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ملخص التقرير
المقدمة

االنتهاكات من قبل الحكومة السورية
االنتهاكات من قبل فصائل تابعة للقاعدة
االنتهاكات من قبل المعارضة المسلحة

االستنتاجات و التوصيات
شكر و تقدير

ملخص التقرير
أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عدة دراسات موسعة بالحقائق و الروايات و األرقام حول االنتهاكات التي تعرضت 
لها المرأة السورية منذ بداية الحراك الشعبي ، إضافة إلى العديد من البيانات و التقارير حول معتقالت و مختطفات )لطفا 
انظر موقع الشبكة السورية لحقوق األنسان ( فلقد بذلت المرأة السورية جهودا اسطورية في مختلف المجاالت ونحن الندعي 

في هذا التقرير وال أي من التقارير السابقة أننا استطعنا أن نسلط الضوء سوى على جزء يسير من معاناتها الصارخة .
في يوم األمم المتحدة لحقوق المرأة و الذي يصادف 8/ آذار من كل عام نعيد التأكيد على أمور أصبحت واقعا لعلها تجد 

الصدى المناسب لدى صناع القرار اليقاف نزيف المرأة السورية .
لقد تجاوز عدد الضحايا من النساء الذين قتلتهم القوات الحكومية مااليقل عن 12813 امرأة أي أن سورية تفقد يوميا 12 
امرأة ، فيما قتلت الفصائل المسلحة التابعة للقاعدة 42 امرأة ، كما قتلت 25 ارمرأة من قبل فصائل مسلحة تتبع للمعارضة .

كل هذا فيما قرار مجلس األمن  1325 )2011( الذي ينص على أن جميع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي 
اإلنساني وقانون حقوق االنسان الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات، واتخاذ التدابير الخاصة لحماية النساء 

والفتيات من العنف القائم على أساس الجنس خالل النزاع المسلح
الدوليين وبين  السالم واألمن  المحافظة على  بين  بالروابط ما  المتحدة مؤخراً  التابع لألمم  الدولي  أقر مجلس األمن  وقد 
مكافحة العنف ضد النساء، وخصوصاً العنف الجنسي، وذلك عبر تبني القرار 2122 )2013 ( والسؤال الدائم هنا إذا كانت 
الحكومة السورية التقيم أي وزن أو اعتبار للقانون الدولي اإلنساني فماهو الحال بالنسبة لقرارات مجلس األمن الدولي في 

حال عدم تطبيقها ؟
كما أن سورية هي أحد األطراف الموقعة على على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 2003 
ولكنها أعربت عن تحفظات بشأن عدة مواد من االتفاقية. وعلى الرغم من هذه التحفظات، هناك التزامات دولية على سوريا 

بأن »تحقق وتمنع وتقاضي وتعاقب« مرتكبي العنف ضد النساء. 

مقدمة التقرير :
الناشطة السورية سوزان السقا 29 عاما تقول للشبكة السورية لحقوق اإلنسان

» عملت في المجال اإلغاثي ثم التحقت بدورة تمريض كي تساعد المصابين و الجرحى و بقيت في المشافي الميدانية تعمل 
بصمت و جهد عظيم لمدة سنه و نصف ، حيث تمكنت المخابرات السورية من كشف هويتها الحقيقية و مالحقتها و أفراد 
أسرتها مما اضطرها إلى الهرب إلى دولة مصر  ، و تركت زوجها و أطفالها االثنين و قد سارع زوجها إلى تطليقها كي 

يبعد الضرر المتوقع  عليه  وعلى أطفاله من أجهزة المخابرات السورية .
سوزان أخبرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول تجربتها بمرارة كبيرة قائلة » إن مكاني الحقيقي ليس هنا ..أتمنى 

المرأة السورية و قائع و آالم في خضم اليوم العالمي للمرأة
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العودة سريعا ومد يد العون الهلنا المنكوبين في اي مكان على ارض الوطن«  
“ال أتحمل أبدا أن أقف مكتوفه اليدين و أنا أراقب بصمت ما يحدث من مآسي و جرائم بحق أبناء بلدي«

