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أوالً: المقدمة:

شاركت املرأة السورية منذ آذار/ 2011 بشكل فعال يف خمتلف جماالت احلراك الشعيب الذي شهدته البالد، 
ويف مجيع احملافظات، وبرز دورها بشكل فعال يف تنظيم املظاهرات والوقفات السلمية، وكان منهن املسعفة 
والطبيبة واإلعالمية، ونتيجة لدورها املؤثر تعرضت ملختلف ألوان االنتهاكات، بداية وملدة أشهر طويلة من 

القوات احلكومية )قوات اجليش واألمن وامليليشيات احمللية وامليليشيات األجنبية(، واًلحقا من قبل أطراف أخرى 
أيضاً.

وقد حتدثنا عن االنتهاكات اليت تعرضت هلا املرأة يف ما اليقل عن 20 تقريراً، كان آخرها بعنوان »املرأة السورية 
يف هليب النزاع«، ابلتزامن مع اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة يوم الثالاثء 25/ تشرين الثاين/ 

2014، ونقوم اآلن وابلتزامن مع اليوم الدويل للمرأة، بتحديث لتلك االنتهاكات يف إشارة إىل استمراريتها، 
وقمنا إبضافة حوادث جديدة قمنا بتوثيقها يف الفرتة املاضية، وكان من أبرز ما تعرضت له املرأة السورية 

عمليات اخلطف من قبل قوات اتبعة حلزب االحتاد الدميقراطي الكردي هبدف جتنيدها إجبارايً.
األزمة يف سوراي هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق إنسان ابلدرجة األوىل، وإن كان يتم تصويرها على 

أهنا أزمة جيو-سياسية، فهذا من أجل اهلروب من مواجهة حقيقة األزمة السورية.
إبمكان اجملتمع الدويل أن خيفف من وطأة األزمة، على األقل عرب تنفيذ قرارات جملس األمن اليت جاءت متأخرة 

كثرياً، وهذا هو احلد األدىن، مل يعد أحد يتكلم عن القرار 2139، ووقف اهلجمات العشوائية اليت مازالت 
مستمرة منذ 22/ شباط وحىت حلظة إعداد هذا التقرير وراح ضحيتها ما اليقل عن 1720 امرأة قتلوا ابلقنابل 
الربميلية وحدها، مسجلني لدينا ابالسم والصورة والفيديو، وقتل 4 منهن ابلغازات السامة، بسبب فشل جملس 

األمن يف تطبيق القرار 2118.

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
» قدمت املرأة السورية يف العصر احلديث عرب أربع سنوات مامل يقدمه غريها من كل نساء العامل، 

ابلرغم من ذلك نرى تقصريا شديدا يف تصوير معاانهتا من جهة، وتضحياهتا وبطوالهتا األسطورية من 
جهة أخرى«

وتعتمد منهجية التقرير على أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي واملعتقلني واملختفني 
قسرايً، وذلك عرب عمليات التوثيق والرصد اليومية املستمرة منذ عام 2011، إضافة إىل اللقاءات املباشرة 
أو شهادات عرب اهلاتف أو السكايب لناجيات، يستعرض هذا التقرير 6 شهادات، تروي البعض جتارهبن 

كناشطات مث كضحااي، وبعضهن استمر يف النضال والتضحية حىت بعد التعرض لالنتهاك.
نؤكد أن ما متكنا من توثيقه ال مُيثل سوى احلد األدىن من االنتهاكات املرتكبة حبق املرأة السورية، يف ظل 

الصعوابت اهلائلة وعمليات احلظر واملالحقة، إضافة إىل عدم اكرتاث اجملتمع احمللي بعمليات التوثيق يف ظل 
العجز التام للمجتمع الدويل عن محايتهم مدة أربع سنوات.
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بلغت حصيلة الضحااي من النساء الذين قتلتهم القوات احلكومية ما اليقل عن 18457، وذلك منذ آذار/ 
2011 حىت اتريخ طباعة هذا التقرير، مسجالت لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابالسم والصورة 

والفيديو، ومكان وزمان القتل، وذلك عرب عمليات القصف العشوائي ابلصواريخ، واملدفعية، والقنابل العنقودية، 
والغازات السامة، والقنابل الربميلية، وصواًل إىل عمليات الذبح ابلسالح األبيض، وذلك يف جمازر عدة، محلت 

طابع تطهري طائفي، آخرها كان يف شهري كانون الثاين وشباط/ 2015 يف ريف كل من دمشق وحلب.
من بني الـ 18457 امرأة قتل ما اليقل عن 683 امرأة برصاص قناص، والقناص على علم اتم أبنه يستهدف 
امرأة، كما رصد ذلك تقرير »صيد البشر« الصادر عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، كما أن ما اليقل عن 

32 امرأة قُتلن بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.
غالباً ما تكون نسبة النساء إىل اجملموع الكلي للضحااي تفوق حاجز الـ 6% وهي نسبة مرتفعة جداً، وتشري إىل 

تعمد القوات احلكومية استهداف املدنيني.
يوم السبت 21/ شباط / 2015 ارتكبت القوات احلكومية وامليليشيات الشيعية املوالية هلا جمزرة يف قرية 

حردنتني حبلب، بعد قيامها ابختطاف أكرت من 320 شخصاً من قرية رتيان اجملاورة واستخدامهم كدروع بشرية 
أثناء انسحاهبا منها، وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 48 مدنياً، بينهم10  أطفال، و5 سيدات 

من أهايل قرية رتيان وحردنتني، بينما مت إطالق سراح ابقي الرهائن. اكُتشفت معظم اجلثث داخل أحد مدارس 
القرية بعد سيطرة املعارضة املسلحة عليها .

