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وثّقن   �
ª«¬ال الثمانية  الشجاعات  للنساء  شكرها  عن  تعرب  أن   LDHR تود 

شكلت  حيث   ،LDHR تقارير   �
�� قصصهن  مشاركة  ع�  ووافقن  قضاياهن 

� المنظمة 
نسان �� قصصهن محور هذا التقرير. كما نود أن نشكر لجنة حقوق ا��

يكنا الدو�¹ التآزر من أجل  � تحليل وصياغة هذا التقرير، و«�
ع� مساعدتها ��

العدالة، ع� مساهمته. إننا ممتنون للغاية للتمويل والدعم الذي تلقيناه من 
المانح. 

اللغات: اللغة العربية واإلنكليزية
التصميم الجرافي	: إ�ان غايل 
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جمیع حقوق النسخ والنشر محفوظة ملنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان



الخضوع  ع�  منهن  واحدة  كل  وافقت  ا�Ãسد،  معتق¬ت  من  ناجياٍت  نساٍء  ثمان  قصص  إنها 
أجل  من  وأطباء  محامون  منظمة  قبل  من  خاصة  تدريباٍت  تلقى  طبيب  قبل  من   È � ÉÊلتقييم ط
 Ëندوبهن عن  والكشف  قصصهّن  لمشاركة  للغاية  شجاعاٍت   Ëكن النسوة  هؤ�ء  نسان.  ا�� حقوق 

الجسدية والنفسية.
 �

� نفس الوقت أو ��
� أولئك النساء، حيث لم يتم اعتقالهن أو احتجازهن �� � يوجد ارتباٌط ب��

نفس المكان، بل إن تجاربهن تمتد ع�É العديد من مراكز ا�حتجاز ا�Ãك�� شهرة الخاصة بالحكومة 
� معاملة  ب�� كة  ªالمش� القواسم  الجماعية، ويُظهر   Ëتجاربهن التقرير عن  يتحدث هذا  السورية. 
فراج عنهن. تتضمن قصصهن تفاصيل  النساء أثناء ا�عتقال وكيف يحاولن البقاء أحياء بعد ا��
� للغاية، ويكشفن عن معاناٍة وآ�ٍم � 

مروعة عن ا�غتصاب والعنف الجن�� والتعذيب الوح��
يقاف هذا، بينما حاولت ث¬ٌث أخريات  تطاق، لدرجة أّن واحدًة منهن قد تخلت عن أطفالها ��

ا�نتحار أثناء احتجازهن.
ر  �Üوالرعب الذي استخدم ضدهن يتسم با�خت¬ف، إّ� أن صدى ال �

رغم أن ا�عتداء البد»�
النف�� طويل ا�Ãمد � يزال ي¬زمهن، و� يزال رعب ا�حتجاز يطارد هؤ�ء النسوة بدون استثناء،. 
لقد أصبحن منعز�ٍت، خائفاٍت وقلقات، وتدهورت الع¬قات مع أ«هن وأطفالهن، مصحوبًة 

بنظرة عار من محيطهن.
� وتعرضوا  ات ا��ßف من السوري�� هذه القصص يتوجب ا��صغاء إليها بعناية، فقد احُتجز ع��
ضافًة إ¹  � مراكز ا�حتجاز تلك. يُعتقد أّن آ�ف النساء ما زلن قيد ا�حتجاز، با��

ي �� للتدم�� الب��
ية  ار الب�� �àÃطفال الذين يتعرضون ل¬عتقال ويعانون الفظائع ذاتها. � بد من معالجة ا�Ãا�
� لحقت بالذين نجوا، والعثور ع� رفاة من لم يتمكنوا من النجاة من 

ªÊمد الÃالعميقة والطويلة ا�
 �

�âلمعار  � التعسفي�� وا�حتجاز  ا�عتقال  وقف  يجب  أحبائهم.  إ¹  إعادتها  لتتم  المعتق¬ت 
� يتعرض لها 

ªÊالقاسية وال¬إنسانية ال التعذيب والمعاملة  الحكومة فوراً، كما يجب أن يتوقف 
المحتجزون. يجب أن يكون هناك مراقبة فورية ومستقلة مع إمكانية وصول الرعاية الطبية إ¹ كّل 
� سوريا، با��ضافة لوجوب إعطاء ا�Ãولوية ��ط¬ق «اح المحتجزين ورعايتهم.

مراكز ا�حتجاز ��
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: نسان (LDHR) بما ي�� تطالب منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��
من الحكومة السورية:

� ذلك مص�� 
� سوريا وأوضاعهم، بما ��

� تحتفظ بها فيما يتعلق بمكان وجود جميع المحتجزين ��
ªÊأن تن�� فوراً جميع المعلومات ال    

جميع الذين ماتوا رهن ا�حتجاز منذ آذار/مارس 2011.
من جميع ا�Ãطراف، ولكن بالتحديد من الحكومة السورية:

� وقوع المزيد من 
�Êا�حتجاز يع �

�� �
، مع التسليم بأّن كّل يوٍم إضا�� � � السياسي�� وط عن جميع المعتقل�� فراج الفوري وغ�� الم��      با��

التعذيب والعنف الجن�� والظروف ال¬إنسانية ويشكّل تهديداً وشيكاً للحياة. ينبغي إعطاء ا�Ãولوية ��ط¬ق «اح النساء وا�Ãطفال.
� دون قيود إ¹ أّي مكاٍن يتم فيه حرمان أي شخص من حريته، ولمنع وقوع  � وأطباء مستقل�� مكانية وصول مراقب�� تاحة الفورية ��      ا��

يذاء، وتوف�� الرعاية الطبية المنقذة لحياة المحتجزين؛ المزيد من الوفيات وا��
يذاء أثناء ا�حتجاز؛      واتخاذ خطوات فورية ل¬متثال لقواعد ا�Ãمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ووقف جميع أشكال ا��
      وقف جميع أشكال العنف الجن�� والمضايقات ضد المحتجزين، والتحقيق مع جميع من تثبت مسؤوليتهم ومعاقبتهم، بمن فيهم 

. � أصحاب ص¬حية إعطاء ا�Ãوامر للسجان��

: من المجتمع الدو�¹
� سوريا كأولويٍة قصوى، وعدم التعامل مع مسألة 

�� � � السياسي�� فراج عن جميع المعتقل��     اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان ا��
� جداول أعمال جلسات المفاوضات (عدم التعامل معها كبند قابل للتفاوض)؛

المحتجزين كبند ��
    إبقاء هذه المسألة ع� رأس جدول أعماله إ¹ أن يتم إط¬ق «اح جميع المحتجزين بأمان أو استعادة رفاتهم؛

� سوريا من خ¬ل اتخاذ جميع 
� العمل ع� وقف ومنع المزيد من الجرائم الدولية ��

نسانية ��     أن يستجيب لمسؤوليته ا�Ãخ¬قية وا��
نهاء الحصانة وتوف�� آلية قضائية شاملة للقضاء ع� هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحٍة بأّن هناك مساءلة عن  الخطوات الممكنة ��

مثل هذه الجرائم؛
� وا�ختفاء 

ى عن ا�عتقال التعسفي وا�حتجاز غ�� القانو»� Éصحاب المسؤولية الك�Ã� إجراء تحقيقاٍت وم¬حقاٍت قضائية شاملة     
الق�ي والتعذيب والمعاملة القاسية وال¬إنسانية والعنف الجن�� الذي كان سمًة أساسيًة لنظام ا�حتجاز الحكومي السوري؛

� من التعذيب والعنف الجن�� أثناء      دعم التنمية المحلية، وتوسيع وتغذية الدعم السوري الفوري منه والطويل ا�Ãجل، للناج��
ا�عتقال؛

� نظام ا�حتجاز 
� سوريا لضمان عدم حدوث إساءة مرًة أخرى ��

الفوري وطويل ا�Ãمد لنظام ا�Ãمن وا�حتجاز ��     دعم ا��ص¬ح 
السوري.

من  ها  وغ�� والمستقلة)  المحايدة  الدولية  (ا�ßلية  الجديدة  الدولية  المتحدة  ا�Ãمم  �ßلية  وبالنسبة 
� تعمل من أجل العدالة:

ªÊالمنظمات ال
� مراكز ا�حتجاز السورية، مع ضمان اتخاذ جميع 

    إعطاء ا�Ãولوية لجمع ا�Ãدلة وبناء قضايا ا�دعاء فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ��
التداب�� ال¬زمة للمحاكمة العادلة والفعالة للجناة.

� يمكن استخدامها لتعقبهم 
ªÊشخاص المفقودين، جنباً إ¹ جنب مع جميع البيانات ال¬زمة الÃنشاء قائمة كاملة با�      إعطاء ا�Ãولوية ��

وتحديدهم.

� السوري، للعمل معاً من أجل:
بالنسبة للمجتمع المد»�

� سوريا.
� المحتجزين �� � السياسي�� فراج عن جميع المعتقل��     الدعوة إ¹ ا��

� سجٍل شامٍل يمكن استخدامه 
    توحيد وتجميع كل البيانات المحتفظ بها بخصوص أولئك الذين يُعتقد أنهم ما زالوا رهن ا�حتجاز ��

للعثور عليهم؛
� ذلك الخدمات الطبية والنفسية ا�جتماعية وخدمات الحماية 

� وعائ¬تهم، بما ��     التعاون لضمان شبكات دعم ورعاية شاملة للناج��
والخدمات التأهيلية والقانونية.

� سبل ضمان حصول الرجال والنساء والفتيان والفتيات ع� 
، والنظر �� � ل¬حتجاز والتعذيب والعنف الجن��

� ا�Ãثر الجنسا»�
    النظر ��

الدعم الذي يحتاجون إليه.
    تثقيف المجتمعات المحلية للحد من الوصمة بالعار وتشجيع الدعم للناجيات من خ¬ل مناقشات التوعية والمنتديات، ومعالجة 

� بناء مستقبل جديد لسورية.
قضايا العنف الجن�� ع� وجه الخصوص، وا�Ãدوار الهامة للمرأة ��

� ذلك معالجة المحتجزين وتقديم 
ح ��ص¬ح السجون بحيث يعالج ا�حتياجات الفورية بما �� ªالعمل معاً ع� وضع مق�    

اف المستقل. �» نسان ويخضع للرصد والتفتيش وا�� �م بمعاي�� حقوق ا�� ªالدعم لهم، فض¬ً عن وضع نظام يل�
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وتوكول استانبول،  Éمة ب� � ªنسان بإجراء تقييمات طبية مهنية مل� � منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��
يقوم ا�Ãطباء المدربون ��

وب  �à ه من � ل¬Ãمم المتحدة رقم 8/1 من أجل التحقيق الفعال وتوثيق التعذيب وغ��
�Êوهو عبارة عن دليل سلسلة التدريب المه

المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال¬إنسانية أو المهينة. تطبق هذه المنهجية المعاي�� وا��جراءات الدولية المتعلقة بكيفية التعرف ع� 
� مقابلًة «يرية، 

�Êمه � ÉÊالمحكمة. يشمل كّل تقييٍم ط �
أعراض وع¬مات التعذيب وتوثيقها بحيث يمكن أن تكون الوثائق دلي¬ً صالحاً ��

تصوير  التقييم،  من  المستمدة  والنفسية  الجسدية  الموجودات  جميع  بتسجيل   � ÉÊالط الخب��  يقوم  نفسياً.  وتقييماً  بدنياً  وفحصاً 
� ع� توثيق  ÉÊصابات الجسدية، وقد يطلب إجراء اختبارات أو استشارات تشخيصية إذا كان ذلك من شأنه أن يساعد الخب�� الط ا��
� ا�Ãحداث المروية  � فيما يتعلق بدرجة ا�تساق ب��

�Êالموجودات الطبية وتسجيلها وتقييمها ع� نحو أكمل. ثم يعطي الخب�� رأيه/ا المه
والموجودات الطبية. 

 
� كتطبيق عم�� للعلم كدليل ع� التعذيب والعنف  اء الطبي�� Éنسان ع� تقارير الخ� تعتمد منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��
� من قبل الخب�� الذي  ÉÊهذا التقرير، فقد خضعن جميعهن للتقييم الط �

� تم إبراز قصصهن ��
ª«بالنسبة للنساء الثمانية اللوا . الجن��

. ومن أجل توف�� السياق  قرر أّن الموجودات (سواء كانت إصابات بدنية أو نفسية) كانت مّتسقة مع التعذيب و / أو العنف الجن��
 � � الدولي�� � والمحقق�� نسان أيضاً ع� العمل الدقيق للموثق�� لفهم هذه ا�Ãحداث، اعتمدت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��
نسان (هيومان رايتس ووتش)،  � عملهم مثل لجنة ا�Ãمم المتحدة لتق�î الحقائق، حراسة حقوق ا��

ام كب�� �� ªالذين يحظون باح�
منهجية  معها   �ïتتما عليها،  وا�عتماد  المعلومات  عالية �ستخدام  معاي��  المنظمات  وقد وضعت هذه  الدولية.  العفو  ومنظمة 

نسان). منظمة (محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

من استخدام  النساء، وأعطتهن أسماًء مستعارًة بد�ً  بإخفاء هويات هؤ�ء  نسان  ا�� قامت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق 
� مجتمعاتهن المحلية بعد 

� يمكن أن تواجهنها ��
ªÊخطار الÃاعات وا�Üضوء ال �

أسمائهن الحقيقية. وقد تم ذلك لحمايتهن خاصًة ��
� استخدام 

نسان بعناية كيف ترغب الناجية �� ، يناقش أطباء منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا�� � ÉÊبداية كّل تقييٍم ط �
ا�عتقال. ��

� تقارير حقوق 
� وافقن ع� استخدامها ��

ª«نسان فقط تقارير النساء اللوا تقريرها، لذا أدرجت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��
نسان الخاصة بالمنظمة لرفع مستوى الوعي والسعي إ¹ اتخاذ إجراءات ضد الجرائم المرتكبة خ¬ل ا�حتجاز وإعطاء صوت لكل  ا��

� سوريا.
� ظلمة وحرمان نظام ا�حتجاز ��

� والمفقودين حالياً �� من الناج��

هناك العديد من الحواجز الثقافية والمجتمعية لمناقشة ا�عتقال وما يحدث خ¬له خاصة بالنسبة للنساء، فلسوء الحظ، عوضاً عن 
� مجتمعاتهن المحلية. قصص هؤ�ء النساء هي مجرد 

� تعرضن ل¬حتجاز وصمة العار والخزي ��
Ã«¬الرعاية والدعم، تواجه النساء ال

نسان عن امتنانها الشديد  ٍة عن مشكلٍة أك�É بكث�� لم يفصحهن عنها. وتعرب منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا�� لمحٍة صغ��
 ، Éخريات ع� الع¬ج والرعاية والدعم بسهولة أك�Ãك� هذه المحظورات والتأكيد ع� حصول النساء ا� �

لهؤ�ء النساء لمساهمتهن ��
� مع الحفاظ ع� خصوصية هذه الشبكة و«يتها. نسان شبكًة لدعم الناج�� حيث تدير منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

إن هذا التقرير يركز ع� نظام ا�حتجاز الحكومي بسبب حجم وانتشار التعذيب وسوء المعاملة المخفية وراء جدرانه. تقر منظمة 
وعة،  اع تُتهم أيضاً باحتجاز معارضيها وتعذيبهم بصورٍة غ�� م�� � � ال��

نسان بأًن أطرافاً أخرى �� محامون وأطباء من أجل حقوق ا��
� أو المحتجزين دون سبٍب أو بدون حماية قانونية. �ٍ للسجناء السياسي��

وتنطبق توصياتها ع� أي احتجاز غ�� قانو»�

نسان  ، فض¬ً عن الصكوك الدولية لحقوق ا�� �
� القانون الدو�¹ العر��

� سياق العناà المطلوبة للجرائم الدولية ��
يتم تحليل النتائج ��

� عام 2000، لكنها لم تصادق عليه. و� يبدو من 
�� �ïساÃأن سوريا وقعًت ع� نظام روما ا� � � ح��

� صادقت عليها سوريا. ��
ªÊال

� سوريا إ¹ المحكمة الجنائية الدولية، 
المحتمل، بعد ست سنوات من الشلل، أن يحيل مجلُس ا�Ãمن التابع ل¬Ãمم المتحدة الجرائَم ��

� وقت وقوع ا�Ãحداث. تش�� منظمة 
� المعمول به ��

� سوريا ع� القانون الدو�¹ العر��
ومن المرجح أن تُب�Ê أية عملية عدالٍة عامٍة ��

� النظام ا�Ãسا�ï للمحكمة الجنائية الدولية � يعكس دائماً القانون 
نسان إ¹ أّن تعريف الجرائم �� محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

. �
الدو�¹ العر��
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نسان (ص = تم التصديق بتاريخ): صدقت سوريا ع� الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق ا��

   المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (ص 1969).
   المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية (ص 1969).

