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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري رحبية، ال تتبىن أي أيديولوجيا. 
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات 

الدولية، أتسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن 
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية 

من قبل مجيع األطراف، هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم، 
ُتصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية 

العاملية، كما ُتصدر تقريراً سنوايً شاماًل جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم 
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي. كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والدولية.
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أوالً: مقدمة ومنهجية:

أصدران العديد من التقارير واألحباث سجلنا فيها ماوثقناه عن االنتهاكات 
املتنوعــة الــيت تعرضــت هلــا املــرأة الســورية منــذ بــدء احلــراك الشــعيب يف آذار 
2011، ويف اليــوم العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة وكمــا يف كل 
عــام، البــد مــن حتديــث خمتلــف اإلحصائيــات والتأكيــد علــى أن معاانهتــا 
النتهــاكات  جديــدة  حــوادث  وإضافــة  متصاعــدة،  بــل  مســتمرة  مازالــت 
عديــدة حصلــت، وحنــن علــى ثقــة أبن مــا تتعــرض لــه املــرأة الســورية اليوجــد 
لــه نظــري يف عاملنــا املعاصــر علــى وجــه الكــرة األرضيــة، مــن عمليــات قتــل 
إخفــاء  والروســي، وجرائــم  احلكومــي  الطــريان  قصــف  إثــر  يومــي مســتمرة 
قســري مســتمرة، ُتضــاف إليهــا شــهرايً حــوادث جديــدة، مــن عنــف جنســي 
داخــل مراكــز االحتجــاز وتعذيــب تســبب يف املــوت، وعنــف جنســي داخــل 
مراكــز االحتجــاز أو عــرب عمليــات ابتــزاز، فقــدان للــزوج أو االبــن، تشــريد 

قســري، وغــري ذلــك ممــا ســريد حتديثــه ضمــن التقريــر.

ابلرغــم مــن مجيــع االنتهــاكات الصارخــة حبقهــا لعبــت دوراً مميــزاً يف احلــراك 
الشــعيب، ومازال هلا أثر فعال يف خمتلف اجملاالت حىت بعد أن حتول احلراك 

الشــعيب إىل نــزاع مســلح غــري دويل.

مــن أبــرز ماالحظــه فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان خــالل عــام 
:2015

ارتفاع معدالت االختفاء القسري للمعتقالت يف السجون املركزية.
قبــل  مــن  تعســفية  املؤسســات احلكوميــة ألســباب  العامــالت يف  طــرد 

احلكوميــة. القــوات 
الذاتيــة  اإلدارة  قــوات  قبــل  مــن  اإلجبــاري  التجنيــد  هبــدف  اخلطــف 

الكرديــة.
التابعــة  احملليــة  امليليشــيات  قبــل  مــن  بشــرية  النســاء كــدروع  اســتخدام 

املســلحة. املعارضــة  فصائــل  بعــض  قبــل  ومــن  احلكوميــة،  للقــوات 
التنظيمــات  قبــل  مــن  العامــة  الســاحات  واإلذالل يف  والضــرب  اجللــد 

املتشــددة. اإلســالمية 

الســورية  الشــبكة  مديــر  الغنــي  عبــد  فضــل  يقــول 
اإلنســان: لحقــوق 

فــي  الشــامل  للحــل  �أفــق  أي  وجــود  لعــدم  »نظــرًا 
الجزئيــة،  الحلــول  إلــى  اللجــوء  مــن  أقــل  فــا  ســوريا، 
وفــي قضيــة المــرأة تحديــدًا، نــرى قصــورًا صارخــًا فــي 
مجــال الرعايــة بعــد فقــدان الــزوج أو المعيــل، وفــي 
إعــادة التأهيــل فــي حــال التعــرض للعنــف الجنســي أو 
التعذيــب أو االعتقــال، وتــكاد تكــون المنظمــات العاملــة 
فــي هــذا الشــأن محــدودة جــدًا، يجــب أن تكــون قضيــة 
المــرأة علــى رأس أولويــات الــدول الداعمــة للشــعب 

الســوري«.

تعتمــد منهجيــة التقريــر بشــكل رئيــس علــى عمليــات الرصــد واملراقبــة اليوميــة 
الــيت تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل مســتمر منــذ عــام 
2011، حيــث نقــوم ابلتواصــل مــع الضحــااي أنفســهن، أمــا يف حــاالت 
ســبع  نعــرض  التقريــر  هــذا  يف  األهــايل،  مــع  ابلتواصــل  فنقــوم  االعتقــال 
شــهادات جــرى انتقاؤهــن كحــاالت ابرزة مــن بــني العديــد مــن احلــاالت 
األخــرى، وقــد جــرت املقابــالت ابللغــة العربيــة، ويف حــال عــدم التمكــن 
مــن اللقــاء املباشــر قمنــا ابالتصــال عــرب الســكايب، ألســباب أمنيــة، مجيــع 
مــن حتــدث طلــب تغيــري امســه بســبب اخلــوف علــى الســالمة الشــخصية أو 
ســالمة أقــرابء لــه يف ســوراي، ومنتلــك األمســاء احلقيقــة وعناويــن االتصــال لــكل 
مــن أجرينــا معهــم مقابــالت، وقــد أوضحنــا اهلــدف مــن الشــهادات وحصلنــا 
علــى موافقتهــن يف اســتخدامها، إضافــة إىل ذلــك قمنــا بتحليــل جمموعــة 
واســعة مــن صــور وفيديوهــات الضحــااي والقصــف، واالتصــال املباشــر أو 

زايرة املناطــق الــيت حصلــت فيهــا عمليــات القصــف.

ابلرغــم مــن كل ذلــك فإننــا نؤكــد دائمــاً أن مــا مت توثيقــه يف ســوراي ُيشــكل 
احلــد األدىن مــن االنتهــاكات، وذلــك بســبب صعــوابت أصبحــت مشــهورة 
مــن  املناطــق، واخلــوف  الشــديد االضطــراب يف خمتلــف  األمــي  كالوضــع 
التهديــد واملالحقــة، وقطــع الكهــرابء واالتصــاالت، لكــن يف تقاريــر املــرأة 
غالبــاً ماتضــاف صعــوابت مــن نــوع آخــر، خاصــة فيمــا يتعلــق ابلقضــااي 
أن  اعتقــاد  يســود  حيــث  االعتقــال،  ومســألة  اجلنســي،  ابلعنــف  املتعقلــة 
اإلفصــاح عــن أي معلومــة قــد يُعــرض املعتقلــة ملزيــد مــن التعذيــب أو اخلطــر، 
وابلتأكيــد يُــربر اجملتمــع الســوري ذلــك أبن عمليــات التوثيــق الــيت قمنــا هبــا، 
مبــا فيهــا الــيت مت إرســاهلا إىل املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان أو املقرريــن 
اخلــواص، أو إىل جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، أو إىل دول ذات نفــوذ 

عاملــي، مل أتِت أبي نتيجــة ملموســة حــىت اآلن.
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ثانيًا: الملخص التنفيدي: 

يركــز التقريــر بشــكل رئيــس علــى االنتهــاكات الــيت حصلــت حبــق املــرأة الســورية مــن قبــل خمتلــف أطــراف النــزاع يف ســوراي وحــدث معظمهــا يف عــام 2015، 
وذلــك ابعتبــار أن األعــوام الســابقة قــد متــت تغطيتهــا يف العديــد مــن التقاريــر الســابقة كان آخرهــا تقريــر محــل عنــوان “جــرف اليامســني”، لكــن اإلحصائيــات 

الرئيســة تشــمل كامــل املــدة مــا بــني آذار/ 2011 حــىت هنايــة تشــرين األول/ 2015.

4. التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 300 أنثى يتوزعون إىل:
• 208 إانث ابلغات.

• 92 أنثى طفلة. 

- تنظيم داعش: 233 أنثى يتوزعون إىل:
•  156 أنثى ابلغة.
•  77 أنثى طفلة. 

- تنظيم جبهة النصرة:67  أنثى يتوزعون إىل:
• 52 أنثى ابلغة.

• 15 أنثى طفلة. 

5. فصائل املعارضة املسلحة: 711 أنثى يتوزعون إىل:
• 494 أنثى ابلغة.
• 217 أنثى طفلة.

6. قوات التحالف الدويل: 70 أنثى يتوزعون إىل:
•   39 أنثى ابلغة.

•   31 أنثى طفلة. 

فقد سجلنا مقتل ما اليقل عن 20112 أنثى يتوزعون إىل:
•  13881 أنثى ابلغة. 

•  6231 أنثى طفلة، يتوزعون حبسب اجلهة املسؤولة إىل:

1. القوات احلكومية: 18917 أنثى يتوزعون إىل: 
•  13069 أنثى ابلغة.
• 5848 أنثى طفلة. 

2. القوات الروسية: 72 أنثى يتوزعون إىل:
•  48 أنثى ابلغة.

•  24 أنثى طفلة. 

3. قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 42 أنثى يتوزعون إىل:
• 33 أنثى ابلغة.

• 9 إانث طفالت.    

http://sn4hr.org/arabic/?p=3649
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أما من انحية االعتقال فقد سجلنا اعتقال ما اليقل عن 8614 أنثى، يتوزعون إىل: 
8005 أنثى ابلغة.  •  
609 أنثى طفلة.   •  
بينما قتل 51 منهن بسبب التعذيب.

وتتوزع املعتقالت حبسب اجلهة الفاعلة إىل: 
القوات احلكومية:  .1  

          حتتجز القوات احلكومية ما اليقل عن 7029 أنثى يتوزعون إىل:
6711 أنثى ابلغة.  •  
318 أنثى طفلة.   •  

أصبح 1115 من املعتقالت على يد القوات احلكومية يف عداد املختفني قسرايً، وقد سجلنا مقتل ما اليقل عن 38 امرأة منهن بسبب التعذيب.

