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التقرير السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

أواًل: التقريــر الســنوي التاســع، النســاء فــي ســوريا ال يزلــن يتعرضــن 
ألســوأ أنمــاط االنتهــاكات:

لــدى النســاء احتياجــات خاصــة فــي النزاعــات المســلحة، وهــذه االحتياجــات تنبــع بســبب جنســهن ونوعهــن، 

ــى  ــد عل ــاك مــا يزي  خــاص، فهن
ٍ
ــة للنســاء علــى نحــو ــرًا مــن الحماي ــي اإلنســاني يوفــر قــدرًا كبي ــون الدول والقان

560 مــادة فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكوليهــا اإلضافييــن لعــام 1977 تنــصُّ علــى حمايــة النســاء 

ــود علــى وســائل وأســاليب الحــرب المســموح بهــا، أو  والرجــال بصفتهــم مدنييــن، أو كمحاربيــن بوضــع قي

أيضــًا كمحاربيــن وقعــوا فــي أيــدي األعــداء )ســواء أســرى، أو مرضــى، أو جرحــى(. ومــن بيــن هــذه المــواد البالــغ 

 خــاص بالنســاء1، لكــن 
ٍ
ــى نحــو ــى 40 مــادة تتعلــق عل ــد عل عددهــا 560 مــادة )وكلهــا تحمــي النســاء( مــا يزي

المشــكلة كانــت ويبــدو أنهــا ســوف تبقــى علــى المــدى المنظــور القريــب )حيــث ال توجــد أيــة بــوادر تــدل علــى 

أن هنــاك هيــاكل أو مؤسســات دوليــة ســوف تمــارس ضغوطــًا فعالــة علــى الحكومــات الدكتاتوريــة أو علــى 

أطــراف النــزاع إلجبارهــا علــى احتــرام القانــون الدولــي وتطبيقــه( هــي أن أطــراف النزاع ال يحترمــون وال يطبقون 

هــذه المــواد وكأنهــا غيــر موجــودة، وتــزداد القضيــة تعقيــدًا عندمــا تكــون الســلطة الحاكمــة للدولــة هــي أول 

جهــة مارســت االنتهــاكات، وهــي أيضــًا أكثــر جهــة مارســت االنتهــاكات حتــى بلــغ بعضها مســتوى الجرائم ضد 

اإلنســانية2، حيــث يفتــرض بالســلطة الحاكمــة للدولــة أن تحمــي رعاياها ال أن تكــون هي من يقتلهم ويعذبهم 

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.

وتولــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أهميــة محوريــة للنســاء بمــا فيهــن اإلنــاث ضمــن قاعــدة بياناتهــا، 

 خــاص فــي جميــع التقاريــر والبيانــات واألخبــار الصــادرة، كمــا نصــدر تقاريــر 
ٍ
ونقــوم باإلشــارة إليهــن علــى نحــو

وأخبــار خاصــة بحقهــن، وتوجــد قاعــدة بيانــات جزئيــة خاصــة لالنتهــاكات التــي وقعــت بحقهــن مــن قبــل جميــع 

ــا مــن توثيقــه وهــو بــدون شــك الحــدُّ األدنــى. ــن مــا تمكنَّ أطــراف النــزاع منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، وتتضمَّ

وفــي اليــوم  الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة مــن كل عام نصدر تقريراً موســعاً يتضمن أبــرز االنتهاكات 

التــي وقعــت بحــق النســاء خــالل عــام مضــى )منــذ اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة حتــى هــذا 

العــام(، ونرّكــز علــى االنتهــاكات األوســع واألكثــر ضــرراً، مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون، االعتقــال التعســفي/ 

ــر  االحتجــاز، التعذيــب، العنــف الجنســي، التجنيــد القســري، التشــريد، الحرمــان مــن التعليــم، وال يتطــرق التقري

للجوانــب النفســية وآثارهــا علــى المــرأة إثــر االنتهــاكات التــي وقعــت عليهــا، كمــا لــم يتطــرق إلــى أنمــاط أخــرى من 

االنتهــاكات مثــل التزويــج القســري للقاصــرات، التزويــج القســري مــن عناصــر تنظيــم داعــش اإلرهابــي، وتبعاتــه 

مــن إنجــاب أطفــال مفقــودي القيــد، ومــن مقتــل أو اختفــاء الــزوج مــن تنظيــم داعــش أو مــن تنظيمــات مصنفة 

إرهابيــة، والبعــض مــن هــذه القضايــا نعمــل علــى إصــدار تقريــر خــاص عنهــا فــي المرحلــة القادمــة.

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 لمحكمة 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://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
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وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن نســبة الغالبيــة العظمــى مــن االنتهــاكات قد 

وقعــت بحــق الرجــال، كمــا أن القســم األعظــم مــن الرجال في ســوريا لم يحملوا ســالحاً، بل هم مدنيــون، وكذلك 

فــإن بعــض النســاء قــد قمــن بحمل الســالح، وقيامنا بتخصيص قاعدة بيانات خاصة باالنتهــاكات بحق المرأة 

وتقارير خاصة بها ال يعني أن النســاء ضعيفات، بل إن النســاء الســوريات قد أظهرن في شــجاعة وتفوقاً في 

العديــد مــن المجــاالت والمياديــن الرئيســة مثــل: اإلعــالم، الرصــد والتوثيــق )غالبيــة مــدراء األقســام فــي الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان هــن نســاء(، فــي الدفــاع المدنــي، في العمل الطبــي واإلغاثي، والسياســي، وغير ذلك، 

فمــا نــود التأكيــد عليــه هــو أن النســاء لديهــن احتياجــات تختلــف عــن الرجــال، ويجــب أن نعتــرف بأنهــن أكثــر عرضة 

للتهميــش والتمييــز والفقــر فــي ظــلِّ النزاعــات المســلحة ، كمــا أن فقــدان الرجل كــزوج أو ابــن أو أخ قد انعكس 

وضاعــف التأثيــر علــى المــرأة )أزيــد مــن 90 % مــن المختفيــن قســرياً فــي ســوريا هم مــن الرجــال، وكذلك الغالبية 

العظمــى مــن الضحايــا الذيــن قتلــوا(، وهنــاك أنمــاط مــن االنتهــاكات تكــون المــرأة فيهــا عرضــة للتأثــر كل أكبــر، 

مثــل العنــف الجنســي، فهــو مثــل االختفــاء القســري وبقيــة االنتهاكات يمــارس على الرجــل والمرأة، لكــن المرأة 

عرضــة للتأثــر فيــه بشــكل أكبــر، فنســبة التأثــر تعــود بشــكل عام إلــى نمط االنتهاك نفســه.

وقــد صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة ســيداو فــي عــام 42003، وهــي مصادقــة علــى العهديــن الدولييــن5، 

واتفاقيــات جنيــف6، وصحيــح أن جميــع أطــراف النــزاع انتهكــت حقــوق المــرأة إال أن النظــام الســوري تفــوق 

 نمطــي ومنهجــي، وبشــكل خــاص الحــق 
ٍ
علــى جميــع األطــراف مــن حيــث كــّم الجرائــم التــي مارســها علــى نحــو

األصيــل فــي الحيــاة والبقــاء وحظــر التعــرض للتعذيــب واإلخفــاء القســري والعنــف الجنســي، وقــد بلغــت 

مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، ويعتمــد التقريــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الناتــج 

عــن عمليــات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة منــذ آذار/ 2011 النتهــاكات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال 

التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، والتجنيــد، والعنــف الجنســي، والهجمات بمختلف أنواع األســلحة، 

واالعتــداءات علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة، وجميــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه موثقة وفــق منهجيتنا وبجميع 

ــا مــن الوصــول إليهــا والتحقــق منهــا، ويســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة  المعلومــات والتفاصيــل التــي تمكنَّ

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا بحــقِّ اإلنــاث  منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/  االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النِّ

ــن التقريــر  ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، ويتضمَّ تشــرين الثانــي/ 2020، التــي تمكَّ

اســتعراضًا ألبــرز هــذه االنتهــاكات، بشــكل رئيــس تلــك التــي وقعــت بيــن تشــرين الثانــي/ 2019 و25/ تشــرين 

الثانــي/ 2020.

3 شارلوت ليندسي، نساء يواجهن الحرب – دراسة من إعداد اللجنة الدولية للصليب األحمر حول أثر النزاعات المسلحة على النساء، 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0798_women_facing_war.pdf )متاح باإلنكليزية فقط(

4 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 

5 األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

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

األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

6  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

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0798_women_facing_war.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
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.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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كمــا يعتمــد التقريــر علــى الروايــات واللقــاءات التــي أجريناهــا مــع الضحايــا الناجيــات أو أقربائهــن أو شــهود على 

الحــوادث فــي مناطــق ســورية مختلفــة، إمــا عبــر زيارتهــم مباشــرة أو عبــر برامــج االتصــال، ونســتعرض فــي 

هــذا التقريــر 11 روايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة من مصــادر مفتوحة، 

واســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنعــًا مــن تعريضهــم 

ــل إجرائهــم  ــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقاب ــم يحصــل الشــهود عل ــة، ل للمضايقــات أو المالحقــة األمني

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 

ــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات  الداخليــة لدين

ــا. الرعايــة النفســية للضحاي

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل،  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصادية والنَّفســية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

ــد مــن أنمــاط االنتهــاكات التــي وقعــت علــى  نواجــه صعوبــات شــديدة االســتثنائية فــي توثيــق العدي

المــرأة الســورية فــي غضــون قرابــة عقــد مــن النــزاع المســلح، وتتعمــد الســلطات بمختلــف أشــكالها 

ــة مــن حجمهــا،  ــو نســبة تقريبي ــي عــدم معرفــة ول ــة الكشــف عــن هــذه االنتهــاكات، ممــا يعن محارب

وبالتالــي تركهــا دون معالجــة أو علــى األقــل اإلشــارة إلــى مــدى معانــاة المــرأة الســورية منهــا، ومــن 

ــج القســري/ االغتصــاب مــن أشــخاص  ــدوا نتيجــة حــاالت التزوي ــن ول ــات مــن األطفــال الذي ذلــك مئ

منتســبين إلــى منظمــات مصنفــة إرهابيــًا، واختفــاء هــؤالء األشــخاص، هــذا نمــط واحــد فقــط وهنــاك 

غيــره الكثيــر، ومــا ورد فــي هــذا التقريــر يمثــل ذروة جبــل الجليــد، ولــن يتعافــى المجتمــع الســوري 

ــراف بمختلــف االنتهــاكات الواقعــة بحــق المــرأة والعمــل بشــكل حثيــث  ــدء باالعت ويســتقر دون الب

علــى إيقافهــا والتخفيــف مــن تداعياتهــا الكثيفــة والمســتمرة.
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بيانــات  قاعــدة  اإلنــاث بحســب  االنتهــاكات ضــدَّ  ألبــرز  ثانيــًا: حصيلــة 
اإلنســان: لحقــوق  الســورية  الشــبكة 

القتل خارج نطاق القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 28405 أنثــى علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 

فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020 يتوزعــَن علــى النحــو التالــي:

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(7: 

21943 أنثــى يتوزعــَن إلــى 11918 أنثــى بالغــة و10025 أنثــى طفلــة. 

القوات الروسية: 1579 يتوزعَن إلى 969 أنثى بالغة، و610 أنثى طفلة. 

تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 980 أنثــى توزعــَن إلــى 586 أنثــى بالغــة، و394 

أنثــى طفلة.

7 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــاً عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعة محــدودة جــداً من األفــراد، هم رئيــس الجمهورية 

وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دوراً شــكلياً ومحدوداً للغاية ويقتصر على تنفيذ ما يرســمه النظام الحاكم بدقة، وليس لهــم أي قــرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور 
الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم في ســوريا هــو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقيــة، وإنما هيكلية واجهــة فارغــة، فوزير الداخلية 

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 األمنية مــع الرئيس هي النظــام الذي يحكم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقاً في السياق السوري.

https://drive.google.com/file/d/1TEF2MWbqufcFC0sCq6peKGo_6j8FmN3l/view
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هيئة تحرير الشام8)تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة(: 

82 أنثــى يتزعــَن إلــى 77 أنثــى بالغة، و5 أنثى طفلة.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 254 يتوزعــَن إلــى 159 أنثــى 

بالغــة، و95 أنثــى طفلة. 

فصائل في المعارضة المسلحة: 1313 يتوزعَن إلى 877 أنثى بالغة، و436 أنثى طفلة. 

قوات التحالف الدولي: 960 يتوزعَن إلى 657 أنثى بالغة، و303 أنثى طفلة. 

جهات أخرى: 1294 يتوزعَن إلى 827 أنثى بالغة، و467 أنثى طفلة. 

