش .ومل حتصــل قـوات ســوراي الدميقراطيــة

علــى موافقتهــن قبــل عمليــات التجنيــد أو موافقــة أســرهن كمــا أهنــا مل تراعــي ظروفهــن االجتماعيــة كأن يكــن معيــات ألســرهن.
الطفلــة حنــان حممــد خلــف ،مــن أبنــاء مدينــة عــن العــرب املعروفــة ابســم كــوابين بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ،تبلــغ مــن العمــر
 16عامـاً ،اعتقلتهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم األحــد  /13كانــون الثــاين ،2019 /إثــر مدامهــة منزهلــا قــرب منطقــة الكـراج

يف مدينــة عــن العــرب ،هبــدف التجنيــد القســري ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.
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 - 4العنف اجلنسي:
مارســت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة العنــف اجلنســي داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا أو يف املخيمــات الــي تقــوم حبراســتها
وإدارهتــا وكان مــن أبــرز أمنــاط العنــف اجلنســي الــي ارتكبــت التحــرش يف أثنــاء عمليــات التفتيــش ،أو العنــف اجلنســي اللفظــي
كتوجيــه عبــارات ذات دالالت جنســية أو التهديــد ابالغتصــاب .ســجلنا مــا ال يقــل عــن  11حادثــة عنــف جنســي قامــت
ابرتكاهبــا ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة حــى  /25تش ـرين الثــاين.2019 /
الســيدة ســلوى.م ،مــن أبنــاء قريــة جديــدة عكيــدات بريــف حمافظــة ديــر الــزور ،مــن مواليــد عــام  ،1997اعتقلتهــا قـوات ســوراي
الدميقراطية يف  /13كانون الثاين 2019 /واحتجزهتا يف ســجن ديرك مبحافظة احلســكة ،مث أفرج عنها يوم الســبت  /3آذار/
 2019عقــب اتفــاق جــرى بــن العشــائر العربيــة يف املنطقــة الشــرقية مــع قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف حمافظــة احلســكة.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل ســلوى 9الــي أخربتنــا“ :اعتقلــت ضمــن محلــة دهــم ش ـنَّتها قســد يف القريــة
واقتــادوين إىل ســجن ديريــك يف احلســكة وهنــاك كانــت العناصــر تتحــرش بنــا حبجــة التفتيــش أو أثنــاء التحقيــق وكانــوا
يطلبــون مــن النســاء املعتقــات ممارســة اجلنــس معهــم لقــاء اإلسـراع يف إطــاق سـراحهن ،وصحيــح كانــت هنــاك عناصــر

شــرطة نســائية ولكــن كان الرجــال يشــرفون علينــا أيض ـاً” أضافــت يســرى أن ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة كانــت ترمــي هتمــة

التعــاون مــع تنظيــم داعــش علــى مجيــع املعتقــات دون أدلــة وكان يتقصــدون اعتقــال النســاء والتحــرش هبــن إلخضــاع وجهــاء
مناطقهــن والرضــوخ لتعليمــات ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة.
اثء :االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش (يُطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):

 - 1القتل خارج نطاق القانون:
َّنفــذ تنظيــم داعــش عمليــات قصــف عش ـوائي يف هجماتــه علــى املناطــق خــارج ســيطرته؛ هبــدف بســط ســيطرته عليهــا ،كمــا
اتبــع سياســة االشــتباكات وتفجــر الســيارات أو الدراجــات املفخخــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان ،إضافــة إىل اإلعــدام املباشــر
ابلرصــاص ،كمــا قــام بزراعــة ألغــام يف مناطــق ســيطرته قبــل انســحابه منهــا؛ مــا تس ـبَّب يف مقتــل مدنيــن بينهــم نســاء وأطفــال

لــدى مرورهــم قرهبــا أو يف أثنــاء نزوحهــم.
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وقــد وثقنــا منــذ اإلعــان عــن أتســيس تنظيــم داعــش نيســان 2013 /حــى  /25تش ـرين الثــاين 2019 /مقتــل مــا ال يقــل
عــن  980أنثــى يتوزعــن إىل  586أثــى ابلغــة و 394أنثــى طفلــة ،قتلـوا إثـَـر عمليــات القصــف العشـوائي أو االشــتباكات ،أو
ومســجلون لدينــا ابالســم والصــورة ومــكان الوفــاة وزماهنــا ،ونشــر إىل َّ
أن حصيلــة ضحــااي القتــل
اإلعــدام ،أو انفجــار األلغــامُ ،

علــى يــد التنظيــم قــد تراجعــت مــع احنســار ســيطرته علــى املناطــق الــي كانــت خاضعــة لــه.
 - 2االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب:

اتبــع تنظيــم داعــش سياســة االعتقــال واخلطــف ضـ َّـد النســاء الل ـوايت خالفــن القوانــن والتعاليــم الــي فرضهــا التنظيــم يف مناطــق
ســيطرته كعــدم االلتـزام بلبــاس معــن أو الســفر لوحدهــن أو العمــل يف أماكــن فيهــا وجــود للرجــال ،وأنشــأ مراكــز احتجــاز خاصــة
ابلنســاء املعتقــات واملختطفــات تُشــرف عليهــا الشــرطة النســائية أو احلســبة النســائية ،كمــا مــارس عمليــات خطــف اإلانث
خــال هجماتــه علــى مناطــق خــارج ســيطرته وبشــكل خــاص اللـوايت ينتمــن إىل أقليــات عرقيــة ودينيــة ،واســتهدف الناشــطات

