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في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 2

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

أواًل: التقرير السنوي العاشر، واقع اإلناث في سوريا عنف متصاعد 
وانتهاكات متواصلة:

لعبــت المــرأة الســورية دورًا محوريــًا فــي الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق فــي آذار/ 2011، والــذي تحــول بعــد قرابــة عــام 
إلــى نــزاع مســلح داخلــي، وتعرضــَن فــي كثيــر مــن األحيــان لالنتهــاكات نظــرًا لدورهــن ونشــاطهن فــي مختلــف المجاالت 
فــي التظاهــرات واألنشــطة السياســية واإلنســانية واإلعالميــة والحقوقيــة، كمــا كــنَّ متأثــرات من تداعيــات االنتهاكات 
التــي طالــت المجتمــع الســوري ككل، وقــد وصلــت بعــض االنتهــاكات بحــق المــرأة الســورية إلــى جرائــم ضدَّ اإلنســانية، 
واألســوأ مــن ذلــك هــو اســتمرار االنتهــاكات بمــا فيهــا الفظيعــة منهــا ألزيــد مــن عقــد مــن الزمــن؛ ممــا جعــل وضــع 
المــرأة فــي ســوريا غايــة فــي الهشاشــة والضعــف، وفقــدت مختلــف أشــكال الحمايــة القانونيــة والحقوقيــة، ولــدى 
النســاء احتياجــات خاصــة فــي النزاعــات المســلحة، وهــذه االحتياجــات نابعــة مــن جنســهن ونوعهــن، والقانــون الدولــي 
 خــاص، فهنــاك مــا يزيــد علــى 560 مــادة فــي اتفاقيــات جنيــف 

ٍ
اإلنســاني يوفــر قــدرًا كبيــرًا مــن الحمايــة للنســاء علــى نحــو

لعــام 1949 وبروتوكوليهــا اإلضافييــن لعــام 1977 تنــصُّ علــى حمايــة النســاء والرجــال بصفتهــم مدنييــن، أو كمحاربيــن 
بوضــع قيــود علــى وســائل وأســاليب الحــرب المســموح بهــا، أو أيضــًا كمحاربيــن وقعــوا فــي أيــدي األعــداء )ســواء 
أســرى، أو مرضــى، أو جرحــى(. ومــن بيــن هــذه المــواد البالــغ عددهــا 560 مــادة )وكلهــا تحمــي النســاء( مــا يزيــد علــى 40 

 خــاص بالنســاء1.
ٍ
مــادة تتعلــق علــى نحــو

وقــد صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة ســيداو فــي عــام 22003، وهــي مصادقــة علــى العهديــن الدولييــن3، واتفاقيــات 
جنيــف4، لكــن المشــكلة هــي أن أطــراف النــزاع ال يحترمــون وال يطبقــون هــذه المــواد وكأنهــا غيــر موجــودة، وتــزداد 
القضيــة تعقيــدًا عندمــا تكــون الســلطة الحاكمــة للدولــة )النظــام الســوري( هــي أول وأكثــر جهــة مارســت االنتهــاكات 
حتــى بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية5، حيــث يفتــرض بالســلطة الحاكمــة للدولــة أن تحمــي رعاياهــا ال أن 

تكــون هــي مــن يقتلهــم ويعذبهــم وُيشــردهم.

ومنــذ تأســيس الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ قرابــة َعقــد وحتــى اليــوم ال يــكاد يمضــي يــوم دون تســجيل 
انتهــاكات فادحــة بحــق النســاء فــي ســوريا، ومورســت تلــك االنتهــاكات ضدهــن دون أيــة خصوصيــة أو مراعــاة، بــل إن 

البعــض منهــا يحمــل صبغــة تمييــز ضــدَّ المــرأة.

1 اللجنة الدولية للصليب األحمر، النساء والحرب – تحديث مشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n5h9b.htm 

2  األمم المتحدة، قائمة الدول المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ،3   األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

4  اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية،

https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm 

5  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة 7،

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n5h9b.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n5h9b.htm
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
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التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

تؤمــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمحوريــة دور المــرأة فــي النضــال مــن أجــل حقوقهــا وتركــز علــى االنتهــاكات 
الواقعــة عليهــا بشــكل خــاص، وكذلــك فــإن تداعيــات االنتهــاكات الواقعــة عليهــا تنعكــس علــى أســرتها والمجتمــع 
 خــاص فــي جميــع التقاريــر والبيانــات واألخبــار الصــادرة، 

ٍ
بشــكل فظيــع ومضاعــف، ونقــوم باإلشــارة إليهــن علــى نحــو

كمــا نصــدر تقاريــر وأخبــار خاصــة بحقهــن، وتوجــد قاعــدة بيانــات جزئيــة خاصــة لالنتهــاكات التــي وقعــت بحقهــن مــن 
ــا مــن توثيقــه وهــو بــدون شــك الحــدُّ األدنــى، كمــا  ــن مــا تمكنَّ قبــل جميــع أطــراف النــزاع منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، وتتضمَّ
نصــدر فــي كل عــام تقريريــن أساســين فــي اليــوم العالمــي للمــرأة، وفــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 
ــعًا يتضمــن أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق اإلنــاث فــي ســوريا خــالل عــام مضــى )منــذ اليــوم  ُنصــدر تقريــرًا موسَّ
ــز علــى االنتهــاكات األوســع واألكثــر  الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي العــام الســابق حتــى هــذا العــام(، ونركِّ
ضــررًا، مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون، االعتقــال التعســفي/االحتجاز، التعذيــب، العنــف الجنســي، وال يتطــرق التقريــر 
للجوانــب النفســية وآثارهــا علــى األنثــى إثــَر االنتهــاكات التــي وقعــت عليهــا، وهــذه بحاجــة إلــى تقريــر مــن نــوع خــاص، كمــا 
ال يتطــرق إلــى أنمــاط أخــرى مــن االنتهــاكات مثــل التزويــج القســري للقاصــرات، وتقييــد حركــة اإلنــاث وحرمانهــن مــن 

العمــل وتمييزهــن علــى أســاس النــوع االجتماعــي.

ــة  ــة والتوثيــق اليومي ــات المراقب ــج عــن عملي ــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان النات ويعتمــد التقري
منــذ آذار/ 2011 النتهــاكات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، والتجنيــد، 
ــواردة فيــه موثقــة وفــق منهجيتنــا  والعنــف الجنســي، والهجمــات بمختلــف أنــواع األســلحة، وجميــع اإلحصائيــات ال
وبجميــع المعلومــات والتفاصيــل التــي تمكنــا مــن الوصــول إليهــا والتحقــق منهــا، ويســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا بحــقِّ اإلنــاث منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين  االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النِّ
ــن التقريــر اســتعراضًا ألبــرز  ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، ويتضمَّ الثانــي/ 2021، التــي تمكَّ

هــذه االنتهــاكات، بشــكل رئيــس تلــك التــي وقعــت بيــن تشــرين الثانــي/ 2020 و25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

ــى الحــوادث فــي  ــات أو أقربائهــن أو شــهود عل ــا الناجي ــي أجريناهــا مــع الضحاي ــى اللقــاءات الت ــر عل كمــا يعتمــد التقري
مناطــق ســورية مختلفــة، إمــا عبــر زيارتهــم مباشــرة أو عبــر برامــج االتصــال، ونســتعرض فــي هــذا التقريــر 9 روايــة  
ــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، واســتخدمنا فــي بعضهــا  ــا عليهــا عب حصلن
أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنعــًا مــن تعريضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة، لــم 
يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم 
بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات 
التوثيــق، وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا 

لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقــال/ االحتجاز بحســب 
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل/ة أيضــًا، ونحــن فــي 
ع حصيلــة حــاالت االعتقــال تبعــًا للمــكان الــذي وقــَع فيــه االعتقــال، وليــس  هــذا التقريــر وفــي معظــم تقاريرنــا نــوزِّ
ــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال  تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل/ة، وُنشــير إلــى أننَّ
بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل/ة؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك 

المحافظــة مقارنــة مــع محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمــَن التقريــر.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ــة، ولــم نوثِّــق  جميــع الهجمــات الــواردة فــي التقريــر والتــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي ســوريا اســتهدفت مناطــق مدنيَّ
أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، ولــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات 

الُمعتديــة للمدنييــن قبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
 

ثانيًا: حصيلة أبرز االنتهاكات ضدَّ اإلناث بحسب قاعدة بيانات الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان:

تعرضــت اإلنــاث فــي ســوريا ألنمــاط عديــدة ومتكــررة مــن االنتهــاكات وتتفــاوت فــي شــدتها وانتشــارها وتداعياتهــا 
ــى  ــز فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عل ــى الســورية بحســب كل نمــط، ونركِّ ــى األنث ــة والمســتقبلة عل الحالي
فئــات مــن االنتهــاكات الجســيمة والمهــددة للحيــاة التــي حددهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، والتــي نعمــل 
علــى توثيقهــا وفــق منهجيتنــا، وُيعتبــر قتــل اإلنــاث فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات وأشــدها وطــأة فــي ســوريا الرتفــاع 
نســبة الضحايــا مــن اإلنــاث، ويأتــي ثانيــًا بعــَد القتــل االعتقــال/ االحتجــاز الــذي يتحــول فــي الغالبيــة العظمى مــن الحاالت 
الختفــاء قســري، ثــم التعذيــب والعنــف الجنســي، كمــا نركــز علــى عمليــات تجنيــد اإلنــاث القاصــرات، واالعتــداءات علــى 

اإلنــاث والتضييــق عليهــن مــن قبــل أطــراف النــزاع.

لــم تعــد تحــَظ االنتهــاكات الفظيعــة التــي مورســت ضــدَّ المــرأة باإلدانــة وال باالهتمــام الكافــي، 
علــى الرغــم مــن أنهــا مــا زالــت مســتمرة، ومــا زال بعضهــا ُيشــكل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، بدأنــا 
نلحــظ تطبيعــًا مــع الجريمــة؛ نظــرًا لتكرارهــا وطــول مــدة ارتكابهــا، وهــذا غايــة فــي الخطــورة، 
ــه المــرأة الســورية مــن جميــع الجهــات وفــي مقدمتهــا  ــة مــا تتعــرض ل ــدَّ مــن رفــض وإدان ال ب

النظــام الســوري وعــدم التطبيــع مــع الجريمــة ومرتكبيهــا.
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القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 28618 أنثــى علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 

منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 يتوزعــَن علــى النحــو التالــي:

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(6 :  	
21996 أنثــى يتوزعــَن إلــى 11949 أنثــى بالغــة و10047 أنثــى طفلــة. 

القوات الروسية: 1593 يتوزعَن إلى 974 أنثى بالغة، و619 أنثى طفلة.  	
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(: 981 أنثــى توزعــَن إلــى 587 أنثــى بالغــة، و394  	

أنثــى طفلــة.
هيئة تحرير الشام7 : 83 أنثى يتزعَن إلى 77 أنثى بالغة، و6 أنثى طفلة. 	
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني8 : 1318 يتوزعَن إلى 880 أنثى بالغة، و438 أنثى طفلة.  	
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 260 يتوزعــَن إلــى 163 أنثــى  	

بالغــة، و97 أنثــى طفلــة. 
قوات التحالف الدولي: 961 يتوزعَن إلى 658 أنثى بالغة، و303 أنثى طفلة.  	
جهات أخرى: 1426 يتوزعَن إلى 920 أنثى بالغة، و506 أنثى طفلة.  	

6  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي 

الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة 
علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجد 
هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن 

يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

7 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

8 جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة: جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام 2011 فــي أحيــاء ومناطــق متعــددة فــي ســوريا، الكثير منها لم يعــد موجوداً، كمــا أن الكثير 

منهــا لــم يتبــع لقيــادة مركزيــة، مــع نهايــة عــام 2017 تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحتــه فصائل المعارضة المســلحة التي بقيت موجودة حتى تأسيســه.

https://drive.google.com/file/d/1DBl1_On9gFJ6htFGkgLla8WCe_ke3AUR/view
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يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا مــن اإلنــاث أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن قرابــة 77 % 
مــن حــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري 

ــاث علــى نحــو مخطــط ومــدروس. اســتهداف اإلن

وقــد توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، بحســب األعــوام 
علــى النحــو التالي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاله يتَّضــح لدينــا أن عــام 2013 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف اإلنــاث بعمليات 
القتــل، وكانــت قرابــة 93 % مــن الضحايــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري. تــاله عــام 2012 ثم 2014 ثــم 2015، وكان 
النظــام الســوري أيضــًا المســؤول عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت القتــل التــي ســجلناها بحــق اإلنــاث طيلــة هــذه 

األعوام.

https://drive.google.com/file/d/17McjV9eTywe4j6Ijw-QOR_UEHl28Uqwp/view
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توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية 
علــى النحــو التالــي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى للضحايــا اإلنــاث كانــت فــي محافظــة حلــب تليهــا إدلــب ثــم 
ريــف دمشــق.

https://drive.google.com/file/d/1HTK2gz9R8--szULseSEWU0pIGr-yjnX4/view
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االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 10628 أنثــى ال تزلــن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى 

يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 يتوزعــَن علــى النحــو التالــي: 

قوات النظام السوري: 8497 يتوزعَن إلى 8041 أنثى بالغة، و456 أنثى طفلة.  	
تنظيم داعش: 276 يتوزعَن إلى 255 أنثى بالغة، و21 أنثى طفلة. 	
هيئة تحرير الشام: 44 يتوزعن إلى 41 أنثى بالغة، و3 أنثى طفلة  	
فصائل في المعارضة المسلحة: 942 يتوزعَن إلى 851 أنثى بالغة، و91 أنثى طفلة.  	
قوات سوريا الديمقراطية: 869 يتوزعَن إلى 522 أنثى بالغة، و347 أنثى طفلة.  	

يظهر المخطط البياني لحصيلة المعتقلين أو المختفين قسريًا من اإلناث أن النظام السوري هو المسؤول 
عــن قرابــة 80 % مــن حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد 

النظــام الســوري مالحقــة واعتقــال/ احتجــاز وإخفــاء اإلنــاث بدوافــع متعــددة، علــى نحــو مخطــط ومــدروس.

https://drive.google.com/file/d/1kVqxMiqxrAtdLh52_Qb0fcJx9AN33WsC/view
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وقــد توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة فــي ســوريا، بحســب األعــوام علــى النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاه يتَّضــح لدينــا أن عــام 2015 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف اإلنــاث 
بعمليــات االعتقــال - 78 % مــن عمليــات االعتقــال التــي ســجلناها علــى يــد قــوات النظــام الســوري-، تــاه 
عــام 2014 ثــم 2013 ثــم 2012، وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت االعتقــال 

التــي ســجلناها بحــق اإلنــاث طيلــة هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/1A1i_zhfz4TqqmUmI3EfOFiOYTwp-m9pK/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 10

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

والقــوى  النــزاع  أطــراف  يــد  اإلنــاث علــى  مــن  المختفيــن قســريًا  أو  المحتجزيــن  المعتقليــن/  توزعــت حصيلــة 
التالــي: النحــو  علــى  الســورية  المحافظــات  بحســب  المســيطرة 

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز التــي طالــت اإلنــاث كانــت 
فــي محافظــة حلــب تليهــا دمشــق ثــم حمــص ثــم ريــف دمشــق.

https://drive.google.com/file/d/1tPMf3tkIIyJZcKNyoZR3hsk4UmCErx4C/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 11

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

الضحايا بسبب التعذيب:
مقتــل 93 ســيدة )أنثــى بالغــة( بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 

حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 يتوزعــَن علــى النحــو التالــي: 

قوات النظام السوري: 74  	
تنظيم داعش: 14  	
قوات سوريا الديمقراطية: 2  	
فصائل في المعارضة المسلحة: 2 	
جهات أخرى: 1  	

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا اإلنــاث بســبب التعذيــب أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن 
قرابــة 80 % مــن حــاالت القتــل بســبب التعذيــب مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع. 

https://drive.google.com/file/d/1KXaZb3yvfx13gO5b-szt5KJXrhVg8qWv/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 12

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

وقــد توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن اإلنــاث على يــد أطراف النــزاع والقوى المســيطرة 
فــي ســوريا، بحســب األعــوام علــى النحــو التالي:

