مقتل  24746أنثى يف سوراي منذ آذار 2011

املرأة السورية...نصف اجملتمع املـُـحطَّــم

السبت  25تشرين الثاين 2017
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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 :أبرز ما متيَّز به عام .2017

اثلثاً :امللخص التنفيذي.
حبق اإلانث السورايت من قبل اجلهات الرئيسة الفاعلة يف النزاع السوري:
رابعاً :االنتهاكات ِّ
•النظام السوري

•القوات الروسية
•اإلدارة الذاتية الكردية
•التنظيمات املتطرفة
•املعارضة املسلحة
•قوات التحالف الدويل
•جهات أخرى
خامساً :التوصيات

أوالً :مقدمة ومنهجية:

يتعرض املدنيون يف أوقات النزاعات ،وعلى خلفيتها ،وبني أطرافها ،ألصناف ُمتعددة من االنتهاكات ،غالباً ما تكون
َّ

أقسى و َّ
أشد كثافة مما هو عليه احلال خارج أوقات النزاعات ،وهلذا فقد حرصنا بنسبة أعلى وفقاً ملا تُتيحه اإلمكاانت

على االهتمام وتسليط الضوء بشكل أكرب على تلك اجلرائم واالنتهاكات ،كالقتل ،والعنف اجلنسي ،واإلخفاء القسري،

والتعذيب ،واالعتقال التعسفي ،واحلصار ،والتشريد القسري ،بصورة أكرب من مناقشة تعديل قانون األحوال الشخصية،
أو فقرات يف الدستور ،أو القوانني احمللية ومعارضتها التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وإن كانت هذه
وتستحق الدراسة والنَّقد ،وقد حتدَّثنا يف عدة تقارير وبياانت عن انتهاك أطراف النزاع للقانون الدويل حلقوق
املواضيع حيوية،
ُّ

ساري املفعول يف أوقات النزاعات ،لكن بقي تركيز الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُمنصباً بشكل
اإلنسان ،ألنّه ُّ
يظل َ
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أكرب على االنتهاكات الفظيعة ،وتسليط الضوء على حجمها ،وتكرارها ،ومنطيَّتها ،واستهداف النِّساء والفتيات بسبب

جنسهن ،وضرورة أتمني محاية للمدنيني ،وبشكل خاص للنساء واألطفال ،فعلى سبيل املثال يُعترب القتل والتعذيب واإلخفاء

القسري والعنف اجلنسي ،من أفظع وأقسى اجلرائم ،وتُعترب سوراي يف هذه اجلرائم مجيعها حبق النساء والفتيات من أسوأ إن
مل تكن أسوأَ دول العامل يف معدالت قتل النساء والفتيات ،ومعدالت
إخفائهن قسرايً ،ويرتبَّع النِّظام السوري يف صدارة
َّ

أبي من أطراف النزاع مبن فيهم تنظيم داعش اإلرهايب ،كما تُظهر
مرتكيب االنتهاكات يف سوراي بفارق شاسع ،وال يُقارن ٍّ
سرتد الحقاً ،وعلى الرغم من هذه االنتهاكات الفظيعة اليت بلغت َّ
حد جرائم ضد اإلنسانية وجرائم
املخططات البيانية اليت ُ
وفشل جملس األمن يف دوره يف توفري األمن
حرب مل تتمتَّع النساء والفتيات يف سوراي ِّ
أبي شكل من أشكال احلماية الدوليةَ ،
هلن ،وفشلت مجيع جوالت املفاوضات يف الكشف عن مصري مفقودة واحدة منهن.
والسلم َّ
وبكل أتكيد َّ
حبق النساء والفتيات منذ عام ،2011
فإن النِّظام السوري الذي ارتكب هذا َّ
اهلائل من االنتهاكات ِّ
ِّ
الكم َ

مزق مبمارساته الوحشية التَّصديق على اتفاقية سيدوا ،وعلى اتفاقيات جنيف ،لكن جيب
ومنهج ،قد َّ
وبشكل ُم َّ
تعمد ُ
كد َّ
هنا أن نؤ َّ
أن دول العامل املصادقة ُمطالبة ابلتَّدخل وردع النظام السوري ،مبوجب املادة  1املشرتكة التفاقيات جنيف،

اليت ال تُطالب الدول ابحرتام االتفاقيات فحسب ،وإمنا تكفل أيضاً احرتامها يف مجيع األحوال ،وكذلك احلال ابلنسبة

التفاقية سيداو ،وقرار جملس األمن  ،1352اللذين يُلزمان الدول األطراف ،وهم معظم دول العامل ،بضمان حماسبة مرتكيب

انتهاكات االتفاقية والقرار ،أايً ماكانوا (النظام السوري ،والروسي ،القوات الكردية ،التنظيمات املتشددة ،فصائل املعارضة،

قوات التحالف الدويل) ،كما يوجبا عليهم توفري الدَّعم الحتياجات السيدات الطبيَّة والنَّفسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
اكهن يف مفاوضات السالم.
وضمان إشر َّ

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

ٍ
أصناف من االنتهاكات ،وعلى حنو مرتاكم ،كثري منها مل يتم
تعرضت املرأة أو الطفلة السورية لع ّدة
“يف كثري من األحيان َّ

عالجه ،ومل حت َظ مبا تستحقُّه من اهتمام ورعاية على خمتلف املستوايت السياسية واإلعالمية ،واالجتماعية ،واألُمميَّة ،وجيب
ِ
ظل عجز
على الدول املصادقة على اتفاقية سيداو مساعدة املرأة السورية ،والوقوف أمام مرتكيب االنتهاكات حب ّقها ،يف ِّ
جملس األمن عن محايتها”.
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املرأة والقانون الدويل:

مل يتم توفري األمن والسالم للنِّساء والفتيات يف سوراي لنقص أو خلل يف القانون الدويل اإلنساين ،بل إنه يعطي النِّساء
محاية خاصة يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام  ،1949والربوتوكولني امللحقني هبا  ،1977هناك قرابة  45مادة تتعلق
خيصها بذلك بسبب ضعف بنيوي ،بل َّ
ألن الضعف مقرتن بصفات جسدية
ابلنِّساء على حنو خاص ،والقانون الدويل ال ُّ

تنص اتفاقية جنيف
واحتياجات خاصة ،هلذا جيب أن تؤخذ هذه االحتياجات دائماً بنظر االعتبار ،فعلى سبيل املثال ُّ
بشكل م ٍ
ِ
الرابعة على أن تكون النِّساء احلوامل
لزم ختصيص
يتعي
موضع محاية واحرتام خاصني ،ويف حالة احتجاز النّساءُ ،
ٍ ُ
َ
أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة هلن ،وال جيوز أن تُفتَّش املرأة إال بواسطة امرأة.

اثنياً :أبرز ما سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من انتهاكات حب ِّق النِّساء والفتيات يف عام :2017
املتعمد ،وبشكل
 -استمرار وترية عمليات القتل حبق اإلانث ،وبشكل أساسي عرب عمليات القصف اجلوي العشوائي أو َّ

رئيس من قبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي ،وكذلك قصف طائرات التحالف الدويل مناطق سيطرة تنظيم داعش.
مرورهن على نقاط التَّفتيش بني مناطق
 رصدان حوادث اعتقال النِّساء بشكل مجاعي من قبل قوات النظام السوري لدىَّ

الستخدامهن الحقاً يف عمليات تبادل معتقلني مع فصائل
سيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة والنظام السوري؛ ذلك
َّ
املعارضةَّ ،
إن معظم هذه احلوادث حصلت يف حمافظيت درعا وحلب.
معي وخاصة
 -فرضت هيئة حترير الشام يف عدد من مناطق سيطرهتا سياسية تضييِّق على النساء مشلت إلزام املرأة بلباس َّ

الطالبات والنساء العامالت ،كما منعت املرأة من ممارسة أعمال ُمعينة أو دراسة اختصاص ُمدَّد وفرضت شروطاً اللتحاق
خرجن يف
النساء ابلتعليم اجلامعي كفصل الذكور عن اإلانث وحتديد أماكن تعليم خاصة هبن ،والحقت النساء اللوايت
َ

مظاهرات مناهضة هلا.

 ارتفعت معدالت اخلطف واالعتقال اليت استهدفت النساء يف مناطق سيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية إما بسببسوقهن للتجنيد اإلجباري ،أو بسبب صالت قرىب بينهن وبني أفراد ُمالحقني من قبل القوات؛ بدافع الضغط عليهم لتسليم

أنفسهم.

 سجلنا حاالت جديدة ملوت نساء بسبب التعذيب ونقص الرعاية الصحية يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات النظامضدهن يف تلك املراكز.
السوري؛ ما يؤكد استمرار عمليات التَّعذيب واإلمهال الصحي املمارس
َّ

استمرت فصائل يف املعارضة املسلحة ابحتجاز النساء اللوايت اختطفتهن خالل عملياهتا العسكرية يف مناطق سيطرة
َّ -

معظمهن يف عداد املختفيات قسرايً.
النظام السوري بشكل رئيس وأصبح
َّ
 -قام تنظيم داعش بعمليات خطف مجاعية إلانث بعد هجومه على مناطق خارج سيطرته يف ريفي حمافظيت محص ومحاة.
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املنهجية:
يرصد التقرير حصيلة االنتهاكات اليت ارتكبتها أطراف النزاع حبق اإلانث يف سوراي منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين/
.2017
يتضمن التَّقرير استعراضاً ألبرز االنتهاكات اليت وقعت بعد صدور تقريران األخري طوق احلرمان أي بني  /25تشرين
كما َّ

الثاين 2016 /و  25تشرين الثاين 2017 /إضافة إىل بعض احلوادث اليت حدثت يف عامي  2015و 2016ومل ترد يف
تقاريران السابقة.
استند التقرير إىل عمليات املراقبة املستمرة للحوادث واألخبار من قبل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،وعرب شبكة
َ

عالقات واسعة مع عشرات املصادر املتنوعة من خالل تراكم عالقات ممتدة منذ بداايت عملنا حىت اآلن ،فعندما تردان أو
نُشاهد عرب شبكة اإلنرتنت ووسائل اإلعالم أخباراً عن انتهاك نقوم مبتابعة اخلرب وحماولة التَّحقق ومجع أدلة وبياانت ،ويف
بعض األحيان َّ
لكن هذا اندراً ما حيدث؛ نظراً للمخاطر األمنية
متكن الباحث من زايرة موقع احلدث أبسرع وقت ممكنَّ ،

املرتفعة جداً ،ولكثرة احلوادث اليومية ،وأيضاً اإلمكاانت البشرية واملادية ،وهلذا ختتلف إمكانية الوصول إىل األدلة ،وابلتايل

درجة تصنيفها ،وغالباً ما نقوم يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مثل هذه احلاالت ابالعتماد على شهادات انجني

صور هذا االنتهاك.
شاه َد أو َّ
قدر اإلمكان الوصول إليهم مباشرة ،وبدرجة اثنية َم ْن َ
تعرضوا لالنتهاك مباشرة؛ حيث حناول َ
مجيع اهلجمات الواردة يف التقرير واليت ارتكتبها أطراف النزاع يف سوراي استهدفت مناطق مدنيَّة ،ومل نوثِّق أي وجود عسكري

أو خمازن أسلحة أثناء اهلجمات أو حىت قبلها ،ومل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنيني قُبيل اهلجمات
ُ
كما يشرتط القانون الدويل اإلنساين.