فاطمة األمحد، 57 عاماً، من قرية رتيان يف ريف حلب الشمايل، وهي قرية تقع حتت سيطرة املعارضة املسلحة، 
أصيبت فاطمة أثناء اقتحام القوات احلكومية لقرية رتيان، وذلك فجر يوم 17/ شباط/ 2015. التقى عضو 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مضر ايسني ابلسيدة فاطمة يف أحد املشايف امليدانية يف مدينة عندان يف ريف 

حلب، وسجل شهادهتا:
»كنت انئمة مع عائليت عندما اقتحم منزلنا مسلحون يرتدون الزي العسكري، وكانوا حيملون السالح 
األبيض وبعضهم كان يضع على يده شعار حزب هللا اللبناين، فتشوا املنزل وقاموا بتهديدان إن أصدران 
صواتً، بعدها سألوان عن أماكن وجود عناصر املعارضة املسلحة، وبعد دقائق مسعنا أصوات الرصاص 

أتيت بكثافة من خارج املنزل، فأطلقوا الرصاص علينا وخرجوا مسرعني، ُأصبت بثالث طلقات يف بطين 
وقدمي، كما ُأصيب أفراد عائليت ومل يُقتل منهم أحد، وعند إسعايف للمشفى امليداين شاهدت 9 جثث 

لرجال، و3 لنساء مجيعهم قُتلوا ذحباً إضافة إىل عشرات اجلرحى من النساء واألطفال والرجال«.

- يف املدة الواقعة بني اخلميس 5/ شباط/ 2015 واإلثنني 9/ شباط/ 2015 قتلت القوات احلكومية 28 
امرأة، يف الغوطة الشرقية بريف دمشق؛ نتيجة القصف العشوائي، بلغت نسبة الضحااي من النساء واألطفال 

أكثر من 32 % كما أن أكثر من 36% من جرحى القصف العشوائي للغوطة الشرقية هم من النساء واألطفال.

- يوم األربعاء 28/ كانون الثاين/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة دوما بريف دمشق؛ ما تسبب 
مبقتل السيدتني مروة وابتسام علي الواوي.

ثانيًا: االنتهاكات من قبل القوات الحكومية:

القتل خارج نطاق 
القانون:

أ
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- اإلثنني 26/ كانون الثاين/ 2015 قتلت القوات احلكومية السيدة ندى 
السعيد، من تريمعلة حبمص مع زوجها عبد الرزاق منصور، وابنها الطفل 

موسى عبد الرزاق منصور، 7 أعوام، إثر استهداف سيارهتم بقذيفة هاون 
أثناء مرورها ابلقرب من مدينة تلبيسة.

لقد كانت سياسة وعمليات القتل اليت مارستها القوات احلكومية منتشرة على 
حنو واسع، مشلت احملافظات السورية كافة، وبشكل يومي منهجي، ما يُعترب 

جرائم ضد اإلنسانية، كما تُعترب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز 
جرائم حرب يومية مازالت مستمرة.

االعتقال التعسفي 
واالختفاء القسري 

والتعذيب:

ب
أكثر من 99% من حاالت االعتقال من قبل القوات احلكومية تتم بدون مذكرة قانونية، وال يتم إخبار املعتقلة 

أو أهلها ابلتهمة أو أين سيتم احتجازها، متنع من تكليف حماٍم، ومن الزايرات، تتعرض لتعذيب وحشي، 
ويتحول االعتقال التعسفي إىل اختفاء قسري يف كثري من احلاالت.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 6580 امرأة مررَن بتجربة االعتقال التعسفي، وذلك منذ 
بدء احلراك الشعيب، بينهن ما اليقل عن 225 حالة دون سن الـ 18.

وتقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن هناك ما اليقل عن 2500 امرأة ما زلن قيد االحتجاز حىت اآلن، 
بينهن ما اليقل عن 450 حالة يف عداد املختفيات قسرايً، تُنكر السلطات السورية احتجازهن لديها، على 
الرغم من أن رواايت األهايل كافة تؤكد لنا أن القوات احلكومية هي من قامت بعمليات االقتحام واالعتقال.

يف أثناء التحقيق تتعرض املعتقلة لصنوف من اإلهانة والضرب والتعذيب املمنهج، وقد يكون يف كثري من 
األحيان ليس جملرد انتزاع االعرتافات منها، بل لنشر أخبار اخلوف والرعب بني املعتقالت، وإرهاب اجملتمع من 

عواقب اعتقال النساء، خاصة أن اجملتمع السوري يُعد من اجملتمعات احملافظة.

إضافة إىل التعذيب اجلسدي، فإن املرأة املعتقلة تُعاين بشكل كبري على الصعيد النفسي، نظراً ملا ُيشاع يف اجملتمع 
عن تعرض النساء احملتجزات لدى القوات احلكومية لعمليات عنف جنسي، وهذا يُهدد مستقبلها، وقد سجلنا 

العديد من حاالت الطالق اليت حصلت بعد االحتجاز، كما سجلنا العديد من حاالت العنف من قبل األهايل 
جتاه ابنتهم املعتقلة، وتقع ابلتايل بني فكي كماشة، وال تستطيع االنفكاك أو اهلرب من ذلك »العار«، وهذا ما 

دفع بعضهن إىل االنتحار.

- التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناجية من االعتقال السيدة ران الفياض 31 عاماً، وهي معلمة 
من مدينة دمشق، مل يكن لديها أي نشاط إغاثي أو طيب أو ثوري، اعتقلتها القوات احلكومية أثناء زايرهتا 

لشقيقها املعتقل يف سجن عدرا املركزي بدمشق، حيث أوقفها احلاجز العسكري التابع للقوات احلكومية يف 
منطقة عدرا واعتقلها؛ عندما علم أن لديها شقيقاً حمتجزاً يف سجن عدرا املركزي وأهنا تقوم بزايرته بشكل دوري، 

مث مت اقتيادها إىل فرع املخابرات اجلوية بدمشق، وقد تعرضت للضرب وسوء املعاملة، وكانت شاهدة على 
انتهاكات تعرضت هلا معتقالت ُأخرايت من التعذيب واإلهانة واالعتداء بشكل يومي، أفادتنا ران:

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95a1FabnA3cXlraUk/view
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»بتاريخ اخلميس 22/ كانون األول/ 2014، وعند وصويل إىل حاجز عسكري قريب من مبىن السجن 
املركزي بعدرا، أوقفين احلاجز وقام بتفتيش حقيبيت وسألين عن سبب قدومي إىل السجن، وعندما أبزرت 

ورقة الزايرة اخلاصة بشقيقي احملتجز داخل السجن بتهمة اإلرهاب، توجه إيل أحد العناصر واهتمين ابإلرهاب 
وبدأ بشتمي، وعندما قلت له أن شقيقي ليس إرهابياً وأنكم قمتم ابعتقاله كآالف السوريني بغري دليل، أمر 

ابعتقايل، مث سحبين أحد العناصر من ثيايب إىل سيارة عسكرية كانت قرب احلاجز، بقيت فيها مدة 15 
دقيقة تقريباً مث اقتادوين إىل فرع املخابرات اجلوية بعد أن قاموا بتغطية عيينَّ.

عند وصويل إىل فرع املخابرات اجلوية أدخلوين مباشرة إىل زنزانة منفردة بعد توجيه الشتائم والعبارات النابية 
واإلهانة طوال الطريق، املنفردة كانت ال تتجاوز مساحتها 1×1م، وكانت متسخة جداً، ورائحة الرطوبة 

متأل املكان، إضافة إىل أهنا كانت مظلمة طوال الوقت، بقيت يف الزنزانة حنو ست ساعات، مث مت استدعائي 
للتحقيق، وعند وصويل إىل غرفة التحقيق اهنال علي احملقق ابلضرب قبل توجيه أية هتمة، ضربين بواسطة 
عصا على ظهري ويداي وأقدامي، مث طلب مين االعرتاف بدعم املسلحني، هنا كنت خائفة جداً فقلت 
له سأعرتف أبي شيء تطلبونه، مث طلب احملقق إعاديت إىل الزنزانة بسبب دخول بعض الضباط إىل غرفة 

التحقيق.
بعد يومني مت استدعائي مرة أخرى للتحقيق، وطلب مين احملقق أن أبصم على ورقة، وأان مغمضة العينني، 
مث سألين عن سبب زايريت سجن عدرا املركزي، ومل يكن يستطيع إثبات أية هتمة علي فطلب من عناصره 

وضعي يف الزنزانة اجلماعية للنساء. 
الزنزانة اجلماعية كانت عبارة عن غرفة مساحتها حنو 4×6م وفيها حنو 13 معتقلة من النساء كانت 

أعمارهن خمتلفة وكانت بعضهن قد أمضت 10 شهور على اعتقاهلا يف فرع املخابرات اجلوية دون حتقيق 
معها أو توجيه أي اهتام، ومنهن من كانت تُعاين من األمراض املزمنة، ومل حُيضر هلن أحد الدواء بشكل 

مستمر، ومعظمهن تعرضوا للتعذيب الوحشي من الشبح والدوالب والضرب«.
توسط أحد أقرابء ران لدى أحد الضباط يف فرع املخابرات اجلوية، وبعد مضي 12 يوماً على االعتقال 

والتعذيب، مت إطالق سراح ران دون حماكمة ودون توجيه أية هتمة.

- ســلمى مجــال عبــد الــرزاق، 25 عامــاً، مــن خميــم الريمــوك - 
دمشــق، طالبة يف كلية اهلندســة املعمارية جامعة دمشــق. وشــاعرة 
قدمــت عــدداً مــن األمســيات الشــعرية، شــاركت ســلمى ابلعديــد 
مــن احلــركات الطالبيــة واالعتصامــات املنظمــة يف جامعــة دمشــق، 
حتت شــعار »لنبين ســوراي وطناً لكل الســوريني«، اعتقلت بتاريخ 
اإلثنــني 30/ كانــون األول/ 2013 علــى حاجــز جامــع البشــري 
املوجــود عنــد مدخــل خميــم الريمــوك بتهمــة مســاعدة النازحــني، 
رغــم تقــدمي أســرهتا طلبــاً لــوزارة املصاحلــة الوطنيــة والقصرالعــديل 
يف أواخــر عــام 2013، إال أن مــكان اعتقاهلــا ومصريهــا مايــزاال 

جمهولــني.

- فاطمــة أســعد عثمــان، 55 عامــاً، مــن قريــة البــارة يف حمافظــة 
إدلــب، مت اعتقاهلــا أثنــاء عودهتــا مــن لبنــان عــرب نقطــة تفتيــش 
موجــودة يف حتويلــة محــص الكــربى، بتاريــخ الســبت 1/ حزيــران/ 

2013، وآخــر مشــاهدة هلــا يف فــرع فلســطني يف دمشــق.

https://drive.google.com/file/d/0Bx868LCwZpUMQlk2OTdLM21mYUE/view
https://drive.google.com/file/d/0Bx868LCwZpUMZkZ6MF96U1VKbm8/view
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تتعرض املعتقالت إىل أساليب التعذيب نفسها اليت يتعرض هلا الرجال تقريباً، وقد رصدت الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان عرب تقرير موسع ما اليقل عن 46 أسلوابً من أشهر أساليب التعذيب اليت استخدمتها األفرع 

األمنية يف سوراي، تسبب ذلك التعذيب الوحشي مبقتل ما اليقل عن 32 امرأة، أغلبهن قتلن داخل األفرع 
األمنية، فيما مل تشهد السجون املدنية سوى ثالث حاالت وفاة بسبب التعذيب.