يعتبر توثيق أعمال العنف ضد المرأة من أصعب أعمال التوثيق على اإلطالق سواء كان خطف أو اعتقال أو اعتداء جنسي 
، والسبب الرئيسي أن األهالي في المجتمع السوري تخشى أن يتم التحدث حول بناتها وذلك بسبب انتشار فكرة أن أغلب من 
تقوم القوات الحكومية بخطفهن أو اعتقالهن يتم اغتصابهن ، والسبب اآلخر هو عدم استطاعة المنظمات الدولية كافة الضغط 
على الحكومة السورية لإلفراج عن معتقلة واحدة، حتى المدونة السورية المشهورة طل الملوحي التي أعلنت الحكومة أنها 
سوف تفرج عنها لم تنفذ شيئا من وعودها ، عدا عن أن المجرمين مازالوا حتى اللحظة يتمتعون بحصانة مطلقة مما يدفعهم 

الرتكاب المزيد من الجرائم و االستمتاع بها بل المفاخرة بذلك على صفحات التواصل االجتماعي . 

االنتهاكات من قبل الحكومة السورية
أوال : القتل خارج نطاق القانون :

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان واحدة من أبرز المصادرة 
النزاع في  المتحدة في تحليل ضحايا  لدى األمم  المعتمدة 
بشكل  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تعتمد   ، سورية 
رئيسي على أعضائها المتواجدين داخل األراضي السورية 
باإلضافة إلى نشطاء متعاونين معهم ، باالمكان االطالع 
توثيق  في  األنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  منهجية  على 

الضحايا بزيارة موقعنا عبر الرابط التالي :
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/

english/SNHR%20Methodology.pdf

نشير إلى أن القصف اليومي المستمر بالبراميل المتفجرة 
و صواريخ سكود اليميز بين طفل وامرأة و مقاتل و مدني 
وذلك فإن النسبة العظمى من الضحايا في سورية هم من 
المدنيين ) 87% ( وتبلغ نسبة النساء منهن 11 % والتي من 
المفترض في حالة الحروب النظامية أن التتجاوز ال %2 

فزيادتها فوق ذلك مؤشر على استهداف متعمد للمدنيين .
لحقوق  السورية  الشبكة  في  الضحايا  توثيق  فريق  قام 
اإلنسان بتوثيق مقتل مااليقل عن 12813 امرأة قتلوا على 
القسم  قتل  وقد  طفلة   3614 بينهن  الحكومية  القوات  يد 
القصف ولكن هناك حاالت  األعظم منهن خالل عمليات 
الحكومية  القوات  الستهتار  فظيعة  بصورة  تدل  متنوعة 
عن  مااليقل  بقتل  الحكومية  القوات  قامت  فقد   ، بالمرأة 
فإن  معلوم  هو  وكما  قناص  برصاص  قتلوا  امرأة   483

القناص على إدارك كامل بهوية من يقوم بقتله .
يوميا يفقد الشعب السوري كمعدل وسطي  قرابة 12 امرأة 

يقتلون على يد القوات الحكومية .
إضافة إلى ذلك فقد قتلت العشرات من النساء عبر عمليات 

إعدام ميداني برصاص في الرأس أو عبر الذبح بالسكاكين 
كما حصل في المجازر المروعة التي ارتكبت في محافظات 
أبرز  إلى  ونشير  متبعة  سياسة  أنها  على  يؤشر  مما  مختلفة 

الحوادث بصورة سريعة
بتاريخ 02/أيار/2013 راح ضحيتها  بانياس  مجزرة مدينة 

71 امرأة وقد تعرض عدد من النساء لالغتصاب .
مجزرة حي الرفاعي و كرم الزيتون في محافظة حمص 09/
آذار/2012 راح ضحيتها 48 امراة و أيضا تعرض عدد من 

النساء لحاالت اغتصاب .
مجزرة حي دير بعلبة في حمص 2/نيسان راح ضحيتها 20 

امرأة وتعرض عدد من النساء لحاالت اغتصاب.
كما أن هناك 31 حالة لنساء تم اعتقالهن و تعرضن للتعذيب 

حتى الموت داخل مراكز االحتجاز الحكومية .
ثانيا : االعتقال والخطف :