قوات اإلدارة الذاتية الكردية: اعتقلت ما اليقل عن 69 أنثى يتوزعون إىل:  .2  
35 أنثى ابلغة.  •  

34 أنثى طفلة.   •  

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:   .3  
تنظيم داعش: 639 أنثى يتوزعون إىل:  -  

620 أنثى ابلغة.  •  
19 أنثى طفلة.   •  

          وقد سجلنا مقتل ما اليقل عن 13 أنثى بسبب التعذيب.

فصائل املعارضة املسلحة: حتتجز ما اليقل عن 877 أنثى يتوزعون إىل:  .4  
639 أنثى ابلغة.  •  
238 أنثى طفلة.  •  

كمــا يوثــق التقريــر أنواعــاً أخــرى مــن االنتهــاكات مثــل التضييــق علــى النســاء يف احلركــة وإجبارهــن علــى ارتــداء لبــاس معــني، وحرماهنــن مــن التعليــم والعمــل 
وإجبارهــن علــى الــزواج القســري.
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أ: القتل خارج نطاق القانون:
مارســت القــوات احلكوميــة عمليــات القتــل بشــكل واســع وممنهــج، عــرب القصــف العشــوائي ابلصواريــخ واملدفعيــة والغــازات الســامة والرباميــل املتفجــرة، 
وصــواًل إىل عمليــات ذبــح لنســاء ابلســكاكني كمــا حصــل يف العديــد مــن اجملــازر الــيت حتمــل صبغــة طائفيــة، وغــري ذلــك مــن أنــواع خمتلفــة لألســلحة، 
بشــكل يومــي مســتمر مشــل خمتلــف احملافظــات الســورية، خلــف كل ذلــك مقتــل 18917 أنثــى يتوزعــون إىل 13069 أنثــى ابلغــة، و5848 أنثــى 
طفلــة منــذ آذار/ 2011 حــىت 31/ تشــرين األول/ 2015، مســجالت لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابالســم والصــورة والفيديــو وزمــان 
ومــكان القتــل، مــن بينهــن مــا اليقــل عــن 748 ســيدة قتلــوا برصــاص قنــاص، والقنــاص علــى علــم اتم أبنــه يســتهدف امــرأة، وتصــل نســبة الضحــااي مــن 

النســاء إىل قرابــة 9 % مــن اجملمــوع الكلــي للضحــااي املدنيــني وهــي نســبة مرتفعــة جــداً وُتشــري إىل تعمــد اســتهداف املدنيــني.
إضافــة إىل عمليــات القتــل املباشــر، فقــد تســبب التعذيــب وظــروف االحتجــاز مبقتــل مــا اليقــل عــن 38 ســيدة، ورصــدان تلــك الظاهــرة بشــكل موســع 

ثالثــًا: االنتهــاكات مــن قبــل القــوات الحكوميــة )قــوات األمــن والجيــش والميليشــيات 
المحليــة واألجنبيــة(:

يف العديــد مــن التقاريــر الــيت تتحــدث عــن أســاليب التعذيــب 
ومراكــز االحتجــاز، كان آخرهــا تقريــر اهلولوكوســت املصــور.
1970، مــن مدينــة الرســن  الســيدة مــرمي الــدايل، مواليــد 
اجملــال اإلغاثــي، قضــت يف  يف حمافظــة محــص، انشــطة يف 
مكتــب  اســتهداف  نتيجــة   ،2015 الثــاين/  تشــرين   /17
التابــع  رعايــة الطفــل واألمومــة يف الرســن ابلطــريان احلــريب 

احلكوميــة. للقــوات 

الســيدة نــدوى حســن علــوان، مــن خميــم الريمــوك مبدينــة دمشــق، 
إصابتهــا  نتيجــة  قضــت  اجلنســية  فلســطينية   ،1943 مواليــد 
حصــار  بســبب  والطبيــة  الغذائيــة  املــواد  ونقــص  ابلتجفــاف 
القــوات احلكوميــة جلنــوب العاصمــة دمشــق يف 22/ كانــون 

.2015 صورة للسيدة مرمي الدايل.الثــاين/ 

الســيدة فايــزة أنيــس، مــن مدينــة املليحــة بريــف دمشــق، قضــت يف خميــم الوافديــن بريــف دمشــق برصــاص قنــاص اتبــع للقــوات احلكوميــة أثنــاء حماولتهــا اخلــروج 
مــع عائلتهــا مــن الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق يف 9/ آذار/ 2015.

الطفلة علياء العمر، من قرية زردان مبحافظة إدلب، مواليد 2000 قضت يف 9/ آب/ 2015 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي على قرية زردان. 

لقــد كانــت سياســة وعمليــات القتــل الــيت مارســتها القــوات احلكوميــة منتشــرة علــى حنــو واســع، مشلــت احملافظــات الســورية كافــة، وبشــكل يومــي منهجــي، مــا 
يُعتــرب جرائــم ضــد اإلنســانية، كمــا تُعتــرب عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز جرائــم حــرب يوميــة مازالــت مســتمرة.

http://sn4hr.org/arabic/2015/06/14/4234/
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ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب:

حبســب ســجالت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن مــا اليقــل عــن 7029 أنثــى مازلــن قيــد االحتجــاز حــىت اآلن، بينهــن 6711 أنثــى ابلغــة، و318 
أنثى طفلة، كما أن من بني املعتقالت ما اليقل عن 1115 حالة يف عداد املختفيات قســرايً، وابلرغم من نكران الســلطات الســورية احتجازهن لديها، 
إال أن رواايت الناجيــات مــن االعتقــال تثبــت وجــود معظمهــن داخــل مراكــز االحتجــاز األمنيــة، ورواايت األهــايل كافــة تؤكــد لنــا أن القــوات احلكوميــة هــي 
مــن قامــت بعمليــات االقتحــام واالعتقــال، كمــا أن قيــام الســلطات الســورية ابإلفــراج عــن املعتقــالت ضمــن صفقــات تبــادل األســرى الــيت جتريهــا مــع فصائــل 
املعارضــة املســلحة، دليــل واضــح علــى قيامهــا ابعتقاهلــن، كمــا أثبتــت صــور قيصــر املســربة وجــود العديــد مــن النســاء املتوفيــات بســبب التعذيــب، وقــد تعرفنــا 

علــى هويــة العديــد منهــن يف دراســتنا اهلولوكوســت املصــور.
تقــوم القــوات احلكوميــة ابعتقــال النســاء تعســفياً، مبدامهــة منازهلــن أو عنــد مرورهــن علــى احلواجــز العســكرية التابعــة هلــا، وغالبــاً ال يكــون هنــاك أســباب 
واضحــة لعمليــة االعتقــال، ويف بعــض األحيــان تعتقــل النســاء بســبب وجــود قرابــة بينهــن وبــني املســلحني يف فصائــل املعارضــة املســلحة، أو النشــطاء، أو جملــرد 

انتمائهــن ملناطــق خارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري.
ال ختتلــف معاملــة القــوات احلكوميــة للمعتقــالت ضمــن مراكــز االحتجــاز عــن معاملتهــا للمعتقلــني، فخــالل التحقيــق تقــوم عناصــر القــوات احلكوميــة مبمارســة 
صنــوف مــن اإلهانــة والضــرب والتعذيــب املمنهــج، ويف بعــض احلــاالت العنــف اجلنســي، وكثــرياً مــا يكــون التعذيــب ليــس النتــزاع اعرتافــات منهــا، بــل لنشــر 
اخلــوف والرعــب بــني املعتقــالت، ومــن أجــل االنتقــام منهــا يف حــال كانــت علــى صلــة قرابــة مــن أحــد معارضــي النظــام الســوري، وبشــكل خــاص املســلحني 

منهــم، إضافــة إلرهــاب اجملتمــع مــن عواقــب اعتقــال النســاء خاصــة أن اجملتمــع الســوري يُعــد مــن اجملتمعــات احملافظــة.
ليــس التعذيــب اجلســدي فقــط مــا تتعــرض لــه املعتقلــة، بــل تعــاين أيضــاً بشــكل كبــري علــى الصعيــد النفســي، خاصــة بســبب مــا ُيشــاع يف اجملتمــع عــن تعــرض 
مجيــع النســاء احملتجــزات لــدى القــوات احلكوميــة لعمليــات عنــف جنســي، مــا ينعكــس ســلباً علــى تعاطــي اجملتمــع معهــا، كمــا حتــرم مــن رؤيــة أســرهتا وأبنائهــا 
أو االتصــال هبــم خــالل فــرتة احتجازهــا يف األفــرع األمنيــة والــيت قــد تصــل إىل أشــهر وســنوات عديــدة وتصبــح يف عــداد املختفــني قســراً، وحبســب الســجالت 

الــيت لدينــا فــإن 99 % مــن حــاالت االعتقــال حتصــل دون مذكــرة قانونيــة أو ســابق إنــذار.

ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام القــوات احلكوميــة يف ســبع حــوادث إبخفــاء قســري للمحتجــزات داخــل الســجون املدنيــة، حيــث تقــوم 
القــوات احلكوميــة ابقتيادهــن إىل جهــات جمهولــة، ومجيــع اللــوايت تعرضــن لإلخفــاء القســري مــن الســجون املدنيــة كــن خيضعــن للمحاكــم امليدانيــة التابعــة 
حملكمــة أمــن الدولــة العليــا، مــا يرجــح صــدور أحــكام إعــدام حبقهــن وتنفيذهــا يف أماكــن جمهولــة، وذلــك كــي التُثــار القضيــة بشــكل أوســع أمــام الــرأي العــام 
أو منظمــات حقــوق اإلنســان. توزعــت احلــاالت الســبع علــى النحــو التــايل: 3 حــاالت إخفــاء مــن ســجن عــدرا املركــزي بدمشــق، 4 حــاالت إخفــاء قســري 

مــن ســجن محــص املركــزي.