مسرية أمحد السهلي، 53 عاماً، ممرضة، من أبناء خميم الريموك مبدينة دمشق، متزوجة ولديها 4 أطفال، اعتقلتها 
القوات احلكومية يوم األربعاء 11/ حزيران/ 2014 بسبب نشاطها الطيب واإلغاثي، أخربان أهلها أهنم علموا 

بوفاهتا حتت التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز بتاريخ السبت 8/ تشرين الثاين/ 2014.

فاطمــة صطــوف الكامــل، 55 عامــاً، مــن أهــايل قريــة لطمــني 
يف ريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، نزحــت إىل بلــدة الشــيفونية 
دمشــق  ريــف  حواجــز  أحــد  عناصــر  قــام  دمشــق،  بريــف 
بتاريــخ اجلمعــة  أهلهــا  أواخــر عــام 2013، أتكــد  ابعتقاهلــا 
28/ تشــرين الثــاين/ 2014 مــن خــرب وفاهتــا حتــت التعذيــب 

يف أحــد األفــرع األمنيــة.

ماجــدة ميمــو، 50 عامــاً، انزحــة يف خميــم أطمــة بريــف إدلــب، 
إدلــب،  حمافظــة  يف  الشــغور  جســر  مدينــة  أبنــاء  مــن  وهــي 
اعتقلتهــا القــوات احلكوميــة يــوم اإلثنــني 15/ متــوز/ 2013 
أثنــاء ذهاهبــا لرؤيــة أحفادهــا داخــل مدينــة جســر الشــغور، وقــد 
ســلمت جثتهــا ألهلهــا بتاريــخ الســبت 19/ متــوز/ 2013.

العنف الجنسي

ج
استخدمت القوات احلكومية سالح العنف اجلنسي يف حمافظات ومناطق خمتلفة، بشكل ممنهج بغرض نشر 

اخلوف والرعب يف اجملتمع السوري وتنبيهاً لعواقب احلراك الشعيب وردع الناس عن االستمرار فيه، ووثقت الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان أعلى معدل لسالح العنف اجلنسي يف بداية عام 2012 حىت منتصف عام 2013، 
انعكس سالح العنف اجلنسي بشكل فظيع على اجملتمع السوري، وبشكل خاص على املعنفات جنسياً؛ ما 

تسبب حباالت اهنيار نفسي واجتماعي واسعة جداً، وخاصة يف حال حصول محل أو والدة.
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع ما اليقل عن 50 حالة من املعنفات جنسياً، وذلك يف كل من 

العاصمة األردنية 
عمان، ويف البلدات احلدودية مع تركيا، أو داخل سوراي، قمنا بنشر جتارهبن يف تقارير سابقة عدة، لكن ابلرغم 
من كل ذلك فإن ما مت توثيقه ال ُيشكل سوى جزءاً بسيطاً جداً مقارنة مع التقديرات واملؤشرات والشهادات 

اليت تؤكد ارتكاب الكثري من حاالت العنف اجلنسي، حيث ترفض املعنفات جنسياً احلديث عن جتربتها، 
بسبب البعد النفسي، واجملتمعي.

تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تشري إىل ارتكاب القوات احلكومية ما اليقل عن 7500 حادثة عنف 
جنسي، بينهن قرابة 850 حادثة حصلت داخل مراكز االحتجاز، وأيضاً بينهن ما اليقل عن 400 حالة عنف 

جنسي لفتيات هن دون سن الـ 18.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuODk5cmVsbUk3bGM/view
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احلاالت الثالثة الرئيسة اليت متت خالهلا عمليات العنف اجلنسي: 
)أ ( أثناء االقتحامات واملدامهات:

يف السنة األوىل للحراك الشعيب كانت عمليات العنف اجلنسي تتم خالل اقتحام املدن والبلدات، وتنفيذ اجملازر 
وعمليات النهب والسرقات، كما حصل يف جسر الشغور مبحافظة إدلب، وأحياء الرفاعي، وكرم الزيتون، واباب 
عمرو وغريها يف محص، ويف الالذقية، مث امتدت لتشمل بقية احملافظات، ومورست بعض تلك احلوادث أمام 

األهل، وجرت حاالت عديدة لتعرية النساء يف الطرقات العامة، هبدف كسر إرادة اجملتمع ككل.
يف محاة - حي الشيخ عنرب، بتاريخ 12/ آذار/ 2014، دامهت عناصر من القوات احلكومية التابعة حلاجز 
»دار املسنني« احلي عند الساعة الثالثة ظهراً، وعند جتواهلم يف احلي أقدم أحد العناصر على إيقاف امرأة من 

املارة وبذريعة تفتيشها قام ابلتحرش هبا، ما دفع املرأة إىل الصراخ فقام العنصر بضرهبا وشتمها مث تركها بعد 
احتجازها مدة نصف ساعة، وقد وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هذه احلادثة عرب مقابلة مع الضحية.