� العنÜي (ص 1969).    ا�تفاقية الدولية للقضاء ع� جميع أشكال التمي��
اع المسلح وبيع ا�Ãطفال. � � بال�� � المتعلق�� � ا�ختياري�� وتوكول�� Éاتفاقية حقوق الطفل (ص 1993) مع ال�   

� ضد المرأة (ص 2003 مع التحفظ).    اتفاقية القضاء ع� جميع أشكال التمي��
وب المعاملة القاسية أو ال¬إنسانية أو المهينة (ص 2004). �à ه من    اتفاقية مناهضة التعذيب وغ��

   ا�تفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين (ص 2005).
وتوكول ا�ختياري. Éعاقة (ص 2009) مع ال�    اتفاقية حقوق ا�Ãشخاص ذوي ا��

نسان (الحزب الحاكم، الساري منذ 2008). � لحقوق ا�� É«الميثاق العر   

� هذا التقرير من أجل ضمان 
�� � نسان عدم تسمية أو تحديد أي من الجناة الفردي�� اختارت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

الناجون  � يمنح فيها 
ªÊالحا�ت ال �

� المستقبل. ��
الكاملة �� القانونية الواجبة ومعاي�� المحاكمة العادلة والمساءلة الجنائية  ا��جراءات 

� لديها 
ªÊإ¹ كيانات التحقيق ال � نسان أّي أسماٍء ومواصفاٍت الجناة المحتمل�� موافقتهم، تمرر منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

� تقدم قوائم بمثل هؤ�ء الجناة إ¹ مجلس ا�Ãمن التابع ل¬Ãم 
ªÊسوريا، أو ال �

� الجرائم �� ÉÊنشاء ملفات جنائية ضد مرتك الص¬حية ��
� المستقبل.

� تستخدم مثل هذه القوائم للعقوبات والمساءلة ��
ªÊها من الهيئات ال المتحدة أو غ��
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� 30 و45 عاماً عندما تم احتجازهن، باستثناء واحدٍة كانت تبلغ من العمر 52 عاماً. جميع النساء  تراوحت أعمار جميع النساء تقريباً ب��
� أٍي من النساء، ولم يتم اعتقالهن أو احتجازهن معاً  � و5 أطفال. � توجد ع¬قة ب�� � طفل�� اوح عدد أو�دهن ب�� ªأمهاٌت ممن ي� �

الثما»�
� ذلك إدلب وحلب وحمص وريف دمشق وريف 

� سوريا، بما ��
� نفس الوقت. تنحدر النسوة من مناطق مختلفٍة ��

� نفس المكان أو ��
��

� مرافق احتجاٍز  � عامي 2011 و2016. لقد نقل العديد من النساء ب�� � 8 أياٍم و11 شهراً ب�� ات احتجازهن ب�� ªاوح ف� ªت� � � ح��
حماة، ��

مختلفة، وتشمل مواقع ا�عتقال بعض فروع سوريا ا�Ãك�� شهرة:

� دمشق.
   الفرقة الرابعة ��

� سوريا ولبنان.    المع�É الحدودي ب��
� جنوب دمشق.

   سجن عدرا ��
� دمشق.

   فرع ا�Ãمن العسكري 215 (فرع المداهمات) ��
� دمشق.

�� ( �    فرع ا�Ãمن العسكري 235 (فرع فلسط��
� دمشق.

   المخابرات العامة-فرع الخطيب (فرع 251) ��
� دمشق.

   فرع مطار المزة العسكري ��
� ال¬ذقية.

�� �ïمن السياÃفرع ا�   
� حلب.

   الحرس الجمهوري ��
� حلب.

�� �ïمن السياÃفرع ا�   
� حلب.

   فرع أمن الدولة ��

ابط مع بعضه، فإّن قصصهن المتعلقة با�حتجاز  ªوع� الرغم من أن هؤ�ء النساء � تعرفن بعضهن البعض، وأن احتجازهن غ�� م�
ٌ لكل حالٍة من حا�ت هؤ�ء النساء. � الجزء الخلفي من هذا التقرير موجٌز قص��

ها الدائم عليهن تحمل أوجه تشابه صارخة. و يَِرُد �� وتأث��
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يشكل احتجاز كّل من هؤ�ء النساء والظروف والعنف الذي تعرضن له جزءاً من النمط الممنهج وواسع النطاق من ا�حتجاز التعسفي 
وتتصل  السورية.  الحكومية  ا�حتجاز  مراكز  داخل  للحياة  المهددة  والظروف  الجن��  والعنف  الواسع  والتعذيب  الق�ي  وا�ختفاء 

قصصهن بمئاٍت من التوصيفات ا�Ãخرى الموثقة لنفس مراكز ا�حتجاز، سواًء من الرجال أو النساء.

    
نسانية. � كجريمًة ضد ا��

وعة، مما ير�ª �حتجاز غ�� قانو»� � جميع الحا�ت، اعُتقلت النساء بصورة تعسفية واحتجزن بصورة غ�� م��
��

 �
ٍ حدودي. ذكرت (حياة) أنها تعرضت للكم �� Éنقطة تفتيش أو مع� �

� العمل، وأربعٍة ��
ل، وواحدٍة �� � � الم��

تم اعتقال ث¬ٍث من النساء ��
ة  ح فور وصولها إ¹ مركز ا�حتجاز. بدورها تم تهديد من�� Éب الم� �Üلحظة ا�عتقال، بينما تعرضت (عائدة) لل �

وجهها وع� ذراعيها ��
هانة والشتائم إما عند القبض عليهن  بالعنف فور وصولها إ¹ مركز ا�حتجاز، وتحدثت أربعة أخريات (زاهرة، أمينة، ريما ومنار) عن ا��

أو عند وصولهن إ¹ مركز ا�حتجاز.
لقد تم اعتقال جميع النساء تقريباً عندما كّن يقدمن الرعاية �Ãطفالهن، دون أّي حكٍم مخصص �ستمرار رعاية هؤ�ء ا�Ãطفال. ف( ريما) 
� بمفردهم بالحافلة إ¹ أقاربهم داخل 

�îاعُتِقَلت ع� الحدود اللبنانية السورية مع أطفالها الخمسة، الذين اضطروا بعد ذلك إ¹ الم
ل أثناء  � ل. تم طرد أطفال (أمينة) من الم�� � � الم��

� من النساء مع أزواجهن، وأبناءهن تركوا لوحدهم �� سوريا، وألقي القبض ع� اثنت��
ك ابنها البالغ من العمر 12 عاماً ووالدتها  ªة) "تعول ع� الله" من أجل س¬مة أطفالها. كان ع� (حياة) أن ت� � أن(من�� � ح��

احتجازها، ��
ل ليدبروا شؤونهما بنفسيهما، أما (عائدة وجنان) فقد اعتقلتا ع� نقاط التفتيش مع أطفالهما حيث  � � الم��

البالغة من العمر 80 عاماً ��
تركوهم هناك.

، واحتجزت (أمينة  � رهابي�� ٍ أو مطلوبات لمساعدة ا��
� وعند نقطة ا�عتقال، فإن جّل ما قيل للنساء بأنهّن مطلوباٍت من قبل فرٍع مع��

ومنار) بسبب ا�Ãفعال المشتبه بها �Ãقاربهما الذكور.
� إ¹  ة رجاٍل مسلح�� ٍة رسمية. دخل ع�� � Éون رج¬ً مسلحاً بالزي العسكري السوري ورجٌل واحٌد ب� ل أمينة ع�� � � عام 2014، اقتحم م��

��
ل وطلبوا منها، مع زوجها، أن يأتوا معهم دون تقديم أية أسباب أو إشهار أي أمٍر بالقبض عليهم. وبعد أربعة أياٍم من ا�حتجاز  � الم��
� اليوم التاسع من ا�عتقال قيل لها أنها اعتقلت بسبب زوجها و أخيه اللذان تحدثا إ¹ 

" (المعارضة)، و�� � اتُهمت بالتعامل مع "إرهابي��
اف ضدهم، واحتجزت لمدة ث¬ثة أشهر تقريباً دون أن تظهر أمام قاٍض خ¬ل تلك  ªالمعارضة المسلحة. ُطِلَب منها ا�ع� �

قريٍب له ��
� ذلك الوقت.

ة أو توجه إليها أي ادعاءاٍت أو اتهاماٍت رسمية، فض¬ً عن أنها كانت حام¬ً �� ªالف�
ستة من النساء لم يتم عرضهن ع� المحكمة فيما يتعلق باحتجازهن. تم جلب (منار) إ¹ غرفة فيها طاولة مكتب حيث أعطت بياناتها 
� فرع المخابرات العسكرية 235 

الشخصية، وقالت إنها تعتقد أن هذه "محكمة عسكرية"، حيث كان هذا بعد 26 يوماً من احتجازها ��
� الحبس ا�نفرادي، 

� وشهٍر ��
. وتعرضت (عائدة) �Ãك�� من ث¬ثة أشهر ل¬غتصاب والعنف الجن�� والتعذيب الوح�� � أي فرع فلسط��

، حيث قامت بالبصم ع�" أقوالها "، وقاموا بتصويرها، ثم وقعت ع� تعهٍد بالسفر خارج  �
Ã«من الجناÃقبل أن تُعرض ع� "محكمة ا�

سوريا بشكٍل دائم، والنفي".
� أّي مرحلٍة من مراحل احتجازهن.

ولم تحصل أيø من النساء ع� مساعدة محاٍم ��

� أي مرحلة).
- الحرمان من الحرية (من نقطة ا�عتقال، و��

� أو عدم الم¬ئمة أو  - دون اتباع ا��جراءات القانونية الواجبة استناداً إ¹ المعاي�� الدولية، ويشمل أيّة عناàٍ من الظلم أو التمي��
عدم القدرة ع� التنبؤ.

تتطلب المادة التاسعة من العهد الدو�¹ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أ) إط¬عه ع� أسباب ا�عتقال فوراً عند القبض 
اض  ªغضون 48 ساعة، 24 ساعة حيث إمكانية وجود خطر التعرض للتعذيب)؛ (ج) اف� �

عليه؛ (ب) إحضاره فوراً أمام قاٍض (عادًة ��
عية ا�عتقال أو ظروف ا�حتجاز (ا�Ãمر بالمثول أمام المحكمة)،  �» �

� انتظار المحاكمة (د) فرصة الطعن ��
إمكانية إط¬ق ال�اح ��

ة زمنية معقولة.  ªغضون ف� �
(هـ) محاكمة عادلة ��

� من  ة من العهد الدو�¹ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ع� أن "يعامل جميع ا�Ãشخاص المحروم�� وتنص المادة العا«�
نسان". � ا��

ام للكرامة المتأصلة �� ªحريتهم معاملة إنسانية واح�
� أّن ا�عتقا�ت الجماعية المرتبطة با�حتجاجات السلمية وا�حتجاز المطول دون توجيه تهمة أو محاكمة واحتجاز ا�Ãقارب  وقد تب��
� حد ذاته. وقد تؤدي 

للضغط ع� مشتبه فيه آخر تر�ª إ¹ حد ا�عتقال التعسفي. فا�حتجاز ال�ي أو الحبس ا�نفرادي تعسفي ��
أو  القاسية  المعاملة  وب  �à ه من أو غ�� التعذيب  إ¹ حد  ، وقد تصل  �

قانو»� ا�حتجاز غ��  إ¹ جعل  ا�Ãخرى  ا�حتجاز  ظروف 
ال¬إنسانية أو المهينة. 

: � وع�� � أو غ�� الم�� ا�عتقال وا�حتجاز التعسفي��
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الم¬حظات الختامية
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التعذيب:

� طبيعتها أو مرتبطة بعقوبات 
- التسبب المتعمد ل¬�ßم أو المعاناة الشديدة الجسدية أو العقلية (وهي غ�� ناشئة أو متأصلة ��

قانونية).
طا  ي، [م¬حظة: هذا ليس «� � اف أو عقاب أو تخويف أو إكراه أو أي سبب تمي�� ªغراض مثل الحصول ع� معلومات أو اع�Ã� -

للمحكمة الجنائية الدولية؛ وهو جزء من تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب]
� اتفاقية 

� - ولكنه وارد ��
- عن طريق أو بموافقة وكيل الدولة / الموظف العمومي. [هذا ليس عنÜاً من عناà القانون الدو�¹ العر��

. � القسم التا�¹
� ذلك ا�غتصاب، إ¹ حد التعذيب. ويرد تفصيله ��

، بما �� مناهضة التعذيب].ويمكن أيضاً أن ير�ª العنف الجن��

الم¬حظات الختامية  
- عانت جميع النساء من ألٍم ومعاناٍة شديدين متعمدين

أنحاء  جميع   �
�� واللكم  ب  �Üلل بعضهن  تعرضت  وتكراراً.  مراراً  عليهن  وقع  شديٍد  جسدي  ألم  لديهن  الثمانية   � ب�� من  نساٍء  سبع 

بن بواسطة أس¬ٍك ثخينٍة ومجدولة أو الكاب¬ت أو الخراطيم. لقد ُطعنت ساُق  �àرض، وÃلقاء ع� ا� أجسادهن، الصفع، الركل وا��
بة قويٍة ع� رأسها. كما تّم  �à يديها وثدييها، وفقدت وعيها من �

ة باستخدام فتاحة الرسائل، وُحرقت بالسجائر �� (عائدة) بقوٍة كب��
ة)  ، وتم تعليق (من�� �ïوضع ق�ي مثل كر �

� وضعت (ريما) �� � ح��
�� . � تعليق أس¬ٍك ع� أذنيها وصدمت بالكهرباء ع�É جسدها مرت��

� البداية، ثم عندما كانت مثنية بقوة إ¹ 
ب بخرطوم ماٍء أخ�Ü بينما كانت مربوطة ع� لوح �� �Üرأساً ع� عقب. تعرضت (زاهرة) لل

. �
الخلف ع� كر�ïٍ معد»�

ب قدميها وساقيها بوحشية بواسطة عصاً خشبية مكسورة النهاية وكبل  �à ت (جنان) ع� ا�ستلقاء ع� ظهرها مع رفع قدميها، تم Éأُج�
عليها  المحقق وصاح  أهانها  ا�Ãوقات،  كل   �

و�� بالعد.  أخطأت  إن  البداية  منذ  العد  وإعادة  الجلدات،  إجبارها ع� عد  مجدول مع 
الوقوف ع�  تستطع  لم  الزنزانة  إ¹  أُعيدت  ، وعندما  � � ساعت��

�� أك�� من 100 جلدٍة  بعد  (جنان)  قامت   . الجن�� بالعنف  وهددها 
� بعض المناطق. 