الصور اليت نُشرت عرب اإلنرتنت ،أو اليت أرسلها لنا نشطاء حمليون
حلَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان املقاطع املصورة و ُّ

عرب الربيد اإللكرتوين أو برانمج السكايب أو عرب منصات التواصل االجتماعي ،وأظهرت بعض املقاطع املصورة صوراً
لضحااي من اإلانث.
البُ َّد من اإلشارة إىل التَّحدايت اليت تواجه فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق االنتهاكات الواقعة على

املرأة ،بشكل خاص توثيق وقائع العنف اجلنسي وجتربة االعتقال ،اللتان تُع ّدان من أعقد وأصعب أنواع التوثيق ملا هلما من

أبعاد اجتماعية ونفسية ترتبط ابلضحية واجملتمع احمليط هبا ،وغالباً ما ترفض الضحية احلديث عن االنتهاك الذي وقع هلا إما
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وتعرضها للنَّبذ أو رمبا القتل يف حالة التصريح ،وأخرياً قد يُسبب هلا احلديث عما جرى أملاً يكاد ال
خوفاً من نظرة اجملتمع ُّ

يُوصف.

حيتوي هذا التقرير  7شهادات عرب حديث مباشر مع الشهود ،وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة ،وقد شرحنا للشهود
ِ
ِ
نعرض
اهلدف من املقابالت ،وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يُق ّدموهنا يف هذا التقرير دو َن أن نُق ّدم أو َ
ٍ
جتنيب الشهود معاانة ُّ
ضمان بعدم
منح
تذكر االنتهاك ،ومتَّ ُ
عليهم أية حوافز .كما حاولت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان َ
كشف هوية كل من أبدى رغبته يف استخدام اسم مستعار.

اثلثاً :امللخص التنفيذي:
القتل خارج نطاق القانون:

سجلنا مقتل  24746أنثى على يد األطراف الرئيسة الفاعلة يف سوراي منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين2017 /
يتوزعن على النحو التايل:
َ
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االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
قيد االعتقال التعسفي أو االختفاء القسري على
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  8289أنثى ال يزلْ َن َ

يتوزعن على النحو التايل:
يد األطراف الرئيسة الفاعلة يف سوراي منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين2017 /
َ

التعذيب:
سجلنا مقتل  57سيدة (أنثى ابلغة) بسبب التعذيب على يد األطراف الفاعلة يف سوراي منذ آذار 2011 /حىت تشرين
يتوزعن حسب على النحو التايل:
الثاين2017 /
َ

6

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

رابعاً :االنتهاكات حبق املرأة السورية من قبل اجلهات الرئيسة الفاعلة يف النزاع السوري:
ألف :النظام السوري:

 .1القتل خارج نطاق القانون:
يُعترب سالح القتل األكثر شيوعاً واستخداماً منذ اليوم األول للحراك الشعيب يف آذار ،2011 /وجلأت إليه قوات النظام

السوري بشكل ُمنهج ويومي وبال متييز ،وطال املدنيني يف املنازل واألسواق والشوارع ،عرب عمليات إطالق الرصاص

تعرضت اإلانث
والقصف العشوائي ابلصواريخ واملدفعية ،والذخائر العنقودية ،والرباميل املتفجرة ،والغازات السامة ،كما َّ

البالغات والطفالت للقنص والقتل ذحباً ابستخدام السالح األبيض أو اإلعدام ابلرصاص أثناء عمليات االقتحام وارتكاب

تعرضت اإلانث للموت بسبب
اجملازر ملناطق كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري يف خمتلف املناطق السورية .كما َّ

اجلوع واحلرمان من الرعاية الصحيَّة يف املناطق اليت تُعاين من احلصار الكامل من قبل قوات النظام السوري.
أن املدنيني ذكوراً وإاناثً وقعوا ضحية القتل خارج نطاق القانون على ح ٍّد سواء ،إال َّ
على الرغم من َّ
أن عمليات القتل تؤثِّر
األسهل
كزهن يف اجملتمع ،كما يُعترب َن أكثر عرضة للمخاطر و
ارهن داخل األسرة ومر َّ
على اإلانث بشكل خاص بسبب أدو َّ
َ
وتعمد النظام السوري استهداف اإلانث إلضعاف
استهدافاً أثناء العمليات القتالية حبكم بنية األنثى اجلسمانية اهلشَّةَّ ،
وبث حالة من اخلوف العام على اعتبار َّ
أن العقوبة ستنال مجيع من يعارضه حىت النِّساء.
اجملتمع ِّ

سجلنا مقتل ما اليقل عن  20919أنثى
يتوزعن إىل  11292أنثى ابلغة و 9627أنثى طفلة ،على يد قوات النِّظام
َ
السوري منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين ،2017 /النظام السوري مسؤول عن  % 84.53من حصيلة الضحااي
اإلانث مقارنة مع بقية أطراف النِّزاع ،وتفوق نسبة حصيلة الضحااي من اإلانث إىل اجملموع الكلي للضحااي حاجز الـ % 9

تعمد استهداف املدنيني من قبل قوات النظام السوري.
وهي نسبة مرتفعة تُشري إىل ُّ
املؤسف َّ
أبنائهن ،أو النساء
بناهتن أو
َّ
أن العديد من حاالت القتل اليت سجلناها كانت ضحيتها النّساء األمهات مع َّ

وجودهن داخل منازهلن؛ نتيجة عمليات القصف العشوائي ،وقد أولَت اتفاقية
احلوامل ،ومعظم حوادث القتل كانت أثناء
َّ
وخصت االتفاقية الرابعة جلنيف النساء احلوامل والنساء ذو ِ
ات األطفال
جنيف الرابعة وبروتوكوالها أمهية كربى حلماية األمومة َّ
َ
أطفاهلن هبن ،ويتمتَّعن
الصغار الذين يعتمدون على َّأمهاهتم ،وتُعترب هذه الفئة من النِّساء أكثر عرضة للخطر؛ نظراً الرتباط
َّ
أبفضلية يف احلصول على احلماية والرعاية الطبيَّة والنَّقل من املناطق احملاصرة.
اجلمعة  /23كانون األول 2016 /قصف طريان النظام السوري اثبت اجلناح ابلصواريخ قرية حطلة بريف حمافظة دير الزور

الشرقي ،اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل  5مدنيني دفعة واحدة (طفالن و 3سيدات).
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السبت  /25آذار 2017 /قرابة الساعة  09:40قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري  4صواريخ على
بلدة محورية يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل  17شخصاً ،بينهم  3أطفال ،و 7سيدات،

وإصابة حنو  70آخرين جبراح ،ختضع البلدة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

إثر قصف طريان النظام السوري اثبت اجلناح اتبع بلدة محورية /الغوطة الشرقية 2017 /3 /25
ضحااي َ

الثالاثء  /1آب 2017 /قصفت قوات النظام السوري صواريخ عدة من طراز فيل على بلدة عني ترما يف الغوطة الشرقية
شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل  5أشخاص دفعة واحدة ،بينهم طفل و 3سيدات ،وإصابة قرابة  15آخرين
جبراح ،ختضع البلدة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.
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إثر قصف قوات النظام السوري صواريخ من طراز فيل /عني ترما /الغوطة الشرقية 2017 /1/8
ضحااي َ

اإلثنني  /4أيلول 2017 /قرابة الساعة  23:05اقتحمت
ميليشيات موالية لقوات النظام السوري مزرعة اهلوات التابعة
لبلدة معرزاف بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب؛ وقتلت 16
مدنياً ذحباً ابلسكاكني ورمياً ابلرصاص (ما َّ
متكنا من توثيقه
حىت حلظة إعداد التقرير) ،بينهم  5طفالً ،و 5سيدة ،ختضع

املنطقة اليت تقع فيها املزرعة لسيطرة قوات النظام السوري وقت
احلادثة.
السيدة قطنة علي اخلزام ،من أبناء بلدة املريعية بريف حمافظة
دير الزور الشرقي ،قُتلت األحد  /17أيلول2017 /؛ جراء

إثر اقتحام ميليشيات
جثامني ضحااي جمزرة َ
موالية للنظام السوري مرزعة اهلوات /ريف
محاة الشمايل الغريب 2017 /9 /4

قصف طريان النظام السوري اثبت اجلناح ابلصواريخ مدينة
موحسن بريف حمافظة دير الزور الشرقي.
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اجلمعة  /29أيلول 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح من طراز ( )Su-24اتبع لقوات النظام السوري  12صاروخاً
حي سكين جنوب شرق قرية أرمناز بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل مقتل  39شخصاً ،بينهم  9طفالً ،و11
على ٍّ
سيدة ،إضافة إىل دمار كبري يف حنو  15منزالً ،ختضع القرية أرمناز لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

إثر قصف طريان النظام السوري اثبت اجلناح قرية أرمناز بريف حمافظة إدلب الغريب يف 2017 /9 /29
عمليات انتشال الضحااي َ

السيدة إميان جاسم احلمود السليمان ،من أبناء مدينة موحسن بريف حمافظة دير الزور الشرقي ،قتلت الثالاثء  /3تشرين
األول 2017 /يف قرية حميميدة بريف حمافظة دير الزور الغريب برصاص قناص قوات النظام السوري املتمركز يف مشفى
القلب حبي اجلورة مشال غرب مدينة دير الزور.
السيدة انعسة أمحد احلويو ،تبلغ من العمر  65عاماً ،قُتلت األربعاء  /1تشرين الثاين2017 /؛ جراء قصف مدفعية النظام

السوري قذائف عدة على بلدة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب.