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 10556 أنثــى ال تزلــن قيــد االعتقــال أو االختفــاء 

ــي/  ــى 25/ تشــرين الثان ــذ آذار/ 2011 حت ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا من ــد أطــراف الن ــى ي القســري عل

ــي:  ــى النحــو التال 2020 يتوزعــَن عل

8   صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

https://drive.google.com/file/d/1oTU8lwmGrffRryupSDdhq3xO_HjtKnWM/view
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قوات النظام السوري: 8474 يتوزعَن إلى 8023 أنثى بالغة، و451 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 

قوات سوريا الديمقراطية: 866 يتوزعَن إلى 519 أنثى بالغة، و347 أنثى طفلة. 

فصائل في المعارضة المسلحة: 896 يتوزعَن إلى 805 أنثى بالغة، و91 أنثى طفلة. 

الضحايا بسبب التعذيب:

مقتــل 91 ســيدة )أنثــى بالغــة( بســبب التعذيــب علــى يــد يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 

منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020 يتوزعــَن علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 73 

تنظيم داعش: 14

قوات سوريا الديمقراطية: 2 

فصائل في المعارضة المسلحة: 1

جهات أخرى: 1 

https://drive.google.com/file/d/16yTvnaBCYCkIx0J4mCJBAJ_a5Hyw_Bem/view
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ثالثــًا: تفاصيــل وحــوادث عــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات بحــق اإلنــاث خــالل 
عــام )منــذ التقريــر الســنوي الســابق حتــى اآلن(:

1 - قوات النظام السوري:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

المدنيــة  األهــداف  وبيــن  والعســكريين  المدنييــن  بيــن  العســكرية  الســوري  النظــام  عمليــات  ــز  تميِّ ال 

والعســكرية، بــل إننــا الحظنــا علــى مــدى ســنوات أن الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات قــد تركــزت علــى 

المناطــق المدنيــة بهــدف إرهــاب القاعــدة الشــعبية واالنتقــام منهــا ألنهــا طالبت بتغيير النظام السياســي، 

ــات الشــبكة  ــر بذلــك لعقــود قادمــة، ووفقــًا لقاعــدة بيان ــد التفكي وجعلهــا تدفــع أفــدح األثمــان كــي ال تعي

الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا بيــن 65 % - 70 % مــن الخســائر البشــرية قــد وقعــت بســبب القصــف 

الجــوي )طيــران ثابــت الجنــاح - مروحــي(، وتتضمــن المناطــق المدنيــة نســاء وأطفــال، وبالتالــي فــإن وقــوع 

ضحايــا فــي صفوفهــم أمــر حتمــي، وقــد الحظنــا ضمــن قاعــدة بياناتنــا أن نســبة حصيلــة الضحايــا مــن اإلنــاث 

ــد  ــا المدنييــن، وهــي نســبة مرتفعــة وُتظهــر تعمُّ ــة 10 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للضحاي قــد بلغــت قراب

النظــام الســوري اســتهداف المدنييــن.

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020 مقتــل 21943 

أنثــى يتوزعــَن إلــى 11918 أنثــى بالغــة و10025 أنثــى طفلــة علــى يــد قــوات النِّظــام الســوري، مســجلون فــي 

قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. ويعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 78 % مــن 

حصيلــة الضحايــا اإلنــاث.

أدت عمليــات القتــل والقصــف التــي اســتهدفت اإلنــاث إلــى إضعــاف اأُلســر الســورية وتعريضهــا ألوضــاع 

هشــة للغايــة بســبب فقدانهــا للــدور وللرعايــة التــي كانــت تســهم بهــا األنثــى، كذلــك خلفــت هــذه العمليــات 

عشــرات اآلالف مــن اإلصابــات والحــروق الشــديدة واإلعاقــات والتشــوهات والُيتــم يعيــش أثرهــا المؤلــم 

اإلنــاث حتــى اليــوم، أمــا عــن اآلثــار واألبعــاد النفســية فهــي أبعــد ممــا يمكــن تصــوره أو الحديــث عنــه.

الســيدة عنايــة محمــود عنطــوز، مــن أبنــاء منطقــة القلمــون شــمال غــرب محافظــة ريــف دمشــق، تبلــغ مــن 

العمــر 34 عامــاً، ُقتلــت يــوم الســبت 11/ كانــون الثانــي/ 2020 جــراء قصف طيران ثابت الجنــاح تابع لقوات النظام 

الســوري بالصواريــخ منطقــة دوار الملعــب البلــدي “شــارع األربعيــن” فــي األطــراف الغربيــة لمدينــة إدلــب.

الســيدة نوفــة أحمــد الزيتــون، مــن أبنــاء قريــة البــارة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ُقتلــت يــوم الســبت 10/ 

تشــرين األول/ 2020 جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى المنــازل فــي 

الحــي الشــرقي فــي قريــة البــارة.
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باء: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:

قامــت قــوات النظــام الســوري علــى مــدى ســنوات بعمليــات اعتقــاالت واســعة بحــقِّ النســاء، وكانــت واحــدة 

ضمــن أربعــة حــاالت رئيســة:

ــر قــدر ممكــن مــن المجتمــع . 1 ــى إرهــاب أكب ضمــن تكتيــك عمليــات االعتقــال العشــوائية التــي تهــدف إل

بغــض النظــر عــن مشــاركة المــرأة فــي الحــراك السياســي.

عبــر عمليــات اســتهداف مركــزة العتقــال نســاء ناشــطات فــي الحــراك السياســي بمــا يشــمله مــن . 2

ــع ليشــمل النشــاط اإلغاثــي واعتقلت  نشــاط إعالمــي، ثقافــي، بحثــي، معــارض للنظــام الســوري، بل توسَّ

 باطلــة مثــل المســاهمة فــي نقــل مــواد طبيــة أو إغاثيــة لألهالــي المحاصريــن.
ٍ

عشــرات النســاء بتهــم

اســتهداف كثيــر مــن النســاء لمجــرد صلــة قرابتهــا مــع أحــد المعارضيــن للنظــام الســوري، بهــدف ردع . 3

أكبــر قــدر ممكــن مــن رجــال ســوريا عــن المســاهمة فــي الحــراك الشــعبي؛ خوفــًا ممــا يمكــن أن تتعــرض 

لــه زوجتــه أو ابنتــه، وكذلــك بهــدف تســليم أنفســهم مقابــل اإلفــراج عــن زوجاتهــم أو بناتهــم، أو بهــدف 

خلــق شــقاق ضمــن صفــوف العائلــة الواحــدة، حيــث يتــم تحميــل مســؤولية اعتقــال المــرأة إلــى نشــاط 

قريبهــا السياســي، بــداًل مــن تحميــل النظــام الســوري مســؤولية هــذا االعتقــال، أو باإلضافــة إلــى تحميــل 

النظــام الســوري هــذه المســؤولية، وذلــك لمعرفــة أن النظــام الســوري لــن يوقفــه أي شــيء عــن 

ه،  اعتقــال وتعذيــب وربمــا اغتصــاب األنثــى لمجــرد مســاهمة زوجهــا أو ابنهــا فــي الحــراك السياســي ضــدَّ

ونســتطيع أن نقــول أن النظــام الســوري قــد قــام بعمليــات خطــف واتخــاذ العديــد مــن النســاء كرهائــن 

لديــه.

ويتــم ومنــذ قرابــة العــام وبشــكل حثيــث مالحقــة النســاء واعتقالهــن مــن المناطــق التــي أعــاد النظــام . 4

الســوري بمســاعدة حليفــه الروســي الســيطرة عليهــا.

ال تراعــي قــوات النظــام الســوري فــي احتجازهــا لإلنــاث فــي مراكــز االحتجــاز العائــدة لألفــرع األمنيــة أيــة اعتبارات 

ــز بينهــم،  لطبيعتهــن أو احتياجاتهــن، وتخضعهــن لظــروف االعتقــال ذاتهــا التــي تحتجــز فيهــا الرجــال وال تميِّ

فتوضــع النســاء فــي زنزانــات مالصقــة للزنزانــات التــي يحتجــز فيهــا الذكــور، ويســتخدمن الحمامــات ذاتهــا، 

ويتــمُّ تفتيشــهن واقتيادهــن للتحقيــق مــن قبــل عناصــر ذكــور حيــث ال توجــد عناصــر نســائية لإلشــراف عليهن 

ضمــن األفــرع األمنيــة، كمــا تتعرضــن لكافــة أشــكال وأســاليب التعذيــب التــي يتعــرض لهــا الرجــال، وكنــا 

قــد أصدرنــا ســابقًا دراســة موســعة عــن أبــرز أســاليب التعذيــب الجســدية والنفســية المتبعــة فــي مراكــز 

االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ 73 أنثــى 

)ســيدة بالغــة( قــد قضــوا بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى 

25/ تشــرين الثانــي/ 2020.

https://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
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فــي حــاالت كثيــرة تعتقــل النســاء بصحبــة أطفالهــن، أو تعتقــل نســاء حوامــل، ممــا يضاعــف مــن معاناتهــن 

فــي أثنــاء االحتجــاز، ويحرمــن مــن كافــة احتياجاتهــن الجســدية أو النفســية ومــن الرعايــة الصحيــة والطبيــة 

الالزمــة لهــن وألطفالهــن، ويخضــع أطفالهــن للظــروف ذاتهــا التــي تطبــق علــى األم طــوال مــدة اعتقالهــا، 

لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020 مــا ال يقــل عــن 143 حادثــة اعتقــال ألطفــال كانــوا  لقــد ســجَّ

بصحبــة أمهاتهــن، ومــا ال يقــل عــن 87 حادثــة والدة ألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز، جميعهــم عانــوا من نقص 

الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم بعــد الــوالدة ومــن تأميــن احتياجاتهــم؛ مــا تســبَّب فــي وفــاة 7 أطفــال منهــم.

ــرأي كثيــرًا مــا ُتحتجــزن ضمــن األقســام المخصصــة الحتجــاز  إنَّ المعتقــالت السياســيات أو علــى خلفيــة ال

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، أمــا المعتقــالت فــي األفــرع األمنيــة ومراكــز االحتجــاز غيــر الرســمية فــال تخضعــن أليــة 

محاكمــة وال توجــه إليهــن تهــم محــددة، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن 

مــا ال يقــل عــن 8474 أنثــى يتوزعــَن إلــى 8023 أنثــى بالغــة و451 أنثــى طفلــة ال تزلــَن قيــَد االعتقــال أو االختفــاء 

القســري فــي مراكــز االحتجــاز الرســمية وغيــر الرســمية التابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ 

تشــرين الثانــي/ 2020. وُتحــرم المعتقــالت فــي أثنــاء احتجازهــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لألفــرع األمنيــة مــن 

، وكثيــرًا مــا يمتــدُّ وجودهــن فــي هــذه المراكــز ألشــهر طويلــة أو 
ٍ

رؤيــة أســرهنَّ أو االتصــال بهــا أو توكيــل محــام

ســنوات، وتنكــر الســلطات الســورية اعتقالهــنَّ عنــد الســؤال عنهــن وغالبــًا مــا يرتقــي االعتقال التَّعســفي إلى 

اختفــاء قســري.

الســيدة هيــام محمــد النافــع، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن مواليــد 

عــام 1985، متزوجــة، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري الثالثــاء 3/ آذار/ 2020، مــن مبنــى الهجــرة والجــوازات 

فــي مدينــة دمشــق، واقتادتهــا إلــى فــرع فلســطين فــي المدينــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــي فــي عــداد 

ــًا بزيارتهــا.  ــو كان محامي ــختفين قســريًا؛ نظــرًا لعــدم الســماح ألحــد ول المـُ

النظــام الســوري ذويهــا باســتالم جثمانهــا مــن مشــفى تشــرين  أبلغــت قــوات   ،2020 أيــار/   /11 اإلثنيــن 

ــار/ 2020، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق  ــوم الجمعــة 1/ أي العســكري فــي مدينــة دمشــق بعــد وفاتهــا ي

ــر وفاتهــا   كبي
ٍ

 جيــدة حيــن اعتقالهــا؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل
ٍ
ــام كانــت بصحــة اإلنســان معلومــات مفادهــا أنَّ هي

بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.

https://sn4hr.org/arabic/2020/10/15/12765/
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ــدى مراجعتهــا  ــام ل ــام وقــال: “اعتقلــت هي ــة هي ــاء الضحي ــد الباقــي9 وهــو أحــد أقرب ــا مــع الســيد عب تواصلن

للهجــرة والجــوازات فــي مدينــة دمشــق مــن أجــل اســتخراج طلــب زيــارة قطــر ألخيهــا، الــذي يعمــل فــي 

لبنــان، وبعــد أقــل مــن شــهرين علــى اعتقالهــا علمنــا أنهــا توفيــت فــي فــرع فلســطين بعــد نحــو عشــرة 

ــى  ــره بوفاتهــا، وكتــب عل ــام مــن اعتقالهــا، وقــد ورَد زوجهــا اتصــال مــن المشــفى العســكري ُأبلــغ عب أي

وثيقــة الوفــاة أنَّ ســبب الوفــاة أزمــة قلبيــة”. أضــاف عبــد الباقــي أن عناصــر األمــن أبلغــت زوج هيــام لــدى 

اقتيادهــا إلــى فــرع فلســطين أنَّهــم ســيقومون ببعــض اإلجــراءات ثــم يطلقــون ســراحها.