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناجيــة مــن االعتقــال أمــرية فــؤاد الطيــار، مواليــد 1974، مــن مدينــة محــاة، وهــي ربــة منزل وانشــطة يف اجملــال 
اإلغاثــي يف املدينــة، اعتقلتهــا القــوات احلكوميــة بعــد مدامهــة منزهلــا يف حــي وادي احلوارنــة، مت اقتيادهــا إىل الفــرع 235 التابــع لشــعبة املخابــرات العســكرية 
مبدينــة دمشــق واملعــروف ابســم فــرع فلســطني، حيــث أمضــت فيــه قرابــة اخلمســة أشــهر، وكانــت شــاهدة علــى عمليــات التعذيــب املمنهــج حبــق املعتقــالت، 

وعلــى إعــدام ثــالث مــن املعتقلــني يف املشــفى 601 )تشــرين العســكري(، أفادتنــا أمــرية بشــهادهتا:

“بتاريــخ 29/ تشــرين األول/ 2014، قامــت عناصــر اتبعــة لفــرع األمــن العســكري مبدينــة محــاة مبدامهــة منــزيل الكائــن يف حــي وادي 
احلوارنــة مبدينــة محــاة، عناصــر األمــن قامــوا بتطويــق املنــزل ومــن مث اقتحامــه وخلــع البــاب الرئيــس، وبعــد وصوهلــم إىل ابحــة املنــزل قامــوا 
ابلســؤال عــي وبــدؤوا بتوجيــه الشــتائم النابيــة واجلارحــة إيل وألفــاظ الكفــر والتوعــد ابلتصفيــة أمــام مجيــع ســكان املنــزل، مث قامــوا بتكبيــل 
يــدي ابألصفــاد احلديدية واقتــادوين إىل الســيارة بطريقــة عنيفــة جــداً أقــرب ماتكــون إىل الســحل، مث وضعــوين يف الســيارة برفقــة 3 مــن 
عناصــر الفــرع الذيــن بــدؤوا بركلــي علــى رأســي، بقيــت 5 أايم يف فــرع األمــن العســكري مبدينــة محــاة، بعدهــا مت حتويلــي إىل الفــرع 235 
واملعــرف ابســم فــرع فلســطني، حيــث أمضيــت فيــه قرابــة 5 أشــهر حمتجــزة يف زنزانــة النســاء برفقــة 11 ســيدة أخــرى بتهــم خمتلفــة، تعرضــت 
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خــالل فــرتة اعتقــايل لقــدر كبــري مــن التعذيــب هبــدف انتــزاع االعرتافــات مــي.
يف املرة الثانية اليت مت اســتدعائي فيها إىل التحقيق بدأ الضابط املســؤول عن التحقيق معي بشــتمي والتفوه أبلفاظ انبية وبدؤوا ابألســئلة 
حــول ابــي احملتجــز لديهــم والــذي تــويف بســبب التعذيــب وذلــك يف أثنــاء فــرتة وجــودي يف الفــرع، مل يكــن لــدي إجــاابت حــول األســئلة الــيت 
يوجههــا احملقــق إيل، وأخــربت احملقــق بذلــك، فاستشــاط غضبــاً وصرخ ألحــد عناصــر الفــرع وقــال لــه )خدهــا ربيهــا خليهــا تعــرف كيــف 
حتكــي(، قــام العنصــر بســحيب مــن غرفــة التحقيــق إىل املمــر وبــدأ بضــريب بواســطة كبــل غليــظ مــن املطــاط، ومــن مث قــام بشــبحي وهــذا 
آخــر مــا أذكــره، حيــث فقــدت الوعــي ألســتعيد الوعــي وأجــد نفســي مكبلــة األيــدي علــى ســرير يف مشــفى تشــرين العســكري، أمضيــت 
يف املشــفى مــدة يومــني شــاهدت خالهلــا وفــاة 3 معتقلــني بســبب التعذيــب مــن قبل شــخص معــروف ابســم عزرائيــل، أحــد املعتقلــني 
متــت تصفيتــه بطريقــة بشــعة جــداً، حيــث اســتمر أحــد عناصــر التمريــض بضربــه إىل أن فقَد الوعــي، مث قــام العنصــر بفتــح وريــد املعتقــل 
ابســتخدام قثطــرة وريديــة وتركــه ينــزف حــىت املــوت، بعــد إعــاديت إىل الفــرع 235، قامــت عائلــيت بدفــع مبلــغ مــايل كبــري ألحــد الضبــاط 

ومــن مث ُأخلــي ســبيلي بتاريــخ 27/ كانــون الثــاين/ 2015”. 
 

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناجيــة مــن االعتقــال )س، ب( مــن مدينــة محــص، مواليــد1990، طالبــة جامعيــة، اعتقلتهــا القــوات 
احلكومية لــدى مرورهــا مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف حــي الربامكــة مبدينــة دمشــق، حيــث كانــت تســتقل حافلــة نقــل عــام، أمضــت قرابــة ثالثــة 

أشــهر يف فــرع اخلطيــب مبدينــة دمشــق، أُطلــق ســراحها بعــد دفــع ذويهــا مبلــغ مــايل كبــري ألحــد الوســطاء، وقــد أفادتنــا بشــهادهتا:

“بتاريــخ 25/ آذار/ 2015 ولــدى ذهــايب إىل قســم شــؤون الطلبــة يف جامعــة دمشــق الســتكمال أوراق تتعلــق بتخرجــي، أوقفــت 
عناصــر الدفــاع الوطــي التابــع للقــوات احلكوميــة واملوجــودة علــى نقطــة تفتيــش اثبتــة هلــا، احلافلــة الــيت كنــت أســتقلها وهــي حافلــة نقــل 
عــام، طلــب العناصر مــن الــركاب البطاقــات الشــخصية، وبعــد حنــو عشــر دقائــق جــاء أحــد عناصــر احلاجــز وســأل عــي وطلــب مــي النــزول 
مــن احلافلــة، نزلــت، وقــام العناصــر بتكبيــل يــدي وأخــربوين أبين مطلوبــة ألحــد األفــرع األمنيــة واتصلــوا ابلفــرع، جــاءت عناصر الفــرع إىل 
احلاجــز واقتــادوين بســيارة الفــرع بعــد أن قامــوا بتغطيــة عيــي، وبــدأت الرحلــة إىل الفــرع الــيت ختلَّلهــا الكثــري مــن الشــتائم والنكــز أبمخــص 
البندقيــة، وصلنــا إىل الفــرع حيــث قامــت عناصــر الفــرع أبخــذ بيــاانيت الشــخصية ومجيــع مــاكان حبــوزيت، وأودعــوين يف زنزانــة مجاعيــة حتــوي 
5 نســاء ُأخــرايت، مجيعهــم رابت منــزل مــن مدينــة الزبــداين بريــف دمشــق، بقيــت يف الزنزانــة قرابــة 3 أايم دون حتقيــق ودون توجيــه أي 
هتمــة إيل، يف اليــوم الرابــع اســتدعاين احملقــق واقتــادين العناصــر إىل غرفــة التحقيــق مــع كــمٍّ كبــري مــن اإلهــاانت والشــتائم، أخــربين الضابــط 
املســؤول عــن التحقيــق أبن هنــاك هتمــاً موجهــة إيل تتعلــق بقيامــي أبعمــال متــسُّ هيبــة الدولــة وإضعــاف الشــعور ابالنتمــاء القومــي، أنكــرت 
ذلــك فأخــربين أبن كل شــيء موثــق لديــه وأهنــم جينــدون مــن يقــوم إبحصــاء حــىت عــدد حــركات التَّنفــس الــيت نقــوم هبــا، اســتمر التحقيــق 

ملــدة ثالثــة أايم، ختلَّلهــا الكثــري مــن الضــرب واإلهانــة وشــتم األعــراض والعبــارات الطائفيــة واالهتــام ابخليانــة والعمالــة.
ــَه إيل مــن هُتــم علــى أمــل أن ينتهــي العذاب واإلهانــة اليوميــة مــن احملققــني، أمضيــت يف الفــرع  بعــد ثالثــة أايم قــررت االعــرتاف بــكل مــا ُوجِّ
15 يومــاً، مت نقلــي بعدهــا إىل ســجن عــدرا لــإلانث كإيــداع لصــاحل حمكمــة مكافحــة اإلرهــاب، أمضيــت 3 أشــهر يف ســجن عــدرا، مث 

أُفــرج عــي بعــد دفــع أهلــي مبلغــاً ماليــاً ألحــد الوســطاء”.

ملــى نــواف الباشــا مــن منطقــة التــل بريــف حمافظــة دمشــق، مواليــد 1991، اعتقلتهــا القــوات احلكوميــة بتاريــخ 16/ تشــرين الثــاين/ 2014، إثــر كمــني يف 
منطقــة التــل، ومت توقيفهــا يف فــرع األمــن السياســي التابــع للقــوات احلكوميــة مــدة أربعــة أشــهر ومت حتويلهــا إىل ســجن عــدرا، مــازال مصريهــا جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وابلنســبة لعائلتهــا أيضــاً حــىت حلظــة إعــداد هــذا التقريــر.  

