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مجلس حقوق اإلنسان
الدورة السابعة والثالثون
 26شباط/فبراير  23 -آذار/مارس 2018
البند  4من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها.

”فقدت كرامتي“ :العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية
العربية السورية
ورقةةة فرفةةة اجتمةةاة للجنةةة التحقيةةق الدوليةةة المسةةتقلة المعنيةةة
بالجمهورية العربية السورية

موجز
ظةةل العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني ضةةد النسةةال والتتيةةات والرجةةال
واألوالد قضية مستديمة في سوريا منةذ االنتتاضةة فةي عةام  .2011ويلجة
أطراف النزاة إلى العنف الجنسي ك داة لبث الرعب ولإلذالل وللعقوبة ،أو
فةةي إطةةار نظةةام اجتمةةاعي متةةرو  ،كمةةا يحةةدث فةةي حالةةة المجموعةةات
اإلرهابية .وفي حين تؤثر المعاناة الهائلة الناجمة عن هذه الممارسات علةى
السوريين من جميع الخلتيات ،فةنن النسةال والتتيةات يتة ثرن بوةورة فيةر
متناسبة ويقعةن ضةحية لهةا ألسةباب عديةدة ،بلة النظةر عةن الجةاني أو
المنطقة الجلرافية.
وقةةةد ارتكبةةةت القةةةوات الحكوميةةةة والميليشةةةيات المرتبطةةةة بهةةةا
االفتوابات واالنتهاكات الجنسية ضد النسال والتتيات وأحياناً ضد الرجال
البرية ،واللارات على المنازل إللقال القب على المحتجةين
أثنال العمليات ِّ
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ومن يعتقد أنهم من داعمي ا لمعارضة ،وفي نقةاط التتتةي  .وفةي االحتجةاز
تخضع النسال والتتيةات للتتتةي االقتحةامي المهةين واالفتوةاب ،وأحيانةاً
لالفتواب الجماعي ،في حين يكون افتواب المحتجزين الةذكور فةي أعةم
الحةةاالت باسةةتخدام بع ة األجسةةام ويخضةةعون أحيان ةاً لتشةةويع األعضةةال
التناسلية .وقد تم توثيق افتواب النسال والتتيات فةي  20فرعةاً مةن فةروة
المخةةابرات السياسةةية والعسةةكرية التابعةةة للحكومةةة ،وافتوةةاب الرجةةال
واألوالد فةةي  15فرع ةاً .ويتسةةتخدم العنةةف الجنسةةي ضةةد اإلنةةاث والةةذكور
إلرفامهم على االعتراف والنتزاة معلومات وكوسيلة للعقاب وكةذل لبةث
الرعب في مجتمعات المعارضةة .وكانةت عمليةات االفتوةاب وفيةره مةن
أعمةةال العنةةف الجنسةةي التةةي قامةةت بهةةا القةةوات الحكوميةةة والميليشةةيات
البرية واللارات على المنازل وفي نقاط التتتي
المرتبطة بها أثنال العمليات ِّ
تشكل جزلاً من هجوم منهجي ضد سكان مدنيين وتبلغ حةد
وأثنال االحتجاز ت ِّ
الجرائم ضد اإلنسانية .وبعد شهر شباط/فبراير  2012أوبحت هذه األعمال
تشكل جرائم حرب تتمثل فةي االفتوةاب وفيةره مةن أشةكال العنةف
أيضاً ت ِّ
الجنسي ،بما في ذل التعذيب واالعتدال على الكرامة الشخوية.
وقد تةم أيضةاً توثيةق قيةام أفةراد المجموعةات المسةلحة بافتوةاب
اإلناث ،رفم أن هذه الحوادث كانت أقل كثيراً من عمليات االفتواب التةي
تشةكل عمليةات
قامت بها القةوات الحكوميةة والميليشةيات المرتبطةة بهةا .و ِّ
االفتوةةاب وفيرهةةا مةةن أشةةكال العنةةف الجنسةةي التةةي ارتكبهةةا أفةةراد
المجموعةةات المسةةلحة بعةةد شةةباط/فبراير  2012جةةرائم حةةرب تتمثةةل فةةي
االفتواب وفيره من أشكال العنف الجنسي ،بما في ذل التعذيب واالعتدال
على الكرامة الشخوية .وتتنافى هةذه األعمةال أيضةاً مةع المعةايير الدوليةة
والحريةة وأمةن
األساسية لحقةوق اإلنسةان بمةا فةي ذلة الحةق فةي الحيةاة
ت
الشخص والحق فةي عةدم التعةر ل لتعةذيب وفيةره مةن أشةكال المعاملةة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والحق في التمتع ب على مستوى ممكن مةن
الوحة البدنية والعقلية.
وتسببت هيئة تحرير الشام (التي تتسيطر عليها قيادة ما كان يتعةرف
باسم جبهة النورة) في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها فةي أذى نتسةي
وبةةدني شةةديد للنسةةال والتتيةةات والرجةةال ،بسةةبب فرضةةها القواعةةد الدينيةةة
للملبس ،وحرمان النسال والتتيات من حريتهن في التنقل بدون أحد األقربةال
الذكور .وكانت التتاوى الموجهة رسمياً إلى السكان المقيمين تحت سةيطرة
هيئة تحرير الشام تؤثر بوورة فير متناسبة على النسال والتتيةات ويظهةر
منها معاملة تمييزية على أساس الجنس ،وهو ما يتمثِّل انتهاكاً للمعايير الدولية
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لحقوق اإلنسان .وقيام هيئةة تحريةر الشةام ومختلةف المجموعةات المسةلحة
تشةكل
باستخدام محاكم فير مرخَّ ص بها إلعدام النسال واألقليةات الجنسةية ي ِّ
جريمة حرب تتمثَّ ل في القتل وتتنافى بوةورة خطيةرة مةع القواعةد الدوليةة
والحرية وأمن الشخص والحق
لحقوق اإلنسان ،بما في ذل الحق في الحياة
ت
في عدم التعر ل لتعذيب وفيره من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسةانية
أو المهينةةة والحةةق فةةي التمتةةع ب ة على مسةةتوى ممكةةن مةةن الوةةحة البدنيةةة
والعقلية.
وعندما كان تنظيم الدولة اإلسةالمية فةي العةراق والشةام فةي ذروة
قوتع فننع مارس التمييز ضد النسةال والتتيةات واألقليةات الجنسةية كسياسةة
عامة .وتكرَّ ر رجم النسال والتتيات بتهمة الزنا وإعدام المثليةين جنسةياً فةي
المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولةة اإلسةالمية ،كمةا تكةرَّ ر الةزوا
القسري للنسال والتتيات من المذهب الستني بمقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وفر نظام الحكم ل تنظيم الدولة اإلسةالمية وضةع النسةال والتتيةات تحةت
سيطرة األقارب الذكور ،وبذل قيَّد فعلياً حريتهن فةي التنقةل وأبعةدهن عةن
الحياة العامة .وكانت عقوبة الجلةد تتطبَّةق علةى مةن تتبةدي انتهاكهةا لقواعةد
الملبس الوارمة التي يتطبقها تنظيم الدولة من بين النسال عموماً ولكن أيض ًا
تشةكل هةذه األفعةال
على فتيات وليرات السن ال يتجاوزن سن العاشرة .وت ِّ
جريمة حرب ت تمثل في التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسةانية واالعتةدال
تشكل عمليات اإلعةدام كةذل جريمةة
على الكرامة الشخوية ضد النسال .وت ِّ
حرب تتمثل في القتل وتبلغ أيضاً حد االنتهاكةات الخطيةرة للقواعةد الدوليةة
ل حقوق اإلنسان ،بما في ذل إنكار الحق في الحياة والحق فةي التحةرر مةن
التمييز .كما أن الجرائم الموثَّقة جيداً التي ارتكبهةا تنظةيم الدولةة اإلسةالمية
وقيامع ببث الرت عب بين السكان المدنيين فةي محةافظتي الرقةة وديةر الةزور
شة َّكلت جةةزلاً مةةن هجةوم واسةةع االنتشةةار أو منهجةي ضةةد سةةكان مةةدنيين.
واستهداف األقليات الجنسية وحرمانها من حقوقها األساسية يعني أن معاملة
تنظيم الدولة اإلسالمية لألقليات الجنسية ش َّكلت جريمة ضد اإلنسانية تتمثةل
في االضطهاد.
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أوالً  -مقدمة
تدمرة في النزاة السوري منةذ
 - 1كان العنف الجنسي والجنساني سمة م ِّ
بدايتع( .)1ومع تضاعف أعةداد األطةراف المتقاتلةة تضةاعتت أيضةاً أشةكال
العنف الجنسي والجنساني ،وأوبحت موثَّقة اآلن في كل محافظة تقريباً من
محافظات البلد ،وتشمل االفتواب واالعتةدال الجنسةي والتعةذيب الجنسةي
واإلذالل الجنسي .وفي حين أن السوريين من جميع الخلتيات يعانون بةدون
حدود نتيجة العنف الجنسي والجنساني فنن النسال والتتيات يت ثرن بوةورة
فير متناسبة وتعرضن لإليذال ألسباب عديدة ،بل النظر عةن الجةاني أو
المنطقة الجلرافية .والعنف الجنسي والجنساني ال يقتور في آثاره العميقة
تحطةم األسةرة ويتعرقةل جهةود
فقط على الناجين منع ولكن يمكةن أيضةاً أن ي ِّ
إحراز السالم الدائم .واللياب شةبع الكامةل للمسةاللة عةن هةذه االنتهاكةات
يؤدي إلى استدامة دورة العنف الذي يظهر في العار وتكريس المظالم داخل
المجتمعةةات المتة ثرة .ولكةةي تةةنجح أي جهةةود سياسةةية وأي جهةةود لتحقيةةق
الموالحة ،يجب إحقاق العدالة والجبر للناجين وأن يتو َّفر لهم ما يكتةي مةن
الدعم النتسي وإعادة الت هيل.
__________

(” )1يدل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على حوادث أو أنماط العنف الجنسي
اإلدرا في القائمة وفقاً لقرار مجلس األمن  ،))2010( 1960أي
(ألفرا
االفتواب أو االستعباد الجنسي أو البلال القسري أو الحمل القسري أو التعقيم
القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على هذه الدرجة من الخطورة،
يتمارَ س ضد النسال أو الرجال أو األطتال .وتقع هذه الحوادث أو األنماط أثنال
النزاعات أو ما بعدها أو في الحاالت األخرى المثيرة للقلق (الوراعات السياسية على
سبيل المثال) .ولها أيضاً ولة مباشرة أو فير مباشرة بالنزاة أو الوراة السياسي
ذاتع ،أي ث مة عالقة زمانية و/أو جلرافية و/أو سببية .وباإلضافة إلى الطابع الدولي
لهذه الجرائم المشتبع بها (التي يمكن أن تتشكِّل ،تبعاً للظروف ،جرائم حرب أو جرائم
ضد اإلنسانية أو أعمال إبادة جماعية أو فيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان) ،قد تتضح الولة بالنزاعات في السمات الشخوية للجاني/للجناة
ودوافعع/دوافعهم ،والسمات الشخوية للمجني عليع/المجني عليهم ،وظروف اإلفالت
من العقاب/تتك الدولة ،واألبعاد العابرة للحدود و/أو كونها تنته بنود اتتاق ما لوقف
إطالق النار“ (انظر  ،A/66/657–S/2012/33التقرة ” .)3العنف الجنساني هو أي فعل
ضار يستهدف أفراداً أو مجموعات من األفراد على أساس نوة الجنس .ويمكن أن
يشمل العنف الجنساني العنف الجنسي والعنف المنزلي واالتجار بالبشر والزوا
القسري/المتبكر والممارسات التقليدية الضارة“( .انظر  ،A/HRC/27/21التقرة  ( 3تحذفت
إشارة االستشهاد الداخلية)).
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تركز هذا التقرير على ارتكاب العنف الجنسي والجنساني مةع بةدل
 - 2وي ِّ
االضطرابات في آذار/مةارس  2011وحتةى كةانون األول/ديسةمبر .2017
وفي حين أنع ينوب على حوادث وأنماط سبقت بدايةة النةزاة المسةلح فةي
شباط/فبراير  2012فننع يركز أساساً على سةلو األطةراف فةي الحةاالت
الالحقة من النزاة المسلح فير الدولي.
 - 3ومع تزايةد تعقيةد النةزاة السةوري ،تزايةدت أيضةاً طريقةة ارتكةاب
العنف الجنسي والجنساني وأشكالع ونطاق الجناة .وكانت القوات الحكومية
هةةي التةةي تقةةوم بةةالحوادث األوَّ ليةةة مةةن العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني أثنةةال
البرية وفي نقاط التتتي وأثنال احتجاز الضحايا .وكان من نتيجةة
العمليات ِّ
ظهور الجماعات المتطرفة ،بما فيها الجماعات اإلرهابية مثل تنظيم الدولةة
اإلسالمية في العراق والشام وجبهة فتح الشام ،أن خضعت النسال والتتيات
واألقليات لمجموعة أوسع من االنتهاكات تشمل اإلعدام وتقييد حرية التنقةل
وتقييدات الملبس وما أعقب ذل من العقوبة الجسةدية عنةد انتهةا القواعةد
المتروضة.
 - 4ويستند هذا التقرير إلةى  454مقابلةة مةع النةاجين وأقةارب النةاجين
وشهود العيان والهاربين من الخدمة وممارسي الرعاية الوةحية والعةاملين
الطبيةةين والمحةةامين وأعضةةال المجتمعةةات المتةة ثرة .وكانةةت المقةةابالت
شخوةية ،بةدون اسةتثنال تقريبةاً ،بسةبب حساسةية الموضةوة .وسةمح هةةذا
االتوال بنقامة الثقة وبنجرال تقييم قوي للموداقية في سياق العنف الجنسي
والجنسةاني .وكانةةت الحةاالت التةةي تحققةت فيهةةا معةايير األدلةةة واألسةةباب
المعقولة لالعتقاد بوقةوة األحةداث وأنماطهةا علةى النحةو المووةوف هةي
وحدها التي ش َّكلت أساساً لهذا التقرير .وفي بع أكثر الحاالت خطورة ،تم
الحوول أيضاً على أدلة وثائقية داعمة لإلوابات الجسدية والعال الطبي.
 - 5و ال يتم دائم ًا اإلبالغ عن جميع حاالت العنف الجنسي أثنةال النةزاة
أو فةةي أوقةةات السةةالم .والتحةةديات التةةي ينطةةوي عليهةةا توثيةةق االنتهاكةةات
الجنسية والجنسانية تشمل الووم االجتماعي والثقافي الذي ينشة عةن هةذه
الحوادث .ويتقلل ذل كثيراً من استعداد الناجين للكشف عن العنف الجنسةي
الذي لحق بهم .ويستدعي األمر في كثير من األحيان شهوراً أو سنوات لكي
يتم َّكن الناجون من مناقشة معاناتهم ،إن حدث ذل على اإلطالق ،نظةراً ألن
اللوم يقع عليهم في كثير من األحيان بسبب األحةداث وبسةبب إلحةاق العةار
ب سرهم .وتشمل التحديات اإلضافية في توثيق هذه االنتهاكات انختا تدفق
الالجئين القادرين على ملادرة الجمهورية العربية السةورية ،ممةا أدى إلةى
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انختةةا إمكانيةةة الووةةول إلةةى النةةاجين المحتملةةين مةةن العنةةف الجنسةةي
والجنساني.
 - 6وتتراوح العواقب التي تلحق باإلناث الناجيات من العنف الجنسي من
تهديد حقيقي جداً يتمثل في الطالق والطرد مةن األسةرة والقتةل دفاعةاً عةن
الشرف ،وخاوة في المناطق التي يللب عليها الطةابع المحةا ِّفظ .وبالنسةبة
للنسال ا للير متزوجات والتتيات فنن ذل يعني إنهال أي احتماالت للةزوا .
ويظل كثير من النةاجين  -نسةا ًل ورجةاالً  -فةي حالةة إنكةار وال يسةتطيعون
الووول في أمان إلى العال وخدمات الوحة العقلية حتى في حالة توفرها.
وفي الحةاالت القوة وى ،ووةتت الناجيةات مشةاعر الرفبةة فةي االنتحةار
وقا مت بعضهن في نهاية المطاف بقتةل أنتسةهن .ويعةاني الضةحايا الةذكور
أيضاً مةن مشةاكل طويلةة األجةل فةي مجةال الوةحة البدنيةة والعقليةة منهةا
االكتئاب الذي يتاقم منع في كثير من األحيةان عةدم القةدرة علةى االعتةراف
لآلخرين بما واجهوه  ،ويرجع ذل في جانب كبير إلةى الخةوف مةن توةور
ضياة الرجولة الذي يمنعهم من أدال أدوارهم الجنسانية التقليدية.

ثانياً  -الحكومة والميليشيات المرتبطة بها
تعرَّ بيتي لالجتيةاح فةي كةانون األول/ديسةمبر  ..وأخبرنةي أحةد ضةباط
األمن أن أذهب إلى فرفتي وجال ورائي إلى اللرفة .وبدأ يتهينني ويقول لي
إنع ”سيتعلها معي“ وأنني لن ”أكون نظيتة أبد ًا بعد ذل “ .وورخت ولكن لم
ي ت أحد.
إحدى الناجيات من االفتواب ،درعا2012 ،

أخذ الضابط فتاتين ووضع وجهيهما علةى المكتةب وافتوةبهما واحةدة تلةو
األخرى .وحاولت التتاتان مقاومتع ولكن لم تسةتطيعا فعةل أي شةيل .وبعةد
ذل أخبرني الضابط ”هل ترى ما فعلتةع بهمةا ،سةوف أفعةل ذلة بزوجتة
وابنت “.
أحد الرجال المحتجزين ،فرة دمشق لألمن السياسي2014 ،
 - 7وقعت الحوادث التي تم التبليغ عنها من العنةف الجنسةي والجنسةاني
علةةى يةةد القةةوات الحكوميةةة ،وذلة أساس ةاً أثنةةال االحتجةةاز ،وأحيانةاً أثنةةال
اللارات على المساكن ،في تةاري يسةبق واليةة اللجنةة .ومنةذ آذار/مةارس
 ،2011أدت زيادة الحدة في العمليات العسكرية إلى مزيد من التتاعالت بين
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القوات الحكومية والسكان ،بمن في ذل المشتبع في انتمائهم إلى المعارضة،
وبالتالي زادت فرص حدوث االنتهاكات الجنسية والجنسانية.
البريةة واللةارات
 - 8وفي المراحل األولى من النزاة ،أتاحت العمليات ِّ
على المساكن نطاقةاً أوسةع لحةدوث سةيناريوهات االنتهاكةات .ومةع تكةاثر
المجموعةةات المسةةلحة وحوةةولها علةةى األسةةلحة الثقيلةةة ،بةةدأت القةةوات
الحكومية تتعطي األولوية الستخدام الضربات الجويةة ،ممةا أدى إلةى نقةص
التتاعل بين القوات الحكومية والسكان عموماً .ومع تقدم سير النزاة ،حدثت
معظم االنتهاكات الجنسية والجنسانية التي ارتكبتهةا القةوات الحكوميةة فةي
نقاط التتتي أو أثنال االحتجاز .وعندما بدأ عدد المحتجزين السابقين الةذين
يعبرون إلى بلدان مجاورة في التناقص ،تناقوت أيضاً فروة رسم وةورة
شاملة عن االنتها كات الجنسية والجنسانية التةي تحةدث فةي االحتجةاز لةدى
الحكومة في عامي  2016و . 2017وباإلضافة إلى ذل  ،ظل األشخاص في
المناطق التي أعادت القوات الحكومية االستيالل عليها باستخدام الميليشيات
الشيعية في أحيان كثيرة ،يحجمون عن مناقشة األحداث التي وقعت في هذه
المناطق خوفاً من األعمال االنتقامية.