روضــة المغيــر، وســارة إبراهيــم الظلــي، ونســرين إبراهيــم الظلــي، مــن أبنــاء حــي الموظفيــن بمدينــة ديــر الــزور، 

اعتقلتهــن قــوات النظــام الســوري الجمعــة 3/ نيســان/ 2020 لــدى عودتهــن مــن مناطــق ســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة إلــى منزلهــن فــي حــي الموظفيــن، واقتادتهــّن إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أحمــد المغيــر 10وهــو أحــد أقربــاء روضــة، وأخبرنــا: 

“اســتدعى شــقيق ســارة ونســرين الظلــي، وهــو أحــد المنتســبين لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة ديــر 

الــزور، شــقيقتيه للعــودة مــن مناطــق قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى مدينة ديــر الزور، وبعــد إصراره قبلتا 

بالعــودة مــع إحــدى قريباتهــم روضــة المغيــر، ولــدى وصولهــم إلــى حــي الموظفيــن بمدينــة ديــر الــزور كانــت 

قــوات النظــام الســوري بانتظارهــن وقامــت باعتقالهــن واقتيادهــن إلــى جهــة مجهولــة” قــال أحمــد إنهــم 

علمــوا الحقــًا أن قــوات النظــام الســوري اتهمــت الســيدات بالعمالــة لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

وأضــاف أن هــذه التهــم ال تســتند ألي دليــل وال يزلــَن مختفيــات قســريًا.

األربعــاء 12/ آب/ 2020 أفرجــت قــوات النظــام الســوري عــن ســتة نســاء وطفلــة -كــنَّ قــد اعتقلــن فــي عــام 

-2015 ضمــن صفقــات تبــادل أجرتهــا مــع هيئــة تحريــر الشــام فــي منطقــة معــارة النعســان بريــف محافظــة 

ــر الشــام ثالثــة عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري تــم أســرهم  إدلــب الشــمالي، مقابــل تســليم هيئــة تحري

ســابقًا بينهــم ضابــط برتبــة نقيــب. ونحتفــظ  فــي أرشــيفنا بالمعلومــات عنهــن وعــن ظــروف اعتقالهــن.

تواصلنــا مــع الســيدة أ.ل11 وهــي إحــدى الســيدات اللواتــي أطلــَق ســراحهن فــي صفقــة التبــادل، وأخبرتنــا عــن 

اعتقالهــا لــدى مرورهــا علــى نقطــة تفتيــش تابعــة للنظــام الســوري فــي مدينــة حمــص فــي عــام 2015، تقــول: 

“اقتادونــي مــن الحاجــز إلــى فــرع األمــن العســكري، وهنــاك بقيــت 20 يــوم فــي زنزانــة منفــردة مــن دون أن 

يتكلــم أحــد معــي وكنــت أســمع أصــوات التعذيــب بشــكل يومــي وأبكــي، وفــي إحــدى المــرات قرعــت البــاب 

بقــوة وصرخــت أن يكفــوا عــن ضــرب شــاب كانــوا يعذبونــه أمــام زنزانتــي، فدخــل عنصــر وضربنــي بالعصــا 

9 عبر الهاتف في 12/ أيار/ 2020

10 عبر الهاتف في أيار/ 2020

11  عبر الهاتف في 6/ أيلول/ 2020
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وقــال: )ســأضعك بجانبــه إذا أصــدرت صوتــًا مجــددًا(، فــي اليــوم التالــي أخرجونــي للتحقيــق وعلمــت أننــي 

معتقلــة بســبب والــدي الــذي يعمــل فــي إدلــب وقمــت بزيارتــه فــي الســنوات الســابقة عــدة مــرات هنــاك، 

بشــكل ســري، وأخبرنــي المحقــق أننــي لــن أخــرج مــن الســجن وســأعَدم، ثــم أعادنــي إلــى الزنزانــة وبقيــت 

فيهــا خمســة أشــهر، كانــوا خالهــا يضعــون معــي نســاء معتقــات ثــم ينقلــَن إلــى أماكــن ال أعرفهــا، إلــى 

أن تــم نقلــي إلــى دمشــق ثــم إلــى ســجن عــدرا المركــزي، وكانــت محكمتــي ميدانيــة وبقيــت فــي الســجن إلــى 

أن أفــرَج عنــي ضمــن صفقــة التبــادل، ولــم أعلــم حتــى اآلن مــا هــو الحكــم الــذي احتجــزت بموجبــه، ألننــي لــم 

أمثــل أمــام أيــة محكمــة” أبلغتنــا الســيدة أ.ل أنهــا ُنقلــت قبــل عشــرة أيــام مــن اإلفــراج عنهــا إلــى فــرع أمــن 

ــرَن مــن أفــرع أمنيــة أخــرى.
ِ

الدولــة مــع نســاء أخريــات بعضهــَن كــنَّ معهــا فــي ســجن عــدرا وبعضهــن ُأحض

الســيدة نضــال ياســين البلخــي، وزوجهــا فضــل محمــد البلخــي وابنتهمــا مهــا فضــل البلخــي مــن أبنــاء قريــة 

النجيــح بريــف محافظــة درعــا، ويقيمــون فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، مــن مواليــد 1957، 1950، 

1989، علــى الترتيــب، اعتقلتهــم قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 26/ أيــار/ 2013 فــي حــي التضامــن جنــوب 

مدينــة دمشــق، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة هــدى أبــو حــالوة12 وهــي قريبــة عائلــة البلخــي، 

وأفادتنــا بالتالــي: “بتاريــخ 26/ أيــار/ 2013 قــررت نضــال الذهــاب مــع زوجهــا فضــل وابنتهمــا مهــا إلــى 

مســاكن مســبقة الصنــع فــي حــي التضامــن جنــوب مدينــة دمشــق لتفقــد منــزل ابنهــا المعتقــل أنــس، 

ــة مــن قــوات النظــام، ولــدى ســؤالهم عمــا يفعلــون هنــا  وقبــل أن يدخلــوا المنــزل توجهــت إليهــم دوري

هــم بأنهــم قدمــوا لتفقــد منــزل ابنهــم أنــس، وعندهــا اعتقلتهــم عناصــر  بالقــرب مــن هــذا المنــزل، كان ردُّ

ــة، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نعلــم عنهــم شــيئًا”. ــة واقتادتهــم إلــى جهــة مجهول الدوري

مها فضل البلخينضال ياسين البلخي

12  عبر الهاتف في 6/ تشرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1jiEnRcENVT4SM6VfsjXZ7t-ynDcU8dQU/view
https://drive.google.com/file/d/147WcVDakV2NKKzGfIRDufF73cZxmMmXj/view
https://drive.google.com/file/d/1aikxeFyu1KuUDmEW7Oyrm4m7nVNJnM1o/view
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مــَن 
ِ
الشــقيقات )مــروى، ســوزان، عــال( ســليمان الزيــد، مــن أبنــاء قريــة البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور، ُيق

فــي قريــة البــاردة فــي محافظــة ريــف دمشــق حيــث كــن يعملــن، اعتقلتهــن قــوات النظــام الســوري يــوم 

الثالثــاء 5/ آذار/ 2013 مــع والدهــن ســليمان، وهــن مــن مواليــد 1994، 1998، 2000، علــى الترتيــب، اعتقلــوا لــدى 

مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام الســوري “حاجــز الفــان” قــرب قريــة البــاردة جنــوب 

محافظــة ريــف دمشــق، وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. 

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة نــور13  ابنــة ســليمان علــي الزيــد، وروت لنــا تفاصيــل 

حادثة االعتقال “يعمل والدي وأخواتي في معمل إنتاج منظفات، توقفت الحافلة التي كانوا يســتقلونها 

إلــى المعمــل علــى حاجــز الفــان قــرب قريــة البــاردة، وطلــب منهــم العناصــر الترجــل مــن الحافلــة بحجــة أن 

أخواتــي ال يحملــن بطاقــات شــخصية، وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة” لــم تحصــل نــور وعائلتهــا علــى 

أيــة معلومــات عــن والدهــا وأخواتهــا منــذ اعتقالهــم، تضيــف نــور “حاولنــا أن نســأل عنهــم فــي ســجن عــدرا 

المركــزي، لكننــا تعرضنــا للضــرب والتهديــد مــن قبــل عناصــر قــوات النظــام هنــاك”.

األربعــاء 5/ شــباط/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 5 مدنيــًا بينهــم 2 ســيدة وطفــل رضيــع، مــن 

أبنــاء بلــدة العتيبــة فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، بعــد اســتدعائهم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لهــا فــي بلــدة العتيبــة، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

اإلثنيــن 2/ آذار/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري ســيدة، مــن أبنــاء بلــدة النعيمــة بريــف محافظــة درعــا 

الشــرقي، مــن حــي المطــار وســط مدينــة درعــا، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا فــي 7/ آذار/ 2020 مــن فــرع األمــن 

العســكري بمدينــة درعــا.

13  عبر الهاتف في 20/ حزيران/ 2020

سوزان الزيد عال الزيدمروى الزيد

https://drive.google.com/file/d/1H0LcF8MykkDGcYG3CYQ-wl-RJANO8tk_/view?fbclid=IwAR2Vz802knylw4L8xPiKRIPHED91X9qm8nSzwkw3cKbNelc_AXG_eFLu7rY
https://drive.google.com/file/d/1UBZ9BXDQpdrTlvff8_6typ371_w07DNT/view?fbclid=IwAR2aKnQcCyNWdhJHQ1wKoLptHRM33uDt8ugea5h8QeouWR6-QUo1w4w-wtU
https://drive.google.com/file/d/136dz-hdwn-KRN1j5EpRjVDxjBUohjlor/view?fbclid=IwAR1uX4Qwe-0fFv2KxEyBJnBRx12bkdWwZBLV8bSNat8f39iYTyMK-5DHHOY
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الخميــس 2/ نيســان/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري ســيدة، مــن أبنــاء مدينــة حرســتا فــي الغوطــة 

الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا علــى أطــراف 

مدينــة حرســتا، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

الســبت 22/ آب/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري ســيدة إثــر مداهمــة منزلهــا فــي شــارع الكورنيــش 

بمدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، بتهمــة التواصــل مــع أقاربهــا فــي 

 مجهولــة.
ٍ
الشــمال الســوري عبــر الهاتــف، واقتادتهــا إلــى جهــة

الجمعــة 28/ آب/ 2020 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري ســيدة مــع رضيعهــا، مــن أبنــاء بلــدة الســهوة بريــف 

 
ٍ
محافظــة درعــا، لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، واقتادتهــا إلــى جهة

مجهولة.

األحــد 18/ تشــرين األول/ 2020، اعتقلــت عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري ســيدة 

مــع طفلهــا، فــي الكــراج الشــرقي بمنطقــة درعــا المحطــة بمدينــة درعــا، واقتادتهمــا إلــى فــرع األمــن الجــوي 

فــي المدينــة.

تاء: العنف الجنسي:

اســتنادًا إلــى حصيلــة المعتقــالت والمختفيــات قســريًا الســابقة لــدى النظــام الســوري، وإلــى شــهادات 

الناجيــات مــن مراكــز االعتقــال، فنحــن فــي تخــوف دائــم مــن أن النظــام الســوري مــا زال مســتمرًا في اســتخدام 

العنــف الجنســي بحــق المعتقــالت لديــه، فــال يوجــد أي ســبب يدفعنــا إلــى االعتقــاد بأنــه قــد أوقــف عمليــات 

ــزاع اعترافــات  ــة مــن أجــل انت ــب فعال ــذي اســتخدم كأداة تعذي ــب ومــن ضمنهــا العنــف الجنســي، ال التعذي

بأمــور لــم ترتكــب مــن قبــل المعتقلــة، أو الحصــول علــى معلومــات أو كنــوع مــن العقوبــة، وإلشــاعة الخــوف 

واإلهانــة بيــن المعتقــالت والمعتقليــن، ومــورَس بعــدة أشــكال فــي أثنــاء التفتيــش، وعبــَر إجبــار المعتقلــة 

ــدات  ــاه مــع التهدي ــد اســتخدام دورات المي ــع مالبســها والتعــري أو مراقبتهــا فــي الحمامــات، وعن ــى خل عل

الجنســية اللفظيــة، وغالبــًا مــا تكــون اإلنــاث أكثــر عرضــة للعنــف الجنســي فــي أثنــاء التحقيــق واالســتجواب 

لتحطيــم إرادتهــا وإضعافهــا، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن الناجيــات بــأن المحقــق األمني قد ســألهن عــن حياتهن 

الجنســية إن كانــت متزوجــة أم ال، وذلــك غالبــًا بهــدف معرفــة كونهــا عــذراء أم ال، وقــد الحظنــا أن هــذه 

الممارســات عامــة لــدى مختلــف األجهــزة األمنيــة فــي المحافظــات الســورية وليــس فقــط فــي دمشــق.

https://sn4hr.org/arabic/2015/07/24/4374/
https://sn4hr.org/arabic/2015/07/24/4374/
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وتتعــرض النســاء المحتجــزات للعنــف الجنســي بمــا فــي ذلــك لمــس صدورهــن وأفخاذهن في أثنــاء عمليات 

النقــل بيــن مراكــز االحتجــاز األمنيــة خاصــة عندمــا تكــون المســافات طويلــة، وال تخصــص مركبــات نقــل خاصة 

لإلنــاث وإنمــا تركبــَن بيــن العناصــر الذكــور. وقــد ســجلنا فــي العديــد مــن الحــاالت حــدوث ابتــزاز جنســي علــى 

أســاس المقايضــة، حيــث تتعــرض اإلنــاث لالبتــزاز الجنســي مقابــل حصولهــن علــى الخدمــات األساســية مــن 

الغــذاء والمــاء وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة.