لــدى تحليــل الرســم البيانــي أعــاه يتَّضــح لدينــا أن عــام 2015 كان األســوأ مــن حيث حصيلة الضحايا مــن اإلناث 
بســبب التعذيــب، وكانــت جميــع الحــاالت التــي ســجلت فيــه علــى يــد قــوات النظــام الســوري - 23 %- وتنظيــم 
داعــش، تــاه عــام 2012 ثــم 2014، وكان النظــام الســوري أيضــاً المســؤول الوحيــد عــن كل -باســتثناء واحــدة- 

حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب مــن اإلنــاث طيلــة هذيــن العاميــن.

https://drive.google.com/file/d/1Bv6mmg6Okq_1KfEQQ7EDeGk-YkWJtkKu/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 13

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 
بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت الضحايــا بســبب التعذيــب مــن اإلنــاث كانــت فــي دمشــق 
ثــم ريــف دمشــق تلتهــا حمــص ثــم ديــر الــزور.

https://drive.google.com/file/d/1rRNCrALIASAhtALnw3pMlteaq8UHVRi8/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 14

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

العنف الجنسي:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 ارتكاب أطــراف النزاع والقوى 
المســيطرة فــي ســوريا مــا ال يقــل عــن 11523 حادثــة عنــف جنســي اســتهدفت اإلنــاث بمــن فيهــن فتيــات دون ســن الـــ 

18 عامــًا، توزَّعــت بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 8013 توزعت إلى 7570 بحق إناث بالغات، و443 بحق إناث طفالت. 	 
تنظيم داعش: 3487 توزعت إلى 2451 بحق إناث بالغات، و1036 بحق إناث طفالت.	 
فصائل في المعارضة المسلحة: 11 	 
قوات سوريا الديمقراطية: 12 	 

يظهــر الرســم البيانــي الســابق أن النظــام الســوري مســؤول عــن قرابــة 70 % مــن حــاالت العنــف الجنســي 
المســجلة لدينــا، يليــه تنظيــم داعــش، وقــد مــارس الطرفــان العنــف الجنســي كســالح حــرب اســتراتيجي وأداة 

تعذيــب وانتقــام ضــد المجتمــع الســوري.

https://drive.google.com/file/d/17XMfvtWkmlAErp8So9EfVY4H7uptpZ_A/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 15

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

ثالثًا: أنماط أبرز االنتهاكات بحقِّ اإلناث من قبل الجهات الرئيسة 
الفاعلة في النِّزاع السوري:

ألف: النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

1 - القتل خارج نطاق القانون:
ســقطت العديــد مــن النســاء ضحايــا لعمليــات القتــل التــي مارســتها قــوات النظــام الســوري بأشــكال متعــددة، 
وذلــك فــي أثنــاء االشــتباكات ضمــن المــدن والمناطــق المأهولــة، وإثــر إطــالق الرصــاص العشــوائي علــى التظاهــرات 
وفــي الشــوارع، وتنفيــذ هجمــات لبــثِّ الرعــب وإجبــار المجتمــع علــى التراجــع عــن مناهضتــه، كمــا قتلــَن خــالل عمليــات 
الدهــم والمالحقــة للنشــطاء والمعارضيــن وتوســع اســتهدافهن مــع امتداد العمليــات الحربية واتخاذهــا منحنًى أكثر 
توحشــًا وعنفــًا خــالل الهجمــات علــى المناطــق التــي لــم تخضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري، واســتهداف تلــك 
المناطــق بشــتى طــرق القصــف العشــوائي والموجــه عبــر الجــو والبــر وبمختلــف أنــواع األســلحة بالقذائــف والصواريــخ 
ــد النظــام الســوري اســتهداف أماكــن اكتظــاظ  والقنابــل العنقوديــة، والغــازات الســامة، والبراميــل المتفجــرة، وتعمَّ
ــة بالســكان والمخيمــات وتجمعــات النــزوح،  المدنييــن كاألســواق والشــوارع والتجمعــات واألحيــاء واألبنيــة المأهول
وأدت هــذه العمليــات إلــى وقــوع مجــازر وراح ضحيتهــا اإلنــاث إمــا فــي منازلهــن أو فــي أثنــاء عملهــن أو تلقيهــن للرعايــة 
الصحيــة والخدمــات اإلنســانية، وفــي كثيــر مــن األحيــان قتلــت الســيدات األمهــات بصحبــة أطفالهــن أو وهــن حوامــل 
ــدري بطــرق  ــزي وجن ــى أســاس تميي ــل عل ــاث للقت ــَر تعرضهــا للقصــف. كمــا تعرضــت اإلن تحــت أنقــاض منازلهــن إث
وحشــية عبــر الحــرق والذبــح واســتخدام الســالح األبيــض فــي العديــد مــن المجــازر التــي حملــت طابــع تطهيــر طائفــي 
وانتقامــي، وتركــزت هــذه المجــازر فــي محافظــة حمــص ومدينــة بانيــاس، وجديــدة الفضــل والقلمــون بريــف دمشــق، 
ــت تقــوم قــوات النظــام بعــد ارتكابهــا للمجــازر بحــرق  ــرًا مــا كان وريــف حمــاة الشــمالي، وريــف محافظــة حلــب. وكثي

الجثــث فــي األقبيــة والمنــازل. 

وعانــت اإلنــاث مــن تداعيــات عمليــات الحصــار الكلــي والجزئــي التــي اســتمرَّ معظمهــا لســنوات عــدة، والــذي فرضتــه 
قــوات النظــام الســوري علــى العديــد مــن المــدن والبلــدات واألحيــاء إلخضاعهــا، وتكبــدت اإلنــاث أعبــاء الحرمــان مــن 
الرعايــة الطبيــة وحصولهــا علــى مســتلزماتها الصحيــة، وتعمــدت قــوات النظــام الســوري منــع دخــول المســاعدات 
اإلنســانية إلــى تلــك المناطــق، وقصــف المراكــز الحيويــة كالمشــافي ومســتودعات األغذيــة والصــرف الصحــي، ومنــع 
 مضاعف 

ٍ
المدنييــن مــن الخــروج ألجــل العــالج أو الســماح لهــم بالحصــول عليــه، كل ذلــك جعــل اإلنــاث تعانــي على نحــو

ــد مــن  ــاث، كمــا فقــدت العدي ــد مــن حــوادث الوفيــات إلن ــَر ذلــك العدي ــة، وقــد ســجلنا إث مــن األمــراض وســوء التغذي
تهــن وتعرضــَن لإلجهــاض المبكــر بســبب تداعيــات الحصــار. الســيدات أجنَّ

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 مقتــل 21996 أنثــى 
ــات  ــد قــوات النِّظــام الســوري، مســجالت فــي قاعــدة بيان ــى 11949 أنثــى بالغــة و10047 أنثــى طفلــة علــى ي يتوزعــَن إل
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. ويعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 78 % مــن حصيلــة الضحايــا اإلنــاث. 
ــا  ــة للضحاي ــة اإلجمالي ــة 10 % مــن الحصيل ــه قراب ــل قوات ــن مــن قب ــي قتل ــاث اللوات ــا مــن اإلن ــة الضحاي وبلغــت حصيل
المدنييــن، وهــي نســبة مرتفعــة وتظهــر تعمــد النظــام الســوري اســتهداف اإلنــاث منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي نحــو 

الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011.



في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 16

التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

ــز قــوات النظــام الســوري فــي أثنــاء هجماتهــا العســكرية والقتاليــة بيــن األهــداف المدنيــة والعســكرية، بــل  لــم تميِّ
تعمدت إيقاع خســائر في أرواح المدنيين لنشــر الخوف ودفع الســكان إلى النزوح والتشــريد القســري أو االستســالم 
والخضــوع، واالنتقــام مــن الحــراك الشــعبي والسياســي المطالــب بالتغييــر، وقــد أدت هــذه االســتراتيجية مــن القتــل 
ــي  ــة الت ــدور وللرعاي ــاث نظــرًا لل ــد فقدانهــا لإلن ــى إضعــاف األســر الســورية وتمزيقهــا وبشــكل رئيــس عن الواســع إل
كانــت تســهم بهــا األنثــى، كذلــك خلفــت هــذه العمليــات عشــرات اآلالف مــن اإلصابــات والحــروق الشــديدة واإلعاقــات 

والتشــوهات واليتــم والتشــريد المتكــرر وانعــدام االســتقرار ويعيــش أثرهــا المؤلــم اإلنــاث حتــى اليــوم.

مســاء الثالثــاء 7/ أيلــول قضــت جــود ياســر شــريط، إثــَر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف علــى 
حــي الضبيــط غــرب مدينــة إدلــب، جــود حاصلــة علــى إجــازة فــي علــم النفــس، ومديــرة روضــة الســراج المنيــر لتحفيــظ 
القــرآن، تبلــغ مــن العمــر 21 عامــًا، تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام عنــد 

وقــوع الحادثــة.

2 -  االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
تعرضــت اإلنــاث لعمليــات االعتقال/االحتجــاز التــي مارســتها قــوات النظــام الســوري وبشــكل خــاص األجهــزة األمنيــة 
األربعــة الرئيســة9 وتــم اســتهدافهن بهــدف االنتقــام وتركيــع المجتمــع الســوري وإجبــاره علــى إيقــاف األنشــطة 
المعارضــة لــه، وتخويفــه مــن عواقــب اســتمرارها،  علــى اعتبــار أن اعتقال/احتجــاز اإلنــاث يمــسُّ كرامة األســر ويعرضها 
لالنكســار والضعــف، وقــد اعتقلت/احتجــزت اإلنــاث مــن خــالل عمليــات الدهــم ألماكــن وجودهــن فــي المنــزل أو العمــل، 
أو فــي أثنــاء مرورهــن علــى نقــاط التفتيــش والمعابــر الحدوديــة وتنقلهــن بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري واألطــراف األخــرى، أو عبــر إيقاعهــن فــي الكمائــن األمنيــة واســتدراجهن بهــدف اعتقالهــن. 

ــز قــوات النظــام الســوري بعمليــات االعتقال/االحتجــاز بيــن اإلنــاث والذكــور بــل رصدنــا فــي العديــد مــن حــاالت  لــم تميِّ
االعتقــال اســتهداف اإلنــاث علــى أســاس تمييــزي وجنــدري فقــط لكونهــن إناثــًا وقــد جــرى اســتهداف اإلنــاث بشــكل 
مقصــود وعلــى خلفيــات ودوافــع متعــددة إمــا بســبب أنشــتطهن السياســية واإلنســانية والمتنوعــة ومســاهمتهن 
ــي تربطهــن مــع النشــطاء وعناصــر فــي  ــى الت ــر الديمقراطــي أو بســبب صــالت القرب ــة بالتغيي ــة فــي المطالب الفعال
فصائــل المعارضــة المســلحة، أو علــى خلفيــة مناطقيــة النتمائهــن لمناطــق االحتجاجــات، وألســباب أخــرى كإجــراء 
االتصــاالت مــع أقربائهــن أو معارفهــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري أو تلقيهــن 
حــواالت ماليــة، أو تعبيرهــن عــن آرائهــن وانتقادهــن األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
كمــا تعرضــن لالعتقال/االحتجــاز بهــدف اتخاذهــن رهائــن، واســتخدامهن فــي عمليــات التفــاوض وتبــادل األســرى 
وللضغــط علــى األفــراد المطلوبيــن مــن أســرهن لتســليم أنفســهم أو ابتزازهــم ماديــًا مقابــل إطالق ســراحهن، وأيضًا 
ــا اســتهدافهن  اســتهدفت النســاء بــدون أســباب وبشــكل عشــوائي خــالل عمليــات الدهــم واالقتحــام وقــد الحظن
بالتزامــن مــع اتفاقــات المصالحــة والتســويات فــي المناطــق التــي قامــت قــوات النظــام الســوري باقتحامهــا لترهيــب 

المجتمــع وإجبــاره علــى الخضــوع والقبــول بشــروط االتفاقــات التــي تفرضهــا اللجــان األمنيــة التابعــة لــه.

9 األجهزة األمنية األربعة: المخابرات العسكرية والجوية، اإلدارة العامة، وشعبة األمن السياسي.

https://drive.google.com/file/d/1bEPVk8O7SOyRYqN5P3SRlKCxe08riAqb/view
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فــي حــاالت كثيــرة ســجلنا اعتقــال النســاء بصحبــة أطفالهــن أو مــع نســاء أخريــات من عائلتهــن وخاصة كبيرات الســن 
أو وهــنَّ حوامــل، ممــا يزيــد مــن معانــاة النســاء خــالل االحتجــاز ويعرضهــن لحــاالت مــن الضعــف المضاعــف مــع 
حرمانهــن مــن الرعايــة الطبيــة والصحيــة الالزمــة لهــن، ومــن احتياجاتهــن واحتياجــات أطفالهــن، ويخضــع أطفالهــن 
لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021  للظــروف ذاتهــا التــي تطبــق علــى األم طــوال مــدة اعتقالهــا، لقــد ســجَّ
مــا ال يقــل عــن 152 حادثــة اعتقــال ألطفــال كانــوا بصحبــة أمهاتهــن، ومــا ال يقــل عــن 89 حادثــة والدة ألطفــال داخــل 
مراكــز االحتجــاز، جميعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم بعــد الــوالدة ومــن تأميــن احتياجاتهــم مــن 

الغــذاء والــدواء والمســتلزمات الصحيــة والنفســية؛ مــا تســبَّب فــي وفــاة 7 أطفــال منهــم.

ال تراعــي قــوات النظــام الســوري فــي احتجازهــا لإلنــاث فــي مراكــز االحتجــاز العائــدة لألفــرع األمنيــة أيــة اعتبــارات 
لطبيعتهــن أو احتياجاتهــن وتخضعهــن لظــروف االعتقــال ذاتهــا التــي تحتجــز فيهــا الرجــال وال تميــز بينهــم، فتوضــع 
ــات التــي يحتجــز فيهــا الذكــور، ويســتخدمن الحمامــات ذاتهــا، ويتــم تفتيشــهن  ــات مالصقــة للزنزان النســاء فــي زنزان
واقتيادهــن للتحقيــق مــن قبــل عناصــر ذكــور حيــث ال توجــد عناصــر نســائية لإلشــراف عليهــن ضمــن األفــرع األمنيــة، 
كمــا تتعرضــن لكافــة أشــكال وأســاليب التعذيــب التــي يتعــرض لهــا الرجــال، وكنــا قــد أصدرنــا ســابقًا دراســة موســعة 
ــرز أســاليب التعذيــب الجســدية والنفســية المتبعــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وبحســب  عــن أب
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ 74 أنثــى )ســيدة بالغــة( قــد قضــوا بســبب التعذيــب فــي مراكــز 

االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

إنَّ المعتقــالت السياســيات أو علــى خلفيــة الــرأي كثيــرًا مــا ُتحتجــزن ضمــن األقســام المخصصــة الحتجــاز نســاء 
متهمــات جنائيــًا بتهــم الســرقة أو القتــل، أو المخــدرات وغيرهــا فــي الســجون المدنيــة؛ األمــر الــذي يزيــد مــن معاناتهــن، 
وتخضــع المعتقــالت لمحاكمــات فــي محاكــم تفتقــر إلــى أدنــى درجــات التقاضــي العادلــة كمحكمــة قضايــا اإلرهــاب، 
والمحاكــم العســكرية، ومحاكــم الميــدان العســكرية وذلــك فقــط عندمــا ُينقلــن إلــى الســجون المدنيــة، وقــد ســجلنا 
العديــد مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا نقــل النســاء مــن مراكــز احتجازهــن فــي الســجون المدنيــة نحــو جهــات مجهولــة 
ونرجــح صــدور أحــكام إعــدام ســرية ضدهــن مــن قبــل محكمــة الميــدان العســكرية، أمــا المعتقــالت فــي األفــرع األمنيــة 
ومراكــز االحتجــاز غيــر الرســمية فــال تخضعــن أليــة محاكمــة وال توجــه إليهــن تهــم محــددة، وقــد وثــق فريــق الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــا ال يقــل عــن 8497 أنثــى يتوزعــَن إلــى 8041 
أنثــى بالغــة 456 أنثــى طفلــة ال تزلــَن قيــَد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز الرســمية وغيــر الرســمية 
التابعــة للنظــام الســوري. وُتحــرم المعتقــالت فــي أثنــاء احتجازهــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة مــن رؤية 
، وكثيــرًا مــا يمتــدُّ وجودهــن فــي هــذه المراكــز ألشــهر طويلــة أو ســنوات، وتنكــر 

ٍ
أســرهنَّ أو االتصــال بهــا أو توكيــل محــام

الســلطات الســورية اعتقالهــنَّ عنــد الســؤال عنهــن وغالبــًا مــا يرتقــي االعتقــال التَّعســفي إلــى اختفــاء قســري.