قدميها، حيث كان ا�Ãلم � يطاق وأرجلها وساقها متورمة ودامية وذات جلد متمزق بلون أحمر مزرق أو حªÊ ا�Ãسود ��
ة، كانت ترجوه  � الجلسة ا�Ãخ��

� سبع مناسباٍت مختلفة، وخ¬ل إحدى هذه الجلسات، فقدت الوعي وتبولت ع� نفسها. ��
حدث ذلك ��

 �
ل�ú يتوقف، وقالت لهم إنها ستقول ما يريدون، حªÊ أنها كانت مستعدًة للتخ�� عن زوجها وأطفالها بسبب اليأس الذي كانت تعا»�

منه.

ت (عائدة) ع� ا�ستلقاء ع� "بساط الريح" {عبارة عن لوحة خشبية يثبت عليها الجسم ثم يُث�Ê إ¹ الوراء بحيث يت¬مس الرأس  ِÉأُج�
الوضعية. كرر محققوها هذه  � هذه 

�� بالكاب¬ت  ب وجهها وساقيها  �Üلم، وبدأوا بÃا� أنهم ك�وا ظهرها بسبب  . شعرت  � والساق��
، كما تم تعليقها من يديها المقيدتان با�Ãس¬ك الب¬ستيكية إ¹ السقف. كانت قدماها تتدليان فوق سطح  � صباح اليوم التا�¹

العملية ��
� مواجهة النساء. 

ات، وحولها نساٌء أخريات معلقاٍت أيضاً من السقف، ورجاٌل ممن تمت تعريتهم وتعليقهم �� ªة سنتم� ا�Ãرض بع��
� كل مرة.

� هذه الوضعية لمدة ساعة، قبل أن يقوموا بإنزالها، مع تكرار هذا العذاب ث¬ث مرات أخرى، لمدة ساعة ��
ظلت عائدة ��

� حالٍة دائمٍة من القلق والخوف الشديدين. ومنذ لحظة 
، كانت هناك تهديداٌت أرعبت النساء، وأبقتهن �� �

ضافة إ¹ العنف البد»� وبا��
وصولهن، ُهددن أو شاهدن أو تعرضن للعنف؛ والمعاناة النفسية كانت مستمرة.
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والصعق  هانة  ا�� مع  ثخينة،  بأس¬ٍك  ب  �Üلل يتعرضون  وكانوا  الممر   �
��  � ا�Ãع��  � É«معصو عراًة  رجا�ً  ة)  (من�� شاهدت  وصولها،  فور 

 �
اء المستخدمة �� �Üنابيب الخÃرأت (منار) ا� ، � � الفرع 235 – فرع فلسط��

ت بقولها "تموت خ¬ل ثانية عند وصولك". �� Éبالكهرباء، وع�
ب والÜاخ والبكاء لمدة 6 ساعات كّل  �Üالممرات وبإمكانها أن تسمع أصوات الرجال يتعرضون لل �

ب المحتجزين، وكان هناك دٌم �� �à
� أحد ا�Ãيام طابوراً من الرجال "مثل الهياكل 

� الطريق إ¹ ا�ستجواب ��
ب، ورأت �� �Üتمزق جلدهن من ال �

ª«يوم. كما رأت النساء اللوا
ون. رأت (أمينة) جثثاً ودماًء ع� الجدران، وسمعت  ب وهم يس�� �Üالعظمية، مع م¬بس ممزقة ولحًى طويلة"، وكانوا يتعرضون لل
أصوات الرجال يتعرضون للتعذيب ويÜخون. قالت إنها � يمكن أن تن� كيف كانوا يبدون وهم معلقون ع� الجدران، وأنها "لن 
تن� أبداً كيف كان السجانون يسحبون الجثث بطريقٍة مهينة". أما (زاهرة)، فقد أُِخَذت لرؤية رجٍل معلٍق من يديه فوق بركٍة من دمه، 
التعذيب،  أثناء  والنساء  الرجال  توس¬ت  أصوات  تسمع  (جنان)  كانت   � ح��  �

�� إيذائك".  من  منعهم  أستطيع   �" محققها:  ها  Éوأخ�
ت مرًة ع� مشاهدة التعذيب الشديد لشاب، مما أشعرها با�ïÃ لدرجة أنها  ِÉب. وقد أُج� �Üوأوضحت أّن هذا أسوأ من تعرضها لل

� محاولة لجعلهم يتوقفون عن تعذيبه.
ب رأسها بالباب �� �Üراحت ت

� من حالٍة قلبية معروفة. 
� كانت حام¬ً وتعا»�

ªÊأيضاً تعرضت اثنتان من النساء للتهديد بالصدمات الكهربائية، كانت إحداهن (أمينة) ال
طار لتتعرض  � ساحة بجواٍر كلب كانت تعتقد أنه سيهاجمها. تعرضت (جنان) للتهديد ببساط الريح وبأن توضع داخل ا��

ُربطت (ريما) ��
ب، وقيل لها أيضاً أنهم سيجلبون ابنها لتعذيبه أمامها. أما (عائدة) فقد أُِخَذت �قت¬ع أظافر أصابعها، وبدورها بكت وتوسلت  �Üلل
ك  ª�ُنّها � تستطيع أن تتحمل أك�� من ذلك، وتم إب¬غ (منار) باستهزاء أنها سوف تُؤخذ إ¹ الطابق السف�� وتÃ� ،إليهم أن � يفعلوا هذا

كجثٍة هامدٍة باسٍم مسجل عليها.

أثناء احتجازهن، فقدت خمس نساٍء ع� ا��قل وعيهن - عن طريق العنف أو سوء التغذية أو الخوف.

افات، سواء ضدهن أو ضد قريٍب لهن، أو كعقوبة. - الغرض كان دائماً استخراج المعلومات أو ا�ع��
ن  Éاستجوبن فيها للحصول ع� معلومات، أو أج� �

ªÊجميع أنحاء ا�ستجوابات ال �
رهاب النف�� �� � وا��

تركز استخدام العنف البد»�
ب  �Üت جميع النساء ع� البصم أو التوقيع ع� أقوالهن. تعرضت (حياة) لل Éهن، وأُج� اف ضد أنفسهن أو ضد غ�� ªخ¬لها ع� ا�ع�

اب عن الطعام. �àنهم ظنوا أنّها توقفت عن تناول الطعام عمداً كجزٍء من إÃ�

- تم كّل ذلك بمشاركة الدولة.
� تديرها الحكومة السورية، وتعرضت العديد من النساء 

ªÊمراكز ا�حتجاز ال �
جميع هؤ�ء النساء كّن محتجزاٍت من قبل عم¬ء للدولة ��

للتعذيب وا�غتصاب تحت صور حافظ وبشار ا�Ãسد.

العنف الجن��

- عمٌل ذو طبيعٍة جنسية،
كراه أو ا�حتجاز أو ا�ضطهاد  � الخوف من العنف أو ا��

كراه، كالتسبب �� - إذا ارتكبت بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة أو ا��
النف�� أو إساءة استعمال السلطة ضد هذا الشخص أو أي شخص آخر أو با�ستفادة من بيئة ق�ية أو كان ا�نتهاك مرتكباً ضد 

شخٍص غ�� قادٍر ع� إعطاء موافقة حقيقية.
الزواج   ، الجن�� قاق  ªا�س� ،( الجن�� ، وا�ي¬ج  الجن�� الطابع  � ذي 

البد»� (ا�نتهاك  الجن�� ا�غتصاب  العنف  وتشمل أشكال 
 �

الق�ي، البغاء الق�ي، الحمل الق�ي، التعقيم الق�ي، وغ�� ذلك من أشكال العنف الجن�� ذات الخطورة المماثلة، بما ��
، والتعرية  ب أو الصعق بالكهرباء، التهديد بالعنف الجن�� �Üال ، ذلك (ع� سبيل المثال � الحÜ) والتشويه الجن�� / التناس��

الق�ية.
ي¬ج أو اتصال  � � تنطوي ع� ا��

ªÊعمال الÃي، ويمكن أن يشمل ا� � للجسم الب��
"العنف الجن�� � يقتÜ ع� ا�نتهاك البد»�

جسدي، بل يشمل العنف الجن�� ا�عتداءات الجسدية والنفسية ع� السمات الجنسية للشخص "المدعي العام ضد أكايسو، 
، 2 أيلول / سبتم�É 1998، البند 688" �

Ã«4-96، الحكم ا�بتدا-T ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
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� قد تكون قد ارتكبت ضدها أو ُهددت بها أثناء ا�حتجاز.
ªÊواحدٌة فقط من النساء لم تذكر بعض أشكال العنف الجن�� ال

، وإساءة استعمال السلطة وا�حتجاز، كلها عوامل ق©ية تستخدم  ®̄ كراه، القمع النف - القوة، التهديد بالقوة، الخوف، ا�²
. ®̄ �رتكاب أعمال ذات طابع جن

ضافة إ¹ كونهم محتجزاٍت تحت سيطرة خاطفيهم، فقد وصفن جميعاً بيئاٍت عنيفًة ومرعبة كانوا فيها تحت رحمة أهواء ووحشية  وبا��
� و / أو مقيدات اليدين قبل وأثناء ا�ستجوابات، وتحدثت بعضهن عن حضور العديد  سجانيهم. معظم النساء كّن معصوبات العين��
از والوعود بالزيارات العائلية والمكالمات، أو التهديد با�حتجاز المطول أو  � ªمن الرجال أثناء جلسات ا�ستجواب. تعرضت (حياة) ل¬ب�

ٍة طويلٍة من إط¬ق «احهن. ªبعد ف� ªÊكان يطاردهن ح ، العنف. عانت جميع النساء من خوٍف كب��

®̄ - ا��فعال ذات الطابع الجن
 �

ªÊأبلغت ث¬ُث نساٍء عن عملياٍت تفتيش جسدية بتعرية كاملة عند وصولهن إ¹ مركز ا�حتجاز (زاهرة وريما وحياة).تعرضت أمينة، ال
� ُهددت (جنان)  � ح��

مساك بثدييها خ¬ل هذا التفتيش، �� � ذلك الوقت، لتفتيٍش بتعريٍة جزئيٍة أمام رئيس الفرع، وتم ا��
كانت حام¬ً ��

الممرات   �
�� الجنسية والمضايقات �حقتهن  هانات  الق�ي وا�� العري  أن  كما  للتعذيب.  أثناء تعرضها  الحراس  أمام جميع  بالتعرية 

ازهم (حياة)، أو كجزٍء من ا�عتداءات الجنسية العنيفة وا�غتصاب  � ªوالحمامات والزنازين، بناًء ع� طلب الحراس أو تهديدهم أو اب�
(عائدة، زاهرة).

ة) بالرعب عندما أمر  � (عائدة) بالسجائر، وتعرضت اثنتان أخريان للتهديد با�غتصاب. شعرت (من�� وكما ُذكر أع¬ه، فقد تم حرق ثد»�
ابنتها  وبإحضار  با�غتصاب،  ريما  ُهددت  كما  عليها"،  بالركوب  للرجال  والسماح  السف��  الطابق  إ¹  "أخذها  بـ  مرؤوسيه  محققها 

�غتصابها أمامها.

� غضون ساعاٍت من ا�حتجاز، تعرضت (زاهرة) للتحرش أثناء تفتيشها وهي عارية ثم ربطت ب�يٍر ليتم اغتصابها جماعياً عن طريق 
و��

� مطار المزة العسكري، تعرضت ل¬غتصاب وا�عتداء الجن�� 
المهبل وعن طريق الفم من قبل خمسة رجال. وبعد أك�� من 15 يوماً ��

� ذلك فتحة 
� كّل تجويٍف للجسم"، بما ��

ي¬ج "�� ، تم تجريدها من م¬بسها وا�� �
� 3 مناسبات أخرى ع� ا�Ãقل. خ¬ل استجواب وح��

��
فراج عنها اضطرت ��جراء تجريف رحمي  � مجتمعها. وقالت إنه عند ا��

ج. قام مهاجمها بتصوير ما فعله وهدد بعرضه ع� الناس �� ال��
 �

ªÊار ال �àÃ("لتنظيف الرحم" مما يش�� إ¹ أنها قد تكون حام¬ً)، وأن تتحمل أربعة أشهٍر من العمليات الجراحية والع¬ج ��ص¬ح ا�
ازي. Éالسلس البو�¹ ال� �

تسببت ��

الحرس  رئيس  مكتب   �
�� ا�Ãسد  بشار  صورة  تحت   �

الوح�� ل¬غتصاب  وتعرضت  م¬بسها،  وتمزيق  (عائدة)  يدا  تقييد  تم  قد  كانت 
رهابية  � ألٍم ونزيف شديدين، وعندما انتهى، بصق الرجل عليها ودعاها با��

� حلب. تعرضت ل¬غتصاب المهب�� مما تسبب ��
الجمهوري ��

� المستشفى لتتلقى الع¬ج ل¬Ãذيات الجسدية.
وتركها عاريًة ع� ا�Ãرض ليجدها الجنود. أمضت سبعة أياٍم ��

� الشباب الذكور وهم يَُجردون من م¬بسهم  � زنزانتها، ع� مشاهدة مجموعة من المعتقل��
ت عائدة، مع 20 امرأة أخرى �� Éكما أج�

� زنزانة (عائدة) ابنها ضمن المجموعة، وأصيبت بنوبٍة 
� مؤخراتهم. وشاهدت إحدى النساء ��

ويتعرضون للتعذيب مع إي¬ج قوارير ��
قلبية.

� جميع أنحاء سوريا.
� سجون ا�Ãسد ��

العنف الجن�� الذي تحملنه هؤ�ء النساء يرتبط بتقارير العنف الجن�� ضد الرجال والنساء ��

� حا�تها الموثقة: ففي 121 تقريراً 
نسان �� � أشارت إليها منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

ªÊنماط الÃكما يتطابق مع ا�نتشار وا�
ناث ع� حدÈ سواء): � من الذكور وا�� نسان (الناج�� من تقارير منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

جي أو عن طريق الفم أو المهبل؛    أفصح ما � يقل عن 12 ناجياً عن حا�ت اغتصاب «�
ب أو الحرق أو الصعق بالكهرباء؛ �Üعضاء التناسلية أو الÃقل عن تشويه ا�Ãأفصح 21 ناجياً ع� ا�   

� ارتكبت ضد ا�ßخرين؛
ªÊه من أعمال العنف الجن�� ال    أُج�É 17 شخصاً ع� ا�Ãقل ع� مشاهدة ا�غتصاب وغ��

   تعرض 23 شخصاً ع� ا�Ãقل للتهديد باغتصابهم شخصياً أو باغتصاب أحد أفراد أ«تهم؛ ف 
� ذلك التعرية الق�ية.