منــرية حممــد ســريول مــن مدينــة دومــا بريــف دمشــق، متزوجــة ولديهــا أربعــة أطفــال، نزحــت إىل مدينــة دمشــق، يف  15/كانــون الثــاين/ 2015، قامــت 
القــوات احلكوميــة ابعتقاهلــا ويف 1/ آب/ 2015 أخــربان مفــرج عنهــم أهنــم شــاهدوها  يف فــرع اخلطيــب بدمشــق، مــازال مصريهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وابلنســبة إىل عائلتهــا أيضــاً حــىت حلظــة إعــداد هــذا التقريــر.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjFWM0lhTzk0Wjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzU3V01LYVdrVU0/view
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جيم: العنف اجلنسي:

مــورس العنــف اجلنســي علــى حنــو واســع مــن قبــل القــوات احلكوميــة ضــد النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان، بغــرض ردع احلــراك الشــعيب وتركيــع اجملتمــع 
الســوري وإحلــاق العــار بــه، واســتخدمت القــوات احلكوميــة ســالح العنــف اجلنســي يف حمافظــات ومناطــق خمتلفــة، وارتكبــت العديــد مــن جرائــم االغتصــاب 
علــى خلفيــة طائفيــة، كمــا يُعتــرب العنــف اجلنســي أحــد األســاليب الــيت جلــأت إليهــا القــوات احلكوميــة للحصــول علــى معلومــات واعرتافــات مــن احملتجــزات 
لديهــا، وهــو أحــد أبــزر األســباب الــيت دفعــت الســكان للنــزوح ومــن مث اللجــوء نتيجــة خوفهــم مــن ارتــكاب أعمــال عنــف جنســي حبقهــم، وذلــك عندمــا تقــوم 

القــوات احلكوميــة ابقتحــام مناطــق خرجــت عــن ســيطرهتا.

ووثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أعلــى معــدل لســالح العنــف اجلنســي يف بدايــة عــام 2012 حــىت منتصــف عــام 2013، يف الســنة األوىل كانــت 
عمليــات العنــف اجلنســي تتــم خــالل اقتحــام املــدن والبلــدات، وتنفيــذ اجملــازر وعمليــات النهــب والســرقات، كمــا حصــل يف جســر الشــغور مبحافظــة إدلــب، 
وأحيــاء الرفاعــي وكــرم الزيتــون واباب عمــرو وغريهــا يف محــص، ويف حمافظــة الالذقيــة وريــف محــاة، مث امتــدت لتشــمل بقيــة احملافظــات، ومورســت بعــض تلــك 

احلــوادث أمــام األهــل، وجــرت حــاالت عديــدة لتعريــة النســاء يف الطرقــات العامــة، هبــدف كســر إرادة اجملتمــع ككل.

بعــد ذلــك مورســت عمليــات العنــف اجلنســي داخــل مراكــز االحتجــاز حبــق بعــض احملتجــزات، وبشــكل خــاص مــن هلــن صــالت قرابــة مــع عناصــر مــن 
مســلحي فصائــل املعارضــة، كمــا حصلــت عمليــات عنــف جنســي حبــق النســاء بعــد اختطافهــن، كمــا وثقنــا يف تقريــر “العــار املســتدام”.

تقديــرات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتشــري إىل ارتــكاب القــوات احلكوميــة مــا اليقــل عــن 7672 حادثــة عنــف جنســي، يتوزعــون إىل 7244 أثــىن ابلغــة 
و428 أنثــى طفلــة. بــني احلــاالت قرابــة 850 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز.

وقد رصدت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان قيام احلكومة الســورية إبجبار ما اليقل عن 14 امرأة بينهن فتيات دون ســن الـ 18 ابحلديث عرب شاشــة اإلعالم 
احلكومي أبهنن مارســن اجلنس مع مقاتلي املعارضة وذلك بطلب من أهلهن.

إضافــة إىل ذلــك فقــد ســجلنا منــذ بدايــة عــام 2015 وحــىت هنايــة تشــرين 
األول/ 2015، حنــو 82 حالــة زواج قســري لنســاء وفتيــات علــى عناصــر 
اتبعــة للقــوات احلكوميــة، ومت هتديــد الفتيــات وأهاليهــن يف حــال مت الرفــض.

يف 28/ شباط/ 2015، أظهر تسجيل فيديو ُبث على موقع “يوتيوب” 
عــدداً مــن عناصــر اتبعــة للقــوات احلكوميــة وترتــدي اللبــاس العســكري، وهــم 
حيتفلــون بــزواج قســري لقائــد جمموعــة مســلحة يف ميليشــيا الدفــاع الوطــي، 
يُدعــى “معــني ديــوب - أبــو ميــزر” مــن فتــاة ال يتجــاوز عمرهــا 18 عامــاً 

يف إحــدى قــرى حلــب.

مىن حممد، من مدينة محاة، مواليد 1995، يف 12/ أيلول/ 2015، أجربت على الزواج من عنصر اتبع لفرع املخابرات اجلوية مبطار محاة العسكري، 
بعــد أن قــام بتهديــد عائلتهــا ابالعتقــال ومبدامهــة منزهلــم يومياً.

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مــا اليقــل عــن 65 حالــة مــن املعنفــات جنســياً، وذلــك يف كل مــن العاصمــة األردنيــة عمــان، ويف البلــدات 
احلدوديــة مــع تركيــا، أو داخــل ســوراي، لكــن ابلرغــم مــن كل ذلــك فــإن مــا مت توثيقــه ال ُيشــكل ســوى جــزء بســيط جــداً مقارنــة مــع التقديــرات واملؤشــرات 
والشــهادات اليت تؤكد ارتكاب الكثري من حاالت العنف اجلنســي، حيث ترفض املعنفات جنســياً احلديث عن جتربتها، بســبب البعد النفســي، واجملتمعي.

http://sn4hr.org/arabic/?p=4374
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=118&token=IPvOHdHoHtJ6N19AKxPrnIAu5xn4JTjh


املرأة السورية يف وسط األعصار

Syrian Network for Human Rights      2511-11-2015الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

انعكــس ســالح العنــف اجلنســي بشــكل فظيــع علــى اجملتمــع الســوري، وبشــكل خــاص علــى املعنفــات جنســياً؛ مــا تســبب حبــاالت اهنيــار نفســي واجتماعــي 
واســعة جــداً، وخاصــة يف حــال حصــول محــل أو والدة.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــدة حــاالت اغتصــاب قامــت هبــا بشــكل رئيــس ميليشــيات مواليــة للحكومــة الســورية، يتــم ذلــك غالبــاً يف مراكــز 
االحتجــاز الغــري نظاميــة وغالبــاً مــا تنتهــي جرميــة االغتصــاب بقتــل الضحيــة، إمــا مــن قبــل امليليشــيات، ويف بعــض احلــاالت مــن قبــل األهــل.

سجلنا ثالثة أمناط رئيسة متت خالهلا عمليات العنف اجلنسي: 
)أ( أثناء االقتحامات واملدامهات.

)ب( داخل مراكز االحتجاز.
)جـ( بعد اخلطف.

ومتكنا بعد حماوالت استمرت ألشهر طويلة من الوصول إىل حاالت جديدة مل تكن مسجلة لدينا يف تقارير سابقة.

)أ( أثناء االقتحامات واملدامهات:
اإلثنــني 22/ نيســان/ 2013، دامهــت عناصــر اتبعــة لفــرع األمــن العســكري التابــع للقــوات احلكوميــة يف مدينــة الالذقيــة، حــي الصليبيــة، وأثنــاء مدامهــة 
أحــد منــازل احلــي، أقــدم العناصــر علــى احتجــاز فتــاة تبلــغ مــن العمــر 21 عامــاً يف غرفــة منفصلــة، وحاولــوا ابتزازهــا جنســياً والتحــرش هبــا، مــا دفــع الفتــاة 
واألهــل إىل الصــراخ، فقامــت العناصــر بشــتم وضــرب العائلــة أبكملهــا، وانســحبت بعدهــا مــن احلــي، وقــد وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هــذه 

احلادثــة عــرب مقابلــة مباشــرة مــع الضحيــة يف مدينــة أنطاكيــة الرتكيــة.

)ب( داخل مراكز االحتجاز:
الناجيــة مــن االعتقــال بيــان.ح، مواليــد 1994، وهــي طالبــة جامعيــة، غــري متزوجــة، اعتقلــت يف مدينــة محــص بتاريــخ 7/ آذار/ 2014، مــن قبــل قــوات 
األمــن العســكري، مث قامــوا بنقلهــا إىل الفــرع 215 حبــي كفرسوســة بدمشــق، وعنــد وصلوهــا الفــرع طلــب منهــا أحــد عناصــر الفــرع واملــوكل مبهمــة تفتيــش 

املعتقــالت الواصــالت حديثــاً، طلــب منهــا التعــري بشــكل كامــل أمامــه حبجــة التفتيــش.
 حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع بيان، وأفادتنا بشهادهتا:

“بتاريــخ 18/ آذار/ 2014 وبعــد نقلــي مــن فــرع األمــن العســكري مبدينــة محــص إىل الفــرع 215، طلــب مــي أحــد عناصــر الفــرع 
-املدعــو أبــو ســومر وهــو شــخص مــوكل مبهمــة تفتيــش املعتقلــني الواصلــني حديثــاً إىل الفــرع-، التعــري بشــكل كامــل حبجــة التفتيــش، 
رفضــت ذلــك وأخربتــه أنــي لــن أفعــل ذلــك أبــداً، فاهنــال علــي ابلضــرب والشــتائم ووجــه إيل عبــارات غــري الئقــة مثــل أنــي أمــارس اجلنــس 

مــع املســلحني املعارضــني، وقــام بنــزع احلجــاب عــن رأســي وفّتشــي بطريقــة ُمهينــة جــداً، وأقــرب مــا تكــون إىل التحــرش”.