)ب ( داخل مراكز االحتجاز:
 مورست عمليات العنف اجلنسي داخل مراكز االحتجاز حبق بعض احملتجزات، وبشكل خاص مع من هلن 
صالت مع عناصر من املعارضة املسلحة، كما حصلت عمليات عنف جنسي حبق النساء بعد اختطافهن.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان العديد من حوادث العنف اجلنسي داخل مراكز االحتجاز، وأصدران 
شهادات عدة حول ذلك، معظم الناجيات من االعتقال اللوايت التقت معهن الشبكة السورية، تعرضوا للعنف 
اجلنسي املتمثل ابلتحرش واالبتزاز اجلنسي وتوجيه هتم هلن أثناء التحقيق معهن مبمارسة اجلنس مع عناصر من 
املعارضة املسلحة، األمر الذي تطلق عليه السلطات السورية »جهاد النكاح«، وقد رصدت الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان قيام احلكومة السورية إبجبار 11 امرأة بينهن فتيات دون سن الـ 18 على احلديث عرب شاشة 
اإلعالم احلكومي أبهنن مارسن اجلنس مع عناصر من املعارضة املسلحة بناء على طلب أهلهن.

الطفلة روان قداح من بلدة نوى يف ريف درعا، اعُتقلت يف 10/ تشرين الثاين/ 2012 من قبل عناصر األمن 
العسكري على أحد احلواجز كرهينة إلجبار والدها على تسليم نفسه، يف يوم السبت 22/ أيلول/ 2013 

قامت السلطات السورية بعرض اعرتافاهتا، اليت نُزعت منها حتت التهديد على شاشة التلفزيون السوري، عن 
قيام والدها إبجبارها على ممارسة اجلنس مع العديد من عناصر املعارضة املسلحة، ُأجربت روان على التحدث 

عن تفاصيل مؤملة متس بشرفها وكرامتها.

حادثة انتحار بعد االغتصاب، كما حصل مع الضحية )س.م( امللقبة أم رايض، 25 عاماً، من مدينة حلب، 
طالبة يف السنة الثالثة يف كلية اآلداب قسم األدب العريب جامعة حلب، غري متزوجة، مت اعتقاهلا منذ بداية عام 
2014 على يد القوات احلكومية، وهي تقوم بتصوير عناصر األمن ابلقرب من احلرم اجلامعي يف مدينة حلب، 

https://www.youtube.com/watch?v=TNX5uKo5YC4&noredirect=1
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استمر اعتقاهلا مدة مثانية أشهر يف فرع املخابرات العسكرية حبلب، وتناوب ستة عناصر من هذا الفرع على 
اغتصاهبا يومياً، ولعدة أشهر، إضافة إىل االغتصاب كان يتم تعذيبها يومياً، عندما خرجت من الفرع كانت 
حاماًل بطفل يف الشهر اخلامس، بعد مضي قرابة شهر على خروجها ويف يوم السبت 13/ أيلول/ 2014 

قرابة الساعة الثانية فجراً ألقت »أم رايض« نفسها من الطابق الثالث من أحد األبنية يف مدينة حلب؛ ما أدى 
لتهشم جسدها وخروج اجلــنني من بطنها، يبدو أن حادثة االنتحار حصلت بسبب رفض األطباء إجهاض 

الطفــــل.
متكنا من احلصول على هذه املعلومات عرب صديقتها )السيدة فاتن(، اليت تقطن جبوار منزهلا يف احلي نفسه.

)جـ( العنف اجلنسي بعد االختطاف: 
سجلنا حاالت اغتصاب عدة قامت هبا بشكل رئيس ميليشيات موالية للحكومة السورية، يتم ذلك غالباً يف 
مراكز االحتجاز الغري نظامية وغالباً ما تنتهي جرمية االغتصاب بقتل الضحية، إما من قبل امليليشيات أو من 

قبل األهل.
سناء طناين، 38 عاماً، من مدينة الالذقية، اخُتِطفت أثناء سفرها إىل دمشق بتاريخ اخلميس 6/ تشرين الثاين/ 
2014، من قبل جمموعة جمهولة يف منطقة تقع حتت سيطرة القوات احلكومية، وقد طلب اخلاطفون من عائلتها 

فدية مالية مقابل إطالق سراحها، وبعد تسعة أايم من اختطافها وِجَدت جثتها مرمية على أوتسرتاد طريق 
الالذقية دمشق، وقام فرع اهلالل األمحر يف مدينة الالذقية بنقل جثتها إىل املشفى الوطين، وقد أبلغ الطبيب 

الشرعي عائلتها أهنا تعرضت لالغتصاب قبل قتلها برصاصة يف الرأس.
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ثانيًا: االنتهاكات من قبل القوات الكردية:

يف بداايت عام 2012، بدأت القوات احلكومية ابالنسحاب من املناطق ذات األغلبية الكردية يف مشال ومشال 
شرق سوراي، مع احملافظة على وجودهم يف بعض املراكز احليوية فقط، وسيطر حزب االحتاد الدميقراطي )سوراي( 
التابع حلزب العمال الكردستاين )تركيا( على عفرين وعني العرب )كوابين( واجلزيرة، وتعترب قوات األسايش هي 

قوات حفظ األمن الداخلي )الشرطة(، وقوات وحدات محاية الشعب )األبوجية( هي مبثابة اجليش.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 31 امرأة على يد القوات التابعة حلزب االحتاد 
الدميقراطي، منذ آذار/ 2011 حىت حلظة طباعة هذا التقرير، قُتل أغلبهن عرب عمليات القصف العشوائي.

مساء يوم السبت 13/ أيلول/ 2013، أعدمت قوات احلماية الكردية سيدتني يف قرية حاجية بريف احلسكة، 
وذلك بعد اقتحام القرية وتنفيذ جمزرة حبق عائالت من سكان القرية.

والسيداتن مها:
وضحة الياسني زوجة أمحد الياسني، 44 عاماً، قتلت مع 6 من أطفاهلا يف هذه اجملزرة، والسيدة ترفة خليل 

احلاصود، 58 عاماً، قتلت مع زوجها محزة العالوي يف منزهلما حيث عثر األهايل عليه مقتواًل يف فراشه، أما ترفة 
فقد وجدت مقتولة داخل حظرية املواشي، فيما يبدو أهنا حاولت االختباء من القتلة ومل تنجح.