وكنــا قــد ســجلنا فــي الســنوات الســابقة ممارســة قــوات النظــام الســوري العنف الجنســي في أثنــاء عمليات 

ــد، حيــث أعطــت الصالحيــات لعناصرهــا بممارســته دون قيــد أو  المداهمــة للمنــازل علــى نحــو واســع ومتعمَّ

معاقبــة وبموافقــة ضمنيــة مــن الضبــاط المســؤولين؛ إلشــاعة الذعــر فــي المجتمــع الســوري وإرهابــه.

أجبــرت قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 11 معتقلــة بينهــن فتيــات دون ســنِّ الـــ 18 علــى الظهــور علــى 

شاشــات التلفــزة الرســمية لــإلدالء باعترافــات ُتفيــد بممارســتهن الجنــس مــع فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة، وقــد تحولــَن جميعهــن إلــى مختفيــات قســريًا عقــب ظهورهــن. ُتشــير تقديرات الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان إلــى ارتــكاب قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 8021 حادثــة عنــف جنســي، بينهــا قرابــة 

879 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، ومــا ال يقــل عــن 443 حالــة عنــف جنســي لفتيــات دون ســنِّ الـــ 18.

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

دفــع الســكان إلــى النــزوح والتشــريد مــن مناطقهــم، وكســر إرادتهــم عــن االســتمرار فــي مطالبهــم بالحريــة 

والديمقراطيــة، وبالتالــي إرغامهــم علــى التســليم، وذلــك فــي شــكل مــن أشــكال االنتقــام؛ بهــدف تدميــر 

النَّســيج االجتماعــي.

ت عمليــات العنــف الجنســي إلــى تداعيــات جســمية جســدية ونفســية للضحايــا، فكثيــرًا مــا ُتعانــي الضحايــا  أدَّ

مــن اليــأس واالنعــزال واالكتئــاب وتتفاقــم اآلثــار وتطــول مدتهــا فــي ظــلِّ شــعور الضحيــة بعــدم األمــان 

بــذ مــن قبــل بيئتهــم االجتماعيــة؛ لذلــك  ــه مــن الوصــم بالعــار والنَّ المجتمعــي واألمنــي إلــى جانــب مــا يعانيَن

ــا مــرَّت بــه مــن عنــف جنســي والتكتــم عليــه. تفضــل النســاء بشــكل عــام عــدم التصريــح عمَّ

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى الســيدة جيهــان الهنــو14، مــن أبنــاء محافظــة ريــف دمشــق، 

تبلــغ مــن العمــر 25 عامــًا، اعتقلتهــا دوريــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي أثنــاء ســفرها علــى طريــق منبج 

- حلــب فــي 7/ آذار/ 2020 واقتادتهــا نحــو فــرع األمــن العســكري بمدينــة حلــب، وأفــرج عنهــا فــي 14/ نيســان/ 

14  عبر الهاتف في 8/ آب/ 2020
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2020، وأطلعتنــا علــى التالــي: “كنــت أحــاول الســفر نحــو مدينــة اعــزاز أللتقــي بعائلتــي، ولــدى وصولنــا إلــى 

منطقــة قريبــة مــن مدينــة منبــج رفــض الحاجــز إدخالنــا وقــال إن المعابــر مغلقــة وال يســمح بمــرور أحــد، 

فعدنــا أدراجنــا، وفــي طريــق العــودة، أوقفتنــا دوريــة تابعــة للنظــام، وطلبــوا هوياتنــا الشــخصية، وعندمــا 

عرفــوا أننــي مــن ريــف دمشــق وفــي طريــق ســفري إلــى اعــزاز وضعونــي فــي ســيارة الدوريــة، وأخذونــي إلــى 

األمــن العســكري بحلــب، وهنــاك أجبرنــي ضابــط فــي الفــرع علــى نــزع مابســي بحجــة التحقيــق، واتهمنــي 

بنقــل مــال وأســلحة لإلرهابييــن فــي اعــزاز، علمــًا أننــي لــم أكــن أحمــل ســوى حقيبــة شــخصية، وانهــال علــي 

بالشــتائم المهينــة والتهديــد باالغتصــاب، ثــم طلــب إعادتــي إلــى الزنزانــة وبقيــت فيهــا خمســة أيــام، ثــم 

اســتدعاني مجــددًا للتحقيــق، وأخــذ معلومــات منــي حــول عائلتــي وســبب ســفري، وخــال التحقيــق طلــب 

مــن أحــد عناصــره ضربــي علــى أعضائــي التناســلية مــع شــتائم ال أســتطيع نســيانها حتــى اليــوم” أخبرتنــا 

دهــا قبــل خروجهــا إن  ــق معهــا، وهدَّ جيهــان أنــه أفــرج عنهــا بعــد دفــع عائلتهــا مبلغــًا ماليــًا للضابــط الــذي حقَّ

أعــادوا اعتقالهــا فــي أثنــاء ســفرها فلــن تخــرج مــن الفــرع قبــل اغتصابهــا. 

2 - القوات الروسية:

لتدخلهــا  األول  اليــوم  منــذ  النطــاق  ــد وواســع  القتــل بشــكل متعمَّ الروســية عمليــات  القــوات  ارتكبــت 

العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 عبــر عمليــات القصــف الجــوي علــى المناطــق المأهولة بالســكان 

كاألســواق ومراكــز المــدن والتجمعــات واألبنيــة الســكنية والمنشــآت الحيويــة، دون التمييــز بيــن مدنييــن أو 

عســكريين، وكنــا قــد رصدنــا مــن خــالل تقاريرنــا معظــم أنــواع األســلحة التــي شــاركت بهــا القــوات الروســية 

منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا كالذخائــر العنقوديــة والذخائــر الحارقــة والصواريــخ الخارقــة للتحصينــات، 

وصواريــخ كالبيــر، وصواريــخ مــن نمــط توشــكا، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

فقــد تســبَّب القصــف الروســي بمختلــف أنــواع األســلحة فــي مقتــل 1579 أنثــى حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020 

يتوزعــَن إلــى 969 أنثــى بالغــة، و610 أنثــى طفلــة، بــل وقــد ســجلنا العديــد مــن حــوادث الهجــوم المــزدوج15، 

وأصدرنــا العديــد مــن التقاريــر التــي وثقــت المجــازر واالنتهــاكات التــي خلَّفهــا القصــف الروســي، وكان آخرها في 

الذكــرى الســنوية الخامســة للتدخــل الروســي فــي ســوريا.

الســيدة أمــل مصطفــى، مــن أبنــاء قريــة كفــر جــوم بريــف محافظــة حلــب الغربــي، تبلــغ مــن العمــر 20 عــام، 

ُقتلــت يــوم اإلثنيــن 20/ كانــون الثانــي/ 2020 جــراء قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قريــة كفــر 

جــوم بالصواريــخ.

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

15 اســتهداف المــكان ذاتــه عبــر هجمــات جويــة بشــكل متتــال

الهجــوم، إضافــة إلــى تدميــر أبنيــة وأحيــاء بأكملهــا ومســحها

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://arabic.rt.com/world/1046757-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1/?fbclid=IwAR2KLf9-CF3Wdg85jWbA-nE3NrGoL1Adq_q2sE_b6NnoFIS3p7wBw3PcBZg
https://arabic.rt.com/world/1046757-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1/?fbclid=IwAR2KLf9-CF3Wdg85jWbA-nE3NrGoL1Adq_q2sE_b6NnoFIS3p7wBw3PcBZg
https://sn4hr.org/arabic/2020/09/30/12721/
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ــوم اإلثنيــن  ــي، ُقتلــت ي ــاء منطقــة شــاميكو بريــف محافظــة حلــب الغرب الســيدة صبيحــة ضرعــاب، مــن أبن

3/ شــباط/ 2020 جــراء قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــًا علــى حافلــة ُتقــل نازحيــن 

مــن منطقــة شــاميكو بريــف محافظــة حلــب الغربــي، فــي أثنــاء مرورهــا فــي منطقــة جمعيــة الرحــال بريــف 

ــًا. محافظــة حلــب الغربــي باتجــاه مناطــق أكثــر أمن

الســيدة آمنــة دانــي، مــن أبنــاء قريــة كنصفــرة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبي، قضت يــوم الجمعــة 12/ حزيران/ 

2020، متأثــرة بجراحهــا التــي أصيبــت بهــا يــوم الثالثــاء 9/ حزيــران/ 2020، إثــر قصــف طيران ثابــت الجناح نعتقد 

أنــه روســي بالصواريــخ أطــراف قريــة بليــون فــي جبــل الزاوية بريــف محافظة إدلــب الجنوبي.

3 -  قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

ــذت قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تشــكلها -منــذ تشــكيل قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب االتحــاد  نفَّ

الديمقراطــي فــي كانــون الثانــي/ 2014 - عمليــات قصــف عشــوائي فــي أثنــاء هجماتهــا على المناطــق الخارجة 

عــن ســيطرتها، وقامــت باشــتباكات داخــل المناطــق المأهولــة بالســكان، كمــا زرعــت األلغــام بكثافــة فــي 

المنــازل والمبانــي واألراضــي الزراعيــة قبيــل انســحابها مــن المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا، إضافــة إلــى 

عمليــات إطــالق الرصــاص العشــوائي والقنــص واإلعــدام فــي أثنــاء المداهمــات واالقتحامــات، كمــا ســجلنا 

قيامهــا بعــدة مجــازر حملــت صبغــة عرقيــة، وكل هــذه الممارســات أدت إلــى مقتــل ضحايــا مــن المدنييــن 

بينهــم إنــاث.

ســجلنا مقتــل 254 أنثــى يتوزعــَن إلــى 159 أنثــى بالغــة و95 أنثــى طفلــة علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطية منذ 

كانــون الثانــي/ 2014 حتــى 25/ تشــرين الثاني/ 2020.

الســيدة طرفــة مقــدح، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف محافظة حلب الشــمالي، ُقتلــت يوم اإلثنيــن 20/ كانون 

الثانــي/ 2020 جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة قذائــف عــدة علــى حــي الشــرعية فــي 

مدينــة عفرين.

الســيدة عــذراء عبــد الحميــد الخايــر، مــن أبنــاء قريــة الحوايــج بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، ُقتلــت يــوم 

 عشــوائي علــى 
ٍ

الثالثــاء 4/ آب/ 2020 جــراء إطــالق عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة الرصــاص بشــكل

المنــازل فــي قريــة الحوايــج، عقــب خــروج مظاهــرة فــي القريــة.
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باء: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والَّتعذيب:

قامت قوات سوريا الديمقراطية بعمليات احتجاز النساء وفقًا ألربع حاالت رئيسة:

االحتجاز/االختطــاف بهــدف تجنيدهــن ضمــن قواتهــا الســتخدامهن فــي العمليــات القتاليــة، وهــذه تمثل . 1

الغالبيــة مــن حــاالت االحتجــاز التــي وقعــت فــي غضــون عــام منــذ التقريــر الســنوي الماضــي.

علــى خلفيــة وجــود صلــة قربــى بينهــن وبيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة أو تنظيــم داعــش، وهــذه . 2

الحــاالت تتــم دون وجــود أدلــة، ويكفــي مجــرد االشــتباه؛ ألن حــاالت االعتقال ال تتم وفقــًا لمذكرات قضائية، 

كمــا ُنشــير إلــى ذلــك بشــكل مفصــل ضمــن التقاريــر الشــهرية التــي نصدرها.

انتقاد بعض النساء لممارسات قوات سوريا الديمقراطية.. 3

ســجلنا حــاالت اعتقــال لنســاء قمــن بزيــارة مناطــق خاضعــة لســيطرة المعارضــة المســلحة ولــدى . 4

عودتهــن قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة باعتقالهــن علــى نقــاط التفتيــش األمنيــة.

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 866 أنثــى يتوزعــَن إلــى 519 

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/ 2020.