ألف  -االفتواب والعنف الجنسي أثنال العمليات البرية
 - 9بعد اندالة االحتجاجات المناهضة للحكومة فةي آذار/مةارس ،2011
قامت السلطات السورية على التور تقريباً بحملة من االعتقةاالت الجماعيةة
إلخماد المظاهرات .واستمرت االعتقاالت ب عةداد كبيةرة حتةى عةام 2014
(انظةةر  ،A/HRC/31/CRP.1التقةةرة  )18مةةع حةةبس بع ة المحتجةةزين طةةوال
سنوات .وفي إطار هذه الحملة قام الجي السوري والقوات األمنية السورية
بعمليات تتتي من بيت لبيت بحثاً عن األشخاص الذين اعتبرتهم مطلةوبين،
وكانت هذه العمليات تجري في معظمها أثنال الليل وفي ساعات التجر .وفي
البداية ،كان التتتي يجري للقب على المحتجين ،ولكةن نطاقةع اتسةع مةن
منتوف عام  2011فواعداً ليشمل األفراد الذين يشتبع في انتمائهم للجي
السوري الحر الذي تش َّكل حديثاً.
 - 10ومةةع توةةاعد االشةةتباكات لتوةةل إلةةى حةةد النةةزاة المسةةلح ،تمةةت
االسةةتعانة باللةةارات أيضةاً فةةي إطةةار عمليةةات بريةةة عسةةكرية تهةةدف إلةةى
االحتتةةاظ بسةةيطرة الحكومةةة علةةى تل ة المنةةاطق أو اسةةتعادتها .واتسةةمت
مةةداهمات البيةةوت بةةالقب علةةى الرجةةال وب ةالعنف الجنسةةي ضةةد النسةةال
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والتتيات ،وكذل قتل الرجال والنسال وقتةل األطتةال أحيانةاً .وأعقبةت هةذه
األعمال في كثير من األحيان أعمال نهب وتدمير للممتلكات الشخوية.
 - 11ويربط الناجون من العنف الجنسي والهاربون مةن الجةي السةوري
عمليات افتوةاب النسةال والتتيةات أثنةال اللةارات المنزليةة للقةب علةى
الرجال ،باالفتواب الذي يتعتبر عقوبة للتمةرد وطريقةة لةردة المعارضةة.
وتوف امرأة في إحدى المقابالت كيف ظهر نق على حةائط أثنةال عمليةة
برية في الحرا (درعا) يقول ”رجالكم في سجوننا ونساؤكم على حجورنا“،
وفسرتها ب نها أعمال انتقامية من الرجال المعارضين والنسال المعارضةات
للحكومة.
 - 12وكانت القوات الحكومية أساس ًا هي التي تقوم بلارات على المنةازل
في التترة من نيسان/أبريل  2011حتى عام  .2015ولكةن معظةم اللةارات
على المنازل جرت قبل آب/أفسةطس  2012عنةدما بةدأت القةوات الجويةة
السورية تستخدم قواتها الجوية لردة تقدم المعارضة في المراكز الحضرية.
وأدى االعتماد على الضربات الجوية وتنقالت السكان الداخلية علةى طةول
خطوط الدعم إلى تقليل الحاجة إلى العمليات البرية ،وكنتيجةة منطقيةة ،أدى
ذل إلى تقليل فرص القب على المعارضين .وأدت هذه التطورات مجتمعة
إلى تقليل كبير في اللارات المنزلية .وبعد تدخل االتحاد الروسةي عسةكرياً
في أواخر عام  ،2015زاد اإلقالل من العمليات البرية.
 - 13وفي عام  2011كان الجةي السةوري يقةوم بمعظةم اللةارات علةى
البيوت .وفي العام التالي ،بدأت القوات الحكوميةة تعتمةد بكثافةة أكبةر علةى
اللجان الشةعبية (الميليشةيات المواليةة للحكومةة والتةي تتعةرف أيضةاً باسةم
الشبيحة) ،وهي لجان تت لف أساساً من أفراد مةن الشةيعة أو مةن العلةويين،
ولذل يتنظر إليهم بين األهالي من السنة باعتبارهم أقل تعاطتةاً معهةم .وفةي
كثير من الحوادث الموثَّقة طوال عامي  2011و 2012كانت القوات البرية
تتكةةوَّ ن مةةن خلةةيط مةةن الجةةي السةةوري والميليشةةيات المواليةةة للحكومةةة.
وشاركت اللجان الشعبية من القرى الشيعية بالقرب من تحمص في العمليات
دعماً للقوات الحكومية وارتتكبت االفتوابات في هذه العمليات .وتم تعزيةز
الميليشيات السورية نتسها بميليشيات شيعية أجنبية في أوائةل عةام ،2012
وجعل ذل من العسير في كثير مةن األحيةان علةى الضةحايا التعةرف علةى
المهاجمين عليهم .وفي حاالت أخرى ،بما في ذل في تحمص ،كانةت فةروة
مثل فروة مخابرات القوات الجوية تعمل وحدها أو باالقتران مع الميليشيات
الموالية للحكومة أثنال العمليات البرية.
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 - 14وفي حين أن الهدف الرئيسةي لللةارات المنزليةة كةان القةب علةى
الرجال الذين يتعتقد إنهم من داعمةي المعارضةة ،فقةد أتاحةت هةذه اللةارات
فروة إلخماد المعارضة بطرق أخرى .وشملت هذه الطرق بث الرت عب من
خالل العنف الجنسي وأعمال القتل والنهةب .وفةي داخةل البيةوت لةم تشةهد
النسال والتتيات فقط القب على األقارب الذكور وقتلهم ولكنهن كةنَّ أيضةاً
أول ضحايا العنف الجنسي بهدف إلحاق الحد األقوى من الرت عب واإلذالل
بالسكان .وحدث العنف الجنسي في معظةم األحيةان فةي شةكل االفتوةاب،
وأحياناً االفتواب الجماعي من جانب ما يول إلى ستة من الجناة ،وكانت
تأسةةر الضةةحايا ،بمةةن فةةيهم األزوا واألطتةةال ،مةةرفمين علةةى مشةةاهدة
االفتواب .وحدث افتواب فتيات ال تزيد أعمارهن عن التاسعة والقةب
عليهن .وفي كثير من األحيان كان يتم افتواب عدة نسال وفتيات في تأسرة
واحةةدة .وأحيانةةاً كةةان يةةتم إلحةةاق المزيةةد مةةن اإلذالل بالنسةةال والتتيةةات
بافتوةةابهن علن ةاً خةةار البيةةوت أو إرفةةامهن علةةى السةةير عاريةةات فةةي
الشوارة.
 - 15وتوضح المعلومات التي جمعتهةا اللجنةة أن أعمةال العنةف الجنسةي
المرتكب ة أثنال اللارات المنزلية لم تكن حوادث معزولة ولكنها كانت تجةري
باألحرى في إطار نمط ت
شوهد في كل أنحال البلد .وجمعت اللجنة إفادات من
موادرها األوَّ لية عن العنةف الجنسةي أثنةال اللةارات المنزليةة بةين عةامي
 2011و 2014في محافظات درعا (طتس والحرا وبورى الشام ومدينة
درعا وإبطع وإنخل وتسيل)؛ وحمةص (القتوةير وكتةر عايةا وبةاب عمةرو
وكرم الزيتون ومدينةة حمةص والطيبةة والحولةة)؛ ودمشةق (مدينةة دمشةق
و سقبا واليرمو )؛ وحماة (مدينة حماة والتمانعة)؛ والالذقية (الحتة)؛ وريف
دمشق (الزبداني) .ووردت معلومات قابلة للتوديق من موادر ثانويةة مةن
العةةاملين فةةي مجةةال الوةةحة وأقةةارب النةةاجين بش ة ن االنتهاكةةات الجنسةةية
المرتكبة في التترة بين  2011و 2015في محافظات إدلب (جسر الشةلور
وحمص (باب السباة)؛ ودير الزور؛ ودمشق (القزاز
وتتتناز ومدينة إدلب)؛ ت
وداريا).
 - 16وتذ َّكرت إحدى النسال كيف أنع في الساعة الخامسة وباحاً في أحةد
أيام حزيران/يونيع  ،2011اقتحم جنود يلبسون الزي العسةكري إلةى جانةب
ميليشيات موالية للحكومة بيت أسرتها في مدينةة حمةاة وضةربوها بمةؤخرة
بندقية وافتوبوها أمام أخيها .وبعد ذل في نتةس الشةهر ،افتوةب أربعةة
جنود امرأة في طتس (درعا) ،أمةام زوجهةا وأطتالهةا الثالثةة .وفةي معظةم
اللارات والعمليات البرية كان ضحايا االفتواب من النسال والتتيات ولكن
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اللجنة وثَّقت أيضاً افتواب الرجال في حالتين .وووف أحد األشخاص في
مقابلة كيف اقتحم رجال الميليشيات الموالية للحكومة بيتع ،بعد انتقال القوات
الحكومية إلى حي باب عمرو فةي مدينةة تحمةص فةي شةباط/فبراير ،2012
وقتلوا خمسة من أقاربع الذكور وأرفموه على مشةاهدة افتوةاب جمةاعي
لزوجتع وابن تيع ،وكالهما قاور .وبعد ذلة تةم افتوةاب الشةخص موضةع
المقابلة أمام أسرتع .وفي أوائل عةام  ،2013تةم افتوةاب رجةل آخةر مةن
الذين تمت مقابلتهم وأبلغ عن أن قوات الحكومة افتوبتع بعنف عندما حاول
ملادرة مخيَّم اليرمو .
 - 17ويقع العنف الجنسي والقتل بالتوازي بوورة منتظمة .وفي كثير من
األحيان تشهد النسال والتتيةات الالئةي يتعرضةن لالفتوةاب قتةل األقةارب
الذكور ،وفي بع الحاالت أشار شهود عيان إلى قتل النسال والتتيات بعد
افتو ةا بهن .وتعرضةةت النسةةال والتتيةةات الالئةةي حةةاولن مقاومةةة الهجةةوم
الجنسي والالئي حاولن منع حدوثع للضرب الشديد أو القتل .وأشارت امرأة
إلى قيام أعضال ميليشيات موالية للحكومة بسةحبها فةي آذار/مةارس 2012
خار منزلها فةي الحتةة (الالذقيةة) وافتوةابها فةي الشةارة .و تقتةل شةقيق
زوجها عندما حاول التدخل .وفي حالة أخرى ،ووتت إحدى الناجيةات مةن
(حمص) في أيار/مةايو ( 2012انظةر  )A/HRC/20/CRP.1كيةف
مذبحة الحولة ت
دخلت القوات الحكومية بيتها وافتوةبت إبنتهةا أمامهةا وأمةام زوجهةا قبةل
إطالق النار على إبنتها وأبيها .وبعد ذل افتوب جنديان األم(.)2
 - 18وفي كثير من الحاالت ،تم إلقال القب علةى النسةال والتتيةات أثنةال
اللارات على المنازل وتم اقتيادهن إلى مرافق االحتجاز الحكومية كطريقةة
للضلط على أقاربهم الذكور لتسليم أنتسهم .وأعلن أهالي مدينةة تحمةص أن
القوات الحكومية أفارت على البيوت بحثاً عن الرجال ،وعندما لةم يتمكنةوا
من العثور عليهم ،قاموا بالقب على األمهات و/أو الزوجات و/أو البنةات.
وت كد ذل على لسان الهةاربين مةن الجةي  ،بمةن فةيهم أحةد الجنةود الةذين
شاركوا فةي عمليةة أرضةية فةي هيةت (السةويدال) فةي كةانون الثاني/ينةاير
 .2012وقال إنع كان حاضراً عندما اقتحم جنود الجةي أحةد البيةوت بحثةاً
__________