أ: القتل خارج نطاق 
القانون:

ج

 صورة مجاعية للسيدة وضحة الياسني مع أطفاهلا 

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuN3E5YUN3YWZ4S2c/view
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سجلنا مقتل السيدة ملياء احلمود من حي املساكن ابحلسكة بطلق انري؛ نتيجة االشتباكات بني القوات 
احلكومية وقوات محاية الشعب الكردية بتاريخ اخلميس 22/ كانون الثاين/ 2015.

ارتكبت القوات التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي عرب عمليات القصف العشوائي والقتل أفعااًل تشكل جرائم 
حرب، وكل تلك اجلرائم تنتهك القانون الدويل اإلنساين على حنو صارخ، فاحلزب ابعتباره سلطة أمر واقع جيب 

أن يلتزم مبعايري القانون الدويل اإلنساين.

مــع بدايــة عــام 2014 بــدأت قــوات محايــة الشــعب الكرديــة حبمــالت 
دهــم واعتقــاالت للشــباب يف مناطــق احلســكة والقامشــلي وعفريــن 
يف ريــف حلــب، وذلــك مــن أجــل عمليــات التجنيــد اإلجبــاري، وقــد 
ازدادت محلــة االعتقــاالت مــع صــدور قانــون احلمايــة الذاتيــة أو مــا 
يعــرف بـــ »قانــون التجنيــد اإلجبــاري«، وطالــت االعتقــاالت النســاء 
والقاصــرات بشــكل كبــري وأصبحــت النســاء يف مناطــق ســيطرة قــوات 
واالقتيــاد  للخطــف  ويتعرضــن  مالحقــات  الكرديــة،  الشــعب  محايــة 
اإلجبــاري إىل معســكرات التدريــب الــيت تشــرف عليهــا قــوات محايــة 

الشــعب الكرديــة يف حــال رفضــوا التجنيــد.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام قــوات محايــة الشــعب 
الكرديــة ابعتقــال حنــو 43 امــرأة و24 طفلــة دون ســن 18 عامــاً يف 

عــام 2014 فقــط، وذلــك مــن أجــل التجنيــد اإلجبــاري. 
الطفلــة مجــني صديــق أمحــد، 14عامــاً، مــن بلــدة القحطانيــة يف حمافظــة 
احلســكة، اختطفــت مــن قبــل قــوات محايــة الشــعب الكرديــة بتاريــخ 
بنــت  الثــاين/ 2014 مــن حــرم مدرســة خولــة  الثــالاثء 4/ تشــرين 
الثوريــة  الشــبيبة  الســالح مبســاعدة طالبــات يف  األزور حتــت هتديــد 
الكرديــة الــيت قامــت ابســتدراج الطفلــة إىل حــرم املدرســة مث اختطفتهــا 

قــوات محايــة الشــعب الكرديــة.
أخــرب والــد جيمــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه ذهــب مــرات 
األســايش بوجودهــا  األســايش واعــرتف مســؤول  عــدة إىل مســؤول 
عندهــم، وطلــب منــه نســيان ابنتــه جيمــن ألهنــا يف الطريــق إىل جبــل 
قنديــل لاللتحــاق بقواهتــم هنــاك، وأن ابنتــه ليســت الوحيــدة بــل هنــاك 

آالف الرفيقــات اأُلخــرايت.
نــريوز حســني حســني، 17 عامــاً، مــن مدينــة عفريــن حبلــب، اعتقلــت 
مــن قبــل قــوات محايــة الشــعب الكرديــة بتاريــخ 14/ كانــون الثــاين/ 

2015 هبــدف التجنيــد القســري.

االعتقال والخطف:

ب

صورة البالغ الذي يتم توزيعه على الشباب 
ممن يشملهم قرار التجنيد اإلجباري

دفرت واجب الدفاع الذايت

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95MmVJTVI3aVZqdGM/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOOHJERGdMM0J5Z0E/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95YlVpc0d3dlhtSjQ/view


نسان 10الشبكة السورية لحقوق الإ

منذ بداية أتسيس تنظيم داعش يف 9/ نيسان/ 2013 وهو مستمر ابلتوسع واالنتشار والرغبة يف السيطرة، 
بداية ابملناطق اليت خرجت عن سيطرة االقوات احلكومية، وكانت واقعة حتت سيطرة املعارضة، فقام بشن العديد 

من اهلجمات يف بداية عام 2014 ضد مدن وبلدات يف حمافظة الرقة، ودير الزور، واحلسكة، وريف حلب، 
وريف محاة الشرقي، وبسط سيطرته على مناطق واسعة، كما قصف مناطق خاضعة لسيطرة القوات احلكومية.

خلَّفت عمليات القصف العشوائي واالشتباكات، أو اإلعدام مقتل ما اليقل عن 159 امرأة، بينهن أربع نساء 
قُِتلَن رمجاً ابحلجارة حىت املوت، على خلفية اهتامهن ابلزان، وذلك يف كل من دير الزور، والرقة، وريف محاة 

الشرقي.
يوم الثالاثء 11/ آذار/ 2014 قتل تنظيم داعش 3 سيدات - إحداهن حامل- نتيجة تفجري انتحاري يف 

فندق هدااي يف مدينة القامشلي.
صورة للسيدة حلبجة خليل إحدى ضحااي تفجري الفندق يف مدينة القامشلي.

يوم األحد 5/ حزيران/ 2014 قتل تنظيم داعش السيدة إهلام حممد احلجازي من مدينة دوما بريف دمشق؛ 
نتيجة استهداف وسط املدينة بسيارة مفخخة.