)جـ( بعد اخلطف:
بتاريــخ 4/ حزيــران/ 2015، أقدمــت جمموعــة مســلحة مــن ميليشــيا الدفــاع الوطــي التابعــة للقــوات احلكوميــة علــى اختطــاف حافلــة نقــل عــام تُِقــلُّ ثــالث 
فتيــات مــن طلبــة جامعــة البعــث، وذلــك أثنــاء مــرور احلافلــة علــى طريــق محــاة ســلمية، أمضــت الفتيــات الثــالث مــدة 27 يومــاً يف معتقــل ســري كان 
عبــارة عــن مغــارة جبليــة يف منطقــة الســلمية بريــف محــاة وهــي منطقــة ختضــع لســيطرة القــوات احلكوميــة وامليليشــيات التابعــة هلــا، تعرضــت الفتيــات الثــالث 
لالغتصــاب مــن قبــل اخلاطفــني، مث متَّ إطــالق ســراح اثنتــني منهــن بعــد دفــع ذويهــم مبالــغ ماديــة للخاطفــني وبوســاطة فــرع األمــن العســكري مبدينــة محــاة، 
بينمــا قُتلــت إحداهــن مــن قـَبَــِل اخلاطفــني بســبب رفــض عائلتهــا دفــع الفديــة املاليــة ألهنــا تعرضــت لالغتصــاب وفضلــت عائلتهــا بقــاء مصــري ابنتهــم جمهــواًل، 

ألهنــم ســيتعرضون للنَّبــذ مــن اجملتمــع يف حــال إشــاعة احلادثــة.
متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من احلديث مع والد إحدى الضحااي، أخربان السيد ) خ. س( والد الضحية )ا.س( بتفاصيل احلادثة السابقة.
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لقــد ارتكبــت القــوات احلكوميــة أفعــال العنــف اجلنســي والتعذيــب اجلنســي، الــي تُعــد اعتــداًء فظيعــاً علــى الكرامــة اإلنســانية، وانتهــاكاً 
صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وقــد نفَّــَذت ذلــك يف إطــار هجــوم واســع النطــاق، اســتهدف املدنيــن يف مناطقهــم، كمــا اســتهدف 
احملتجزيــن علــى حنــو منهجــي، وُتشــكل هــذه األفعــال جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب مبوجــب القانــون الــدويل العــريف ونظــام رومــا 

املُنِشــئ للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

بــدأت القــوات الروســية هبجماهتــا العســكرية اجلويــة منــذ األربعــاء 30/ أيلــول/ 2015 وقصفــت القــوات الروســية بشــكل رئيــس مناطــق جتمــع املدنيــني، 
ويــدل ارتفــاع حصيلــة الضحــااي مــن النســاء واألطفــال علــى ذلــك، وثقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 72 أنثــى يتوزعــون إىل 38 أنثــى ابلغــة، 
و34 أنثــى طفلــة؛ نتيجــة قصــف طــريان حــريب يُزعــم أنــه روســي، وهــذه حصيلــة مرتفعــة جــداً يف شــهر واحــد، ومؤشــر علــى أن القــوات الروســية تســتهدف 

املدنيــني.

اخلميــس 8/ تشــرين األول/ 2015 قصــف طــريان حــريب يُزعــم أنــه روســي منطقــة وادي العيــون مشــال غــرب مدينــة خــان شــيخون يف حمافظــة إدلــب بثالثــة 
صواريــخ؛ مــا تســبب مبقتــل الســيدة ليلــى األســعد. 

اخلميس 15/ تشــرين األول/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل 13 ســيدة بعد قصف طريان حريب يُزعم أنه روســي صاروخاً على 
مبــىن ســكي يف قريــة الغنطــو يف حمافظــة محــص اختذتــه عائلــة مــن آل عســاف ملجــًأ هلــا.

أ: القتل خارج نطاق القانون:
انضمــت القــوات الكرديــة إىل اجلهــات الفاعلــة الرئيســة يف ســوراي منــذ متــوز/ 2012 حينمــا ظهــرت قــوات محايــة الشــعب “اجلنــاح املســلح حلــزب االحتــاد 
الدميقراطــي” وانضــم احلــزب وقواتــه فيمــا بعــد إىل قــوات اإلدارة الذاتيــة “الكرديــة”، الــيت أعلــن عــن أتسيســها يف كانــون الثــاين/ 2014، وســيطرت علــى 

بعــض املناطــق يف مشــال وشــرق ســوراي، ويشــكل حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وقواتــه النــواة الرئيســة ملــا أُطلــق عليــه الحقــاً اســم اإلدارة الذاتيــة.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 42 أنثــى يتوزعــون إىل 33 أنثــى ابلغــة، و9 إانث طفــالت علــى يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة حــىت 
حلظــة طباعــة هــذا التقريــر، وقــد قتــل أغلبهــن عــرب عمليــات القصــف العشــوائي أو عــرب عمليــات القتــل املباشــر ابلرصــاص خــالل عمليــات الدهــم واالقتحــام 

يف مناطــق ســيطرهتا، أو عــرب عمليــات القنــص.
نبيهــة الصيــاح، مــن قريــة صــاي غــول بريــف حلــب، مواليــد 1998، متزوجــة، وجــدت جثتهــا مرميــة علــى طريــق الرقــة -تــل أبيــض، وقــام ســائق بدفنهــا يف 
قريــة كورمــازه، تعرضــت لثــالث رصاصــات مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف 4/ آب/ 2015، كمــا أخــربوان بذلــك، وقــام أقارهبــا ابســتخراج اجلثــة 

ودفنهــا يف قريــة صــاي غــول.
  

رابعًا: االنتهاكات من قبل القوات الروسية:

خامسًا: االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0S01TWEEya052MUU
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األحــد 2/ آب/ 2015 ســجلنا مقتــل الســيدة هنــاء إمساعيــل العمــوري، مــن قريــة صريــن بريــف حلــب، نتيجــة إطــالق رصــاص عشــوائي مــن قبــل قــوات 
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، وذلــك بعــد اشــتباك مســلح بــني عناصــر اإلدارة الذاتيــة وتنظيــم داعــش، حيــث قامــت عناصــر اإلدارة الذاتيــة جبمــع ســكان القريــة 
يف ســاحة قريــة الصاللــوة واحتجزهتــم يف منــازل أبعــداد كبــرية مــدة يومــني متتاليــني، وقامــت إبطــالق النــار مباشــرة علــى هــذه املنــازل لتُثــري اخلــوف والرعــب 

لــدى الســكان، مــا تســبب مبقتــل الضحيــة.

الســيدة نويــر شــاهر احملــل، مــن قريــة األربعــني يف حمافظــة الرقــة، يف 10/ أاير/ 2015 قضــت نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة 
علــى طريــق حلــب – تــل متــر يف ريــف مدينــة رأس العــني التابعــة حملافظــة احلســكة. 

الســيدة صبحــة فرحــان احلبــش، مــن قريــة الــرزازة يف حمافظــة احلســكة، يف 13/ أاير/ 2015، قضــت نتيجــة قصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة 
الكرديــة اســتهدف بلــدة تــل متــر أثنــاء تواجدهــا يف البلــدة.

ــم حــرب، وكل تلــك  ــة عــر عمليــات القصــف العشــوائي والقتــل أفعــااًل تشــكل جرائ ــة الكردي ارتكبــت القــوات التابعــة لــإدارة الذاتي
اجلرائــم تنتهــك القانــون الــدويل اإلنســاين علــى حنــو صــارخ، فاحلــزب ابعتبــاره ســلطة أمــر واقــع جيــب أن يلتــزم مبعايــر القانــون الــدويل 

اإلنســاين.

ابء: االعتقال واخلطف:
مــع بدايــة عــام 2014 بــدأت قــوات اإلدارة الذاتيــة 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 
اإلجباري”، وطالت االعتقاالت النســاء والقاصرات بشــكل كبري وأصبحت النســاء يف مناطق ســيطرة 
للخطــف واالقتيــاد اإلجبــاري إىل معســكرات  الكرديــة، مالحقــات ويتعرضــن  الذاتيــة  قــوات اإلدارة 
التدريــب الــيت تشــرف عليهــا قــوات محايــة الشــعب الكرديــة يف حــال رفضــوا التجنيــد، كمــا منعــت النســاء 

مــن الــزواج حلــني االنتهــاء مــن خدمتهــن يف التجنيــد اإلجبــاري.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام قــوات محايــة الشــعب الكرديــة ابعتقــال حنــو 69 امــرأة 
بينهــن 34 طفلــة دون ســن 18 عامــاً، منــذ بدايــة عــام 2014 وحــىت هنايــة تشــرين األول/ 2015 

وذلــك مــن أجــل التجنيــد اإلجبــاري. 

الســبت 4/ نيســان/ 2015 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ابعتقــال 
الطفلــة ديلــرب أمحــد حجــي، تبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، مــن مدينــة عــني العــرب مبحافظــة حلــب هبــدف 

التجنيــد القســري.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناجيــة مــن االعتقــال )مســر .ب(، مــن مدينــة عامــودا 
مبحافظــة احلســكة، مواليــد 1980، وتعمــل مدرســة يف إحــدى مــدارس املدينــة، اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة 
لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة مــن أمــام منزهلــا يف عامــودا، أمضــت مســر ثالثــة أايم يف معتقــل ســري يف 
مدينــة عامــودا، مل تتمكــن مــن حتديــد مكانــه، أُفــرج عنهــا دون توجيــه أي اهتــام هلــا، أفادتنــا مســر بشــهاهتا:

صــورة مــن البــاغ الــذي يتــم توزيعــه علــى الشــباب 
ممــن يشــملهم قــرار التجنيــد اإلجبــاري

صــورة للدفــر الــذي أصدرتــه اإلدارة الذاتيــة التابعــة 
حلــزب االحتــاد الدميقراطــي ملــا أمستــه واجــب الدفــاع 

املدين. 