( )2لم تظهر أدلة استخدام االفتواب كتكتي في مذبحة الحولة في أيار/مايو  2012إال
بعد نشر تقرير اللجنة عن تحقيقها الخاص في أحداث الحولة (.)A/HRC/20/CRP.1
الوقت لتحديد أماكن
وهذا الت خير في التبليغ ليس فريب ًا ،ألن األمر يتطلب بع
الناجين من العنف الجنس ي ،أو لكي يتحدث الناجون عن تجربتهم إذا تمكنوا فع ً
ال من
ذل .
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عن أحد مؤيدي المعارضة وعندما تبيَّن لهم أنع قةد هةرب مةن البيةت قةاموا
بافتواب زوجتع وبناتع الثالث  ،وأحرقوا البيت واحتجزوا النسةال األربةع.
وتتستخدم هةذه األسةاليب دون رادة مةن جانةب الضةباط الةذين يكونةون هةم
أنتسهم الجناة في بع األحيان .وأكد الهاربون الذين شاركوا في العمليات
وحمص أن النسال والتتيات يتعرضن في كثير من
األرضية في حلب ودرعا ت
األحيان للقب عليهن فةي حالةة عةدم العثةور علةى أقةاربهم الةذكور .وفةي
االعتقال تتعر كثير من النسال واألطتال للعنةف الجنسةي ،بمةا فةي ذلة
االفتواب (انظر التقرات .)41-27
 - 19وفي حين أن معظم العنف الجنسي المرتكةب ضةد النسةال والتتيةات
أثنال العمليات البرية واللارات المنزلية يحدث من خةالل االفتوةاب ،فةنن
النسال يخضعن أحياناً ألشكال أخرى من العنف الجنسي والجنسةاني ترقةى
إلى حد التعذيب أو المعاملة الالإنسانية والمهينة .فتةي آذار/مةارس ،2012
رف مت النسال تحت تهديد السالح على السةير عاريةات أمةام الةدبابات فةي
تأ ِّ
(حمص) .وذكرت فتاة تبلغ من العمر  16سنة من كرم
شوارة كرم الزيتون ت
الزيتون كيف أنها شاهدت افتواب امرأتين تأ رفمتا بعةد ذلة علةى السةير
أمام الةدبابات لعةدة سةاعات .وأبللةت إحةدى المسةتجوَ بات األخريةات أنهةا
شاهدت قرابة  50امرأة وفتاة مرتديات مالبسهن يسةرن أمةام الةدبابات فةي
(حمص) في كانون الثاني/يناير .2013
كتر عايا ت
 - 20وفي شةباط/فبراير  2015شةنت القةوات الحكوميةة ،المدعومةة مةن
ميليشيا قوات الدفاة الوطني والميليشيات الشيعية األجنبية ،عملية هجوميةة
برية كبرى في باشكوي ورتيان وحردتنين (حلب) .ومن بةين التقةارير التةي
أبللةةت عةةن أسةةر وافتوةةاب نسةةال مةةن هةةذه األمةةاكن أشةةار أحةةد مقةةاتلي
المعارضة إلى مكالمة هاتتية تأرفةم خاللهةا علةى االسةتماة إلةى افتوةاب
زوجتع.
 - 21ولةم يةتم ت كيةد ادعةالات اسةةتخدام االفتوةاب فةي العمليةات البريةةة
األحدث ،بما في ذل أثنال إعادة االستيالل على شرق مدينة حلب في كانون
األول/ديسمبر  .2016ولكن اللجنة تشعر بالقلق البالغ ألن انتشار اسةتخدام
تمثل عامالً
الميليشيات الشيعية األقل تنظيماً ،سوال كانت سورية أو أجنبية ،ي ِّ
مساهماً في الخطر الذي يزيد احتمال وقوة مثل هذه الحوادث.
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بال  -االفتواب والعنف الجنسي في نقاط التتتي
 - 22بحلول نيسان/أبريل  2011كانت القوات الحكومية قةد دخلةت المةدن
الرئيسية في أنحال الجمهورية العربية السورية ،بما فيها درعا حيةث بةدأت
االضطرابات المدنية ،وأقامت نقاط تتتي وحواجز طرق لمنةع النةاس مةن
االنتقال بحرية والمشاركة في االحتجاجةات ،وتلقةت القةوات المرابطةة فةي
نقاط التتتي أوام ر بالبحث عن األسةلحة وإطةالق النةار علةى المتظةاهرين
(انظر  ،A/HRC/S-17/2/Add.1التقةرة  .)47ومةع تةدهور الحالةة ،ازداد شةيوة
نقاط التتتي كطريقةة لقيةام الجنةود وعمةالل األمةن بعمليةات القةب علةى
أساس قوائم ب سمال األشخاص المطلوبين أعدها فرة األمن المحلي (انظةر
 ،A/HRC/19/69التقرة  .)59ووثَّقت اللجنة حوادث العنةف الجنسةي فةي نقةاط
التتتي في التترة بين  2011و 2016ووقعةت معظةم الحةوادث فةي عةامي
 2012و 2013في وقت حدوث التحركات األكبر للسكان في المنطقة التةي
تقع فيها نق اط التتتي الحكومية أو نقاط تتتي موالية للحكومة.
 - 23وكان ضحايا العنف الجنسي في نقاط التتتي من النسال والتتيات في
معظم الحاالت ،ولكن تم أيضاً التبليغ عن عدة حوادث ضد الرجال المثليةين
في عام  .2011وفي عام  ،2011كان ال يزال من الشائع نسبياً عدم تتتةي
النسال في نقاط التتتي  .ولكن مع زيادة حدة النزاة فيَّرت القوات الحكومية
هذا النهج وبدأت ترد تقارير عن االفتواب واالعتدال الجنسي على النسال
فةةي نقةةاط التتتةةي  .وفةةي بضةةع حةةاالت ،تةةم افتوةةاب النسةةال والتتيةةات
المحتجزات في نقاط التتتي أمةام أقةاربهن الةذكور .ولكةن كقاعةدة عامةة،
كانت االعتدالات تجري بعد أخذ النسال والتتيات إلى مبنى قريب أو مركبة
عسكرية أو فير ذل من أماكن االختتال بعيداً عن أعين الناس .وعلى سبيل
المثال تأخذت امرأة شابة تةم إيقافهةا فةي نقطةة تتتةي فةي إحةدى ضةواحي
دمشق فةي تشةرين األول/أكتةوبر  2012إلةى مركبةة عسةكرية ،وخضةعت
لعمليات إعدام وهمي وافتوبها أحد ضباط الجي السوري .وبعد ذل  ،قام
الضابط بحرق شعرها ثم تأخذت إلى مركز احتجاز.
 - 24وكانت النسال والتتيةات الالئةي تعرضةن للعنةف الجنسةي فةي نقةاط
التتتي من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضةة فةي جميةع الحةاالت.
و وقعت عدة حوادث تم توثيقهةا مةع قيةام السةكان مةن هةذه المنةاطق بعبةور
الحدود إلى بلةدان مجةاورة بعةد عمليةات بريةة قامةت بهةا القةوات المواليةة
للحكومة .وكان هذا ما حدث مع أحد الذين تمت مقابلتهم وكان قد فادر باب
(حمص) مع مجموعة من السكان بعد عملية بريةة فةي شةباط/فبراير
عمرو ت
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 . 2012وأثنال ملادرة هذه المجموعة قامةت الميليشةيات المواليةة للحكومةة
باحتجاز ثماني نسال وفتيات تتراوح أعمارهن بةين  15سةنة و 30سةنة فةي
إحدى نقاط التتتي  .ويذكر هذا الشخص في المقابلة أنةع تةم إطةالق سةراح
النسال والتتيات بعد ذل  ،وأكد أنهةن تعرضةن لالفتوةاب .وقابلةت اللجنةة
أيضاً عدة نسال وفتيات تألقي القب عليهن في نقاط التتتي ولكن تعرضةن
لالعتدال الجنسي فيما بعد أثنال احتجازهن.
 - 25وطوال عامي  2012و 2013تعرضت النسال والتتيات في كثير من
األحيةان لالعتةةدالات والمضةةايقات الجنسةية فةةي نقةةاط التتةي فةةي تحمةةص
وحماة .وووتت إحدى المستجوَ بات في إحدى المقابالت أنها تأخةذت عنةوة
من إحدى الحافالت في نيسان/أبريل  2012في إحدى نقاط التتتي في باب
(حمص) .وقالت إنها تعرضت مع اثنتين أخريين للضرب الشديد قبل
السباة ت
أخذهن إلى أحد البيوت حيث كانت توجد ثماني نسةال أخريةات مةن الحولةة
(حمص) عاريات وموابات .وفي حالةة أخةرى فةي حمةاة فةي عةام 2013
ت
أرفم الجنود أحد اآلبال على أن يتر إبنتع معهم في نقطة التتتي وأخبروه
أنهم ”سيهتمون بها“.
 - 26وباإلضافة إلى االفتواب ،أبلغ األشخاص الذين تمت مقابلتهم أيضاً
عةن معانةا تهم مةةن أشةكال أخةرى مةةن العنةف الجنسةي فةةي نقةاط التتتةةي .
الحر،
وخضعت النسال المسنات ،بمن فيهن أقارب أعضال الجي السوري ت
لعمليات تتتي حميمية .وفي إحدى المقابالت قالت امرأة انضم أبناؤها إلةى
الحر إن أعضال ميليشيا موالية للحكومة أوقتوها في نقطةة
الجي السوري ت
تتتي عند محاولتها دخول داريا (دمشق) التي كانت واقعة تحةت الحوةار
في ذل الوقت .وأخذوها إلى قبو أحد المنازل حيث قام أحد أفراد الميليشةيا
الذكور بضربها وتتتيشها .وأشارت المرأة أثنال المقابلة إلى أنها كانت تبكي
طوال التتتي ألن الرجل كان يتحسس ودرها وأعضالها التناسةلية .وفةي
حالة أخرى ،في تشرين األول/أكتوبر  ،2013تم إيقاف أم وإبنتها في إحدى
نقاط التتتي التابعة لمخابرات القةوات الجويةة فةي درعةا أثنةال محاولتهمةا
ووجهت اإلهانات لتظياً إلةى المةرأة وهةدَّد الضةباط بنخضةاة
ملادرة البلد.
ِّ
إبنتها الختبار عذرية .واستطاعت المرأة أن تلادر نقطة التتتي دون مزيةد
من االنتهاكةات ولكنهةا لةم تسةتطع عبةور الحةدود .وفةي حادثةة أخةرى فةي
أيلول/سبتمبر  ، 2016جرى افتواب امرأة بعنف في إحدى نقةاط التتتةي
الحكومية أثنةال سةترها مةن دمشةق فةي اتجةاه بيةروت .وعانةت أيضةاً مةن
إوابات بسبب إدخال جسم ما في أعضائها التناسلية.
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جيم  -االفتواب والعنف الجنسي والجنساني ضد النسال والتتيات قيةد
االحتجاز
 - 27في حين أن معظم مةن احتجةزت هم القةوات السةورية فةي التتةرة بةين
 2011وحتى كانون األول/ديسمبر  2017كانوا مةن الةذكور فةوق سةن 15
(انظر  ،A/HRC/31/CRP.1التقرة  )17فقد تألقي القب أيضاً على آالف النسال
والتتيات ،بمن فةيهن محاميةات ووةحتيات وناشةطات كةن قةد أعةربن عةن
مشاعر ضد الحكومة .واتحتجزت تعستياً أيضاً أعداد كبيرة من اإلنةاث مةن
أقارب الرجال الذين يتعتقد أنهم من داعمي المعارضة أو يتشتبع في انتمةائهم
للجماعات المسلحة .وبالمثل تم أيضاً استهداف نسال من أقارب الهاربين من
الخدمة والمحتجين ومقدم ي الرعايةة الطبيةة واألفذيةة إلةى أفةراد المقاومةة
العتقالهن .وهذه المجموعة األخيرة تشمل بنات النسال المعتقالت.
 - 28وفي المجالين العام والخةاص علةى السةوال ،قامةت القةوات األمنيةة
والمسلحة السورية أو الميليشيات التي تعمل باسةم الحكومةة بةالقب علةى
نسال وفتيات بدون أي فروة كبيرة أو أي فروة علةى اإلطةالق للهةروب،
حتى ولو كان األساس الوحيد لذل هو أن األقارب الذكور مةن المطلةوبين.
وتشمل هذه المجموعة عمليات القب أثنال المظاهرات وفي البيةوت أثنةال
البرية وأثنال اللارات المنزلية ،وفي نقاط التتتي  ،وفةي المكاتةب
العمليات ِّ
الحكومية أثنال متابعة موضوعات إدارية مثل تجديد جوازات الستر أو عند
تحويل المرتبات في حالة موظتي الخدمة المدنية .واختطتت أخريةات فةي
الشارة ونت قلن بعد ذل إلى أماكن مهجورة من بيوت وموانع ومسةتودعات
ومراكز رياضية.
 - 29ومنذ لحظة القب وطوال فترة االحتجاز خضعت كثير مةن النسةال
والتتيةةات ألنةةواة مختلتةةة مةةن العنةةف الجنسةةي ،بمةةا فةةي ذل ة االفتوةةاب
والتعذيب الجنسي واالعتدال الجنسي واإلذالل .وأبللت معظةم الالئةي تمةت
مقابلتهن عن بع من هذه االنتهاكات مجتمعة .وفي حين أن الضحايا كانوا
من النسال الباللات في معظم الحاالت ويتراوح عمةرهن بةين 18سةنة و45
سنة ،فقد وثَّقت اللجنة أيضاً افتواب عدة بنات ،أولرهن في التاسعة مةن
عمرها ،واالعتدال الجنسي واإلذالل للنسال المسنات .وفي إحدى المناسبات
تم افتواب نسال حوامل أيضاً ،بما في ذل امرأة كانت في شهرها السةابع
وأخرى في المراحل األولى من الحمل ت
من الحمل ت
وأجهضت بعد ذل .
 - 30وفةةي الطريةةق إلةةى مرافةةق االحتجةةاز كةةان ضةةباط الجةةي وأفةةراد
الميليشةةيات المواليةةة للحكومةةة يعتةةدون علةةى النسةةال والتتيةةات ويلمسةةون
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ودورهن وأفخاذهن ويوجهون إليهن اإلهانات .وعند الووول إلةى مرافةق
االحتجاز تستمر اعتدالات مماثلة .وقالت إحدى المستجوَ بات في المقابلة إنع
عندما وولت هي وامرأة أخرى إلى فرة األمةن السياسةي فةي دمشةق فةي
تشرين الثاني/نوفمبر  2011قيل لهمةا” :مرحبةاً بالعةاهرات“ .وكةان جميةع
الضحايا الذين تم التعرف على هويتهن من الطائتة الستةنية وكثيةراً مةا كةان
يشار إلى دينهن بعبارات تحقير من جانب الجناة في محاولة واضةحة لنةزة
الوتة اإلنسانية عنهن والن ي ب نتسهم عن ضحاياهم.
 - 31وعند الدخول إلى مرافق االحتجاز ،كةان الحةراس الرجةال يقومةون
بوةةورة روتينيةةة بنخضةةاة النسةةال والتتيةةات لتتتةةي حميمةةي ،وكةةان أكثةةر
التتتي اقتحاماً يول إلى حد االفتواب (انظةر التقةرة  .)105وكةان هةذا
التتتي في ظاهره يجةري للت كةد مةن أن المحتجةزات ال يختةين أي أشةيال
ولكةن الطريقةة التةي يجةري بهةا التتتةي فةي مرافةق االحتجةاز الخاضةةعة
للحكومة كانةت تتسةم بطةابع جنسةي واضةح وتسةعى إلةى اإلذالل .وأبللةت
النسال والتتيات عن خضوعهن لهذا التتتي في مرافق األمن العسكري في
وحمص وحماة والترة ( 215سةرية المداهمةة) فةي دمشةق وفةرة
الالذقية ت
التحقيق  285فةي كتةر سوسةة (دمشةق) وفةرة مخةابرات القةوات الجويةة
(التحقيقةةات) فةةي مطةةار المةةزة العسةةكري ،وكةةذل مرافةةق االحتجةةاز فيةةر
الرسمية.
 - 32و كان مرفق االحتجاز الذي يتسم ب كبر قدر من سول السةمعة بسةبب
هذه التتتيشات هو فرة األمةن العسةكري  215حيةث ووةتت المحتجةزات
بوورة متسقة معاملة متماثلة من جانب المسؤولين الذكور .فعند الووةول،
تتنزة المالبس عن النسال ليوبحن عاريات ،وأحياناً كان ذل يحدث الثنتين
أو أكثر في نتس الوقت ،أمةام الضةابط المسةؤول عةن الةدخول .وبعةد ذلة
يتطلةةب مةةن المحتجةةزات القعةةود أمةةام مسةةؤولي االحتجةةاز وأمةةام النسةةال
األتخريات ويقوم ضابط بندخال إوبعع في فر المرأة بحجة إجرال تتتةي .
وووتت امرأة كانت قد تأرسلت إلى الترة  215فةي كةانون األول/ديسةمبر
 2012كيةف أنهةا تعرضةةت لةإلذالل أثنةال التتتةةي بسةبب شةكل أعضةةائها
التناسلية وبعد ذل جعلها الضابط تشعر ب نها قذرة عندما ذهب ليلسةل عةن
نتسع آثار ”المرأة الستنية القذرة“ .وكانت أسوأ معاملة مخووةة للقادمةات
الجدد وليس للمنقوالت من أماكن أخرى .واستمر هةذا الةنمط فةي المعاملةة
ت
حتى عام .2015
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 - 33وبعد الةدخول إلةى االحتجةاز ،كةان يةتم اسةتجواب النسةال والتتيةات
بوورة متكررة عن مشاركتهن ومشاركة أقاربهن مةع المعارضةة .وقالةت
النسال الالئي تمت مقابلتهن أن األسئلة كانت توجةع إلةيهن فةي االسةتجواب
األول عن حياتهن الجنسية وإن كن عذارى أم ال .وأثنةال االسةتجواب ،كةان
يتم تهديد النسال والتتيات باالفتواب وتعةذيبهن بالضةرب المبةرح والركةل
على أجسادهن ،بما في ذل على أعضائهن التناسلية ،إلرفامهن على تقةديم
معلومات .وكانت بع المحتجةزات عاريةات أثنةال التعةذيب ممةا زاد مةن
إذالل هن .وتعرضت أخريات للضةرب بمواسةير أثنةال تعلةيقهن مةن السةقف
ووعقهن بالكهربال على الثدي والتر  .وأدت هذه األساليب في التعذيب إلى
إوابات خطيرة ،وإلى الوفاة في بع الحاالت .وقالت بع النسال الالئي
تمت مقابلتهن إنهن تعرضن للتعذيب العنيف إلى درجة أنهةن فقةدن الةوعي،
وبعد عودتهن إلى الوعي شعرن ب ن أعضالهن التناسلية كانت قةد أوةيبت
بجروح مع وجود سائل منوي بين سيقانهن.
 - 34وأثنال االستجوَ ابات تعر كثيةر مةن النسةال والتتيةات لالفتوةاب
وفيره من أشكال العنف الجنسةي إلرفةامهن علةى اإلدالل باعترافةات عةن
دعمهم المزعوم للمعارضة أو النتزاة معلومات عن أماكن تواجةد أقةاربهن
الذكور .وتم توثيق افتوةاب النسةال والتتيةات فةي  20مركةزاً للمخةابرات
العسةةكرية والسياسةةية فةةي التتةةرة بةةين  2011و ،2016وهةةي حلةةب (فةةرة
مخابرات القوات الجوية) ،ودمشق (فرة مخابرات القوات الجوية في بةاب
توما ومطار المزة ،والتروة  211و 215و 235و 248و 251و 282و285
و ،291ودرعا (فرة مخابرات األمن العسكري ومخابرات القوات الجوية)
ودير الزور (فرة مخةابرات األمةن العسةكري) ،وحمةاة (مخةابرات األمةن
وحمةص (فةرة مخةابرات القةوات الجويةة
العسكري ومركز أمن الدولةة) ،ت
ومخابرات األمن العسكري) ،والالذقية (فةرة األمةن السياسةي) والقنيطةرة
(فرة سعسع) .وتم أيضاً توثيق افتواب النسال والتتيات فةي عةدة مرافةق
أخرى منها أعزاز (حلب) وفرة األمن الجنةائي وسةجن ومشةتى  601فةي
مطار المزة.
 - 35وفي كثير من األحيان كان مرتكبو االفتواب من الضباط من الرت تب
الدتنيا .وتم أيضاً توثيق العديد مةن حةاالت االفتوةاب التةي ارتكبهةا ضةباط
رفيعو المستوى ،حسب التتاويل الواردة أدناه .وفي كثير من الحاالت ،يقوم
ضابط واحد أو عدة أفراد مختلتين بافتواب الضحايا في مةرات منتوةلة.
وفي مثل هذه الحاالت ،يقوم ضابط أو أكثر باإلمسا بالمرأة أو التتاة بينمةا
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يقوم شخص ثالث بافتوابها أو يتم ربةط أيةديهن أو تكبةيلهن بةالقيود ،وكةل
ذل يضيف إلى إحساسهن بالعجز.
 - 36وكانت المحتجزات يحولن علةى الحةد األدنةى مةن كميةات األفذيةة
وكن يحتجةزن فةي زنةازين تتتقةر إلةى أبسةط الظةروف الوةحية .وأبللةت
المحتجزات أنهن كن يتبولن على أنتسةهن وينةزفن نتيجةة التعةذيب ولكةنهن
فيةةر قةةادرات علةةى االسةةتحمام أو تلييةةر مالبسةةهن حتةةى بعةةد االفتوةةاب.
وتذ َّكرت إحدى المحتجزات إلى أنها اعتقدت في لحظة ما أن كونهةا ملطةاة
بالدمال والبول والقمل ي منع الضباط من افتوابها .وكةان يةتم توزيةع أدويةة
أيضاً تمنع النسال من العادة الشهرية أو يشةتبع فةي أنهةا حبةوب منةع حمةل
توزَّ ة في بع مرافق االحتجاز.
 - 37وكانت بع النسةال والتتيةات يتعرضةن لالفتوةاب الجمةاعي مةن
اثنين إلى ستة رجال مختلتةين .وكةان ضةحايا االفتوةاب الجمةاعي يتقةدن
الوعي في كثير من األحيان أثنال عمليات االفتواب بسةبب عنةف األفعةال
التي يتعرضن لها .وأويبت الكثيرات بنزيف وأويبت اثنتان بسةلس البةول
والبراز نتيجةة االفتوةاب الجمةاعي .وفةي حالةة أخةرى ،قةال هةارب مةن
الخدمة كان قد شاهد افتوةاباً جماعيةاً لشةقيقة أحةد المتظةاهرين فةي فةرة
األمن الجنائي في أعزاز (حلب) في تموز/يوليع  2011إن ”جسدها كان قةد
انتهى“ بعد االفتواب .وكان االفتواب ب مر من المحقق ،وهو رائةد ،بعةد
أن رفضت المرأة أن تقول أين كان أخوها .وبعةد بضةعة أيةام ،شةار هةذا
الرائد نتسع في االفتواب الجماعي المرأة أخرى من المحتجزات.
 - 38وقد استخدم االفتواب أيضاً ك سلوب من أساليب العقوبة في نهايةة
عملية االستجواب بنا ًل على أوامةر الضةباط .وفةي حادثةة وحشةية بوةورة
خاوة في الترة  62بالترقة الرابعة (دمشق) فةي عةام  ،2012لةم تتعةاون
السجينة طوال استجوابها .وطلب أحد أفةراد ميليشةيا مواليةة للحكومةة مةن
الضابط أن يسمح لع ب ن يرفمها على الكالم ،وعندما حول على هذا اإلذن،
قام بدفع قضيب خشبي في فتحة الشر فةي حضةور إبنهةا الوليةد .ت
وأفمةي
عليها من األلم وأويبت بنوابات داخلية عنيتة ولكن لم يتم اسةتجوابها بعةد
ذل اليوم.
 - 39وفةةي بع ة األوقةةات كانةةت النسةةال يتعرضةةن للمزيةةد مةةن اإلذالل
بافتوابهن أمام المحتجزين اآلخرين من اإلناث والذكور .وفي عام ،2012
قام ضابطان ،أحدهما مقدم ،بافتواب امرأتين واحةدة بجةوار األخةرى فةي
عشرة أيةام متتاليةة .وفةي إحةدى المةرات قةام هةذان الضةابطان بافتوةاب
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المرأتين أمام اثنين من المحتجزين الذكور العراة ،وكانت أيديهما وأقدامهما
مربوطتين في وضع الشبح( .)3وتتذ َّكر إحدى المرأتين أنها شةعرت بةالخزي
بدرجة أنها لم تجرؤ أن تنظر في عيني الرجلين طوال األحةداث .ت
وأرفمةت
بع النسال أيضاً على الةرقص أو تقةديم المشةروبات إلةى الضةباط وهةن
عاريات  .وتم تهديةد أخريةات بة ن وةورهن دون حجةاب أو بةدون مراعةاة
مظاهر الزي اإلسالمي سوف تتنشةر علةى المةأل .وفةي عةام  ،2014أرفةم
الحراس في فرة األمن السياسي في دمشق نزالل زنزانةة مةن المحتجةزين
الرجال على النظر إلى امرأة عارية محتجزة أحضروها إلى الزنزانة ،وبعد
فشل محاوالت إقناة المحتجزين الرجال بالهجوم على التتةاة ،قةام الحةراس
بافتواب التتاة في فمها وفرجها في حضور المحتجزين الذكور.
 - 40وتتثبت الحو ادث من قبيل ما ورد أعاله أن ضباط القوات السورية لم
يكونوا فقط على علم بالعنف الجنسي المرتكب ضد النسال والتتيات ولكةنهم
أمروا بع أو كانوا هم أنتسهم من الجناة .وفي حاالت عدم مشاركة أي ضابط
بوورة مباشرة فنن طابع انتشار العنف الجنسي في كةل مرافةق االحتجةاز
تحت سيط رة الحكومة يوحي بة ن ذلة كةان ممارسةة أجازتهةا المسةتويات
األعلى .وأكد ذل الهاربون من مختلف األفرة .وووف أحد الهةاربين مةن
فرة مخابرات القوات الجوية في تحمص ممارسة شائعة بين كبةار الضةباط
وهي إودارهم أوامر إلى الرت تب األدنى أو السماح لهةم باالعتةدال الجنسةي
على النسال والتتيات .وأوضح ذل بمثال شاهده في عام  2012عنةدما قةال
عميةةد متحةةدثاً إلةةى ضةةابط مةةن رتبةةة أدنةةى أعةةرب عةةن اهتمامةةع بنحةةدى
النسال” :خذها وأفعل ما تريد بها“.
 - 41وتواول اللجنة توثيق إفادات المحتجزات الالئةي تعرضةن للتعةذيب
والتهديةةد بةةالعنف الجنسةةي .وفةةي أواخةةر  ،2015أوةةيبت إحةةدى النسةةال
المحتجزات في فرة األمن في مدينة حلب بسلس البول نتيجة التعذيب الةذي
عانت منع في االحتجاز .وتعرضت امرأة حامل للضرب أثنةال االسةتجواب
في نتس هذا المرفق ولكنها قالت إنها كانةت تتضةل لةو أن طتلهةا مةات وال
تعاني هةذه المعانةاة .وفةي أواخةر عةام  ،2016تعرضةت النسةال الحوامةل
ل إلجها في فرة مخابرات القوات الجوية في دمشق نتيجة ما تعرضن لع
من التعذيب والضرب .وتةم تهديةد امةرأة أخةرى باالفتوةاب ،وهةي كانةت
محتجزة في فرة األمن العسكري في تحمص في أواخر عام  2016ت
وأطلةق
__________

( )3في وضع الشبح يتتر على المحتجزين الجلوس مع ربط أيديهم و/أو أرجلهم في
كرسي منخت ويتم نمطياً إمالتع إلى األمام.
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سراحها في عام  . 2017وتعرضت للخنةق حتةى فقةدت الةوعي وتعرضةت
للضرب ب شدة لدرجة شرخ فقرتين في عمودها التقري .واستمر المحتجزون
الذكور أيضاً في التبليغ عن تعر النسال لالعتدال الجنسي في مواقع مثل
األمن العسكري في حماة في أواخر عام  2015وأوائل عام .2016
 - 42وفي حين وثَّقت اللجنة إفادات في عةام  2017عةن تعيةين حارسةات
إناث في مراكز االحتجاز للنسال في فرة فلسطين ( )235في دمشةق ،ممةا
أدى إلى زيادة الحماية من العنف الجنسي ،فقد استمرت النسال المحتجزات،
وأحياناً مع ولار أطتالهن ،في التعر للمعاملة القاسية أو الالإنسةانية أو
المهينة .فتةي حزيران/يونيةع  ،2017تحبسةت فةي زنزانةة واحةدة فةي فةرة
فلسةةط ين ثةةالث أمهةةات مةةع أطتةةالهن الوةةلار فةةي زنزانةةة مةةع محتجةةزات
أخريات .وكانت إحةدى األمهةات قةد وضةعت وليةدها قبةل عشةرة أيةام مةن
احتجازها مع وليدها .وأرفمت إحدى الحارسات امرأة محتجةزة فةي نتةس
الزنزانة على الوقوف في دورة المياه على قةدم واحةدة لمةدة سةاعتين ،بعةد
خضوعها لعملية جراحية منذ وقت قوير  .وبعد ذل تم وةب المةال البةارد
عليها قبل السماح لها بالعودة إلى الزنزانة.

دال  -االفتواب والعنف الجنسي ضد الرجال واألوالد في االحتجاز
 - 43خضع المحتجزون الذكور ،بمن فيهم أوالد ال يتجاوزون سن الحادية
عشرة ،لمجموعة من أشكال العنةف الجنسةي تشةمل االفتوةاب والتعةذيب
الجنسي واإلذالل .وعموماً ،كان افتواب الذكور يحدث أثنال اإلدخةال فةي
أحد المرافةق  -وفةي هةذه الحالةة يكةون الجنةاة فةي كثيةر مةن األحيةان مةن
الميليشيات الموالية للحكومةة التةي تةدعم تشةليل مرفةق االحتجةاز ،وأثنةال
االستجواب للحوول على االعترافةات عنةوة ،وأحيانةاً حتةى بعةد اعتةراف
المحتجزين وذل لمواولة إذالل هم أو معاقبتهم .وبعد الووةول إلةى مرافةق
االحتجاز يترفم الرجال واألوالد على خلةع مالبسةهم والوقةوف عةراة أمةام
اآلخرين .وفي بع الحاالت ووتوا كيةف أنهةم خضةعوا لتتتةي حميمةي
داة و في سياق هذا التتتي يقوم الحراس بلمس أعضائهم التناسلية.
بدون ٍ
 - 44وكان أكثر أشةكال افتوةاب الةذكور شةيوعاً يةتم باسةتخدام أجسةام
تشمل الهةراوات والعوةي الخشةبية والمواسةير والقةوارير ،وهةو أسةلوب
استخدم أثنةال االسةتجوابات منةذ أوائةل النةزاة .وتةم توثيةق كثيةر مةن هةذه
الحاالت في مرفق مخابرات القوات الجوية في مطار المزة ،ولكن تم أيضاً
توثيق حوادث أخرى في مراكةز احتجةاز مخابراتيةة أخةرى ،تشةمل فةروة
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المخابرات العسكرية والسياسةية فةي حلةب ودمشةق (التةروة  215و251
وحمةص
و 282و 291ومخابرات القوات الجوية في حرسةتا) ،وفةي حمةاة ت
وطرطوس ومراكز االحتجاز فيةر الرسةمية فةي الالذقيةة والحسةكة .وفةي
معظم الحاالت ،كان االفتواب باستخدام أجسام يقترن بتهديدات بافتواب
األقارب اإلناث للمحتجزين ،ووعق األعضال التناسلية بالكهربال.
 - 45وفةي حةاالت أخةرى ،كةةان المحققةون أنتسةهم يرتكبةون االفتوةةاب
بعضوهم الذكري ضد المحتجزين الذكور ،في كال الشر والتم  ،وكان هةذا
االفتواب األخير يجري تحت تهديد اإلعدام إذا رف المحتجةز االمتثةال.
وتم توثيق قيام المحققين والحراس والضباط بافتواب الرجال واألوالد في
حلةب (فةةرة المخةابرات العسةةكرية) ودمشةق (التةةروة  215و 227و285
ومخابرات القوات الجوية وسجن ويدنايا) ،وحماة (فرة مخابرات القةوات
الجوية) ،وإدلب (فرة األمن السياسي) وطرطوس (فرة األمن السياسةي).
وفي حادثة وحشية بوورة خاوة في الترة  215وقعت فةي آب/أفسةطس
تبرحةاً
 ،2012جرى ضرب رجل يبلغ من العمر  18سنة من درعا ضةرباً م ِّ
وتهديده بافتواب أخواتع ،وبعد ذل قام خمسة ضةباط بافتوةابع جماعيةاً.
وبعد االفتواب ،كان المحتجز ينةزف دمةاً وال يسةتطيع السةير .وقةام أحةد
الضباط بافتواب هذا المحتجز خمس مرات أخرى في خالل شهر قبل نقل
المحتجز إلى مرفق احتجاز آخر.
 - 46وأبلةةغ عديةةد مةةن الةةذين تمةةت مقةةابلتهم كةةذل عةةن افتوةةابهم أمةةام
محتجزين آخرين ،وعادة ما كانوا رجاالً ولكن كانوا نسا ًل أيضةاً فةي بعة
األحيان .وفي هذه الحاالت كان االفتواب يجري داخل زنةازين االحتجةاز
تشةكل هةذه االفتوةابات
وفرف التحقيق وممةرات مرافةق االحتجةاز .وال ت ِّ
شةكالً مةن أشةكال التعةذيب للضةةحايا المباشةرين وحسةب( ،)4وأحيانةاً حتةةى
الحوول على االعتراف ،ولكنها كانت أيضاً بمثابة طريقة للضلط على من
كان مرفماً على مشاهدة ما يجري إلقناعهم ب ن ذل نتسع يمكةن أن يحةدث
لهم في حالة عدم تعاونهم .وفي إحدى الحاالت ،في وةيف عةام  ،2013تةم
افتواب أحد المحتجزين في مخابرات القوات الجوية في مطار المةزة فةي
زنزانة بينما وقف المحتجزون اآلخرون ووجوهم إلى الحائط حسةب أوامةر
الجاني .وتم اإلبالغ عن حوادث مشابهة في مرافق احتجةاز أخةرى ،تشةمل
سجن ويدنايا العسكري (ريف دمشق) حيث كان يتم في كثير مةن األحيةان
استهداف الذكور المتعاطتين مع المعارضة من إدلب وحماة بالتحديد.