الســيدة فاطمــة إبراهيــم الطــوال، والطفلــة ياســمين هــادي أحمــد العبــد هللا، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، مــن مواليــد 
عــام 1975 وعــام 1996 )حســب الترتيــب(، اعتقلتهمــا عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري 
يــوم الثالثــاء 6/ تشــرين الثانــي/ 2012، مــن شــارع الشــرطة العســكرية بمدينــة ديــر الــزور، واقتادتهمــا إلــى أحــد مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق.

http://sn4hr.org/arabic/?p=11639
https://sn4hr.org/arabic/?p=12765
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة يســرى الطــوال10  وهــي والــدة الطفلــة ياســمين العبــد هللا 
وشــقيقة فاطمــة وأخبرتنا:

“قامــت عناصــر مــن فــرع األمــن العســكري باعتقــال ابنتــي ياســمين وشــقيقتي فاطمــة المتزوجــة، وذلــك بينمــا 
كانتــا معــًا فــي شــارع الشــرطة العســكرية بمدينــة ديــر الــزور، وياســمين وفاطمــة ليــس لهمــا أيــة نشــاطات 
خــارج المنــزل، ولــم نتمكــن مــن الحصــول علــى أيــة معلومــة عنهــم أو عــن ســبب اعتقالهــم” علمنــا مــن يســرى أن 
شــقيقها أحمــد كان قــد اعتقــل أيضــًا قبــل قرابــة شــهر مــن اعتقــال ياســمين وفاطمــة، وذلــك مــن قبــل عناصــر تابعــة 

لفــرع األمــن العســكري اقتحمــت منزلــه فــي حــي الجبيلــة بمدينــة ديــر الــزور دون معرفــة األســباب.

الســيدة ســمر عــوض حســين، تعمــل موظفــة فــي معهــد المراقبيــن الفنييــن فــي مدينــة درعــا، وهــي فلســطينية 
ســورية تقيــم فــي مدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1976، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري مــع زوجهــا “ســمير فــوزي 
عطــا” يــوم اإلثنيــن 14/ تشــرين األول/ 2013، منحــي شــمال الخــط، قــرب مســتوصف مكافحــة الســل مقابــل ثانويــة 

الشــهيد محمــد جبــر الفالوجــي بمدينــة درعــا، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد باسم عوض حسين11  وهو شقيق السيدة سمر وأخبرنا:

“فــي 14/ تشــرين األول/ 2013 قامــت عناصــر مــن الجيــش تابعــة لقــوات النظــام الســوري بعمليــة عســكرية 
لهــدم نفــق بيــن حــي شــمال الخــط الواقــع تحــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري وحــي المخيــم الواقــع تحــت 
ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة وبعــد انتهائهــم مــن هــذه العمليــة قامــت عناصــر الجيــش بســرقة 
محتويــات المنــازل فــي الحــي وتعفيشــها12 ، وبالصدفــة كانــت شــقيقتي ســمر وزوجهــا ســمير يعبــرون مــن الحــي 
فشــاهدو عناصــر الجيــش يســرقون محتويــات منزلهمــا فمــا كان منهمــا إال أن اعترضــوا طريــق العناصــر فــي 
محاولــة لمنعهــم مــن ســرقة المنــزل، فقامــت العناصــر باعتقالهمــا واعتقــال عــدد آخــر مــن العائــالت فــي الحــي، 
وتــم اقتيادهــم إلــى مــكان مجهــول” علمنــا مــن الســيد باســم أنــه عــرف تفاصيــل حادثــة اعتقــال شــقيقته مــن جارتهــا، 
التــي أخبرتــه بالحادثــة بعــد أن تمكــن مــن دخــول الحــي بعــد فــكِّ الحصــار عنــه وانتهــاء العمليــة العســكرية بعــد 3 أيــام، 

وأضــاف أن مصيــر شــقيقته وزوجهــا مجهــول حتــى لحظــة حديثنــا معــه.

 فاطمة إبراهيم الطوالياسمين هادي أحمد العبد هللا

10 تواصلنا معها عبر الهاتف في 7/ شباط/ 2021

11 تواصلنا معه عبر الهاتف في حزيران/ 2020.

12 التعفيش: مصطلح محلي يدل على عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها قوات النظام السوري.

https://drive.google.com/file/d/1TmhvWcTL7QH1GBn34MoMfEtUKINfr65r/view
https://drive.google.com/file/d/1pNlQSM9EbUfsjpvh6H7KoEkZHlSWyFhY/view
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التقرير السنوي العاشر عن االنتهاكات بحق اإلناث 

في سوريا غالبيتها على يد النظام السوري

للرقابــة  العامــة  الهيئــة  فــي  قاضــي  برتبــة  مفتشــة  جحجــاح،  فريــال 
والتفتيــش، مــن أبنــاء مدينــة طرطــوس، اعتقلتهــا عناصــر فــرع األمــن 
الجنائي قســم الجرائم اإللكترونية في مدينة طرطوس يوم الخميس 14/ 
كانــون الثانــي/ 2021 بعــد اســتدعائها للتحقيــق، وذلــك علــى خلفيــة انتقادها 
الفســاد واألوضــاع المعيشــية الســيئة علــى صفحتهــا الشــخصية فــي 
موقــع التواصــل االجتماعــي -فيســبوك، ومــن ثــم تــم اقتيادهــا إلــى ســجن 
عــدرا المركــزي فــي محافظــة ريــف دمشــق بتهمــة “وهــن نفســية األمــة”. 
ــار/ 2021 بموجــب المرســوم رقــم 13 للعــام 2021. ــم اإلفــراج عنهــا فــي أي ت

هالــة الجــرف، إعالميــة تعمــل في الهيئة العامة لإلذاعــة والتلفزيون التابعة 
لحكومــة النظــام الســوري، مــن أبناء مدينة ســلمية شــرق محافظــة حماة، 
وتقيــم فــي مدينــة دمشــق، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري الســبت 23/ 
كانــون الثانــي/ 2021  لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا 
فــي مدينــة دمشــق، علــى خلفيــة انتقادها عبر حســابها على موقــع التواصل 
االجتماعــي - فيســبوك األوضــاع المعيشــية التــي يمــر بهــا الســكان فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، تــم اقتيادهــا إلــى فــرع 
األمــن الجنائــي فــي مدينــة دمشــق، ومــن ثــم إلــى ســجن عــدرا المركــزي 
بمحافظــة ريــف دمشــق، وتــم توجيــه تهمــة عامــة لهــا وهــي: “وهــن نفســية 
األمــة” وسلســلة ُتهــم أخــرى ُمرتبطــة بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة. تــم 

اإلفــراج عنهــا فــي أيــار/ 2021 بموجــب المرســوم رقــم 13 للعــام 2021.

فــرح خــازم، طالبــة جامعيــة فــي كليــة الصيدلــة، مــن أبنــاء مدينــة جبلــة بريــف 
النظــام  قــوات  اعتقلتهــا  عــام،   20 العمــر  مــن  تبلــغ  الالذقيــة،  محافظــة 
الســوري يــوم الســبت 23/ كانــون الثانــي/ 2021 لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقاط 
التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، ذلك علــى خلفية انتقادها الفســاد 
التواصــل  موقــع  فــي  الشــخصية  علــى صفحتهــا  المعيشــية  واألوضــاع 
االجتماعــي - فيســبوك، واقتادهــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا. ثــم تــم 

ــار/ 2021 بموجــب المرســوم رقــم 13 للعــام 2021. اإلفــراج عنهــا فــي أي

فريال جحجاح

هالة الجرف

فرح خازم

https://drive.google.com/file/d/1rlDsUn7D7XAcqhV-wuuFKaxCRTpxS630/view
https://drive.google.com/file/d/1hgaRBl2XHn4QY-yK19HNZqIHR9HjeXpk/view
https://drive.google.com/file/d/1y9qJbClxQNkNFDOSddOi5ByhGT4_1VrI/view
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فــي آذار/ 2021، اعتقلــت قــوات النظــام الســوري ســيدة فــي مدينــة طرطــوس، علــى خلفيــة إعدادهــا مقطــع فيديــو 
يحتــوي اســتطالع رأي عــن الوضــع المعيشــي فــي المدينــة، ونشــر هــذا المقطــع بتاريــخ 4/ آذار/ 2021 علــى تلفزيــون 
ســوريا. تــم اقتيــاد الســيدة إلــى فــرع األمــن الجنائــي بمدينــة طرطــوس، وفــي 16/ آذار/ 2021 نشــرت وزارة الداخليــة 

ــًا توضــح فيــه ســبب اعتقــال الســيدة. الســورية عبــر صفحتهــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك بيان
رابط البيان على موقع فيس بوك

الجمعــة 19/ آذار/ 2021 اعتقلــت عناصــر األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري ســيدة وشــقيقها مــن 
أبنــاء مدينــة حرســتا فــي الغوطــة الشــرقة شــرق محافظــة ريــف دمشــق، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي المدينــة، وذلــك 
بتهمــة إجــراء مكالمــة هاتفيــة مــع أحــد أقربــاء الســيدة الموجــود فــي مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة، 

وتــم اإلفــراج عــن الســيدة فــي اليــوم التالــي، وال يــزال شــقيقها قيــد االعتقــال.

بتــول عبــد هللا أبــو طــوق، مــن أبنــاء مدينــة الالذقيــة، وتقيــم فــي قريــة جمرايــا بمحافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 
1980، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري يــوم الثالثــاء 30/ آذار/ 2021 بتهمــة تســريب معلومــات لجهــات خارجيــة، مــع 
ســبعة مــن أفــراد أســرتها وتــم اقتيادهــم نحــو فــرع فلســطين بمدينة دمشــق، وفــي 12/ نيســان/ 2021 ســجلنا اإلفراج 

عــن جميــع أفــراد األســرة باســتثناء بتــول وال تــزال مجهولــة المصيــر حتــى اليــوم.
تحدثنا إلى السيد عبد هللا13  والد السيدة بتول وأخبرنا:

ــي  ــا وزوجت ــا ســبعة )أن ــا وقامــوا باعتقــال كافــة أفــراد األســرة وعددن “داهــم عناصــر مــن فــرع فلســطين منزلن
وابنتــي االثنتيــن وابنــي وزوجتــه وحفيــدي( واقتادونــا نحــو الفــرع وقامــوا بالتحقيــق معنــا لنحو أســبوعين، تعرضنا 
ــا ألحــد  ــا تهمــًا بنقــل معلومــات عــن مركــز البحــوث فــي جمراي ــة ووجهــوا لن فيهمــا للتعذيــب والضــرب واإلهان
أقاربنــا فــي الخــارج ثــم أفرجــوا عنــا جميعــًا باســتثناء بتــول، التــي ال نعلــم عنهــا شــيئًا حتــى اآلن” أضــاف الســيد عبــد 

هللا أن المحقــق أخبــره أن ينســى ابنتــه وأن يشــكره ألنــه أفــرج عنهــم ولــم يزجهــم إلــى جانبهــا.

صورة عن البيان الذي أصدرته 
وزارة الداخلية السورية

رابط الفيديو المصور الذي عرض على 
تلفزيون سوريا

13 تواصلنا معه عبر الهاتف في 18/ تموز/ 2021.

https://www.facebook.com/syrianmoi/posts/1336752453375942
https://drive.google.com/file/d/1vJU5JSz2tO2hugDra1SkGPh3oi9_OmF7/view
https://www.facebook.com/watch/?v=223634239483028
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الســيدة روان عصــام رســتم، تقيــم فــي بلــدة المزيريــب بريــف محافظــة درعــا الغربــي، اعتقلتهــا عناصــر قــوى األمــن 
الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 4/ نيســان/ 2021، لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة 
لهــا فــي قريــة منكــت الحطــب شــمال محافظــة درعــا، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة 
ــة  دمشــق. وفــي 5/ نيســان/ 2021، ســجلنا إفــراج قــوات النظــام الســوري عــن الســيدة روان نتيجــة احتجاجــات أهلي

قامــت فــي بلــدة المزيريــب ضــد اعتقالهــا.

األحــد 25/ نيســان/ 2021 قامــت عناصــر قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي قريــة العمــارة وبلــدة 
تقســيس بريــف محافظــة حمــاة الجنوبــي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 6 ســيدات و5 أطفــال، 

ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي 30/ نيســان/ 2021.

األربعــاء 18/ آب/ 2021 اعتقلــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري ســيدة وابنتهــا، مــن أبنــاء مدينــة حمــص، فــي 
 مجهولــة.

ٍ
مدينــة دمشــق، بتهمــة قيامهمــا بصــرف عملــة أجنبيــة )الــدوالر(، وتــم اقتيادهمــا إلــى جهــة

الســبت 9/ تشــرين األول/ 2021، اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري 4 ســيدة و1 طفــاًل، مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، 
لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي بلــدة كويــرس بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، وذلــك خــالل 
توجههــم مــن مدينــة حمــاة إلــى ريــف محافظــة حلــب الخاضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضة المســلحة، ثم ســجلنا 

اإلفــراج عنهــم فــي 17/ تشــرين األول/ 2021.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة ندى14 وهي إحدى السيدات المفرج عنهم وأخبرتنا:

“قمنــا بالتواصــل مــع شــخص يعمــل بنقــل الــركاب مــن مناطــق ســيطرة النظــام إلــى مناطــق ســيطرة فصائــل 
المعارضــة وذلــك للتوجــه إلــى أزواجنــا الذيــن يقيمــون فــي تلــك المناطــق بســبب مالحقتهــم مــن قبــل النظــام 
الســوري ألداء الخدمــة االحتياطيــة فــي الجيــش، وانطلقنــا مــن مدينــة حمــاة إلــى مناطــق ريــف حلــب، وعندمــا 
اقتربنــا مــن بلــدة كويــرس بريــف حلــب اعتــرض طريقنــا أحــد الحواجــز التابعــة للنظــام الســوري وقامــوا باعتقالنــا 
بعــد أن تــم التدقيــق بأوراقنــا الثبوتيــة ومصــادرة هواتفنــا، وتــم اقتيادنــا إلــى فــرع األمــن العســكري بمدينــة حلــب، 
وبعــد عــدة أيــام تــم إطــالق ســراحنا بعــد أن حققــوا معنــا عــن ســبب توجهنــا إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة” 
وأضافــت الســيدة نــدى أنــه تــم إجبارهــم علــى توقيــع تعهــد بعــدم االقتــراب مــن تلــك المناطــق، وفــي حــال اقتربــوا مــرة 

أخــرى ســيتم توقيفهــم وإحالتهــم إلــى المحاكــم القضائيــة.

3 - العنف الجنسي:
اســتخدم النظــام الســوري العنــف الجنســي ضــدَّ النســاء، كأداة تعذيــب فعالــة مــن أجــل انتــزاع اعترافــات بأمــور 
لــم ترتكبهــا المعتقلــة، أو الحصــول علــى معلومــات منهــا، أو كنــوع مــن العقوبــة، وإلشــاعة الخــوف واإلهانــة بيــن 
المعتقــالت والمعتقليــن، وفــي العديــد مــن الحــاالت التــي ســجلناها مــورس العنــف الجنســي علــى خلفيــة طائفيــة أو 
انتقاميــة بحســب الــدور الــذي لعبتــه المعتقلــة فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، ســواء كان هــذا الــدور منوطــًا 

بنشــاط سياســي أو طبــي أو إغاثــي أو إنســاني أو غيــر ذلــك مــن أنشــطة مجتمعيــة مدنيــة. 

وكنــا قــد ســجلنا فــي الســنوات الســابقة ممارســة قــوات النظــام الســوري العنــف الجنســي فــي أثنــاء عمليــات 
ــد، حيــث أعطــت الصالحيــات لعناصرهــا بممارســته دون قيــد أو معاقبــة   واســع ومتعمَّ

ٍ
المداهمــة للمنــازل علــى نحــو

ــه. ــاط المســؤولين؛ إلشــاعة الذعــر فــي المجتمــع الســوري وإرهاب ــة مــن الضب وبموافقــة ضمني

14 تواصلنا معه عبر الهاتف في تشرين األول/ 2021.
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وغالبــاً مــا تكــون اإلنــاث أكثــر عرضــة للعنــف الجنســي فــي أثنــاء التحقيــق واالســتجواب لتحطيــم إرادتهــا وإضعافهــا، 
وتتعــرض النســاء المحتجــزات للعنــف الجنســي بمــا فــي ذلــك لمــس صدورهــن وأفخاذهــن فــي أثنــاء عمليــات النقــل بيــن 
مراكــز االحتجــاز األمنيــة خاصــة عندمــا تكــون المســافات طويلــة، وال تخصــص مركبــات نقل خاصــة لإلناث وإنمــا تركبَن بين 
العناصــر الذكــور. وقــد ســجلنا فــي العديــد مــن الحــاالت حــدوث ابتــزاز جنســي على أســاس المقايضة، حيث تتعــرض اإلناث 

لالبتــزاز الجنســي مقابــل حصولهــن علــى الخدمــات األساســية مــن الغــذاء والمــاء وغيرهــا.