- https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWWFZai1SU0p3cVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95YlVpc0d3dlhtSjQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95Rmw2aEJwa0oxR28/view


Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

املرأة السورية يف وسط اإلعصار

2015-11-25 14

“بتاريــخ 11/ تشــرين األول/ 2015، وعندمــا كنــت أمــام منــزيل صباحــاً برفقــة طفلــيت اســتعداداً للذهــاب إىل املدرســة، مسعنــا أصــوات 
إطــالق انر كثيــف مــع مــرور موكــب لتشــييع أحــد قتلــى قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، اصطدمــت ســيارة مــن املوكــب بســياريت الــيت كنــت 
أركنهــا أمــام املنــزل، وعلــى الفــور ترجلــت عــدة عناصــر مســلحة مــن موكــب التشــييع وبــدؤوا إبطــالق الرصــاص بشــكل عشــوائي ابلقــرب 
مــي ومــن طفلــيت، تــال ذلــك قــدوم ثالثــة عناصــر منهــم ليصحبــوين ابلقــوة إىل الســيارة، حيــث قــام أحدهــم بلــيِّ ذراعــي بشــكل عنيــف 
جــداً مث رمــى يب داخــل الســيارة، الحقــاً وبعــد وصــويل إىل مــكان جمهــول كان أقــرب مــا يكــون إىل دائــرة حكوميــة قامــوا بتحويــل غرفهــا إىل 
معتقــالت مؤقتــة، اّدعــوا أبين ســبب احلــادث املــروري وطالبــوين أبجــور تصليــح ســيارهتم، وهــددوين أبين لــن أرى مشــس عامــودا مــرة أخــرى 
مــا مل أدفــع هلــم املبالــغ املاليــة الــيت طلبوهــا كتعويــض، مل يكــن هنــاك أي حتقيــق أو هُتــم أو حــىت حمقــق طيلــة األايم الثالثــة الــيت أمضيتهــا يف 
املعتقــل الســري، أفرجــوا عــي بعــد ثالثــة أايم، بعــد أن عصبــوا عيــي وألقــوا يب مــن الســيارة يف منتصــف الطريــق القريــب مــن منــزيل، خــالل 
فــرتة اعتقــايل مل أتعــرض للضــرب، لكــن كانــوا دائمــاً يقومــون ابلشــتم واإلهانــة ابلكلمــات النابيــة وويهددونــي أهنــم ســيجلبون طفلــيت مــن 

املنــزل ويذحبوهنــا إن مل أقــم بدفــع املبالــغ املاليــة”.

1. تنظيم داعش )ُيطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(:
قــام تنظيــم داعــش منــذ أتسيســه يف9/ نيســان/ 2013، ابالنتشــار والتوســع يف املناطــق الــيت كانــت خاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة، وشــن العديــد 
مــن اهلجمــات يف بدايــة عــام 2014 ضــد مــدن وبلــدات الرقــة واحلســكة وديــر الــزور وحلــب ومحــص ومحــاة للســيطرة عليهــا، كمــا قصــف مناطــق خاضعــة 

لســيطرة النظــام الســوري.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
خلَّفت عمليات القصف العشــوائي واالشــتباكات لتنظيم داعش وتفجري الســيارات املفخخة يف أماكن مكتظة ابملدنيني، مقتل 233 أنثى، يتوزعون إىل 
156 أنثــى ابلغــة، و77 أنثــى طفلــة، بينمــا أعــدم تنظيــم داعــش 9 نســاء، رميــاً ابلرصــاص بينهــن امــرأة واحــدة قطــع رأســها، بتهــم تتعلــق ابلســحر والعمالــة، 

كمــا قتــل ســبع نســاء رمجــاً ابحلجــارة، علــى خلفيــة اهتامهــن ابلــزان، وذلــك يف كل مــن ديــر الــزور، والرقــة، وريــف محــاة الشــرقي.
الســيدة ســلوى بشــري حــدو، مــن حــي املفــيت يف مدينــة احلســكة، متزوجــة ولديهــا مخســة أطفــال، يف 6/ أاير/ 2015 قضــت نتيجــة اســتهداف تنظيــم 

داعــش للحــي بقذائــف اهلــاون.  

الســيدة بديعــة حممــد أســعد، مــن مدينــة تدمــر مبحافظــة محــص، يف 18/ أاير/ 2015 قضــت مــع زوجهــا وابنتهــا وابــن ابنتهــا؛ نتيجــة انفجــار لغــم بســيارته، 
زرعــه تنظيــم داعــش علــى الطريــق الــدويل وذلــك أثنــاء حماولتــه اخلــروج مــن املدينــة.

الســيدة ميســاء حممــد الدعــاس، طبيبــة مــن مدينــة تدمــر مبحافظــة محــص، يف 18/ أاير/ 2015 قضــت مــع أبيهــا وأمهــا وابنهــا؛ نتيجــة انفجــار لغــم بســيارته 
زرعــه تنظيــم داعــش علــى الطريــق الــدويل وذلــك أثنــاء حماولتــه مــن اخلــروج مــن املدينــة.

الســيدة حنــني عثمــان، مــن حــي التضامــن مبدينــة دمشــق، طالبــة يف كليــة طــب األســنان جبامعــة دمشــق، يف 18/ متــوز/ 2015، قضــت نتيجــة ســقوط 
قذيفــة هــاون -علــى منزهلــا يف احلــي-، مــن قبــل تنظيــم داعــش املتمركــز يف منطقــة احلجــر األســود.

سادسًا: االنتهاكات من قبل التنظيمات المتشددة:

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R05NWXFEaENLTzg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R05NWXFEaENLTzg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aExiUEtXcWhVTW8/view
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ابء: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب
املــرأة يف املناطــق الــيت يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش ملزمــة ابلقوانــني الــيت يفرضهــا، وقــد أنشــأ ســجوانً خاصــة ابلنســاء تشــرف عليهــا عامــالت اتبعــات للتنظيــم، 
أغلبهــن مــن املتزوجــات مــن مقاتلــي التنظيــم. التنظيــم النســائي يف مدينــة الرقــة واملعــروف ابســم “كتيبــة اخلنســاء” يقــوم مبالحقــة النســاء والتفتيــش الدقيــق 
هلــن. املخالفــات تبــدأ بعــدم وضــع اخلمــار أو النقــاب، وتوجيــه هتمــة الفحــش يف املظهــر، أو إاثرة الفتنــة، أو عــدم االلتــزام ابللبــاس الشــرعي، ومــدة االعتقــال 

تطــول أو تقصــر حبســب التهمــة املوجهــة، وقــد تنتهــي ابجللــد أو الرجــم أو اإلعــدام.
 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف املــدة الواقعــة بــني بدايــة عــام 2013 حــىت حلظــة إعــداد هــذا التقريــر مــا اليقــل عــن 639 حالــة اعتقــال تعســفي 

لنســاء مــن قبــل عناصــر اتبعــني لتنظيــم داعــش، بينهــن عــدد كبــري مــن الناشــطات يف خمتلــف اجملــاالت.

زينــب حممــد الراجــي، مــن مدينــة ديــر الــزور، تبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، متزوجــة ولديهــا أربعــة أطفــال، يف 22/ آذار/ 2015 اعتقلهــا عناصــر اتبعــون 
لتنظيــم داعــش أثنــاء خروجهــا مــن املناطــق احملاصــرة يف ديــر الــزور؛ للتحقيــق معهــا والتأكــد مــن عــدم وجــود صــالت هلــا مــع القــوات احلكوميــة، ومنــذ ذلــك 

الوقــت مايــزال مصريهــا جمهــواًل ابلنســبة ألهلهــا وللشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أيضــاً.

فائــزة أمحــد مثقــال، مــن قريــة عقــريابت بريــف محــاة، تبلــغ مــن العمــر قرابــة 40 عامــاً، يف 4/ شــباط/ 2015 اعتقلهــا تنظيــم داعــش عندمــا قــررت العــودة 
إىل منزهلــا يف قريــة عقــريابت الــيت يســيطر عليهــا، وكانــت قــد نزحــت مــن منزهلــا منــذ قرابــة العامــني إىل مناطــق خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

كاميليــه ابشــي، مــن مدينــة القريتــني مبحافظــة محــص، تبلــغ مــن العمــر 50 عامــاً، موظفــة متقاعــدة يف بلديــة القريتــني، يف 8/ أيلــول/ 2015 اعتقلهــا تنظيــم 
داعــش مــن منزهلــا بســبب عمــل ابنهــا مــع القــوات احلكوميــة ومايــزال مصريهــا جمهــواًل ابلنســبة ألهلهــا وللشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أيضــاً.