__________

( )4انظر الحاشية  45أدناه.
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 - 47وكةةان المحتجةةزون يرفمةةون علةةى االتوةةال الجنسةةي بمحتجةةزين
آخرين .فتي إحدى الحوادث فةي عةام  2014فةي التةرة  ،251تأرفةم أحةد
المحتجزين على ممارسة الجنس التموي علةى محتجةز آخةر كةان الضةابط
الذي أودر األمر قد اعتدى عليع جنسياً من قبل .وبعد ذل تعر المحتجز
الثاني للوعق الكهربةائي علةى أعضةائع التناسةلية وأوةبح عةاجزاً جنسةياً
بوورة دائمة .وفي الحاالت المتطرفة استلل الجناة عالقات القرابة إلرفام
األقارب الذكور على ممارسة االتوال الجنسي فيما بينهم ،مع ما ينجم عةن
تةدمرة علةى الضةحايا .وحةدث ذلة فةي حالةة أحةد
ذل من عواقب نتسية م ِّ
األعمام وإبن أخيع المحتجز منذ عام  2011في سةجن حلةب (حلةب) ،وفةي
حالة أب وإبنع في فرة المخةابرات السياسةية فةي دمشةق فةي عةام .2012
واستتخدم افتواب ولد مراهق أمام أبيةع فةي عةام  2011فةي فةرة مديريةة
األمن السياسي في الالذقية إلرفام األب على االعتراف.
 - 48وتكةةرَّ ر افتوةةاب المحتجةةزين الةةذكور ب شةةكال مختلتةةة فةةي سةةجن
وةةيدنايا العسةةكري (ريةةف دمشةةق) .وكةةان حةةراس السةةجن يلتوةةبون
المحتجزين بالقضبان والمواسير ،وفي بعة الحةاالت كةانوا يتعلةون ذلة
للتسلية فيما يبدو .ويوف أحد المحتجزين كيةف أن أحةد الحةراس فةي عةام
 2013دخل الزنزانة وأرفم المحتجةزين علةى الوقةوف بمواجهةة الحةائط.
وبعد ذل اختار الحارس إثنين من المحتجزين وقةال ألحةدهما ”أفعلهةا معةع
أمامي“ .وفي حادثة أخرى أثنال شتال عام  ،2014ووف أحةد المحتجةزين
كيف افتوب حراس السةجن أحةد السةجنال بينمةا كةان السةجنال اآلخةرون
ينظرون في اتجاه آخر .وتةم اإلبةالغ عةن أن افتوةاب الةذكور فةي سةجن
وي دنايا كان يحدث في أفلب األحيان أثنال الليل ،فةي التتةرة بةين منتوةف
الليل والخامسة وباحاً.
 - 49وكان وعق األعضةال التناسةلية للرجةال وضةربها جةزلاً ثابتةاً فةي
التعذيب المخوص للمحتجزين الةذكور أثنةال النةزاة .وأدت بعة حةاالت
الضرب إلى إوابات دائمةة فةي األعضةال التناسةلية للضةحايا وظلةت دون
المتوفر .وتشمل األشكال األخرى من
عال بسبب االفتقار إلى الدعم الطبي
ِّ
التعذيب الجنسي للذكور إرفام أحد المحتجزين على شترب كميات كبيرة من
المياه ثم ربط فطال من البالستي حول عضوه الذكري ليتسةبِّب ذلة حةبس
السوائل في المثانة ومضاعتات أخرى .وحدث ذل فةي عةدة مناسةبات فةي
فرة المخابرات العسةكرية ( 235فلسةطين) ومةرة واحةدة علةى األقةل فةي
الترة .293
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 - 50وكان أحد أشكال التعذيب األكثر إثةارة لالنزعةا يتمثةل فةي تشةويع
األعضةةال التناسةةلية لةةألوالد والرجةةال .وفةةي أحةةد مرافةةق االحتجةةاز فيةةر
الرسمية ،ووف ب نع ”مسل “ في قاعةدة بة ر للميةاه فةي وةحنايا ،بجةوار
داريا ،حيث ووف أحد الشهود كيةف كانةت أسةوأ معاملةة مخووةة لمةن
العضةو الةذكري ألحةد
الحر .وقد تعرَّ
يشتبع في انتمائع للجي السوري ت
الرجال للتشويع ،حيث أويب بالتهةاب دائةم ولةم يؤخةذ إلةى مشةتى إال بعةد
ووولع إلى سجن عدرا .وذكر محتجز من نتس هةذا المرفةق أنةع يعتقةد أن
هذه العقوبة كانت مخووة لبع الرجال من دوما وداريا إلذالل السةكان
هنا  .وكان أحد الضحايا وبي يافع تعرَّ للتعذيب بعد مذبحةة وةيدا فةي
درعا في عةام  2011ومةات بعةد ذلة وأثنةال فسةل جسةده للةدفن تبةيَّن أن
عضوه الذكري كان مبتوراً.

ثالثاً  -المجموعات المسلحة
قام أحد المقاتلين المحليين بخطبة فتةاة فةي عمةر  13سةنة .وعنةدما رفة
والدها بدأ الجي السوري ال تحر في مضايقتع  .وفي النهاية لم يكن أمام التتاة
من خيار سوى الزوا من هذا المقاتل.
أحد السكان المحليين ،القدسية (ريف دمشق)2013 ،
 - 51بعكس المناطق ال واقعة تحت سيطرة الحكومة ،بما في ذل المنةاطق
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المرتبطة بها ،كان استخدام نقةاط التتتةي
من جانب المجموعات المسلحة أقل شيوعاً بكثير وكان عدد حوادث العنةف
الجنسي والجنساني في هذا السياق منختضاً جداً .واقترن ذل بانختا هام
في تحركات السكان الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة إلى المناطق التي
تسيطر عليها المجموعةات المسةلحة ،وهةو مةا أدى إلةى تقلةيص كبيةر فةي
تعر النسال والتتيات من المجتمعات الواقعة تحت سيطرة الحكومة للعنف
الجنسي والجنساني عند المرور عبر نقاط تتتي تشبع نقاط الحدود وتديرها
المجموعات المسلحة.
تتسةر السةةياقات المةةذكورة أعةةاله االخةتالف الواسةةع فةةي حةةوادث
 - 52وت ِّ
العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني التةةي تةةم التبليةةغ عنهةةا والتةةي ارتكبتهةةا قةةوات
الحكومة والميليشيات المرتبطة بها مقابل ما ارتكبتع المجموعات المسةلحة.
ولم يكن هنا أيضاً أي داللة على وجود ممارسة منهجيةة أو سياسةة عامةة
لدى الجماعات المسلحة الستخدام العنف الجنسي والجنساني لبةث الخةوف
أو انتةةزاة المعلومةةات أو فةةر الةةوالل قسةةراً .ولةةذل حةةدثت حةةوادث
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االنتهاكات الجنسية والجنسانية من جانب المجموعات المسلحة في سةياقات
أخرى ،كان أفلبها ينطوي على عناور االستلالل أو الطائتيةة أو االنتقةام.
ووقعت هذه الحوادث منذ ظهور المجموعات المسلحة في أواخر عام 2011
موجهة أساساً ضد النسال والتتيات.
في دمشق وحلب ،وكانت
َّ
 - 53وعلى سبيل المثال ،قةام أعضةال لةوال عاوةتة الشةمال فةي إعةزاز
(حلب) في عام  2012باختطاف امرأة كردية في عترين وحبسةها انتراديةاً
وافتوابها .وفي عام  ،2013كانت أسرة عراقية تعي في دوما ،في شرق
اللوطة (ريف دمشق) مسافرة إلى دمشق عندما أوقتتهةا مجموعةة مسةلحة
فير معروفة في نقطة تتتي بالقرب من مدينة سقبا .واتت ِّهمةت األم ،وكةذل
اإلبن واإلبنة ،وكالهما من الشباب الباللين ،ب نهم من الشيعة وتم افتوابهم
بعد ذل  .ونتيجة لهذا االفتواب ،اعترف اإلبن ب نةع أوةبح موةاباً بسةلس
الشر  .وفي عام  2013أيضاً ،ووةتت امةرأة بالتتوةيل كيةف عانةت مةن
االعتدال الجنسي بعد اعتقالها علةى يةد مقةاتلي الجةي السةوري الحةر فةي
حلب.
 - 54وفي عةام  ،2014أنشة ت فتةاة مةن السةنَّة فةي ريةف دمشةق عالقةة
وداقة مع جنود في نقطة تتتي لتسهيل مرورها عبةر نقطةة التتتةي  .ولةم
تكن العالقة جنسية .وأظهرت وتحة التتاة في فيسبو علم حكومة سوريا.
وتواعدت التوترات فيما يتعلق بدعم التتةاة للحكومةة .وبعةد فتةرة قوةيرة،
تأدخلت التتاة إلى مشتى موابة بانهيار عقلي .وكانت موةابة بتمزقةات فةي
المؤخرة وتشعر ب لم بةالغ مةن افتوةاب عنيةف قةام بةع ثالثةة مةن أعضةال
الحر من لوال البرال ،وتتاخروا بعد ذل بهذا االفتواب.
الجي السوري ت
 - 55وفي حوادث أخرى ،قام أفراد مجموعات مسلحة بدعم مةن قيةاداتهم
باستلالل موقعهم للضلط على األت سر للسماح بةزوا بنةاتهم ،بمةا فةي ذلة
زوا القاورات .وفي حالة وقعت في أيلول/سبتمبر  ،2013تأطلقةت النةار
الحةر
على ساق أب حاول منع زوا إبنتيع ب عضةال مةن الجةي السةوري ت
كانوا قد حولوا على ت ييةد قيةاداتهم .وفةي حادثةة أخةرى فةي عةام ،2014
تورَّ طت فتاة من الستنة وعمرها  15سنة ،فةي ريةف دمشةق مةع مقاتةل مةن
الحر يبلةغ مةن العمةر  23سةنة .وحةاول عضةو بةارز مةن
الجي السوري ت
الحر بسبب أفعالع .وتدخَّ ل
المجتمع المحلي أن يؤنب عضو الجي السوري ت
الحر وقام بدالً من ذل بترتيب
في الموضوة القائد المحلي للجي السوري ت
زوا ال مقاتل من التتاة بدون مهر أو أي التةزام برعايةة زوجتةع .ت
رفمةت
وأ ِّ
الحر يعني
أسرة التتاة على القبول .وكان مركز الزو في الجي السوري ت
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أنع يستطيع التخلي عن التتاة بعد بضعة أيام مةن الةزوا  .وعندئةذ رفضةت
األس رة أن ت خذ التتاة مرة أخرى بسبب العار الذي لحقهةا .وأفشةل الجةي
الحر محاوالت المجتمع المدني إليجاد عمل للتتاة.
السوري ت
 - 56وأثنةةال اسةةتعادة الجةةزل الشةةرقي مةةن مدينةةة حلةةب فةةي تشةةرين
الثاني/نوفمبر  ، 2016وفي منطقة كانت تقع عندئذ تحت سيطرة مجموعةات
مسلحة وجبهة فتح الشام ،اكتتشتت جثة امرأة شابة على سطح أحد المنازل.
وكانت موابة بطلق ناري دخل في عنقها وخر مةن أنتهةا .وبعةد التحةص
تبيَّن أن المةرأة كانةت موةابة بخةدو علةى ركبتيهةا ووةدرها مةع وجةود
السائل المنوي على فرجها .ولم يطالب أحد بالجثة .ومن المحتمل أنها تقتلت
لحماية شرف األسرة  .وليس من المعروف من المسؤول عن موتها .وأثنةال
األشهر األخيرة من الحوار وما واحبع مةن فوضةى ،تلقةت اللجنةة كةذل
عدداً من ادعالات العنف الجنسي والجنساني المرتكبة في شرق مدينة حلب
أثنال استعادتها.
 - 57وقام أعضال الجماعات المسةلحة باحتجةاز النسةال والتتيةات الالئةي
ين تمين إلى أقليات دينية ،الستخدامهن كورقةة مسةاومة لبةدل عمليةات تبةادل
أس رى مع القادة المحتجزين لدى القةوات الحكوميةة .وعلةى سةبيل المثةال،
قامت مجموعات مسلحة عديدة ،تشمل جي اإلسةالم وأجنةاد الشةام (وهمةا
اآلن يشكالن جزلاً من تحالف فيلق الرحمن) باجتياح مدينةة عةدرا الع َّماليةة
في شرق دمشق في عام  .2013ت
وأخذت العديد من األسر العلوية ،باإلضافة
إلى بع األتسر اإلسماعيلية والشيعية والدرزية والمسةيحية ،كرهةائن وتةم
نقلهةةا إلةةى دومةةا فةةي اللوطةةة الشةةرقية (ريةةف دمشةةق) .وفةةي كةةانون
األول/ديسمبر  ،2017كانت ثالث نسال وفتاة  -وهن أيضاً من عدرا العمالية
 جزلاً من مجموعة من المحتجزين لدى جي اإلسةالم الةذين تةم تسةليمهمإلةى الحكومةةة فةي إطةةار اتتةاق إلجةةالل  29مريضةاً مةةن اللوطةة الشةةرقية
المحاورة .وال يزال هنا مئات من األقليات الدينية ،وهم أساساً من النسال
والتتيات ،في األسر لدى المجموعات المسلحة ينتظرن التبادل.

رابعاً  -جبهة فتح الشام
اتهم مقاتلو جبهة فتح الشام المرأة بالزنا وقاموا برجمها .وأعربةت األسةرة
علن ًا عن دعمها إلعدام المرأة للحتاظ على شرف األسرة.
أحد السكان المحليين ،ريف إدلب2016 ،
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 - 58ظلَّت جبهة النورة( )5منذ ظهورهةا فةي كةانون الثاني/ينةاير ،2012
تمارس تتسيرها الخاص للتعاليم اإلسالمية على المدنيين الذين يعيشون فةي
المناطق الواقعة داخل دائرة نتوذها ،وهو ما أثر ت ثيراً سلبياً بوورة خاوة
على النسال( .)6وفادرت معظم األقليات ،مثل الدروز والمسيحيين التي كانت
تقيم في مناطق مثل محافظة إدلب هذه المناطق بدالً من اضطرارها للتحول
إلةى اإلسةةالم أو اتبةاة قواعةةد الملةبس أو تقييةةدات التنقةل المتروضةةة علةةى
اإلناث.
 - 59وفي كةانون الثاني/ينةاير  ،2015اجتاحةت جبهةة النوةرة  13قريةة
تسكنها طائتة األقلية الدرزية وتقع في جبل السماق ،بشمال إدلب .ولم يكةن
القادة الدينيون أو المجتمعيون الذين ينتمون إلى القرى الدرزية قةد انحةازوا
إلى أي جانب في النزاة .ويعتنق أعضال العقيدة الدرزية من الذكور قواعد
خاوة في الملبس ،وهي تشمل في كثيةر مةن األحيةان ”شاشةية“ أو وشةاحاً
__________