قامت القوات الحكومية باعتقال اآلالف من النساء دون توجيه 
تهم محددة لمجرد كونها ناشطة في المجال الطبي أو اإلغاثي 
أو اإلعالمي ، بل إن كثيرا منهن تم اعتقالهن أو خطفهن كون 
زوجها أو أخوها من النشطاء السياسيين أو العسكريين ، حيث 
تقوم السلطات الحكومية باالتصال مع أقربائها والتهديد بإنه 
إن لم يسلم نفسه فإنهم سوف يقوموا باالعتداء عليها،  أي أن 
المرأة تحولت إلى رهينة و ورقة ضغط الجبار النشطاء على 

تسليم أنفسهن للسلطات الحاكمة .
كما ذكرنا في المقدمة من الصعوبات الهائلة التي تواجهنا خالل 
قد اعتمدنا في  فإننا  المرأة  االنتهاكات في حق  عملية توثيق 
كثير من المرات على طريقة التوثيق التقديري بسبب صعوبة 
الحصول على جميع األسماء و الصور وتحديدا في حاالت 
االعتقال و العنف الجنسي ، وتمتلك الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان قوائم بأسماء مااليقل عن 1240 امرأة مازالت حتى 



   www.sn4hr.org                                                                                                                      info@sn4hr.org

3

ميساء الصالح
اعالمية لصالح قناة أورينت الفضائية ، وناشطة مجتمع مدني، 
من مواليد االتارب في ريف حلب ومقيمة في دمشق ، اعتقلتها 
قوات االمن السوري من مقهى ساروجا في دمشق مع عدد من 
الناشطين المدنيين السلميين منهم معاذ الفرا - وعد الجرف-
أسامة عزو- ندى الجندي- بشار فرحات-احمد زغلول- لينا 
بتاريخ  خليل  خليل  شيار  الشيخ-الصحفي  أماني  الصمودي- 
2013/4/23 ، ومن ثم  استجوبها قاضي التحقيق في محكمة 

اإلرهاب بتاريخ 28-9-2013 وقرر توقيفها 

ميسر حديد 
محامية ، ،اعيد اعتقالها بعد ان كانت معتقلة لدى السلطات 
-10-1 عنها  افرج  ثم  ومن   2012-11-20 منذ  السورية 
ولكنهم  سابقا  االيرانيين  مع  المبادلة  2013، ضمن  صفقة 

أعادوا اعتقالها بعد ذلك بأيام من الكسوة بريف دمشق

ظالل ابراهيم الصالحاني
ناشطة في الحراك السلمي في مدينة حلب والعمل اإلغاثي، 
طالبة في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة حلب،  اعتقلت 
من قبل المخابرات الجوية مع شابان آخران  في حي الفرقان 
الجرحى  بمساعدة  بتهمة   ,  2012-7-28 بتاريخ  بحلب 
والطبيَّة  الغذائيَّة  بالمعونات  ودعمهم  المدنيين  والنازحين 

وتأمين أماكن إلقامتهم كنازحين  

اللحظة  حتى  مازلن  الذين  الناشطات  أبزر  من  عينة 
معتقالت لدى الحكومة السورية :

رويدة يوسف كنعان 
 ، اإلنسان  ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق  و  صحفية 
من مواليد مدينة الزبداني في ريف دمشق مواليد 1976 
للجيش  حاجز  قبل  من  آخرها  كان  مرات  عده  اعتقلت   ،
هي   2013/6/9 بتاريخ  المليحة   منطقة  في  السوري 

متواجده حاليا في سجن عدرا .

طل الملوحي 
الثانوية،   حمص  مدارس  بإحدى  وطالبة  سورية  مدونة 
من مواليد حمص في 4 /1991/11  اعتقلها جهاز أمن 
السوري في 27 /12/ 2009 على خلفية نشرها  الدولة 
بعض المواد »ذات الخلفية السياسية« على مدونتها،  وال 
زالت  المدونة طّل الملوحي محتجزة حتى اآلن لدى إدارة 
بإطالق  قضائي  قرار  صدور  رغم  العامة  المخابرات 
سراحها بتاريخ 2013/10/24، بعد ان امضت 3 سنوات  

من مدة عقوبتها األصيلة -خمس سنوات سجنا.