مورَس العنف الجنسي بعدة أشكال، كان من أبرزها: 
التعريــة القســرية: إجبــار المعتقلــة علــى خلــع مالبســها والتعــري أو مراقبتهــا فــي الحمامــات، وعنــد اســتخدام 	 

دورات الميــاه
التحرش الجسدي: مالمسة جسد المعتقلة وغالبًا ما يحدث في أثناء التفتيش أو التحقيق. 	 
الضــرب وتوجيــه التعذيــب نحــو األعضــاء التناســلية: ضرب األعضاء التناســلية لإلنــاث أو صعقها بالكهرباء 	 

أثنــاء التعذيــب وغالبــًا مــا تســبب هــذا األســلوب بأضرار جســدية جســيمة  لــدى المعتقلة.
االغتصــاب والتهديــد باالغتصــاب: غالبــًا مــا تمــت ممارســته خــالل التحقيــق وكشــكل مــن أشــكال التعذيــب 	 

واالنتقــام، كمــا تعرضــت الكثيــر مــن المعتقــالت للتهديــد باالغتصــاب، وبشــكل خــاص عنــد محاولــة إجبارهــن علــى 
االعتــراف بالتهــم الموجهــة إليهــن.

العنــف الجنســي النفســي اللفظــي: تنوعــت األشــكال التــي ســجلناها فــي هــذا النمــط وغالبــًا مــا يتــم عبــر إجبــار 	 
المعتقلــة علــى الحديــث عــن حياتهــا الجنســية أو شــريكها، كمــا يتــم توجيــه الشــتائم واإلهانــات ذات الــدالالت 
الجنســية وممارســة الضغــط عليهــا إلجبارهــا علــى االســتجابة للحديــث عــن الجنــس مــع المحقق/العناصــر وغيــر 

ذلــك مــن التهديــدات الجنســية اللفظيــة.
االبتــزاز واالســتغال الجنســي: ســجلنا فــي العديــد مــن الحــاالت تعــرض اإلنــاث لالبتــزاز الجنســي علــى أســاس 	 

المقايضــة، أي يتــم ابتــزاز األنثــى مقابــل حصولهــا علــى الخدمــات األساســية مــن الغــذاء والمــاء وغيرهــا مــن المواد 
الغذائية.

توجيه/إلصــاق تهــم البغاء/الدعــارة ضــد المعتقات/المحتجــزات: أجبــرت قوات النظام الســوري ما ال يقل 	 
عــن 11 معتقلــة بينهــن فتيــات دون ســن الـــ 18 علــى الظهــور علــى شاشــات التلفــزة الرســمية لــإلدالء باعترافــات 
ُتفيــد بممارســتهن الجنــس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، وقــد تحولــَن جميعهــن إلــى مختفيات قســريًا 
عقــب ظهورهــن، كمــا أخبرتنــا الكثيــر مــن المعتقــالت عــن توجيــه تهــم الدعــارة إليهــن مــن بيــن التهــم واجهنهــا فــي 
المحاكــم التــي خضعهــن لهــا، وذلــك إللحــاق وصمــة العــار بالمعتقلــة وتحطيمهــا فــي مجتمعهــا وتعريضهــا 

لمخاطــر القتــل “جرائــم الشــرف”.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ارتــكاب قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 8013 حادثــة عنــف جنســي، 
بينهــا قرابــة 879 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، ومــا ال يقــل عــن 443 حالــة عنــف جنســي لفتيــات دون ســنِّ الـ 18.

 مخطــط ومــدروس وواســع إلــى دفــع 
ٍ
ويهــدف النظــام الســوري مــن خــالل اتبــاع تكتيــك العنــف الجنســي علــى نحــو

الســكان إلــى النــزوح والتشــريد عــن مناطقهــم، وكســر إرادتهــم عــن االســتمرار فــي مطالبهــم بالحريــة والديمقراطيــة، 
 مــن أشــكال االنتقــام؛ بهــدف تدميــر النَّســيج االجتماعــي.

ٍ
وبالتالــي إرغامهــم علــى التســليم، وذلــك فــي شــكل

ت عمليــات العنــف الجنســي إلــى تداعيــات جســيمة جســدية ونفســية مدمــرة للضحايــا وطويلــة األمــد، فكثيــرًا مــا  أدَّ
ُتعانــي الضحايــا مــن اليــأس واالنعــزال واالكتئــاب واســتحضار ذكــرى مــا تعرضــت لــه، وتتفاقــم اآلثــار وتطــول مدتهــا 
بــذ مــن قبــل  فــي ظــلِّ شــعور الضحيــة بعــدم األمــان المجتمعــي واألمنــي إلــى جانــب مــا يعانيَنــه مــن الوصــم بالعــار والنَّ
ــا مــرَّت بــه مــن عنــف جنســي والتكتــم عليــه. بيئتهــم االجتماعيــة؛ لذلــك تفضــل النســاء بشــكل عــام عــدم التصريــح عمَّ
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باء: القوات الروسية: 

ــد وواســع النطــاق منــذ اليــوم األول لتدخلهــا العســكري فــي  ارتكبــت القــوات الروســية عمليــات القتــل بشــكل متعمَّ
ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 عبــر عمليــات القصــف الجــوي علــى المناطــق المأهولــة بالســكان كاألســواق ومراكــز 
المــدن والتجمعــات واألبنيــة الســكنية والمنشــآت الحيويــة، دون التمييــز بيــن مدنييــن أو عســكريين، واســتخدمت فــي 
عملياتهــا العســكرية أســلحة متنوعــة أشــدَّ فتــكًا وأكثــر تطــورًا مــن تلــك التــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري، 
واتبعت االســتراتيجية العســكرية ذاتها التي اتبعها النظام الســوري عبر اســتخدام القوة العســكرية بشــكل واســع 
وعشــوائي لتهجيــر المدنييــن وإعــادة إخضــاع المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته، واســتخدمت روســيا األراضــي 
والشــعب الســوري كســاحة لتجريــب أســلحتها وتطويرهــا والترويــج لهــا، وقــد أعلــن النظــام الروســي غيــَر مــرة عــن 
ــرات حربيــة ومروحيــة وروبوتــات وقذائــف متنوعــة، وبحســب  تجــارب ألســلحة روســية فــي ســوريا مــن ضمنهــا، طائ
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد تســبَّب القصــف الروســي بمختلــف أنــواع األســلحة فــي مقتــل  
1593 أنثــى حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 يتوزعــَن إلــى 974 أنثــى بالغــة، و619 أنثــى طفلــة، بــل وقــد ســجلنا العديــد 
مــن حــوادث الهجــوم المــزدوج15 ، وأصدرنــا العديــد مــن التقاريــر التــي وثقــت المجــازر واالنتهــاكات التــي خلَّفهــا القصــف 

الروســي، وكان آخرهــا فــي الذكــرى الســنوية السادســة للتدخــل الروســي فــي ســوريا.

الســبت 17/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 22:50 بالتوقيــت المحلــي، تعــّرض منــزل -عبــارة عن طابَقين- يقــع في األطراف 
الشــمالية مــن بلــدة إحســم فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي لهجــوم بقذيفــة لــم نتمكــن فــي الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظام 
الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔاّن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات 

جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم. 
أســفر القصــف عــن مقتــل 9 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة )5 طفــاًل )إنــاث(، و4 ســيدة(، إحداهــّن الممرضــة مريــم بــركات، 
وإصابــة قرابــة 7 آخريــن بجــراح، معظمهــم أطفــال وســيدات، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل. تخضــع بلــدة إحســم 

لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

دمار في منزل تعّرض لهجوم أسفر عن مجزرة في بلدة إحسم جنوب إدلب في 17/ تموز/ 	2021 بعدسة: عبد الرؤوف قنطار

 ومتســارع، مــا يتســبب فــي وقــوع مجــازر وارتفــاع حصيلــة الضحايــا بســبب اســتهداف المســعفين 
ٍ

15 اســتهداف المــكان ذاتــه عبــر هجمــات جويــة بشــكل متتــال

والمدنييــن المتجمعيــن فــي مــكان الهجــوم، إضافــة إلــى تدميــر أبنيــة وأحيــاء بأكملهــا ومســحها

https://bit.ly/2rzPtTA
https://sn4hr.org/arabic/2021/09/30/14229/
https://drive.google.com/file/d/1LKzXA7Lieds2SM1pxP6MK0GzIczWZVWL/view
https://drive.google.com/file/d/1rKQQ-L9bjr4iiPd-bxV_CBaYfdCcMgvP/view
https://drive.google.com/file/d/1rKQQ-L9bjr4iiPd-bxV_CBaYfdCcMgvP/view
https://drive.google.com/file/d/1AQwVi2IcbWfrraNwwPLEpeSqItLUq9Iu/view
https://drive.google.com/file/d/1VLJ-HL1gQEtWdwLD9qMDjtehQZBSmSoa/view
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الســبت 17/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري، تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء، قذيفــة )مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة كراســنوبول( 
اســتهدفت منــزاًل جنــوب شــرق قريــة ســرجة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل ثــالث 
طفــالت شــقيقات علــى الفــور، وإصابــة بقيــة أفــراد عائلتهــن بجــراح، وعنــد وصــول فــرق الدفــاع المدنــي وتجمــع عــدد 
مــن أهالــي المنطقــة إلســعاف الجرحــى وانتشــال الضحايــا، كــّررت القــوات ذاتهــا القصــف علــى الموقــع ذاتــه؛ مــا أدى 
إلــى مقتــل ثالثــة مدنييــن، بينهــم ســيدة ُمســنة، وهمــام العاصــي، إعالمــي لــدى الدفــاع المدنــي – مركــز بزابــور، وإصابــة 
عنصَريــن اثنيــن مــن الدفــاع المدنــي بجــراح ُمتفاوتــة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل والمنطقــة المحيطــة بــه. بلغــت 
الحصيلــة اإلجماليــة لضحايــا الهجــوم حتــى لحظــة إعــداد التقريــر 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال شــقيقات وســيدة مســنة. 
تخضــع قريــة ســرجة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع كامــل زريــق16 قائــد فريــق فــي مركــز الدفــاع المدنــي الســوري بقريــة 
بزابــور بجبــل الزاويــة، وأفادهــا حــول الحادثــة: “علمــت لــدى وصولنــا إلــى الموقــع أن أربــع طفــالت كــن داخــل المنــزل 
بينمــا كانــت بقيــة العائلــة فــي الحقــل، انتشــلنا ثالثــة منهــن وتــم إســعافهم وبقيت طفلــة واحدة تحــت األنقاض 
وفــي أثنــاء عملنــا وصلــت جــدة األطفــال ووالدهــم، وتجمــع بعــض المدنييــن فــي الموقــع. طيــران االســتطالع 
لــم يغــادر األجــواء فــي أثنــاء عملنــا لكننــا اســتمرينا بالعمــل إلــى أن تــم إعالمنــا عبــر القبضــات بضــرورة إخــالء 
المــكان خشــية تعرضنــا للقصــف، وعلــى الفــور ســمعت صــوت إطــالق رمايــة مدفعيــة والــذي أعتقــد أنــه صــادر 
مــن منطقــة خــان الســبل، فتوجهنــا إلــى حقــل زيتــون مجــاور علــى الفــور لالحتمــاء لكــن القذيفــة التــي ســقطت 

قــرب الموقــع األول، تســببت فــي مقتــل الجــدة التــي قمنــا بنقلهــا بســيارة اإلســعاف”. 

تاء: االنتهاكات من قبل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

1 - القتل خارج نطاق القانون:
التابعــة لحــزب االتحــاد  الذاتيــة  مارســت  قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تشــكلها -منــذ تشــكيل قــوات اإلدارة 
الديمقراطي في كانون الثاني/ 	2014 عمليات القتل في أثناء اســتهدافها للمناطق الخارجة عن ســيطرتها بعمليات 
القصــف العشــوائي بالقذائــف والصواريــخ أو عبــر إطــالق الرصــاص لقمــع االحتجاجــات المناهضــة لسياســاتها، 
وشــنَّت االشــتباكات داخــل األحيــاء الســكينة، إضافــة إلــى عمليــات إطــالق الرصــاص العشــوائي مــن نقــاط تفتيشــها 
نحــو المدنييــن وعمليــات القنــص واإلعــدام فــي أثنــاء المداهمــات واالقتحامــات وعمليــات المالحقــة للمطلوبيــن لهــا، 
كمــا ســجلنا ارتكابهــا عــدة مجــازر حملــت صبغــة عرقيــة. تســبَّب كل ذلــك فــي مقتــل 260 أنثــى يتوزعــَن إلــى 163 أنثــى 
بالغــة و97 أنثــى طفلــة علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ كانــون الثانــي/ 2014 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

األحــد 14/ آذار/ 2021 قضــت الســيدة أمــون المحمــد، تبلــغ مــن العمــر 48 عامــًا، جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة قذائــف هــاون عــدة اســتهدفت قريــة الحمــران بريــف حلــب الشــرقي.

2 - االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والَّتعذيب:
بهــدف  إمــا  القســري  واالختفــاء  االحتجاز/االختطــاف  بعمليــات  اإلنــاث  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  اســتهدفت 
تجنيدهــن ضمــن قواتهــا الســتخدامهن فــي العمليــات القتاليــة أو بذريعــة وجــود صلــة قربــى بينهــن وبيــن فصائــل 
المعارضــة المســلحة أو تنظيــم داعــش، ونفــذت علــى خليفــة ذلــك عمليــات احتجــاز واســعة، واحتجــزت قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة اإلنــاث التخاذهــن رهائــن للضغــط علــى ذويهــن لتســليم أنفســهم أو إطــالق ســراحهن مقابــل مبالــغ 
مالية، كما اســتهدفت النســاء الناشــطات أو اللواتي يعترضن على ممارســات قوات ســوريا الديمقراطية وينتقدنها 

16 عبر تطبيق الواتس اب في 28/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1-7JbUG64vqS29PaxFoDXxsPq18Ljrv5h/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdY-GF-2li9Ft0qQ4aEWlp8BtDTovnT1PtoCeaQJupF5Qg?e=vG7kf4
https://drive.google.com/file/d/1tc4uY9lBo3V0j_afRpvbkJ0KGHB33z3t/view
https://drive.google.com/file/d/1-7JbUG64vqS29PaxFoDXxsPq18Ljrv5h/view
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بعمليــات االحتجــاز/ اإلخفــاء إمــا عبــر مداهمــة منازلهــن أو مــن الطرقــات وأماكــن عملهــن، وفــي أثنــاء مرورهــن علــى 
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا. وســجلنا العديــد مــن حــوادث االعتقــال اســتهدفت فيهــا اإلنــاث علــى خلفيــة عرقيــة، أو 
تمييــزًا علــى أســاس الجنــس. وســجلنا العديــد مــن الحــوادث والحــاالت التــي قامــت فيهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
باحتجــاز اإلنــاث أثنــاء ســفرهن نحــو مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة ومروهــن علــى نقــاط التفتيــش 

التابعــة لهــا.

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 869 أنثــى يتوزعــَن إلــى 522 أنثــى بالغــة 
و347 أنثــى طفلــة مــا زلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 

منــذ تأسيســها حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

تحتجــز اإلنــاث فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ضمــن ظــروف غايــة فــي الســوء مــن االكتظــاظ 
وقلــة التهويــة والنظافــة والمعاملــة الســيئة، ويتعرضــَن ألســاليب متنوعــة مــن التعذيــب كالضــرب المبــرح، وقلــع 
األظافــر، وحلــق الشــعر، والفلقــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان تتــم معاملتهــن علــى أســاس عرقــي، ويحَرمــن مــن الرعايــة 
ــه إليهــن تهمــة محــددة وال يخضعــن لمحاكمــة إال بعــد مــرور زمــن طويــل علــى احتجازهــن،  الصحيــة والغــذاء، وال توجَّ
بت عمليــات التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة وظــروف االحتجــاز  قــد يســتمر أشــهرًا عــدة حتــى ســنوات. وقــد تســبَّ

فــي مــوت 2 ســيدة )أنثــى بالغــة( فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.