( )5رفم تليير االسم من ”جبهة النورة“ إلى ”جبه ة فتح الشام“ في تموز/يوليع ،2016
تواول اللجنة اعتبار المجموعة كياناً إرهابياً وفق تسمية مجلس األمن في قراره
 .)2014( 2170وبعد الجولة األولى من محادثات أستانا ،اتحدت المجموعة اإلرهابية
مع عدد من التوائل المتطرفة تحت مظلة تحالف ”هيئة تحرير الشام“ يوم  28كانون
األول/يناير .2017
( )6تتطبِّق جبهة فتح الشام ومظلتها هيئة تحرير الشام ،مثلهما مثل تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام ،تتسيراً وارماً لتعليمات الشريعة اإلسالمية بطريقة تتم ِّيز بوورة
منهجية ضد النسال والتتيات وتؤدي إلى إخضاعهن في المجالين العام والخاص .وفي
كل المناطق الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام أدت هذه التتسيرات إلى هيكل
اجتماعي طبقي يتحابي الذكور المسلمين بالمزايا .وعلى سبيل المثال ،تعيَّن على النسال
والتتيات الحوول على موافقة األوويال الذكور (الولي) قبل الدخول في عقد زوا
ويمل الولي كذل سلطة فر الزوا على امرأة أو فتاة دون موافقتها الوريحة.
ويجوز للرجل كذل أن يتطلق زوجتع بطلقة من جانب واحد وهو ليس مرفم ًا على أن
تكرر كلمة ”طالق“ ثالث مرات ،يتعتبر الطالق نهائي ًا
يتبرر أسبابع لتعل ذل  .وعندما ي ِّ
(طلقة بائنة) .وفي الجانب اآلخر يجب على أي امرأة أو فتاة أن تحول على موافقة
زوجها قبل الطالق أو أن تحول على أمر قضائي من محكمة شرعية تابعة لهيئة
تحرير الشام ببطالن الزوا استناداً إلى أسباب محدَّدة (مثل الضرر) مما يسببع لها
زوجها .وفي كل هذه المحاكم الموجودة في محافظة إدلب ،تجعل هيئة تحرير الشام
شهادة امرأتين مساوية لشهادة رجل واحد .وبموجب التقاليد القانونية اإلسالمية ،كان
الهدف من هذه الممارسة في األول هو انطباقها فقط على الموضوعات المتولة
بالشؤون المالية .وعندما تحول امرأة على الطالق فننع يجب عليها أن تراعي فترة
ثالثة أشهر للعدة قبل الزوا مرة أخرى .وبعد الطالق ،قد تتقد األمهات حقهن في
حضانة أطتالهن إذا تزوجن من جديد .وباإلضافة إلى ذل فنن الطاعة تتعتبر واجباً على
الزوجة ،في حين أن العويان  -وهو فكرة فامضة لللاية يتتر تتسيرها
للمشرعين/أعضال الجماعة اإلرهابية  -قد يكون سبباً في ضياة حقها في النتقة.
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أبي  .ويتعيَّن عليهم كذل إطالق شواربهم .وعنةدما بةدأ أعضةال الجماعةة
اإلرهابية يمارسون سيطرتهم على المنطقة قاموا بمنع الرجال الةدروز مةن
ارتدال الشاشية وأرفموا الرجال على حلق شواربهم ”إلثبةات تحةولهم إلةى
اإلسالم واإليمان بع“ .وأطاة الرجال الدروز هذه المطالةب إلنقةاذ المجتمةع
من العنف .ويتذكر بع أهالي القترى اآلخرين إرفام األتسر الدرزية علةى
تزويج بناتهم لمقاتلي جبهة النورة.
 - 60وفي مرحلة تالية من نتس ذل العام ،تةذكر أهةالي قريةة قلةب لةوزة
الدرزيةةة (إدلةةب) كيةةف دخةةل مقةةاتلو جبهةةة النوةةرة إلةةى قةةريتهم فةةي
حزيران/يونيع وبةدأوا إرفةام أعضةال المجتمةع المحلةي علةى التحةول إلةى
اإلسالم .وبعد ذل بقليةل ،بةدأوا يحثةون النسةال الةدروز علةى التةزو مةن
مقاتلي المجموعة وحث الرجال الدروز على الزوا من فير الدرزيات .وال
يتسمح بالزوا المختلط بموجب العقيدة الدرزية .وبعد التحول إلى اإلسةالم،
تأرفمت النسال الدرزيات على ارتدال النقاب أو فطال الوجع ت
وأرفم الرجال
الدروز على التخلي عن قواعد الملبس الدينية الخاوة بهم.
 - 61والعنف المنطلق بحافز طائتي يؤثر كذل على النسال السجينات لدى
جبهة النورة ،كما حدث في حالة السجينات في سجن الحريم فةي محافظةة
إدلب الالئي تم فولهن حسب ما إن كانوا من السنة أو من الشيعة .وتتبةاين
معاملتهن حسب المذهب .فقد اتتهمت النسال الشةيعيات بالتعةاون مةع قةوات
الحكومة وأرفمن في كثير من األحيان على االستماة إلى أقةاربهن الةذكور
وهم يعذبون .وفي حاالت أخرى ،كانت مضةايقة النسةال فيةر السةنِّيات فةي
الم ناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات اإلرهابية مستمرة ،رفم أن اللجنة لم
تتلق أدلة على أن أفراد هذه الجماعة افتوةبوا السةجينات الموجةودات فةي
االحتجاز.
 - 62وتم توثيق حوادث محدودة من افتواب الذكور داخل االحتجاز لدى
جبهة النورة .وفي إحدى المرات فةي عةام  2013تةم تعةذيب محتجةز مةن
الذكور في زبدين دير العوافير ،على بتعد تسعة كيلومترات جنوب دمشةق،
وتم استجوابع ألكثر من عشرة أيام .وبعد عشرة أيام ،تم تجريده من مالبسع
وأرفمع رجل يتكلم بلهجة ليبيةة علةى الركةوة علةى يديةع وركبتيةع وأدخةل
عواه في فتحة شرجع .وأهينت النسال المحتجزات فةي نتةس هةذا المرفةق
كما لو كن ”عاهرات“.
 - 63وفي المناطق القريبة من دمشق ،مثل معسكر اليرمو  ،كان الزوا
القسةةري الةةذي تترضةةع جبهةةة النوةةرة شةةائعاً فةةي عةةامي  2013و.2014
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وبالمثل ،تظل هذه الجماعة اإلرهابية معادية ألي أنشطة تعتقد أنها قد تؤدي
إلى تمكين المرأة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها .وللداللةة علةى ذلة ،
قامت عناور من جبهة النورة ب نفالق منظمةة نسةائية فةي إدلةب فةي عةام
وحرقت أيضاً سةيارة المسةؤولة عةن هةذه المنظمةة.
 2015وحرقها تماماً .ت
تنظم أنشطة لتمكين المرأة.
وكانت المنظمة تدير مراكز في كل أنحال إدلب وت ِّ
ت
واحتتجزت المسؤولة عن تنظيم المراكةز أيضةاً لتتةرة قوةيرة ولكةن أطلةق
سراحها بدون أن يمسها أذى .وفي عام  ،2017بدأ عدد من المنظمات فيةر
الحكوميةةة فةةي إدلةةب فةةي عقةةد اجتماعةةات اسةةتدعت مشةةاركة المةةوظتين
والموظتات عن بتعد عندما منعتها الجماعة اإلرهابية مةن عقةد االجتماعةات
بمشاركين من الجنسين.
 - 64وبحلول عام  2015عندما تقلَّدت جبهة النورة السيطرة على بع
المدن والقرى في ريف إدلب ،بدأ السكان الذين يعيشون فةي إدلةب يوةتون
انتشار استعمال ”محاكم شرعية“ وتنوعها .وبعد ذلة بوقةت قوةير ،بةدأت
تظهةةر بع ة التقةةارير مةةن معةةرة موةةرين عةةن التقييةةدات التةةي فرضةةتها
المجموعة على الحري ات الشخوةية ،بمةا فةي ذلة مطالبةة النسةال بتلطيةة
الشعر .وقيل إنع تم إعدام امرأتين في كانون الثاني/ينةاير  2015فةي معةرة
مورين وحتسرجة بعد أن توولت المحكمةة الشةرعية المحليةة إلةى أنهمةا
ارتكبتا جريمة الزنا.
 - 65وطوال فترة النزاة السوري تلقت اللجنة بانتظام ادعالات تقةول إن
أعضال المجموعات المتطرفة واإلرهابيةة يترضةون عقوبةات مةن القةرون
الوسطى على الرجال المتهمين بالمثلية الجنسية .وفي أوائل عام  ،2016تم
إلقال رجلين اتتهما بالمثلية الجنسية من الطابق الثالث ألحد المباني في خةان
شيخون (إدلب) .وكانت يداهما مقيَّدتين خلف ظهريهما ،وأعلن مقاتلو جبهةة
النورة اتهامات المثلية الجنسية عبر مكبرات الووت .وفي أيلول/سةبتمبر
 ،2016قام مقاتلون من مجموعة أطلقت على نتسها مؤخراً اسم جبهة فةتح
الشام( .)7بالتنسيق مع مقاتلي مجموعة مسلحة بنعدام سبعة رجال في مدينةة
(حمص) رمياً بالرواص بعةد اتهامهمةا بالمثليةة الجنسةية .وكانةت
الرستن ت
محكمة فير مورَّ ح بها تعمل باسم جميع المجموعات المسلحة في المنطقةة
قد أمرت بعمليات اإلعدام.
__________

( )7انظر الحاشية  ،5أعاله.
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 - 66وفي أواخر آب/أفسطس  2016رجمت جبهة فتح الشام امةرأة مةن
قرية حي في ريف إدلب حتى الموت ،بعةد أن اتهمهةا أعضةال المجموعةة
اإلرهابية ب نها مارست عالقات جنسةية خةار الةزوا  .وتةم القةب علةى
المرأة في بيت الرجل فير المتزو الذي كانت مرتبطة بةع ،ت
وأخةذت فةوراً
لإلعدام .ولم تطلب أسرة المرأة جثتها بعد أن تأبللت بموتها ،وبدالً مةن ذلة
الموجع إليها مس لة تتسةبب لهةا ”الخةزي“ (انظةر القسةم
اعتبرت أن االتهام
َّ
سابعاً  -الت ثير) .وأعربت أسةرة الضةحية باإلضةافة إلةى ذلة عةن دعمهةا
العلني لحكم جبهة فتح الشام ،لكي ”تلسل عن شرفها عار جريمتها“ .وإلةى
جانب ذل تم إعدام الرجل فير المتزو بنطالق النار عليع فوراً بعد القب
عليع(.)8
 - 67وظهرت تقارير مؤخراً تقول ب ن هيئة تحرير الشام( )9قامت بتوزيةع
مراسيم في كل محافظة إدلب تطلب من النسال والتتيات فوق سةن التاسةعة
ارتدال جلباب أسود أو بتني داكن ،أو ردال واسع وفضةتا  ،عنةد الظهةور
خار البيت .وال يجةوز لهةن ارتةدال مالبةس بة لوان زاهيةة ويجةب علةيهن
تلطية الشعر وال يمكن لهن وضع أي مساحيق تجميل على وجوههن .وفةي
آب/أفسطس  ،2017قيل إن جبهة تحرير الشام وزَّ عت مراسيم مشابهة في
مدارس أخرى في إدلب ،أكةدت فيهةا أن التتيةات الالئةي ال يلتةزمن بقواعةد
الملبس سةوف يتحةرمن مةن المدرسةة .وفةي كةانون األول/ديسةمبر ،2017
نشرت هيئة تحرير الشام مرسوماً تحظر فيع على األرامل العي وحةدهن.
وال تزال التحقيقات في هذه المراسيم جارية.
 - 68وفي مدينة إدلب ،تقوم الحارسةات المسةلحات المنتميةات إلةى جبهةة
تحرير الشام والمرابطات عند مدخل الجامعة بالت كد من أن الطالبات يمتثلن
ل قواعد الملبس ويمنعن الطالبات من دخول حرم الجامعة في حالة المخالتة.
و بالمثل ،تقوم الحارسات بدوريات في الشوارة واألسواق في إدلب إلبةالغ
حاالت عدم االمتثال لقواعد الملبس التي وضةعتها هيئةة تحريةر الشةام إلةى
األعضال الذكور في المجموعة .وفي آب/أفسةطس  ،2017أدى ذلة إلةى
إلقال القب مؤقتاً على فتاة رفضت مالحظات الحارسة بش ن ملبسها.
 - 69وفي بع أجزال إدلب يجةب علةى النسةال والتتيةات أن يوةطحبن
محرماً ،أي أحد الرجال من أقارب الدرجة األولى .وتةرف جبهةة تحريةر
__________

( )8انظر المرسوم التشريعي رقم  37المؤرخ  1تموز/يوليع .2009
( )9انظر الحاشية  ،5أعاله.
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الشام دخول النسال وحدهن إلى المطاعم .وأي انتها لهذه القواعد يمكن أن
يعاقب بالجلد .وتتدخل هيئة تحرير الشةام أيضةاً فةي تحريةة التعبيةر والتنقةل
للنسةةال والتتيةةات ،بمةةا فةةي ذلةة فحةةص المسةةافرات عنةةد نقةةاط التتتةةي
ومطاردتهن من وسائل النقل العامة إذا اعتتبةر أنهةن يرتةدين ”مالبةس فيةر
تهدد السائقين بلرامة إذا سمحوا للنسال الالئي يرتدين مالبس ”فير
الئقة“ ،وت ِّ
الئقة“ بالركوب فةي حةافالتهم .ولتجنةب قيةام هيئةة تحريةر الشةام بةالتحص
العلني والووم توقتت كثير من النسال متعمدات عةن الةذهاب إلةى األمةاكن
العامة.
 - 70وتواوةةل هيئةةة تحريةةر الشةةام احتجةةاز النسةةال السةةتخدامهن أوراق
مساومة إلرفام آخرين على االستسالم أو المبادلة .وفي أحد هذه األمثلة في
تموز/يوليع  ،2017قام أعضال ملثمون من المجموعة األمنية لهيئةة تحريةر
الشام بسحب امرأتين عنوة من شقتهما وجرهمةا علةى السةاللم فةي المبنةى
الذي تعيشان فيع فةي أتةارب (حلةب) .وكانةت جريمتهمةا الوحيةدة أنهمةا أم
وزوجة ألحد المطلوبين لهيئة تحرير الشام بسبب سرقة مركبة من مركبات
الهيئة .وال تزال المرأتان في السجن.
 - 71ومعظم السكان السنَّ ة الذين ظلوا في المناطق الواقعة تحةت سةيطرة
هيئة تحرير الشةام ال يخةافون هةذه القةوة المقاتلةة بةنتس قةدر خةوف الةذين
يعيشون تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية .والظروف في المناطق التةي
تسيطر عليها الهيئة كانت دائماً أسوأ كثيراً بالنسبة لمجموعات األقلية ،رفم
أن تشريد األقليات من تل المناطق قد أدى حتماً إلى تقليةل حةوادث العنةف
الجنساني.

خامساً  -الدولة اإلسالمية في العراق والشام
أرفموها على الركوة على األر  .والةتقط أول رجةال الحسةبة قالبة ًا مةن
االسمنت وقذفع على رأس المةرأة .وبعةد ذلة قةذفوا مجموعةة متتاليةة مةن
الحجارة األولر حتى انهارت المرأة .وأوبح متخها واضح ًا على األر .
شاهدة عيان ،دير الزور2015 ،
 - 72فر تنظيم الدولية اإلسالمية في العراق والشةام ،منةذ ظهةوره فةي
نيسان/أبريل  ،2013قواعد وارمة في المناطق الواقعة تحت سيطرتع مما
وضع النسال والتتيات تحت سيطرة األقارب الةذكور ،وأبعةدوهم فعليةاً عةن
الحياة العامة .ونتيجة لذل  ،تم منع النسال والتتيات من اختيار مهنتهن بحرية
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أو الحوول على تعليم ال يتتق مع المنهج الدراسي لهذه المجموعة .وكانت
انتهاكات قواعد تنظيم الدولةة اإلسةالمية تلقةى عقوبةة مةن خةالل مجموعةة
منوَّ عة من اآلليات تتراوح في شدتها من العقوبة البدنية إلةى اإلعةدام .وقةام
تنظيم الدولة اإلسالمية أيضاً بنعةدام األقليةات الجنسةية ،بمةن فيهةا الرجةال
واألوالد المثليون جنسياً.
 - 73ومع إخرا تنظيم الدولة اإلسالمية من الرقة وديةر الةزور فةي عةام
 2017بدأت تظهر تتاوةيل أخةرى عةن معانةاة النسةال والتتيةات فةي ظةل
سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية .وفي حين أن تحرير هةذه المنةاطق قةد أدى
تحرية جديدة ،فقد كان قبول ذل أكثةر وةعوبة بالنسةبة
إلى اكتساب البع
لعناور أخرى في المجتمعات المحلية تميل إلى الطابع المحةا ِّفظ .وبالنسةبة
لموير النسال اليزيديات الالئي ال زلن محتجزات في هذه المناطق ،فقةد تةم
تحرير بعضةهن وإن كةان يت عتقةد أن الةبع اآلخةر اضةطررن للهةرب مةع
َ
سرهن  .وموير آالف أخريات ال يزال فير معروف.
العناور التي قامت ب ِّ

ألف  -اإلعدامات
 - 74قام تنظ يم الدولة اإلسالمية بوورة روتينية بنعةدام النسةال والرجةال
في حالة حدوث أي اتوال فير مسموح بع مع الجنس اآلخر ،ونش عن تتهم
الزنا .وتم أيضاً إعدام النسال ،وكان ذل عادة برجمهن حتى الموت ،بسبب
القيام ب نشطة مهنية ومساعدة مقاتلي المجموعات األخرى ،وكل ذلة يتمثِّةل
خرقاً للقاعدة التي وضعها تنظيم الدولة اإلسالمية والتي تحظر على النسةال
االتوال بالرجال فير األقارب.
 - 75و قد تم توثيق العديد مةن حةاالت رجةم النسةال فةي السةنوات األربةع
الماضية .وقد بدأت أول حوادث الرجم في محافظتي الرقة ودير الزور فةي
عام  2013واستمرت بوورة متترقة حتى آب/أفسطس  2017على األقل.
تبرر تنظيم الدولة اإلسالمية كل حادثة إعدام على أساس تتسيره للشةريعة
وي ِّ
اإلسةةالمية .وفةةي معظةةم الحةةاالت كةةان مقةةاتلو تنظةةيم الدولةةة اإلسةةالمية أو
تشكل كتيبة اآلداب في تنظيم الدولة اإلسةالمية ،يقةرأون بيانةاً
الحسبة ،التي ت ِّ
يذ كر جريمة المرأة .وال يتم تقديم أي أدلة وقد يكون مجرد التبليغ عن االتهام
كافياً لقيام تنظيم الدولة اإلسالمية بعمليةة الةرجم .وكةان إعةدام النسةال عةن
طريق الرجم يجري علناً ،وعةادة مةا يكةون ذلة فةي أحةد الميةادين العامةة
ويشهده أقارب المرأة ،بمن فيهم األطتال ،واألفراد اآلخةرون مةن المجتمةع
المحلي .وكانت هذه المظاهر العلنية للوحشية ،التي كان يةتم توةويرها فةي
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كثير من األحيان وتوزيعها في شبكة اإلنترنةت ،تتسةتخدم لبةث الخةوف بةين
النسال في حالة معوية تعليمات تنظيم الدولة اإلسالمية.
 - 76وعندما كان انهيار تنظيم الدولة اإلسالمية في دير الزور يبدو وشيكاً،
فقد ظهرت أيضاً الضلوط على تنظيم الدولة اإلسالمية لمطاردة مةن يشةتبع
فةةي تعةةاونهم مةةع القةةوى الخارجيةةة ،بل ة النظةةر عةةن تةةوفر األدلةةة .فتةةي
أيلول/سبتمبر  2017تم إنزال امرأة في حوالي الثانية والعشرين من عمرها
من شاحنة وليرة تابعة لشرطة الحسبة أمام محةل بقالةة فةي ديةر الةزور.
ت
وأمرت بالركوة وبعد ذل تأطلق عليها الرواص في رأسها ،حيث كانت قد
تأتهمت باالتوال بقوات الحكومة عن طريق اإلنترنت.
 - 77واستهدف تنظيم الدولة اإلسالمية أيضة ًا األقليةات الجنسةية بعمليةات
اإلعدام وكذل المتهمين بممارسة السلو الجنسي المثلي .وتم إعدام الذكور
بتهمة اللواط ،بمن فةيهم األوالد الةذين افتوةبهم الرجةال األكبةر سةناً ،وتةم
توور اإلعدامات على نطاق واسع لبث الرعةب
توزيع شرائط التيديو التي
ِّ
بين السكان الواقعين تحت سيطرة التنظةيم .وفةي تموز/يوليةع  ،2016ألقةى
رجال الحسبة القب على فتى مراهق في مدينة الرقة ،وألقوا بةع مةن أحةد
المباني بتهمة اللواط .وتم توثيق حوادث مشابهة في حلب ودير الزور وتدمر
(حمص) طوال التترة التي كان تنظيم الدولة اإلسةالمية يتسةيطر فيهةا علةى
ت
األراضي في تل المحافظات.

بال  -العقوبات الجسدية
 - 78بينما فر تنظيم الدولة اإلسالمية قواعد وارمة على ملبس الرجال
والنسال كانت التقارير تتحدث بوورة أكثر تكراراً عن معاقبةة النسةال فةي
حالة اإلختاق في االمتثال ل هذه القواعد .ولم تكن النسال والتتيات فةوق سةن
العاشرة يستطعن الظهور في أماكن عامة إال إذا تلطين تماماً بمالبس طويلة
سميكة سودال تختي ما تحتهةا ولةم يكةن بنمكةانهن التنقةل أو السةتر إال فةي
وت حبة محرم أو أحد األقارب الذكور من الدرجة األولى .ونتيجة لذل  ،كانت
األرامةةل والنسةةال الالئةةي لةةم يكةةنَّ بوةةحبة أزواجهةةن ،بمةةن فةةيهنَّ النسةةال
المتزوجات من المقاتلين في خط الجبهة ،يخاطرن بالتعر للعقوبة في كل
مرة يخرجن من المنزل.
 - 79وكان انتها هذه القواعد يلقى عقوبة اللرامة والجلد ،وكانت العقوبة
األخيرة أكثر شيوعاً .وكانت شرطة اآلداب أو الحسبة التابعة لتنظيم الدولة
اإلسالمية تقوم بتطبيق الجلد .ومع مرور الوقت ،أخذت الوحدة النسائية في
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لةةوال الحسةةبة ،وتتسةةمى الخنسةةال ،تضةةطلع بمسةةؤولية متزايةةدة عةةن روةةد
االمتثال ل قواعد الملبس ،بما في ذل الت كد من أن النسةال والتتيةات ال يقتةن
عند حد تلطية أجسادهن ووجوههن ،ولكن أيضاً تلطيةة أيةديهن وأقةدامهن.
وكانت شرطة الحسبة والخنسال تقومان معاً بتطبيق العقوبات على النسةال.
وفي إحدى الحوادث الموثَّقة في وقت مبكر تةم جلةد إحةدى المدرسةات فةي
مدينة الرقة في تشرين األول/أكتوبر  2013بسبب عةدم ارتةدائها الحجةاب؛
وفي فضون بضعة أشهر ظهرت حوادث أكثر وحشية.
 - 80وفةةي ذروة سةةيطرة تنظةةيم الدولةةة اإلسةةالمية ،كةةان وجةةود الحسةةبة
منتشراً لدرجة أنع كان من شبع المؤكد أن تتعاقب النسال والتتيات فةي حالةة
عدم امتثةالهن للقواعةد .وفةي عةام  ،2015تعرضةت فتةاة عمرهةا  12سةنة
للضرب بدون هوادة في الشارة بعد أن تقةب عليهةا وهةي ت خةذ مسةاحيق
التجميل الختها التي كانت على وش الزوا في ذل اليوم .ولم تكن الحسبة
تتعتي أي منته للقواعد أياً كانت الظروف الشخوية .وعلى سبيل المثةال،
في أيار/مايو  ، 2015قبضت شرطة الحسبة على امرأة حامةل فةي شةهرها
السابع في مدينة الرقة ألنها كانت تتحدث مع البائع عند شرال قتازات .وفي
االحتجاز تم استجوابها وضربها بعنف بعوى خشبية.
 - 81وفي حين أن خرق قواعد الملبس كةان السةبب األكثةر شةيوعاً لقيةام
تنظيم الدولة اإلسالمية بتطبيق عقوبة الجلد على النسال فقد كةان أي سةلو
آخر يعتبر خرقاً لقواعد تنظيم الدولة سبباً في جلد المرأة أيضاً .وشمل ذلة
حاالت عوقبت فيها النسال بسبب وجود أقارب ذكةور فةي البيةت بينمةا كةان
الزو فير موجود ،ومعاقبة النسال بسبب التدخين.
 - 82ولم تستطع اللجنة الت كد من تقارير ظهرت في عام  ،2015تتيد بة ن
األعضةةةةةةال اإلنةةةةةةةاث فةةةةةةةي شةةةةةةرطة الحسةةةةةةةبة تسةةةةةةةتخدمن أداة
تتسمى ”العضاضة“ لمعاقبةة النسةال المتهمةات بخةرق قواعةد تنظةيم الدولةة
اإلسالمية ،بما في ذلة قو اعةد الملةبس فةي الرقةة وديةر الةزور .وتووةف
العضاضةة بوةور مختلتةة منهةا أنهةا آلةة تتشةبع الكماشةة أو فطةال معةةدنيا
ل ألسةةنان وتضةةعها المةةرأة القائمةةة بتطبيةةق العقوبةةة فةةي فمهةةا .وفةةي بع ة
الحاالت ،تتستخدم هذه األجهزة إلحةداث كةدمات فةي منطقةة الوةدر .وفةي
حاالت أخرى ،قيل إن الجهاز يتللق علةى الثةدي األيسةر حتةى يختةرق أحةد
أوعية الدم الرئيسية ،ويظل الجهاز في مكانع لكي تنزف المرأة حتى الموت.
وفي إحدى هذه الحوادث ،كانت إحدى النسال تنشر مالبسها خار شةرفتها

34

A/HRC/37/72/CRP.3

في مدينة الرقة دون أن تكون ملطاة تماماً ،وأبلغ أفراد دورية الحسبة رؤية
المرأة واستخدمو ا كماشة لع ثديها وماتت المرأة بسبب إوابتها.