األطفال مسا والان وليان الريس ،قُتلوا مع والدهتم إميان السريول اجلمعة  /17تشرين الثاين2017 /؛ جراء قصف مدفعية

النظام السوري قذائف عدة على مدينة دوما يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق.
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إثر قصف مدفعية النظام السوري /دوما 2017 /11 /17
جثامني األطفال مسا والان وليان الريس َ

السبت  /18تشرين الثاين 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ قرية مديرا يف الغوطة
الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل  6مدنياً دفعة واحدة ،بينهم  3سيدات ،ختضع القرية لسيطرة فصائل

يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

تستفي ُد املرأة من احلماية العامة واحلماية اخلاصة املنصوص عليهما يف اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكولني اإلضافيني

ابعتبارها شخصاً مدنياً ال يُشارك يف األعمال العدائية ،وتتمتَّع بكل احلقوق املنصوص عليها مبا فيها احلق يف احلياة
واحلق يف السالمة اجلسمانية والنفسية ،وتُش ِّكل عمليات القتل املمنهج اليت مارستها قوات النظام السوري على حنو
واسع يف احملافظات السورية كافة ،جرائم ضد اإلنسانية ،كما تُعترب عمليات القصف العشوائي عدمي التميِّيز جرائم
ال مستمرة.
حرب يومية ال تز ُ

 .2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
كن يف نشاطات
منذ بدء احلراك الشعيب حنو الدميقراطية َّ
تعمدت قوات النظام السوري اعتقال اإلانث سواء اللوايت شار َ

بطهن صالت قرىب مع أفراد يف املعارضة
مناهضة له أو يف أعمال إغاثية وإنسانية كمساعدة اجلرحى والنازحني ،واللوايت تر َّ

ينتمني ملناطق خارجة عن سيطرة النظام
السورية؛ إلرغامهم على تسليم أنفسهم مقابل اإلفراج عنه النساء ،أو اللوايت
َ

هلن أية نشاطات؛ هبدف ثين اجملتمع عن معارضته للسلطة وحتذيره من عواقب االستمرار يف
السوري ،واللوايت مل يكن َّ
متس مكانة وكرامة العائلة يف اجملتمع السوري.
حراكه ،ابعتبار أن حبس وسجن النساء من األمور اليت ُّ
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مل ُييِّز النظام السوري بني اإلانث البالغات والطفالت يف عملية االعتقال ،وسجلنا العديد من احلوادث اليت جرى فيها
الستخدامهن
اعتقال النساء األمهات مع بناهتن ّإما للضغط على األم نفسها لنزع اعرتافات منها عرب هتديد ابنتها ،أو
َّ
كرهائن يف عمليات تبادل األسرى اليت ُتريها قوات النظام السوري مع بقية أطراف النزاع ،وخاصة فصائل املعارضة

أطفاهلن داخل مراكز االحتجاز وضمن ظروف مأساوية من إمهال
املسلحة ،كما سجلنا حاالت اعتقال نساء حوامل ولد َن
َّ

الرعاية الصحيَّة لألم املعتقلة ومولودها ،وحرماهنما من احتياجاهتما األساسية.

قيد االعتقال التَّعسفي أو االختفاء
ال تزال ما اليقل عن  6736أنثى
يتوزعن إىل  6319أنثى ابلغة و 417أنثى طفلة َ
َ

القسري يف مراكز االحتجاز الرمسية وغري الرمسية التابعة للنظام السوري حىت تشرين الثاين ،2017 /النظام السوري مسؤول
حبق اإلانث مقارنة مع بقيَّة أطراف النزاع.
عن  % 81.26من حصيلة االعتقال التعسفي واالختفاء القسري ِّ

يتحول االعتقال التعسفي إىل اختفاء قسري يف معظم احلاالت ،وتُنكر السلطات السورية احتجازها املعتقالت لديها ،على
َّ
الرغم من َّ
أن مجيع رواايت األهايل تؤكد أن قوات النظام السوري هي من قامت بعملية االعتقال ،إما من خالل مدامهة
ّ
وجودهن أو أثناء مرورهن على نقاط التفتيش التابعة هلا ،كما َّ
كن حمتجزات يف مراكز
مكان
أن عمليات اإلفراج تُثبت َّأنن َّ
َّ
االحتجاز التابعة للنظام السوري ،وغالباً ما حتصل عمليات اإلفراج إما عرب صفقات تبادل األسرى اليت ُتريها قوات النظام

السوري مع فصائل يف املعارضة املسلحة ،أو عرب عمليات التسوية واملصاحلة الوطنية وهي عمليات يُطلق النظام السوري

عربها احملتجزين بناء على قرارات أمنيَّة غري قضائية ،كما سجلنا حاالت أفرج فيها عن املعتقالت من قبل حمكمة قضااي
سجنهن املقررة هلن من قبل األفرع األمنية ،أو عقب دفع املعتقلة مبالغ مالية مقابل
اإلرهاب بدمشق بعد انقضاء مدة
َّ

اإلفراج عنها.

املمرضة نوار عبد الكرمي إدريس ،من أبناء مدينة محص ،تبلغ من العمر  31عاماً ،اعتقلتها قوات النظام السوري أثناء

مرورها من إحدى نقاط التَّفتيش التَّابعة هلا يف ريف حمافظة محص يوم األحد  /30تشرين األول ،2016 /ما يزال مصريها
جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
وداد احلموي ،من أبناء حي األربعني شرق مدينة محاة- ،زوجة مقاتل يف أحد فصائل املعارضة املسلحة يُقيم يف مدينة معرة

النعمان -اعتقلتها قوات النظام السوري يف  /18شباط 2017 /لدى مرورها من نقطة تفتيش اتبعة لقوات النظام السوري

تعرضت السيدة وداد يف أثناء احتجازها
يف بلدة كفر راع بريف حمافظة محاة الشرقي ،وأفرجت عنها يف  /5أايرَّ ،2017 /
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لتعذيب شديد أدى إىل فقدان جنينها.
أخربتنا السيدة ودادَّ 1
أوقف احلافلة اليت كانت تستقلُّها من مدينة معرة النعمان ابجتاه مدينة محاةَّ :
“تقدم
أن حاجزاً أمنياً َ

 3عناصر ابجتاه احلافلة ،وطلبوا من السائق البطاقات الشخصية جلميع الركاب ،بعد  3دقائق عادوا يسألون عين

ابالسم ،وطلبوا مين النزول من احلافلة ،مث أخذوين إىل غرفة صغرية فيها شابني معتقلني أيضاً ،بعد مخس دقائق تقريباً
يدي” .وقالت وداد
وضعوان حنن الثالثة يف ابص صغري ،داخل الباص وضعوا أكياساً من اخليش على رؤوسنا ،وقيَّدوا َّ
َّأنا وصلت فرع األمن العسكري -كما علمت الحقاً -بعد قرابة نصف ساعة من انطالق الباص ،وهناك سجلوا بياانهتا

وأخذوا حقيبتها ومصاغها الذهيب وهاتفها الن ّقال ،مث أودعوها يف زنزانة منفردة“ :بعد قرابة  10ساعات استدعاين الضابط
واستمر يف
للتحقيق ،وبدأ يسألين عن زوجي ،مل أُعطه أيَّة معلومات ألنَّين ال أعلم شيئاً ،فقام أحد العناصر بشبحي
َّ

تكرر األمر عدة مرات ،فأخربت الضابط يف جلسة
الزمن ،مث أعادوين إىل املنفردةَّ ،
ضريب أبنبوب مياه حنو ساعة من ّ

ومغص
أسفل بطين ،بعد دقائق شعرت أبمل َ
التحقيق الرابعة أين ُمستعدة لالعرتاف مبا يريد ،فما كان منه ّإل أن رَكلَين َ
فظيع يف أحشائي مع ٍ
أجهضت يف أثنائهما
نزف ُمتقطع ،نقلوين إىل مشفى محاة الوطين وبقيت فيه حنو ساعتني
ُ
أمضت يف الفرع 215
جنيين” .أضافت وداد ّأنا بقيت بعد حادثة اإلجهاض يف فرع األمن العسكري قرابة أسبوعني ،مث َ
ليتم حتويلها بعد ذلك إىل سجن عدرا املركزي ،الذي بقيت فيه إىل أن متَّ اإلفراج عنها عرب حمكمة
بدمشق قرابة  15يوماًَّ ،
اإلرهاب.

السيدة عائشة إمساعيل اجلباوي ،من أبناء مدينة نوى بريف حمافظة درعا الغريب ،يوم اجلمعة  /12آب ،2017 /اعتقلتها
قوات النظام السوري لدى مرورها من إحدى نقاط التَّفتيش التَّابعة هلا على الطريق الواصل بني مدينة نوى وحمافظة دمشق،
ما يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
السيدة صباح الذهوري ،من سكان حي اجلرامجة مشال غرب مدينة محاة ،اإلثنني  /4أيلول 2017 /اعتقلتها قوات النظام
السوري مع أختها وزوجها ،من مكان وجودهم يف حي اجلرامجة ،ما يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهلها أيضاً.

السيدة آمنة الذهوري ،من سكان حي اجلرامجة مشال غرب مدينة محاة ،اإلثنني  /4أيلول 2017 /اعتقلتها قوات النظام
السوري مع أختها صباح ،من مكان وجودمها يف حي اجلرامجة ،ما يزال مصريمها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهلهما أيضاً.

 1عرب لقاء مباشر يف مكان إقامتها مبدينة معرة النعمان بريف إدلب
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املمرضة سحر عقَّاد ،من أبناء خميم العائدين وسط مدينة محص ،ممرضة يف مشفى بيسان التابع للهالل األمحر الفلسطيين،
اعتقلتها قوات النظام السوري من مكان وجودها يف خميم العائدين يوم اخلميس  /28أيلول ،2017 /واقتادهتا إىل جهة
جمهولة ،وال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
السيدة فاتن مشايل ،من حي الطابيات جنوب مدينة الالذقية ،من مواليد عام ُ ،1987م ِّ
درسة لغة عربية ،يف  /1آب/

قرب جامعة تشرين يف مدينة الالذقية ،واقتادهتا إىل فرع
 2017اعتقلتها قوات النظام السوري من نقطة تفتيش اتبعة هلا َ
األمن العسكري يف املدينة ،مثَّ أفرجت عنها يف  /22آب .2017 /أخربتنا فاتنَّ 2أنا بينما كانت تقصد مبىن شؤون

عند مدخل اجلامعة وطلب أوراقها الثبوتية“ :أعطيته هوييت الشخصية ،وسألين عن سبب
الطلبة ،أوقفها حاجز عسكري َ
ختص ابن
زايريت للجامعة ،فأخربته حباجيت الستكمال بعض األوراق ،وعندما فتّشين وج َد يف حقيبيت بطاقة جامعية ُّ

أخي حممد ،وقد كان طالباً يف قسم هندسة امليكاترونيك يف جامعة تشرين ،وهو معتقل سابق ويُقيم حالياً يف تركيا،
خترجه ،بعد ذلك تكلَّم العنصر املسؤول عن احلاجز عرب الالسلكي لتأيت
وكنت قد عزمت على استخراج مصدقة ُّ
سيارة بيجو بيضاء اللون ،يستقلّها عناصر ترتدي زايً مدنياً ،اجتهوا حنو احملرس مباشرة واصطحبوين إىل السيارة،

وسحب مين أحدهم حقيبيت اجللدية ،وضربين بشدة على رأسي وهو يشتمين أببشع الشتائم البذيئة ،متوعداً إايي أبنه
َ
للصفع مرات
تعرضت يف أثنائها َّ
أقل من نصف ساعةَّ ،
سيعيد تربييت من جديد ،وصلنا إىل فرع األمن العسكري بعد َّ

عدة مع شتائم طائفية ،لدى وصويل الفرع فتَّشوين بطريقة ُمهينة ،بدايةً نزعوا حجايب عنوة ،وركلين أحد العناصر،
قيد االعتقال قرابة  3أسابيع،
الذي يُدعى إمساعيل برجله ،مثَّ َّ
جرين من رأسي إىل زنزانة منفردة” .أخربتنا فاتن َّأنا بقيت َ

كل ثالثة أايم تقريباً“ ،مل يبدو يل أهنم
َّ
تعرضت يف أثنائها للضرب و ُّ
السباب ،وأضافت أهنا كانت تُستدعى للتحقيق مرتني َّ

إيل أيَّة تُم سوى بعض األسئلة عن ابن أخي ،كانو يضربونين جملرد االنتقام والتسلية،
مهتمون ابلتَّحقيق ،ومل يوجهوا َّ

أفرجوا عين بعد دفع عائليت مبلغاً مالياً كبرياً ألحد حمققي الفرع”.