اللحظة محتجزة لدى الحكومة السورية ، ولكن التقديرات التي تم االعتماد فيها على ناجيات من المعتقالت في مختلف 
المحافظات السورية تشير إلى أن لدى الحكومة السورية مااليقل عن 4570 امرأة معتقلة ،وقد قضى منهن 31 امرأه تحت 
التعذيب كما أشرنا سابقا ، حيث تتعرض المرأة ألساليب تعذيب قريبة لما يتعرض له الرجل ولكن بكمية أقل )الرجاء 
مراجعة البحث الموسع حول أساليب التعذيب للشبكة السورية لحقوق اإلنسان 45 أسلوب تعذيب داخل مراكز االحتجاز( .

كما لم تميز السلطات الحكومية أثناء قيامها باعتقال النساء بين بنات صغيرات في السن أو نساء كبيرات ، إضافة إلى أنه 
لم يكن هناك أي مرعاة في ظروف االعتقال حيث قامت في العديد من الحاالت باقتحام المنازل و خلع األبواب و الدخول 

إلى غرف النوم ليال .
وقد أصبح العشرات من النساء في عداد المختفيات قسريا حيث لم يعد أحد يعلم عنهن أي شيء من أهل أو أصدقاء كما 
أن السلطات الحكومية تنكر احتجازهن لديها مع أن األهالي يؤكدون أن القوات النظامية هي من اقتحمت المنزل وقامت 

بعمليات االعتقال أو الخطف .

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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زينب ابو دان
محامية اعتقلت في القابون  بتاريخ 2012/11/29

سلمى عبد الرزاق
العمارةن  هندسة  كلية  في  طالبة   ، واغاثية  سلمية  ناشطة 
تبلغ من العمر 23 سنة ، اعتقلت من حاجز مخيم اليرموك  
بدمشق بتاريخ 2012/12/30 بتهمة االغاثة والتعامل مع 

النازحين

منى الوادي
مهندسة و ناشطة اغاثية ، من مواليد درعا عام 1976، 
األسر  ألحد  تحمله  كانت  غذاء  صندوق  بسبب  اعتقلت 
بتاريخ  مشق  بريف  العصافير  دير  بلدة  في  المتضررة 
تم  ثم  ومن  فلسطين  فرع  إلى  واقتيدت   ،2012-11-26
وورد  المزة،   فرع  الجوية  المخابرات  فرع  الى  تحويلها 
والضغط  والترويع  التعذيب  أشكال  لمختلف  تتعرض  أنها 
النفسي ،بعد عدة أشهر على اعتقالها ظهرت على شاشات 
التلفزيون السوري لتعترف بأنها » ارهابية« بعد اجبارها 

على ذلك

فاتن دبوس
قبل  من  اعتقلت  واإلنساني،  اإلغاثي  المجال  في  ناشطة 
المخابرات العسكرية  في عملية مداهمة للمنزل الذي كانت 
تقطن فيه في منطقة الرازي في حلب بتاريخ 2013-8-18 

، وهي نازحة من منطقة قاضي عسكر
سحر عبد العال

من  السوري  االمن  قوات  من  اعتقلت   ، وناشطة  طبيبة 
محمبل بريف ادلب بتاريخ 2012-9-1

فاتن رجب فواز
تاشطة سياسية واغاثية ، حاصلة على درجة الدكتوراه في 
دمشق  بريف  دوما  من  مواليد  من  الذرة،  وعلوم  الفيزياء 
وتبلغ من العمر 33 عاماً، نشطت في المظاهرات السلمية 
منذ بداية انطالقتها في دوما، كما عرفت لها جهود كبيرة 

في الحقل اإلغاثي والمستشفيات الميدانية بمدينة دوما.
اعتقلت الدكتورة فاتن في كمين بدمشق بتاريخ 26 /12/ 
2011 من قبل فرع المخابرات الجوية الذي استجوبها لمدة 
عشرة أشهر ،تّم تحويلها بعدها لسرية المهام الخاصة، أو ما 

يعرف بالفرع 215 التابع لألمن العسكري.
مفرج  لمعتقالت  شهادات  عن  حقوقية  تقارير  عدة  نقلت 
عنهن التقوا بالسيدة فاتن داخل السجن أنها تعرضت ألنواع 
قاسية جداً من التعذيب، منها اإلبر الكيميائية في الرأس، كما 
تتحدث تلك الشهادات عن تدهور حالتها الصحية وتعرضها 
مما  واألذنين  األنف  في  ونزيف  مستمرة،  صرع  لنوبات 
يستدعي تدخال طبيا عاجالً، إال أنها لم تعرض على األطباء 

ولو لمرة واحدة. 