جيم  -الزوا القسري
 - 83ينظر تنظيم الدولة اإلسالمية فةي العةراق والشةام إلةى النسةال فيةر
المتزوجات والتتيات فةوق سةن البلةوغ باعتبةارهن تهديةداً لعقيدتةع ونظامةع
االجتماعي القسري .ونتيجة لذل  ،بدأ مقاتلو التنظيم في الزوا قسةرياً مةن
التتيات والنسال الس ِّتنيات الالئي يعشن فةي المنةاطق الواقعةة تحةت سةيطرة
التنظيم ،وهو اتجاه أوبح واضةحاً بوةورة خاوةة ابتةدا ًل مةن عةام 2014
فواعداً .وكانت بعة الالئةي يةرفمن علةى الةزوا مةن أعضةال التنظةيم
باللات ،ومنهن أرامل ،ولكن األفلبية العظمى من الحاالت الموثَّقة أظهةرت
أن ضحايا الزوا القسري كن فتيات بين سن  12و 16سنة.
 - 84وساهمت مجموعة من العوامل في موافقة األتسر على هذه الزيجات.
وكانت تأسر كثيرة تخشى العواقب في حالة رفضةها عرضة ًا للةزوا وكةان
هنا أساس يتبرر هذه المخاوف .فقد وثَّقت اللجنة إفادات عديةدة تقةول بة ن
مقاتلي تنظةيم الدولةة كةانوا يوةلون مسةلحين إلةى مكةان اإلقامةة مةن أجةل
الضلط على األتسر للموافقة على ”خطبتهم“ .وفي الحةاالت األكثةر تطرفةاً،
تأخذت التتيات بالقوة .وفي إحدى هذه الحاالت ،أخذ مقاتلو تنظيم الدولة فتاة
في سن  14سنة من منزلها في مدينة دير الةزور بةالقوة .وعنةدما اعتةر
والد التتاة تعر للجلد .ووافقت بع األتسر أيضاً على زوا بناتها ألنها
كانت تنظر إلى مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية باعتبارهم ”مسلمين حقيقيين“.
ولكن في حاالت أخرى ،وخاوة في المجتمعات الريتية حيث كانةت األتسةر
تعةةي بنمكانيةةات أكثةةر تواضةةعاً ،اقتنعةةت تأسةةر كثيةةرة بالمةةال والمزايةةا
المعروضة مقابل الزوا  .وكان التخلص من إطعام أحد األفواه سةبباً يتةذكر
وشجع التقر المتزايد
في أحيان كثيرة في أنحال البلد لتبرير الزوا المتبكر،
َّ
الناجم عن النزاة على هذه الممارسة الضارة.
 - 85وقامت بع األتسر ،لتجنب تزويج بناتها من مقةاتلي تنظةيم الدولةة،
بتزويج البنات لمتقدمين آخرين ،مما أدى بوورة مباشرة إلى ارتتةاة زوا
األطتال .وهربت تأسر أخرى أو أرسةلت بناتهةا بعيةداً .وقةد تأرسةلت فتيةات
وليرات من سةن حتةى  14سةنة دون مرافةق فةي طةرق التهريةب خةار
محافظتي الرقة ودير الزور بعد أن طلب مقاتلو تنظيم الدولة أيديهن للزوا .
وتعرَّ ضت هؤالل التتيات لمخاطر أخةرى مةن االعتةدالات واالسةتلالل فةي
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رحلة خطرة خار المنطقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة ،وثم االنتقال
إلى بلد آخر ،بينما واجع أفراد األسةرة البةاقون خطةر االنتقةام وسةعوا إلةى
الهروب ب سةرة مةا تسةمح بةع الظةروف .وفةي قريةة شةمال مدينةة الرقةة،
تأرفمت أم بدوية ستةنية لبنةات مراهقةات علةى الهةروب بسةبب خوفهةا مةن
اختطاف بناتها مةن سةن  12و 13و 17سةنة وإرفةامهن علةى الةزوا مةن
مقاتلي تنظيم الدولة.
 - 86ووقع طالق المتزوجات من مقاتلي تنظيم الدولةة بعةد فتةرة قوةيرة.
وفي هذه الحاالت ،تكن يعدن إلى بيت األسرة في معظم الحةاالت ولكةن بعةد
أن تحطمت فرص زواجهن في المستقبل .وفي حاالت وفاة الةزو المقاتةل
كانت ”الزوجة“ تنتقل نمطياً ليتسلمها مقاتل آخر .وفي كثير من األحيان كان
األزوا يقولون للعروس ”لو مت فنن سوف تتزوجين من أخي“ .وتةم نقةل
كثير من النسال إلى العديد من مقاتلي تنظيم الدولة ،ووول عدد مرات نقةل
المرأة أحياناً إلى  6أو  7مرات في فضون سنتين .وعندما يتقتةل المقاتةل -
الزو تللي قيادة تنظيم الدولة عامدة فترة الحداد لمدة ثالثة أشهر (العةدة)،
وبذل يتم تسهيل إمكانية نقل المرأة إلى مقاتل اآلخر ينتظر في الوف.
 - 87وحتى أيلول/سبتمبر  ، 2017كانت النسال الالئي يعشن في المنةاطق
الواقعة تحت سيطرة تن ظيم الدولة أو الالئي نزحن إليهةا ،مثةل ديةر الةزور،
وكن أرامل أو فير متزوجات وفير قادرات على البقال مع األقارب يرفمن
في كثير من األحيان على العي في ”بيوت ضيافة“ تقيمها شرطة الحسةبة،
حيث يتعرضن لمزيد من االستلالل.

دال  -النسال والتتيات اليزيديات
 - 88سبق للجنة أن قدَّمت تقريراً عن النسةال والتتيةات اليزيةديات الالئةي
تأخذن إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة في الجمهورية العربية
السورية ( .)A/HRC/32/CRP.2وال يزال موير الكثيرات فير معةروف ولكةن
مع اشتداد الخناق على الرقة ودير الزور في عام  ،2017لةوحظ أن بعة
المقاتلين يهربون إلى مناطق أخرى مع ”ممتلكاتهم“ بما في ذل نسةال فيةر
منقبات  ،يعتقد ب نهن يزيديات .وتم تحرير نسال يزيديات أخريات ،أو بيعهن
ألسرهن ،وتم اإلبالغ عن مقتل أخريات في اللارات الجوية.
 - 89وحتى منتوف عام  2016لةم يكةن تنظةيم الدولةة اإلسةالمية يسةمح
ألعضائع الذين ”يملكون“ يزيديات ببيع األطتال اليزيديين بوورة منتوةلة.
وتليَّرت هذه القاعدة في منتوف عام  2016ونش عن ذل فوةل األطتةال
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عن أمهاتهم ثم بيع ولار األوالد بعد ذل للخدمة في البيةوت ،وبيةع البنةات
الوليرات حتى من سن التاسعة كرقيق جنسي .وفي كثير من األحيةان يةتم
إعطال أسمال إسالمية لهؤالل األطتال .وال يزال التعرف على أوول هؤالل
األطتال يمثل مشكلة.

سادساً  -قوات سوريا الديمقراطية
 - 90لم توثَّق اللجنة تقةارير افتوةاب المحتجةزين ،ذكةوراً أو إناثةاً ،مةن
جانب قوات سوريا الديمقراطية ولكن تعذيب المحتجةزين الةذكور ،بمةا فةي
ذل حرق األعضال التناسلية أو التهديد بحرقها تم توثيقةع فةي عةام .2017
وفي إحدى الحةوادث فةي حزيران/يونيةع  ،2017وردت تقةارير تقةول بة ن
الذكور الذين كانوا في مرفق احتجاز تةابع لقةوات سةوريا الديمقراطيةة فةي
الطبقة (الرقة) ،تعرضوا لحرق أعضائهم التناسلية بقداحات السجائر أثنةال
االستجواب.
 - 91ومع تحر المشردين داخلي ًا ب عداد كبيرة ،هروب ًا من االشتباكات في
الرقة ودير الزور إلى المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية فةي النوةف
الثاني من عام  ، 2017تظةل النسةال والتتيةات ،وكثيةر مةنهن سةافرن بةدون
وحبة أقارب ذكور ،معرضات بوورة خاوة في مخيمات االحتجاز التةي
تأرفةةم عشةةرات اآلالف مةةن المشةةردين داخلي ةاً علةةى اإلقامةةة فيهةةا (انظةةر
 ،A/HRC/37/72المرفةةق الثالةةث ،التقةةرات  .)18-1ولملةةادرة هةةذه المخيمةةات
يتطالَب المشردون داخليةاً بةدفع المةال لسةلطات قةوات سةوريا الديمقراطيةة
وتعيين كتيل أو ”ضامن“ من أجل تحركهم إلى بع المناطق .ونتيجة لذل ،
لم يكن أمام كثير من النسال الالئي يسافرن وحدهن من خيار سوى البقال في
المخيمات ،حيث ال يوجد كتيل لهن أو ال يملكن الوسائل المالية لالنتقال إلى
مناطق أخرى.
 - 92وفي كثير من المخيمات المذكورة أعاله ،كانةت النسةال مضةطرات،
بسبب عدم وجود مرافق االستحمام الكافية لهن ،إلى السةير مسةافات بعيةدة
مةةع أحةةد األقةةارب الةةذكور لقضةةال الحاجةةة ،خوف ةاً مةةن الهجةةوم علةةيهن أو
تعرضهن لإلذالل  .وفي مخيم موةنع القطةن فةي عةين عيسةى (الرقةة) فةي
أواخةر  ،2017كانةت النسةةال يخشةين مةن االسةةتحمام بعةد أن قيةل إن فتةةاة
عمرها  14سنة تعرضت لالفتواب في فرفة االستحمام .ولم يكن الجةاني
معروفاً.
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سابعاً  -الت ثير
عندما استعدت الوعي كنت فةي زنزانةة وراقةدة علةى األر
البالغ من العمر ثالث سنوات ”ماما لقد ظننت أن ِّ ميتة“.

 .وقةال إبنةي

امرأة محتجزة ،فرة األمن العسكري في تحمص،
اإلبن الطتل يشهد االفتواب2013 ،
 - 93يتر العنف الجنسةي والجنسةاني أثةراً عميقةاً ودائمةاً علةى الوةحة
البدنية والعقلية لمن يتعر لع .وفي سوريا ،يظل الناجون مةن االفتوةاب
العنيف بوةورة خاوةة ،بمةا فةي ذلة االفتوةاب الجمةاعي واالفتوةاب
ب جسام ،يعانون من إوابات بدنية تبقى فةي كثيةر مةن األحيةان دون عةال ،
سوال بسبب منع العال عنهم ،كما في حالة كثير من المحتجزين ،أو بسةبب
عدم توفر الرعاية الوحية الكافية في منطقتهم .وقد تم َّكن بعضهم في نهايةة
المطاف من الحوول على العال في الخار  ،بما في ذل العال المقدَّم من
منظمات فير حكومية .ت
وأ ِّخةذت النسةال فيةر المتزوجةات والتتيةات الالئةي
تأطلةةق سةةراحهن مةةن االحتجةةاز إلةةى المتخووةةين فةةي الرعايةةة الوةةحية
لتحوص أمرا النسال لتحديد ما إن كان فشال البكارة سليماً .وتم إجةرال
عمليات ترقيع كلما أمكن إلوالح فش ال البكارة لزيادة فةرص الةزوا فةي
المستقبل.
 - 94و أبلغ الناجون من العنف الجنسي من الرجال والنسةال عةن مشةاعر
الخزي والذنب .وال يةزال االكتئةاب سةائداً بيةنهم وقةال كثيةرون مةنهم فةي
المقابالت إنهم يشعرون بالمهانة والية س .وال يةزال الووةول إلةى خةدمات
الوحة العقلية الكافية والموثوقة محدوداً لللاية ،وخاوة في األماكن البعيدة
عن مراكز السكان الرئيسية في سوريا.
 - 95وأبللت النسال والتتيات عن شعورهن بالمسؤولية عن إلحاق الخزي
ب سرهن ويختين عن أقةاربهن فةي كثيةر مةن الحةاالت مةا تعرضةن لةع مةن
اعتدالات .وفي كثير من أجزال المجتمع السوري ،يقوم متهوم الشرف على
أفكار عذرية اإلناث قبل الزوا واإلخالص الجنسةي بعةده .ولهةذا السةبب،
اعتبةةرت بعة النسةةال فةةي المقةةابالت أنةةع مةةن األسةةوأ للتتةةاة أن تتعةةر
لالفتواب بدل القتل .وفي بعة الحةاالت ،تعرضةت ضةحايا االفتوةاب
للقتل في جرائم شرف على يد األسرة .وأحيانةاً كانةت األتسةر التةي تعةرف
باالنتهاكات تدعم الناجيات في حين أن بعضها اآلخر يتبرأ منهن .وفي بع
األحيان يتلقي األقارب اللوم على النسال بسبب ما حةدث لهةن ،وفةي حةاالت
متطرفة يرف األقارب عودة الضحايا إلى بيةت األسةرة .وتتحمَّةل النسةال
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المتزوجات ،وكثير منهن يتعرضن للرف من أزواجهن بعد االحتجاز ،ألماً
إضافياً بسبب انتوالهن عن أطتالهن .وفي بع األحيان ال يريد الزو أن
تقوم امرأة تبيَّن أن شةرفها تعةر لالنتهةا بتربيةة أطتالةع .وفةي حةاالت
أخرى ،تحاول المطلقات الزوا مةرة أخةرى فةي محاولةة مةنهن لمواوةلة
الحياة .وفي بع األحيان يرف الزو الجديد قبول األطتال الناجمين عن
زوا سابق ويقوم برعايتهم بع أفراد األسرة اآلخرين البعيدين عن األم.
 - 96وبالنسةةبة لضةةحايا االفتوةةاب مةةن الةةذكور ،يمكةةن أن تكةةون اآلثةةار
النتسية شديدة بعد إطالق سةراحهم .وقةال الرجةال واألوالد إنهةم يشةعرون
أنهم فقدوا رجولتهم ونهم فير قادرين على موارحة أقةاربهم أو أوةدقائهم
بما حدث لهم .ويتواب بع الرجال بالعجز الجنسي نتيجة التعذيب الجنسي
ويشعرون بالةذنب عةن عةدم قةدرتهم علةى اإلنجةاب .ويخشةى المحتجةزون
السابقون من الذكور الشباب أنهم سيتقدون احترام آبائهم لو عرفوا بما حدث
لهم من افتواب.
 - 97وتواجع النسال والتتيات الالئي يحملن نتيجة االفتواب موقت ًا ال متر
منع .إذ أن اإلجها فير قانوني بموجب القانون الجنائي السوري( .)10ومع
ذل  ،تنص المبادئ العامة للضرورة في القانون الجنائي على أنع يمكن القيام
باإلجها قانونياً إلنقاذ حياة المرأة الحامل .ويتم تختي العقوبات المقررة
على من يقوم بعمليات اإلجها إذا كان اإلجها بلر المحافظة علةى
شرف المرأة أو إذا قام شخص آخر بعملية اإلجها للمحافظة على شرف
أحد المتحدرين من األسرة أو األقارب حتى الدرجة الثانية(.)11
 - 98وفي الممارسة العملية ،فنن من تلتمس اإلجها داخةل الجمهوريةة
العربية السورية ال تنجح في ذل أو تحول على اإلجها من طبيب يوافق
في بع األحيان على القيةام بةع بعةد التشةاور مةع الممارسةين الوةحيين.
وأحياناً يجري التماس التوجيع الديني قبل القيام بهذا اإلجرال .وهنةا أيضةاً
حةةاالت إلوةةدار فتةةاوى (أحكةةام فةةي القةةانون اإلسةةالمي) للسةةماح للنسةةال
والتتيات بالستر إلى الخار التماساً للمساعدة الطبية .وأياً كان الحال ،فقةد
__________

( )10قانون العقوبات في الجمهورية العربية السورية (القانون  ،1949/148بويلتع
المعدَّلة) انظر المواد .532-525
( )11انظر على سبيل المثال الجمهورية العربية السورية ،سياسة اإلجها  ،ويمكن

االطالة

عليع

في

الموقع

.www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/syrianarabrep.doc
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أبللت النسال الالئي تمت مقابلتهن أنهن ال يتةبللن أسةرهن بةاإلجرال الالئةي
يتخذن إال إذا كانت الظروف ال تسمح لهنَّ بخالف ذل .
 - 99وتظل النسال والتتيات الالئي يلدن أطتاالً نتيجة االفتوةاب عرضةة
لخطةر القتةل فةةي جةرائم شةرف لةو أوةبح معروفةاً أن الطتةةل جةال نتيجةةة
االفتواب .وعلى األقةل ،فةننهن يةواجهن الطةالق واإلقوةال عةن األسةرة
والمجتمع .ويجعل الووم االجتماعي والثقافي من العسير لللايةة الحوةول
علةةى معلومةةات موثوقةةة عةةن هةةؤالل النسةةال واألطتةةال المولةةودين نتيجةةة
االفتواب.
 - 100وانتحر عدد من النسال والتتيات بعد افتوابهن .وعلى سبيل المثال،
قام بع أفراد ميليشيا موالية للحكومة في عام  2012بافتواب مجموعةة
من النسال والتتيات عدة مرات وأوبحت ست منهن حوامةل .وبعةد إطةالق
سراحهن حولوا على إجها بعد مشةورة دينيةة قالةت إن اإلجةرال مالئةم
لحمايتهن من القتل في جرائم شرف .وبعد ذل قامت إحدى التتيات وعمرها
 14سنة بقتل نتسها ألنها لم تتم َّكن من التعاي مةع العةار المتوةوَّ ر نتيجةة
االفتواب والضلط اإلضافي لخضوعها لعملية إجها  .وفي حادثة أخرى
في عةام  ،2012عةادت فتةاة تأطلةق سةراحها مةن االحتجةاز إلةى بيتهةا فةي
محافظة الالذقية .وقام األب الذي كان مقتنعاً ب ن إبنتع تعرضت لالفتوةاب
باالعتدال عليها لتظياً وفي النهاية أقدمت على االنتحار.
 -101ويرتكب أطراف النزاة العنف الجنسي ضد األطتال مةن الجنسةين.
بريةة .وتةم
وقد افتوبت فتيات ال يزيد عمرهن عن التاسعة أثنةال عمليةات ِّ
أيضاً افتواب بنات وأوالد أثنةال االحتجةاز .وفةي الحةاالت التةي يةتم فيهةا
احتجاز األطتال مع آبائهم فننهم يتعرضون في كثير مةن األحيةان للتعةذيب،
بما فةي ذلة ا لعنةف الجنسةي ،الةذي يتعةر لةع آبةالهم .واآلثةار النتسةية
لمشاهدة هذه الحوادث سوف تستمر طوال العمر .ويعاني كثير من األطتال
الناجين من الكوابيس ويعانون من أعرا جسدية مثل التبول فةي التةرا
واالرتجاف وعدم القدرة على الكالم عند تذكر الحوادث .وبالنسبة للكثيرين،
وقةف اسة تمرار النةةزاة حجةر عثةةرة فةي طريةق حوةةولهم علةى الخةةدمات
المطلوبة للمساعدة في التللب على الودمة.
 -102ويمثل الخوف من العنف الجنسي ضد النسال والتتيات عامالً حةافزاً
لألسر على ملادرة بيوتهم والتماس اللجةول فةي مكةان آخةر وكةذل حةافزاً
سةن وةليرة اعتقةاداً مةنهم أن ذلة سةيتمثِّل حمايةة لهةن.
لتزويج بناتهم في
ٍ
البريةة فةي 2012-2011
ويالحظ هذا النمط بوورة خاوة أثنال العمليةات ِّ
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التي قامةت بهةا القةوات الحكوميةة وفةي المنةاطق الخاضةعة لتنظةيم الدولةة
اإلسالمية في العراق والشام من  2013إلى  .2017ويتمثةل زوا األطتةال
خار أراضي الجمهورية العربية السورية ناتجاً ثانوياً للحرب ،خاوة فةي
مخيمات الالجئةين حيةث تعتبةر النسةال والتتيةات أكثةر عرضةة لالسةتلالل
الجنسي والزوا القسري واالتجار بالبشر.