السيدة مدحية العبود ،من أبناء مدينة حلب ،تبلغ من العمر  55عاماً ،أفرجت عنها قوات النظام السوري الثالاثء /7

تشرين الثاين 2017 /عرب عملية تبادل لألسرى بينها وبني حركة أحرار الشام اإلسالمية -أحد فصائل املعارضة املسلحة.-
أخربتنا مدحيةَّ 3
أن عناصر حاجز يتبع قوات النظام السوري اعتقلتها بينما كانت يف طريقها من مدينة األاترب إىل مدينة
ِ
ين يف احلي الذي أسكن
إثر تقرير أمين كتبه حب ّقي أحد املخرب َ
حلب ،واقتادهتا إىل فرع األمن اجلوي يف املدينة“ :اعتقلوين َ
إيل هتماً تتعلَّق بنقل السالح إىل املسلحني ،وضربوين بواسطة عصا على أحناء
فيه مبدينة حلب ،وأثناء التَّحقيق وجهوا َّ
جسدي كافة” أضافت مدحية َّأنا بقيت م ّدة يومني يف فرع األمن اجلوي حبلب ،مث  6ساعات يف فرع األمن اجلوي مبدينة
2

تواصلنا معها عرب برانمج السكايب

3

عرب لقاء مباشر يف مدينة األاترب بريف حلب
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محص ،مث متّ حتويلها إىل فرع األمن اجلوي مبدينة دمشق“ :وهناك أخربوين أهنم سيفرجون عين بعملية تبادل بعد أايم.

نساء
شاهدت داخل اجلوية طفلة عمرها  7سنوات ،كانوا قد اعتقلوها للضَّغط على أبيها لتسليم نفسه ،وشاهدت ً
أطفاهلن ،وكا َن الطَّعام وجبتني يف اليوم ،وجبة خفيفة عند الصباح وأُخرى عند الظهر حىت اليوم الثاين”
معتقالت مع
َّ
الصحي أبنّه صعب للغاية ،و َّ
عانني من أمراض يف الصدر ،كما أخربتنا
وصفت السيدة مدحية الوضع
َّ
أغلب املعتقالت يُ َ
أن َ
َّ
“بقيت حنو شهر يف
اعتقلن بسبب عمل أزواجهن مع فصائل يف املعارضة املسلّحة.
كن معها
أن ُمعظم املعتقالت اللوايت َّ
ُ
َ
جرت عملية
فرع اجلوية بدمشق مث نقلوين مع عدة شبان ونساء معتقلني إىل مدينة قلعة املضيق بريف محاة وهناك َ
ِ
وبعضهن
أي من النساء اللوايت ُك َّن معي،
َّ
تبادل لألسرى خرجت مبوجبها .يف أثناء مدة اعتقايل مل يُفرج النّظام عن ٍّ
ِ
ض َن على حمكمة”.
كات قد مضى على
َّ
عر ْ
اعتقاهلن سنوات من دون أ ْن يُ َ

موسع
تكاد ختتلف أساليب التعذيب اليت تتعرض هلا احملتجزات داخل مراكز االحتجاز عن الرجال ،وقد رصدان يف تقرير َّ
ال ُ

 46أسلوابً من أبرز أساليب التعذيب اليت تستخدمها القوات النظامية يف مراكز احتجازها ،وتبدأ عمليات التعذيب املمنهج
كز االحتجاز ،وبشكل رئيس أثناء التَّحقيق معها ،كما تتعرض املعتقلة لإلهانة
منذ حلظة االعتقال حىت وصول املعتقلة مر َ

كحلق الشعر والشتائم ،وكثرياً ما ُتَرم من تلبية احتياجاهتا الصحيَّة األساسية ،ويُشرف على عملية احتجازها الرجال حيث

من النَّادر أن توجد شرطيات أو عسكرايت إانث يف مراكز االحتجاز األمنيَّة.

سجلنا مقتل ما اليقل عن  41سيدة (أنثى ابلغة) يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 /حىت
تشرين الثاين ،2017 /النظام السوري مسؤول عن  71.93%من حصيلة الضحااي اإلانث بسبب التعذيب.
تلجأ قوات النظام السوري إىل عمليات التَّعذيب اليومية واملمنهجة ليس جملرد انتزاع االعرتافات من املتعتقالت فقط ،بل
تتعرض له املرأة أثناء االحتجاز ،بل
لنشر حالة من اخلوف والرعب بينهن ،وليس فقط التعذيب اجلسدي الوحشي هو ما َّ

الصعيد النفسي ،عرب حرماهنا من أطفاهلا ،وهتديدها ابلقتل واالغتصاب ،وعرب تعذيب املعتقلني أمامها،
تُعاين أيضاً على َّ

تعرض النساء احملتجزات لدى القوات النظامية
إضافة إىل املخاوف واهلواجس اليت تُصيبها؛ نظراً ملا يشاع يف اجملتمع عن ُّ
لعمليات عنف جنسي ،وهذا يُه ِّدد مستقبلها ،وقد سجلنا العديد من حاالت الطالق اليت حصلت بعد االحتجاز ،كما
سجلنا العديد من حاالت العنف من قبل األهايل جتاه بناهتم املعتقالت ،وتقع املرأة ابلتايل بني َّ
فكي كماشة ،وال تستطيع
َّ
االنفكاك أو اهلرب من ذلك “العار” ،وهذا ما دفع البعض منهن إىل االنتحار.
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السيدة أمل عبد الكرمي ،من أبناء مدينة محاة ،من مواليد عام  ،1994يف نيسان 2015 /اعتقلتها قوات النظام السوري
لدى مرورها من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا على الطريق الواصل بني بلدة قلعة املضيق مشال غرب ريف حمافظة محاة
ومدينة محاة ،يوم اإلثنني  /11أيلول ،2017 /حصلنا على معلومات تؤكد وفاهتا بسبب التعذيب داخل فرع فلسطني
أحد مراكز االحتجاز بدمشق.
السيدة فاطمة الشغري ،من أبناء مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب ،يف عام  ،2015اعتقلتها قوات النظام
السوري من مكان وجودها يف مدينة الالذقية ،يوم اإلثنني  /11أيلول ،2017 /حصلنا على معلومات تؤكد وفاهتا بسبب
التعذيب داخل فرع فلسطني أحد مراكز االحتجاز بدمشق.
 .3العنف اجلنسي:
العنف اجلنسي أسلوابً من أساليب احلرب وسالحاً اسرتاتيجياً لكسر إرادة اجملتمع السوري
استخدمت قوات النظام السوري َ

وتعمدت قوات
وإرهابه ،واقرت َن يف غالب األحيان مع عمليات املدامهة واالقتحام والقتل واخلطف واالعتقال التعسفيَّ ،
ومنهج ملا يعقبه من وصمات عا ٍر تلحق ابلضَّحية وبيئتها االجتماعية؛ ملا
النظام السوري استخدامه على نطاق واسع ُ
تصور عنه من فقدان للشرف والعفة ،وجعلت منه عقوبة مجاعية مارستها؛ لتدمري النسيج االجتماعي.
يُ َّ

ارتكبت العديد من حوادث العنف اجلنسي وخاصة االغتصاب على خلفية طائفية وبدافع االنتقام ،بشكل رئيس أثناء
عمليات اقتحام املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام السوري وعمليات مدامهة وتفتيش املنازل يف األحياء املعروفة مبناهضتها
له ،كما حصلت عقب عمليات االختطاف اليت قامت هبا امليليشيات املقاتلة إىل جانب قوات النظام السوري يف مراكز
االحتجاز غري الرمسية ،وغالباً ما تنتهي عملية االغتصاب بقتل الضحية .أما يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري

وتتعرض للتحرش بدعوى التَّفتيش،
فرتكزت عمليات العنف اجلنسي أثناء تفتيش احملتجزات حيث جترب األنثى على التعري َّ

هتم مبمارسة اجلنس مع أفراد قوات املعارضة
معهن
تتعرض احملتجزات للعنف اجلنسي اللفظيَّ ،
وتوجهُ َّ
وخالل التحقيق َّ
ُ
إليهن ٌ

إجبار احلكومة
املسلحة- ،ما تُطلق عليه القوات السورية “جهاد النكاح” -وقد رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان َ

مارسن اجلنس مع مقاتلي
أبهنن
بينهن فتيات دون سن الـ  18على احلديث عرب شاشة اإلعالم احلكومي َّ
السورية  11أنثى َّ
َ

وحتول معظم هؤالء الفتيات إىل خمتفيات قسرايً بعد خروجهن على اإلعالم.
فصائل املعارضة بناء على طلب أهلهنَّ ،

تتعرض املعتقلة لالبتزاز اجلنسي مقابل حصوهلا على بعض احتياجاهتا كاملالبس اجلديدة أو السماح بزايرة عائلتها هلا،
كما َّ

أو إجراء اتصال ،فيما سجلنا حوادث حمدودة الرتكاب عمليات اغتصاب حدث معظمها بني عامي  2012و ،2013
لكل حادثة ترتبط خبلفية املعتقلة الطائفية واملناطقية ،وبوجود صالت قرىب بينها وبني أفراد يف
والحظنا وجود ظروف خاصة ِّ
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املعارضة املسلحة.

ال ُتربان النساء بسهولة ما إذا ُك َّن قد
تعرضن للعنف اجلنسي ،ففي ثقافة اجملتمع السوري يُش ِّك ُل التَّصريح عن ذلك مصدراً
َ
يتعرضن للنَّبذ من قبل أسرهن واجملتمع أو التَّهديد ابلقتل ،وقد
فض ُل النساء التَّكتم على هذا األمر حىت ال
للعار؛ لذلك تُ ِّ
َ
تعرضن للعنف اجلنسي للتَّعنيف والضرب من قبل أُسرهن ،ووثَّقنا حالة واحدة
تعرضت فيها النساء اللوايت
سجلنا حاالت َّ
َ
تعرضت فيها إحداهن للقتل ،تُشري تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل ارتكاب قوات النظام السوري ما اليقل
َّ
عن  7691حادثة عنف جنسي ،بينهن قرابة  864حادثة حصلت داخل مراكز االحتجاز ،وما اليقل عن  432حالة
عنف جنسي لفتيات دون سن الـ .18
السيدة (ابتسام .ل) ،من أبناء مدينة محص ،تبلغ من العمر  35عاماً ،اعتقلتها قوات النظام السوري من معرب الدبوسية

احلدودي مع دولة لبنان بداية عام  ،2017وأطلقت سراحها بعد ثالثة أشهر هنايةَ آذار .2017 /أخربتنا السيدة ابتسام
أ ّن دورية أم ٍن اعتقلتها من اجلانب السوري من معرب الدبوسية بعد أن طلب منها أحد الضباط يف املعرب االنتظار لوجود

4

مشكلة يف جواز سفرها “بعد حنو نصف ساعة من االنتظار جاءت الدورية وأخذتين إىل فرع األمن العسكري مبدينة

حترش يب مساعد يف الفرع عند تفتيشي ،وأجربين على نزع حجايب ،وبدأ ينزع عين املالبس اليت كنت
محص ،هناك َّ
وجرين إىل زنزانة منفردة بقيت فيها
أرتديها ،عندها أبعدته عين
وطلبت رؤيةَ احمل ِّقق ألعرف سبب اعتقايل؛ فضربين َّ
ُ

والص ِ
إيل
عق ابلكهرابء ،كما َّ
وجه َّ
مدة يومني ،مث استدعاين احملقق للتحقيق معي حول مكاملة هاتفية ،وه ّددين ابلضرب ّ
متس كراميت وشريف” أضافت ابتسام.ل ّأنا عُرضت على التّحقيق مرة واحدة ،وبقيت حمتجزة بعدها مدة  3أشهر
شتائم ُّ
تضم ثالث معتقالت أخرايت ،ليطلَق سراحها بعدها من فرع األمن العسكري حبمص بشكل مباشر.
يف زنزانة مجاعية ُّ

وابت ظاهرة هلا عواقب وخيمة على الضحااي وخاصة
مارست القوات احلكومية العنف اجلنسي سالحاً فعاالً لردع اجملتمعَ ،
تتجرأ الضحية على
ومتمعاهتم ،ومع ذلك هناك العديد من احلوادث اليت مل تُوثَّق بعد ،ومل َّ
ُسرهم ُ
النساء والفتيات وعلى أ َ
اإلعالن عنها يف أغلب األحيان خشية االنتقام منها أو اخلجل واخلوف من نظرة اجملتمع إليها.