تخضــع اإلنــاث خــالل احتجازهــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة لظــروف 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 الصحيــة والغــذاء، ويحبســن ضمــن زنزانــات تفتقــد للشــروط 

ــه إليهــن تهمــة محــددة وال يخضعــن لمحاكمــة إال بعــد مــرور زمــن طويــل علــى  الصحيــة لالحتجــاز، وال توجَّ

بت عمليــات التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة  احتجازهــن، قــد يســتمر أشــهرًا عــدة حتــى ســنوات. وقــد تســبَّ

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

الســيدة ســهام الخلــف، مــن مواليــد عــام 1986، تعمــل فــي ورشــة للخياطــة، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، اعتقلتهــا 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 7/ أيلــول/ 2020؛ إثــر مداهمــة منزلهــا فــي حــي الثكنــة بمدينــة الرقــة، 

واقتادتهــا إلــى مركــز توقيــف تابــع لهــا فــي المدينــة، أفــرج عنهــا يــوم األربعــاء 30/ أيلــول/ 2020.

تواصلنــا مــع الســيدة ســهام16، وأفادتنــا:” قبــل مداهمــة منزلــي بيــوم واحــد، جــاء عنصــر مــن األســايش 

إلــى مــكان عملــي وطلــب منــي مراجعــة مركــز األمــن العــام فــي المدينــة، لكننــي لــم أذهــب؛ لجهلــي بســبب 

االســتدعاء، وفــي اليــوم التالــي وعنــد المســاء جــاءت دوريــة إلــى منزلــي واعتقلتنــي مــع زوجــي، واقتادونــي 

إلــى مقــر األمــن التابــع لهــم، ثــم أفرجــوا عــن زوجــي بعــد يــوم واحــد، وبقيــت أنا قيــد االحتجاز، وخــال التحقيق 

16  عبر الهاتف في 2/ تشرين األول/ 2020

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/


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 19

التقرير السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

اتهمونــي بالعمالــة للنظــام ألننــي بيــن الحيــن واآلخــر أســافر إلــى مناطق النظــام لزيارة أهلي، لكننــي أنكرت، 

قامــوا بتفيــش هاتفــي الجــوال ولــم يعثــروا فيــه علــى شــيء يثبــت اتهامهــم، فمــا كان منهــم إال أن بــدؤوا 

بالصــراخ علــي لتخويفــي ودفعــي إلــى االعتــراف، ثــم هددونــي بتســليمي للنظــام إن لــم أعتــرف، وبقيــت فــي 

ــه  ــي التهمــة ذاتهــا، مــع توجي المنفــردة مــدة أســبوع كامــل يحققــون معــي بشــكل يومــي، ويوجهــون إل

” أضافــت ســهام “لــم يكــن لــدي مــا أعتــرف بــه، نقلونــي بعدهــا  الشــتائم، وضربــي بســوط علــى يــدي ورجلــيَّ

إلــى ســجن آخــر قــرب الصوامــع، وهنــاك وضعــت فــي غرفــة توجــد فيهــا نســاء أخريــات وكانــت المعاملــة 

 فــي محكمــة الرقــة وأمــر 
ٍ

ســيئة جــدًا” أضافــت ســهام أنهــا عرضــت بعــد مضــي قرابــة شــهر علــى قــاض

باإلفــراج عنهــا. 

اإلثنيــن 2/ آذار/ 2020 قامــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بحملــة دهــم واعتقــال فــي بلــدة ذيبــان 

بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنيــًا بينهــم 1 

ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

رهــف حســن الصالــح، مــن أبنــاء مدينــة حمــص، تبلــغ مــن العمــر 21 عامًا، 

اعتقلتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 15/ حزيــران/ 2020، 

لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة عيــن 

عيســى بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي، بينمــا كانــت فــي طريقهــا إلــى 

مدينــة تــل أبيــض بريــف الرقــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا يــوم األحــد 21/ 

حزيــران/ 2020.

خديجــة محمــد حســن، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، اعتقلتها قوات ســوريا 

الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 2/ آذار/ 2020 فــي مدينة ذيبان بريف محافظة 

ديــر الــزور الشــرقي، واقتادتهــا إلــى جهة مجهولة.

بثينــة قاســم العــواد، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، اعتقلتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 9/ آذار/ 

2020 فــي مدينــة ذيبــان بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

رهف حسن الصالح

https://drive.google.com/file/d/1XUW2ZocYgvxo2hKMe4-tebJ4X27UQKpP/view
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تاء: التجنيد القسري:

قامــت  قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات التجنيــد القســري فــي مناطــق ســيطرتها علــى نطــاق 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 القتاليــة بشــكل مباشــر. وفــي معظــم األحيــان ال يصــرح األهالــي عــن اختطــاف بناتهــن خوفــًا 

علــى مصيرهــن أو إلفســاح المجــال أمــام الوســاطات المحليــة إلعادتهــن إليهــم.

تعتبــر منظمــة جوانــن شورشــكر17 “الشــبيبة الثوريــة” ووحــدات حمايــة المــرأة مــن أبــرز الجهــات المســؤولة 

هــم فــي معســكرات التدريــب والوحــدات القتاليــة التابعــة لقــوات ســوريا  عــن عمليــات تجنيــد األطفــال وزجِّ

الديمقراطيــة، وقــد الحظنــا ازديــاد حــاالت وحــوادث خطــف األطفــال اإلنــاث والذكــور مــن قبــل هاتيــن الجهتيــن 

مــع بدايــة عــام 2020، وقــد أبلغنــا العديــد مــن األهالــي مــن ذوي الطفــالت المجنــدات أنهــم قامــوا بالبحــث 

والســؤال عــن أطفالهــم لــدى مقــرات ســوريا الديمقراطيــة لكنهــم لــم يحصلــوا علــى اســتجابة أو إجابــة علــى 

استفســاراتهم، وعــدد منهــم تعــرَّض للتهديــد فــي حــال صــرح عــن تجنيــد طفلتــه.

بريــف  الدرباســية  مدينــة  أبنــاء  مــن  العليكــو،  عمــران  روان  الطفلــة 

الحســكة الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2004، اختطفهــا عناصــر تابعــة 

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بهــدف التجنيــد القســري يــوم الخميــس 8/ 

تشــرين األول/ 2020 فــي مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة 

 مجهولــة.
ٍ
الشــمالي، واقتادتهــا إلــى جهــة

تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع والد الطفلة روان السيد 

عمــران18، الــذي أخبرنــا أنَّ روان الطالبــة فــي الصــف الحــادي عشــر تذهــب 

ــاء 6/  ــًا إلــى مدرســتها الواقعــة فــي مدينــة القامشــلي، ويــوم الثالث يومي

تشــرين األول تأخــرت عــن موعــد عودتهــا، يقــول: “اتصلت بهــا، فأخبرتني 

أنهــا فــي التدريــب )كونهــا العبــة كــرة قــدم( وأنهــا متعبــة ولــن تتمكــن 

مــن العــودة، فتواصلــت مــع المــدرب وأخبرنــي أنهــا بأمــان، ويمكننــي 

الحضــور فــي اليــوم التالــي الصطحابهــا، وصلــت إلــى القامشــلي

فــي اليــوم التالــي قرابــة الســاعة 12:00 ظهــرًا، واتصــل بــي المــدرب وقتهــا وأخبرنــي أن فتــاة تدعــى “ســحر 

الحســيني” قالــت لــروان أن عليهمــا اللقــاء قبــل عــودة روان إلــى المنــزل”، يضيــف والــد الطفلــة أنــه اتصــل 

ــق هاتفهــا الجــوال، “فــي اليــوم التالــي، يــوم 
ِ
بابنتــه هاتفيــًا إال أنهــا أخبرتــه بعــدم مقدرتهــا علــى الحديــث، ثــم ُأغل

الطفلة روان عمران العليكو

ــة منظمــة مســلحة تعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وضمــن رعايتهــا وتتلقــى تعليماتهــا مــن حــزب  17  منظمــة جوانــن شورشــكر أو مــا يعــرف بالشــبيبة الثوري

العمــال الكردســتاني

18  عبر تطبيق واتساب في 9/ تشرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1HplnW8SUsFtPf8-9lNjE44YjhyY9JnSb/view
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الخميــس تمكنــت مــن العثــور علــى رقــم ســحر الحســيني واتصلــت بهــا، فأنكــرت عاقتهــا بــروان، وبعــد 

محــاوالت عــدة قالــت لــي: )عمــو صديقتــي روان كانــت عنــدي وأخذتهــا والدتــي إلــى مركز األســايش(، ســألُت 

ســحر عــن عمــل والدتهــا، فقالــت أنهــا عضــو فــي مركــز أســايش المــرأة بمقاطعــة الجزيــرة، وزودتنــي 

بعنــوان عمــل والدتهــا التــي تدعــى “برويــن”، وقالــت لــي ســحر: )اذهــب اآلن قبــل أن يأخــذوا روان إلــى مــكان 

آخــر(، ذهبــت إلــى هنــاك وســألت عــن ابنتــي روان، لكنهــم لــم يعترفــوا بوجودهــا، وحتــى اللحظــة ليســت لــدي 

أيــة معلومــات عــن ابنتــي”.

الطفلــة هيفــي فهــد غيبــي، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، 

اختطفتهــا عناصــر مســلحة تتبــع لــــ “جوانيــن شورشــكر” بهــدف التجنيد القســري يــوم الخميــس 25/ حزيران/ 

2020 بعــد خروجهــا مــن أحــد الــدروس التعليميــة الخاصــة بالصــف التاســع فــي مدينــة القامشــلي، واقتادتهــا 

إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

الطفلــة لينــا عبــد الباقــي خلــف، مــن أبنــاء قريــة تــل كــرم التابعــة لناحيــة 

الدرباســية بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي، مــن مواليــد عــام 

2005، اختطفهــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بهــدف 

التجنيــد القســري يــوم الخميــس 2/ تمــوز/ 2020 فــي قريــة تــل كــرم، 

ــة.  ــى جهــة مجهول واقتادتهــا إل

جاكليــن محمــد أيــوب، مــن أبنــاء قريــة مينــاس غــرب مدينــة عيــن العــرب 

بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، تبلــغ مــن العمــر 14 عامــًا، اختطفهــا 

عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بهــدف التجنيد القســري يوم 

الثالثــاء 7/ تمــوز/ 2020 مــن أمــام مدرســتها فــي قريــة مينــاس، واقتادتها 

إلــى جهــة مجهولــة.

ثاء: 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، 

وقــد ســجلنا العديــد مــن تلــك الممارســات فــي تقريرنــا الــذي أصدرنــاه عــن االنتهــاكات الواقعــة علــى آالف 

ــة. ــم الهــول الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي ــن والمحتجــزات فــي مخي المحتجزي

سجلنا ما ال يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.

الطفلة لينا عبد الباقي خلف

https://drive.google.com/file/d/1IcYkggfWMGOHuvidqFmSzkyQrESN3bVV/view
https://drive.google.com/file/d/13AhMLCqdBL_Kzrq3uZtp8ozrz6UEQEgw/view
https://sn4hr.org/arabic/2020/10/29/12794/
https://drive.google.com/file/d/1EsyKRsVHnmiLr0Ys8I-mDHJn1-1TDLRI/view
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4 - ثاء: هيئة تحرير الشام:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

شــنَّت هيئة تحرير الشــام عمليات قصف عشــوائي في هجماتها على المناطق الخارجة عن ســيطرتها، كما 

خاضــت اشــتباكات ضمــن المناطــق المأهولــة بالســكان ضــدَّ خصومهــا فــي فصائــل المعارضــة، وأطلقــت 

الرصــاص العشــوائي فــي أثنــاء عمليــات دهــم وتفتيــش المنــازل والمخيمــات وقــع خاللها ضحايا من النســاء 

بت تلــك الهجمــات فــي مقتــل82  أنثــى يتوزعــَن إلــى77  أنثــى بالغــة و5  أنثــى طفلــة، ذلــك منــذ  واألطفــال، تســبَّ

تأســيس جبهــة النصــرة )هيئــة تحريــر الشــام حاليــًا( فــي كانــون الثانــي/ 2012 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020.

باء: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:

قامت هيئة تحرير الشام بعمليات احتجاز النساء وفقًا لثالث حاالت رئيسة:

اســتهدفت الناشــطات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي المنظمــات اإلنســانية وفــي المجــال . 1

اإلعالمــي، ووجهــت لهــنَّ تهمــًا تتعلــق بأنشــطتهن بمــا فيهــا العمالــة؛ بهــدف للضغــط عليهــن إليقــاف 

عملهــن أو العمــل ضمــن الحــدود والشــروط التــي تفرضهــا.

الحقت النساء اللواتي شاركن في احتجاجات مناهضة لها أو اعترضن على ممارساتها.. 2

اســتهدفت نســاء لمجــرد وجــود صــالت قرابــة بينهــن وبيــن خصومهــا فــي فصائــل المعارضــة أو قــوات . 3

ســوريا الديمقراطيــة أو تنظيــم داعــش.

بحســب قاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان فإنَّ ما ال يقل عن 44 أنثى يتوزعَن إلى 41 أنثى بالغة 

و3 أنثى طفلة ال يزلَن قيد االعتقال أو االختفاء القســري في مراكز االحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشــام.