   تعرض 103 أشخاص ع� ا�Ãقل �Ãشكال أخرى من ا�عتداء الجن�� بما ��
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ها من المعاملة القاسية وال¬إنسانية والمهينة غ��

� � تر�ª إ¹ 
ªÊخرى من المعاملة القاسية أو ال¬إنسانية أو المهينة الÃفعال ا�Ãتحظر المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب "ا�

 � يذاء المتعمد أو عناà الغرض من التعذيب. هناك صلٌة وثيقٌة ب�� حد التعذيب بموجب المادة 1"، بغض النظر عن وجود ا��
المتحدة  ا�Ãمم  قواعد  إ¹  كمرجع  ويشار  المعتقلون.  فيها  يُحتجز   �

ªÊال والظروف  والمهينة،  وال¬إنسانية  القاسية  المعاملة 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

: � ع� السوابق القضائية تتضمن ما ي��
�Êمثلة  من القانون المبÃا�

، وعدم  � ÉÊذلك ا�كتظاظ، ونقص المرافق الصحية، وعدم الحصول ع� الع¬ج الط �
- ظروف ا�حتجاز السيئة للغاية، بما ��

كفاية التهوية، والضوء الزائد أو الظ¬م، وما إ¹ ذلك.
اق الق�ي للمحظورات أو المحرمات الدينية أو الثقافية مثل الرموز الغذائية. ªا�خ� -

)، والحبس ا�نفرادي  )، الضوضاء المستمرة (القصف الح�� الرأس (الحرمان الح�� ، مثل تغطية  الت¬عب الح�� - أساليب 
نت بالعزلة عن ا�ßخرين. ªات طويلة، � سيما إذا ما اق� ªلف�

- وسائل مؤلمة من التقييد كعقوبة، ع� سبيل المثال: س¬سل، قيود المعدنية، وأغ¬ل.
- التهديدات ضد الضحية أو ا�Ã«ة.

� المعاملة المهينة "الخوف والقلق والدونية الناجمة عن إذ�ل وإهانة الضحية وك� مقاومته البدنية والمعنوية".
�Êوتع

الم¬حظات الختامية 
- الظروف المعيشية الµإنسانية

نسانية. إن ما تروينه يتناقض بشكٍل صارٍخ وصادٍم مع قواعد ا�Ãمم المتحدة النموذجية  تصف النساء ظروف ا�حتجاز بالبغيضة وغ�� ا��
.(UNSMR) الدنيا لمعاملة السجناء

� الفرع 215 
ة مكتظٍة بالمحتجزات ا�Ãخريات. كما �� � زنزانات صغ��

� لم تواجهن الحبس ا�نفرادي، فقد احتجزن ��
ª«بالنسبة للنساء اللوا

� زنزانة 
� ال¬ذقية تم جمع 18 امرأة ��

�� �ïمن السياÃفرع ا� �
� زنزانٍة واحدة، و��

ع� سبيل المثال، حيث كانت هناك 45 امرأة محشوراٍت ��
يÈ من النساء 

Ã� زنزانٍة مع 20 امرأة أُخرى. كانت الزنزانات مكتظة جداً بحيث � يمكن �
� تشاركت (عائدة) �� � ح��

بمساحة 2م × 2م، ��
الجلوس أو ا�ستلقاء، علماً أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الخاصة با�Ãمم المتحدة تتطلب وجود شخٍص واحٍد لكل 

زنزانة أثناء الليل، مع فراٍش منفصل نظيف لكل منهم. 

� الضوء والهواء، فمعظم الزنازين لم تكن لها نوافذ والتهوية كانت قليلة أو معدومة، ولم 
«دت جميع النساء تقريباً وجود نقٍص ��

 �
ªÊرض، ع� خ¬ف (منار) الÃالطابق الرابع تحت ا� �

ة) �� � فصل الصيف. احُتِجزت (من��
� فصل الشتاء، و� هواٌء نقي ��

يكن هناك تدفئة ��
� اليوم. وتتطلب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الخاصة با�Ãمم المتحدة 

� زنزانتها ع� مدار 24 ساعة ��
تُركت ا�Ãضواء ��

� ليكون 
ضاءة والتهوية من أجل صحة السجناء، كما يتطلب وجود الضوء الطبيعي الكا�� توف�� ما يكفي من الهواء والمساحة والتدفئة وا��

قادراً ع� القراءة. 

� المحتجزات (أمينة  � هذه ا�Ãماكن المزدحمة شديدة الرطوبة. àحت ث¬ٌث من النساء عن انتشار القمل ب��
ات �� ت ا�Ãمراض والح�� انت��

� الزنزانة. كانت جنان محصورًة 
� تظهر ��

ªÊاص�� الÜات أو ال � عن الح�� � أخري�� � تحدثت اثنتان عن الجرب، واثنت�� � ح��
ومنار وعائدة)، ��

� الليل من النهار. كانت  � كل ا�Ãوقات، ولم تكّن قادراٍت ع� تمي��
� كانت مظلمًة جداً ��

ªÊزنزانٍة بمساحة 1 م × 2 م ال �
مع ث¬ثٍة أخريات ��

الخلية شديدة الرطوبة، متعفنًة وتعبق برائحة الدم. كانت هناك بطانيات قذرة مملوءٌة ببيوض القمل  ، وكانت الزنزانة نفسها مليئًة 
� جلدهن بسبب الحكة.

� تلسعهن، تاركًة وراءها آفاٍت مؤلمة وحكة لدرجة أن غرزت النساء أظافرهن ��
ªÊة ال ات الصغ�� أيضاً بالح��

� من التيفوئيد (الحمى التيفية) الذي يسببه عادًة الطعام الملوث أو المياه الملوثة 
كانت (أمينة) حام¬ً، وخرجت من ا�عتقال وهي تعا»�

� القواعد 
�îتم تشخيص إصابة (زاهرة) با�لتهاب الرئوي والتهاب الكبد وفقر الدم. تقت � � ح��

از أو البول الذي يحمل المرض. �� Éبال�
� جميع ا�Ãوقات، مع توف�� المياه 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الخاصة با�Ãمم المتحدة أن تظل أماكن ا�حتجاز نظيفًة تماماً ��
النظيفة والمراحيض للمحتجزين، والسماح لهم با�ستحمام كلما احتاجوا لذلك ، للحفاظ ع� صحتهم ونظافتهم. 
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المراحيض

� تحتوي ع� 
ªÊهو تلك الزنزانة بمساحة 2م* 2م وال � � زاوية الزنزانة، وإحدى هذين المكان��

، كانت المراحيض عبارًة عن حفر �� � � مكان��
��

� أوقات محددة من 
� ا�Ãماكن ا�Ãخرى، كان الوصول إ¹ المرحاض مقيداً بشدة ��

� داخلها (المذكورة أع¬ه). و��
18 امرأًة محشوراٍت ��

� المرحاض، 
� اليوم أو حªÊ أقل. تحدثت جميع النساء عن إعطائهن القليل جداً من الوقت ��

اليوم: كل 6 ساعات أو ث¬ث مراٍت ��
 �

� الحمامات، حªÊ انتهى ا�Ãمر بأن بعض النساء أصبحن يتبولن ع� أنفسهن ��
هانة والركل أو التحرش الجن�� �� وبعضهن تعرض ل¬�

� المرحاض ث¬ث مراٍت يومياً، حيث سيتم 
� أشارت (جنان) إ¹ أنهم حصلوا ع� 30 ثانيٍة فقط �� � ح��

الزنازين حسبما àحت (عائدة). ��
بها بعصاً بينما كانت داخل المرحاض، وقد أصيبت الفتاة  �Üي � � ثانية. كان أحد السجان�� بهن بعد انتهاء الث¬ث�� �àسحبهن للخارج و
� الحبس ا�نفرادي والبالغة من العمر 15 عاماً بالمرض وعانت من إسهاٍل شديد، ومع ذلك، وع� الرغم من البكاء 

المحتجزة معها ��
� الزنزانة. تتطلب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 

ز ع� نفسها �� Éوالتوسل للسماح لها بالذهاب إ¹ المرحاض، فقد تُركت للت�
� ظروٍف نظيفة وكريمة. 

الخاصة با�Ãمم المتحدة إمكانية الوصول إ¹ المرحاض كّلما لزم ا�Ãمر، و��
عن تصوير  أيضاً  قليٌل  الحمامات، وتحدث عدٌد  استخدام  فيما يخص  الخصوصية، وخاصًة   �

�� نقٍص  النساء من  عانت جميع  لقد 
� الممرات والزنازين وغرف ا�ستجواب (ريما ومنار وعائدة).

ات باستمراٍر �� الكام��

الماء والطعام

� 10 و14 كيلوغراماً. وقالت (أمينة)،  اوح ب�� ªخ�ت جميع النساء بعضاً من وزنهّن أثناء ا�عتقال، بحيث وصلت خسارة بعضهن إ¹ ما ي�
� ذلك الوقت، إنه بعد إط¬ق «احها، لم تتعرف هي وزوجها ع� بعضهما البعض بسبب فقدان الوزن الذي عا»� 

� كانت حام¬ً ��
ªÊوال

امن.. ذكرت معظمهن أّن الطعام كان قلي¬ً وسيئاً. تو�â القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  � ªك¬هما منه أثناء احتجازهما الم�
� وبشكل منتظم كلما دعت الحاجة إ¹ ذلك.  الخاصة با�Ãمم المتحدة بالغذاء والماء المناسب��

الرعاية الطبية

 �
ªÊين أثناء ا�عتقال وال Éس�Ãتناول ا� �

تلقت أربٌع من النساء شك¬ً من أشكال الرعاية الطبية أثناء احتجازهن. ُسمح ل(أمينة) با�ستمرار ��
� أعطيت (منار) حقنًة مهدئة للسيطرة ع� الخوف والقلق والبكاء الذي عانت منه  � ح��

كانت بحاجة إليه لحالٍة قلبية موجودة مسبقاً، ��
� المستشفى بعد اغتصابها العنيف، ولكن أعيدت إ¹ ا�حتجاز خ¬فاً 

� الزنزانة �Ãول مرة. أمضت (عائدة) سبعة أياٍم ��
عندما وضعت ��

يٍف  � أيام كانت فيها يداها وساقيها مربوطة ب�ير المستشفى بعد أن تعرضت ل�� لنصيحة الطبيب. أما (جنان)، فقد أمضت ث¬ثة 
ب، ونقص السوائل والحرمان من المرحاض). بالمقابل لم تتلق ا�Ãربعة ا�Ãخريات أي  �Üوالتهابات بولية وبيلة دموية (من ال ، مهب��
 � ÉÊالط للفحص  شام¬ً  نظاماً  المتحدة  با�Ãمم  الخاصة  السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  وتتطلب  طبية.  زيارات  أو  رعاية 
� التعذيب والمعاملة القاسية 

� يتورط فيها أطباء السجن ��
ªÊمراكز ا�حتجاز هذه وال �

� تماماً �� والحماية والرعاية. وكان الجميع غائب��
� عانت منها النساء. 

ªÊوال¬إنسانية والمهينة ال
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� تم استخ¬صها
ªÊخرى الÃالمعاملة القاسية ا�

ضافة إº الظروف المادية المروعة لµحتجاز، طبقت أيضاً قواعد وقيود أخرى � إنسانية: وبا�²
� أوقاٍت مختلفة من احتجازهن، منهن ستة كانت أيضاً أيديهم مقيدة أو مكبلة. تم 

فقد تحدثت جميع النساء عن تعصيب عيونهن ��
� الحجز، ليتم تكبيل يديها وعصب عينيها وربط ساقيها معاً، وسحبها إ¹ غرفة ا�ستجواب 

� منتصف ليلتها الرابعة ��
ة �� استدعاء من��

ر أو حاجة لذلك، هو تÜٌف قاٍس و� لزوم له.  Éمن قبل الحراس. إن استخدام القيود المفرطة، دون أّي دليٍل ع� م�
� � تطاق بسبب القمل والجرب، قامت السجانة بقص كل شعرها 

ªÊأيضاً عندما طلبت (جنان) قص جزٍء من شعرها لتخفيف الحكة ال
ك بعض الشعر حªÊ � تخيف أطفالها عند إط¬ق «احها. نما شعرها مرة أخرى باللون  ªلحد الجذور رغم توسلها لها أن تتوقف وت�

ا�Ãبيض.
ٍء ما لم  �

� اتهمن ب��
ª«ف بما يخالف دينهن. وقالت (أمينة) إن النساء اللواÜضافة إ¹ ذلك، تحدثت عدة نساء عن إرغامهن ع� الت وبا��

ة). � تم خلع حجاب كلÈ من (حياة ومن�� � ح��
يسمح لهّن بالص¬ة، ��

الحبس ا�نفرادي

تعرضت ث¬ث نساٍء للحبس ا�نفرادي، هن~ (زاهرة وحياة وعائدة).
� زنزانتها. كانت الزنزانة شديدة الرطوبة 

ٍة �� Éالحبس ا�نفرادي لما يزيد عن الشهر كعقوبٍة لها لجدالها مع مخ� �
لقد وضعت (عائدة) ��

ٍء من  �
�ï ومن دون أي تهوية، وكان هناك تنقيط مستمٌر للمياه من المرحاض. كانت الغرفة مظلمًة لدرجة لم تكن قادرًة ع� رؤية أي

� الظلمة بحثاً عن غطاء، فوضعت يدها ع� غطاء، ولكنها أيقنت ب�عٍة 
حولها. ، وكانت الحرارة باردة جداً، فقامت بالتحسس حولها ��

� الظلمة مع الجثة لستة أياٍم 
أنّه كان موضوعاً فوق جثة هامدة مما دفعها للÜاخ والبكاء، لكن لم يستجب لها أحد. بقيت عائدة ��

ت �حقاً أّن هذا كان  Éالزنزانة (أُخ� �
وكًة �� ªة كانت م� ة، وجدت أيضاً شفرة صغ�� ªإضافية قبل أن يقوم الحراس بنقلها، وخ¬ل هذه الف�

� الزنزانة المنفردة لمدة شهٍر واحد. 
متعمداً) ل�ú تحاول أن تقتل نفسها. بقيت ��

� بالتعذيب أن الحبس ا�نفرادي المطول �Ãك�� من 15 يوماً أو الحبس ا�نفرادي الذي 
�Êمم المتحدة المعÃ¬وقد وجد المقرر الخاص ل

اراً نفسية  �àن يسبب أÃ� ًأّن حبسها ا�نفرادي كان يهدف عمدا �
� حالة (عائدة)، ما من شك ��

يستخدم كعقوبة ير�ª إ¹ التعذيب. و��
مدمرة.
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"ا�Ãلم  � تشمل 
ªÊال الجرائم  المحكمة، وا�ستثناءات هي   �

إثباته �� يتم  الجرائم � يكون عادًة عنÜاً  ا�ßثار كدليل ع�  إن استخدام 
والمعاناة الشديدة" أو "الخطورة المماثلة"، أو المحاكم ذات العتبات القضائية شديدة ا�Ãهمية. ومع ذلك، من أجل فهم العديد من 
� ا�Ãثر وإثباته، ليس فقط ع� الضحايا 

، من ا�Ãهمية بمكان النظر �� � رهاب أو قمع المعارض�� � تستخدم ��
ªÊالجرائم، و� سيما تلك ال

� هذه الحالة، يمكن أن ينظر بوضوح إ¹ ا�عتقال الجماعي والجرائم 
ا�Ãفراد ولكن أيضاً ع� أ«هم ومجتمعاتهم ومجموعاتهم. و��

� كجزٍء من سياسٍة حكومية ترمي إ¹ إرهاب وك� أي مواطن أو جماعة أو مجموعة تجرؤ ع� معارضتها وتسعى  المرتكبة ضد المعتقل��
 . إ¹ التغي��

نسان تقوم ع� تقييم النتائج  � لمنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا�� اء التابع�� Éضافة إ¹ ذلك، إن التقييمات الطبية للخ� با��
. � الطبية، سواء كانت جسدية أو نفسية، كدليل للمحكمة ع� ما حدث لهؤ�ء الناج��

ار المزمنة والندوب المتبقية: �àÃصابات الجسدية الفورية، وا� ا��

ة، ولكنهن أبلغن عن إصابات  ªن، فقد أُطلق «اح معظم هؤ�ء النساء منذ ف�ßوف قد اختفت ا� � معظم الكدمات وا�Ãلم الحاد وال��
إط¬ق  عند  أشهر  أربعة  لمدة  المستشفى   �

�� (زاهرة)  بقيت  إط¬ق «احهن.  عند  أو  ا�حتجاز  له خ¬ل  تعرضن  فوري  وأثٍر  جسدية 
� لحقت بها خ¬ل عمليات ا�غتصاب المتعددة، با��ضافة إ¹ 

ªÊار ال �àÃ¬احها، بسبب عمليات تجريف وعمليات جراحية ترميمية ل»
� المستشفى بعد اغتصابها العنيف، ليتم 

ع¬ج ا�لتهاب الرئوي وفقر الدم والتهاب الكبد. ومن جهتها قضت (عائدة) سبعة أيام ��
، والبيلة الدموية، وإنتانات المسالك البولية، با��ضافة إ¹ ما  . كما عانت (جنان) من نزيف مهب�� يف البو�¹ والمهب�� � ع¬جها من ال��
 �

ة) تعا»� � قدميها حيث تحولت إ¹ اللون ا�Ãحمر وا�Ãزرق وا�Ãسود. كذلك كانت (من��
� ساقيها وتمزقات وتورم شديد ��

عانته من تمزقات ��
� كتفيها. وأفادت عدة نساٍء (زاهرة وجنان وريما ومنار) عن آ�م 

� تعرضت (ريما) لخلٍع وتكدٍم �� � ح��
� قدميها، ��

من ألم وتورم ��
ات من  ات. عانت الكث�� � من القمل والجرب أو لدغ الح�� ء، أما (أمينة ومنار وجنان وعائدة) فقد عان�� �ï الصداع النصفي أو صداٍع
مساك وآ�م البطن  � من ا��

� 10 إ¹ 14 كيلوغرام، وكانت (حياة) بدورها تعا»� فقدان الوزن الحاد، فقدت كلø من (أمينة وحياة) ما ب��
الحادة.