اللـوايت يعملــن يف اجملــال اإلعالمــي أو مــع املنظمــات اإلنســانية احملليــة واألجنبيــة ،والنســبة العظمــى منهــن -مــا يزيــد عــن -% 99
أصبحـ َـن اآلن خمتفيــات قسـرايً ،وال نعلــم مصــر أغلبهــن ،خاصــة بعــد احنســار ســيطرة التنظيــم وســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة

علــى املناطــق الــي كانــت خاضعــة لســيطرته ،الــي مل تظهــر تعــاوانً مــع املنظمــات احلقوقيــة الســورية علــى النحــو املطلــوب ،كمــا
إهنــا مل تقــم ابلتَّحقيقــات الالزمــة للكشــف عــن مصــر هــؤالء املختفيــات.

تباينــت طريقــة تعامــل التنظيــم مــع اإلانث املعتقــات حبســب التهــم الــي كان يوجههــا هلــن فاملخالفــات لتعاليمــه عــادة مــا كان
يلجأ إىل معاقبتهن ابجللد أو احلبس يف أقفاص ويفرض عليهن حضور دورة شرعية ،ودفع غرامة مالية ،مث يطلق سراح املعتقلة
بعــد تعهــد ويل أمرهــا (الــزوج ،األخ ،األب) بعــدم تكـرار املخالفــة ،ويف كثــر مــن األحيــان تطبــق العقوبــة أمــام حشــد مــن النــاس،
ـس أمــن التنظيــم واحملظــورات الــي فرضهــا كالعمــل يف اجملــال اإلعالمــي أو مــع املنظمــات األجنبيــة
أمــا يف حــال كانــت التهمــة متـ ُّ

أو ارتــكاب خمالفــة كبــرة كالــزىن أو االنتمــاء لطائفــة أو عــرق آخــر ،ففــي هــذه احلــاالت يطبــق التنظيــم عقــوابت شــديدة تصــل
حــى اإلعــدام ابلرصــاص أو بطــرق وحشــية ،ومعظــم اإلانث اللـوايت خطفــن أو اعتقلــن هبــذه التهــم حتولــن إىل خمتفيــات قسـرايً.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ أتســيس التنظيــم حــى  /25تش ـرين الثــاين 2019 /مــا ال يقــل عــن 426
أنثــى يتوزعـ َـن إىل  402أنثــى ابلغــة و 24أنثــى طفلــة ال يزلـ َـن قيـ َـد االعتقــال أو االختفــاء القســري .ومــع احنســار ســيطرة التنظيــم
وتراجعهــا يف ســوراي مل نســجل خــال عــام  2019حـوادث اعتقــال وخطــف مــن قبــل التنظيــم.
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اســتخدم تنظيــم داعــش ضــد اإلانث املعتقــات واملختطفــات لديــه أســاليب تعذيــب وحشــية مورســت مــن قبــل جهــاز احلســبة
النســائية الــذي أنشــأه وبعضهــا مــورس مــن قبــل عناصــره وقادتــه الرجــال ،وتنوعــت األســاليب الــي اســتخدمها مــع املختطفــات
الصعــق ابلكه ـرابء ،واحلــرق،
ـض و َّ
حبســب انتمائهــن والتهــم املوجهــة إليهــن ،فاســتخدم أســاليب كاجللــد والضــرب املــرح والعـ ِّ
الســحل حــى املــوت.
واحلرمــان مــن النــوم والرعايــة الصحيــة ،وطبَّــق تنظيــم داعــش عقــوابت اســتخدم فيهــا التَّعذيــب َّ
كالرجــم و َّ

ـجلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن  14ســيدة بســبب التَّعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لتنظيــم داعــش منــذ أتسيســه حــى /25
سـ َّ

ـدر التنظيــم حكمـاً عليهـ َّـن بذلــك.
تشـرين الثــاين ،2019 /قضــى معظمهـ َّـن بســبب َّ
الرجــم حــى املــوت بعــد أن أصـ َ
 - 3التضييق على النساء:

طبــق تنظيــم داعــش سياســة مشــددة وممنهجــة جتــاه اإلانث يف مناطــق ســيطرته وفــرض عليهــن تعاليــم دخلــت يف كافــة جوانــب
حياهتــن يف العمــل والتعليــم واخلــروج مــن املنــزل والســفر والــزواج ووضــع شــروطاً وضوابــط علــى األنثــى لتتمكــن مــن ممارســة أي
عمــل ترغــب ابلقيــام بــه ،فاشــرط عليهــن مالبــس معينــة يف حــال أردن اخلــروج مــن املنــزل ،ومنــع ســفرهن إال بوجــود وصــي،