إضافــة إلــى عمليــات احتجاز/اعتقــال اإلنــاث ضمــن مراكــز االحتجــاز أو اقتيادهــن نحــو معســكرات التدريــب التابعــة 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، يعتبــر مخيــم الهــول أقــرب إلــى معســكر احتجــاز يضــمُّ حتــى اآلن عشــرات آالف النازحيــن 
بمــن فيهــم اإلنــاث البالغــات والطفــالت فــي ظــروف غيــر إنســانية، وقــد حملــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
التابعــة لألمــم المتحــدة فــي تقريرهــا األخيــر اإلدارة الذاتيــة التــي يقودهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي المســؤولية عــن 
االحتجــاز غيــر القانونــي آلالف األشــخاص. وانتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عبــر عمليــات االحتجــاز هــذه عــددًا 
كبيــرًا مــن مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فيهــا الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، وحريــة التنقــل، والحــق 
فــي التعليــم، والرعايــة الصحيــة. ولــم ُتتــح لهــؤالء المحتجزيــن أيــة فرصــة للدفــاع عــن أنفســهم، أو معرفــة أســباب 

احتجازهــم، أو الطعــن فيهــا، عبــر فرصــة الحصــول علــى محاكمــة عادلــة.
ووفقــًا لتقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة عــن األطفــال والنــزاع المســلح فــي ســوريا الصــادر فــي نيســان 2021، فإنــه 
بحلــول حزيــران 2020 كان هنــاك نحــو 65400 شــخص محتجــزون فــي مخيمــي الهــول والــروج شــمال شــرق ســوريا، 

94 % منهــم مــن النســاء واألطفــال. 

األربعــاء 6/ كانــون الثانــي/ 2021 قــام جهــاز االســتخبارات التابــع للمجلــس العســكري فــي مدينــة منبــج بمحافظــة ريف 
ــة إيبــو مــن منزلهــم  ــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة باعتقال/احتجــاز ثمانيــة أشــخاص مــن عائل حلــب الشــرقي والتاب
فــي مدينــة منبــج بينهــم والــد نضــال إيبــو المطلــوب لقــوات ســوريا الديمقراطيــة وأشــقاؤه الثالثــة وزوجتــه وأطفالــه 
الثالثــة، وهــم علــى الترتيــب محمــود نضــال إيبــو )66 عــام(، وأحمــد ومحمــد، وريزان، وأميــرة مطران )23 عــام(، واألطفال 
محمــود والزكيــن وآريــن نضــال إيبــو وتتــراوح أعمارهــم بيــن 3	6 ســنوات، وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة، وأصبحــوا 

رهائــن للضغــط علــى نضــال لتســليم نفســه. 

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
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وفــي يــوم اإلثنيــن 1/ آذار/ 2021 اعتقلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة الســيدة هيفــاء هوشــو، والــدة نضــال إيبــو، البالغــة 
مــن العمــر 55 عامــًا علــى خلفيــة ظهورهــا فــي مقطــع فيديــو تطالــب فيــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة باإلفــراج عــن 
عائلــة ابنهــا وزوجهــا وكشــف مصيرهــم. وأصبحــت مختفيــة قســريًا كحــال بقيــة أفراد العائلــة الثمانية، ونضــال محمود 
إيبــو، مــن أبنــاء مدينــة عيــن العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 30 عــام، وعمــل فــي قســم الماليــة 
والرقابــة بمجلــس إدارة مدينــة منبــج منــذ عــام 2016، وبعــد تكليفــه برئاســة لجنــة لمكافحــة الفســاد فــي مجلــس إدارة 
منبــج وكشــفه ملفــات فســاد ونشــرها فــي مقاطــع فيديــو علــى صفحــات التواصل االجتماعــي، تعرض نضــال للتهديد 
بالقتــل مــن قبــل األشــخاص الذيــن تــم ذكــر أســمائهم فــي الفيديوهــات المصــورة، وبتاريــخ 20/ كانــون األول/ 2020 قــام 
نضــال إيبــو بتقديــم اســتقالته وتــم رفضهــا. فــي هــذه األثنــاء رفــض مجلــس منبــج العســكري التابــع لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة تأميــن الحمايــة لــه ممــا اضطــره لالختفــاء ومــن ثــم الخــروج مــن المنطقــة بتاريــخ 2/ كانــون الثانــي/ 2021. 
الحقــًا أفرجــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن والــدة نضــال فــي أيــار/ 2021، فيمــا تــم اإلفــراج عــن بقيــة أفــراد العائلــة 

نهايــة حزيــران/ 2021 مــن ســجن الماليــة بمدينــة منبــج.

السيدة هيفاء هوشوأميرة بطران

الفيديو المصور الذي تم نشره على مواقع التواصل االجتماعي للسيدة هيفاء هوشو تطالب فيه 
قوات سوريا الديمقراطية باإلفراج عن عائلة ابنها وزوجها وكشف مصيرهم

https://drive.google.com/file/d/1C6tgTpb6Qw6_PoW3UbBfUGVAbeRvidRT/view
https://drive.google.com/file/d/1UoEyN7UYCdz9FKtWXRHRlL3RUCp7R5dY/view
https://drive.google.com/file/d/186QOYKZrydRb4P5iMri10KZEQWdfYm2U/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الطبيــب الزكيــن محمــود إيبــو17 وهــو أحــد أفــراد العائلة التــي تعرضت 
ــا التالــي: “أحــد أفــراد أســرتنا نضــال إيبــو كان يعمــل منــذ ٤ ســنوات كموظــف مدنــي فــي مجلــس  لالعتقــال وأخبرن
إدارة منبــج -قســم الماليــة والرقابــة. وفقــاً لنضــال إيبــو فإنــه تــم تكليفــه برئاســة لجنــة فســاد وتــم فتــح الكثيــر مــن 
ملفــات الفســاد وقــد قــام بذكــر شــخصيات وباألســماء فــي فيديوهــات انتشــرت على وســائل التواصــل االجتماعي. 
وبحســب ادعــاء نضــال فــإن هــذه المجموعــات هددتــه بالقتــل إذا لــم يتوقــف عمــل هــذه اللجنــة. وبتاريــخ 20/ كانــون 
األول/ 2020 قــدم نضــال اســتقالته وتــم رفضهــا، وفــي هــذه األثنــاء رفــض مجلــس منبج العســكري تأمين الحماية 
لــه؛ ممــا اضطــره لالختفــاء ومــن ثــم الخــروج مــن المنطقــة بتاريــخ 2/ كانــون الثانــي/ 2021. عندما علمت اســتخبارات 

مجلــس منبــج العســكري باختفــاء نضــال، قامــت بشــكل غيــر قانونــي باعتقال تســعة 
أشــخاص مــن عائلتــي بينهــم نســاء وأطفــال، وتــم احتجازهــم كرهائــن للضغــط علــى نضــال لتســليم نفســه. ثــم 
أفرجــوا عنهــم بعــد اعتقــال دام قرابــة 6 أشــهر، وتــم اإلفــراج عنهــم علــى دفعــات، فــي البدايــة تــم اإلفــراج عــن والدتــه 
ومــن ثــم أشــقائه، ثــم زوجــة نضــال وأطفالــه الثالثــة” وأضــاف الطبيــب محمــود “طيلــة مــدة احتجــاز أفــراد العائلة لم 
نســتطع التواصــل معهــم أو معرفــة مــكان احتجازهــم وعلمنــا بعــد اإلفــراج عنهــم أنــه تــم اقتيادهــم إلــى ســجن 
ــم يوجــه  ــم التحقيــق معهــم ول ــم يت ــة مــدة احتجازهــم ل ــج بريــف محافظــة حلــب، وطيل ــة منب ــة فــي مدين المالي

 أو محكمــة”.
ٍ

إليهــم أي ســؤال، وعنــد اإلفــراج عنهــم لــم يتــم عرضهــم علــى قــاض

الســيدة شــعاع محمــد الخلــف، مــن أبنــاء قريــة العريضــة التابعــة لمدينــة عيــن عيســى بريــف محافظــة الرقــة 
الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 22 عامــًا، اعتقلتهــا عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــع والدهــا “محمــد” يــوم األحــد 21/ 
شــباط/ 2021 إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي قريــة العريضــة، علــى خلفيــة مشــاجرة حصلــت بيــن أحــد عناصــر قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة ووالدهــا محمــد لرفضــه اقتيــاد ابنتــه إلــى معســكرات التجنيــد، واقتادتهمــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لهــا فــي مدينــة عيــن عيســى.

األربعــاء 3/ آذار/ 2021 شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال فــي حــي الجامــع القديــم وســط مدينــة 
الرقــة، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 2 ســيدة مــن عائلــة واحــدة، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

الســيدة نهــى المرعــي، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، تبلــغ مــن العمــر 25 عامــًا، اعتقلتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم 
األحــد 4/ نيســان/ 2021 مــن أمــام المشــفى الوطنــي بمدينــة الرقــة، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي 
مدينــة الرقــة، ثــم أفرجــت عنهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 7/ تيســان/ 2021 نتيجــة احتجاجــات شــعبية قامــت بهــا 

عشــيرتها وعائلتهــا فــي مدينــة الرقــة.

3 - التجنيد القسري:
قامت قوات ســوريا الديمقراطية بعمليات التجنيد القســري في مناطق ســيطرتها على نطاق واســع واســتهدفت 
اإلنــاث البالغــات والقاصــرات كذلــك؛ إلجبارهــن علــى االنضمــام إلــى صفوفهــا؛ ممــا تســبب فــي حرمانهــن مــن التعليــم، 
وذلــك عبــر اختطافهــن مــن الطرقــات واألســواق والمنــازل، واقتيادهــن نحــو معســكرات التدريــب التابعــة لهــا، 
وحرمتهــن مــن التواصــل مــع ذويهــن، ومنعــت عنهــن الزيــارة، وأشــركتهن فــي العمليــات القتالية بشــكل مباشــر. وفي 
معظــم األحيــان ال يصــرح األهالــي عــن اختطــاف بناتهــن خوفــًا علــى مصيرهــن أو إلفســاح المجــال أمــام الوســاطات 

المحليــة إلعادتهــن إليهــم.

17 تواصلنا معه عبر الهاتف في 29/ حزيران/ 2021.
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تعتبــر منظمــة جوانــن شورشــكر18 “الشــبيبة الثوريــة” ووحــدات حمايــة المــرأة مــن أبــرز الجهــات المســؤولة عــن 
هــم فــي معســكرات التدريــب والوحــدات القتاليــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة،  عمليــات تجنيــد األطفــال وزجِّ
وقــد الحظنــا ازديــاد حــاالت وحــوادث خطــف األطفــال اإلنــاث والذكــور مــن قبــل هاتيــن الجهتيــن مــع بدايــة عــام 2020، 
ــا العديــد مــن األهالــي مــن ذوي الطفــالت المجنــدات أنهــم قامــوا بالبحــث والســؤال عــن أطفالهــم لــدى  وقــد أبلغن
مقــرات ســوريا الديمقراطيــة لكنهــم لــم يحصلــوا علــى اســتجابة أو إجابــة علــى استفســاراتهم، وعــدد منهــم تعــرَّض 
للتهديــد فــي حــال صــرح عــن تجنيــد طفلتــه. وفــي حــاالت أخــرى تعرضــوا للطــرد وتــم إبالغهــم أن طفالتهــم ال يرغبــن 

بالعــودة.
وعلــى الرغــم مــن توقيــع اإلدارة الذاتيــة الكرديــة علــى خطــة عمــل مشــتركة مــع األمــم المتحــدة فــي حزيــران/ 2019 
لوقــف عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف قواتهــا وتســريح مــن تــم تجنيــده منهــم، وتوقيــع وحدات حماية الشــعب 
ووحــدات حمايــة المــرأة علــى صــكِّ التــزام مــع منظمــة نــداء جنيــف فــي حزيــران 2014 لحظــر اســتخدام األطفــال فــي 
ــر مســبوق عــن   بــل علــى العكــس ارتفعــت بشــكل غي

ِ
ــه ــم تنت ــد ل ــاث، إال أن عمليــات التجني الحــروب بمــن فيهــن اإلن

الســنوات الســابقة، وقــد قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بإنشــاء مكتــب حمايــة الطفــل مــن النزاعــات المســلحة 
فــي 30/ آب/ 2020 لتلقــي الشــكاوي الخاصــة بتجنيــد األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها إال أن العديــد مــن أهالــي 
ــد تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة  األطفــال المجنديــن لــم يتلقــوا أي ردٍّ أو معلومــة حــول مصيــر أطفالهــم، وقــد أكَّ
حــول “األطفــال والنــزاع المســلح” عــن عــام 2019، الصــادر فــي حزيــران 2020 أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة كانــت 

أســوأ أطــراف النــزاع فــي عمليــات تجنيــد األطفــال.
ــة تجنيــد ألطفــال قامــت بهــا قــوات ســوريا  ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 136 حال وثَّ

ــاث قاصــرات. ــد إلن ــة تجني ــذ تأسيســها، مــن بينهــم 56 حال ــة من الديمقراطي

الطفلــة رامــا علــي عثمــان، مــن أبنــاء بلــدة عقيبــة التابعــة لمدينــة عفريــن 
بريــف حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2007، اختطفها عناصــر تابعة لقوات 
التجنيــد  بهــدف   ،2021 حزيــران/   /10 الخميــس  يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا 

القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفلــة عهــد عبــد الغنــي أميــن، مــن أبنــاء حــي طــي بمدينــة القامشــلي بريــف 
الحســكة الشــمالي الشــرقي، مــن مواليــد عــام 2005، قامــت قــوات ســوريا 
الديمقراطية يوم اإلثنين 2/ آب/ 2021، بتجنيدها وإلحاقها بأحد معســكرات 

التدريــب التابعــة لهــا فــي مدينــة القامشــلي.

الطفلة راما علي عثمان

الطفلة عهد عبد الغني أمين

ــة وضمــن رعايتهــا  ــة منظمــة مســلحة تعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي 18 منظمــة جوانــن شورشــكر أو مــا يعــرف بالشــبيبة الثوري

وتتلقــى تعليماتهــا مــن حــزب العمــال الكردســتاني

https://news.un.org/en/story/2019/07/1041672
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1406258492897417
https://sn4hr.org/arabic/?p=12533
https://drive.google.com/file/d/1f8pEwYftAu-uDDd9dUknWtA0jVttLJXC/view
https://drive.google.com/file/d/1T1Mt0au0U-pFjgWQCqVByOHpwkVeETKC/view
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 الطفلــة فاطمــة إدريــس نعســان، مــن أبنــاء قريــة قوجمــان التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
وتقيــم فــي منطقــة الشــهباء بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2006، اختطفهــا عناصــر تابعــة لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 13/ آب/ 2021، بهــدف التجنيــد القســري، فــي منطقــة الشــهباء، واقتادتهــا إلــى أحــد 

مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

ــف الحســكة  ــة القامشــلي بري ــاء مدين ــا عمــاد ســليمان، مــن أبن ــة دان الطفل
الشــمالي الشــرقي، مــن مواليــد عــام 2006، اختطفهــا عناصــر تابعــة لقــوات 
ــة القامشــلي  ــوم الخميــس 26/ آب/ 2021، فــي مدين ــة ي ســوريا الديمقراطي

بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

4 - العنف الجنسي:
اســتخدمت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــدة أنمــاط مــن العنــف الجنســي ضــدَّ اإلنــاث، إمــا داخــل مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لهــا أو فــي المخيمــات التــي تقــوم بحراســتها وإدارتهــا، ومــن أبرزهــا التحــرش فــي أثنــاء عمليــات التفتيــش، أو 
العنــف الجنســي اللفظــي كتوجيــه عبــارات ذات دالالت جنســية أو التهديــد باالغتصــاب، أو االبتــزاز الجنســي. ســجلنا مــا 

ال يقــل عــن 12 حادثــة عنــف جنســي ارتكبتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

5 - االعتداءات والتضييق على اإلناث:
اتبعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة اســتراتيجية أمنيــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا، وحاولــت اختــراق صفوفهــا ومعرفــة مختلــف نشــاطاتها، وامتــدَّ ذلــك إلــى العديــد مــن النســاء 
الناشــطات بغــرض تقييــد عملهــن أو تهديدهــن والتضييــق عليهــن، كمــا قامــت قواتهــا فــي العديــد مــن الحــوادث التــي 

وثقناهــا باالعتــداء عليهــن بالضــرب واإلهانــة خــالل عمليــات الدهــم والمالحقــة.