اء  Éهن ممن عا»� من تلك الظروف الوحشية - ُكتبت قصصهن الرهيبة ع� جلودهّن بشكٍل � يصدق! فقد ع�� الخ� تلك النسوة – كغ��
نسان ع� ندوب جسديٍة باقيٍة ع� جلود هؤ�ء النساء. تحمل (عائدة) ندوباً  � منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق ا��

الطبيون ��
متوازيًة خطية ع�É ظهرها، وهي تتسق بشدٍة مع الجلدات المتكررة بواسطة الكابل، وساقها محفورة بندبة بيضاوية الشكل وبطول 15

� التصبغ 
ة بقياس 15ملم ع� صدرها ا�Ãي�، وهي مفرطٌة �� بها بفتاحة الرسائل. كما لديها ندبة دائرية صغ�� �à سم، متسقٌة للغاية مع

ة ع� كّل يد، بما يتسق مع  مع حواٍف غ�� متساوية، مما يجعلها متسقة مع حرق بالسجائر. با��ضافة لذلك، لديها ندوب خطيٌة صغ��
� يديها بينما كانت تقاوم مهاجمها. وفوق كل ذلك، لوحظ لديها ندبة خطية رقيقة ع� الوجه الداخ�� لمعصمها 

غرسات ا�Ãظافر ��
� الحبس ا�نفرادي.

ا�Ãي�، وهي متوافقة مع محاولة ا�نتحار أثناء وجودها ��
� من 

ة) تعا»� � الركبة. (من��
ايدة �� � ªاليد الي�ى، وآ�م تنكسية م� �

� الكتف وضعٍف ��
� من آ�م ��

بالنسبة ل¬Ãخريات، � زالت (حياة) تعا»�
 � � ح��

� ظهرها، ��
� الرقبة ناجم عن (انز�ق فقري)، ولدى (منار) ألم مزمن ��

ضعف عض�� أسفل الجانب ا�Ãي� من الجسم، مع ألم ��
ب بالكاب¬ت. �Üحذية العسكرية أو الÃلدى (ريما وجنان) ندوب ع� سوقهن  تتسق مع الرك¬ت من ا�

ا�ßثار النفسية وا�جتماعية العميقة والدائمة:

وأياً كانت الع¬مات الجسدية المتبقية، فإّن التأث�� ا�Ãهم وا�Ãطول أج¬ً ع� هؤ�ء النساء كان نفسياً واجتماعياً.
� هؤ�ء النساء. تحدث الجميع دون استثناء عن 

إّن جّو وظروف ا�حتجاز، والعنف والخوف اللذين سادا كّل لحظٍة ومكان، بّث الرعب ��
اً، وتحدثت  ة ا�حتجاز. أُعطيت (منار) مهدئاً خ¬ل ساعاٍت من ا�عتقال �Ãنّها كانت ترتجف وتب�ú كث�� ªخوٍف شديٍد ومنهك طوال ف�
ب رأسها به وتستمر أحياناً حªÊ تفقد  �Üاخ والبكاء دون توقف، وثم تطرق ع� الباب ثم تÜ(جنان) عن نوباٍت تبدأ فيها فجأًة بال

الوعي. وتحدثت (ريما وعائدة) عن محاو�تهن ا�نتحار أثناء احتجازهن.

جمیع حقوق النسخ والنشر محفوظة ملنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان16



رهاب أولئك النسوة حªÊ يومنا هذا، و� تزال جميعهن خائفاٍت وقلقاٍت للغاية. لقد تج� هذا الخوف بطرٍق مختلفة: مت¬زمة  �زم ا��
الصدر  المزمنة وآ�م  القولون  (حياة)، ومشاكل  لدى   �

يا»� ال�� الدم  وارتفاع ضغط  المعدة  (أمينة)، وقرحات  عند  العصبية  ا�Ãمعاء 
� ا�عتقال لدى (منار)، وفقدان (ريما) لشعرها وا�نهيارات العصبية المتكررة.

� تعود عندما تفكر ��
ªÊوالظهر ال

� اليدين والتعرق. 
� التنفس، ورجفٍة ��

� من ضيٍق �� وأبلغت جميع النساء عن ردود فعٍل قوية ع� كّل ما يذكر با�حتجاز: بعضهن تعان��
أما  لساعات..  والبكاء  التنفس  وتسارع  الخفقان  من  (زاهرة)   �

وتعا»� الجسمانية،  أفعالها  بردود  للتحكم  مهدئات  إ¹  (ريما)  احتاجت 
ة) مع إغ¬ق ا�Ãبواب  � تظهر ردة الفعل لدى (من�� � ح��

� التنفس وقلق عند سماع صوت قفل ا�Ãبواب، ��
� من صعوبٍة ��

(عائدة)، فهي تعا»�
الذي يذكرها بالتهديد الذي قيل أمامها "خذها واترك الرجال يركبونها". إّن (منار) تجفل عند فتح ا�Ãبواب، وتتنهد (جنان) بعمق عند 
� المعتقل. � تزال أربعٌة من النساء خائفاٍت بشدة من إعادة اعتقالهن، مع الخوف 

� كانت طعامها ��
ªÊرؤية وتذكر البطاطا المسلوقة ال

طة والغرباء والرجال والضوضاء العالية. إن (أمينة وزاهرة) تجف¬ن بسهولة حªÊ ا�ßن، وتبقى  ة مثل ال�� الدائم من أشياء مختلفة كث��
� اليقظة. 

(ريما) مفرطًة ��
� أذهانهن. 

جاعية، حيث تغزو أفكاٌر عن ا�عتقال وعيهن وتعرض صوراً أو مقاطع مصورة �� ªكل النساء لديهن أفكاٌر اقتحامية ولقطاٌت اس�
� الق�ي والعنف الجن�� عند 

بالنسبة ل(أمينة)، فإّن "àخات الرجال وأصوات أدوات التعذيب" � تفارقها، وكذلك التفتيش البد»�
ًة إ¹  ات (الجاكيتات) السوداء تحرض صور ا�غتصاب لدى (عائدة)، ويأخذها صوت قطرات الماء مبا«� ªالوصول إ¹ المعتقل. الس�
 �

�� وتطاردها  مكان  كّل   �
�� تتبعها  الزنزانة  تعذيبه وجدران  وأدوات  إن صوت ووجه محققها  (جنان)  تقول   � � ح��

�� ا�نفرادي.  الحبس 
اء للزنزانة)، ومن خ¬ل أصوات  �Üلوان (اللون الرمادي للبطانيات، والجدران الخÃأح¬مها، كما أنها تستعيد الذكريات أيضاً من خ¬ل ا�
� النوم، و� يزال لدى ستة منهّن كوابيس متكررة عن ا�عتقال. تخ�� 

� جميع النساء تقريباً من صعوبة ��
(المولدات الكهربائية). تعا»�

اً ما تستيقظ وهي تÜخ حالمًة با�عتقال.  (جنان) أن تنام لوحدها، وكث��
المجتمع وا�Ãصدقاء وا�Ãقارب. وتقول  ل، بعيداً عن  � الم��  �

أنفسهن �� استثناٍء منسحبات: حيث عزلن  النساء من دون  أصبحت جميع 
ت من "شخٍص قوٍي يحّب الحياة" إ¹ "شخٍص ضعيٍف معزوٍل � يرغب برؤية أّي شخٍص أو التعامل معه". نصف النساء  (جنان) أنّها تغ��
� لحقت 

ªÊار ال �àÃوقٍت سابق، ويشعرن با� �
� حمايتهن أو التخ�� عنهن أو عدم مغادرة سوريا ��

يقلن إنهن يُلمن أزواجهن بسبب الفشل ��
� رعاية أطفالهما.

� تواجههما ا�ßن ��
ªÊبزواجهن وع¬قتهن بأ«هن وأطفالهن. تحدثت (أمينة ومنار) مث¬ً عن الصعوبات ال

� المجتمع تجاههن. تقول (أمينة وجنان) أّن الناس ينظرون إليهن بنظرة عار، و وجدت (عائدة) 
�� � ÉÊوتعرضت النساء أيضاً لموقف سل

أيضاً أّن الناس ينظرون إليها بطريقٍة اتهامية، لذا شعرت بأنها رُفضت من قبل مجتمعها، وأّن "أقرب الناس تخّلوا عنها، حªÊ أن زوجها 
تركها وتزوج امرأًة أخرى".

� ا�عتقال. أفادت معظم النسوة 
كما تلقي بعض النساء اللوم ع� أنفسهن أو يشعرن بالعار أو ا�زدراء �Ãنفسهن بسبب ما حدث ��

اً، مع شعوٍر دائٍم باليأس والعجز. كها تب�ú طوال الوقت، وتنام كث�� ªمن حزٍن عميق، ي� �
بوجود اليأس وانعدام الطاقة. ف(ريما) تعا»�
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� والعنف الجن�� الذي تركهن 
� ال¬إنسا»�

يصعب سماع قصص هؤ�ء النساء الشجاعات الثمانية وقد تعرضن للتعذيب الوح��
ب والجلد والصعق بالكهرباء والفلقة  �Üبعض النواحي، لم تختلف معاملتهن عن الرجال: أساليب ال �

معزو�ٍت ومكسورات. ��
.. كل هذه كانت تستخدم ع� هؤ�ء النساء، تماما كما كانت تستخدم ضد الرجال.  �ïوالشبح والدو�ب وبساط الريح والكر
كما أن ظروف ا�حتجاز المروعة انطبقت ع� جميع النساء ع� حٍد سواء، دون مراعاٍة �حتياجاتهن الصحية وا�حتياجات 
 �

� كانت حام¬ً. وفوق ذلك، لم يتم احتجاز بعض هؤ�ء النساء إ� ل¬شتباه ��
ªÊبالنسبة ل(أمينة) ال ªÊالشخصية المختلفة، ح

مساعدة أقاربهن الذكور من المعارضة.
� الحمامات والممرات، نجد أنه 

� زنازينهن و��
وع� خلفية التعري الق�ي عند الوصول وشيوع التحرش الجن�� والشتائم ��

طة والحراس ع� حدÈ سواء بتمزيق الم¬بس ومسك ا�Ãثداء  لم تكن هناك خصوصية �Ãجساد تلك النساء. كما قام رجال ال��
� والتهديد با�غتصاب واغتصاب بناتهن وإجبار النساء ع� مشاهدة التعذيب وا�غتصاب لرجاٍل  � الثدي��

وإحراق السجائر ��
ار الجسدية  �àÃالمستشفيات بسبب ا� �

� إياهن بحاجة إ¹ رعاية صحية �� عراٍة. وبالنسبة ل(عائدة وزاهرة) فقد اغتصبوهن تارك��
� لحقت بهن.

ªÊال
� ترفض 

ªÊال »ُÃرهاب بسبب المجتمعات المحلية وا� ار النفسية الناجمة عن العنف وا�� �àÃفراج عنهم، تتفاقم ا� وعند ا��
هؤ�ء النساء. ويستمر كابوسهن.
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� أي 
ة لكّل حالٍة من حا�ت هذه النساء، حيث أن التقارير الطبية الكاملة تكون متاحة لتكون دلي¬ً مهنياً �� وفيما ي�� ملخصات قص��

محاكمٍة جنائيٍة تضمن المعاي�� الدولية للمحاكمة العادلة.

® ذلك ا�غتصاب 
® الذي � هوادة فيه بما ¾½

Á̄ ̄® الوح ® ا�عتقال، بدأت بـ 15 يوماً من العنف الجن
"زاهرة": خمسة أشهر ¾½

ميم.  الجماعي الذي احتاج إº أربعة أشهٍر من الجراحات وال��
� أماكن مختلفة 

� ضواحي دمشق. لقد تم احتجازها ��
� عام 2013 من مكان عملها ��

لقد كانت زاهرة تبلغ 45 عاماً عندما تم اعتقالها ��
� (الفرع 235) (لمدة ث¬ثة شهور و22 يوماً)، ومركٍز  لما يقارب الستة أشهر، بما فيها مطار المزة العسكري (15 يوماً)، وفرع فلسط��

� منطقة كفرسوسة (لمدة شهر) وسجن عدرا.  
� حي ركن الدين (لشهٍر واحد)، ومركٍز آخر ��

��
. حيث  � مطار المزة العسكري، تعرضت زاهرة لعمليات اغتصاٍب متعددة وتهديدات با�غتصاب والعنف الجن��

خ¬ل 15 يوماً ��
فور وصولها، تم تجريدها من م¬بسها وتفتيشها. وقبل أن يتم نقلها إ¹ مكاٍن آخر، ُربطت ب�يٍر وتعرضت �غتصاٍب جماعٍي 
� وقٍت �حق 

� مطار المزة. و��
مهب��ٍ وفموي من قبل 5 رجال، وُهددت فيما بعد با�غتصاب أمام زوجها الذي كان ُمحتجزاً أيضاً ��

من  تجويٍف  "كّل   �
�� واغتصابها  عارية  تجريدها  تم  اف،  ªا�ع� منها  وُطلب  ب  �Üلل تعرضت  أن  بعد  ا�ستجواب،  جلسة  خ¬ل 

، تعرضت أيضاً  �
ضافة إ¹ العنف الجن�� الوح�� � مجتمعها. وبا��

الجسم"، وقام محققها بتصوير هذا ا�Ãمر وهدد بعرضه للناس ��
براهيمي")، وتم تقييدها من بطنها  بت بأنبوب المياه الب¬ستي�ú ا�Ãخ�Ü ("ا�Ãخ�Ü ا�� ُ �àرأسها و Éلصدمة كهربائية ع� ساقها وع�
بها ع� قدميها با�Ãنبوب  �àو ٍ� ÉÊبت ع� جسمها ووجها. تم ربطها بلوح خش ُ �à ذكور، بمن فيهم زوجها، ومن ثم � مع معتقل��
� ظهرها بعنوة. ومرة أخرى، خ¬ل 