وحصــر عملهــن يف مهــن حمــددة ال خيالطــن فيهــا الرجــال أبي شــكل ،وحظــر عليهــن اجللــوس يف األسـواق أو احلدائــق ،وفــرض
عليهــا الــزواج مــن عناصــر التنظيــم وقياداتــه وخاصــة األجانــب ،ومنعهــن مــن الطبابــة عنــد األطبــاء الذكــور ،وأنشــأ جهــاز حســبة
كبــر ملتابعــة التـزام اإلانث بتطبيــق تعاليمــه ومعاقبتهــن عنــد املخالفــة ،ونتيجــة لذلــك عاشــت اإلانث يف مناطــق ســيطرته يف عزلــة
اتمــة عــن اجملتمــع ويف دوامــة مــن اليــأس والقهــر واحلرمــان مــن حقوقهــا يف التعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل .وقــد ســجلنا حـوادث
اعتقــال عديــدة اســتهدفت فيهــا اإلانث علــى خلفيــة حماولتهــن اهلــروب مــن مناطــق التنظيــم.
 - 4اسرتقاق اإلانث والعنف اجلنسي:
تعمــد تنظيــم داعــش شــن اهلجمــات حنــو املناطــق ذات األقليــة الدينيــة والعرقيــة ،واختطــاف املدنيــن بشــكل مجاعــي خاصــة النســاء
والطفالت الســتخدامهن يف عمليات االســرقاق والعبودية اجلنســية عرب عرضهن وبيعهن يف أسـواق النخاســة (أسـواق الســبااي)
الــي أنشــأها التنظيــم لعناصــره وقادتــه ،وإجبارهــن علــى الــزواج بشــكل متكــرر ،وشـ َّـكلت هــذه املمارســات ســاح رعــب وإرهــاب
أجــر الســكان علــى النــزوح وتــرك مناطقهــم.
اختَّــذ تنظيــم داعــش مــن عمليــات اســرقاق اإلانث والعنــف اجلنســي اس ـراتيجية جلــذب املقاتلــن واالنضمــام للتنظيــم والرتويــج
لــه عــر نشــر جتــارة اجلنــس ،كمــا أجــرت النســاء والطفــات اللـوايت كــن يعشــن يف مناطــق ســيطرة التنظيــم علــى الــزواج القســري
وخاصــة مــن العناصــر األجنبيــة مقابــل دفــع مبالــغ كبــرة لعوائلهــن ،كمــا ســجلنا عــدة ح ـوادث اغتصــاب وحتــرش ارتكبتهــا
عناصــر التنظيــم أثنــاء املدامهــات واالقتحامــات أو جتــاه املختطفــات األجانــب .حتولــت معظــم اإلانث اللـوايت تعرضــن للخطــف
واالســرقاق اجلنســي إىل خمتفيــات قس ـرايً بعــد انســحاب التنظيــم مــن املناطــق الــي كان يســيطر عليهــا.
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هيئة حترير الشام (حتالف تشكل بني جبهة فتح الشام وعدد من فصائل املعارضة املسلحة):

 - 1القتل خارج نطاق القانون:

شـنَّت هيئــة حتريــر الشــام عمليــات قصــف عشـوائي يف هجماهتــا علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا ،كمــا خاضــت اشــتباكات
ضمــن املناطــق املأهولــة ابلســكان ضــد خصومهــا يف فصائــل املعارضــة ،وأطلقــت الرصــاص العش ـوائي يف أثنــاء عمليــات دهــم
وتفتيــش املنــازل وقــع خالهلــا ضحــااي مــن النســاء واألطفــال ،إضافــة إىل تفجريهــا ســيارات مفخخــة بــن املدنيــن ،تسـبَّبت تلــك

اهلجمــات يف مقتــل  79أنثــى يتوزعـ َـن إىل  74أنثــى ابلغــة و 5أنثــى طفلــة علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام منــذ أتســيس جبهــة النصــرة

(هيئــة حتريــر الشــام حاليـاً) يف كانــون الثــاين 2012 /حــى  /25تشـرين الثــاين.2019 /
الطفلــة فاطمــة حســام نعنــع ،مــن أبنــاء مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل،
قتلــت يــوم اإلثنــن  /11شــباط 2019 /علــى يــد عناصــر اتبعــون هليئــة حتريــر الشــام؛
إثـَـر إطالقهــم الرصــاص يف أثنــاء مدامهتهــم منــازل يف مدينــة الــداان بذريعــة مالحقــة خــااي
تنظيــم داعــش.

الطفلة فاطمة حسام نعنع

 - 2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
اســتهدفت هيئــة حتريــر الشــام اإلانث بعمليــات اخلطــف واالعتقــال يف مناطــق ســيطرهتا وأثنــاء هجماهتــا علــى املناطــق اخلاضعــة
لســيطرة النظــام الســوري ،الســتخدامهن كرهائــن يف عمليــات تبــادل األســرى ،كمــا الحقــت النســاء الناشــطات وبشــكل خــاص
اإلعالميــات واللـوايت يشــاركن يف عمليــات االحتجــاج ضدهــا أو ينتقدهنــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ســجلنا مــا ال يقــل
عــن  63أنثــى ابلغــة ال يزلـ َـن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هليئــة حتريــر الشــام.

عــادة مــا تلجــأ هيئــة حتريــر الشــام إىل ممارســة التعذيــب النفســي بشــكل رئيــس جتــاه اإلانث املعتقــات لديهــا ،كالتهديــد ابلقتــل
واإلعــدام ،إضافــة إىل أســاليب تعذيــب أخــرى كالضــرب املــرح واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء ،كمــا تعــاين املعتقــات
مــن ظــروف االحتجــاز الســيئة يف أقبيــة حتــت األرض متلؤهــا الرطوبــة وتفتقــر للنظافــة.
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أحــام حممــود بيطــار ،مــن أبنــاء مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،اعتقلتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام
يــوم األربعــاء  /10نيســان 2019 /مــن مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.
أمســاء يونــس خمــزوم ،مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،اعتقلتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر
الشــام يــوم األحــد  /9حزي ـران 2019 /مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.
أمســاء ســليم ددو ،مــن أبنــاء مدينــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،اعتقلتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم
اإلثنــن  /10حزي ـران 2019 /مــن منطقــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.
الســيدة صبيحــة شــيخ عمــر ،مــن أبنــاء قريــة احلوجيــة بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،تبلــغ مــن العمــر  60عــام ،اعتقلتهــا هيئــة حتريــر
الشــام بدايــة تش ـرين األول  2019مــن مــكان نزوحهــا يف خميــم كفــر حــوم بقريــة كفــر حــوم يف ريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل
بتهمــة ســب ذات اإلهليــة.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عمــر.ش 10وهــو أحــد أقـرابء صبيحــة وأخــران“ :جــاءت دوريــة اتبعــة هليئــة
حتريــر الشــام واعتقلــت صبيحــة مــن خيمتهــا واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة ،مث علمنــا بعــد ذلــك َّ
أن اهليئــة حكمــت عليهــا
ابلســجن ثالثــة أشــهر وحتتجزهــا يف ســجن حــارم”.