 .4استخدام األسلحة احملرمة (األسلحة الكيميائية):
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  310أنثى منهم  244أنثى ابلغة و 66أنثى طفلة خنقاً؛

بسبب قرابة  207هجوماً ابألسلحة الكيميائية منذ أول استخدام هلا يف  /23كانون األول.2012 /
 4تواصلنا معها عرب تطبيق واتساب
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الثالاثء  /4نيسان 2017 /قرابة الساعة  06:49قصف طريان اثبت اجلناح من طراز  SU-22اتبع لقوات النظام
حممالً بغاز ٍ
سام يُعتقد أنه من غازات األعصاب ،سقط هذا الصاروخ على احلي الشمايل
السوري  4صواريخ ،أحدها كان َّ
من مدينة خان شيخون ،استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل  91مدنياً خنقاً ،بينهم  42أنثى

تعرضهم للغازات السامة.
يتوزعون إىل  23سيدة (أنثى ابلغة) و  19أنثى طفلة مجيعهم قضوا خنقاً نتيجة ُّ
وقد أصدران تقريراً مفصالً وثَّقنا فيه تفاصيل هجوم خان شيخون الكيميائي.
ابء :االنتهاكات من قبل القوات الروسية:

منذ أن أعلنت روسيا تدخلها إىل جانب قوات النظام السوري يف  /30أيلول 2015 /شنَّت هجمات على عدة مناطق
يف حمافظات محص وإدلب والالذقية ،تسبَّبت اهلجمات يف يومها األول بوقوع ضحااي من املدنيني بينهم إانث ،ورَّكزت

وتعمدت استهدافها ،واستخدمت الضرابت اجلوية
جتمع املدنيني واملنشآت احليوية َّ
القوات الروسية هجماهتا على أماكن ُّ
املزدوجة إليقاع أكرب عدد من الضحااي املدنيني ،وقد أصدران العديد من التقارير اليت وثَّقت اجملازر واالنتهاكات اليت خلّفها
القصف الروسي ،وكان آخرها الذكرى السنوية الثانية للتَّدخل الروسي يف سوراي.

أدى استهداف القوات الروسية ملناطق املدنيني على حنو واسع وممنهج واستخدامها أسلحة ذات تدمري كبري وواسع؛ إىل
ارتفاع حصيلة الضحااي من األطفال والنساء.
يتوزعن إىل  540أنثى ابلغة ،و 448أنثى طفلة ،نتيجة
وثَّقنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  988أنثى
َ
تعمد استهداف املدنيني من قِبَ ِل القوات الروسية.
هجمات نعتقد أهنا روسية ،وهذه حصيلة مرتفعة جداً وتُشري إىل ُّ
فجر اخلميس  /12كانون الثاين 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األجزاء الشرقية من قرية
اببكة بريف حمافظة حلب الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  6مدنيني دفعة واحدة
( 3طفالً ،و 3سيدة).
الثالاثء  /7شباط 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني على بناءين سكنيني يف حي القصور
جنوب مدينة إدلب؛ ما أدى إىل مقتل  5مدنياً ،بينهم طفلة و 3سيداتِّ ،
ننوه إىل أن الطريان ذاته شن  8غارات على

مدينة إدلب يف ذلك اليوم تسبَّبت يف ثالث جمازر ومقتل  29مدنياً ،بينهم  15طفالً و 11سيدة ،وإصابة حنو  30آخرين
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جبراح ،ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
اجلمعة  /14متوز 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على بناء سكين وسط بلدة عني ترما يف

الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل  14مدنياً ،بينهم  3طفالً و 6سيدة ،ختضع البلدة لسيطرة

فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على بلدة عني ترما /الغوطة الشرقية 2017 /7 /14
ضحااي َ

ليل األربعاء  /2آب 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ منزالً يف بلدة التبين بريف حمافظة دير

الزور الغريب؛ ما أدى إىل مقتل  15مدنياً ،بينهم  7طفالً ،و 6سيدة ،وإصابة قرابة  19آخرين جبراح ،ختضع البلدة لسيطرة

تنظيم داعش وقت احلادثة.

اخلميس  /5تشرين األول 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدينة امليادين بريف حمافظة دير
الزور الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل  14مدنياً من عائلة واحدة –انزحون من مدينة دير الزور ،-بينهم  4طفالً ،و 7سيدة،

ختضع املدينة لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.
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اتء :االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال
الكردستاين):

منذ متوز 2012 /أصبحت القوات الكردية أحد أطراف النزاع الرئيسة يف سوراي بعد انسحاب قوات النظام السوري من
املناطق ذات األغلبية الكردية يف مشال ومشال شرق سوراي ،وبقائها يف املراكز احليوية فقط ،وسيطرت قوات حزب االحتاد
الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين على تلك املناطق َّ
وشكلت قواته اإلدارة الذاتية ذات األغلبية الكردية يف كانون
الثاين.2014 /
 .1القتل خارج نطاق القانون:
يتوزعن إىل  74أنثى ابلغة و 62أنثى طفلة على يد
وثّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  136أنثى
َ
قوات اإلدارة الذاتية منذ متوز 2012 /حىت تشرين الثاين 2017 /وقد قُتل أغلبهن عرب عمليات القصف العشوائي أو

القتل املباشر ابلرصاص خالل عمليات الدَّهم واالقتحام أو عرب عمليات القنص ،كما ارتكبت العديد من اجملازر اليت محل
بعضها صبغة عرقية وراح ضحيتها إانث.
السبت  /13أاير 2017 /قصفت مدفعية اتبعة لقوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية قذائف عدة على قرية
مزرعة األسدية بريف حمافظة الرقة الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل  16مدنياً معظمهم من عائلة واحدة ،بينهم  6طفالً ،و4

سيدة ،وإصابة قرابة  10آخرين جبراح ،ختضع القرية لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

السيدة حورية املصلح ،من أبناء مدينة القورية بريف حمافظة دير الزور الشرقي ،قضت يوم اإلثنني  /9تشرين األول/
شرف عليه قوات سوراي
2017؛ نتيجة نقص الرعاية الصحيَّة يف خميم َّ
السد بريف حمافظة احلسكة اجلنويب ،الذي تُ ُ

الدميقراطية ذات األغلبية الكردية ،نشري إىل أن هذه القوات منعت ذوي السيدة من نقلها خار َج املخيم الستكمال عالجها.
ارتكبت قوات اإلدارة الذاتية عرب عمليات القصف العشوائي والقتل أفعاالً تُش ِّكل جرائم حرب ،وكل تلك اجلرائم

تنتهك القانون الدويل اإلنساين على حنو صارخ ،فاحلزب ابعتباره سلطة أمر واقع جيب أن يلتزم مبعايري القانون الدويل
اإلنساين.
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 .2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والَّتعذيب:
تعتمد قوات اإلدارة الذاتية على قانون التجنيد اإلجباري الذي فرضته بداية عام  2014لزايدة العنصر البشري يف قواهتا،
وقامت بعمليات دعم واعتقال وخطف يف مناطق سيطرهتا للشبان والنساء والقاصرات ،ويف حال رفضت املرأة أو عائلتها
وختفيهن يف معسكرات اتبعة
التجنيد القسري تلجأ القوات إىل خطفها من الشارع أو املدرسة أو عند خروجها من املنزل،
َّ

عائالهتن
عنهن االتصال بعوائلهن أو رؤيتهم ،مث تز ُّج هبن يف األعمال القتالية ،وال خترب قوات اإلدارة الذاتية
َّ
هلا للتدريب ومتنع َّ
عن ظروف وفاهتن يف حالة الوفاة.

سريان مصطفى ،طفلة ،من أبناء مدينة تربة سبية بريف حمافظة الرقة ،مواليد عام
 ،2001يف عام 2015 /اختطفتها عناصر ُمسلَّحة تنتمي لقوات اإلدارة الذاتية

من أمام مدرستها ،ومتَّ جتنيدها قسراً ضمن صفوف وحدات محاية املرأة التابعة

حلزب العمال الكردستاين ،تبلغ من العمر حني اختطافها  14عاماً ،وبقي مصريها

حني أبلغت وحدات محاية
جمهوالً لعائلتها حىت يوم الثالاثء  /20حزيرانَ ،2017 /
إثر جلطة قلبية
املرأة ذويها بوفاهتا يف ظروف غامضة ،وتويف والدها حسن مصطفى َ
بعد مساعه نبأ اختطاف ابنته الصغرى من أمام مدرستها.

الطفلة سريان مصطفى

إضافة إىل عمليات اعتقال املرأة هبدف التجنيد القسري ،تعتقل قوات اإلدارة الذاتية الكردية الناشطات واإلعالميات
بطهن
والسياسيات النتقادهن أو خمالفتهن للسياسة والقوانني اليت تفرضها يف مناطق سيطرهتا ،كما اعتقلت النساء اللوايت تر َّ
صالت قرىب مبعارضني لقوات اإلدارة الذاتية إلجبارهم على تسليم أنفسهم.
لن قيد االعتقال التعسفي أو االختفاء
سجلنا ما اليقل عن  257أنثى
يتوزعن إىل  188أنثى ابلغة و 69أنثى طفلة ماز َ
َ

القسري يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات اإلدارة الذاتية منذ متوز 2012 /حىت تشرين الثاين.2017 /

السيدة حسنة احملمود ،من أبناء بلدة القحطانية مشال شرق حمافظة احلسكة ،من مواليد عام  ،1978اعتقلتها قوات اإلدارة
الذاتية اخلميس  /2شباط 2017 /من مكان وجودها يف األراضي الزراعية التابعة لبلدة القحطانية ،وأفرجت عنها اإلثنني
 /13شباط.2017 /

علمنا من السيدة حسنةَّ 5
أن دوريةً تتبع قوات اإلدارة الذاتية دامهتها لدى وجودها يف أرضها الزراعية “طلبوا منا إخالء
أراضينا الزراعية وعدم زراعتها حبجة عدم دفعنا الضرائب علماً َّ
أن األرض ملك لنا ،رفضت دفع الضرائب ومعي
 5تواصلنا معها عرب برانمج السكايب
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عدد من أصحاب األراضي األخرى وقمنا ابالحتجاج والتَّجمع فاستقدمت الدورية املزيد من القوات من ثكنة هلم يف
البلدة ،واعتقلت مجيع املوجودين مبن فيهم أان ،وأخذوان إىل خمفر البلدة” أخربتنا حسنة أهنم كانوا  7رجال وامرأتني،

تعرضوا للشتم والضرب بكبل كهرابئي“ ،مث فصلوا النساء إىل غرفة توقيف صغرية ،ومنعوا عنا
ولدى وصوهلم املخفر ّ
الطعام أربعة أايمَّ ،
وهددوان ابلطّرد من القرية يف حال رفض دفع الضرائب ،مث أجربوان على دفع غرامة مالية وأفرجوا

عنا مجيعاً يوم اإلثنني  /13شباط.”2017 /

السيدة خالدية عبد احلي ،من أبناء قرية تل طحني بريف مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة ،اإلثنني  /23كانون الثاين/
 2017اعتقلتها قوات اإلدارة الذاتية مع  11شخصاً من أفراد عائلتها ،حبجة مالحقة خالاي تنظيم داعش ،واقتادهتا إىل
جهة جمهولة ،ال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.