�Êُحديدي، وُقلبت رأساً ع� عقب وث ٍ�ïمجدداً. وفوق كل ذلك، فقد تم ربطها أيضاً بكر �ÜخÃا�
� زنزانة حبس انفرادي 1 م × 1 م، 

� ا�ستجوابات، تم احتجاز زاهرة �� اف. ب�� ªهانة وطلب منها ا�ع� ب وا�� �Üكّل هذا تعرضت لل
مساك بثدييها. بدون هواء نقي أو ضوء. حªÊ أنّها تعرضت �عتداءاٍت جنسية بينما كانت تُنقل من مطار المزة، حيث قام جندٌي با��

� زنزانة تبلغ مساحتها حوا�¹ 3 أمتار × 4 أمتار، مع حوا�¹ 48 امرأٍة أخرى. واضطرت النساء إ¹ النوم 
، احتجزت �� � � فرع فلسط��

و��
� نوبات، وبا�ستلقاء ع� جوانبهن. وقد سمح لهن بالدخول إ¹ المرحاض مرًة كّل 12 ساعة، وا�ستحمام / الحمام مرًة كّل 40 

��
اً من عدرا �Ãّن صحتها قد تدهورت  � من الحمى والصداع. تم إط¬ق «احها أخ��

ة وجودها هناك، كانت زاهرة تعا»� ªيوماً. وطوال ف�
لذا  الدم،  الرئوي وفقر  الكبد وا�لتهاب  التهاب  � من 

تعا»� أنّها توفيت. خرجت وهي   الوعي واعتقدوا  أنّها فقدت  بشدة لدرجة 
� المستشفى لمدة أربعة أشهٍر ��جراء عملياٍت جراحية متعددة 

خضعت لنقل الدم والتجريف لـ "تنظيف رحمها". بقيت زاهرة ��
ازي الناجم عن عمليات ا�غتصاب المتعددة. Éلمعالجة السلس البو�¹ ال�

½ وهم يسحبون جثث الرجال والرجال معلقون من  ®Çالفرع 215 أثناء الحمل، رأت السجان ®
"أمينة": احتجزت لمدة ثµثة أشهٍر ¾½

الجدران، وهم يÊخون.
� تقديم الدواء لقوات 

وجة ولها أربعة أطفال. تم اعتقالها بسبب اشتباه الحكومة بزوجها �� � ªأمينة امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً، م�
أطفالها  تُرك  لقد  � دمشق. 

المداهمات) �� (فرع  الفرع 215  إ¹  لها وأُخذت  � � م��
�� القبض عليها  ألقي   � كانت حام¬ً ح�� المعارضة. 

ل، بعد أن ُطرودا منه مؤقتاً أثناء احتجازها. � � الم��
وحدهم ��

ة  � زنزانة صغ��
� م¬مساً ثدييها. احُتجزت مع 45 امرأًة ��

Ã«ها ع� التعري الجز Éعند دخولها الفرع، قام رئيس الفرع بتفتيشها، وأج�
� جميعاً من الجرب والقمل، وفقدت الكث�� من وزنها خ¬ل ث¬ثة أشهر من  بدون ضوء، ونامت ع� ا�Ãرض مع بطانية فقط. لقد عان��
بالصعق  وُهددت  مرات،  أربع  أمينة  استجواب  تم  «احها.  إط¬ق  عند  عليها  التعرف  من  يتمكن  لم  زوجها  أّن   ªÊح احتجازها 
ف وتبلغ ضد زوجها وأخوه، وقد  ªمن حالة قلبية. قيل لها إن سبب اعتقالها هو أن تع� �

بالكهرباء، مع العلم أنّها حامل وكانت تعا»�
وها ع� البصم ع� وثيقٍة لم تقرأها. Éأُهينت واتهمت بالزنا، وأج�

� الممرات وشهدت حراساً يسحبون 
� من الجدران وسمعت àخاتهم من ا�Ãلم. ورأت أيضاً دماء �� خ¬ل احتجازها، رأت رجا�ً معلق��

. ª«اٍم للمو ªالجثث دون اح�
ل وحدها، وتعزل  � � الم��

ٌ كب�� عليها. أصبحت تظل �� � من حمى التيفوئيد، وكان ل¬حتجاز أثٌر نف��
فراج عنها، كانت أمينة تعا»� ولدى ا��

� من الكوابيس و� يمكنها أن تنام. الذكريات من ا�حتجاز تقتحم أفكارها: àُاخ الرجال وأصوات أدوات 
نفسها عن ا�ßخرين، وتعا»�

. تشعر أمينة بالخوف والعار، وقد ظهرت لديها مت¬زمة  التعذيب والتفتيش الجسدي الق�ي الذي تعرضت خ¬له ل¬عتداء الجن��
ا�Ãمعاء العصبية، وأصبحت تجفل بسهولٍة عند الضوضاء. تخاف من الغرباء، وتعتقد أن المجتمع ينظر إليها بشكٍل مختلف -مع 
� وقت سابق، وهي تعلم أّن ا�عتقال أثّر ع� 

� داخلها لعدم مغادرة سوريا ��
لمحٍة من العار بسبب اعتقالها.  تلوم أمينة زوجها ��

� وحالتها النفسية. ك�� ªن لرعاية أطفالها، وذلك بسبب مشاكل ال�ßع¬قتهما. إن أمينة تواجه المصاعب ا�
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� تم استخ¬صها
ªÊخرى الÃالمعاملة القاسية ا�

ضافة إº الظروف المادية المروعة لµحتجاز، طبقت أيضاً قواعد وقيود أخرى � إنسانية: وبا�²
� أوقاٍت مختلفة من احتجازهن، منهن ستة كانت أيضاً أيديهم مقيدة أو مكبلة. تم 

فقد تحدثت جميع النساء عن تعصيب عيونهن ��
� الحجز، ليتم تكبيل يديها وعصب عينيها وربط ساقيها معاً، وسحبها إ¹ غرفة ا�ستجواب 

� منتصف ليلتها الرابعة ��
ة �� استدعاء من��

ر أو حاجة لذلك، هو تÜٌف قاٍس و� لزوم له.  Éمن قبل الحراس. إن استخدام القيود المفرطة، دون أّي دليٍل ع� م�
� � تطاق بسبب القمل والجرب، قامت السجانة بقص كل شعرها 

ªÊأيضاً عندما طلبت (جنان) قص جزٍء من شعرها لتخفيف الحكة ال
ك بعض الشعر حªÊ � تخيف أطفالها عند إط¬ق «احها. نما شعرها مرة أخرى باللون  ªلحد الجذور رغم توسلها لها أن تتوقف وت�

ا�Ãبيض.
ٍء ما لم  �

� اتهمن ب��
ª«ف بما يخالف دينهن. وقالت (أمينة) إن النساء اللواÜضافة إ¹ ذلك، تحدثت عدة نساء عن إرغامهن ع� الت وبا��

ة). � تم خلع حجاب كلÈ من (حياة ومن�� � ح��
يسمح لهّن بالص¬ة، ��

الحبس ا�نفرادي

تعرضت ث¬ث نساٍء للحبس ا�نفرادي، هن~ (زاهرة وحياة وعائدة).
� زنزانتها. كانت الزنزانة شديدة الرطوبة 

ٍة �� Éالحبس ا�نفرادي لما يزيد عن الشهر كعقوبٍة لها لجدالها مع مخ� �
لقد وضعت (عائدة) ��

ٍء من  �
�ï ومن دون أي تهوية، وكان هناك تنقيط مستمٌر للمياه من المرحاض. كانت الغرفة مظلمًة لدرجة لم تكن قادرًة ع� رؤية أي

� الظلمة بحثاً عن غطاء، فوضعت يدها ع� غطاء، ولكنها أيقنت ب�عٍة 
حولها. ، وكانت الحرارة باردة جداً، فقامت بالتحسس حولها ��

� الظلمة مع الجثة لستة أياٍم 
أنّه كان موضوعاً فوق جثة هامدة مما دفعها للÜاخ والبكاء، لكن لم يستجب لها أحد. بقيت عائدة ��

ت �حقاً أّن هذا كان  Éالزنزانة (أُخ� �
وكًة �� ªة كانت م� ة، وجدت أيضاً شفرة صغ�� ªإضافية قبل أن يقوم الحراس بنقلها، وخ¬ل هذه الف�

� الزنزانة المنفردة لمدة شهٍر واحد. 
متعمداً) ل�ú تحاول أن تقتل نفسها. بقيت ��

� بالتعذيب أن الحبس ا�نفرادي المطول �Ãك�� من 15 يوماً أو الحبس ا�نفرادي الذي 
�Êمم المتحدة المعÃ¬وقد وجد المقرر الخاص ل

اراً نفسية  �àن يسبب أÃ� ًأّن حبسها ا�نفرادي كان يهدف عمدا �
� حالة (عائدة)، ما من شك ��

يستخدم كعقوبة ير�ª إ¹ التعذيب. و��
مدمرة.

ب والركل والتهديد باغتصابها واغتصاب ابنتها. ½Êثة أشهر لدى الفرقة الرابعة، تعرضت للµريما": اعتقلت لمدة ث"
اع، كانت تساعد الجرحى وتعمل ع� توثيق ملفات المحتجزين. وقد ألقي القبض عليها ع� إحدى  � � بداية ال��

� ا�Ãربعينات من عمرها. ��
ريما ��

 �
� يوم من ا�Ãيام. احُتجزت ��

ل �� � � مدينة دمشق أثناء عودتها إ¹ الم��
نقاط التفتيش العسكرية التابعة للفرقة الرابعة من الجيش السوري ��

، إ¹ مركز تابع للفرقة الرابعة. وفور وصولها تعرضت للشتائم وا��هانة،  � غرفة هناك لمدة 10 ساعاٍت قبل أن يتم أخذها، معصوبة العين��
� زنزانٍة 

وصادروا جميع ممتلكاتها الشخصية. تم تجريد ريما من كل م¬بسها ومن ثم تم تفتيشها وهي عارية، واحتجزت لمدة ث¬ثة أشهر ��
� السقف للهواء.

� الزاوية كمرحاض. لم يكن هناك نافذة، وفقط عدٌد قليٌل من الثقوب ��
ة �� مكتظٍة مع حفرة صغ��

� جميع أنحاء 
ب �� �Üتعرضت لل . � وبعد بضعة أيام، أُخذت ريما ل¬ستجواب. كانت يداها مربوطتان خلف ظهرها وكانت معصوبة العين��

وها ع�  Éحذية العسكرية. تعرضت للتهديد با�غتصاب، وبأنهم سوف يجلبون ابنتها ويغتصبونها أمام عيناها، وأج�Ãجسدها، وُركلت با�
� ساحة 

� لدرجة أن تسببت القوة المستخدمة بخلع كتفها. كما تُركت �� � وضعياٍت ق�ية وتم جلدها ع� كتفها ويديها بسلك ثخ��
الجلوس ��

، واتهمت بتمويل أنشطٍة إرهابية، ولكنها لم تمثل أمام المحكمة  � ليتم تهديدها بمهاجمتها من قبل كلب. استغرقت ا�ستجوابات أسبوع��
" بعد ث¬ثة أشهر. �ïأبداً، وأُطلق «احها بموجب "عفٍو رئا

لقد أُصيبت ريما بندباٍت ع� ساقيها من ا�Ãحذية العسكرية. لقد  كان التأث�� النف�� شديداً مجدداً، فقد عانت من فقدان الشعر وفقدان 
� يديها وتعرق. كانت بحاجة إ¹ مهدٍئ لتهدئة الخوف والمساعدة ع� 

� التنفس، ورجفٍة ��
� من ضيٍق ��

الشهية والقلق والتوتر، وقالت إنها تعا»�
� تقتحم عليها ساعات صحوها ونومها. ريما ا�ßن منسحبة وتنام 

ªÊجاعية ال ªمن الكوابيس واللقطات ا�س� �
خاء ا�Ãعصاب، و� زالت تعا»� ªاس�

� من ا�نهيارات العصبية المتكررة. أشارت 
� الكث�� من ا�Ãوقات، وبأن لديها مشاعر يأٍس، وتعا»�

�� �úاً. تحدثت عن حزٍن عميٍق ودائم وبأنها تب كث��
ريما إ¹ محاولتها ا�نتحار أثناء ا�عتقال. ريما ا�ßن تلوم نفسها ع� ما حدث، لكنها تلوم زوجها أيضاً، وتُظهر عليها ع¬ماٍت واضحة ع� 

ا�كتئاب واضطراب الشدة ما بعد الصدمة.

. ½ ®Çفرع فلسط ®
هيب بتعذيب آخرين أمامها ¾½ منار: أٌم لخمسة أو�د، احُتجزت ع� الحدود وتعرضت لل��

� لبنان وسوريا. وقد تُرك أطفالها الخمسة يتابعون  كانت منار تبلغ من العمر 39 عاماً عندما اعتقلها حرس الحدود ع� المع�É الحدودي ب��
� (الفرع  ، نُقلت إ¹ فرع فلسط�� �

� اليوم الثا»�
السفر بمفردهم أثناء احتجازها، وقالت إنها لم تعلم سبب اعتقالها كما أنها لم تُبّلغ بحقوقها. و��

� دمشق. خ¬ل الرحلة بأكملها، تعرضت لسوء المعاملة اللفظية مع الشتائم الفاحشة والقاسية والسخرية. واستمرت ا��هانات لدى 
�� (235

وصولها إ¹ الفرع.
ٍة مساحتها 3 أمتار × 3 أمتار مع 12 امرأة أخرى ليس فيها تهوية أو نافذة. كانت الظروف غ�� نظيفة بحيث  � زنزانٍة صغ��

تم احتجاز منار ��
ا  � كل وقت. كانت هناك أيضاً كام��

كانت هناك إصابات بالقمل، مما يجعلهن جميعاً يخدشون ويحّكون أنفسهن. كانت تبقى ا�Ãضواء مشغلًة ��
 ªÊداخل الغرفة، سلبتهم من أّي خصوصية. كانت منار مرًة خائفة جداً وقلقًة ع� أطفالها بحيث لم تستطيع السيطرة ع� البكاء والرجفة ح
� حالٍة من الخوف الشديد وتشعر "كما لو أّن حياتها قد انتهت". كان بإمكانهن أن تستخدمن المرحاض 

جاء طبيٌب وأعطاها مهدئاً. كانت دائماً ��
� أم �. تم سحب منار من الحمام،  � دقيقتان فقط قبل أن يُفتح الباب، سواء كّن قد انته�� � اليوم، ولكن كّن يعط��

� ث¬ث مراٍت محددٍة ��
��

ء، وأحياناً البطاطا.  �ï رز المطبوخ بشكٍلÃغل أو ا� Éوركلت وشتمت. كان الطعام سيئاً وقلي¬ً جداً بالنسبة لهن: ال�
كانت منار تسمع صوت الرجال يÜخون ويتوسلون وهم يتعرضون للتعذيب، وقد تكرر هذا كّل يوم من الساعة 17:00 حªÊ 23:00. وقالت 
� طريقها إ¹ 

ب. �� �Üب المحتجزين، كما رأت نساًء تمزق جلدهّن من ال �Üكانوا يستخدمونها ل �
ªÊاء ال �Üنابيب الخÃالممر وا� �

إنها رأت الدم ��
ب وهن  �Üم¬بس باليٍة مع لحًى طويلة، ويتعرضون لل �

� الفناء كانوا مثل الهياكل العظمية ��
� الذكور �� ا�ستجواب، رأت صفاً من المعتقل��

ء فإنّها "ستؤخذ إ¹  �
�ï المحقق بكّل Éون. قاموا بسب منار وشتمها ونعتها بتسمياٍت � يمكنها أن تذكرها أو تكررها. وقيل لها إن لم تخ� يس��

� كّل مرٍة 
� و�� � كّل مرٍة معصوبة العين��

ك كجثٍة هامدٍة تحمل بطاقًة اسميًة عليها". تم استجوابها ث¬ث مرات، كانت �� ªالطابق السف�� وت�
ف وتُخ�É بمعلوماٍت ضد إخوتها.  ªتعرضت ل¬�هانة والتهديد، حيث أرادوا منها أن تع�

� غرفة فيها مكتب، تم تسليم تفاصيلها الشخصية 
ين يوماً من اعتقالها، أحيلت منار، مكبلة اليدين، إ¹ المحكمة العسكرية. �� وبعد ستٍة وع��

طة، ثم إ¹ سجن عدرا، حيث وقعت وثيقًة لم تقرأها وثّم أفرج عنها. دون أن يراها أحٌد من القضاة، واقتيدت إ¹ مركز لل��
ٌ دائٌم عليها. با��ضافة إ¹ القمل وفقدان الوزن الحاد، منار � تزال قلقًة وخائفة  ٌ نف�� وكان احتجاز منار، ع� غرار النساء ا�Ãخريات، له تأث��
� المعدة والقولون، وترتعب من الضوضاء. 