الطفلة فاطمة إدريس نعسان صورة عن دفتر العائلة للطفلة فاطمة إدريس نعسان

الطفلة دانا عماد سليمان

https://drive.google.com/file/d/1kWLqsMGTmPWrWbEtoC6PesrvCUfWWlfV/view
https://drive.google.com/file/d/13MKmWTQcIltoQY30FBaU0HbOP6yq6q3C/view
https://drive.google.com/file/d/1G8UEho-Qde3-uWpL8OILABmDKcVmTlaM/view
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الســيدة عائشــة األحمــد، مــن أبنــاء قريــة حزيمــة بريــف الرقــة الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 50 عامــًا، قامــت عناصــر 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األربعــاء 31/ آذار/ 2021 باالعتــداء عليهــا بالضــرب علــى خلفيــة مالســنة حصلــت بينهــا 
وبيــن أحــد عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة أثنــاء تفتيــش منزلهــا فــي قريــة حزيمــة، ممــا أدى إلــى إصابتهــا بكســور 

وكدمــات، تــم علــى إثرهــا نقلهــا إلــى المشــفى الوطنــي فــي مدينــة الرقــة.

ثــاء: هيئــة تحريــر الشــام )تجمُّــع مكــوَّن مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقًا( وفصائــل فــي 
المعارضــة المســلحة(:

1 - القتل خارج نطاق القانون:
شــنَّت هيئــة تحريــر الشــام عمليــات قصــف عشــوائي بالقذائــف والصواريــخ فــي هجماتهــا علــى المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرتها، وأطلقــت الرصــاص العشــوائي تجــاه األبنيــة الســكنية فــي أثنــاء اشــتباكاتها مــع فصائــل المعارضــة 
المســلحة أو خــالل عمليــات الدهــم للمنــازل والمخيمــات، كل ذلــك تســبَّب فــي مقتــل 83 أنثــى يتوزعــَن إلــى 77 أنثــى 
بالغــة و6 أنثــى طفلــة علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام منــذ تأســيس جبهــة النصــرة )هيئــة تحريــر الشــام حاليــًا( فــي كانــون 

الثانــي/ 2012 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021. 

2 - االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
منــذ اإلعــالن عــن تأسيســها مارســت هيئــة تحريــر الشــام عمليــات االحتجــاز/ االختطــاف ضــد اإلنــاث، وذلــك فــي أثنــاء 
هجماتهــا علــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وبشــكل رئيــس المناطــق ذات األقليــة الدينيــة؛ 
ــة  ــغ مالي ــل مبال ــادل األســرى أو لقــاء إطــالق ســراحهن مقاب ــات تب ــن، الســتخدامهن فــي عملي وجعلــت منهــن رهائ
ضخمــة، كمــا اســتهدفت الناشــطات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي المنظمــات اإلنســانية وفــي المجــال 
اإلعالمــي، ووجهــت لهــنَّ تهمــًا تتعلــق بأنشــطتهن بمــا فيهــا العمالــة؛ بهــدف للضغــط عليهــن إليقــاف عملهــن أو 
العمــل ضمــن الحــدود والشــروط التــي تفرضهــا. والحقــت النســاء اللواتــي شــاركن فــي احتجاجــات مناهضــة لهــا أو 
اعترضــن علــى ممارســاتها، وســجلنا اســتهداف الهيئــة النســاء لمجــرد وجــود صــالت قرابــة بينهــن وبيــن خصومها في 

فصائــل المعارضــة أو قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو تنظيــم داعــش. 

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 44 أنثــى يتوزعــَن إلــى 41 أنثــى بالغــة و3 
أنثــى طفلــة ال يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام.

ــر الشــام لظــروف احتجــاز وحشــية مــن انعــدام  تخضــع النســاء المحتجــزات فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحري
التهويــة واإلضــاءة والنظافــة، ويتعرضــن لتعذيــب نفســي شــديد عبــر تهديدهــن بالقتــل واإلعــدام وتوجيــه تهم خطيرة 
لهــن إلرعابهــن وإجبارهــن علــى اإلدالء بمعلومــات حــول عملهــن، إضافــة إلــى أســاليب تعذيــب أخــرى كالضــرب المبــرح 

والحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء.

الســيدة عليــاء وحــود، مــن أبنــاء بلــدة تلعــادة بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، اعتقلتهــا عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر 
الشــام فــي 18/كانــون األول/ 2020 عبــر مداهمــة منزلهــا مــع ابنهــا خالــد وحــود، علــى خلفيــة احتجاجــات حصلــت فــي 
البلــدة ضــد هيئــة تحريــر الشــام فــي وقــت ســابق مــن عــام 2020، وأفرجــت عنهــا فــي 20/كانــون الثانــي/2021 فيمــا ال 

يــزال مصيــر ابنهــا خالــد مجهــواًل.
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أخبرتنــا الســيدة عليــاء: “داهمــت عناصــر منزلــي فــي الســابعة صباحــًا وكانــوا يبحثــون عــن ابنــي بذريعــة أنــه مطلــوب 
للتحقيــق، فمنعتهــم مــن دخــول المنــزل وطلبــت منهــم الرحيــل، أبعدونــي عــن البــاب بهمجيــة وضربــي أحدهــم، 
عندهــا صرخــت وتدخــل الجيــران وحصلــت مشــادة بيــن الجيــران والدوريــة، فقامــوا باعتقالــي واعتقــال ابنــي، 
أخذونــي فــي بدايــة األمــر إلــى مركــز شــرطة الدانــا ثــم نحــو ســجن حــارم وبقيــت فيــه إلــى أن أفرجــوا عنــي، كان الوضع 
ســيئًا للغايــة، وخــالل التحقيــق تــارة اتهمونــي بالتبعيــة لداعــش وتــارة اتهمونــي بالتعامــل مــع النظــام، وهددونــي 
باإلعــدام وقتــل ابنــي أيضــًا إذا لــم أعتــرف، وســألوني َمــن وراء المظاهــرات التــي خرجــت ضدهــم فــي البلــدة 
وأخبرتهــم أننــي ال أعــرف شــيئًا، ثــم فــي أحــد األيــام طلبــوا منــي االســتعداد لإلفــراج عنــي، تركونــي فــي مدينــة حــارم 
بــداًل مــن إرجاعــي لقريتــي، ولــم يعطونــي أجــرة العــودة، ووصلــت إلــى منزلــي بصعوبــة عبــر ركــوب عــدة ســيارات 
ذاهبــة باتجــاه قريتــي”. أضافــت عليــاء أنهــا علمــت بعــد خروجهــا عــن وســاطة وجهــاء البلــدة لإلفــراج عمــن اعتقل على 
خلفيــة مشــاركته فــي التظاهــرات ضــد الهيئــة، وقــد أفــرَج عنهــا نتيجــة هــذه الوســاطة، لكنها حتــى اليوم لــم تحصل على 

أيــة معلومــات عــن مصيــر ابنهــا علــى الرغــم مــن مراجعاتهــا المتكــررة لمحاكــم ومراكــز شــرطة تابعــة للهيئــة.

1 - التضييق واالعتداء على النساء:
تعانــي المــرأة الســورية فــي مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام مــن التمييــز الســلبي تجاههــا بشــكل عــام، وتقييــد 
ــزداد معاناتهــا أضعافــًا  ــر، وت ــك بكثي ــة الحركــة واللبــاس أحــد جوانبهــا فقــط، لكــن االنتهــاكات بحقهــا تتعــدى ذل حري
مضاعفــة إذا كانــت عاملــة أو ترغــب أن تعمــل فــي الشــأن العــام، أو فــي منظمــات المجتمــع المدنــي أيــًا كانــت، إعالمية، 
إغاثيــة، سياســية، وقــد وثقنــا تعــرض العديــد مــن النســاء اللواتــي انخرطــن فــي الشــأن العــام، للتضييــق والترهيــب 

لدفعهــن إلــى التخلــي عــن عملهــن، بمــا فــي ذلــك:

إرســال رســائل تهديــد بالقتــل أو الخطــف، االعتــداء عليهــن فــي أثنــاء عملهــن، اســتهداف مراكــز عملهــن، التضييــق 
وتهديــد أســرهن، الفصــل مــن الوظائــف أو الكيانــات المحليــة التــي حصلــن علــى عضويــة فيها، تلطيخ ســمعة النســاء 
العامــالت فــي منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل تعميمــي، واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لهــذا الغــرض، 
توجيــه تهــم ملفقــة مــن أجــل اســتدعائهن إلــى القضــاء واحتجازهــن، إجبارهــن علــى توقيــع تعهــد بعــد اســتدعائهن إلــى 

القضــاء، بالتوقــف عــن نشــاطهن وعملهــن وبعــدم التصريــح عمــا تعرضــَن لــه فــي أثنــاء التحقيــق معهــن.

لقــد أدت هــذه االنتهــاكات إلــى تعــرض بعــض النســاء للقتــل، وإجبــار العديــد مــن الســيدات إمــا علــى تــرك عملهــن وإيقــاف 
أنشــطتهن أو التقليــل والحــدِّ مــن أنشــطتهن، أو الهــروب مــن التهديــدات والنــزوح والســفر نحــو مناطــق أخــرى.

كمــا ســجلنا فــي العديــد مــن الحــوادث اعتــداء عناصــر مــن هيئــة تحريــر الشــام علــى النســاء بالضــرب أو بتوجيــه اإلهانــة 
لهــن خــالل عمليــات الدهــم والتفيــش والمالحقــة التــي تقــوم بهــا فــي العديــد مــن مناطــق ســيطرتها. 

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 108 حادثــة اســتهدفت النســاء فيهــا علــى خلفيــة عملهــن أو علــى خلفيــة معارضتهــن 
لممارســات هيئــة تحريــر الشــام، منــذ بدايــة عــام 2014 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 توزعــت الحــوادث بحســب نوعهــا 

علــى النحــو التالــي:

االعتداء بالضرب أو إهانة الكرامة اإلنسانية: 31
استدعاء للتحقيق: 24
التهديد والترهيب: 22
إيقاف عن العمل: 18

التمييز على أساس الجنس: 13
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وقــد الحظنــا أن حــوادث اســتهداف المــرأة علــى أســاس التمييــز الجنــدري قــد توجهــت بشــكل رئيــس ضــد الناشــطات 
اإلعالميــات خــالل تأديتهــن عملهــن فــي تغطيــة حوادث االنتهاكات التي ترتكبها الهيئــة، إذ تم إبعادهن عن منطقة الحدث.

ونعتقــد أن العديــد مــن هــذه االنتهــاكات قــد وقعــت بحــق المــرأة الناشــطة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا؛ 
نظــرًا لدورهــا البــارز فــي مناهضــة سياســات هيئــة تحريــر الشــام، وقــد تجســد ذلــك بشــكل واضــح فــي المظاهــرات 
النســائية التــي قامــت النســاء بنتظيمهــا منــذ مطلــع عــام 2014 حتــى اآلن، وذلــك عقــب عمليــات االعتقــال الواســعة 

التــي قامــت بهــا الهيئــة ضــد أفــراد فــي فصائــل المعارضــة المســلحة.
 

الثالثــاء 17/ آب/ 2021 اعتــدت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر 
الشــام علــى ســيدة بالضــرب؛ مــا تســبب لهــا بضــرر فــي 
أســنانها؛ وذلــك ألنهــا حاولــت منعهــم مــن اعتقــال نجلهــا، 
وقعــت الحادثــة فــي إطــار حملــة دهــم واعتقــال شــّنتها هيئة 
تحريــر الشــام فــي مخيــم خيــر الشــام للنازحين الواقع شــمال 
بلــدة كللــي بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، وقــد وثقــت 
مدنييــن،   3 اعتقــال  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. وقــد تزامنــت الحملــة مــع 
ــى  ــداء عل ــة واالعت ــل عناصــر الهيئ ــار كثيــف مــن قب إطــالق ن

ــي بالضــرب أيضــًا. مدن

مقطع مصور يظهر السيدة التي تم االعتداء عليها بالضرب )أدى لكسر في أسنانها( بتاريخ 17/ آب/ 2021 من قبل عناصر هيئة تحرير الشام

صــورة تظهــر المدنــي والســيدة التــي تــم االعتــداء عليهــا بالضــرب )أدى لكســر فــي أســنانها( 

بتاريــخ 17/ آب/ 2021 مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام

https://drive.google.com/file/d/1O26o0jhl7u9bK39chzh4CsEWh8slRnPO/view
https://drive.google.com/file/d/1bQ6b0fd-RjC-Y8mtpi123nhadOWNhTaw/view
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بيــان صــادر عــن إدارة منطقــة ســرمدا التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام عــن 
حادثــة مخيــم خيــر الشــام وتقديــم االعتــذار للســيدة

الســبت 6/ آذار/ 2021 اعتــدت عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى نســاء لــدى خروجهــن فــي مظاهــرة فــي 
بلــدة الســحارة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، للمطالبــة بأبنائهــن “المنتســبين لحــزب التحريــر” الذيــن اعتقلتهــم هيئــة 

تحريــر الشــام فــي 5/ آذار/ 2021 علــى إحــدى نقــاط التفتيــش فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب. 

مقطــع مصــور يظهــر الســيدة التــي تــم االعتــداء عليهــا بالضــرب )أدى لكســر فــي أســنانها( 
بتاريــخ 17/ آب/ 2021 مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام

https://drive.google.com/file/d/1P3D5BXJloUGDwKXoYDOQGjWRHMcNlXtE/view
https://drive.google.com/file/d/1PxYe02R8320vFmlB74v9Y4X82ynWibeS/view
https://drive.google.com/file/d/1yFWdkCWZm0-Kvg9rcJA9EWY0MERi9CPO/view
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الثالثــاء 9/ آذار/ 2021 قــام عناصــر فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر 
الشــام فــي مدينــة إدلــب، بإغــالق مقــر معهــد شــاين – Shine للتمكيــن 
االســتراتيجي، الكائــن فــي “فيــال” علــى أطــراف مدينــة إدلــب، بعــد فعاليــة 
نظمهــا المعهــد فــي اليــوم الدولــي للمــرأة 2021، علــى خلفيــة مداخلــة 
ــا قيصــر” عــن تمكيــن  ــكا “راني ــرة المعهــد المقيمــة فــي أمري قدمتهــا مدي
فــرع  مديــر  باســتدعاء  اإلنقــاذ  حكومــة  قامــت  حيــث  وحقوقهــا،  المــرأة 
التابــع لحكومــة اإلنقــاذ،  العــام  النائــب  أمــام  ســوريا للتحقيــق والمثــول 
وخــالل التحقيــق تــم تهديــد الموظــف التابــع للمنظمــة بعــدم التصريــح 
عــن قــرار اإلغــالق ومــن ثــم اللحــاق بــه إلخــراج الطــالب والموظفيــن وأخــذ 
مفاتيــح كافــة وقالــوا: “إن هــذا الــكالم فيــه تحريــض المــرأة علــى ارتــكاب 
الفاحشــة ومخالفــة شــرع هللا”. ومعهــد شــاين منظمــة مرخصــة فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تعمــل فــي ســوريا منــذ عــام 2015، تقــدم 

خدمــات تعليميــة وإغاثيــة ومشــاريع تمكيــن مجتمعــي بريــف إدلــب.