ال يتــم االحتجــاز وفقــًا لمعاييــر قضائيــة، ونحــن نشــير إلــى ذلــك بشــكل مســتمر ضمــَن التقاريــر الشــهرية التــي 

نصدرهــا عــن حــاالت االحتجــاز، كمــا تخضــع النســاء المحتجــزات في مراكــز االحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشــام 

إلــى ظــروف احتجــاز قاســية مــن انعــدام التهويــة واإلضــاءة والنظافــة، ويتعرضــَن لتعذيــب نفســي شــديد عبر 

ــرة لهــن إلرعابهــن وإجبارهــن علــى اإلدالء بمعلومــات حــول  تهديدهــن بالقتــل واإلعــدام وتوجيــه تهــم خطي

عملهــن، إضافــة إلــى أســاليب تعذيــب أخــرى كالضــرب المبــرح والحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء.

نــور الشــلو، ناشــطة إعالميــة وعاملــة فــي المجــال اإلنســاني، مــن أبنــاء 

بلــدة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي، مــن مواليــد عــام 1992، 

اعتقلتهــا عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 19/ أيلــول/ 

2020 لدى خروجها من محكمة ســرمدا بمدينة ســرمدا بريف محافظة 

إدلــب الشــمالي، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

نور الشلو

https://drive.google.com/file/d/1VgLc6ZsWwr2bXOVCTJPo6UOuX2mgnTeW/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 23

التقرير السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

تحدثنــا إلــى الســيد حســين الشــلو19 -عــم نــور- وأخبرنــا أنَّ نــور -زوجــة عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن الفــج الــذي قتل 

ــارب عــام -2012 علــى خــالف مــع عائلــة زوجهــا بشــأن  فــي أثنــاء اقتحــام قــوات النظــام الســوري لمدينــة األت

حضانــة أطفالهــا الثالثــة، وأضــاَف أنَّ محامــي عائلــة الــزوج كان قــد كاَل لهــا تهمــًا أخالقيــة، وهددهــا ســابقًا 

فــي جلســات المحكمــة، يقــول حســين عــن تفاصيــل حادثــة االعتقــال: “توجهــت نــور بســيارتها إلــى محكمــة 

ســرمدا لحضــور جلســة قضائيــة تتعلــق بحضانــة أطفالهــا، وفــي هــذا اليــوم رفعــت نــور دعــوى قضائيــة 

ضــدَّ محامــي الخصــم، فــي خصــوص تهجمــه عليهــا واتهامهــا تهمــًا أخاقيــة، وذلــك بهــدف كســب قضيــة 

الحضانــة. وفــي أثنــاء الجلســة دخلــت أمنيــة هيئــة تحريــر الشــام العتقال نــور بموجب تهــم محامي الخصم، 

إال أنَّ رئيــس النيابــة -أبــو الفــاروق- منعهــم مــن اعتقالهــا أو توقيفهــا، فمــا كان مــن عناصــر األمنيــة إال أن 

انتظــروا انتهــاء الجلســة، وتــم اعتقــال نــور مباشــرة بعــد خروجهــا مــن المحكمــة، وبقــي مصيرهــا مجهــواًل 

لعائلتهــا رغــم تواصــل العائلــة مــع وزيــر العــدل فــي حكومــة اإلنقــاذ مــرات عديــدة، لطلــب اللقــاء مــع نــور أو 

معرفــة أيــة معلومــة عــن مصيرهــا.” أخبرنــا الســيد حســين أنهــم علمــوا بعــد نحــو شــهرين مــن اعتقــال نــور 

وإخفائهــا قســريًا، عــن توجيــه تهــم لنــور تتعلــق بالعمالــة وتهــم أخــرى جنائيــة ولكــن هيئــة تحريــر الشــام لم تتح 

لهــم أي مجــال لالستفســار عنهــا أو توكيــل محــام لهــا.

الخميس 19/ تشرين الثاني/ 2020 أصدرت هيئة تحرير الشام توضيحًا رسميًا حول اعتقال الناشطة نور الشلو

الســيدة مهديــه أحمــد الحمــود، مــن أبنــاء قريــة خفســين بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، اعتقلتهــا عناصــر 

هيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 11/ أيــار/ 2020 مــع زوجهــا ضاهــر حســين الحمــود فــي مخيــم مــرام للنازحيــن 

غــرب مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا فــي اليــوم التالــي.

الســيدة ســناء خالــد القاســم، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، اعتقلتهــا عناصــر 

هيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 11/ أيــار/ 2020 إثــر مداهمــة منزلهــا فــي مدينــة إدلــب، وذلــك للضغــط عليهــا 

لالعتــراف بمــكان اختبــاء زوجهــا “عمــار الســويد” وهــو مــن عناصــر داعــش المعتقليــن ســابقًا لــدى الهيئــة 

بريــف إدلــب الشــرقي، ويبــدو أنــه تمكــن مــن الهــرب إثــَر الغــارات التــي تعــرض لهــا ســجن إدلــب المركــزي فــي 

آذار/ 2019، وتعرضــت الســيدة ســناء للتعذيــب واإلهانــات لالعتــراف بمــكان اختبــاء زوجهــا مــدة يوميــن، ثــم 

أفــرج عنهــا يــوم الخميــس 14/ أيــار/ 2020. 

تاء: التضييق واالعتداء على النساء:

ألزمــت هيئــة تحريــر الشــام النســاء فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها بعدد من اإلجــراءات وفرضــت قواعد 

ت مــن حريــة التنقــل بــدون قريــب، وفــي كثيــر مــن هــذه القواعــد اســتهدفت  فيمــا يخــص المالبــس، وحــدَّ

 خــاص، وهــذا تمييــز صــارخ ضــد المــرأة، ويشــكل انتهــاكًا لعــدد كبيــر مــن قواعــد القانــون 
ٍ
النســاء علــى نحــو

الدولــي لحقــوق اإلنســان، وتتــم هــذه الممارســات عبــر مــا يســمى بجهــاز الحســبة.

19  عبر الهاتف في 18/ تشرين الثاني/ 2020

https://drive.google.com/file/d/13MRwalf0vYsxh8Ai3PcTauf0vtI8OJkw/view?usp=sharing
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ــه أشــخاص  ــر الشــام جهــازًا للحســبة باســم مركــز الفــالح، ُيشــرف علي ــة تحري ــار/ 2020 أنشــأت هيئ ــة أي بداي

يحملــون جنســيات أجنبّيــة، وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نشــر عــدد مــن الســيارات 

التابعــة لجهــاز الحســبة الجديــد فــي األســواق وأماكــن التجمعــات العامــة فــي مدينــة إدلــب، ويهــدف إلــى زيادة 

التضييــق علــى الســكان فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الهيئــة، حيــث يحظــر جلــوس النســاء مــع الرجــال 

فــي المطاعــم والمكاتــب، ويحظــر علــى المــرأة دخــول أي محــل تجــاري إذا كان البائــع لوحــده، ويحظــر تدخيــن 

النرجيلــة بشــكل علنــي، وغيــر ذلــك مــن التدخــل الســافر فــي تفاصيل حريات اإلنســان الشــخصية، وذلــك وفقًا 

لمنظــور آيديولوجيــة الهيئــة المتشــددة، حيــث تقــوم بفــرض تلــك التعاليــم بالقــوة علــى المجتمــع الســوري، 

وتغريــم المخالفيــن لهــذه القوانيــن المتطرفــة.

لنا فــي العديــد مــن الحــوادث اعتــداء عناصر مــن هيئة تحرير  إضافــة إلــى ممارســات التضييــق المتشــددة، ســجَّ

الشــام علــى النســاء بالضــرب أو بتوجيــه اإلهانــة لهــن خــالل عمليــات الدهــم والتفيــش والمالحقــة التــي تقــوم 

بهــا فــي العديــد مــن مناطق ســيطرتها.

5 - المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

عمليــات القصــف العشــوائية التــي قامــت بهــا فصائــل فــي المعارضــة المســلحة/الجيش الوطنــي أدت 

فــي بعــض األحيــان إلــى وقــوع ضحايــا مدنييــن مــن ضمنهــم نســاء علــى مــدى الســنوات التســع الماضيــة، 

كمــا ســقط عــدد مــن الضحايــا مــن بينهــم نســاء خــالل عمليــات االقتتــال الداخلــي التــي حصلــت بيــن بعــض 

بت هــذه الممارســات فــي مقتــل 1313 أنثــى يتوزعــَن إلــى 877 أنثــى بالغــة و436 أنثــى طفلــة على  الفصائــل، تســبَّ

يــد المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي مختلــف المحافظــات الســورية منــذ بدايــة تشــكيل الفصائــل 

المســلحة مطلــع عــام 2012 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020.

الســيدة مؤمنــة تويــخ، مــن أبنــاء مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، قضــت يــوم الســبت 16/ أيــار/ 

2020 إثــر إصابتهــا برصــاص؛ جــراء اشــتباكات بيــن فصيَليــن اثَنيــن مــن الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

)فرقــة الحمــزة والجبهــة الشــامية التابعَتيــن لقــوات الجيــش الوطنــي الســوري( فــي مدينــة البــاب بريــف 

محافظــة حلــب الشــرقي.

مقطــع مصــور بتاريــخ 6/ أيلــول/ 2020 تظهــر فيــه عناصــر مســلحة ملثمــة تابعــة لهيئــة تحرير الشــام 
يعتــدون علــى النســاء فــي إحــدى مخيمــات النازحيــن بريــف محافظــة إدلب

https://news.sn4hr.org/ar/2020/05/13/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%8f%d9%86%d8%b4%d9%90%d8%a6-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81/
https://drive.google.com/file/d/1_zMPmBzRq6lskCc3NN1WXdeQWqEOfNWS/view
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الســيدة صبيحــة ســيدو صــادق، مــن أبنــاء قريــة دراكير التابعــة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشــمالي، 

ُقتلــت يــوم األربعــاء 22/ تمــوز/ 2020 إثــر إصابتهــا برصــاص؛ جــراء اشــتباكات بيــن مجموعَتيــن ُمســلحَتين مــن 

فصيــل جيــش الشــرقية التابــع لقــوات الجيــش الوطنــي الســوري في مدينــة عفرين.

باء: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:

أنشــأت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة/الجيش الوطنــي العديــد مــن مراكــز االحتجــاز الرســمية التابعــة 

لهــا، كمــا حولــت مقراتهــا العســكرية إلــى مراكــز احتجــاز، واســتهدفت اإلنــاث بعمليــات االحتجــاز/ االختطــاف 

لنا العديــد مــن  إمــا بســبب أنشــطتهن أو اعتراضهــن علــى ممارســاتها فــي مناطــق ســيطرتها، كمــا ســجَّ

الحــوادث التــي اســتهُدفت فيهــا اإلنــاث علــى خلفيــة عرقيــة، وبشــكل خــاص فــي مدينــة عفريــن بريــف حلــب 

الشــمالي، كمــا ســجلنا فــي هــذا العــام حــاالت احتجــاز جماعيــة لعــدد مــن النســاء فــي أثنــاء مرورهــن فــي 

مناطــق خاضعــة لســيطرة المعارضــة الســورية.

لقــد تمــت معظــم هــذه الحــوادث بــدون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة 

 واضحــة.
ٍ

اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2020 مــا ال يقــل عــن 896 أنثــى 

يتوزعــَن إلــى 505 أنثــى بالغــة و91 أنثــى طفلــة ال يزلــَن قيــد االحتجــاز أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز 

التابعــة للمعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي.

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 الصحيــة والغــذاء وتأميــن احتياجاتهــا، إضافــة إلــى حرمانهــا مــن أطفالهــا فــي حــال احتجازهــا 

بت عمليــات التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مقتــل ســيدة واحــدة فــي مراكــز  بصحبتهــم. وقــد تســبَّ

االحتجــاز التابعــة للمعارضــة المســلحة.

الســيدة والء الجمعة، موظفة في إحدى المنظمات اإلغاثية المحلية، من أبناء مدينة ســرمدا بريف محافظة 

إدلب الشــمالي، اعتقلتها عناصر تتبع لفصيل الســلطان مراد التابع للجيش الوطني يوم الســبت 11/ نيســان/ 

2020 فــي أثنــاء تأديتهــا لعملهــا فــي توزيــع مســتحقات ماليــة للمهجريــن فــي بلــدة جنديــرس بريــف محافظــة 

حلــب الشــمالي، وأفــرج عنهــا يــوم األحــد 28/ حزيــران/ 2020 وأخبرتنــا بالتالــي: “كنــت مــع فريــق مــن منظمتــي 

أقــوم بتأديــة عملــي خــال جولــة علــى بعــض منــازل المهجريــن لتوزيــع مســتحقات ماليــة، وبينمــا كنا فــي أحد 

المنــازل جــاء عناصــر مــن فصيــل الســلطان مــراد، وســألونا عــن عملنــا ثــم ذهبــوا، وبعــد قليــل جــاءت ســيارة 
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مليئــة بعناصــر مســلحة، وطلبــوا منــي مرافقتهــم، ولــدى استفســاري عن الســبب، قاموا بدفعــي وألقوا بي 

داخــل الســيارة وانطلقــوا، وبينمــا نحــن فــي الســيارة أخــذوا هاتفــي الجــوال وحقيبتــي، وغطوا رأســي بقماش، 

ذهبــوا بــي إلــى مقــر ال أعرفــه، وهنــاك تعرضــت للشــتم والتديــد بالقتــل، واتهمونــي بالعمالــة والتحــري عنهــم، 

ثــم وضعونــي فــي دورة الميــاه وأقفلــوا البــاب، وبعــد يوميــن نقلوني إلى فرع األمن السياســي، وهناك حققوا 

معــي حــول عملــي وبقيــت فــي الفــرع إلــى أن أفرجــوا عنــي” أبلغتنــا والء أن ظــروف احتجازهــا كانت ســيئة وكانت 

تســمع أصــوات التعذيــب علــى الــدوام، واحتاجــت عــدة مــرات للــدواء مــن حقيبتهــا لكنهــم رفضــوا إعطاءهــا إياه، 

وعلمــت أنهــا خرجــت بعــد توســط المنظمــة التــي تعمــل بهــا لــدى فــرع األمــن السياســي، كمــا أن الهيئــة لــم 

تتمكــن مــن إثبــات أيٍّ مــن التهــم التــي وجهتهــا لهــا.