ثامناً  -القانون المنطبق
ألف  -اعتبارات عامة
 -103قامةةت اللجنةةة ،فةةي تقاريرهةةا األولةةى بعةةد انةةدالة االحتجاجةةات فةةي
آذار/مارس  ،2011بتحليل االنتهاكات القانونية الدولية بموجب إطار القانون
الدولي لحقوق اإلنسةان والجةرائم ضةد اإلنسةانية ،وهةذه الجةرائم يمكةن أن
تترتكب في وقت السلم وأثنال النزاة المسلح على السوال .ومع انتشار عةدم
االستقرار في أنحال البلد قررت اللجنة أن الحالة في سوريا قد أدت اعتباراً
تطبةق
من شباط/فبراير  2012إلى نزاة مسلح فير دولةي ،وبةدأت بالتةالي ت ِّ
القانون اإلنساني الدولي (انظر  ،A/HRC/21/50المرفةق الثةاني ،التقةرة .)12
ويتم تقييم انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
والجرائم ضد اإلنسانية بقدر مةا تنطةوي علةى رابطةة مباشةرة ،أي رابطةة
زمنية و/أو جلرافية و/أو سببية ،بل النظر عن القتال التعلي ،بالوةراة
السياسي السةابق للعنةف (القةانون الةدولي لحقةوق اإلنسةان والجةرائم ضةد
اإلنسانية) أو بالنزاة المسلح نتسع (القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني والجرائم ضد اإلنسانية).
 - 104وانطباق القانون الدولي اإلنسةاني ال يَحةل محةل االلتزامةات القائمةة
بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وبةالعكس يظةل النظامةان سةاريين
ويتعتبر ك ٌل منهما مكمالً لآلخر ومتعززاً لع.
تطبق هذا التقرير تعريف االفتواب على النحو الوارد في أركةان
 -105وي ِّ
الجةةرائم الوةةادرة عةةن المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ،وهةةذا التعريةةف يتةةدمج
اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية ويتطلةب ثالثةة أركةان تراكميةة ‘1’” :أن
يتورف الجاني عن قود أو بعلم ،أو كليهما؛ ’ ‘2أن يعتدي مرتكب الجريمة
على جسد شخص ب ن ي تي سلوكاً ينشة عنةع إيةال عضةو جنسةي فةي أي
جزل من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينش عنع إيال أي جسم
أو أي عضةةو آخةةر مةةن الجسةةد فةةي شةةر الضةةحية أو فةةي فتحةةة جهازهةةا
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التناسلي مهما كان ذل اإليال طتيتاً؛ [و]’ ‘3أن يرتكب االعتدال باسةتعمال
القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر ،من قبيل مةا يةنجم عةن الخةوف مةن
تعر ذل الشخص أو اللير للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد
النتسي أو إسالة اسةتعمال السةلطة ،أو باسةتلالل بيئةة قسةرية ،أو يرتكةب
االعتةةةدال علةةةى شةةةخص يعجةةةز عةةةن التعبيةةةر عةةةن حقيقةةةة رضةةةاه“(.)12
ومتهوم ”االعتدال“ المستخدم لتعريف االفتواب في نظةام رومةا األساسةي
للمحكمة الجنائية الدولية يراد بع ”أن يكون االعتدال عاماً بحيث ينطبق على
الذكر واألنثى معاً“ ( . )13وهذه األفعال تستتبع مسؤولية جنائية فردية(.)14
 - 106ومثلما أكد مجلس األمن فةي القةرار  )2011( 1325فمةن المهةم أن
تطبق جميع الدول المعايير ذات الولة من القانون الدولي اإلنساني والقانون
ت ِّ
الدولي لحقوق اإلنسان تطبيقاً كامالً من أجةل حمايةة النسةال والتتيةات ،وأن
تتخذ تدابير خاوة لحماية النسال والتتيات من العنف الجنساني أثنال النزاة
المسلح(.)15

بال  -القانون الدولي اإلنساني
 -107جرائم الحرب هي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني وتستتبع
مسؤولية جنائية فردية .ولتحديد ما إن كان األطراف في النزاة قةد ارتكبةوا
جرائم حرب ،تشير اللج نةة إلةى االلتزامةات التعاهديةة للجمهوريةة العربيةة
السورية وخاوة المادة  3المشةتركة فةي اتتاقيةات جنيةف األربةع ،وكةذل
القانون الدولي اإلنساني العرفي المنطبق فةي حةاالت النةزاة المسةلح فيةر
الدولي.

__________

( )12المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجرائم الوادرة عن المحكمة الجنائية الدولية [ويشار
إليها فيما يلي باسم ”أركان الجرائم“] ،المواد ()1(7ز)1 -و()2(8ب).
( )13المرجع نتسع ،الحاشية  ،50المتعلقة بالمادة ()2(8ب) ’ ‘12والحاشية  ،62المتعلقة
بالمادة  ‘6’ ) ()2( 8من نظام روما األساسي.
( )14المرجع نتسع ،المواد (()1()7ز) )1(-و()2(8ب).
( )15انظر قرار مجلس األمن  .)2008( 1820وعلى األخص ،أكد مجلس األمن من جديد
في قراريع  )2008( 1820و )2009( 1888أن العنف الجنسي ،حين يتستخدم أو يتكلَّف
باستخدامع كوسيلة من وسائل الحرب الستهداف المدنيين عمداً ،أو في إطار هجوم
واسع النطاق أو منظَّم ضد السكان المدنيين ،قد يؤدي إلى استتحال حاالت النزاة
المسلح ،وقد يعوق إعادة السالم واألمن الدوليين.
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 -108وألفرا هةذا التقريةر ،يتعتبةر مةا يلةي جةرائم حةرب :االفتوةاب
وفيره من أشكال العنةف الجنسةي ،بمةا فةي ذلة االسةترقاق الجنسةي(،)16
والعنف ضد الحياة وضد األشخاص ،وخاوة القتل بجميع أنواعع ،والتشويع
والمعاملةة القاسةةية ،واالعتةةدال علةةى الكرامةةة الشخوةةية ،وخاوةةة اإلذالل
والمعاملة المهينة( .)17ومن الممكن أيضةاً مباشةرة المالحقةة القضةائية عةن
العنف الجنسةي باعتبةاره أحةد أعمةال التعةذيب نظةراً ألن العنةف الجنسةي
يستتبع بالضرورة إحداث ألم شديد أو معاناة شديدة ،سوال كان ذل بدنياً أو
عقلياً(.)18

جيم  -الجرائم ضد اإلنسانية
 -109تقع الجرائم ضد اإلنسانية عند القيام ب فعال معيَّنةة فةي إطةار هجةوم
موجع ضد السكان المدنيين وعنةد وجةود مرتكةب جريمةة
منتشر أو منهجي
َّ
يعلم بالهجوم( . )19وألفةرا هةذا التقريةر ،فةنن الجةرائم ذات الوةلة التةي
__________

( )16اللجنة الدولية للوليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،2005 ،المتجلَّد
األول :القواعد ،القاعدة .93
( )17انظر المادة  3المشتركة في اتتاقيات جنيف ،ويمكن االطالة عليها على سبيل المثال
في :اللجنة الدولية للوليب األحمر ،اتتاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت
الحرب 12 ،آب/أفسطس  75 ،6 U.S.T. 3516 ،1949سلسلة معاهدات األمم المتحدة
 ،287المادة ( 1أ) و( ).
( )18المدعي العام ضد كونارا  ،وكوفات  ،وكوفوفت  ،القضية  IT-96-23وIT-96-23/1-
Aفي التقرة 150؛ انظر أيضاً االدعال العام ضد زينيل ديالليت  ،وزدرافكو موسيت
وحازم ديليت وإيساد النجو ،القضية رقم  16 ،IT-96-21-Iتشرين الثاني/نوفمبر 1998
(حكم سيليبيتشي) ،التقرة 493؛ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .أيدين ضد تركيا،
الطلب رقم  25 ،866/676/1996/57أيلول/سبتمبر  ،1997التقرات 86-83؛ ف .ل.
ضد سويسرا ،البالغ رقم  20 ،2005/262تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006وثيقة األمم
المتحدة  )2007( CAT/C/37/D/262/2005التقرة  10-8وس .ت .و  .م .ضد السويد،
البالغ رقم  17 ،2005/279تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006وثيقة األمم المتحدة
المقرر الخاص المعني بالتعذيب،
)2007( ،CAT/C/37/D/279/2005؛ انظر أيضاً تقرير
ِّ
وثيقة األمم المتحدة  19 ،E/CN.4/1986/15شباط/فبراير  ،1986التقرة .119
موجع ضد أي مجموعة من السكان
( )19وفقاً لنظام روما األساسي ،تتعني عبارة ”هجوم
َّ
المدنيين“ نهجاً سلوكياً يتضمن االرتكاب المتكرر  ...ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين ،عمالً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم .انظر نظام روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 17 ،تموز/يوليع ( 1998دخل حيز التنتيذ يوم 1
تموز/يوليع  ،)2002وثيقة األمم المتحدة [ A/CONF.183/9ويشار إليها أدناه باسم ”نظام
روما األساسي“] ،المادة ()2(7أ) .ووفقاً ألركان الجرائم الوادرة عن المحكمة الجنائية
الدولية فنن سياسة ارتكاب هجوم تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع
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تشكل جرائم ضةد اإلنسةانية تشةمل :القتةل؛ والسةجن أو فيةره مةن أشةكال
ت ِّ
الحرمةةان مةةن الحريةةة البدنيةةة انتهاك ةاً للقواعةةد األساسةةية للقةةانون الةةدولي؛
والتعذيب؛ واالفتواب ،أو االسترقاق الجنسي ،أو أي شكل آخر من أشكال
العنف الجنسي الذي ينطوي على خطورة مشابهة؛ واالضةطهاد؛ واألعمةال
الالإنسانية األخرى ذات الطابع المشابع التي تتسةبب عمةداً معانةاة كبيةرة أو
إوابة خطيرة في الجسد أو للوحة العقلية أو البدنيةة( .)20ويمكةن أيضةاً أن
يبلغ الزوا القسري مبلغ الجرائم ضد اإلنسانية(.)21
 -110وقةةد سةةبق للجنةةة أن تووةةلت إلةةى أن حكومةةة الجمهوريةةة العربيةةة
السةةورية قةةد ارتكبةةت جةةرائم ضةةد اإلنسةةانية تتمثةةل فةةي اإلبةةادة والقتةةل
واالفتواب أو فير ذل من أشكال العنف الجنسي ،والتعذيب ،والسجن في
سياق احتجازات واسعة النطةاق (انظةر  .)A/HRC/31/CRP.1وقةرَّ رت اللجنةة
أيضاً أن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام مسؤول عن جرائم ضةد
اإلنسانية تتمثل في القتل والتعةذيب وفيةر ذلة مةن أشةكال سةول المعاملةة
(انظر .)A/HRC/32/CRP.2

دال  -اإلبادة الجماعية
 -111تنص المادة الثانية من اتتاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبةة
عليها ،لعام  ،1948التي انضمت الجمهورية العربية السورية إلى أطرافها،
أن جريمة اإلبادة الجماعيةة يقةع ارتكابهةا عنةدما يرتكةب أي شةخص فعةالً
محظوراً على قوةد التةدمير الكلةي أو الجزئةي لجماعةة قوميةة أو إثنيةة أو
هذا الهجوم ضد مجموعة من السكان المدنيين .انظر ”المحكمة الجنائية الدولية“ ،أركان
الجرائم ،المادة  .)3(7وقد أكدت الدائرة التمهيدية الثانية أن الجهات من فير الدول
(المجموعات المسلحة) يمكن أن تتونَّف باعتبارها منظمات ألفرا المادة ()2(7أ).
انظر على سبيل المثال الحالة في كينيا ،قرار متخذ عم ً
ال بالمادة  15من نظام روما
األساسي بش ن اإلذن بنجرال تحقيق في الحالة في جمهورية كينيا31 ، ICC-01/09-19 ،
آذار/مارس  ،2010التقرة 92؛ انظر أيض ًا المدعي العام ضد روتو وآخرين ،قرار
بش ن اعتماد التتهم عم ً
ال بالمادة ()7( 61أ) و(ب) من نظام روما األساسيICC-01/09- ،
 23 ،01/11-373كانون الثاني/يناير  ،2012التقرتان  184و.185
( )20نظام روما األساسي ،الحاشية  19أعاله ،المواد ()1(7أ) ،و ) ()1(7و()1(7و)
و()1(7ز) ،و()1(7ح) و.) ()1(7
( )21انظر على سبيل المثال :الدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا ،القضية  002أمر
إفالق التحقيق 15 ،أيلول/سبتمبر  ،2011التقرة 1443؛ انظر أيض ًا المدعي العام ضد
دوميني أونلوين ،قرار بش ن اعتماد التتهم ضد دوميني أونلوين ،الدائرة التمهيدية
الثانية ،رقم 23 ،ICC-02/04-01/15 :آذار/مارس  ،2016التقرة .95
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عنورية أو دينية بوتتها هذه واألفعال المحظورة هي( :أ) قتل أعضال من
الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير ب عضةال مةن الجماعةة؛
( ) إخضاة الجماعة ،عمداً ،لظروف معيشية يتراد بها تدميرها المادي كلياً
أو جزئياً؛ (د) فر تدابير تسةتهدف الحةؤول دون إنجةاب األطتةال داخةل
الجماعة؛ (هة) نقل أطتال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى(.)22
 -112وتتطلب جريمة اإلبادة الجماعية أن يكةون الجةاني لديةع نيةة خاوةة
لتدمير مجموعة خاضةعة للحمايةة تةدميراً كليةاً أو جزئيةاً .ويجةب أن يكةون
ارتكاب أعمال اإلبادة الجماعية ضد شخص بسبب عضةويتع فةي مجموعةة
بعينها وكخطوة إضافية في الهدف الشامل لتدمير الجماعة(.)23
 -113وقد سبق للجنة أن تووَّ لت ،رفم أن ذل ال يتناق هنا ،إلى أن تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام قد ارتكب جريمة اإلبادة الجماعية ضةد
اليزيةةديين فةةي سةةنجار ،بمةةا فةةي ذل ة النسةةال والتتيةةات الالئةةي تأخةةذن إلةةى
الجمهوريةة العربيةة السةةورية ،مةن خةالل االسةةترقاق الجنسةي واالسةةتعباد
والتعذيب وفر تدابير لمنع النسال والتتيات اليزيديات مةن حمةل األطتةال
(انظر .)A/HRC/32/CRP.2

هال  -القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 -114في جميع األوقات ذات الولة بهذا التقرير كانت الجمهورية العربيةة
السورية طرفاً في المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان وطرفاً في عةدد مةن
البروتوكوالت االختيارية( . )24ولةذل فةنن جميةع فةروة الحكومةة السةورية
__________

( )22يرد نص هذا التعريف بدون تعديل في المادة  6من نظام روما األساسي.
( )23المدعي العام ضد روتافاندا ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا حكم المحاكمة 6 ،كانون
األول/ديسمبر  ،1999التقرة  .59انظر أيضاً المدعي العام ضد جيليسيت  ،المحكمة
الجنائية الدولية ليوفسالفيا ،حكم المحكمة 14 ،كانون األول/ديسمبر  ،1999التقرة
.66
( )24ودَّقت الجمهورية العربية السورية على العهدين الدوليين الخاوين بالحقوق المدنية
والسياسية والحقوق االقتوادية واالجتماعية والثقافية في عام  ،1969وهو نتس العام
الذي ودَّقت فيع على اتتاقية القضال على جميع أشكال التمييز العنوري .والجمهورية
العربية السورية طرف أيضاً في اتتاقية القضال على التمييز ضد المرأة التي ودَّقت
عليها في عام  ، 2003واتتاقية مناهضة التعذيب وفيره من ضروب المعاملة والعقوبة
القاسية والالإنسانية والمهينة في عام  2004واتتاقية حقوق الطتل في عام  .1993وقد
ودَّقت الجمهورية العربية السورية على البرتوكول االختياري التتاقية حقوق الطتل
بش ن إشرا األطتال في النزاة المسلح في عام  .2003ولم تتودِّق الجمهورية العربية
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ملتزمة باحترام حقوق اإلنسان لجميةع األشةخاص داخةل واليتهةا القضةائية
وتعزيزها والوفال بها .وتلتزم الحكومة السورية أيضاً بقواعد القانون الدولي
تشكل جزلاً من القانون الدولي العرفةي ،مثةل الحظةر
لحقوق اإلنسان التي ت ِّ
المطلق للتعذيب ،الذي يمكن أن ي خذ شةكل االفتوةاب وفيةره مةن أشةكال
العنف الجنسي(.)25
 -115وفي حين أن معظم أعمال القتل واالفتوةاب واالسةترقاق الجنسةي
والتعذيب يمكن بحثها باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،فنن هذا
التقرير يالحظ أيضاً ت ثير العنف الجنسي من ناحية حقوق اإلنسان ،وخاوة
من خالل تأطر الحق فةي التمتةع بة على مسةتوى يمكةن بلوفةع مةن الوةحة
البدنية والعقلية ،والعنف ضد النسال والتتيات كشكل من أشكال التمييز ضد
المرأة(.)26
 -116وتتةةو َّفر حمايةةة خاوةةة متلزمةةة قانونيةةاً للحقةةوق المدنيةةة والثقافيةةة
واالقتوادية والسياسية واالجتماعية لألطتال .واتتاقية حقوق الطتةل ،التةي
تعةرف الطتةل بوةورة
انضمت الجمهورية العربية السورية إلى أطرافهةا ،ت ِّ
عامة ب نع أي شةخص دون سةن الثامنةة عشةرة( .)27وتةنص اتتاقيةة حقةوق
الطتل على أن الدول األطراف تتخذ ”جميةع التةدابير التشةريعية واإلداريةة
واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطتةل مةن كافةة أشةكال العنةف أو
السورية على اتتاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية لعام
.1968
( )25انظر المحكمة الدولية لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون
اإلنساني الدولي التي ارتتكبت في إقليم يوفسالفيا السابقة منذ عام  ،1991المدعي العام
ضد زينيل ديالليت  ،وزدرافكو موسيت المعروفة أيضاً باسم ”بافو“ وحازم ديليت
وإساد الندجو المعروف أيضاً باسم ”زنلا“ ،الحكم الوادر عن المحكمة الدولية
ليوفسالفيا السابقة 16 ،IT-96-21-T ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،1998التقرات - 494
.496
( )26انظر اللجنة المعنية بالقضال على التمييز ضد المرأة [ويشار إليها فيما بعد سيداو]،
التووية العامة ” ،)1992( 19العنف ضد المرأة“؛ والتووية العامة )2013( 30
” المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت النزاة وما بعد
انتهال النزاة“ و ” )2017( 35المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة ،لتحديث التووية
في
عليها
االطالة
ويمكن
،“19
رقم
العامة
.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
( )27اتتاقية حقوق الطتل ،التي فتحتها الجمعية العامة للتوقيع والتوديق واالنضمام بموجب
قرارها  25/44المؤرَّ خ  20تشرين الثاني/نوفمبر  ،1989ودخلت حيز النتاذ في 2
أيلول/سبتمبر  ،1990وفقاً للمادة  ،49المادة .1

46

A/HRC/37/72/CRP.3

الضرر أو اإلسالة البدنية أو العقلية واإلهمةال أو المعاملةة المنطويةة علةى
إهمال وإسالة المعاملة أو االستلالل ،بما في ذل اإلسالة الجنسية ،وهو في
رعاية الوالد (الوالدين) أو الووي القانوني (األوويال القانونيون) عليع ،أو
أي شخص يتع َّهد الطتل برعايتع“( .)28ويجب أيضاً على الدول األطراف أن
تمنع بوجع خاص (” :أ) حمل أو إكراه الطتل على تعاطي أي نشةاط جنسةي
فير مشروة؛ (ب) االستخدام االستلاللي لألطتال في الدعارة أو فيرها من
الممارسات الجنسية فير المشروعة [و] ( ) االستخدام االستلاللي لألطتال
في العةرو والمةواد الةداعرة( “ )29ولةذل يقةع علةى الدولةة التةزام بمنةع
وحماية األطتال من االعتدال الجنسي من جانب الدولة ومن جانب األطراف
فير الدول (أي االلتزام بالحيطة الواجبة في ودد أعمال األفراد الخاوةين
أو الكيانات الخاوة التي تنتقص من الحقةوق المكرَّ سةة فةي اتتاقيةة حقةوق
الطتل).
 -117والمجموعات المسلحة ،باعتبارها أطرافاً من فير الدول ،ال تستطيع
أن تنضم رسةمياً إلةى أطةراف المعاهةدات الدوليةة لحقةوق اإلنسةان .ولكةن
أوبح من المقبول بوورة متزايدة أن هةذه المجموعةات متلزَ مةة رفةم ذلة
باحترام حقوق اإلنسان األساسية بقدر ما تتشكل جةزلاً مةن القةانون الةدولي
العرفي ،مثل الحق في الحياة والحظر المطلق للتعذيب ،حيثما تمةارس هةذه
األطراف سيطرة فعلية على أجزال من إقليم الدولة(.)30