السجن النسائي يف مدينة الرقة:
يقــع ضمــن بنــاء االحتــاد النســائي مبدينــة الرقــة، تشــرف عليــه كتيبــة اخلنســاء )كتيبــة خاصــة ابلنســاء( التابعــة لتنظيــم داعــش، حتتجــز فيــه النســاء املخالفــات 
لتعاليــم تنظيــم داعــش كعــدم التــزام النســاء ابرتــداء املالبــس الشــرعية، واخلــروج مــن املنــزل دون حمــرم، إضافــة إىل األســريات اللــوايت أيســرهن التنظيــم خــالل 

معاركــه يف العــراق، ُيشــرف علــى الســجن “أم الــرباء التونســية” و “أم حممــد األنصاريــة” مــن مدينــة حلــب.
العديــد مــن احملتجــزات يف الســجن النســائي تعرضــوا للتعذيــب بشــكل خــاص علــى يــد عناصــر التنظيــم اللــوايت حيملــن اجلنســية التونســية، كمــا يتــم إجبــار 

احملتجــزات علــى الــزواج مــن عناصــر التنظيــم يف حــال فشــلوا يف إمتــام الــدورة الشــرعية عــدة مــرات. 
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناجيــة مــن االعتقــال الســيدة )فاطمــة .د( مــن مدينــة املياديــن بريــف ديــر الــزور ، تبلــغ مــن العمــر 39 عامــاً، 
وهــي ربــة منــزل وأم خلمســة أبنــاء، اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة لتنظيــم داعــش أثنــاء تواجدهــا يف ســوق املدينــة، أمضــت فاطمــة مــدة يومــني يف مقــر احلســبة يف 
املدينــة، أُفــرج عنهــا الحقــاً بعــد تعهدهــا ابخلضــوع لــدورة شــرعية ســيقيمها التنظيــم الحقــاً، ودفــع ذويهــا مبلــغ ماليــاً ألحــد عناصــر التنظيــم يف مقــر احلســبة، 

أفادتنــا فاطمــة بشــهادهتا:

“بتاريــخ 24/ شــباط/ 2015، أثنــاء تواجــدي يف ســوق املياديــن لتبضــع بعــض االحتياجــات، دامهــت قــوة كبــرية مــن احلســبة ســوق 
املياديــن، وبــدأت ابعتقــال الشــبان ممــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 20و25 عامــاً حبجــج خمتلفــة، منهــا عــدم االلتــزام ابلــزي الشــرعي وغــري ذلــك، 
ولــدى اقرتاهبــم مــي قامــوا ابعتقــال شــاب وأوســعوه ضــرابً ألنــه ســأهلم عــن ســبب اعتقالــه وأخربهــم أنــه غــري مذنــب، مل أســتطع حتمــل مشــهد 
ــمت عظامــه ركاًل وضــرابً، فبــدأت ابلصــراخ وشــتمهم بشــكل ال إرادي، فقامــوا أيضــاً ابعتقــايل وتوجيــه  ذاك الشــاب الصغــري الــذي ُهشِّ
الــكالم املســتفز يل، حيــث وجهــوا بنادقهــم صــويب وبــدؤوا ابلصــراخ وطلبــوا مــي الســري ابجتــاه الســيارة، واصطحبــوين معهــم إىل مقــر احلســبة 
حيــث أمضيــت مــدة يومــني يف زنزانــة حتــوي نســاء أخــرايت متهمــات بتهــم خمتلفــة. ابلنســبة يل كانــت هتمــيت إعاقــة عمــل عناصــر التنظيــم 
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وشــتمهم، عناصــر التنظيــم يف مقــر احلســبة مل يرتكــوا لــوانً مــن الشــتائم إال ووجهــوه يل، وأخــربوين أبين فاســقة وأقــف يف وجــه تطبيــق الشــرع 
اإلســالمي وأن علــي االســتتابة وســيقومون إبعــادة تربيــيت وهتذيــيب، أُفــرج عــي يف 26/ شــباط/ 2015 صباحــاً، بعــد توقيعــي علــى أوراق 

ال أعلــم مــا بداخلهــا ودفــع زوجــي ملبلــغ مــايل ألحــد عناصــر التنظيــم يف مقــر احلســبة”.

ج: تضييق حقوق النساء:
فــرض التنظيــم قوانــني جمحفــة ختــرق حقــوق املــرأة يف حريــة الفكــر الديــي واخلصوصيــة واللبــاس والتنقــل والعمــل والتعليــم، ومُتيِّــز بشــكل صــارخ بــني املــرأة والرجــل، 
وقــد حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع العديــد مــن النســاء اللــوايت فــررَن مــن حمافظــة الرقــة، حيــث حتدثــن عــن حمــاوالت تغيــري قســري هلويــة اجملتمــع 

الســوري ككل، يقــوم هبــا تنظيــم داعــش علــى حنــو منهجــي.

أصــدر تنظيــم داعــش وثيقــة أمساهــا )وثيقــة املدينــة(، حصلنــا 
علــى نســخة منهــا، تضمنــت ســتة عشــر نقطــة وهــي عبــارة عــن 
شــروط جيــب علــى املــرأة التزامهــا وإال ســتتعرض لعقــاب قــد 

يصــل إىل القتــل ومــن هــذه الشــروط:
صورة عن وثيقة املدينة اليت أصدرها تنظيم داعش

)1( التضييق على اللباس:
مجيــع  لســيطرته،  اخلاضعــة  املناطــق  يف  داعــش  تنظيــم  أجــرب 
النســاء علــى ارتــداء لبــاس موحــد يُغطــني فيــه كامــل جســدهن، 
وفــرض عقــوابت كاحلبــس واجللــد واخلضــوع لــدورات شــرعية 
للــوايت خيالفــن، ويف حــال تكــرار املخالفــة تطــال العقــوابت ويل 

أمــر املــرأة )الــزوج – األب – العــم – اخلــال - االبــن(.
)ب( التضييق على حق العمل:

قام تنظيم الدولة مبنع النســاء من العمل يف املناطق اليت يســيطر عليها، وتكررت اعتداءات التنظيم على الطبيبات والصيدالنيات واملهندســات واملوظفات 
العامــالت يف القطــاع العــام، حــىت ُأجــربن مجيعــاً علــى التوقــف عــن العمــل أو مغــادرة مناطــق ســيطرته، وحصــر التنظيــم جمــال عمــل املــرأة يف تعليــم اإلانث يف 

املعاهــد الشــرعية الــيت افتتحهــا، ويف حمــالت بيــع املالبــس للنســاء ومــواد التجميــل، حيــث اشــرتط أن تكــون إدارة هــذه احملــال مــن قبــل اإلانث.
)جـ( التضييق على حق احلركة والتنقل:

منــع تنظيــم الدولــة النســاء يف مناطــق ســيطرته مــن ركــوب وســائل النقــل العامــة بــدون “حمــرم” أي زوجهــا أو أحــد أقارهبــا ممــن حيــرم زواجــه منهــا، كمــا منــع 
النســاء من الســفر والتنقل بني املدن بدون مرافقة احملرم، وابلتايل حرمت املئات من طالبات اجلامعة من التعليم، ألهنن ال يســتطعن التوجه إىل اجلامعات.

 )د( اإلجبار على الزواج )الزواج القسري(:
ســجلنا مــا اليقــل عــن 89 حادثــة زواج لفتيــات مــن عناصــر تنظيــم الدولــة، وقــد أخــربان العديــد مــن ســكان تلــك املناطــق أبن بعــض األهــايل يوافقــون علــى 

تزويــج بناهتــن بســبب اخلــوف أو اإلجبــار، أو طمعــاً ابملــال أو ألهنــم مــن مؤيــدي تنظيــم داعــش.  
)هـ( بيع النساء:

قــام تنظيــم داعــش إبنشــاء ســوق للنخاســة لبيــع النســاء يف مدينــة الرقــة وقــد اعــرتف التنظيــم عــرب اجمللــة الــيت تصــدر عنــه “مــرج دابــق” بقيامــه ببيــع نســاء 
كانــت غالبيتهــن مــن األيزيــدايت املختطفــات مــن العــراق بعــد إجبارهــن علــى اعتنــاق اإلســالم وقــد مت “بيعهــن وتزوجيهــن” لعناصــر مــن التنظيــم نفســه يف 

ريــف حلــب الشــمايل الشــرقي، وريفــي الرقــة واحلســكة.

إن هــذه املمارســات الــي يقــوم هبــا تنظيــم داعــش يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته تشــكل خرقــاً للمــادة 3 املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف، 
وتُعتــر جرائــم حــرب، كمــا انتهــك تنظيــم داعــش العديــد مــن قواعــد القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuUHEwY1hxSGxtWGM/view?pli=1
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2 - تنظيم جبهة النصرة: 
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ بدايــة أتســيس جبهــة النصــرة يف 24/ كانــون الثــاين/ 2012 حــىت اتريــخ طباعــة هــذا التقريــر، قيــام جبهــة 
النصــرة بقتــل 67 أنثــى يتوزعــون إىل 52 أنثــى ابلغــة، و15 أنثــى طفلــة، عــرب عمليــات القصــف العشــوائي أو اإلعــدام أو مــن خــالل إطــالق الرصــاص 

بشــكل عشــوائي أثنــاء مدامهــة منــازل املطلوبــني لديهــا مــن مســلحي املعارضــة.
الســيدة محيــدة جــالد، مــن خميــم الريمــوك دمشــق، فلســطينية حتمــل اجلنســية الســورية، متزوجــة ولديهــا أربعــة أطفــال، يف 22/ أيلــول/ 2015 قضــت علــى 

يــد عناصــر تنظيــم جبهــة النصــرة رميــاً ابلرصــاص بتهمــة تكــرار ســّب الــذات اإلهليــة ومت التنفيــذ عنــد جامــع فلســطني يف احلــي.
   

الطفلــة فاديــة عبــد الكــرمي العبــد هللا، مــن قريــة اخليــارة مبحافظــة إدلــب، يف 21/ أيلــول/ 2015 قضــت علــى يــد عناصــر تنظيــم جبهــة النصــرة بعــد أن قامــوا 
ابقتحــام القريــة ملطــاردة شــخص؛ وقامــوا إبطــالق الرصــاص العشــوائي مــا أدى إىل وفاهتــا. 

الطفلــة ســارة رايض شــربو، مــن قريــة نبّــل مبحافظــة حلــب، يف 18/ متــوز/ 2015 قضــت نتيجــة اســتهداف القريــة مــن قبــل جبهــة النصــرة املتمركــزة يف بلــدة 
مايــر وذلــك بقذائــف صاروخيــة.

لقد ارتكبت التنظيمات اإلسالمية املتشددة، جرمية القتل عرب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز واليت ترقى إىل جرائم حرب.