صورة إلحدى ضحااي التفجري وهي سيدة جمهولة االسم 
سيدة مل يصل امسها، من قرية هجني يف دير الزور، مت قتلها رمجاً ابحلجارة حىت املوت، ومت تنفيذ حكم »الرجم« 
حبق امرأة من قبل عناصر تنظيم داعش يف مدينة هجني بريف دير الزور الشرقي يف 21/ كانون األول/ 2014.   

مقطع فيديو يُظهر رجم املرأة ابحلجارة أمام حشد من أهايل املنطقة 

رابعًا: انتهاكات الجماعات المتشددة:

أ: القتل خارج نطاق 
القانون:

ب: االعتقال التعسفي 
واالختفاء القسري 

والتعذيب:

تنظيم داعش:

املرأة يف املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم داعش ملزمة ابلقوانني اليت يفرضها، وقد أنشأ سجوانً خاصة ابلنساء 
ُتشرف عليها عامالت اتبعات للتنظيم، أغلبهن من املتزوجات من مقاتلي التنظيم. التنظيم النسائي يف مدينة 
الرقة واملعروف ابسم »كتيبة اخلنساء« يقوم مبالحقة النساء والتفتيش الدقيق هلن. املخالفات تبدأ بعدم وضع 

اخلمار أو النقاب، وتوجيه هتمة الفحش يف املظهر، أو إاثرة الفتنة، أو عدم االلتزام ابللباس الشرعي، ومدة 
االعتقال تطول أو تقصر حبسب التهمة املوجهة، وقد تنتهي ابجللد أو الرجم أو اإلعدام.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف املدة الواقعة بني بداية عام 2013 حىت حلظة إعداد هذا التقرير ما 
اليقل عن 520 سيدة اعتقلت من قبل عناصر اتبعني لتنظيم داعش، بينهن عدد كبري من الناشطات يف خمتلف 

اجملاالت.

التضييق على النساء:
فرض التنظيم قوانني خاصة خترق حقوق املرأة يف حرية الفكر، واالعتقاد، واخلصوصية، واللباس، والتنقل، والعمل 

والتعليم، ومُتيِّز بشكل صارخ بني املرأة والرجل، حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع العديد من النساء 
اللوايت فررن من حمافظة الرقة، أخربوان عن حماوالت تغيري قسري هلوية اجملتمع السوري، عرب ممارسات تنظيم 

داعش على حنو منهجي.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaWpzcnUxd3BuM28/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTFlhSXRLOFN1VVE/edit
http://youtu.be/-KMC2O3iUxc
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منع تنظيم داعش املرأة من اخلروج من املنزل من دون وجود حمرم )احملرم هو: األب، الزوج، األخ، االبن، ابن 
األخ واألخت(، وفرض عليها لباساً حمدداً أثناء تنقلها، كما أغلق صالوانت التجميل، ومنعها من العالج عند 

طبيب ذكر.
كذلك أصدر تنظيم جبهة النصرة يف املناطق اليت يسيطر عليها يف ريف إدلب قراراً يفرض اللباس الشرعي على 

النساء »وهو عباءة سوداء فضفاضة تغطي كامل جسد املرأة«.
عال .ع، إحدى املمرضات اللوايت يعملن يف إحدى املراكز الطبية يف مدينة الرقة، تبلغ من العمر 25 عاماً، 

أفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن املعاانة والتضييق اليت تتعرض له من قبل تنظيم داعش:
»مل أعد أستطيع أداء عملي كما جيب، فتنظيم داعش فرض قيوداً تكاد تكون تعجيزية، فأان ممنوعة من 

تقدمي العالج للمرضى الذكور حىت يف حاالت اإلسعاف وتوارد اجلرحى أبعداد كبرية للمشفى، كما إنين 
ال أستطيع مساعدة األطباء الذكور يف غرف العمليات وغريها، ويف حال املخالفة تقوم نساء شرطيات 

يعملن مع التنظيم بسجين وخمالفيت.
قررت مغادرة الرقة والذهاب للعمل والعيش يف مكان آخر، لكن تنظيم داعش أصدر قراراً مبنع النساء 

اللوايت أعمارهن دون 40 عاماً من السفر حىت لو كان سفرهن مبرافقة حمرم، حبجة أهنن يتعرضن للخطف، 
أان يف سجن كبري يُدعى الرقة«.

أ: القتل خارج نطاق 
القانون:

تنظيم جبهة 
النصرة:

منذ بداية أتسيس جبهة النصرة يف 24/ كانون الثاين/ 2012 حىت اتريخ طباعة هذا التقرير، قتلت جبهة 
النصرة ما اليقل عن 60 امرأة، عرب عمليات القصف العشوائي أو اإلعدام.

يف يوم السبت 17/ كانون الثاين/ 2015 أعدم عناصر تنظيم جبهة النصرة سيدة من قرية حفسرجة إبدلب 
بطلقة مسدس يف الرأس وسط الساحة العامة بتهمة »اإلفساد يف األرض وامتهان الدعارة«

صورة للسيدة املقتولة
مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من تنظيم جبهة النصرة بقتل السيدة برصاصة يف الرأس يف ساحة عامة وسط 

جتمع عدد من أهايل املنطقة ومسلحي تنظيم جبهة النصرة. 

ارتكبت اجلماعات املتشددة، جرمية القتل وسط هجوم واسع النطاق ضد السكان املدنيني؛ ما ُيشكل جرائم 
ضد اإلنسانية، كما تُعترب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدويل 

اإلنساين.

إن هذه املمارسات اليت يقوم هبا تنظيم داعش وجبهة النصرة يف املناطق اخلاضعة لسيطرته ُتشكل خرقاً 
للمادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف، وتُعترب جرائم حرب.