يــوم الجمعــة 29/ أيــار/ 2020 تــم نشــر مقطــع مصــور علــى اإلنترنــت يبــدو لنــا مــن محتــواه أنــه يصــور اقتحــام 

عناصــر مــن الشــرطة العســكرية وفصائــل معارضــة مقــرَّ فصيــل معــارض آخــر وهــو فصيــل فرقــة الحمــزة 

الواقــع فــي مدينــة عفريــن، وهــذا الفصيــل تابــع للجيــش الوطنــي، وظهــر ضمــن المقطــع نســاء محتجــزات 

ضمــن هــذا المقــر، نقــدر عددهــن بحســب المقطــع المصــور بثمانيــة نســاء، إحداهــن تحمــل طفــاًل رضيعــًا، 

 ســابق مــا بيــن عامــي 2018 
ٍ

ــا مــن خــالل صورهــن مــن التعــرف عليهــن، وكــنَّ قــد اختطفــن فــي وقــت وقــد تمكنَّ

وعــام 2020 مــن قبــل عناصــر مســلحة بعضهــا ينتمــي للجيــش الوطنــي تمكنــا مــن تحديدهــا وبعضهــم اآلخر 

لــم نتمكــن مــن ذلــك، وقــد تعــرض بعــض مــن أهلهــن لالبتــزاز المــادي مقابــل اإلفــراج عنهــن، نشــير إلــى أن 

الشــرطة العســكرية قامــت بإعــادة النســاء المختطفــات إلــى فرقــة الحمــزة وال يــزال مصيرهــم مجهــواًل حتى 

لحظــة إعــداد هــذا التقريــر باســتثناء واحــدة منهــن تــم اإلفــراج عنهــا.

تواصلنــا مــع الســيد كمــال أبــو العبــد20 وهــو ناشــط إعالمــي وكان أحد األشــخاص الذين شــهدوا حادثة العثور 

علــى النســاء المختطفــات فــي مقــر فصيــل فرقــة الحمــزة بمدينــة عفريــن وأخبرنــا: “خــال موجــة الغضــب 

التــي تبعــت حادثــة قتــل مدنــي وطفــل فــي 28/ أيــار مــن قبــل عناصــر فرقــة الحمــزة جــاءت مجموعــة مــن 

األهالــي المدنييــن وأيضــًا مــن المســلحين الذيــن هجــروا مــن الغوطــة الشــرقية وهاجمــوا مقــر الحمــزة 

فــي شــارع المحموديــة واقتحمــوا المقــر للقبــض علــى العناصــر التــي قامــت بقتــل المدنــي والطفــل 

واالعتــداء علــى نــازح آخــر، فــاذت العناصــر بالفــرار، وعثــر األهالــي فــي إحــدى غــرف المقــر علــى مجموعــة 

ــك جــاءت الشــرطة  ــت إحداهــن تحمــل رضيعــًا” يضيــف كمــال “بعــد ذل مــن النســاء المختطفــات، وكان

العســكرية وأخــذت النســاء المختطفــات فــي ســيارات تابعــة لهــا، بعــض النســاء كــنَّ يصرخــَن ويناديــَن 

)لــم نفعــل شــيئًا ونريــد رؤيــة عائلتنــا(” قــال كمــال إنــه لــم يحصــل علــى أيــة معلومــات حــول مصيــر النســاء 

المختطفــات، لكــن الشــرطة العســكرية قالــت إنهــن ســيخضعن للقضــاء العســكري فــي منطقــة عفريــن، 

إال أنهــن اختفيــَن مجــددًا بحســب قــول كمــال.

20  عبر الهاتف في 13/ آب/ 2020
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: والمختطفات اللواتي ظهرن في المقطع المصور هنَّ

هيفــاء جاســم، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي، كانــت 

تعمــل ممرضــة فــي مشــفى “آفريــن” بمدينــة عفريــن قبــل ســيطرة 

الجيــش الوطنــي علــى المدينــة فــي آذار/ 2018، احتجزتهــا/ اختطفتهــا 

عناصــر مســلحة تابعــة لفصيــل الحمــزات أحــد فصائــل الجيــش الوطني 

فــي مدينــة عفريــن.

ــة  ــرأس األحمــر التابعــة لمدين ــة ال ــاء قري ــا حســن ســليمان، مــن أبن نادي

عــام،   20 العمــر  مــن  تبلــغ  الشــمالي،  حلــب  بريــف محافظــة  عفريــن 

أيــار/ 2018.  احتجزتهــا/ اختطفتهــا قــوات الجيــش الوطنــي، فــي 

ُنشــير إلــى أن زوج ناديــا “أحمــد رشــيد”، يبلــغ من العمر 24 عامــًا، احتجزته/ 

اختطفتــه قــوات الجيــش الوطنــي فــي أيــار/ 2018، لــدى مــروره علــى إحدى 

نقــاط التفتيــش التابعــة لها على طريق عفرين -كفرجنة بريف محافظة 

حلــب الشــمالي، وبعدهــا بأســبوعين تلقــت “ناديــا” مكالمــة هاتفيــة مــن 

أشــخاص مجهوليــن أخبروهــا أن زوجهــا موجــود فــي “ســجن ســجو” فــي 

مدينــة اعــزاز بريــف محافظــة حلــب، وأنهــا تســتطيع زيارتــه، فذهبــت مــع 

ــن الحقــًا أنهــا اختطفت.  أصدقائهــا وانقطــع االتصــال بهــم، وتبيَّ

ناديا حسن سليمان وزوجها أحمد رشيد

هيفاء جاسم

https://drive.google.com/file/d/1x46TS_3PIXt5HywdK9D4wqIjbT468CMn/view
https://drive.google.com/file/d/1-72vowdPkL89zRz8OV6Z6oRAwhgITx4N/view
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لمدينــة  التابعــة  كبيــر  دار  قريــة  أبنــاء  مــن  أمونــي،  أميــن  محمــد  روشــان 

عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 1976، احتجزتهــا/ 

اختطفتهــا عناصــر مســلحة تنتمــي لفصيــل الحمــزات أحــد الفصائــل فــي 

الجيــش الوطنــي، يــوم الســبت 9/ حزيــران/ 2018 إثــر مداهمــة منزلهــا فــي 

قريــة دار كبيــر، مــع ثالثــة مــن أفــراد عائلتهــا.

لونجيــن محمــد خليــل عبــدو، مــن أبنــاء قريــة الظاهــرة الدنيــا التابعــة لمدينــة 

عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 1995، احتجزتهــا/ 

اختطفتهــا عناصــر فــي “الفرقــة 12” التابعــة لفرقــة الســلطان مــراد التابعــة 

ألحــد الفصائــل الجيــش الوطنــي يــوم اإلثنيــن 25/ حزيــران/ 2018 مــع والدهــا 

محمــد خليــل عبــدو، مــن مواليــد عــام 1968، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي قريــة 

الظاهــرة الدنيــا، واقتادوهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

  

ــا التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب  ــة الظاهــرة الدني روجيــن محمــد خليــل عبــدو، مــن أبنــاء قري

الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2001، احتجزتهــا/ اختطفتهــا عناصــر فــي “الفرقــة 12” التابعــة لفرقــة الســلطان 

مــراد التابعــة ألحــد الفصائــل الجيــش الوطنــي األربعــاء 4/ تمــوز/ 2018 مــع عمهــا كمــال خليــل عبــدو، مــن 

مواليــد عــام 1966، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي قريــة الظاهــرة الدنيــا. واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة. وســجلنا 

اإلفــراج عــن كمــال خليــل عبــدو فــي كانــون األول/ 2018.

نيــروز أنــور بكــر عبــدو، مــن أبنــاء قريــة راجــو التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 

محافظــة حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 17 عامــًا، احتجزتهــا/ اختطفتهــا 

عناصــر مســلحة تنتمــي لفصيل الجبهة الشــامية أحــد الفصائل في الجيش 

ــة راجــو،  ــر مداهمــة منزلهــا فــي قري ــوم الســبت 1/ أيلــول/ 2018 إث ــي ي الوطن

واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة، وتــم اإلفــراج عنهــا الثالثــاء 2/ حزيــران/ 2020.

روشان أموني وزوجها عبد العزيز حجي

لونجين محمد خليل عبدو

نيروز أنور بكر عبدو

https://drive.google.com/file/d/1g9T-ckrOIwhEZdN4gbnJ0D_42eG-A4h8/view
https://drive.google.com/file/d/1g9T-ckrOIwhEZdN4gbnJ0D_42eG-A4h8/view
https://drive.google.com/file/d/1L8a8VzqbGgD4ByBd5ibAhzgoWQ18_Koc/view
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روكــن منــال، مــن أبنــاء قريــة جوقــه التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة 

حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 27 عامــًا، احتجزتهــا/ اختطفتهــا عناصــر 

مســلحة تنتمــي لفصيــل الحمــزات أحــد الفصائــل فــي الجيــش الوطنــي يــوم 

األربعــاء 5/ أيلــول/ 2018، مــع زوجهــا كاوى جمــال، البالــغ مــن العمــر 35 

عامــًا، نشــير إلــى أن روكــن كانــت حامــل فــي شــهرها الثانــي وقــت احجازهــا/ 

اختطافهــا وأنجبــت مولودهــا روكان داخــل مركــز االحتجــاز.

آريــن دالــي حســين، مــن أبنــاء قريــة كيمــار التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 

محافظــة حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 21 عامــًا. احتجزتهــا/ اختطفتهــا 

الجيــش  فــي  الفصائــل  أحــد  الحمــزات  لفصيــل  تنتمــي  عناصــر مســلحة 

الوطنــي يــوم الخميــس 27/ شــباط/ 2020 واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

األحــد 12/ كانــون الثانــي/ 2020 قامــت قــوات الجيــش الوطنــي بحملــة دهــم واعتقــال فــي قريــة كــوركان التابعــة 

لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، تــم توثيــق احتجــاز 11 مدنيــًا بينهــم 3 ســيدة، واقتيادهــم إلــى 

جهــة مجهولــة.

ــا التابعــة  ــة كوتان ــة دهــم واعتقــال فــي قري األربعــاء 8/ نيســان/ 2020 قامــت قــوات الجيــش الوطنــي بحمل

لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 5 مدنيــًا، 

بينهــم 1 ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الثالثــاء 2/ حزيــران/ 2020 احتجــزت عناصــر الشــرطة المدنيــة التابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي فــي منطقــة 

ترحيــن قــرب البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ســيدة مــن أبنــاء مدينــة الســفيرة بريــف محافظــة حلــب 

الشــرقي بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

ــي التابعــة  ــة معبطل ــة دهــم واعتقــال فــي ناحي ــي بحمل ــول/ 2020 قامــت قــوات الجيــش الوطن األحــد 6/ أيل

لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 7 مدنيــًا 

 مجهولــة.
ٍ
بينهــم 2 ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة

روكن منا

آرين دالي حسين

https://drive.google.com/file/d/1dSyC3H-pG9xmx4xtiNplUr-SizJIRFYK/view
https://drive.google.com/file/d/17ri-gGTC7A24ROu_iuRVJjDygRla0YHy/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 اإلنســاني21 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 فيهــا:

االعتــداء علــى الحيــاة والســالمة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، 

والتعذيــب واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى األخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة22 

ــاء23.  ــى البغــاء وكل مــا مــن شــأنه خــدش الحي واالغتصــاب واإلكــراه عل

أثبــت التقريــر وجــود أنمــاط مــن التمييــز بحــق المــرأة فــي عــدد مــن الممارســات، وهــذا يشــكل انتهــاكًا التفاقّيــة 

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة24 والتــي نّصــت علــى األحــكام التــي يجــب علــى الــدول تطبيقهــا 

لحمايــة النســاء مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن التمييــز، كمــا تشــكل خرقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 251325.