واو  -القانون المحلي للجمهورية العربية السورية
 -118يتضمن كال مةن دسةتور الجمهوريةة العربيةة السةورية الوةادر فةي
 )31(2012وقةةةانون العقوبةةةات السةةةوري ،نوووةةةاً لتجةةةريم التعةةةذيب(.)32
__________

( )28المرجع نتسع ،المادة .)1( 19
( )29المرجع نتسع المادة .34
( )30لالطالة على نظرة أكثر توسعاً بش ن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان على
األطراف من فير الدول ،انظر على سبيل المثال أندرو كالبهام Human Rights
( Obligations of Non-State Actorsأوكستورد ،مطبوعة جامعة أوكستورد)2006 ،؛
انظر أيض ًا بوورة عامة ،كاثرين فورتينAccountability of Armed Groups under ،
( Human Rights Lawأوكستورد ،مطبعة جامعة أوكستورد .)2017 ،ولالطالة على
الت ثير المشابع ،انظر ”تقرير فر يق الخبرال التابع لألمين العام بش ن المساللة في سري
النكا“ 31 ،آذار/مارس  ،2011التقرة  ،188ويمكن االطالة عليع في الموقع
.http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf
( )31دستور الجمهورية العربية السورية ،المادة .)2(53
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تجرم قانون العقوبات السوري االفتواب ،الذي يتعرفع
وباإلضافة إلى ذل  ،ي ِّ
ب نع اتوال جنسي قسري خار نطاق الةزوا  -واالعتةدال الجنسةي علةى
النسال واألطتال( .)33ويخضع االفتواب واالعتدال الجنسي لعقوبة السةجن
ةددة أن يكةةون مرتكةةب الجريمةةة
مةةع األشةةلال الشةةاقة ،ومةةن العوامةةل المشة ِّ
مسؤوالً حكومياً( . )34وتخضع أعمال المثلية الجنسية ،التي تشةمل افتوةاب
الذكور للعقوبة بالحبس لمدة تول إلى ثالث سنوات(.)35

تاسعاً  -االستنتاجات
 -119ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها العنف الجنسي،
بما في ذل االفتواب ،ضد النسال والتتيات والرجال أثنال عمليات تتتةي
البيوت والعمليات البرية .وكان الهدف من عمليات التتتي هو استهداف من
تي عتقد أنهم أعضال في المعارضةة أو متعةاطتون معهةا الحتجةازهم ،وكانةت
تجري في سياق عمليات عسكرية في أنحال البلد ،وهي عمليات سبق للجنةة
الموجةع ضةةد
أن قةررت أنهةا تبلةغ حةةد الهجةوم الواسةع االنتشةةار والمةنظَّم
َّ
مجموعة من السكان المدنيين (انظر  ،A/HRC/31/CRP.1التقرتان  88و.)89
 -120وتورطت القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها في االرتكةاب
المتكرر للجرائم .من خالل انتشار سلو القب التعستي الجماعي ،وإيذال
عامة السكان المدنيين الذين يعيشون في مناطق القالقةل واألشةخاص الةذين
يتنظر إليهم خالف ذلة علةى أنهةم فةي وةتوف المعارضةة للحكومةة ،وتةم
ارتكاب هذه األعمال عمةالً بسياسةة اسةتهداف المةدنيين الةذين يتنظةر إلةيهم
عموماً باعتبارهم مرتبطين بالمعارضة  ،وهو مةا يظهةر مةن وقةوة الجةرائم
بوورة منهجية عبر مناطق جلرافيةة .ولةذل فةنن االفتوةاب وفيةره مةن
أعمةةال العنةةف الجنسةةي التةةي قامةةت بهةةا القةةوات الحكوميةةة والميليشةةيات
المرتبطة بها أثنال العمليات البرية تتشكل جزلاً من الهجوم وتوةل إلةى حةد
الجرائم ضد اإلنسانية.

( )32قانون العقوبات للجمهورية العربية السورية (القانون  ،1949/148بويلتع المعدَّلة)،
المادة .‘1’ 391
( )33المرجع نتسع ،المواد .497-489
( )34المرجع نتسع ،المادة .498
( )35المرجع نتسع ،المادة .520
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ةكل عمليةةات االفتوةةاب وفيةةره مةةن
 -121وبعةةد شةةباط/فبراير  2012تتشة ِّ
أشكال العنف الجنسي التي قامت بها قوات الحكومة والميليشيات المرتبطةة
البريةة أيضةاً جةرائم حةرب تتمثةل فةي
بها أثنال تتتةي البيةوت والعمليةات ِّ
االفتواب وفيره من أشكال العنف الجنسي ،بما في ذل التعذيب واالعتدال
على الكرامة الشخوية.
 -122وارتكبت قةوات الحكومةة والميليشةيات المرتبطةة بهةا أيضةاً العنةف
الجنسي ،بما في ذل االفتواب ،ضد النسال والتتيةات فةي نقةاط التتتةي .
تشكل أعمال االفتوةاب وفيرهةا مةن أعمةال العنةف الجنسةي فةي نقةاط
وت ِّ
موجةع ضةد مجموعةة
التتتي  ،هي األخرى جزلاً من هجوم منتشر ومةنظَّم
َّ
مةن السةةكان المةدنيين (انظةةر التقةةرة  )119وتوةل إلةةى حةد الجةةرائم ضةةد
اإلنسانية .وبعد شباط/فبراير  ،2012ظلت االفتوابات وفيرها من أشكال
العنف الجنسي ا لتي ارتكبتها قوات الحكومة والميليشيات المرتبطة بهةا فةي
تشكل جرائم حرب تتمثل فةي االفتوةاب وفيةره مةن أشةكال
نقاط التتتي ت ِّ
العنف الجنسي ،بما في ذل التعذيب واالعتدال على الكرامة الشخوية.
 -123وارتكبت قةوات الحكومةة والميليشةيات المرتبطةة بهةا كةذل العنةف
الجنسي ،بما في ذل االفتواب وفيره من أشكال األعمال الالإنسانية ،ضد
النسال والتتيات والرجال واألوالد في االحتجاز .واالفتوابات وفيرها من
أعمال العنف الجنسي واألعمال الالإنسةانية األخةرى المرتكبةة فةي مراكةز
تشكل جزلاً من هجوم واسع االنتشار ومنظَّم موجع
االحتجاز في أنحال البلد ت ِّ
ضد مجموعة من المدنيين (انظر التقرة  )119ويول إلى حد الجرائم ضةد
اإلنسانية .وبعد شباط/فبراير  ،2012ظلت االفتوابات وفيرها من أشكال
العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الحكومة والميليشيات المرتبطة بهةا فةي
تشكل أيضاً جةرائم
مرافق االحتجاز الرسمية وفير الرسمية في أنحال البلد ت ِّ
حرب تتمثل في االفتواب وفيره من أشكال العنف الجنسي ،بما فةي ذلة
التعذيب واالعتدال على الكرامة الشخوية.
 -124وتول أعمال االفتواب وفيةره مةن أشةكال العنةف الجنسةي التةي
ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بهةا أثنةال تتتةي المنةازل
والعمليات البرية ،وفي نقةاط التتتةي  ،ومرافةق االحتجةاز الرسةمية وفيةر
الرسمية كذل إلى حد االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسةان،
بما فةي ذلة الحةق فةي الحيةاة والحريةة وأمةن الشةخص والحةق فةي عةدم
التعةةر ل لتعةةذيب وفيةةره مةةن أشةةكال المعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو
المهينة ،والحق في التمتع ب على مستوى ممكن من الوحة البدنية والعقليةة.
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وتخضع عمليات االفتواب وفيره من أشكال العنف الجنسي باإلضافة إلى
ذل للتجريم عمالً بالقانون المحلي للجمهورية العربية السورية(.)36
 -125وتةةم أيضةةاً توثيةةق حةةوادث افتوةةاب اإلنةةاث مةةن جانةةب أفةةراد
المجموعات المس لحة في التتةرة بةين أواخةر عةام  2011وعةام  2016فةي
محافظتي دمشق وحلب ،وإن كان ذل أقةل شةيوعاً بكثيةر عةن االفتوةاب
تشكل االفتوابات
الذي ارتكبتع قوات الحكومة .وبعد شباط/فبراير  ،2012ت ِّ
وفيرها من أشكال العنف الجنسي التي قام بها أعضال المجموعات المسلحة
جرائم حرب تتمثل في االفتواب وفيره من أشكال العنف الجنسي ،بما في
ذل التعذيب واالعتدال على الكرامة الشخوية .وهذه االفتوابات وفيرها
من أشكال العنف الجنسي تتنافى كذل مع القواعد الدولية لحقوق اإلنسةان،
بما في ذلة الحةق فةي الحيةاة والحريةة وأمةن الشةخص ،والحةق فةي عةدم
التعةةر للتعةةذيب وفيةةره مةةن أشةةكال المعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو
المهينة ،والحق في التمتع ب على مستوى يمكةن بلوفةع مةن الوةحة البدنيةة
والعقلية.
 -126وفي كل المناطق الواقعةة تحةت سةيطرة هيئةة تحريةر الشةام (التةي
تقودها القيادة السابقة لجبهة النورة) ،تسببت الهيئة في إحداث أذى نتسةي
وبدني بالغ للنسال والتتيات والرجال من خالل فر قواعد دينيةة للملةبس،
وفي حالة النسال والتتيات حرمانهن من تحرية التنقل بدون قريب/مرافق من
الرجال (محرم) وأثَّرت التتاوى التي ودرت رسمياً للسةكان المقيمةين فةي
المناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام ت ثيراً فيةر متناسةب علةى النسةال
والتتيات وأظهرت باإلضافة إلى ذل معاملة تمييزية علةى أسةاس الجةنس،
فيما يتمثل خرقاً للقواعد الدولية األساسية لحقوق اإلنسان.
 -127وقيام هيئة تحرير الشام ومختلف المجموعات المسلحة باستخدام نتظم
عدالة موزاية ،بما في ذل محاكم فير م ذون بها ،إلعدام األقليات الجنسةية
يتشكل جريمة حرب تتمثل في القتل ،وتتنةافى بوةورة خطيةرة مةع القواعةد
والحريةة وأمةةن
الدوليةة لحقةوق اإلنسةةان ،بمةا فةي ذلة الحةق فةي الحيةةاة،
ت
ال شخص ،والحق في عةدم التعةر للتعةذيب وفيةره مةن أشةكال المعاملةة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،والحةق فةي التمتةع بة على مسةتوى يمكةن
بلوفع من الوحة البدنية والعقلية.
__________

( )36انظر أعاله ،الترة ثامناً  -القانون المنطبق ،واو -القانون المحلي للجمهورية العربية
السورية.
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 -128وفةي التتةةرة بةين  2013و ،2016قةةام تنظةةيم الدولةة اإلسةةالمية فةةي
العراق والشام بنعدام النسال والرجال واألطتال بةتهم الزنةا ،كمةا اسةتهدف
تشكل هذه األعمةال جةرائم
األقليات الجنسية ،بما فيها المثليون الجنسيون .وت ِّ
حرب تتمثل في القتل .كما تتنافى اإلعدامات وفيرها من العقوبات مع جملة
من القواعد الدولية لحقوق اإلنسان من بينها إنكار الحق في الحيةاة ،والحةق
في التحرر من التمييز .وباإلضافة إلى ذل  ،فةنن الجةرائم التةي تةم توثيقهةا
جيداً والتةي ارتكبهةا تنظةيم الدولةة اإلسةالمية فةي العةراق والشةام ،وكةذل
األشكال األخرى من إيذال السكان المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور،
شكل جانباً من هجوم واسةع االنتشةار أو متةنظَّم موجةع ضةد مجموعةة مةن
تت ِّ
السكان المدنيين ،ويجري عةن علةم مةن جانةب مرتكةب الجريمةة .ومعاملةة
شةكل جريمةة
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام لألقليات الجنسةية تت ِّ
ضد اإلنسانية تتمثل في االضطهاد ،حيث قام باستهداف أقليات جنسية علةى
أساس فير مسموح بةع طبقةاً لمةا هةو معتةرف بةع عالميةاً بموجةب القةانون
الدولي ،وحيث حرم بشدة األقليات الجنسية من حقوقها األساسية.
 -129وقام التنظيم كذل في كةل المنةاطق الواقعةة تحةت سةيطرتع بتةر
لوائح تتخضع النسال والتتيات فةي المجةالين العةام والخةاص ،بمةا فةي ذلة
وضعهن تحت سيطرة األقارب الذكور/المرافقين الةذكور (المحةارم) .وفةي
حين أن هذه المجموعة اإلرهابية فرضت نظاماً قاسياً من تعليمةات الملةبس
للرجال والنسال فقد أفةادت التقةارير أن اإلنةاث كةنَّ أكثةر تعرضةاً للعقوبةة
بسبب عةدم االمتثةال .وكةان انتهةا هةذه القواعةد يتعاقةب عليةع باللرامةات
والجلد ،وكانت هذه العقوبة األخيرة هي األكثر شيوعاً .وكانت عمليات الجلد
تجري عةادة علةى يةد شةرطة اآلداب التابعةة لتنظةيم الدولةة اإلسةالمية ،أو
الحسبة .وارتكبت كتائب اإلنتاذ التابعة لتنظيم الدولة جريمة حرب تتمثل في
التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية ،واالعتدال على الكرامة الشخوية
ضد النسال .وكان األذى النتسي والبدني الذي أحدثتع معاملةة تنظةيم الدولةة
اإلسةةالمية فةةي النسةةال والتتيةةات ،والتعليمةةات الثقيلةةة التةةي فرضةةها علةةى
ملبسهن ،وتقييد حريتهن في التنقل تثبت كذل معاملةة تمييزيةة علةى أسةاس
الجنس ،وتتنافى بوورة خطيرة مع القواعد الدولية لحقوق اإلنسان.
 -130وفةي كثيةر مةةن األحيةان ،تأرفمةةت النسةال والتتيةةات الالئةي ال يزيةةد
عمرهن عن  14سنة والالئي يعشن في المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم
الدولةةة اإلسةةالمية ،علةةى الةةزوا مةةن مقةةاتلي المجموعةةة .ويتشةةكل الةةزوا
القسري عنتاً جنسياً ويرقى إلى حةد جةرائم الحةرب المتمثلةة فةي المعاملةة
القاسية ،و إلى حد االفتواب في كثير من األحيان .وإن الةزوا القسةري،
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عند ارتكابع في إطار هجوم منتشر أو منظَّم موجع ضد مجموعة مدنيةة ،قةد
تشكل هذه األعمال أيضاً تعديات خطيرة
يرقى إلى الجريمة ضد اإلنسانية .وت ِّ
على القانون الدولي لحقوق اإلنسان للنسال والتتيات ،بما في ذل الحق فةي
تحرية اختيار الزو وعدم الدخول فةي ربةاط الزوجيةة إال بموافقتهةا الحةرة
والكاملة(.)37

عاشراً  -التوويات
تقدم اللجنة التوويات التالية ،وذل استناداً إلى االستنتاجات التي
 -131ت ِّ
توولت إليها.
 -132تووي اللجنة جميع أطراف النزاة بما يلي:
(أ) التوقف فوراً عن ارتكاب العنف الجنسي والجنسةاني ضةد
النسال والتتيات والرجال واألوالد؛
(ب) العمةةل اسةةتباقياً علةةى قبةةول النةةاجين مةةن العنةةف الجنسةةي
والجنساني وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية؛
( ) العمل استباقياً على تسهيل المشاركة المجدية للمرأة في جميع
عمليات السالم وم تاوضات السالم وأي آليةات للحقيقةة والموةالحة فةي
المستقبل؛
(د) التوقف فور ًا عن االحتجاز التعستي وفير القانوني للنسال
منهم لالعتدال
واألطتال وإطالق سراح المحتجزين ،وخاوة من تعرَّ
الجنسي ب ي شكل من األشكال.
 -133وتووي اللجنة حكومة الجمهورية العربية السورية بما يلي:
(أ) االنضمام إلى الدول األطراف في البروتو كةول االختيةاري
التتاقية جنيف المعقودة في  12آب/أفسةطس  ، 1949والمتعلةق بحمايةة
ضحايا النزاعات المسلحة فير الدولية (البروتوكول الثاني)؛
(ب) تنتيذ توويات اللجنة المعنيةة بالقضةال علةى التمييةز ضةد
المرأة ،بما في ذل الت عليق العام 30؛
__________

( )37اتتاقية القضال على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،نيويور  18 ،كانون
األول/ديسمبر  ،1979المادة ( 1ب).
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( ) التوديق على اتتاقية الرضا بةالزوا والحةد األدنةى لسةن
الزوا وتسجيل عقود الزوا ()1962؛
(د) االعتراف بالتزاماتها بموجب قرارَ ي مجلس األمةن 1325
و 2122اللذين يؤكدان دور جميع األطةراف فةي النةزاة لحمايةة النسةال
والتتيات من العنف الجنسي والجنساني؛
(هة) التحقيق مةع أعضةال قواتهةا األمنيةة التابعةة للدولةة الةذين
يتحملون مسؤولية جنائية فردية عن ارتكاب أعمال االفتوةاب والعنةف
الجنسي ومقاضاتهم؛
(و) تنتيذ بروتوكوالت لتتتي السجنال عند دخولهم في الحجةز
للتبليغ داخلياً عن حوادث العنف الجنسي ،بحيث ينطبق ذل علةى جميةع
العاملين واألماكن والمنشآت العاملة تحت إمرة حكومة الجمهورية السورية
أو باالرتباط معها.
 -134وتووي أعضال المجموعات المسلحة بما يلي:
(أ) التوقف فوراً عن ارتكاب افتواب النسال والتتيات بما في
ذل ما يجري على أساس انتمالاتهن الدينية أو اإلثنية أو القبلية؛
(ب) وقف ممارسة استخدام مراكةز سةلطتهم السةتلالل النسةال
والتتيات ،بما في ذل عن طريق الضلط على األسر لقبول زوا بناتهم من
المقاتلين؛
( ) اتخاذ تدابير عاجلة لت ديب أو طرد األفراد العةاملين تحةت
إمرتهم و المسؤولين عن هذه األعمال.
 -135تووي اللجنة مجلس األمن بما يلي:
(أ) أن يقوم على سةبيل االسةتعجال ،وتماشةياً مةع االلتزامةات
التردية لكل دولة بموجب اتتاقيات جنيف ،بنحالة الحالة إلى العدالة ،وربما
إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة مخووة ،آخذاً في االعتبار أن
مجلس األمن هو وحده المؤهَّل في سياق الجمهورية العربية السورية إلحالة
الحالة؛
(ب) إدرا اإلحاطات المنتظمة التي تتقدمها لجنة التحقيق في إطار
جدول األعمال الرسمي لمجلس األمن ،بما في ذل مةا يتعلةق باسةتعمال
العنف الجنسي؛
( )

دعم توويات لجنة التحقيق.
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 -136تووي اللجنة المجتمع الدولي بما يلي:
(أ) االعت ة راف بارتكةةاب جةةرائم حةةرب ،وكةةذل جةةرائم ضةةد
اإلنسانية ،بما في ذل االفتواب وفيره من أشكال العنف الجنسي التي
ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات المرتبطة بها؛
(ب) االعتراف بقيام أعضال المجموعات المسلحة بارتكاب جرائم
حرب ،تشمل االفتواب؛
( ) االعتراف بقيام تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشةام
بارتكاب جرائم حرب ،وكذل جرائم ضد اإلنسانية ،بما في ذل استعمال
الزوا القسري؛
(د) توفير الخبرة التنية للمساعدة في االحتتاظ باألدلة المتولة
بالعنف الجنسي وتوثيقها؛
(هة) تقديم التمويل لبرامج الدعم النتسي -االجتماعي ،مةع زيةادة
التشديد على العال من الودمات ،لوالح الناجين من العنف الجنسي؛
(و) القيام ،في حالة وجود هيئة قضائية ،باستخدام آليات المساللة
للتحقيق مع مرتكبي العنف الجنسي في إطار النزاة السوري ومقاضاتهم؛
(ز) القيام كلما أمكن بم طالبة أطراف النزاة الذين يتمتعون بنتوذ
عليهم ب نطالق سراح النسال واألطتال المحبوسين في االحتجاز أو األسر أو
الرهائن كتدبير من تدابير بنال الثقة وكتالة إعطال األولوية ألي امرأة أو
للعنف الجنسي أو االنتها الجنسي ب ي شكل من األشةكال
طتل تعرَّ
للحوول على العال الطبي ،وخاوة الرعاية النتسية وا لةدعم النتسةي -
االجتماعي؛
(ح) تشجيع الجهود المبذولة لدعم المساللة ،بما في ذل من خالل
نشط على دعم والية اآللية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة
العمل بشكل ِّ
في التحقيق والمالحقة القضائية لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد
خطورة وفق تونيف القانون الةدولي المر تكبةة فةي الجمهوريةة العربيةة
السورية منذ آذار/مارس  ،2011وفقاً لقرار الجمعية العامة 248/71؛
(ط) مطالبة اآللية الدولية ب القيام ،على سبيل األولوية ،بجمع مزيد
من األدلة والمعلومات عن المسؤولين عن الجرائم التي وثقتها اللجنة في
هذا التقرير؛
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(ي) العمل استباقياً على تسهيل المشاركة المجدية للنسال في كل
عمليات السالم ومتاوضات السالم ذات الولة.
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المرفق األول
خريطة الجمهورية العربية السورية
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