 - 3التضييق على النساء:
ضيَّقــت هيئــة حتريــر الشــام علــى النســاء يف مناطــق ســيطرهتا عــر إنشــائها مراكــز حســبة وهيئــات شــرعية تتبــع هلــا بشــكل مباشــر

أو تتبــع مؤسســات إداريــة تقــوم إبنشــائها ،وتعمــل احلســبة واهليئــات الشــرعية علــى مالحقــة النســاء اللـوايت خيالفــن التعاليــم الــي
تفرضهــا اهليئــة كمنــع االختــاط يف اجلامعــات وارتــداء اللبــاس الشــرعي ،ومنــع األغــاين واملوســيقا يف األماكــن العامــة ،وممارســة
األنشــطة دون احلصــول علــى ترخيــص وغالب ـاً مــا يتأثــر عمــل هــذه اهليئــات ابحلالــة العامــة الســائدة فتتوقــف عــن عملهــا عنــد

ارتفــاع االحتقــان الشــعيب واالحتجاجــات الرافضــة لسياســات اهليئــة ،وتعــود للعمــل بعــد تراجــع هــذه احلالــة وإعــادة اهليئــة فــرض

نفســها ابلقــوة علــى اجملتمــع.

 10عرب اهلاتف يف  /17تشرين الثاين2019 /
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الناشــطة م.ح ،مــن أبنــاء مدينــة إدلــب ،تبلــغ مــن العمــر  25عام ـاً ،تعمــل مراســلة ومصــورة إلحــدى الــوكاالت اإلعالميــة،

تعرضــت يف  /7حزيـران 2019 /للمضايقــة والتهديــد مــن قبــل عناصــر يتبعــون هليئــة حتريــر الشــام بينمــا كانــت تعمــل علــى تصويــر
أحــد املواقــع املدمــرة يف املدينــة .وقــد أخربتنــا“ : 11كنــت أقــوم بعملــي كاملعتــاد وأصــور مبـ ٍ
ـان مدمــرة مــن أجــل تقريــر للوكالــة
الــي أعمــل فيهــا ،مـ َّـرت جبانــي ســيارة اتبعــة للهيئــة فلــم ألتفــت إليهــا ،مث قامــت هــذه الســيارة ابلرجــوع ونزلــت منهــا عناصــر

وســألين أحدهــم مــاذا أفعــل ،فقمــت ابلتعريــف عــن نفســي وعملــي فأخــذ مــي الكامـرا وشــاهد مــاذا كنــت أصــور وطلــب
مــي املغــادرة وعندمــا أصريــت علــى البقــاء هــددين ابالعتقــال إذا مل أذهــب وطلــب مــي الذهــاب حنــو احلاجــز الســتالم

الكامـرا وهنــاك أيضـاً هــددوين وحــذروين مــن العــودة للتصويــر وإال ســيؤدبونين”.
جيم :انتهاكات فصائل يف املعارضة املسلحة:

 - 1القتل خارج نطاق القانون:

مارســت فصائــل يف املعارضــة املســلحة عمليــات قصــف عش ـوائي علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا يف أثنــاء هجماهتــا علــى
تلــك املناطــق أو كــرد فعــل علــى قصــف قـوات النظــام الســوري ملناطــق ســيطرهتا ،كمــا خاضــت اشــتباكات يف املناطــق املأهولــة
ابلســكان وأطلقــت الرصــاص بشــكل عشـوائي وبشــكل خــاص يف أثنــاء عمليــات االقتتــال فيمــا بينهــا ،تسـبَّبت هــذه املمارســات

يتوزعن إىل  874أنثى ابلغة و 433أنثى طفلة على يد فصائل خمتلفة يف املعارضة املسلحة يف خمتلف
يف مقتل  1307أنثى
َ

احملافظــات الســورية منــذ بدايــة تشــكيل الفصائــل املســلحة مطلــع عــام  2012حــى اتريــخ إصــدار التقريــر.