� تمتد إ¹ صدرها. كما لديها تشنجات ��
ªÊللغاية. وعندما تتذكر احتجازها، تصاب بآ�م الظهر ال

� من 
� البداية، كانت تعا»�

ب نفسها، إضافًة �Ãنها تجفل عند فتح ا�Ãبواب. �� �Üية وت عندما تط�� الطائرات فوقها، فإنها تÜخ بطريقٍة هست��
صداٍع شديد، وأفكاٍر اقتحاميٍة مستمرة، ولم تتمكن من النوم. إنها كذلك � تتفاعل مع الناس، وتبقى مع نفسها بد�ً من ذلك. وقد ذكرت 
معاناتها من عدم وجود الطاقة والشعور باليأس. إنها تشعر بالذنب إزاء ما حدث لها، مما أثر ع� ع¬قتها مع زوجها. إنها تكافح من أجل 

التعامل مع أطفالها، وبالملخص فإنها تظهر ع¬مات اضطراب ما بعد الصدمة وا�كتئاب.
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بها  ½Î زنزانتها، وخلع حجابها ق©اً، وتم ®
½¾ ®̄ "حياة": تعرضت للحبس ا�نفرادي لمدة 22 يوماً، كما تعرضت لµعتداء الجن

بوحشية أثناء ا�ستجواب
� ريف دمشق، مع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً وأمها البالغة من العمر 80 عاماً. 

ل، �� � � الم��
حياة تبلغ من العمر 52 عاماً. كانت ��

هانة أمام ابنها، وتم اعتقالها دون أّي أمٍر  � وجهها وأذرعها وا��
ل، وتعرضت للكم �� � حاàت القوات العسكرية وقوات ا�Ãمن الم��

� أمن الدولة فرع الخطيب (فرع 251) 
� ومقيدة اليدين وانتهى بها ا�Ãمر �� � ودون أن تُت� عليها حقوقها. كانت معصوبة العين��

Ã«قضا
� دمشق. عند وصولها، تمت تعريتها تماماً أثناء التفتيش الجسدي.

��
� الباب. أُعطيت 

ة �� ة، حوا�¹ 1.5 م�ª × 1 م�ª × 3 أمتار. لم يكن هناك سوى فتحة تهويٍة صغ�� � زنزانٍة صغ��
وضعت لوحدها ��

ب  �Üنهم ظنوا أنها كانت تÃ� ب �Üمما جعلها تتعرض لل ، ªÊالقليل جداً من الطعام، ولكنها لم تتمكن من تناول هذا الطعام ح
� نفس 

هانة �� عن الطعام. كانت هناك أوقاٌت محددة خ¬ل اليوم كان يسمح لها باستخدام المرحاض خ¬لها، لكنها تعرضت ل¬�
� البطن.

مساك الشديد وآ�م �� الوقت. لم تتمكن حياة من التغوط خ¬ل 22 يوماً من احتجازها، وعانت من ا��
� جميع أنحاء 

بت وُركلت وُلكمت �� ُ �à فقط من وصولها، تم أخذ حياة ل¬ستجواب، حيث ُطلب منها الركوع، ثم � بعد ساعت��
� استجوابها الثالث، 

. و�� � اليوم التا�¹
زالة الق�ية لحجابها، وتكرر هذا المسلسل مرًة أخرى �� جسدها، مع تعرضها للشتم وا��

اف. ªوها ع� التوقيع ع� اع� Éب وتتعرض للكم، وأج� �Üُفوا ضدها بينما كانت ت ªشخاص الذين اع�Ãواجهوها بوثائق من ا�
مساك بهما من  ونها ع� خلع م¬بسها وعرض ثدييها ليقوموا با�� Éزنزانتها، فقد كان الحراس يج� �

كما تعرضت حياة للمضايقات ��
� المقابل.

خ¬ل القضبان. طلبت حياة مرًة ا�تصال بأمها وابنها، فطالبها الحراس بأن تعرض ثدييها مرًة أخرى ��
 �

� يدها الي�ى، وتطورت عندها آ�م تنكسية ��
� الكتف وضعف ��

� ا�ßن من آ�م ��
� ا�عتقال، وتعا»�

فقدت حياة 10 كيلوغرامات ��
� جميع 

ب. كان التأث�� النف�� ع� حياة شديداً جداً: إنها قلقة للغاية، ترتجف �� �Üالركبة لم تكن موجودة قبل احتجازها وتعرضها لل
، وكل ذلك منذ  �

يا»� � المعدة وارتفاع ضغط الدم ال��
� من التعرق. لديها قرحة ��

أنحاء جسدها، وتشعر بالخوف الشديد وتعا»�
� حياة من الكوابيس وا�Ãرق والخوف من ا�عتقال، وا�Ãفكار ا�قتحامية عن 

إط¬ق «احها (لم يكن موجوداً قبل ا�عتقال). تعا»�
� من ا�نسحاب 

� الضوضاء العالية، وتعا»�
ت أنها تجفل وترتعش �� Éرأسها. كما ع� �

� تأتيها كمقاطع مصورة وتعاد مراراً ��
ªÊاعتقالها ال

الذي  الجن��  للعنف   �
ª«ذا عاٌر عميق وازدراء  ما حدث، ولديها  إزاء  بالذنب  الشهية والطاقة. تشعر حياة  المجتمعي وانخفاض 

تعرضت له، وقد وصف لها طبيبها مضادات ل¬كتئاب.

ت ع� مشاهدة رجال عراة وهم يتعرضون  Ïب والتهديد با�غتصاب وأُج� ½Êة": اعتقلت لمدة ثمانية أيام تعرضت فيها لل "من�®
ب. ½Êللصدمات الكهربائية وال

� ريف حماة واقتيدت مع زوجها إ¹ 
لها �� � � م��

� عام 2013، ألقت قوات ا�Ãمن السيا�ï القبض عليها ��
ة من العمر 35 عاماً. و�� تبلغ من��

ة أن "تعتمد ع� الله" من أجل س¬متهم. وفور  ل، وكان ع� من�� � � الم��
� أطفالها وحدهم �� � طرطوس. تارك��

�� �ïمن السياÃفرع ا�
ب بأس¬ك ثخينٍة ويصعقون بالكهرباء. كان  �Üالممر وهم يتعرضون لل �

�� � � ا�Ãع�� É«وصولها إ¹ الفرع، شاهدت رجا�ً عراًة ومعصو
ة. تم فصلها عن زوجها، وتفتيشها بعد أن  الحراس يÜخون عليهم ويهينونهم .. "تموت خ¬ل ثانيٍة من دخولك" حسب تعب�� من��

هانة والتهديد بالعنف، ثم تم عصب عينيها واقتيدت أربع طوابق تحت ا�Ãرض. خلعوا عنها رداءها وحجابها. وقد تعرضت ل¬�
 �

� داخلها. لم يكن هناك ضوء أو هواء، وكان المرحاض ��
� زنزانة كانت بقياس حوا�¹ 2 م × 2 م مع 18 امرأة محشوراٍت ��

احُتجزت ��
� اليوم الرابع تم استدعاؤها ل¬ستجواب، حيث قاموا بتقييد يديها، وعصب أعينها وربط قدميها معاً، ثم سحبها 

زاوية الزنزانة نفسها. ��
بها  �à .رضÃإ¹ غرفة ا�ستجواب. اتُهمت بمحاولة تهريب ابن صديقتها لتجّنب التجنيد، وتعرضت ل¬�هانة والصفع وأُلقيت ع� ا�
. بعدها قاموا بتعليقها  � محققها ع� جميع أنحاء جسدها، وخاصة ع� الجانب ا�Ãي� من كتفيها ورقبتها بواسطة سلك مجدول وثخ��
ب وقلة الطعام. أمر محققها مرؤوسيه بـ "أخذها ليقوم  �Üفقدت الوعي من ال ªÊرأساً ع� عقب مع التهديد بصعقها بالكهرباء، ح

افاً وأُفرج عنها. ªاليوم الثامن وقعت اع� �
� اليوم الخامس، و��

ب مجدداً �� �Üالرجال بركوبها". تم استجوابها مع ال
� قدمها الي�ى، 

� من ألٍم وتورٍم شديد ��
ة 14 كيلوغراماً خ¬ل ثمانية أيام من ا�عتقال. ولدى إط¬ق «احها، كانت تعا»� فقدت من��

� المقوية 
� قدمها الي�ى، ولديها أيضاً ضعف عض�� وضعف شديد ��

� من آ�م الرقبة وا�Ãلم ��
والتهاب الجيوب ا�Ãنفية. ما زالت تعا»�

اً ولم تستطع النوم، و� زالت تخ�� من ا�Ãبواب المغلقة، �Ãنها  ة كث�� � البداية بكت من��
العضلية ع� الجانب ا�Ãي� من جسمها. ��

� تركيا، حيث تعتقد 
طة، ع� الرغم من أنها تعيش ا�ßن �� تذكرها بتهديد العنف الجن�� الذي تعرضت له. كما � تزال تخ�� من ال��

ء، وترتاح فقط  �
�ï أي �

ة منسحبة وهادئة، وقالت إنها � يمكن أن تجد الفرح �� أنهم سيعتقلونها ويعيدونها إ¹ ا�حتجاز. أصبحت من��
عند قراءة القرآن. وقد وصف لها طبيبها مضادات ا�كتئاب والحبوب المنومة والمهدئات العصبية، حيث راجعت طبيباً نفسياً لمدة 

رٍة تجاه زوجها. Éث¬ثة أشهر... و� تزال تشعر بكراهيٍة غ�� م�
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 ، ®
½Ñإنساµثة أشهر من التعذيب الµثم تعرضت لمدة ث ، ®

Á̄ ٍة من اعتقالها، تعرضت لµغتصاب الوح ة قص�® "عائدة": بعد ف��
® زنزانة حبٍس انفرادٍي شديدة الظلمة مع جثة، حيث حاولت ا�نتحار.

® ذلك شهر واحد ¾½
بما ¾½

� حلب واقتيادها إ¹ 
كانت عائدة تبلغ من العمر 34 عاماً عندما ألقي القبض عليها عند نقطة تفتيش تابعة للحرس الجمهوري ��

� مكتب رئيس الفرع، وتحت صورة ا�Ãسد، 
ح فور وصولها. �� Éب الم� �Üللحرس الجمهوري، حيث تعرض وجهها وعينيها لل ً

�Êمب
رهابية". تم نقلها إ¹  . تركها المعتدي عارية ع� ا�Ãرض، بصق عليها ووصفها بـ "ا�� ُربطت يداها وتعرضت ل¬غتصاب المهب��
. بعد 7 أيام، وع� خ¬ف التوصية الطبية، نُقلت إ¹ فرع  �ف الرحمي والمهب�� مستشفى حلب الجامعي لمدة 7 أيام لع¬ج ال��

� حلب.
�� �ïمن السياÃا�

ات وكّل  � زنزانة مكتظٍة جداً، ولم تتمكن النساء من الجلوس أو ا�ستلقاء فيها. كانت مليئًة بالÜاص�� والح��
احتجزت عائدة ��

� من القمل. لم يكن مسموحاً لهم باستخدام المرحاض إّ� مرًة كّل 6 ساعات، وقد تبولت العديد من النساء  النساء كّن تعان��
� الشباب، ويقومون بتعريتهم وتعذيبهم أمام النساء. كان  ع� أنفسهن. كان الحراس يقومون بإحضار مجموعٍة من المعتقل��
� الزنزانة ع� 

� مؤخراتهم. وقد تعرفت امرأٌة ��
هانة والشتائم لدرجة أن قام الحراس بإدخال زجاجاٍت �� يتعرض هؤ�ء الرجال ل¬�

ابنها كواحٍد من الضحايا مما أصابها بنوبة قلبية.
يقاظها مرة أخرى.  بت خ¬له ع� رأسها بأداٍة حادة، ومن ثم ُسكب الماء عليها �� ُ �à �

تعرضت عائدة �ستجواٍب متكرٍر ووح��
ات من ا�Ãرض. كانت  ªة سنتم� � كانت مربوطًة بأس¬ٍك ب¬ستيكية لتتد¹ أقدامها ع� بُعد ع��

ªÊعلقوها من السقف من يديها ال
� أمام النساء. تُِركت عائدة بهذه الطريقة لمدة ساعة ثم أُنزلت،  ضافة لرجاٍل عراٍة معلق�� هناك أيضاً نساٌء أخريات معلقات، با��
، وصدمت بالكهرباء من  � لكن أعيد تعليقها مرًة أخرى، وتكرر هذا التسلسل �Ãربع مرات. كما أنّها ُوضعت ع� "بساط الريح" مرت��

� الساق بواسطة فتاحة الرسائل وهددها المحقق بقلع أظافرها.
خ¬ل أذنيها، وأطفئت السجائر ع� يديها وثدييها، وُطعنت ��

� زنزانة حبس انفرادي مظلمٍة وشديدة الرطوبة. عندما مدت يدها لتعرف 
ة اعتقالها �� ªلقد احتجزت عائدة لمدة شهٍر كامل من ف�

� الزنزانة معها. بدأت الÜاخ والبكاء ولكن الجثة تُركت هناك لمدة ستة أيام. كما 
ما إذا كان هناك بطانية، وجدت جثًة هامدًة ��

وجدت شفرة ح¬قة تظن أنها تُركت هناك عمداً، حيث استخدمتها لمحاولة ا�نتحار.
ويحمل جسم عائدة ندوباً من تعذيبها واغتصابها: فع� ظهرها ندوٌب متوازية متسقة للغاية مع الَجلد، كما لديها حرق سيجارة 
يديها من أظافر مهاجميها وندبة غائرة ذات حواف مسننة ع� ساقها من فتاحة  ندبات ع�  ا�Ãي�، إضافًة إ¹  ع� صدرها 
� الجزء الداخ�� من معصمها ا�Ãي�، هناك خطø رفيع حيث جرحت نفسها بواسطة شفرة الح¬قة كمحاولة ل¬نتحار 

الرسائل. ��
� الحبس ا�نفرادي.