أ: القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 711 أنثــى يتوزعــون إىل 494 أنثــى ابلغــة، و217 أنثــى طفلــة علــى يــد فصائــل خمتلفــة تتبــع للمعارضــة 
املســلحة، ســقط معظمهــم ابلقصــف العشــوائي الــذي تنفــذه قــوات املعارضــة علــى املناطــق اخلاضعــة لســيطرة القــوات احلكوميــة، وبشــكل خــاص القصــف 

ابســتخدام قذائــف اهلــاون، أو مــن خــالل اقتحــام مناطــق خاضعــة لســيطرة القــوات احلكوميــة، مل نســجل مقتــل أي منهــا عــرب رصــاص القنــاص.
الســيدة آيــة حممــد خــري، مــن منطقــة مظيان بريــف دمشــق، يف 16/ حزيــران/ 2015 قضــت مــع أمهــا وأختهــا وأخيهــا نتيجــة ســقوط صــاروخ كاتيوشــا 

علــى منطقــة ســاحة عرنــوس مصــدره جيــش اإلســالم أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة. 

الســيدة حنــان مصطفــى، مــن مدينــة دمشــق، طالبــة هندســة حواســيب ســنة اثنيــة، يف 1/ أيلــول/ 2015 قضــت نتيجــة ســقوط قذيفــة هــاون داخــل كليــة 
اهلندســة امليكانيكيــة والكهرابئيــة “اهلمــك” مصــدر القصــف جيــش اإلســالم أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســيدة مــي حســان عاقــل، مــن منطقــة  املوكامبــو مبحافظــة حلــب، يف 28/ آب/ 2015 قضــت نتيجــة ســقوط قذيفــة هــاون داخــل منزهلــا يف احلــي، 
مصدرهــا الفرقــة 16 إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة.

ب: اخلطف واالعتقال:
اعتقلــت فصائــل املعارضــة املســلحة مــا اليقــل عــن 877 أنثــى بينهــّن 639 أنثــى ابلغــة، و238 أنثــى طفلــة، يف مناطــق ســواء كانــت خاضعــة لســيطرة 
القــوات احلكوميــة أو مناطــق ختضــع لســيطرة املعارضــة، وكان أعلــى معــدل نســجله العتقــال النســاء مــن قبــل املعارضــة املســلحة خــالل عــام 2014 وذلــك 

بعــد اقتحــام بلــدات ريــف الالذقيــة.

سابعًا: االنتهاكات من قبل فصائل المعارضة المسلحة:

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVpqVFE4WlZTa28/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UUd0Y25PX2hVcUU/view
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وتقــوم بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة بعــد اقتحــام مناطــق خاضعــة لســيطرة القــوات احلكوميــة بعمليــات اعتقــال مجاعيــة أُلســر أبكملهــا، وذلــك هبــدف 
إجــراء صفقــات تبــادل مــع نســاء حمتجــزات مــن قبــل القــوات احلكوميــة.

فصائــل  عرضــت   ،2015 الثــاين/  تشــرين   /1 بتاريــخ 
الغوطــة  منطقــة  علــى  تســيطر  الــيت  املســلحة  املعارضــة 
جمموعــة  يظهــر  فيديــو  دمشــق،  ريــف  مبحافظــة  الشــرقية 
مــن األســرى بينهــم نســاء داخــل أقفــاص حديديــة، قــد 
وزعوهــا بــني األحيــاء الســكنية األكثــر عرضــة لالســتهداف 
ابلطــريان احلــريب التابــع للقــوات احلكوميــة، يف حماولــة مــن 
فصائــل املعارضــة ملنــع قصــف مناطــق الغوطــة الشــرقية مــن 

احلكومــي.  احلــريب  الطــريان 

اتبعــة  فصائــل  اعتقلــت   2013 آب/   /4 اإلثنــني  يــوم 
للمعارضــة املســلحة مــا اليقــل عــن 150 امــرأة تراوحــت 
أعمارهــن بــني 20 و70 عامــاً، وذلــك بعــد اهلجــوم علــى 
قــرى يف ريــف الالذقيــة خــالل عمليــة “حتريــر الســاحل” 
وال زلــن قيــد االعتقــال حــىت اتريــخ إصــدار هــذا التقريــر.

ارتكبــت فصائــل مــن املعارضــة املســلحة عــرب عمليــات القصــف العشــوائي والقتــل والتعذيــب، أفعــااًل تشــكل جرائــم حــرب، وكل تلــك اجلرائــم تنتهــك القانــون 
الــدويل اإلنســاين علــى حنــو صــارخ.

بــدأت قــوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجهــة ضــد تنظيــم داعــش يــوم الثــالاثء 23/ أيلــول/ 2014، وشــنت غــارات عديــدة علــى حمافظــات 
الرقــة وديــر الــزور وإدلــب، خلفــت هــذه اهلجمــات حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 70 أنثــى يتوزعــون إىل 39 أنثــى ابلغــة، 31 

أنثــى طفلــة حــىت اتريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

اخلميــس 11/ حزيــران/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل ســيدتني نتيجــة قصــف قــوات التحالــف الــدويل بلــدة ســلوك يف حمافظــة 
الرقــة. 

الثــالاثء 11/ آب/ 2015 ســجلنا مقتــل ســيدة نتيجــة قصــف قــوات التحالــف منــزاًل ســكنياً ابلقــرب مــن مركــز ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يف قريــة 
أطمــة بريــف حمافظــة إدلــب.

ثامنًا: االنتهاكات من قبل قوات التحالف: 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOU2c0ZnV2OWJsdTA/view
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إىل اجملتمع الدويل واألمم املتحدة:
تكــرر إصــدار الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لتقاريــر ودراســات عــدة حــول خمتلــف ألــوان االنتهــاكات يف ســوراي، ونــرى أن أزمــة املــرأة يف ســوراي . 1

هــي فــرع عــن األزمــة الرئيســة، وال ميكــن أن حُتــل بدوهنــا، لــذا فــإن كل أتخــري يف حــل األزمــة الســورية ســيضاعف بشــكل راديــكايل مــن أزمــة املــرأة، الــيت 
بدورهــا ســتمتد لســنوات بعيــدة.

يتوجــب علــى املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان أن توســع تقاريرهــا فيمــا يتعلــق ابالنتهــاكات حبــق النســاء داخــل ســوراي، كمــا يتوجــب علــى املقرريــن . 2
اخلــواص املعنيــني حبالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي الرتكيــز بشــكل أكــرب علــى عمليــات االختفــاء القســري والتعذيــب واالعتقــال والقتــل لــدى النســاء، 

وغــري ذلــك ممــا ورد يف هــذا التقريــر، وحنــن علــى اســتعداد للتعــاون بشــكل كامــل يف مجيــع احلــاالت الــواردة يف هــذا التقريــر.
تعتــرب الــدول كافــة الــيت تســاعد ومتــد احلكومــة الســورية ابألمــوال والســالح وامليليشــيات متورطــة بشــكل كامــل يف اجلرائــم الــواردة يف هــذا التقريــر، وكذلــك . 3

الــدول الــيت تدعــم مجاعــات مســلحة قــد ثبــت تورطهــا يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
البد للمجتمع الدويل من إعادة تفعيل الوصول إىل حل سياسي، يوقف شالل الدماء اليومي، ويضمن حماسبة اجملرمني.. 4
تصــل كثــري مــن االنتهــاكات الــواردة يف هــذا التقريــر إىل حــد جرائــم احلــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، وتدعــو الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل حماكمــة . 5

كل املتورطــني واملشــتبه هبــم، وال بــد مــن إحالــة ملــف األوضــاع يف ســوراي إىل املدعــي العــام يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ويبــدو أن روســيا والصــني 
مصــراتن علــى إفــالت اجملرمــني مــن العقــاب، لــذا البــد لألمــم املتحــدة مــن أن تســرع يف تشــكيل حمكمــة خاصــة بســوراي.

إعطــاء أولويــة للمــرأة الــيت فقــدت معيلهــا يف حــاالت الــدول الــيت تقــوم ابختبــار الالجئــني عــن طريــق املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني، أو يف قبــول . 6
طلبــات اللجــوء بشــكل عــام.

نطالب بتأمني دعم نفسي واقتصادي بشكل أكرب نظراً لالحتياجات الواسعة للناجيات.. 7

إىل كافة أطراف النزاع:
أكــد جملــس األمــن يف قــراره رقــم 1325 )2011(، علــى أنــه جيــب علــى مجيــع الــدول التطبيــق الكامــل لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق 
اإلنســان الــدويل ذات الصلــة فيمــا يتعلــق حبمايــة النســاء والفتيــات، واختــاذ التدابــري اخلاصــة حلمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف القائــم علــى أســاس اجلنــس 
خــالل النــزاع املســلح، وحنــن نؤكــد عــرب هــذا التقريــر وغــريه علــى حصــول عشــرات اخلروقــات لقــرار جملــس األمــن الســابق وبشــكل رئيــس وواســع مــن قبــل 
النظــام الســوري، كمــا جيــب وقــف عمليــات القصــف العشــوائي الــيت هتــدد املدنيــني ومــن بينهــم النســاء، علــى كل مــن حيتجــز النســاء بشــكل تعســفي اإلفــراج 
عنهــن فــوراً، كمــا جيــب أن تتــم معاملــة املعتقــالت بصــورة تنطبــق مــع معايــري القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وإيقــاف مجيــع 

عمليــات التعذيــب، واإلخفــاء القســري.

شكر وتقدير
كل الشــكر والتقديــر لعائــالت الضحــااي وأقرابئهــم وأصدقائهــم، وللنشــطاء احملليــني واإلعالميــني، الذيــن ســامهت مســاعداهتم خبــروج التقريــر علــى هــذا 

املســتوى.

تاسعًا: التوصيات:
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