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2d1RtdVRfWDBxWFU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OEmdj6v68NA&feature=youtu.be
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خامسًا: انتهاكات فصائل المعارضة المسلحة:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 427 امرأة على يد فصائل خمتلفة تتبع للمعارضة 
املسلحة، سقط معظمهم ابلقصف العشوائي الذي تُنفذه فصائل املعارضة على املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات 

احلكومية، وبشكل خاص عرب عمليات القصف ابستخدام قذائف اهلاون العدمي التمييز.
السبت 17/ كانون الثاين / 2015 سجلنا مقتل السيدة دانيا عنرب 31 عاماً، من حي النيل يف مدينة حلب، 

قنصاً برصاص قناص اتبع ألحد فصائل املعارضة املسلحة املتمركز يف بنيزيد أثناء وجودها يف منزهلا الواقع يف 
آخر شارع النيل )شارع اإلطفائية(، حيث مت إسعافها إىل املشفى لياًل وتوفيت على الفور.

اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015 قضت السيدة غزالة إبراهيم رفاعي، 38 عاماً، من بلدة كفر ختارمي إبدلب 
مع أطفاهلا الثالثة نتيجة سقوط قذيفة مدفع جهنم على سيارهتم قرب جامع نفيسة يف حي الشهداء حبي حلب 

اجلديدة مبدينة حلب، ذلك حني سفرهم إىل حلب لتفّقد منزهلم يف احلي.  

األربعاء 31/ كانون األول/ 2014 قصفت املعارضة املسلحة شارع األندلس حبلب؛ ما تسبب مبقتل السيدة 
خاتون بشارة.

القتل خارج نطاق 
القانون:

الخطف واالعتقال:

أ

ب
اعتقلت فصائل املعارضة املسلحة ما اليقل عن 875 امرأة، يف مناطق سواء كانت خاضعة لسيطرة القوات 

احلكومية أو مناطق ختضع لسيطرة املعارضة، بينهن 235 حتت سن 18 عاماً.
وتقوم بعض فصائل املعارضة املسلحة بعد اقتحام مناطق خاضعة لسيطرة القوات احلكومية بعمليات اعتقال 

مجاعية ألسر أبكملها، وذلك هبدف إجراء صفقات تبادل مع نساء حمتجزات من قبل القوات احلكومية 
واستخدامهم كرهائن.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان موت اثنتني من احملتجزات يف سجون املعارضة املسلحة نتيجة اإلمهال 
الطيب هلن.

هيالنة نصر، 39 عاماً، من مدينة السويداء، يف يوم اجلمعة 13/ كانون األول/ 2013  قامت عناصرمسلحة 
اتبعة لفصائل املعارضة ابعتقال السيدة هيالنة نصر من مكان إقامتها يف مدينة عدرا العمالية مبحافظة دمشق 

عقب اقتحامها وسيطرهتاعلى املدينة.

رزان مسري سليم، 22 عاماً، من قرية بلوطة بريف الالذقية، يف يوم األحد 4/ آب/ 2013 
قامت عناصر مسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة ابعتقال رزان من مكان إقامتها يف قرية بلوطة عقب 

السيطرةعلى القرية.

https://drive.google.com/folderview?id=0B7WKjopxRcX2dzVMQ2lUamR3RjQ&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2YktQN1UxaDhJWk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOLXRoSnBGbG5VSW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOaG0xX3pFSTQyV00/view
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إلى المجتمع الدولي واألمم المتحدة:
تكرر إصدار الشبكة السورية حلقوق اإلنسان لتقارير ودراسات عدة حول خمتلف ألوان االنتهاكات يف سوراي، 
ونرى أن أزمة املرأة يف سوراي هي فرع عن األزمة الرئيسة، وال ميكن أن حتل بدوهنا، لذا فإن كل أتخري يف حل 

األزمة السورية سيضاعف بشكل راديكايل من أزمة املرأة، اليت بدورها ستمتد لسنوات بعيدة.
يتوجب على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن توسع تقاريرها فيما يتعلق ابالنتهاكات حبق النساء داخل 
سوراي، كما يتوجب على املقررين اخلواص املعنيني حبالة حقوق اإلنسان يف سوراي الرتكيز بشكل أكرب على 

عمليات االختفاء القسري والتعذيب واالعتقال والقتل لدى النساء، وغري ذلك مما ورد يف هذا التقرير، وحنن 
على استعداد للتعاون بشكل كامل يف مجيع احلاالت الواردة يف هذا التقرير.

تعترب الدول كافة اليت تساعد ومتد احلكومة السورية ابألموال والسالح وامليليشيات متورطة بشكل كامل يف 
اجلرائم الواردة يف هذا التقرير، وكذلك الدول اليت تدعم مجاعات مسلحة قد ثبت تورطها يف ارتكاب جرائم 

حرب.
البد للمجتمع الدويل من إعادة تفعيل الوصول إىل حل سياسي، يوقف شالل الدماء اليومي، ويضمن حماسبة 

اجملرمني.
تصل كثري من االنتهاكات الواردة يف هذا التقرير إىل حد جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتدعو الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان إىل حماكمة كل املتورطني واملشتبه هبم، ال بد من إحالة ملف األوضاع يف سوراي إىل 

املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية، ويبدو أن روسيا والصني مصراتن على إفالت اجملرمني من العقاب، لذا 
البد لألمم املتحدة من أن تسرع يف تشكيل حمكمة خاصة لسوراي.

سادساً: التوصيات:

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير لعائالت الضحااي وأقرابئهم وأصدقائهم، وللنشطاء احملليني واإلعالميني، الذين سامهت 

مساعداهتم خبروج التقرير على هذا املستوى.