السيدة محيدة مصطفى األمحد ،من أبناء بلدة الشيوخ بريف حمافظة حلب الشرقي ،من مواليد عام  ،1985اعتقلتها قوات
اإلدارة الذاتية الثالاثء  /4نيسان 2017 /أثناء عودهتا من تركيا ومرورها من إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات اإلدارة
الذاتية ،ال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
تلجأ قوات اإلدارة الذاتية يف مراكز احتجازها إىل استخدام الضرب املربح ابلعصا وقلع األظافر ،وحلق الشعر ،واحلرمان من
الرعاية الصحية والغذاء ،واحلبس ضمن املنفردات مدة طويلة تصل إىل أسابيع خالل احتجاز النساء ،إضافة إىل ما تُعانيه
املعتقلة من ظروف مكان االحتجاز السيئة من ضيق املساحة والرطوبة وانعدام النظافة والتدفئة.
سجلنا مقتل  2سيدة بسبب التعذيب وإمهال الرعاية الصحية يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات اإلدارة الذاتية منذ متوز/
 2012حىت تشرين الثاين.2017 /
اثء :االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

 .1القتل خارج نطاق القانون:
ومنهج عرب عمليات القصف
جلأ تنظيم داعش منذ أتسيسه يف  /9نيسان 2013 /إىل عمليات القتل بشكل واسع ُ

العشوائي والقتل املباشر واإلعدام امليداين وتفجري املفخخات وارتكاب اجملازر أثناء هجومه على مناطق تقع خارج سيطرته،
وعرب زراعته األلغام يف املنازل والطرقات بعد انسحابه من مناطق كان يسيطر عليها .كما قضت العديد من اإلانث جراء
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احلصار الذي فرضه تنظيم داعش على األحياء واملناطق اليت حياول السيطرة عليها.
يتوزعن إىل  295أنثى ابلغة و 278أنثى طفلة على يد تنظيم داعش منذ أتسيسه
سجلنا مقتل ما اليقل عن 573أنثى
َ

حىت تشرين الثاين.2017 /

األربعاء  /12نيسان 2017 /انفجرت ألغام أرضية عدة زرعها تنظيم داعش على طريق الرقة  -السحلبية بريف حمافظة
الرقة الغريب؛ ما أدى إىل مقتل  10مدنياً -من عشرية اجلحيشات ،-بينهم  4طفالً ،و 2سيدة ،خيضع الطريق لسيطرة

تنظيم داعش وقت احلادثة.

اخلميس  /18أاير 2017 /قصفت مدفعية اتبعة لتنظيم داعش قذائف هاون عدة على حفل زفاف يف حي هرابش شرق
مدينة دير الزور؛ ما أدى إىل مقتل  15مدنياً ،بينهم  5طفالً ،و 5سيدة ،خيضع احلي لسيطرة قوات النظام السوري وقت

احلادثة.

تكب تنظيم داعش وهيئة حترير الشام ،جرمية القتل وسط هجوم واسع النطاق َّ
السكان املدنيني؛ ما يُشكل
ضد ُّ
ار َ
جرائم ضد اإلنسانية ،كما تُعترب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدويل
اإلنساين.

 .2االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب:
اعتقل
مارس تنظيم داعش سياسة القمع واالضطهاد جتاه املرأة َ
َ
وفرض عليها قوانني ُملزمة قيَّد عربها جوانب حياهتا كافة ،و َ
عليهن
احتجزهن يف سجون خاصة ابلنساء تُشرف عليها نساء عامالت مع التَّنظيم أُطلق
الفن تعليماته و
َّ
َّ
النساء اللوايت ُي َ
الساحات العامة أو وضع
اسم (احلسبة النسائية) ،وجلأ إىل استخدام عقوابت إلهانة املرأة احملتجزة كوضعها يف فقص يف َّ
ويل أمرها ويوقِّع على تعهد بعدم تكرار
القفص على سيارة والتَّنقل هبا يف شوارع املنطقة .وال يُطلَق سراح املرأة حىت أييت ُّ
املخالفة.
وتعمد خطف النِّساء
مارس تنظيم داعش عمليات خطف مجاعية بعد هجومه على مناطق تقع خارج سيطرته َّ
كما َ
عظمهن خمتفيات قسرايً خاصة بعد خروج مناطق واسعة عن سيطرة
اقتيادهن إىل جهات جمهولة ،وأصبح ُم
والطفالت و
َّ
َّ
التنظيم ،كذلك استهدف بعمليات اخلطف الناشطات يف خمتلف اجملاالت.
قيد االعتقال واالختفاء القسري منذ
سجلنا ما اليقل عن  337أنثى
لن َ
يتوزعن إىل  315أنثى ابلغة و 22أنثى طفلة ماز َ
َ
السليمان ،من مدينة الرقة ،من مواليد عام  ،1986ربَّة
أتسيس تنظيم داعش حىت تشرين الثاين.2017 /السيدة هدية ُّ
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منزل ،اإلثنني  /15أاير ،2017 /اعتقلتها عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش من مكان وجودها قرب صيدلية اخلضر
وسط املدينة بتهمة حماولة اهلروب من مناطق سيطرة التنظيم ،متَّ نقلها إىل جهة جمهولة وال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة

للشبكة السورية حلقوق اإلنسان ولذويها أيضاً.

السيدة فوزية النعسان ،ممرضة ،من أبناء مدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور ،اجلمعة  /7متوز 2017 /اعتقلتها عناصر
مسلحة اتبعة لتنظيم داعش من مكان وجودها يف مدينة البوكمال ،متَّ نقلها إىل جهة جمهولة وال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة

للشبكة السورية حلقوق اإلنسان ولذويها أيضاً.

تتعرض املعتقالت إىل صنوف من التَّعذيب الوحشي املمنهج ،حيث تقوم نساء احلسبة ابستخدام أساليب
أثناء االحتجاز َّ
حسب التُّهم املوجهة ،فالنساء
الصعق ابلكهرابء ،وختتلف درجات التعذيب وقساوته
العض و َّ
تعذيب كاجللد والضرب املربح و ِّ
َ

اللوايت اعتقلن ملخالفتهن تعاليم التنظيم كعدم ارتداء املالبس اليت يفرضها أو اخلروج من املنزل من دون حمرم (األب ،األخ،

األبن ،العم ،اخلال ،الزوج ،ابن األخ واألخت) يُعانني بشكل أخف من اللوايت اعتقلن بسبب نشاطهن ،وطبَّق تنظيم داعش
السحل حىت املوت.
عقوابت استخدم فيها التَّعذيب َّ
كالرجم و َّ

سجلنا مقتل ما اليقل عن  13سيدة بسبب التعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة لتنظيم داعش منذ أتسيسه حىت تشرين
معظمهن بسبب الرجم حىت املوت بعد ُحكم التّنظيم عليهن.
الثاين ،2017 /قضى
َّ
 .3التضييق على النساء:

فرض تنظيم داعش على املرأة تعليمات وشروطاً خاصة َّ
لتتمكن من اخلروج من منزهلا أو العمل والتعليم وحىت السفر،

تبدأ من ارتداء مالبس معينة (اللباس الشرعي) ومرافقة حمرم هلا ،والعمل ضمن جماالت خدمية مع النساء فقط دون وجود
اختالط بني اجلنسني ،وحرماهنا من اجللوس يف األماكن العامة ،وإجبارها على الزواج ابإلكراه من عناصره وخاصة األجانب،
وسي دورايت من احلسبة النسائية ملراقبة النساء ومالحقة املخالفات منهن ،واختَّذ
ومنع عنها العالج عند األطباء الذكورَّ ،
َ
من احلسبة النسائية ُمن ِّفذاً ِ
لفرض سيطرته على اجملتمع وإرهابه وحتذيره من عواقب خمالفته.
التعرض للمالحقة
فضل البقاء يف املنزل على اخلروج و ُّ
أجرب املرأة على العيش يف عزلة كاملة عن اجملتمع وجعلها تُ ِّ
كل ذلك َ
من قبل احلسبة النسائية؛ ما أدى إىل حرماهنا من التعليم والعمل واحلصول على الرعاية الصحيَّة الكاملة وجعل حياهتا أشبه
ما تكون ابحلصار.
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 .4اسرتقاق اإلانث والعنف اجلنسي:
مارس تنظيم داعش العنف اجلنسي كسالح حرب هدفه إرهاب املدنيني وإجبارهم على النزوح وترك مناطقهم واختَّذ منه
َ
ِ
ِ
طريقة جلذب املقاتلني إىل صفوفه ومصدراً للتمويل عرب نشر جتارة اجلنس ،من خالل
خطف اإلانث البالغات والطّفالت

وبيعهن يف أسواق خاصة تُسمى (أسواق السبااي) وهي أسواق غالباً ما تكون افرتاضية عرب جمموعات على تطبيقات
َّ

للتواصل االجتماعي خاصة بعناصر التنظيم ،حيث يقوم العناصر بنشر وتداول صور اإلانث املختطفات ومواصفاهتن
وعرضهن على قيادات وعناصر التنظيم.
بعض املنازل يف مناطق سيطرته لبيع اإلانث
وأسعارهن ،كذلك َّ
َّ
خصص التنظيم َ

ينتمني
ينتمني إىل األقليات الدينية والعرقية بشكل رئيس مث اإلانث اللوايت
جلأ تنظيم داعش إىل اسرتقاق اإلانث اللوايت
َ
َ
إىل مناطق سيطرة أطراف النزاع األخرى ،وكانت أكرب عملية اسرتقاق لإلانث قام هبا التنظيم بعد شنِّه هجوماً على مناطق
أعمارهن بني  40 - 8عاماً ونقل معظمهن إىل سوراي
اإليزيدية يف العراق عام  2014وخطفه مئات اإلانث اليت ترتاوح
َّ
استعبادهن يف الرق اجلنسي.
لبيعهن و
َّ
َّ
دينيهن إىل اإلسالم كما يقوم بفصلهن عن
ينتمني إىل األقليات الدينية على حتويل
ُيرب تنظيم داعش اإلانث اللوايت
َّ
َ
بيعهن مباشرة لعناصر أو قيادات يف التنظيم ،وغالباً ما تتعرض األنثى للبيع مرات
الرق اجلنسي بعد َّ
أطفاهلن ،وتبدأ عملية ِّ
وتتعرض للتعذيب وأحياانً القتل يف حال حاولت الرفض أو املقاومة أو اهلرب.
عدة وميارس ضدها االغتصاب املمنهج َّ

حتولت معظم اإلانث املختطفات إىل خمتفيات قسرايً بعد انسحاب تنظيم داعش من العديد من املناطق اليت كان يسيطر
َّ
عليها يف سوراي ،ويصعب حتديد مصريهن؛ بسبب الوضع املعقد جداً وغري املستقر يف تلك املناطق.