جيم: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني19:

1 - القتل خارج نطاق القانون:
شــنَّت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة/الجيش الوطنــي عمليــات قصــف عشــوائية أدت فــي بعــض األحيــان إلــى 
وقــوع ضحايــا مدنييــن مــن ضمنهــم نســاء، كمــا ســقط عــدد مــن الضحايــا مــن بينهــم نســاء خــالل عمليــات االقتتــال 
بت هــذه الممارســات فــي مقتــل 1318 أنثــى يتوزعــَن  الداخلــي التــي حصلــت بيــن الفصائــل بعضهــا مــع بعــض، تســبَّ
إلــى 880 أنثــى بالغــة و438 أنثــى طفلــة علــى يــد مختلــف فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي مختلــف 

المحافظــات الســورية منــذ بدايــة تشــكيل الفصائــل المســلحة مطلــع عــام 2012 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

2 - االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
أنشــأت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي العديــد مــن مراكــز االحتجــاز الرســمية التابعــة لهــا، 
كمــا حولــت مقراتهــا العســكرية إلــى مراكــز احتجــاز غيــر رســمية وبعيــدة عــن القضــاء المنشــأ فــي مناطــق ســيطرتها، 
واســتهدفت اإلناث بعمليات االحتجاز/االختطاف إما بســبب أنشــتطهن أو اعتراضهن على ممارســاتها في مناطق 
ســيطرتها، كمــا ســجلنا العديــد مــن الحــوادث التــي تــم فيهــا اســتهداف النســاء علــى خلفيــة عرقيــة وبشــكل خــاص 
فــي مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، أو بذريعــة العمــل ســابقًا أو حاليــًا مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
أو المؤسســات التابعــة لهــا. كمــا قامــت بخطــف النســاء مــع أطفالهــن فــي أثنــاء هجماتهــا علــى مناطــق خاضعــة 
لســيطرة النظــام الســوري لتقــوم باتخاذهــن رهائــن، واســتخدامهم فــي عمليــات تبــادل األســرى مــع النظــام الســوري. 
واســتهدفت اإلنــاث وأطفالهــن بعمليــات اعتقال/احتجــاز جماعيــة خــالل ســفرهن ومرورهــن مــن مناطــق ســيطرتها 
بشــكل جماعــي بذريعــة التحقــق مــن خلفياتهــن األمنيــة واحتجزتهــن ضمــن ظــروف قاســية فــي مراكــز احتجازهــا. 
وحدثــت معظــم هــذه العمليــات دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة 

 واضحــة.
ٍ

بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

 Shine – بيــان صــادر مــن المديــرة التنفيذيــة لمعهد شــاين
رانيــا قيصــر حــول إغــالق المعهد

19 جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة: جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام 2011 فــي أحيــاء ومناطــق متعددة في ســوريا، الكثير منها لــم يعد موجوداً، كمــا أن الكثير 

منهــا لــم يتبــع لقيــادة مركزيــة، مــع نهايــة عــام 2017 تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحته فصائل المعارضة المســلحة التي بقيت موجودة حتى تأسيســه.

https://drive.google.com/file/d/1BvzI4mVa0fBeSLY_sMDWrF6BvsV8u8NG/view
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وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــا ال يقــل عــن 942 أنثــى يتوزعــَن إلــى 
851 أنثــى بالغــة و91 أنثــى طفلــة ال يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل 

ــي. المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطن

وتتعــرض النســاء خــالل احتجازهــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للمعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي إلــى أســاليب 
تعذيــب متنوعــة كالضــرب المبــرح والصعــق الكهربائــي، والتهديــد بالقتــل، والحبــس االنفــرادي، كمــا تحــرم مــن الرعايــة 
بت  الصحيــة والغــذاء وتأميــن احتياجاتهــا، إضافــة إلــى حرمانهــا مــن أطفالهــا فــي حــال احتجازهــا بصحبتهــم. وقــد تســبَّ

عمليــات التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مقتــل ســيدتين فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للمعارضــة المســلحة.

خالــدة حنــان حســين، مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة )صمــاء بكمــاء(، مــن 
أبنــاء قريــة يالنقــوزة التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي الغربــي، 
للجيــش  تابعــة  عناصــر مســلحة  اعتقلتهــا  عامــًا،   26 العمــر  مــن  تبلــغ 
الوطنــي يــوم األحــد 24/ كانــون الثانــي/ 2021 إثــر مداهمــة منزلهــا فــي قريــة 
يالنقــوزة بريــف مدينــة عفريــن، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا فــي 27/ كانــون 

الثانــي/ 2021.

األربعــاء 3/ شــباط/ 2021 قامــت قــوات الجيــش الوطنــي بحملــة دهــم واعتقــال فــي مدينة رأس العيــن بريف محافظة 
الحســكة الشــمالي الغربــي، علــى خلفيــة انفجــار عبوتيــن ناســفتين مصدرهمــا مجهــول وســط مدينــة رأس العيــن فــي 
اليــوم ذاتــه، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 10 مدنييــن بينهــم 3 أطفــال و5 ســيدات، لظهورهــم 
فــي تســجيالت كاميــرات المراقبــة لــدى مرورهــم فــي المنطقــة بالتزامــن مــع وقــوع االنفجــار، وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد 
مراكــز االحتجــاز التابعــة للجيــش الوطنــي فــي مدينــة رأس العيــن، ثــم أفــرَج عــن األطفــال والســيدات فــي اليــوم التالــي 

الخميــس 4/ شــباط. 

تواصلنــا مــع الســيد عبــد العزيــز الخليفــة20  -ناشــط إعالمــي وصديــق لعــدد مــن المعتقليــن- وأخبرنــا: “فــي 3/ شــباط/ 
2021 حصــل انفجــار قــرب دوار مركــز البريــد وســط مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة، فقامــت 
الشــرطة المدنيــة بمراجعــة كاميــرات المراقبــة الموجــودة فــي هــذه المنطقــة واعتقــال كل مــن ظهــر فــي 
الشــريط المســجل خــالل فتــرة حــدوث االنفجــار بمــن فيهــم األطفــال والنســاء، وكان مــن بيــن المعتقليــن 3 
أطفــال و5 ســيدات تــم اإلفــراج عنهــم فــي اليــوم التالــي، وجميــع هــؤالء المعتقليــن كانــوا فــي طريقهــم إلخــراج 
بطاقــات تعريفيــة مــن المجلــس المحلــي لهــم وألطفالهــم” أضــاف عبــد العزيــز “إن المنطقــة التــي حــدث فيهــا 
االنفجــار هــي مركــز مدينــة رأس العيــن وتمتــد مــن دوار الجــوز حتــى دوار مركــز البريــد ويســتحيل علــى أي شــخص 

يــزور مدينــة رأس العيــن إال أن يمــر مــن هــذه المنطقــة، لقــد اعتقلــوا عــددًا كبيــرًا مــن األشــخاص”.

خالدة حنان حسين

20 عبر الهاتف في 12/ شباط/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1ymZzxhslVqrL6eLoujqJXg6GbYnWz0_O/view
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األحــد 14/ آذار/ 2021 قامــت قــوات الجيــش الوطنــي باعتقال/احتجــاز 7 ســيدات، لــدى مرورهــن علــى إحــدى نقــاط 
التفتيــش التابعــة لهــا فــي بلــدة بلبــل التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، فــي أثنــاء محاولتهــن 

العبــور إلــى الحــدود التركيــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــن فــي 20/ آذار/ 2021.

الجمعــة 2/ نيســان/ 2021 اعتقلت/احتجــزت قــوات الجيــش الوطنــي 19 مدنيــًا، بينهــم 15 ســيدة، فــي بلــدة راجــو التابعــة 
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، علــى خلفيــة محاولتهــم عبــور الحــدود التركيــة بطريقــة غيــر شــرعية، 

واقتادتهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي بلــدة راجــو. ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي 6/ نيســان/ 2021. 

الســيدة موليــدة نعمــان، مــن أبنــاء قريــة بوزيكيــه التابعــة لمدينــة عفريــن 
اعتقلتهــا  62 عامــًا،  العمــر  تبلــغ مــن  الشــمالي،  بريــف محافظــة حلــب 
عناصــر فرقــة الحمــزة التابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي فــي نيســان/ 2019، 
إثــر مداهمــة منزلهــا فــي قريــة بوزيكيــه، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، ومنــذ تلــك المــدة تقريبــًا وهــي فــي عــداد المختفيــن قســريًا، 
نظــرًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان ُمحاميــًا بزيارتهــا أو معرفــة مصيرهــا. 
األربعــاء 30/ أيــار/ 2021، أبلغــت عناصــر فرقــة الحمــزة ذويهــا بوفاتهــا داخل 
ســجن الراعــي فــي قريــة الراعــي شــمال شــرق محافظــة حلــب، وقامــت 
اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  ولــدى  لذويهــا،  جثمانهــا  بتســليم 
إذ  اعتقالهــا   ســيئة حيــن 

ٍ
الســيدة موليــدة كانــت بصحــة أّن  معلومــات 

تعانــي مــن أمــراض مزمنــة فــي الضغــط والســكر وتحتــاج لألدويــة بشــكل 
ــة  ــر وفاتهــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعاي  كبي

ٍ
ــح بشــكل ــم؛ ممــا ُيرّج دائ

الصحيــة داخــل ســجن الراعــي.

فــي 21/ حزيــران/ 2021 اعتقلت/احتجــزت عناصــر تابعــة للجيــش الوطنــي الســيدة بيــان األحمــد، مــن أبنــاء مدينــة 
ــف حلــب الشــمالي، مــع أطفالهــا  ــاب بري ــة الب ــي بالقــرب مــن مدين ــر تابعــة للجيــش الوطن ــد نقطــة معب حمــص، عن
الثالثــة ومدنييــن آخريــن كانــوا قادميــن فــي حافلــة مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري نحــو مدينــة البــاب، 

وأفــرج عنهــا فــي 24/ حزيــران/ 2021.
أخبرتنــا الســيدة بيــان21 : “جئــت مــع أطفالــي لزيــارة أهلــي النازحيــن فــي مدينــة البــاب وكنــا قــد دفعنــا مبالــغ كبيــرة 
كــي نصــل للمنطقــة التــي تفصــل النظــام عــن المعارضــة، قرابــة 3 مالييــن ليــرة ســورية، عنــد وصولنــا فوجئــت 
بعناصــر الحاجــز تطلــب منــا النــزول، وصــادروا كامــل أغراضنــا حتــى حقيبتــي الشــخصية، وقامــوا بالتحقيــق معــي 
وأخبرتهــم أنــي قادمــة لزيــارة أهلــي وأعطيتهــم كامــل المعلومــات عنهــم، لكنهــم اقتادونــي مــع كل الــركاب 
اآلخريــن نحــو منطقــة فيهــا خيــام مهترئــة، وبقينــا فيهــا قرابــة يــوم كامــل فــي أســوأ الظــروف بــال ميــاه أو طعــام، 
ــا نحــو ســجن قريــب مــن مــكان الخيــام وكنــا فــي مهجــع يحــوي جميــع القادميــن مــن  وفــي اليــوم التالــي أخذون
مناطــق النظــام، ولــم تراعــي العناصــر األطفــال الذيــن كانــوا دائمــًا يبكــون مــن شــدة االزدحــام، وعــدم الســماح 
لهــم بالخــروج إلــى الممــر للعــب، كمــا لــم تراعــي المرضــى والمســنين، الذيــن لــم يحصلــوا علــى أدويتهــم، ورفــض 
العناصــر تقديــم أيــة مســاعدة لهــم أو تلبيــة أي طلــب يطلــب منهــم، أمــا عــن الطعــام فقــدم إلينــا بشــكل 
عشــوائي وليــس بحســب أعدادنــا وبالــكاد كان يكفــي” قالــت بيــان إن الشــرطة العســكرية أفرجــت عنهــا بعــد يومين 

عقــب التحقــق منهــا أمنيــًا ولكنهــا لــم تســتعد معظــم أغراضهــا التــي تمــت مصادرتهــا.

موليدة نعمان

21 تواصلنا معها عبر الهاتف في 3/ آب/ 2021.

https://drive.google.com/file/d/1z_rCzyDKUeUS_aT4v6hkncWzyxxfxFXL/view
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الثالثــاء 28/ أيلــول/ 2021 قامــت عناصــر الجيــش الوطنــي فــي مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، باعتقــال/
احتجــاز ســيدتين مــن عشــيرة الموالــي، واقتادتهــن إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة إعــزاز، ثــم تــم اإلفــراج 

عنهــن فــي 5/ تشــرين األول/ 2021 نتيجــة احتجاجــات قــام بهــا أبنــاء عشــيرة الموالــي فــي مدينــة إعــزاز.

الســيدتان جيهــان محمــد علــي قــره حســو، هيفيــن أحمــد، مدرســتان لغــة كرديــة، قريــة عطمانــا التابعــة لمدينــة عفريــن 
بريــف حلــب الشــمالي، اعتقلتهمــا قــوات الجيــش الوطنــي يــوم الجمعــة 1/ تشــرين األول/ 2021 إثــر مداهمــة منزَلْيهمــا 
فــي قريــة عطمانــا، ثــم أفرجــت عــن الســيدة جيهــان علــي قــره حســو فــي 1/ تشــرين الثانــي/ 2021 فيمــا اليــزال مصيــر 

الســيدة هيفيــن مجهــواًل.

المحاميــة نجــاح عمــر عــروس، مــن أبنــاء قريــة كويــرا التابعة لمدينــة عفرين 
اعتقلتهــا  عامــًا،   51 العمــر  مــن  تبلــغ  الشــمالي،  حلــب  بريــف محافظــة 
يــوم  الوطنــي  الجيــش  لقــوات  التابعــة  العســكرية  الشــرطة  عناصــر 
الســبت 23/ تشــرين األول/ 2021 فــي ناحيــة راجــو التابعــة لمدينــة عفريــن، 
علــى خلفيــة مشــاركتها فــي احتفــال ســابق خــالل فتــرة ســيطرة قــوات 
ــى الســجن  ــد هللا أوجــالن، واقتادتهــا إل ــق بـــ عب ــة يتعل ســوريا الديمقراطي
المركــزي بمدينــة عفريــن، ثــم أفرجــت عنهــا عناصــر الشــرطة العســكرية 

يــوم األربعــاء 24/ تشــرين الثانــي/ 2021.

األربعــاء 27/ تشــرين األول/ 2021، اعتقلت/احتجــزت عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي 3 مدنيــًا بينهــم 2 ســيدة مــن 
ــن بريــف حلــب الشــمالي، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا  ــة عفري ــة التابعــة لمدين ــة غزاوي ــة واحــدة، فــي قري عائل

الديمقراطيــة، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

حاء: االنتهاكات من قبل جهات أخرى:

نقــوم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الحــوادث التــي لــم نتمكــن مــن 
تحديــد الجهــة المســؤولة عنهــا كضحايــا التفجيــرات، وانفجــار األلغــام، ومصــادر النيــران المجهولــة، وعمليــات القتــل 
مجهولــة المصــدر، وعمليــات االختطــاف واالختفــاء القســري التــي ترتكــب مــن قبــل جهــات مجهولــة أو جهــات تعمــل 
علــى شــكل عصابــات ال تتبــع أي طــرف، وضحايــا الغــرق فــي مراكــب الهجــرة، إضافــة إلــى ضحايــا النيــران وحــوادث 

القصــف العشــوائي للقــوات التركيــة والقــوات المواليــة لهــا، والضحايــا بنيــران القــوات األردنيــة واللبنانيــة.

1 - القتل خارج نطاق القانون:
ضمــن هــذا التصنيــف وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 1426 أنثــى يتوزعــَن إلــى 920 أنثــى بالغــة و506 

أنثــى طفلــة علــى يــد جهــات أخــرى، منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

-2  الخطف واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3089 أنثــى ال يزلــَن قيــد االختطــاف أو االختفــاء القســري 

علــى يــد جهــات أخــرى منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021.

نجاح عمر عروس

https://drive.google.com/file/d/1PGzqAeo43nAexykhHW6LIvXtXfjEs7TX/view
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رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
لــم تعامــل أطــراف النــزاع فــي ســوريا النســاء وفقــًا لالعتبــار الواجــب لجنســهن كمــا ينــصُّ علــى ذلــك القانــون الدولــي، 
وتنــصُّ القاعــدة 134 مــن القانــون العرفــي اإلنســاني22  علــى أنــه “تلبــى االحتياجــات الخاصــة بالنســاء المتأثــرات بنــزاع 

مســلح فــي الحمايــة والصحــة والمســاعدة”.
انتهكــت أطــراف النــزاع وبشــكل خــاص النظــام الســوري صاحــب أكبــر قــدر مــن إجمالــي االنتهــاكات فــي النــزاع، انتهكــت 

العديــد مــن المــواد الخاصــة بالنســاء، والتــي تضمنهــا البروتوكــول الثانــي اإلضافــي التفاقيــات جنيــف 1977 بمــا فيها:
االعتــداء علــى الحيــاة والســالمة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيــب 
واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى األخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة23 واالغتصــاب واإلكــراه علــى 

البغــاء وكل مــا مــن شــأنه خــدش الحيــاء24 . 
أثبــت التقريــر وجــود أنمــاط مــن التمييــز بحــق المــرأة فــي عــدد مــن الممارســات، وهــذا يشــكل انتهــاكًا التفاقّيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة25  والتــي نّصــت علــى األحــكام التــي يجــب علــى الــدول تطبيقهــا لحمايــة النســاء 

مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن التمييــز، كمــا تشــكل خرقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 26.
 منهجــي 

ٍ
الجرائــم التــي وردت فــي التقريــر والتــي مارســها النظــام الســوري علــى شــكل هجــوم واســع النطــاق وعلــى نحــو

ل جرائــم ضــد اإلنســانية تشــمل: القتــل؛ والتعذيــب؛ واالغتصــاب، واالضطهاد. والتــي ُتشــكِّ
 
ٍ
إن التزويــج القســري قــد يصــل إلــى مرتبــة جريمــة ضــد اإلنســانية، وكان تنظيــم داعــش اإلرهابــي قــد مارســه علــى نحــو
واســع، وارتكــب مــن خاللــه جريمــة ضــد اإلنســانية، ومــورس أيضــًا مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام لكننــا لــم نتمكــن مــن 
 واســع بســبب صعوبــة معرفــة ذلــك، وبســبب القبضــة األمنيــة وخــوف الزوجــة 

ٍ
تســجيل هــذه الممارســة علــى نحــو

واألهــل.
االنتهــاكات التــي وردت فــي التقريــر والتــي مارســها النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع وُتشــكل جرائــم حرب تتجســد 
فــي: العنــف الجنســي، والعنــف ضــد الحيــاة، وخاصــة القتــل بجميــع أنواعــه، والتشــويه والمعاملــة القاســية، واالعتــداء 

علــى الكرامة الشــخصية.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule134 ،134 22 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

24 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة 4)2	هـ(،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

25 األمم المتحدة، مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

26 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm ،)1(3 23 الجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى، المادة

اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة 4،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule134
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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ــع األوقــات،  ــة حقــوق األطفــال فــي جمي ــى حماي ــة حقــوق الطفــل وتهــدف إل ــة حقــوق الطفــل27  ماهي تعــرِّف اتفاقّي
وتنــصُّ علــى أن الــدول األطــراف )ســوريا طــرف(، تتخــذ ”جميع التدابير التشــريعية واإلداريــة واالجتماعية والتعليمية 
المالئمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضرر أو اإلســاءة البدنية أو العقليــة واإلهمال أو المعاملة 
ــة علــى إهمــال وإســاءة المعاملــة أو االســتغالل، بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنســية، ويجــب أيضــًا علــى  المنطوي
الــدول األطــراف أن تمنــع بوجــه خــاص: )أ( حمــل أو إكــراه الطفــل علــى تعاطــي أي نشــاط جنســي غيــر مشــروع؛ 
)ب( االســتخدام االســتغاللي لألطفــال فــي الدعــارة أو غيرهــا مــن الممارســات الجنســية غيــر المشــروعة ]و[ )ج( 
االســتخدام االســتغاللي لألطفــال فــي العــروض والمــواد الداعــرة“28 ولذلــك يقــع علــى الدولــة التــزام بمنــع وحمايــة 

األطفــال مــن االعتــداء الجنســي مــن جانــب الدولــة ومــن جانــب األطــراف غيــر الــدول.
 