الســيدة حــا مكشــكش ،مــن أبنــاء مدينــة الســقيلبية بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،قضــت يف  /12أاير2015 /؛ جـراء ســقوط
قذائــف صاروخيــة عــدة مصدرهــا منطقــة الســقيليبة بريــف محــاة الغــريب ،اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
 - 2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
الحقت فصائل يف املعارضة املســلحة النســاء الناشــطات اللوايت انتقدن ممارســاهتا يف مناطق ســيطرهتا أو اللوايت ال حيصلن على
ترخيــص للعمــل وخاصــة اإلعالمــي منــه ،وحتـ َّـول عــدد منهــن إىل خمتفيــات قسـرايً .كمــا قامــت خبطــف النســاء مــع أطفاهلــن أثنــاء
هجماهتــا علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري لتقــوم ابختاذهــم رهائــن واســتخدامهم يف عمليــات تبــادل األســرى مــع
النظام الســوري .الحظنا يف عام  2019ارتفاع حصيلة اســتهداف النســاء بعمليات االعتقال واالختطاف من قبل فصائل يف
املعارضــة املســلحة هبــدف احلصــول علــى مبالــغ ماليــة مقابــل إطــاق سـراحهن أو علــى خلفيــة عرقيــة ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت
يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل.
 11يف لقاء مباشر مبحافظة إدلب يف  /1تشرين الثاين2019 /
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وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــى  /25تشـرين الثــاين 2019 /مــا ال يقــل عــن  919أنثــى يتوزعـ َـن إىل  833أنثــى
لن قيد االعتقال أو االختفاء القســري يف مراكز االحتجاز التابعة لفصائل يف املعارضة املســلحة.
ابلغة و 86أنثى طفلة ال يز َ

وتتعــرض املعتقــات خــال احتجازهــن يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل أســاليب تعذيــب متنوعــة
كالضــرب املــرح والصعــق الكهرابئــي ،والتهديــد ابلقتــل ،واحلبــس االنف ـرادي ،كمــا حتــرم اإلانث مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء
وأتمــن احتياجاهتــا ،إضافــة إىل حرماهنــا مــن أطفاهلــا يف حــال اعتقاهلــا بصحبتهــم .وقــد تسـبَّبت عمليــات التعذيــب وإمهــال الرعايــة
الصحيــة يف مقتــل ســيدة واحــدة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة.

الناشــطة ميســاء الطـوال ،مــن أبنــاء مدينــة حرســتا مبحافظــة ريــف دمشــق ،عاملــة يف إحــدى املنظمــات اإلنســانية احملليــة ،هتجــرت
قس ـرايً إىل مدينــة عفريــن يف عــام  ،2018اعتقلتهــا عناصــر تتبــع للشــرطة العســكرية التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يف

مدينة عفرين يف  /17أيلول 2019 /بصحبة طفلتها ،واقتادهتا إىل فرع األمن السياســي يف املدينة .أفرج عنها يف  /4تشـرين
األول 2019 /بعــد تدهــور حالتهــا الصحيــة جـراء ظــروف االحتجــاز الســيئة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة ميســاء

12

وأخربتنــا أهنــا اعتقلــت مــن قبــل عناصــر الشــرطة مــن أمــام أحــد

احملــات يف مدينــة عفريــن وكانــت برفقــة طفلتهــا البالغــة مــن العمــر مخــس ســنوات “اقتــادين العناصــر حنــو فــرع األمــن السياســي

وزجــوا يب يف منفــردة ضيقــة جــداً ومظلمــة وال يوجــد فيهــا نوافــذ ،وأبقــوان مــن دون طعــام أو حتقيــق حــى اليــوم التــايل ،عندمــا
حضــر ضابــط التحقيــق وقــام بتفتيــش هاتفــي اجلــوال ،وســألين عــن عملــي وأنشــطيت ،وخــال التحقيــق صــر َخ يف وجهــي

عــدة مـرات وهــددين ابلتحويــل إىل ســجن ال ميكــن ألحــد معرفتــه ،مث منعــوا عــي وعــن طفلــي الطعــام وأبقــوان يف الظلمــة
يومــن متتالــن كانــت طفلــي ال تتوقــف عــن البــكاء خالهلــا ،مث أخــذوين مــرة أخــرى للتحقيــق ووجهــوا يل هتمــة العمالــة

اترة لقــوات النظــام واترة لقســد ،وعرضــوين لضغــط نفســي شــديد ألعــرف ،وألين ال عالقــة يل هبــذه التهــم هنائيـاً أنكرهتــا،
أعــادوين إىل الزنزانــة وأصبحــوا يقدمــون لنــا وجبــة واحــدة مــن الطعــام ويســمحون لنــا ابلدخــول إىل احلمــام مرتــن يف اليــوم
إىل أن قامــوا بتحويلــي للقضــاء ومــن هنــاك خرجــت” أضافــت ميســاء أن فــرع األمــن السياســي قــام بتحويلهــا للقضــاء بعــد

تدهــور حالتهــا الصحيــة وإصابتهــا بنــوابت الربــو وإصابــة ابنتهــا ابلتهــاب أمعــاء نتيجــة ظــروف االحتجــاز.

 12عرب اهلاتف يف  /5تشرين الثاين2019 /
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ليلــى إمساعيــل قبــان ،موظفــة يف شــركة ميــاه مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب
الشــمايل ،مــن أبنــاء قريــة هوليلــو التابعــة ملدينــة عفريــن ،مــن مواليــد عــام ،1982
اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اإلثنــن  /18شــباط/
 2019مــن مــكان عملهــا يف شــركة امليــاه مبدينــة عفريــن ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