وتزوجت
السيدة مجيلة احملمد ،من مدينة الرقةَّ ،
تعرضت ابنتها لالعتقال من قبل تنظيم داعش يف كانون الثاينّ 2017 /
ابإلكراه ،واستطاعت الوصول إىل مدينة إدلب مع عائلتها هناية آذار 2017 /بعد أن متكنت من هتريب ابنتها.
أخربتنا السيدة مجيلةَّ 6
أن الشرطة اإلسالمية العسكرية حضرت إىل منزهلا عند الفجر حبجة تفتيشه حبثاً عن الدخان ،مثَّ

سألوا عن ابنتها وطلبوا مثوهلا أمامهم بعد أن ترتدي كامل مالبسها “بعدها اقتادوا ابنيت معهم ،وحاولت منعهم ،لكنهم
طلبوا مين مراجعة مركز الشرطة .يف الصباح ذهبت إىل مركز الشرطة ونكروا َّأنا عندهم ،وبعد عدة حماوالت اعرتف

الرتدد إىل مركز الشرطة
أحد األمنيني يف الشرطة َّأنا مسجونة لديهم وأن هلا وضع خاص” أضافت مجيلة ّأنا داومت على ُّ

بشكل يومي للسؤال عن ابنتها لكن دون جدوى“ ،وحاولت إقناع أشخاص هلم عالقات مع داعش ابلتوسط لدى مركز
الشرطة إلخباري عن أسباب اعتقاهلا والسماح يل برؤيتها ،لكن عبثاً أحاول ،بعد أايم أخربين األمين َّأنم نقلوها من
وتوسلت إليه ملعرفة مكان ابنيت فأخربين أهنم
زرت منزل األمين َّ
مركز الشرطة إىل سجن آخر ال يعرفه ،وبعد حنو شهر ُ

ضعت لدورة شرعيَّة وقامت الشرطيات بتزوجيها رغماً عنها ألحد األمراء يف
نقلوها إىل سجن خاص ابلنساء وهناك خ َ
 6تواصلنا معها عرب برانمج السكايب
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طلبت منه معلومات عن األمري فزودين ابلقليل ،بعد حنو شهر من البحث استطعت الوصول إىل مكان إقامة
التَّنظيم،
ُ

هربتها وهربنا مجيعاً حنو إدلب يف رحلة استغرقت عشرة أايم يف الطرقات”.
ابنيت يف ريف الرقة مثَّ ّ

َّ
إن هذه املمارسات اليت يقوم هبا تنظيم داعش وهيئة حترير الشام يف املناطق اخلاضعة لسيطرته تُش ِّك ُل خرقاً للمادة 3

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف ،وتُعترب جرائم حرب.

هيئة حترير الشام (حتالف تشكل بني جبهة فتح الشام وعدد من فصائل املعارضة املسلحة):

 .1القتل خارج نطاق القانون:

جلأت هيئة حترير الشام إىل عمليات القتل عرب القصف العشوائي واإلعدام امليداين وإطالق الرصاص العشوائي أثناء مدامهتها
منازل املطلوبني هلا ،ومن خالل ِّ
شن اهلجمات على مناطق تُسيطر عليها فصائل يف املعارضة املسلحة ،وكذلك من خالل
يتوزعن إىل  53أنثى ابلغة و 21أنثى طفلة على يد هيئة حترير
تفجري املفخخات .سجلنا مقتل ما اليقل عن  74أنثى
َ

الشام.

قسام ،من أبناء قرية بينني بريف حمافظة إدلب اجلنويب ،أنثى طفلة ،يف يوم األربعاء  /19متوز/
ابنة مصطفى عبد السالم ّ

 2017قضت جراء إصابتها ابلرصاص إثر استهداف املنزل الذي تُقيم فيه من قبل هيئة حترير الشام.
 .2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:

لن قيد االعتقال واالختفاء القسري يف مراكز
سجلنا ما اليقل عن  65أنثى
يتوزعن إىل  61أنثى ابلغة و 4أنثى طفلة ماز َ
َ
حصوهلن على
االحتجاز التابعة هليئة حترير الشام .تقوم هيئة حترير الشام بعمليات االعتقال للنساء الناشطات حبجة عدم
َّ

تصريح عمل أو بسبب خمالفتهن للتعاليم اليت تفرضها اهليئة يف مناطق نفوذها كعدم االلتزام ابرتداء مالبس معينة ،أو النساء
دخوهلن أماكن تعليم خمصصة
اللوايت يعارضن سياستها يف مناطق سيطرهتا ،كما سجلنا حاالت اعتقال لطالبات بسبب
َّ

جلوسهن يف أماكن عامة خمصصة للذكور .كما قامت هيئة حترير الشام ابختطاف اإلانث خالل هجومها
للذكور فقط أو
َّ
على مناطق سيطرة قوات النظام السوري.
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مذكرة استدعاء لسيدة من بلدة مرعيان بريف حمافظة إدلب اجلنويب صادرة عن الشرطة
اإلسالمية التابعة هليئة حترير الشام يف  /29متوز2017 /

(نتح ّفظ على ذكر االسم لدو ٍاع أمنية) ،عاملة يف إحدى املنظَّمات اإلنسانية ،اإلثنني  /4أيلول 2017 /اعتقلتها عناصر

ُمسلحة تتبع هيئة حترير الشام من مكان وجودها يف خميم أطمة بريف حمافظة إدلب الشمايل ،واقتادهتا إىل جهة جمهولة ،ال
يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.

سلمى أمحد الياسني ،من أبناء مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب ،تبلغ من العمر  47عاماً ،األربعاء /18

تشرين األول 2017 /اعتقلتها عناصر مسلحة تتبع هيئة حترير الشام من مكان وجودها يف مدينة معرة النعمان ،واقتادهتا
إىل جهة جمهولة ،ال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
 .3التضييق على النساء:

مهمته مالحقة النساء و ُّ
امهن
أنشأت هيئة حترير الشام يف العديد من مناطق سيطرهتا جهازاً للحسبة (شرطة) َّ
التأكد من التز َّ
يتكون جهاز احلسبة من عناصر من
ابملالبس الشرعية وعدم
َّ
تربجهن يف األسواق واألماكن العامة ،يف بعض األماكن َّ
أماك أخرى من النساء العامالت مع هيئة حترير الشام ،يقوم جهاز احلسبة إبجراء جوالت على املدارس
الرجال ،ويف َ
ِ
رفضن االستماع ألوامر عناصر
واجلامعات واألماكن العامة ّ
ويوجه إنذارات للنساء املخالفات ويعتقل النساء يف حال َ
احلسبة ،ترتَّكز عناصر احلسبة يف مدينة إدلب واملخيمات احلدودية بشكل رئيس.
جيم :انتهاكات فصائل يف املعارضة املسلحة:

 .1القتل خارج نطاق القانون:

نفَّذت فصائل يف املعارضة املسلحة عمليات قصف عشوائي على مناطق سيطرة قوات النظام السوري واستخدمت قذائف
هاون بشكل رئيس ،كما شنَّت هجمات على مناطق سيطرة قوات النظام السوري ،كل ذلك تسبب يف وقوع ضحااي من
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يتوزعن إىل  463أنثى ابلغة و 426أنثى
املدنيني ،وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  889أنثى
َ
طفلة على يد فصائل خمتلفة تتبع املعارضة املسلحة.

الطفلة فرح كوجك ،من أبناء مدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل ،اجلمعة /20
كانون الثاين 2017 /قضت جراء إصابتها بطلق انري انتج عن اشتباك فصائل يف
املعارضة املسلحة مع بعضها البعض يف بلدة قميناس بريف حمافظة إدلب الشمايل.
السيدة شريين فارس ،من أبناء حي التجارة مشال شرق مدينة دمشق ،األربعاء /12
متوز 2017 /قضت جراء سقوط قذائف صاروخية عدة حملية الصنع ،مصدرها
منطقة ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

الطفلة فرح كوجك

 .2االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
جلأت فصائل املعارضة إىل عمليات اخلطف عقب هجومها على مناطق سيطرة قوات النظام السوري ،حيث قامت
ابعتقاالت مجاعية ملدنيني وعائالت أبكملها هبدف إجراء صفقات تبادل مع نساء حمتجزات من قبل القوات احلكومية
وحتول عدد
و
َّ
استخدامهن رهائن .كما قامت ابعتقال الناشطات وخاصة اللوايت ينتقدن سياسة عمل فصائل املعارضةَّ ،
لن قيد
منهن إىل خمتفيات قسرايً .سجلنا ما اليقل عن  894أنثى
يتوزعن إىل  807أنثى ابلغة و 87أنثى طفلة ماز َ
َ
االعتقال واالختفاء القسري يف مراكز االحتجاز التابعة لفصائل يف املعارضة املسلحة.

السيدة مها السليمان ،من مدينة السلمية بريف حمافظة محاة الشرقي ،اجلمعة  /16حزيران 2017 /اعتقلتها عناصر
مسلحة اتبعة حلركة أحرار الشام اإلسالمية لدى مرورها من نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من مدينة سلقني بريف حمافظة
إدلب الغريب ،وأفرجت عنها األربعاء  /21حزيران.2017 /
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيدة مها ،7وأفادتنا“ :يف أثناء سفري ابجتاه تركيا ،اضطررت للمرور مبناطق
أستقل ابص نقل صغري مع عشرة ركاب آخرين ال أعرف أحداً منهم ،استوقفنا
سيطرة الثوار يف مدينة سلقني ،كنت
ُّ

حاجز لعناصر مسلحني من حركة أحرار الشام يف سلقني ،وطلب منا العناصر بطاقاتنا الشخصية ،وعرب بطاقيت عرفوا
أنين من مدينة السلمية ،فتوجه أحد العناصر حنوي وسألين إن كنت فعالً من السلمية وأجبته بنعم” أضافت مها َّ
أن
التجل من الباص ،مث اعتقلها يف غرفة توقيف قرب احلاجز “مث طلبوا سيارة من ِّ
املقر اخلاص هبم عرب
العنصر طلب منها ّ َ
7
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يدي بواسطة
قبضة الالسلكي ،وجاءت بعد قرابة نصف ساعة ،وكبّل سائق السيارة- ،يُدعى الشيخ أبو داوودَّ -

عيين ،واقتادين إىل مقر عسكري ،مت تركوين يف غرفة بال نوافذ،
قطعة قماش ،بينما وضع قطعة قماش أخرى على ّ

وكانت ابردة جداً ورطبة ومعدومة التهوية ،علمت الحقاً أهنا مغارة بسبب تسميتهم للمكان بسجن املغارة” علمنا من
مها ّأنا بقيت قرابة أسبوع يف السجن االنفرادي ،ع ِ
حسب
رضت يف أثنائه على قاضي التحقيق مرتني ،وكان القاضي يُرّكِز
ُ
َ
مها على سبب وجودها يف هذه املناطق“ :أخربته أنّين عابرة طريق فقط إىل تركيا ،كان يصرخ يف وجهي كثرياً أثناء
الساق ،إضافة إىل التَّهديد
وتعرضت َّ
التَّحقيقَّ ،
للصفع على وجهي والضَّرب بكبل كهرابئي غليظ على املنطقة أسفل َّ
ابلقتل يف حال مل أعرتف أنَّين أتعامل مع النظام السوري ،أطلق سراحي بعد سؤاهلم عن عائليت يف مدينة السلمية من

خالل معارف وأصدقاء هلم”.