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

ل جرائــم ضــد اإلنســانية تشــمل: القتل؛ والتعذيــب؛ واالغتصــاب، واالضطهاد. منهجــي والتــي ُتشــكِّ

إن التزويــج القســري قــد يصــل إلــى مرتبــة جريمــة ضــد اإلنســانية، وكان تنظيــم داعــش اإلرهابــي قــد مارســه 

 واســع، وارتكــب مــن خاللــه جريمــة ضــد اإلنســانية، ومــورس أيضــًا مــن قبــل هيئــة تحرير الشــام لكننا 
ٍ
علــى نحــو

 واســع بســبب صعوبــة معرفــة ذلــك، وبســبب القبضــة 
ٍ
لــم نتمكــن مــن تســجيل هــذه الممارســة علــى نحــو

األمنيــة وخــوف الزوجــة واألهــل.

االنتهــاكات التــي وردت فــي التقريــر والتــي مارســها النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع وُتشــكل جرائم حرب 

تتجســد فــي: العنــف الجنســي، والعنــف ضــد الحيــاة، وخاصــة القتــل بجميــع أنواعــه، والتشــويه والمعاملــة 

القاســية، واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule134 ،134 21  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm ،)1(3 22  الجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى، المادة

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm ،4 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm ،)23  اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة 4)-2هـ

24 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 

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

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule134
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
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
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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تعــرِّف اتفاقّيــة حقــوق الطفــل26 ماهيــة حقــوق الطفــل وتهــدف إلــى حمايــة حقوق األطفــال في جميــع األوقات، 

وتنــصُّ علــى أن الــدول األطــراف )ســوريا طــرف(، تتخــذ ”جميــع التدابيــر التشــريعية واإلداريــة واالجتماعيــة 

والتعليميــة المائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة 

واإلهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال وإســاءة المعاملــة أو االســتغال، بمــا فــي ذلــك اإلســاءة 

الجنســية، ويجــب أيضــًا علــى الــدول األطــراف أن تمنــع بوجــه خاص: )أ( حمــل أو إكراه الطفل على تعاطي أي 

نشــاط جنســي غيــر مشــروع؛ )ب( االســتخدام االســتغالي لألطفــال فــي الدعــارة أو غيرهــا مــن الممارســات 

الجنســية غير المشــروعة ]و[ )ج( االســتخدام االســتغالي لألطفال في العروض والمواد الداعرة“27 ولذلك 

يقــع علــى الدولــة التــزام بمنــع وحمايــة األطفــال مــن االعتــداء الجنســي مــن جانــب الدولــة ومــن جانــب األطــراف 

غيــر الــدول.

ويمنــح القانــون الدولــي اإلنســاني لألطفــال حمايــة عامــة، بوصفهــم مدنييــن ال يشــاركون فــي األعمــال 

العدائيــة28، ويمنحهــم حمايــة خاصــة بوصفهــم أفــرادًا مــن الفئــات المســتضعفة وغيــر مســلحين29 القاعــدة 

30135 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى أن “يتمتــع األطفــال المتأثــرون بالنــزاع المســلح باحتــرام 

خــاص وحمايــة خاصــة” فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

كما ُتقرُّ اتفاقيات جنيف لســنة 1949 وبروتوكوالها اإلضافيان لســنة 1977 على أنه “يجب أن يكون األطفال 

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 آخــر31”، 

ــة  ــر مشــتركين فــي األعمــال العدائي ــى أن األطفــال بصفتهــم أشــخاصًا غي المــادة 3 المشــتركة 32تنــصُّ عل

ــز ضــار، وتركــز أحــكام االتفاقيــات علــى  ــة إنســانية، دون أي تميي ــوا معامل يجــب فــي جميــع األحــوال أن يعامل

حمايــة األطفــال مــن األعمــال العدائيــة، والتأكــد مــن موافاتهــم بالعنايــة الضروريــة واإلغاثــة والحمايــة خاصــة 

لألطفــال الموجوديــن فــي مناطــق النزاعــات المســلحة.

وصحيــح أن المجموعــات المســلحة، باعتبارهــا أطرافــًا مــن غيــر الــدول، ال تســتطيع أن تنضــم رســميًا إلــى 

أطــراف 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.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،26 األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل

27  المرجع نفسه المادة 34.

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians  ،3 28   اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians  ،14 29 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135 ،135 30 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

31 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

32   اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى 1949، المادة 3، 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1

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/geneva-convention-1
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وقــد نــال الحظــر علــى تجنيــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة صفــة القانــون الدولــي العرفــي، وهــذا الحظــر، الــذي 

ُنــص عليــه فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة تــم توســيع نطاقــه ليشــمل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 

ويوضــح النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أنه في حالتي النزاع المســلح الدولي والنزاع 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 حــرب33.

 

علــى الرغــم مــن وجــود ترســانة قانونيــة بمــا فيهــا قــرارات مجلــس األمــن الدولــي تنــصُّ علــى احتــرام حقــوق 

النســاء واألطفــال بمــا فيهــم الطفــالت، لكــن النظــام الســوري المســيطر علــى الدولــة الســورية كان الجهــة 

األولــى التــي 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 

ــة عقــد مــن  ــدَّ لقراب ــزاع الســوري الــذي امت ــم حــرب، واســتبيح القانــون الدولــي علــى نحــو شــامل فــي الن جرائ

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:

علــى النظــام الســوري الوفــاء بتعهداتــه بنــاء علــى مصادقتــه علــى اتفاقيــة ســيداو34، وتنفيــذ توصيــات 	 

اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك التعليــق العــام 3530؛ واحتــرام العهديــن 

ــم  ــم ضــد اإلنســانية وجرائ ــكاب الجرائ ــي عــن ارت ــات جنيــف، والتوقــف بالتال يــن36 واتفاقي الدولييــن الخاصَّ

الحــرب.

علــى جميــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن النســاء المحتجزات تعســفيًا، وبشــكل خــاص على خلفية 	 

النــزاع المســلح، وااللتــزام بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة باحتجــاز الفتيــات، بمــا يتضمــن الفصــل عــن الرجــال، 

والتفتيــش والحراســة النســائية، وتنفيــذ بروتوكــوالت لتفتيــش الســجناء عند دخولهم فــي الحجز للتبليغ 

داخليــًا عــن حــوادث العنف الجنســي.

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

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

34   المرجع )4(.

 https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30 ،35 األمم المتحدة، التوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت  النزاع وما بعد انتهاء النزاع

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ،36 األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ،األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

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://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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ــدور 	  ــزاع الســوري وقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة ب ــزام بقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالن االلت

أطــراف النــزاع فــي حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي وبشــكل خــاص 371325 و382122.

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.	 

إتاحــة الحمايــة واألمــن لعمــل وتنقــل النســاء وتقديــم الدعــم لهــن ووقــف كافــة أشــكال التضييــق وقمــع 	 

الحريات.

دعــم الجهــود التــي تبذلهــا النســاء فــي مكافحــة العنــف الواقــع عليهــن والتخفيــف مــن التداعيــات 	 

علــى حياتهــن. النــزاع  يفرضهــا  التــي  االقتصاديــة واالجتماعيــة 

تجنيــب النِّســاء ويــالت الحــرب عبــر اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة لضمــان إيقــاف جميــع أشــكال 	 

االنتهــاكات الواقعــة علــى المــرأة، وضمــان وضــع النســاء المحرومــات مــن حريتهــن فــي أماكــن منفصلــة 

عــن الرجــال.

توسيع المشاركة الفعالة للمرأة في كافة التشكيالت السياسية وضمن مسار عملية السالم.	 

 

إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:

تأميــن حمايــة ومســاعدة للنســاء المشــردات قســريًا مــن نازحــات والجئــات، وخصوصــًا األطفــال 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 أطفــال 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:	 

مســاعدة دول الطــوق وتقديــم كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة فــي هــذه الــدول التــي 	 

تحتضــن العــدد األعظــم مــن الالجئــات.

يجــب فــي الحــدِّ األدنــى الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بزيــارة مراقبيــن دولييــن بمــن فيهــم لجنة 	 

التحقيــق الدوليــة المســتقلة لمراكــز احتجــاز النســاء، دوَن قيد أو شــرط.

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

38   األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 2122 )18 تشرين الثاني 2013(.
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إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائم 	 

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 والتي بلــغ بعضها حــدَّ الجرائم 	 

ضــدَّ اإلنســانية يتوجــب علــى اللجنــة إبــراز مــا تقــوم بــه فــي ســوريا، فجهودهــا غيــر ملحوظــة بالنســبة لنــا، 

ــة والجماعــات فــي ســوريا، كمــا نوصــي الناجيــات  ــدَّ مــن أن تكثــف مــن عملهــا علــى الحــاالت الفردي وال ب

بالتواصــل الفــردي مــع اللجنــة وتقديــم الشــكاوى، وعلــى اللجنــة المبــادرة فــي توســيع نقــاط عملهــا.

 

إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة:

علــى المقــّررة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــدَّ المــرأة وأســبابه وعواقبــه تكثيــف جهودها في ســوريا؛ نظرًا 	 

لحجــم العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة الســورية، علــى وجــه الخصــوص مــن قبــل الحكومــة الســورية 

نفســها، مقارنــة بأيــة امــرأة تحــت ظــلِّ أيــة حكومــة فــي العالم وبشــكل خاص النســاء في مراكــز االعتقال 

التابعــة للنظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة.

 

إلى الدول األوروبية واالتحاد األوروبي:

ــران وروســيا، 	  ــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســين، إي ــات االقتصادي ــرة العقوب ــدَّ مــن رفــع وتي ال ُب

وهــذا أمــر بإمــكان االتحــاد األوروبــي تطبيقــه بفاعليــة كبيــرة، وتبقــى مطالــب حمايــة المدنييــن والمناطــق 

اآلمنــة أمــرًا أساســيًا، لكــنَّ العقوبــات االقتصاديــة أمــر فّعــال.

تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي إعــادة تأهيــل الضحايــا، ودمجهــنَّ 	 

فــي المجتمــع مــرة أخــرى.

دعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء.	 

إن ســوريا هــي مــن أســوأ بلــدان العالــم مــن ناحيــة ارتــكاب عدة أنماط مــن االنتهاكات بحق المــرأة وبالتالي 	 

فهــي بحاجــة لكــم أكبــر مــن المســاعدات مقارنــة مــع دول ومناطــق أخــرى، وبشــكل خــاص علــى اعتبــار أن 

االنتهــاكات مــا زالت مســتمرة حتــى اآلن. 

دعم مســار المحاســبة القضائية، بما في ذلك دعم والية اآللية الدولية المحايدة 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 

39284/71؛ وكذلــك دعــم مســار التقاضــي عبــر الواليــة القضائيــة العالميــة.

 .https://undocs.org/ar/A/RES/71/248 ،)2017 39  األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة 71/ 248 )11 كانون الثاني

https://undocs.org/ar/A/RES/71/248


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: 35

التقرير السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

إصدار تقرير خاص عن االنتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.

 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المسقلة

التحقيق في الحوادث الواردة في التقرير واالستفادة منها خالل اإلعداد للتقرير القادم.

 

التابــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمــات اإلنســانية  إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

والدوليــة: المحليــة  واإلغاثيــة 

ــب ضغــوط وابتــزاز النظــام 	  تنســيق عمليــات المســاعدة اإلنســانية بحســب المناطــق األكثــر تضــررًا، وتجنُّ

الســوري بهــدف تســخير المســاعدات لصالحه.

تخصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل الناجيــات وبشــكل خــاص اللواتــي تعرضــن للعنــف ولالســتغالل 	 

الجنســي، والتزويــج القســري، وبحســب المناطــق األكثــر تضــررًا.

التوســع فــي دعــم الخدمــات التــي تقــدم لضحايــا العنــف مــن النســاء والفتيــات وبشــكل خــاص ضحايــا 	 

العنــف الجنســي، بمــا فيهــا خدمــات المــأوى، والعــالج وإعــادة التأهيــل، وتقديم المشــورة، وكفالة مالءمة 

الخدمــات لالحتياجــات الخاصــة بالنســاء والفتيــات، مــع إعطــاء األولويــة للنســاء الحوامــل وحــاالت الوالدة 

واألمهــات المرضعــات.

أســرهن 	  قبــل  مــن  للنبــذ  تعرضــن  واللواتــي  المعنفــات  للنســاء  خاصــة  وحمايــة  رعايــة  دور  إنشــاء 

. تهــن مجتمعا و

 

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 والتعذيــب والتشــريد القســري، 

وتســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى معانــاة المــرأة الســورية فــي مخيمــات النــزوح واللجــوء ومراكــز االحتجــاز.

 	

إلى دول الجوار:

ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، وبشــكل خــاص النســاء منهــن واحتــرام 	 

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 المجتمعات 

المحليــة فــي دول اللجــوء.
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المفوضية العليا لشؤون الالجئين:

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 من أرســل أخبــار ومعلومات وبشــكل خاص 

الضحايــا الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليــون، الذيــن ســاهمت معلوماتهــم فــي تعزيــز البيانــات 

واألدلــة فــي مختلــف الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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