ليلى إمساعيل قبالن

فهيمــة وحيــد عبــدو ،مــن أبنــاء قريــة كومانــة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة ألحــد
فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم الثــااثء  /12آذار 2019 /إثــر مدامهــة منزهلــا يف قريــة كومانــة ،بتهمــة التعامــل مــع قـوات ســوراي
الدميقراطيــة ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.
صديقــة خليــل ،مدرســة يف مدرســة صــاحل العلــي يف حــي األشــرفية مبدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل ،مــن أبنــاء مدينــة
عفريــن ،اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اخلميــس  /28آذار 2019 /إثــر مدامهــة مــكان عملهــا يف
املدرســة ،بســبب االحتفــال بعيــد النــروز ،مث أفــرج عنهــا يــوم اإلثنــن  /1نيســان.2019 /
روشــن عثمــان ،مدرســة ،مــن أبنــاء قريــة كرزيلــة التابعــة ملدينــة عفريــن ،اعتقلتهــا عناصــر مســلحة تنتمــي إىل لـواء الســلطان حممــد
الفاتح-أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة -يــوم اإلثنــن  /22متــوز 2019 /مــن قريــة شــاديرها التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة
حلــب الشــمايل ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.
حاء :االنتهاكات من قبل قوات التحالف الدويل:
ـجلنا منــذ تدخــل قـوات التحالــف الــدويل يف ســوراي يف  /23أيلــول 2014 /حــى  /25تشـرين الثــاين 2019 /مقتــل 959
سـ َّ
أنثــى يتوزعـ َـن إىل  656أنثــى ابلغــة و 303أنثــى طفلــة ،قتلـوا إثـ َـر هجمــات قـوات التحالــف الــدويل ،وقــد ســجلنا العديــد مــن

حـوادث اجملــازر إثـَـر تلــك اهلجمــات.

األحــد  /11تشـرين الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حــي حوامــة يف مدينــة
هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  12مدنيـاً ،بينهــم أربــع طفــات ،وســيداتن اثنتــان .ختضــع املدينــة

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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اخلميــس  /29تش ـرين الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مشــفى الريمــوك
النســائي يف حــي “ ”24يف مدينــة الشــعفة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة
مدنيــن ،بينهــم ثالثــة أطفــال ،ومخــس ســيدات .ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /29كانــون الثــاين 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة الباغــوز حتتــاين
التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  15مدنيـاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم أربعــة
أطفــال ،وأربــع ســيدات .ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

خاء :االنتهاكات من قبل جهات أخرى:
نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف احل ـوادث الــي مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة
املســؤولة عنهــا كضحــااي التفجـرات ،وانفجــار األلغــام ،ومصــادر النـران اجملهولــة ،وعمليــات القتــل جمهولــة املصــدر ،وعمليــات
االختطاف واالختفاء القسري اليت ترتكب من قبل جهات جمهولة أو جهات تعمل على شكل عصاابت ال تتبع أي طرف،
وضحــااي الغــرق يف مراكــب اهلجــرة ،إضافــة إىل ضحــااي النـران وحـوادث القصــف العشـوائي للقـوات الرتكيــة والقـوات املواليــة هلــا،
والضحــااي بنـران القـوات األردنيــة واللبنانيــة.
 - 1القتل خارج نطاق القانون:
ضمــن هــذا التصنيــف وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  1171أنثــى يتوزعـ َـن إىل  757أنثــى ابلغــة و 414أنثــى

طفلــة علــى يــد جهــات أخــرى ،منــذ آذار 2011 /حــى  /25تشـرين الثــاين.2019 /

األحــد  /24شــباط 2019 /انفجــر لغــم أرضــي يف أثنــاء مــرور ســيارة تُقـ ُّـل مدنيــن –يعملــون يف قطــف الكمــأة -يف منطقــة

وادي العذيــب الواقعــة مشــال شــرق مدينــة ســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  20مدنيـاً ،بينهــم طفــل واحــد،
و 15ســيدة .ال نـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .ختضــع املنطقــة

لســيطرة قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /28شــباط 2019 /انفجــر لغــم أرضــي علــى أطـراف قريــة البويــدر بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب ،أثنــاء حبــث عــدد
مــن النســوة عــن الكمــأة؛ مــا أدى إىل مقتــل  5ســيدات دفعــة واحــدة ،ال ن ـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك
احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .ختضــع القريــة لســيطرة قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
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الســبت  /16آذار 2019 /انفجــرت ألغــام أرضيــة عــدة يف ابديــة قريــة الشــوال بريــف حمافظــة ديــر الــزور اجلنــويب يف أثنــاء مــرور
ســيارة “شــحن كبــرة” تُقـ ُّـل مدنيــن كانـوا يف طريقهــم جلمــع الكمــأة يف ابديــة الريــف اجلنــويب للمحافظــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 16

مدني ـاً –مــن أبنــاء قريــة الشــميطية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب– (ثالثــة أطفــال (إانث) و 13ســيدة) ،وإصابــة قرابــة 30
أخـرايت جبـراح ،ال نـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .ختضــع ابديــة
قريــة الشــوال لســيطرة قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /27آذار 2019 /انفجــر لغــم أرضــي بســيارة تُقـ ُّـل مدنيــن –مــن العاملــن يف األراضــي الزراعيــة -يف أثنــاء مرورهــا يف

األراضــي الزراعيــة التابعــة لقريــة تــل جبــن يف منطقــة الشــهباء بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل تســع ســيدات،
وإصابــة اثنتــن أُخرتــن وســائق الســيارة جبـراح ،ال نـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد
مــن التفاصيــل .ختضــع املنطقــة لســيطرة قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
األحــد  /14نيســان 2019 /ســقطت قذيفــة صاروخيــة وســط الشــارع العــام يف حــي اخلالديــة مشــال مدينــة حلــب ،مــا أدى
إىل مقتــل ســتة مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم طفلتــان اثنتــان وثــاث ســيدات ،ال نـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود
وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .خيضــع احلــي لســيطرة قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /22متــوز 2019 /ســقطت قذائــف صاروخيــة عــدة قــرب ســيارة تُقــل مدنيــن قــرب قريــة انعــور جوريــن التابعــة لبلــدة