السيدة اعتدال هاين عيد ،من أبناء قرية اجملدل بريف حمافظة السويداء ،األحد  /3نيسان 2016 /اعتقلتها عناصر مسلحة
تنتمي جليش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة أثناء مرورها من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف مدينة دمشق ،أفرج
عنها يوم اخلميس  /24آب.2017 /
السيدة عال أمحد شاهني ،من أبناء مدينة السلمية بريف حمافظة محاة الشرقي ،اإلثنني  /4أيلول 2017 /اعتقلتها عناصر
مسلحة تنتمي حلركة أحرار الشام اإلسالمية لدى مرورها من إحدى نقاط التفتيش التابعة هلا يف مدينة قلعة املضيق بريف
حمافظة محاة الغريب ،ال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
استعملت فصائل يف املعارضة املسلحة وسائل تعذيب كالضرب املربح والصعق ابلكهرابء واحلرمان من الغذاء والعالج يف
وبث أخبار أهنم
مراكز احتجازها ،كما استعملت وسائل تعذيب أخرى نفسية كفصل النساء عن أطفاهلن وخاصة الذكورِّ ،

سيقومون إبعدامهن .سجلنا مقتل سيدة واحدة بسبب التعذيب وإمهال الرعاية الصحية يف مراكز االحتجاز التابعة لفصائل
يف املعارضة املسلحة.
حاء :االنتهاكات من قبل قوات التحالف الدويل:
خلَّفت العديد من الغارات اليت شنَّتها قوات التحالف الدويل منذ بدء محلتها العسكرية يف سوراي ضد تنظيم داعش يوم
الثالاثء  /23أيلول ،2014 /العديد من اجملازر والضحااي بني املدنيني بينهم إانث يف حمافظات حلب والرقة ودير الزور
يتوزعن إىل
وإدلب ،وحبسب ما سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قتل التحالف الدويل ما اليقل عن  611أنثى
َ

 342أنثى ابلغة و 269أنثى طفلة منذ بدء محلته العسكرية حىت تشرين الثاين.2017 /
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ِ
يعملن يف
األحد  /14أاير 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ سيارة تُق ُّل سيدات َ

حصاد األراضي الزراعية “ورشة حصاد” يف قرية العكريشي بريف حمافظة الرقة الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل  12مدنياً ،بينهم

 11سيدة ،ختضع القرية لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

الثالاثء  /8آب 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ بناءً سكنياً يف حي الثَّكنة

وسط مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل  22مدنياً من عائلة واحدة –انزحون من مدينة تدمر بريف حمافظة محص الشرقي،-

بينهم  15طفالً ،و 7سيدة ،خيضع احلي لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

اإلثنني  /25أيلول 2017 /قرابة الساعة  18:00قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل  3صواريخ
على بناء سكين –معروف ببناء مطعم البيك -قرب مدرسة املعري يف شارع القطار مشال مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل
 32مدنياً -انزحون من مدينة تدمر بريف حمافظة محص الشرقي ،-بينهم  16طفالً ،و 10سيدة ،كانت املنطقة خاضعة

لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة- .ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية حلظة إعداد التقرير.-

الطفلة رمي حممد املوسى ،من مواليد عام  ،2014قُتلت مع والدهتا زبيدة رحيم

شيخ حسن؛ جراء قصف طريان قوات التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ
منزالً يف حارة البدو مشال غرب مدينة الرقة ،يف  /5تشرين األول.2017 /
الطفلة رمي املوسى

السيدة حنان حممد علي حسن محزة ،ممرضة ،من أبناء حي الدرعية مبدينة الرقة،
قتلت جراء قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ بناءً سكنياً يف

شارع النور حبي الدرعية يف  /6تشرين األول.2017 /

السيدة حنان محزة
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خاء :االنتهاكات من قبل جهات أخرى:
يتضمن توثيق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان العديد من التصنيفات كضحااي الغرق يف مراكب اهلجرة وضحااي التفجريات
َّ
اليت مل نستطع التَّحقق من هوية ُمنف ِّذها ،والضحااي الذين قتلوا على يد جمموعات مسلحة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية
حلقوق اإلنسان.
الرصد اليومية النتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي ،ترتكبها جهات تعمل
إضافة إىل ذلك تُصادفنا حوادث أثناء عملية َّ

وتستغل حالة الفلتان األمين السائد
على شكل عصاابت ال تتبع ألي طرف ،إمنا تتواجد يف مناطق سيطرة أطراف النزاع
ُّ

ط هذه اجلهات يف خمتلف املناطق السورية ،وبشكل خاص املناطق
لتقوم جبرائم القتل واخلطف بدوافع مادية أو طائفية .تنش ُ

اخلاضعة لسيطرة قوات النظام وتنظيم داعش ،وتقوم بعمليات خطف من الطرقات العامة ،ويف املناطق اليت تشهد توتراً أمنياً
كبرياً أو اشتباكات متبادلة بني قوات النظام السوري واألطراف األخرى.
 .1القتل خارج نطاق القانون:

يتوزعن إىل  285أنثى ابلغة و 271أنثى طفلة على
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  556أنثى
َ
يد جهات مل َّ
نتمكن من حتديدها ،منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين.2017 /
اخلميس  /5كانون الثاين 2017 /انفجرت سيارة مفخخة يف شارع امللعب البلدي يف مدينة جبلة بريف حمافظة الالذقية
اجلنويب ،اخلاضعة لسيطرة قوات النظام السوري؛ ما أدى إىل مقتل  11شخصاً ،بينهم  4أطفال ،و 4سيدات ،وعسكريَني
تصادف مرورمها يف املنطقة ،مل نتمكن من معرفة اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.
اثنَني َ
الطفلة جودي إبراهيم طبيخ ،من أبناء حي الشيخ سعد مبدينة دمشق ،قتلت جراء
سقوط عدة قذائف هاون جمهولة املصدر على احلي يف يوم الثالاثء  /27حزيران/
.2017
السيدة سوزان علي إبراهيم ،من أبناء قرية تل سكني ،قضت جراء تفجري انتحاري
لنفسه بواسطة حزام انسف عند املدخل الرئيس ملركز انطالق حافالت يسمى
(الكراج الغريب) يف ابب طرابلس مبدينة محاة يوم اخلميس  /6متوز2017 /
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الطفلة جودي طبيخ

 .2اخلطف واالختفاء القسري:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  2897أنثى قيد االختطاف واالختفاء القسري على يد جهات
أخرى منذ آذار 2011 /حىت تشرين الثاين.2017 /
تعرضت لالختطاف واإلخفاء
السيدة فاطمة أسعد ،من مدينة الالذقية ،مواليد عام  ،1980األربعاء  /5نيسانَّ 2017 /
القسري من قبل مسلَّحني جمهولني ،من مكان وجودها على طريق الالذقية طرطوس ،ال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة

السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.

السيدة مساح الضهراوي ،من بلدة كفر الطون غرب مدينة محاة ،مواليد عام  ،1989األربعاء  /14حزيران،2017 /
تعرضت لالختطاف واإلخفاء القسري من قبل جمهولني ،لدى مرورها على الطريق الواصل بني مدينيت محاة والسلمية ابلقرب
َّ
من بلدة الصبورة بريف حمافظة محاة الشرقي ،ال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.

آاثر سحلول ،من أبناء مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب اجلنويب ،تبلغ من العمر  16عاماً ،اختطفتها عناصر مسلحة جمهولة

من مكان وجودها يف مدينة أرحيا ،اخلميس  /17آب ،2017 /ال يزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق

اإلنسان وألهلها أيضاً.

خامساً :التوصيات:

• إىل النظام السوري وأطراف النزاع:

املتعمد والتَّعذيب واالعتقال اليت
• على النظام السوري رفع حتفظاته عن اتفاقية سيداو ،والتَّوقف الفوري عن عمليات القتل َّ

يُنفذها حبق املرأة السورية.

تعمد قصف األحياء السكنية املدنية واملناطق
• على احللف السوري الروسي وامليليشيات اإليرانية وملحقاهتا ،التَّوقف عن ُّ

املأهولة ابلسكان واليت ينتج عن استهدافها ضحااي معظمهم من النساء واألطفال.

• على قوات التحالف الدويل التحقيق يف احلوادث اليت وقع فيها ضحااي من اإلانث بشكل خاص ،كما جيب الضغط
على حلفائها من قوات سوراي الدميقراطية إليقاف عمليات جتنيد الطفالت والتَّوقف عن عمليات اخلطف واالعتقال.
• على مجيع أطراف النزاع اإلفراج الفوري عن اإلانث احملتجزات ،بشكل خاص على خلفية النزاع املسلح ،وااللتزام ابلقوانني
الدولية اخلاصة ابحتجاز الفتيات.
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إىل الدول األوروبية واالحتاد األورويب:
• البُ َّد من رفع وترية العقوابت االقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسني ،إيران وروسيا ،وهذا أمر إبمكان االحتاد
لكن العقوابت االقتصادية أمر
األورويب تطبيقه بفاعلية كبرية ،وتبقى مطالب محاية املدنيني واملناطق اآلمنة أمراً أساسياًَّ ،
فعال.
ّ

ودجمهن يف اجملتمع مرة أخرى.
• تقدمي كل مساعدة ممكنة ملنظمات اجملتمع املدين الفاعلة يف إعادة أتهيل الضحااي،
َّ
إىل جملس األمن الدويل:

• محاية املرأة يف سوراي قد خرجت منذ عام  2011عن مسؤولية النظام السوري ،وهو من يرتكب أكرب أنواع االنتهاكات
حبق املرأة السورية ،وهي مسؤولية جملس األمن ،البُ َّد من اختاذ أية خطوات مهما تكن حلماية املرأة واجملتمع السوري.

• جيب يف احلد األدىن الضغط على النظام السوري لزايرة مراقبني دوليني مبن فيهم جلنة التحقيق الدولية املستقلة ملراكز

احتجاز النساء ،دو َن قيد أو شرط.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
تتعرض هلا املرأة السورية على حنو خاص.
إصدار تقرير خاص عن االنتهاكات اليت َّ

شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير لعائالت الضحااي وأقرابئهم وأصدقائهم ،وللنشطاء احملليني واإلعالميني ،الذين سامهت مساعداهتم
خبروج التقرير على هذا املستوى.
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