بينما كانت ��
� مجتمعها بطريقٍة 

� ع� عائدة أن تواجه عواقب احتجازها كّل يوم، فقد رفضها زوجها وأ«تها الذين ينظرون إليها �� وكان يتع��
� من الخوف الشديد، خاصًة من الرجال والبد�ت السوداء. تذكرها قطرات الماء بحبسها ا�نفرادي، 

اتهاميٍة وسلبية. وهي تعا»�
� تشاهد كوابيٌس حول اغتصابها وتستيقظ مرعوبة. لقد  � ح��

� التنفس والقلق عند سماع قفل الباب، ��
� من صعوبات ��

وتعا»�
. وتلقي اللوم ع� زوجها وأعمامها من أجل "التخ�� عنها أثناء اعتقالها". � ك�� ªانخفض لديها النوم، والطاقة، والشهية وال�
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ات لمدة 5 أشهر  Á©زنزانٍة مظلمٍة مليئٍة بالح ®
ت ¾½ Á©جنان" : قضت 11 شهراً من ا�عتقال، تعرضت للفلقة بشكٍل متكرٍر وُح"

منها
� فرع أمن الدولة 

� حلب مع أطفالها حيث تركوا أطفالها يذهبون، وتم اعتقال جنان ��
تم توقيف جنان عند نقطة تفتيٍش عسكرية ��

ات  ٍة مظلمة (حوا�¹ 1 م × 2 م)، مليئة بالح�� � زنزانٍة صغ��
� حلب لمدة 11 شهراً. خ¬ل ا�Ãشهر الستة ا�Ãو¹، كانت محشورًة ��

��
مع فتاٍة تبلغ من العمر 15 عاماً. كان يُسَمح لهن بالخروج إ¹ المرحاض ث¬ث مراٍت فقط كّل يوم، ولكن كّل مرة كانت لمدة 30 ثانية 
يقاف  بهن. من هناك كان بإمكانها أن تسمع أصوات ا�ستجواب، وتوس¬ت الرجال والنساء �� �àفقط قبل أن يتم سحبهن للخارج و

التعذيب.
ب  �Üُالهواء بينما ت �

ت ع� مّد ساقيها �� Éتعرضت جنان لجلسات استجواٍب عنيفٍة ومتكررة، ففي سبع مناسبات منفصلة، أُج�
بٍة  �à بات، وقامت بعّد أك�� من مائة �Üها محققها ع� عد ال Éذات نهاية مكسورة وبكاب¬ٍت مجدولة. أج� îساقاها وقدماها بع
ة، كانت تتوسل  � إحدى جلسات ا�ستجواب، وبحلول الجلسات ا�Ãخ��

� المرة ا�Ãو¹. فقدت جنان الوعي وتبولت ع� نفسها ��
��

إليهم ليتوقفوا وكانت يائسًة جداً لدرجٍة كانت فيها مستعدًة للتخ�� عن أو�دها مقابل ذلك.
ب)، و "الدو�ب"  �Üإ¹ الخلف، قبل أن يتعرض لل �Êيعلق عليه المحتجز ثم يث � ÉÊلقد ُهددت جنان ببساط الريح (وهو لوٌح خش
بهم) وبالتعرية الق�ية أمام الحراس، وفوق كل ذلك هدد محققها بجلب ابنها  �à طار الذي يح�� فيه المحتجزون ليتم (ا��
ب، لم تكن جنان قادرًة ع� الوقوف بسبب ا�Ãلم الذي � يطاق، فقد تمزقت ساقاها ونزفت،  �Üوتعذيبه أمامها. وبعد تعرضها لل

ب. �Üسود بسبب الÃزرق وا�Ãحمر وا�Ãوتحولت قدماها إ¹ اللون ا�
إ¹  نقلها  تم  الدموية.  والبيلة  البولية  المسالك  وإنتانات  المهب��  يف  � ال�� من  جنان  عانت  ا�حتجاز،  وظروف  العنف  وبسبب 
مستشفى حلب العسكري، حيث كانت يديها وأرجلها مربوطة بال�ير لمدة ث¬ثة أيام قبل أن تعود إ¹ زنزانتها. تظهر ع� ساقيها 

ندبات ووذمة، بما يتسق مع الَجلد بواسطة كابٍل مجدول.
عن  خارجٍة  بكاٍء وàاٍخ  نوبات  من  ا�حتجاز  ة  ªف� � خ¬ل 

تعا»� كانت  حيث  عميقاً،  جنان  له  تعرضت  الذي  النف��  ر  �Üال وكان 
ب رأسها به حªÊ فقدت الوعي. وعند إط¬ق «احها، كانت منسحبة ومصابًة بذكرياٍت  �Üالسيطرة، لدرجة أنها كانت تطرق الباب وت
� الظ¬م، وهي بالكاد تتمكن من النوم لبضع ساعاٍت فقط 

وكوابيس عن ا�حتجاز، لذا تخ�� جنان أن تنام لوحدها وأن تبقى ��
كّل ليلة، وغالباً ما تستيقظ وهي تÜخ. 

تث�� العديد من ا�Ãشياء الذكريات والدموع: ا�Ãلوان (الرمادي كان لون البطانية المليئة بالقمل وا�Ãخ�Ü لجدران الزنزانة)، وا�Ãصوات 
� ا�حتجاز. إنها غ�� قادرٍة 

(مولدات الكهرباء)، وحªÊ الطعام. وتÜخ بعمٍق عندما ترى البطاطا المسلوقة �Ãنّها كانت جّل ما أكلت ��
لها  بالعار من نظرة مجتمعها  انفصلت عن أ«تها، مع شعورها  الذكريات وا�Ãفكار، وكنتيجٍة �عتقالها،  الهروب من هذه  ع� 
. تشعر جنان بالقلق العميق من أّن أ«تها وأطفالها سوف يرفضونها، حيث أن أملها الوحيد هو رؤية أو�دها مرة  �Êكمعتقلٍة أن

أخرى.

23
جمیع حقوق النسخ والنشر محفوظة ملنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان



24

الجمهورية   �
�� ا�حتجاز   �

�� الوفيات  البال":  بعيد عن   ، � الع�� "بعيدعن   (2016) الحقائق حول سوريا   �îلتق المتحدة  ا�Ãمم  لجنة   i
UN Doc. A/HRC/31/CRP.1, §4 ،العربية السورية

الحكومة  قبل  من  الق�ي  ا�ختفاء  أو  ا�حتجاز  قيد  تزال   � امرأة   7.571 من  أك��   SNHRنسان ا�� لحقوق  السورية  الشبكة  وثقت   ii
السورية.

� الجمهورية 
� ا�حتجاز ��

، بعيد عن البال": الوفيات �� � iii لجنة ا�Ãمم المتحدة لتق�î الحقائق حول سوريا (2016) "بعيد عن الع��
.UN Doc. A/HRC/31/CRP.1, §22 ،العربية السورية

ثبات أن  � عام 2011 إ¹ أن هناك أدلًة كافيًة ع� نطاق ونمط التعذيب والوفاة أثناء ا�حتجاز ��
iv وخلصت منظمة العفو الدولية ��

وسط  ا�حتجاز  قيد  الوفاة  القاتل":  "ا�عتقال   (2011) الدولية  العفو  منظمة  نسانية:  ا�� ضد  جرائم  ارتكبت  السورية  السلطات 
� سوريا يخرجون عن صمتهم. 

� سوريا. منظمة العفو الدولية (2012) "أردُت أن أموت": الناجون من التعذيب ��
احتجاجات شعبيٍة ��

� السجون السورية، الفقرة 3.3.
نسان": التعذيب وا�Ãمراض والوفيات �� منظمة العفو الدولية (2016) "إنّها تك� ا��

السجون   �
�� الق�ية  وا�ختفاءات  والتعذيب  التعسفية  ا�عتقا�ت  التعذيب":  "أرخبيل   (2012) ايتسووتش  ع� هيوم�� مث¬ً  اطلع   v

الشبكة  الناشطات؛  معاملة  وإساءة  اعتقال  سوريا:   (2013) ايتسووتش  هيوم�� 2011؛  مارس   / آذار  منذ  ا�Ãرض  تحت  السورية 
رهاب؛ لجنة ا�Ãمم المتحدة لتق�î الحقائق حول  � سوريا": س¬ح الحرب وا��

نسان (2015) "احتجاز النساء �� ا�Ãورومتوسطية لحقوق ا��
� الجمهورية العربية السورية UN Doc. A/HRC/31/CRP.1؛ 

� ا�حتجاز ��
، بعيد عن البال": الوفيات �� � سوريا (2016) "بعيد عن الع��

الدولية  العفو  منظمة  السورية.  السجون   �
�� والوفيات  وا�Ãمراض  التعذيب  نسان":  ا�� تك�  "إنّها   (2016) الدولية  العفو  منظمة 

� سجن صيدنايا، سوريا؛ م. فوريست�� (2017) "أتريدين الحرية؟ هذه ا إذاً حريتك 
بادة �� ي": الشنق الجماعي وا�� (2017)"المسلخ الب��

": ا�غتصاب كتكتيك لنظام ا�Ãسد، مركز LSE للمرأة والس¬م وا�Ãمن.
 �

�Êتقرير الفريق العامل المع : �
vi المداولة رقم 9 المتعلقة بتعريف ونطاق الحرمان التعسفي من الحرية بموجب القانون الدو�¹ العر��

.2012 Éول / ديسم�Ãكانون ا� A/HRC/22/44،  24 ،با�حتجاز التعسفي

vii دليل المحاكمات العادلة لمنظمة العفو الدولية، ا�Ãقسام 1.2، 1.3.

viii دليل المحاكمة العادلة لمنظمة العفو الدولية، القسم 5.1 "فوراً".

ا�ختفاء  أيضاً  انظر  ال�ي.  ا�حتجاز  أو  ا�نفرادي  ا�حتجاز  بحظر   �âيو الذي   (1992)  20 رقم  نسان  ا�� مجلس حقوق  تعليق   ix
الق�ي.

x اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1؛ المدعي العام ضد كوناراكوكوفاكوفوكوفيتش، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوس¬فيا السابقة، 
حكم دائرة ا�ستئناف، 12 حزيران / يونيه 2002، § 142.

� المحكمة الجنائية الدولية ليوغوس¬فيا السابقة، 12 حزيران 
xi المدعي العام ضد كوناراكوكوفاكوفوكوفيتش، حكم دائرة ا�ستئناف ��

/ يونيه 2002، §§ 149-151.
. �

� تعكس القانون الدو�¹ العر��
ªÊاستخدام تعاريف المحكمة الجنائية الدولية ال xii

نسانية. انظر قضية  � أن المحكمة الجنائية الدولية لم تُدرج "الزواج الق�ي"، فإنّه يعت�É عم¬ً من الجرائم المرتكبة ضد ا�� � ح��
�� xiii

اير 2008). Éحكم دائرة ا�ستئناف، §.202 (22 ف� ،SCSL- 2004-16-A المدعي العام ضد بريما، كامارا&كانو، القضية رقم

جمیع حقوق النسخ والنشر محفوظة ملنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان



25

 �" :688 § ،1998 Éحكم المحاكمة، 2 أيلول / سبتم� ،ICTR-96-4-T ،أشكاٌل أخرى ذات خطورة مماثلة: المدعي العام ضد أكايسو xiv
ي¬ج أو ا�تصال الجسدي. بل  ي، وقد ينطوي ع� أعماٍل قد � تشمل ا�� يقتÜ العنف الجن�� ع� ا�نتهاك المادي للجسم الب��

يشمل العنف الجن�� ا�عتداءات الجسدية والنفسية ع� السمات الجنسية للشخص ".

20؛  الصفحة  رهاب،  وا�� الحرب  س¬ح  سوريا":   �
�� النساء  "احتجاز   (2015) نسان  ا�� لحقوق  ا�Ãورمتوسطية  الشبكة  مث¬.  انظر   xv

ايتسووتش (2013) سورية: اعتقال وإساءة معاملة الناشطات، صفحات. 3، 8-6. تقرير لجنة ا�Ãمم المتحدة لتق�î الحقائق  هيوم��
 UN Doc.A/HRC/30/48,  (2015) الحقائق   �îلتق المتحدة  ا�Ãمم  لجنة  تقرير  UN Doc.A/HRC/33/55, §§105-108؛   (2016)

.§§49-53, 90-95

xvi قواعد ا�Ãمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد ماندي¬: تحديث عام 2015: قرار الجمعية العامة 
نسان  ل¬Ãمم المتحدة 70/175، 17 كانون ا�Ãول / ديسم�É 2015. انظر مث¬. ك¬شنيكوف ضد روسيا (2002) المحكمة ا�Ãوروبية لحقوق ا��
نسان (36898/03)، §§95-93؛ ماسلوتيوباريتوسيو ضد  � ضد روسيا، (2007) المحكمة ا�Ãوروبية لحقوق ا�� (47095/99) §97؛ تريباشك��
أوروغواي، الب¬غ رقم R.6 / 25، العهد الدو�¹ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1982)، وثيقة ا�Ãمم المتحدة \ الملحق رقم 40 
(A / 37/40) §187؛ ديدريك ضد جامايكا، الب¬غ رقم 619/1995، العهد الدو�¹ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (4 حزيران / يونيه 
� دي فواتور ضد  1998)، وثيقة ا�Ãمم المتحدة. العهد الدو�¹ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ C / 62 / D / 619/1995؛ غوم��
أوروغواي، الب¬غ رقم 10/1981 (22 تموز 1983)، العهد الدو�¹ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1984)، أوثيقة ا�Ãمم المتحدة 

نسان 242. \ الملحق رقم A / 39/40) §164) 40؛ كينان ضد المملكة المتحدة، 27229/95 [2001] المحكمة ا�Ãوروبية لحقوق ا��

xvii القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 12، 21.
xviii القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 13-14. 
xix القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 16-18. 

xx القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 15.
xxi القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 22.

ب¬غ  � ذلك ما قبل الو�دة، وا��
xxii القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 35-24. وهناك حاجة إ¹ نظاٍم كامل للرعاية الطبية بما ��

عن الظروف الصحية (الغذاء والنظافة والÜف الصحي ودرجة الحرارة وا��ضاءة والتهوية والم¬بس والفراش)، والفحوصات الطبية 
وب المعاملة القاسية أو  �à ه من � التعذيب، أو غ��

�� ٍ� ÉÊولو بشكٍل سل ªÊطباء ا�نخراط حÃ¬ورة. و� يمكن ل �Üعند الوصول، وعند ال
ب¬غ عنها. � ع� ا�Ãطباء توثيق أية إشارة إ¹ سوء المعاملة وا�� ال¬إنسانية أو المهينة. ويتع��

xxiii القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 47-48.
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  وب  �à ه من بالتعذيب وغ��  �

�Êالمع نسان  ا�� لمجلس حقوق  الخاص  للمقرر  المرح��  التقرير   xxiv
و، محكمة  ال¬إنسانية أو المهينة (الحبس ا�نفرادي) UN Doc. A/66/268 بتاريخ 11 آب\أغسطس 2011. انظر أيضاً لويزا-تامايو ضد ب��
و، محكمة البلدان ا�Ãمريكية  نسان، السلسلة جيم، العدد 33، البند 58 (1997)؛ كانتورال-بينافيدس ضد ب�� البلدان ا�Ãمريكية لحقوق ا��
� زنزانة مظلمة، والحبس انفرادي �Ãك�� 

نسان، السلسلة جيم، العدد 69، 62 و 104 (2000)؛ (38)، 43 (� يسمح بالحبس �� لحقوق ا��
من 15 يوماً)، 45 (2) (� يوجد حبس انفرادي للنساء أو ا�Ãطفال).

جمیع حقوق النسخ والنشر محفوظة ملنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان


