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 يان صحفيب

 
  القضائية دعوىدائرة التهم الموجهه فى ال المشتركين بتوسيع ات و المدعين*يطالب ممثلون المدعي

العنف الجنسي كجريمة ضد اإلنسانية التعامل مع: يجب كوبلنزالتعذيب فى  قضية  

فى سوريا و لكن تتم ممارسته بشكل  فرديةالعنف الجنسي ليس حالة  -2020نوفمبر الثاني/ تشرين 19/برلين، كوبلنز
المحاكمة األولى على مستوى العالم ضد جرائم التعذيب من قبل الحكومة فى  بهذاويجب االعتراف  ممنهج ضد المعارضة

طلب الالن ممث ،د. باتريك كروكر و سباستيان شارمر و لذلك قام اليوم المحامان   زكوبلن  و التي تحدث حاليًا فى السورية
  .االستخدام الممنهج للعنف الجنسي ضد المدنيين فى سوريا كجريمة ضد اإلنسانية مقاضاةبتقديم طلب العارض، 

بحسب قانون العقوبات  تحرش الجنسيالن فقط ضد المتهم الرئيسي أنور ر. بتهمة االغتصاب و ااتهام حتى اآلن هناك
 أخرو   -لى االستخدام الممنهج للعنف الجنسيعأكثر  شاراتإ *دات و الشهودهاشال تأعط خالل المحاكمةو لكن  األلماني

 يات و المدعين*المدع. و على هذا األساس يطالب محامون كنعان ارويد  شهادة فىمرافعة اليوم  ضمن كانت مرة
فى قانون الجنايات  6رقم  1. الفقرة 7قانون §بموجب  تحديًدامعاملة العنف الجنسي كجريمة ضد اإلنسانية المشتركين 

 قانوني.  الدولية. حتى يتم االعتراف بحجم االنتهاكات الجنسية فى سوريا بشكل

مشتركة فى محاكمة الخطيب و الناشطة فى حقوق النساء و الالمدعية  -كنعان ارويدصرحت وبمناسبة هذا الطلب 
تم ي باإلكراهاالغتصاب و التحرش الجنسي و التعرية ف ،عشوائيةموضحة " ال يدور األمر هنا حول جرائم  -الصحفية

 و ى الشعب. فالناجينحتى ينشروا الخوف ف -ضد النساء و الرجال-فى السجون السورية   بشكل ممنهجاستخدامهم 
ظام نيستغل منهم. و  تتبرأم من التمييز فى المجتمع السوري  لدرجة أن عائالته كثيًرا من العنف الجنسي يعانون الناجيات*

 .على هذا النحو"ضعاف المعارضة و المجتمع المدني السوري إل ذلكاألسد 

من  *ناجيًاناجية و 17الذي يقوم برعاية   (ECCHR)يرحب المركز األوربي للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان و 
تظهر محاكمة الخطيب ما هو معروف منذ فترة . المشتركين " *ات و المدعينالتعذيب فى القضية بطلب ممثلين المدعي

العنف الجنسي كسالح. و لذلك يجب على القضاء األلماني اآلن أن يقوم  يستخدم النظام السوريو هو أن  بالفعل طويلة
جريمة ضد أنه  أيبشكل يتناسب مع حجمه، تتبع العنف الجنسي ب يقوم بتوسيع دائرة التهم الموجهة فى الدعوى القضائية و

األوربي للحقوق  القانونية فى المركز ةائلالمسمدير ملف الجرائم الدولية و  -شولرأندريس   اإلنسانية" هكذا صرح
 (ECCHR) الدستورية و حقوق اإلنسان

سويًا مع  2020فى حزيران/يونيو  (ECCHR)األوربي للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان المركز  طالبو قد 
و شبكة المرأة السورية بأن يتتبع القضاء األلماني العنف الجنسي فى السجون السورية  أورنمو  منظمة: شركائه السوريين

 كجريمة ضد اإلنسانية. 
دعوى قضائية لدى المدعى العام من التعذيب برفع  نناجي وسوري* مع سبع سوريات ةو قد قامت المنظمات بالمشارك

قائد المخابرات الجوية السابق  ضد مذكرة االعتقال الحالية فيبهدف ضم جرائم العنف الجنسي  سرواكارلاالتحادي فى 
بة بمحاس صتتخدعاوى قضائية  أي حريات آخرى أو ضمني تأفى  أيًضا باعتبارها جريمة ضد اإلنسانية و جميل حسن

 الجرائم فى سوريا. وتتبع 
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