راما ياسر العسس 
بجامعة  اآلداب  بكلية  وطالبة  وإغاثية،  سياسية  ناشطة 
دمشق، مواليد دمشق 1986  ، اعتقلت عدة مرات لفترات 
قصيرة إثر مشاركاتها في االحتجاجات، كما دوهم منزلها 
عدة مرات مما اضطرها للتواري عن األنظار مع استمرار 

الضغوطات عليها وعلى أسرتها.
في تاريخ 27 أغسطس/آب 2012 تم استدراجها إلى كمين 
من خالل البريد اإللكتروني ألحد المعتقلين، وانقض عليها 
خضع  دمشق.  في  رسمي  عسكري  بلباس  أشخاص  عدة 
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ليرة  مليوني  مبلغ  بدفع  عنها  اإلفراج  بغية  البتزاز  أهلها 
سورية، ولم يعرف عنها أي شيء لتاريخ اليوم.

راما ياسر العسس 

ثالثا : العنف الجنسي :
مارست القوات الحكومية عمليات واسعة من العنف الجنسي في عدة محافظات سورية و هذا يوحي بأنها سياسة مركزية 
فقد تمت المئات من عمليات االغتصاب في حمص و ريف دمشق و الالذقية و بانياس و حماة و ادلب و جسر الشغور و 
دير الزور و درعا إذا مورست عمليات االغتصاب كجزء من سياسه الدولة ، و الدليل األكبر على ذلك أنها مورست داخل 

المعتقالت التي تسيطر عليها القوات الحكومية 
هناك ثالثه حاالت رئيسية حصلت فيها حوادث االغتصاب .

اغتصاب أثناء االقتحامات و المداهمات. 1
اغتصاب بعد االختطاف. 2
اغتصاب داخل المعتقالت. 3

وكانت أوسع حوادث االغتصاب قد حدثت بعض اقتحام القوات الحكومية لحي بابا عمرو في مدينة حمص في أبريل عام 
2012 حيث اعتبر ذلك بمثابة رسالة تهديد إلى جميع المناطق السورية بأن التكرر مافعله المقاتلون في حي بابا عمرو 

،كما حصلت عمليات اغتصاب واسعة في أحياء الرفاعي وكرم الزيتون في حمص .
أما في محافظة ادلب فقد حصلت أوسع عمليات االغتصاب في منطقة جسر الشغور بعد قيام القوات الحكومية باقتحامها 

في شهر سيبتمبر عام 2011 .
كما حصل عدد واسع من حاالت االغتصاب بعد قيام القوات الحكومية و الشبيحة بعمليات خطف لنساء ناشطات أو أقرباء 

لناشطين سياسيين أو عسكريين .
تقول الدكتورة براء وهي باحثة في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : 

»تم تأسيس عدد واسع من المكاتب هي أشبه بالمكاتب العقارية من أجل متابعة حاالت الخطف »
تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن النساء الذين تعرضن لعمليات عنف جنسي قد تجاوزت أعدادهن ال 

7500 حالة بينهن 400 حالة لفتيات صغيرات دون سن ال 18 .
من بينهن أيضا مااليقل عن 850 حاله اغتصاب حصلت في داخل األفرع األمنيه و المعتقالت .

نتج عن عمليات االغتصاب تلك حاالت حمل قسري متعددة .

فرح ممدوح صافي
ناشطه إغاثية في مدينة حمص مواليد 1983/12/2 ، كانت 
إدارة  بها  اتصلت  حيث  الوعر  بحي  البر  مشفى  في  تعمل 
المشفى وطلبت منها الحضور لتمديد اجازتها وعندما وصلت 
البر  مشفى  داخل  باعتقالها  األمن  قوات  قامت  المشفى  إلى 
السورية  الشبكة  بتاريخ 2013/08/12 و بحسب معلومات 
لحقوق اإلنسان فإن آخر مكان تواجدت فيه هو الفرع 248 

في دمشق .

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcVhuM3dRV3lrUVk/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAeEJoSTJ4TDNJcEU/edit?usp=sharing 
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يعتبر االغتصاب جريمة حرب بحسب المادة السادسة من قانون روما األساسي ، كما يشكل جريمة ضد اإلنسانية في حال 
كان جزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق على المدنيين .

العائالت السورية حيث تشير تقديرات الشبكة السورية  اللجوء آلالف  النزوح و  يعتبر العنف الجنسي أحد أبرز أسباب 
لحقوق اإلنسان بأن أعداد النساء الالجئات يبلغن 1.2 مليون امرأه من أصل 3.5 مليون الجئ .

رابعا : قتل أو اعتقال الزوج أو االبن :
قتلت القوات الحكومية منذ بداية الحراك الشعبي في سورية حتى تاريخ 2014/02/28 مااليقل عن 104571 مواطن 

مدني بينهم قرابة ال 25800 رجل متزوج أي أن هناك 25800 امرأة أرملة .
كما أن من بين القتلى 14275طفل أي أن هناك 14275 امرأة فقد طفلها ، كما أن هناك نساء فقد ابنها و زوجها معا.

هذا عدا عن عشرات اآلالف من الرجال و األطفال المعتقلين أو المخفين قسريا و هذا يضاعف األعباء المادية و المعنوية 
المترتبة على المرأة السورية  أضعاف مضاعفه و يهدد المجتمع السوري باالنهيار و التفكك الكامل .

نشير الى احدى النماذج الكثيرة جدا و هي حالة أم سورية فقدت أوالدها السبعة في قرية سعدة بريف دير الزور ، حتى 
أصبح أهالي المنطقة يطلقوان عليها لقب » الخنساء » قتل أوالدها الثالثة دفعة واحدة )باسم ، بسام، وفايز( في قصف 
للقوات الحكويمة على البلدة ، و اعتقل ابنها األكبر عبد الرحمن و تم تعذيبه حتى الموت وقتل في سجن صيدنايا العسكري 

، ثم فقدت بقية أوالدها في المعارك بين القوات الحكومية و الثوار .
وقد أحرقت القوات الحكومية منزلها و هي تعيش اآلن في ظروف نفسية و مادية  بالغه في الصعوبة .

وهذه مقابلة معها وهي تروي فيه كيف فقدت ابنائها السبعة : 

صورة الم الشهداء وابنائها السبعة
 https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBb3R2OFJoZEViMGM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcEUwZ3FwVEZXcjQ/edit?usp=sharing

االستناجات فيما يتعلق باالنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية :
نالحظ بأن قوات األسد ارتكبت مختلف أنواع الجرائم بحق المرأه السورية من قتل خارج نطاق القانون و اغتصاب و . 1

اعتقال و تعذيب وتهجير على نحو ممنهج و واسع النطاق فهي بالتالي ترقى ألن تكون جرائم ضد اإلنسانية.
ارتكتب قوات األسد كافة تلك الجرائم في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى ألن تكون جرائم حرب.. 2
انتهكت القوات الحكومية العديد من قواعد القانون العرفي األنساني .. 3

فصائل مسلحة تابعة للقاعدة » تنظيم دولة العراق و الشام«
ألف : القتل خارج نطاق القانون :

قام فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بالتحقق من مقتل 33 امرأة على يد قوات تنظيم دولة العراق و 

http://www.youtube.com/watch?v=tFf4_SNoVic  
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الشام وذلك إما في المناطق الخاضعة لسيرطة التنظيم أو خالل اشتباكات قام بها التنظيم مع مناطق تابعة لسيطرة المعارضة 
أو مع مناطق تابعة لسيطرة الحكومة السورية .

باء : التضييق على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم دولة العراق والشام االسالمية :
فرض تنظيم دولة العراق والشام في المناطق المدنية التي خضعت لسيطرته قوانين تمييزية وشرع عقوبات لكل من يخالفها 
، فبعد سيطرة تنظيم دولة العراق والشام اإلسالمية على مدينة الرقة وريفها بالكامل أصدر التنظيم بياناً بتاريخ 1-20-

2014 يتضمن هذا البيان في بنوده تعليمات تمس حياة الناس وخصوصياتهم فيما يتعلق بمعشيتهم  وحركتهم في المدينة 
وحتى اللباس ولم يقتصر هذا على الرقة وإنما شمل المناطق الخاضغة لسيطرة التنظيم .

حيث منع التنظيم النساء  من التجول إال بلباس معين ) عباءة فضفافة , حجاب , نقاب , وقفازات( كما فرض على النساء 
عدم الخروج إال بمرافقة »محرم« أي زوجها أو ما يحرم عليها الزواج منه , وحذر من أن أي خرق للبيان سيتم المعاقبة 

عليه .
صورة للبيان الذي أصدره التنظيم :

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18WlVibFZWcVJpVWc/edit?usp=drive_web

جيم : الخطف و االعتقال :
قام تنظيم دولة العراق و الشام بعمليات خطف و اعتقال لعدد من الناشطات وتحديدا في المجال اإلعالمي )راجع التقرير 

الموسع حول انتهاكات دولة العراق و الشام الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق األنسان (
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/Research%20about%20ILIS.pdf

االستناجات فيما يتعلق باالنتهاكات التي ارتكبها تنظيم دولة العراق و الشام :
إن االنتهاكات التي وردت في التقرير والتي ترقى إلى جرائم حرب تقع جميعها ضمن مناطق تخضع لسيطرة تنظيم دولة 
العراق و الشام فهي بذلك تعتبر السلطة القائمة في تلك األراضي ويتوجب عليها مسؤولية احترام الحقوق اإلساسية ومحاسبه 

من ينتهكون هذه الحقوق.

المعارضة المسلحة :
ألف : القتل :

قتلت فصائل مختلفه تابعة للمعارضة المسلحة مااليقل عن  11 سيدة و ذلك أثناء عمليات القصف و االشتباكات مع القوات 
النظامية لالطالع على كافة التفاصيل الرجاء الدخول الى الرابط التالي : 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTG1pbmF4QVFMSFE/edit?usp=sharing
باء : العنف الجنسي :

وردت أنباء للشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول قيام بعض الفصائل المسلحة بعمليات استغال جنسي للنساء مقابل تسهيل 
مرورهن من على الحواجز التي يسيطرون عليها أو مقابل الحصول على بعض المواد الغذائية ، والتحقيقات جارية لمتابعة 

كافة التفاصيل حول تلك العمليات و الوصول للضحايا والحصول على روايتهن حول ماجرى .
جيم : الخطف : 

قامت مجموعات من المعارضة المسلحة بعمليات خطف للنساء ولكن أغلب عمليات الخطف حصلت بهدف عمليات تبادل 
من خطف و خطف متبادل .

االستنتاجات بحق المعارضة المسلحة : 
إن االنتهاكات التي وردت في التقرير والتي ترقى إلى جرائم حرب تقع جميعها ضمن مناطق تخضع لسيطرة فصائل من 
المعارضة المسلحة فهي بذلك تعتبر السلطة القائمة في تلك األراضي ويتوجب عليها مسؤولية احترام الحقوق اإلساسية 
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ومحاسبه من ينتهكون هذه الحقوق.

التوصيات :
مجلس األمن : 

اتخاذ قرار باحاله الوضع في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية .. 1
تحذير الحكومة السورية من تداعيات استخدام االغتصاب على استقرار السلم األهلي و التعايش المشترك بين أبناء . 2

المجتمع الواحد.

مجلس حقوق اإلنسان :
ايالء اهتماما و جدية أكبر في التعامل مع العنف الجنسي و التي تعبر من أبشع أنواع الجرائم على اإلطالق.. 1
مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة بالغة الخطورة.. 2
الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات االغتصاب وفتح تحقيقات دولية حول مرتكبي تلك الجرائم.. 3
تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن تجاوزات النظام . 4

في هذا المضمار.
تشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال ضحايا االغتصاب و التخفيف عنهم و رعايتهم ماديا و معنويا.. 5
تشكيل لجان رعاية لتقديم الدعم المعنوي و النفسي لتأهيل الضحايا.. 6

الجامعة العربية :
الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء هذه القضية الخطيرة حقها من االهتمام والمتابعة.. 1
الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار . 2

المسؤولية  وتحميلهم  السوري  الشعب  بحق  المرتكبة  الجرائم  لكافة  الساسية  و  الدولية  الحماية  و  الغطاء  توفير  في 
األخالقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.

االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية ضحايا . 3
االغتصاب.

تشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال ضحايا االغتصاب و التخفيف عنهم و رعايتهم ماديا و معنويا.. 4
تشكيل لجان رعاية لتقديم الدعم المعنوي و النفسي لتأهيل الضحايا.. 5
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