شــطحة بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،نعتقــد أ ّن مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة إمــا لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام أو

ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم طفلتــان اثنتــان ،ال نـزال
حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .ختضــع قريــة انعــور جوريــن لســيطرة
قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
ســودرميين ســردي ،حتمل اجلنســية اإلندونيســية ،تبلغ من العمر  34عاماً ،زوجة أحد
مقاتلــي تنظيــم داعــش ،كانــت حام ـاً جبنــن يف الشــهر الســابع ،ولديهــا  3أطفــال،

األحــد  /28متــوز 2019 /عثــرت إدارة خميــم اهلــول علــى جثتهــا مقتولــة قــرب املخيــم

يف بلــدة اهلــول بريــف حمافظــة احلســكة الشــرقي ،وعلــى جســدها آاثر كدمــات وضــرب
أبداة حــادة ،ال نـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل.
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سودرميين سردي

 - 2اخلطف واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  3081أنثــى ال يزلـ َـن قيــد االختطــاف أو االختفــاء القســري علــى يــد
جهــات أخــرى منــذ آذار 2011 /حــى  /25تشـرين الثــاين.2019 /
فاطمــة ســفيان العبــدوش ،مــن أبنــاء مدينــة الرقــة ،اختطفتهــا عناصــر مســلحة جمهولــة يــوم اإلثنــن  /13أاير 2019 /مــن مدينــة
الرقــة واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة .ختضــع املنطقــة لقـوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.
انديــة عبــد العزيــز الصطيــف ،مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال شــرق حمافظــة ديــر الــزور ،تبلــغ مــن العمــر  33عامـاً ،اختطفتهــا عناصــر
مســلحة جمهولــة يــوم اإلثنــن  /5آب 2019 /يف مدينــة البوكمــال ،واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

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

ـتفيد امل ـرأة مــن احلمايــة العامــة واحلمايــة اخلاصــة املنصــوص عليهمــا يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والربوتوكولــن اإلضافيــن
• تسـ ُ

ابعتبارهــا شــخصاً مدنيـاً ال يُشــارك يف األعمــال العدائيــة ،وتتمتَّــع بــكل احلقــوق املنصــوص عليهــا مبــا فيهــا احلــق يف احليــاة واحلــق
يف الســامة اجلســمانية والنفســية ،وتُش ـ ِّكل عمليــات القتــل املمنهــج والتعذيــب واإلخفــاء القســري الــي مارســتها ق ـوات النظــام

الســوري علــى حنــو واســع يف احملافظــات الســورية كافــة ،جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،كمــا تُعتــر عمليــات القصــف العش ـوائي عــدمي
التميِّيــز جرائــم حــرب يوميــة ال ت ـز ُال مســتمرة.

وابت ظاهــرة هلــا عواقــب وخيمــة علــى الضحــااي وخاصــة
• مارســت القـوات النظاميــة العنــف اجلنســي ســاحاً فعــاالً لــردع اجملتمــعَ ،
ومتمعاهتــم ،ومــع ذلــك هنــاك العديــد مــن احلـوادث الــي مل تُوثـَّـق بعــد ،ومل تتجـ َّـرأ الضحيــة علــى
ُســرهم ُ
النســاء والفتيــات وعلــى أ َ
اإلعــان عنهــا يف أغلــب األحيــان خشــية االنتقــام منهــا أو اخلجــل واخلــوف مــن نظــرة اجملتمــع إليهــا.

• لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام  2005علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم احلــرب ،إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم ،ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة ،وعندمــا
ختفــق الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة ،أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام
الســوري ،فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إج ـراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.
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قوات سوراي الدميقراطية (حزب االحتاد الدميقراطي):

• ارتكبــت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة عــر عمليــات القصــف العش ـوائي والقتــل أفعــاالً تُش ـ ِّكل جرائــم حــرب ،وكل تلــك اجلرائــم

تنتهــك القانــون الــدويل اإلنســاين علــى حنــو صــارخ ،كمــا أهنــا قامــت بعمليــات اعتقــال عشـوائي وإخفــاء قســري وجتنيــد إجبــاري.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

ـب تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام ،جرميــة القتــل حيــث تُعتــر عمليــات القصــف العشـوائي عــدمي التمييــز جرائــم حــرب
• ارتكـ َ

وانتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وقــد مــارس تنظيــم داعــش عمليــة اســرقاق وتعذيــب النســاء علــى حنــو واســع النطــاق؛ مــا

يشــكل جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية.
• َّ
إن املمارســات الــي يقــوم هبــا تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة كل منهمــا تُشـ ِّك ُل خرقـاً للمــادة
 3املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف ،وتُعتــر جرائــم حــرب.

• إن إجبــار امل ـرأة علــى ارتــداء مالبــس معينــة والتحكــم حبريتهــا يف التنقــل والتعبــر يشــكل انتهــاكات لعــدد واســع مــن احلقــوق
األساســية للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.
فصائل املعارضة املسلحة:
• ارتكبَــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة انتهــاكات عــدة حبــق املـرأة الســورية بعــض منهــا علــى خلفيــة النـزاع املســلح ،وتشــكل خرقـاً
لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ،والبعــض يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا؛ مــا شــكل انتهــاكات للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.
التوصيات:

إىل النظام السوري وحلفائه:
املتعمــد والتَّعذيــب واالعتقــال
• علــى النظــام الســوري رفــع حتفظاتــه عــن اتفاقيــة ســيداو ،والتَّوقــف الفــوري عــن عمليــات القتــل َّ

الــي يُنفذهــا حبــق املـرأة الســورية.

تعمــد قصــف األحيــاء الســكنية املدنيــة واملناطــق املأهولــة
• علــى احللــف الســوري الروســي وامليليشــيات اإليرانيــة ،التَّوقــف عــن ُّ
ابلســكان ،الــي ينتــج عــن اســتهدافها ضحــااي معظمهــم مــن النســاء واألطفــال.

• ضمان احلماية الفعالة للمدنيني أثناء اهلجمات على حنو شامل والتزام بوقف عمليات القصف العشوائي.
• علــى النظــام الســوري الكشــف عــن مصــر املختفيــات قس ـرايً يف مراكــز احتجــازه والتحقيــق يف عمليــات تعذيــب ووفــاة
املعتقــات ،وإيقــاف احملاكمــات غــر العادلــة والتعســفية وإلغــاء األحــكام الصــادرة عنهــا.
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إىل قوات التحالف الدويل:
• علــى قـوات التحالــف الــدويل التحقيــق يف احلـوادث الــي وقــع فيهــا ضحــااي مــن اإلانث بشــكل خــاص ،كمــا جيــب الضغــط
علــى حلفائهــا مــن قـوات ســوراي الدميقراطيــة إليقــاف عمليــات جتنيــد الطفــات والتَّوقــف عــن عمليــات اخلطــف واالعتقــال.
بقية أطراف النزاع:
• علــى مجيــع أطـراف النـزاع اإلفـراج الفــوري عــن اإلانث احملتجـزات ،بشــكل خــاص علــى خلفيــة النـزاع املســلح ،وااللتـزام ابلقوانــن
الدوليــة اخلاصــة ابحتجــاز الفتيات.
• حماسبة مرتكيب االنتهاكات ومالحقتهم وإجراء حتقيقات ،وتعويض الضحااي وجرب الضرر.
• إاتحة احلماية واألمن لعمل النساء وتقدمي الدعم هلن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع احلرايت.
• دعــم اجلهــود الــي تبذهلــا النســاء يف مكافحــة العنــف الواقــع عليهــن والتخفيــف مــن التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الــي
يفرضهــا النـزاع علــى حياهتــن.
إىل الدول األوروبية واالحتاد األورويب:
• ال بـُ َّـد مــن رفــع وتــرة العقــوابت االقتصاديــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســن ،إي ـران وروســيا ،وهــذا أمــر إبمــكان االحتــاد

فعــال.
األورويب تطبيقــه بفاعليــة كبــرة ،وتبقــى مطالــب محايــة املدنيــن واملناطــق اآلمنــة أمـراً أساســياً ،لكـ َّـن العقــوابت االقتصاديــة أمــر ّ
ودجمهن يف اجملتمع مرة أخرى.
• تقدمي كل مساعدة ممكنة ملنظمات اجملتمع املدين الفاعلة يف إعادة أتهيل الضحااي،
َّ
• دعم عمليات دعم وإعادة أتهيل الناجيات يف مناطق النزوح واللجوء.
إىل جملس األمن الدويل:
• محايــة املـرأة يف ســوراي قــد خرجــت منــذ عــام  2011عــن مســؤولية النظــام الســوري ،وهــو مــن يرتكــب أكــر أنـواع االنتهــاكات

حبــق املـرأة الســورية ،وهــي مســؤولية جملــس األمــن ،ال بـُ َّـد مــن اختــاذ أيــة خطـوات مهمــا تكــن حلمايــة املـرأة واجملتمــع الســوري.
• جيــب يف احلـ ِّد األدىن الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بـزايرة مراقبــن دوليــن مبــن فيهــم جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة
ملراكــز احتجــاز النســاء ،دو َن قيــد أو شــرط.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
تتعرض هلا املرأة السورية على حنو خاص.
• إصدار تقرير خاص عن االنتهاكات اليت َّ
إىل جلنة التحقيق الدولية :COI
• التحقيق يف احلوادث الواردة يف التقرير واالستفادة منها خالل اإلعداد للتقرير القادم.
إىل املنظمات اإلنسانية واجلهات املاحنة:
• دعــم اخلدمــات الــي تقــدم لضحــااي العنــف مــن النســاء والفتيــات وبشــكل خــاص ضحــااي العنــف اجلنســي ،مبــا فيهــا خدمــات
املــأوى ،والعــاج وإعــادة التأهيــل ،وتقــدمي املشــورة ،وكفالــة مالءمــة اخلدمــات لالحتياجــات اخلاصــة ابلنســاء والفتيــات.
• إنشاء دور رعاية ومحاية خاصة للنساء املعنفات واللوايت تعرضن للنبذ من قبل أسرهن وجمتمعاهتن.

شكر وتقدير

كل الشــكر والتقديــر لعائــات الضحــااي وأقرابئهــم وأصدقائهــم ،وللنشــطاء احملليــن واإلعالميــن ،الذيــن ســامهت مســاعداهتم
خبــروج التقريــر علــى هــذا املســتوى.
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