ويمنح القانون الدولي اإلنساني لألطفال حماية عامة، بوصفهم مدنيين ال يشاركون في األعمال العدائية29 ، ويمنحهم 
حمايــة خاصــة بوصفهــم أفــراداً مــن الفئــات المســتضعفة وغيــر مســلحين 30 وتنــصُّ القاعــدة 135 31 مــن القانــون الدولــي 
اإلنســاني العرفــي علــى أن “يتمتــع األطفــال المتأثــرون بالنــزاع المســلح باحتــرام خــاص وحمايــة خاصــة” فــي النزاعــات 

المســلحة الدوليــة وغيــر الدولية.

كمــا ُتقــرُّ اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 وبروتوكوالهــا اإلضافيــان لســنة 1977 علــى أنــه “يجــب أن يكــون األطفــال موضــع 
احتــرام خــاص، وأن تكفــل لهــم الحمايــة ضــد أيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء. ويجــب أن تهيــئ لهــم أطــراف النــزاع 
العنايــة والعــون اللذيــن يحتاجــون إليهمــا، ســواء بســبب ســنهم، أم ألي ســبب آخــر”32 ، المــادة 3 المشــتركة33 تنــصُّ 
علــى أن األطفــال بصفتهــم أشــخاصاً غيــر مشــتركين فــي األعمــال العدائيــة يجــب فــي جميــع األحــوال أن يعاملــوا معاملة 
إنســانية، دون أي تمييــز ضــار، وتركــز أحــكام االتفاقيــات علــى حمايــة األطفــال مــن األعمــال العدائيــة، والتأكــد مــن موافاتهــم 

بالعنايــة الضروريــة واإلغاثــة والحمايــة خاصــة لألطفــال الموجوديــن فــي مناطــق النزاعــات المســلحة.
ــى أطــراف  ــدول، ال تســتطيع أن تنضــم رســميًا إل ــر ال وصحيــح أن المجموعــات المســلحة، باعتبارهــا أطرافــًا مــن غي
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، لكنهــا ُملَزمــة رغــم ذلــك باحتــرام حقــوق اإلنســان األساســية، وبالقانــون الدولــي 

العرفــي، كــون هــذه األطــراف تجســد ســيطرة فعليــة علــى أجــزاء مــن إقليــم الدولــة.
 

ــص  ــذي ُن ــي العرفــي، وهــذا الحظــر، ال ــون الدول ــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة صفــة القان ــى تجني ــال الحظــر عل وقــد ن
عليــه فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة تــم توســيع نطاقــه ليشــمل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، ويوضــح النظــام 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أنــه فــي حالتــي النــزاع المســلح الدولــي والنــزاع المســلح غيــر الدولــي ُيعتبــر 
إجبــار أو تجنيــد األطفــال تحــت ســّن الخامســة عشــرة وإلحاقهــم بالقــوات المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو 

اســتخدامهم فــي النزاعــات مــا هــو إال جريمــة حــرب34 .

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،27 األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل

28 المرجع نفسه المادة 34.

30 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة 14، 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians 
  https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135 ،135 31 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

32 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977، المادة 77)1(،

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1 ،3 33 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى 1949، المادة

34 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما، المادة 8	2	ب)26( والمادة 8	2	ه)7(، 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf 

29 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة 3،  

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
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علــى الرغــم مــن وجــود ترســانة قانونيــة بمــا فيهــا قــرارات مجلــس األمــن الدولــي تنــصُّ علــى احتــرام حقــوق النســاء 
ــي  ــى الت ــة الســورية كان الجهــة األول ــى الدول واألطفــال بمــن فيهــم الطفــالت، لكــن النظــام الســوري المســيطر عل
خرقــت القوانيــن، بــل وعلــى نحــو واســع والجهــة الوحيــدة التــي ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية، كمــا أن بقيــة أطــراف 
النــزاع ســارت علــى نهجــه، بــل إنهــا ارتكبــت انتهــاكات لــم يمارســها النظــام الســوري نفســه مثــل التزويــج القســري 
والتضييــق علــى المالبــس وحريــة التنقــل والتجنيــد اإلجبــاري، وبلــغ بعضهــا مســتوى جرائــم حــرب، واســتبيح القانــون 
الدولــي علــى نحــو شــامل فــي النــزاع الســوري الــذي امتــدَّ لقرابــة عقــد مــن الزمــن، ولــن تتوقــف االنتهــاكات بحــق المــرأة 
الســورية دون حصــول انتقــال سياســي نحــو نظــام ديمقراطــي يحتــرم حقــوق اإلنســان وبشــكل خــاص حقــوق المــرأة 

ويمتــد علــى كامــل األراضــي الســورية.

التوصيات:
كافة أطراف النزاع:

ــة 	  ــات اللجن ــذ توصي ــة ســيداو35، وتنفي ــى اتفاقي ــه عل ــاء علــى مصادقت ــه بن ــى النظــام الســوري الوفــاء بتعهدات عل
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك التعليــق العــام 3630 ؛ واحتــرام العهديــن الدولييــن 

يــن37 واتفاقيــات جنيــف، والتوقــف بالتالــي عــن ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب. الخاصَّ
علــى جميــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن النســاء المحتجــزات تعســفيًا، وبشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع 	 

المســلح، وااللتــزام بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة باحتجــاز الفتيــات، بمــا يتضمــن الفصــل عــن الرجــال، والتفتيــش 
والحراســة النســائية، وتنفيــذ بروتوكــوالت لتفتيــش الســجناء عنــد دخولهــم فــي الحجــز للتبليــغ داخليــًا عــن حــوادث 

العنــف الجنســي.
ــدور أطــراف 	  ــزاع الســوري وقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة ب ــزام بقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالن االلت

النــزاع فــي حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي وبشــكل خــاص 381325  و392122 .
إيقــاف عمليــات التجنيــد لألطفــال بمــا فيهــم اإلنــاث بشــكل نهائــي، وتســريح كافــة األطفــال دون ســنِّ الـــ 15 مــن 	 

جميــع التشــكيالت والمهــام العســكرية.
إجراء تحقيقات عن مرتكبي االنتهاكات، ومحاسبتهم، والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر.	 
إتاحة الحماية واألمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات.	 
دعــم الجهــود التــي تبذلهــا النســاء فــي مكافحــة العنــف الواقــع عليهــن والتخفيــف مــن التداعيــات االقتصاديــة 	 

واالجتماعيــة التــي يفرضهــا النــزاع علــى حياتهــن.
ــع أشــكال االنتهــاكات 	  ــع الخطــوات الالزمــة لضمــان إيقــاف جمي ــر اتخــاذ جمي ــالت الحــرب عب تجنيــب النِّســاء وي

ــة عــن الرجــال. ــى المــرأة، وضمــان وضــع النســاء المحرومــات مــن حريتهــن فــي أماكــن منفصل الواقعــة عل
توسيع المشاركة الفعالة للمرأة في كافة التشكيالت السياسية وضمن مسار عملية السالم.	 

35 المرجع )4(.

36 األمم المتحدة، التوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت  النزاع وما بعد انتهاء النزاع،

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30 

38 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.

39 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 2122 )18 تشرين الثاني 2013(.

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ،37 ااألمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:
تأميــن حمايــة ومســاعدة النســاء المشــردات قســريًا مــن نازحــات والجئــات، وخصوصــًا الطفــالت منهــن ومراعــاة 	 

احتياجاتهــن الخاصــة فــي مجــال الحمايــة تحديــدًا.
علــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى اتفاقيــة ســيداو، الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة عليهــا لمحاســبة النظــام 	 

الســوري وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق النســاء فــي ســوريا، وبــذل كل جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا وإيقافهــا.
فضــح الــدول الداعمــة للنظــام الســوري والتــي تحــاول تأهيــل أو رعايــة مرتكبــي الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 	 

الحــرب بحــق نســاء ســوريا.
اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الممكنــة قانونيــًا وسياســيًا وماليــًا بحــق النظــام الســوري وحلفائــه، وبحــق جميــع مرتكبــي 	 

االنتهــاكات فــي النــزاع الســوري للضغــط عليهــم مــن أجــل االلتــزام باحتــرام حقــوق المــرأة.
الوفاء بااللتزام بالتبرعات المالية التي تمَّ التَّعهد بها:	 

                       o مساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي
                       تحتضن العدد األعظم من الالجئات.

يجــب فــي الحــدِّ األدنــى الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بزيــارة مراقبيــن دولييــن بمن فيهم لجنــة التحقيق 	 
الدولية المســتقلة لمراكز احتجاز النســاء، دوَن قيد أو شــرط.

إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد 	 
اإلنســانية وجرائــم الحــرب علــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــالت مــن العقــاب الــذي امتــد علــى مــدى قرابــة 

عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدَّ المرأة:
نظــرًا لجحــم االنتهــاكات الواســعة مــن قبــل النظــام الســوري بحــق المــرأة والتــي بلــغ بعضهــا حــدَّ الجرائــم ضــدَّ 	 

اإلنســانية يتوجــب علــى اللجنــة إبــراز مــا تقــوم بــه فــي ســوريا، فجهودهــا غيــر ملحوظــة بالنســبة لنــا، وال بــدَّ مــن 
أن تكثــف مــن عملهــا علــى الحــاالت الفرديــة والجماعــات فــي ســوريا، كمــا نوصــي الناجيــات بالتواصــل الفــردي مــع 

اللجنــة وتقديــم الشــكاوى، وعلــى اللجنــة المبــادرة فــي توســيع نقــاط عملهــا.

إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة:
ــه تكثيــف جهودهــا فــي ســوريا؛ نظــرًا لحجــم  ــة بالعنــف ضــدَّ المــرأة وأســبابه وعواقب ــى المقــّررة الخاصــة المعني عل
العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة الســورية، علــى وجــه الخصــوص مــن قبــل الحكومــة الســورية نفســها، مقارنــة 
بأيــة امــرأة تحــت ظــلِّ أيــة حكومــة فــي العالــم وبشــكل خــاص النســاء فــي مراكــز االعتقــال التابعــة للنظــام الســوري 

وأجهزتــه األمنيــة.
 

إلى الدول األوروبية واالتحاد األوروبي:
ال ُبــدَّ مــن رفــع وتيــرة العقوبــات االقتصاديــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســين، إيــران وروســيا، وهــذا 	 

أمــر بإمــكان االتحــاد األوروبــي تطبيقــه بفاعليــة كبيــرة، وتبقــى مطالــب حمايــة المدنييــن والمناطــق اآلمنــة أمــرًا 
أساســيًا، لكــنَّ العقوبــات االقتصاديــة أمــر فّعــال.

ــا، ودمجهــنَّ فــي 	  ــة فــي إعــادة تأهيــل الضحاي ــي الفاعل ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــم كل مســاعدة ممكن تقدي
المجتمــع مــرة أخــرى.

دعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء.	 
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إن ســوريا هــي مــن أســوأ بلــدان العالــم مــن ناحيــة ارتــكاب عــدة أنمــاط مــن االنتهــاكات بحــق المــرأة وبالتالــي فهــي 	 
بحاجــة لكــم أكبــر مــن المســاعدات مقارنــة مــع دول ومناطــق أخــرى، وبشــكل خــاص علــى اعتبــار أن االنتهــاكات مــا 

زالــت مســتمرة حتــى اآلن. 
دعــم مســار المحاســبة القضائيــة، بمــا فــي ذلــك دعــم واليــة اآلليــة الدوليــة المحايــدة المســتقلة للمســاعدة   	
فــي التحقيــق والمالحقــة القضائيــة لألشــخاص المســؤولين عــن الجرائــم األشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون 
الدولــي المرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ آذار 2011، وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة 284/71 40؛ وكذلــك 

دعــم مســار التقاضــي عبــر الواليــة القضائيــة العالميــة.
 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إصدار تقرير خاص عن االنتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.	 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
التحقيق في الحوادث الواردة في التقرير واالستفادة منها خالل اإلعداد للتقرير القادم.	 

إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمــات اإلنســانية واإلغاثيــة 
المحليــة والدولية:

ــب ضغــوط وابتــزاز النظــام الســوري 	  تنســيق عمليــات المســاعدة اإلنســانية بحســب المناطــق األكثــر تضــرراً، وتجنُّ
بهــدف تســخير المســاعدات لصالحــه.

تخصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل الناجيــات وبشــكل خــاص اللواتــي تعرضــن للعنــف ولالســتغالل الجنســي، 	 
ــر تضــرراً. والتزويــج القســري، وبحســب المناطــق األكث

التوســع في دعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف من النســاء والفتيات وبشــكل خاص ضحايا العنف الجنســي، 	 
بمــا فيهــا خدمــات المــأوى، والعــالج وإعادة التأهيل، وتقديم المشــورة، وكفالــة مالءمة الخدمات لالحتياجات الخاصة 

بالنســاء والفتيات، مع إعطاء األولوية للنســاء الحوامل وحاالت الوالدة واألمهات المرضعات.
إنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.	 

 
إلى المنظمات النسوية حول العالم:

مناصــرة المــرأة الســورية ومــا تتعــرض لــه مــن حجــم انتهــاكات قــلَّ نظيــره علــى مســتوى العالــم، والقيــام 	 
بفعاليــات ومشــاريع بشــكل أكبــر إلعــادة تأهيــل الناجيــات مــن االعتقــال والتعذيب والتشــريد القســري، وتســليط 

ــاة المــرأة الســورية فــي مخيمــات النــزوح واللجــوء ومراكــز االحتجــاز. الضــوء بشــكل أكبــر علــى معان

إلى دول الجوار:
اللجــوء، وبشــكل خــاص النســاء منهــن واحتــرام 	  ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب 

حقوقهــن، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة القســرية، واإلســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي 
وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة عــن دول الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة 
زيــادة مســاعداتها للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.

 .https://undocs.org/ar/A/RES/71/248 ،)2017 40 األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة 71/ 248 )11 كانون الثاني

https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
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المفوضية العليا لشؤون الاجئين:
خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة للنســاء الالجئــات وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر معالجــات 	 

نفســية طويلــة األمــد.
تعزيز االستثمار في التعليم والصحة وإعادة التأهيل النفسي.	 

  

شكر 

تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر لــكل مــن أرســل أخبــار ومعلومات وبشــكل خــاص الضحايا 
الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليــون، الذيــن ســاهمت معلوماتهــم فــي تعزيــز البيانــات واألدلــة فــي مختلــف 

الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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