
 

 

في سوريا كجرائم ضد عنف القائم على النوع االجتماعي يجب على ألمانيا التحقيق في العنف الجنسي وال

شكوى جنائية ضد المخابرات الجوية ناجيات وناجون يقدمون – اإلنسانية  

 

. الخلفية القانونيةأسئلة وأجوبة عن   

______________________ 

 

رية شكوى جنائية نيابة عن شبكة المرأة السوو اورناموهي  شريكةومنظمات  ECCHR قدم مركز ،2020حزيران  17في 

القضاء األلماني  دعون والمدعياتيطالب الم. سوريين إلى المدعي العام االتحادي األلمانيمن الناجيات والناجين السبعة 

الشكوى موجهة ضد  ة ضد اإلنسانية.في سوريا باعتباره جريم لعنف القائم على النوع االجتماعيبمحاكمة العنف الجنسي وا

التي قدمها وتسعة من كبار المسؤولين في المخابرات الجوية السورية وتكمل شكوى جنائية سابقة ضد نفس المشتبه بهم 

ECCHR  جهاز رئيس  ،حسنجميل ساهم هذا اإلجراء القانوني السابق في إصدار مذكرة اعتقال بحق . 2017في نوفمبر

 .2018عن محكمة العدل االتحادية في يونيو  صدرت الجوية،المخابرات 

سبع شكاوى جنائية أخرى في ألمانيا والنمسا والسويد  ذي يشملوال، سوريابشأن  ECCHR هذه الشكوى جزء من عمل

 عيعنف القائم على النوع االجتماالعنف الجنسي والكما أنها جزء من سلسلة من اإلجراءات القانونية التي تتحدى  والنرويج.

 في الشيشان وشيلي وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والفلبين وسريالنكا.

 

 ما هو الهدف من هذه الشكوى الجنائية؟

 ECCHR ركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسانالمو ،السبعة يات والمدعونالمدعيسعى  الجنائية،مع هذه الشكوى 

, الى تعزيز المساءلة عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي شبكة المرأة السورية ومنظمة أورنامووشركائه 

(SGBV) .المرتكب ضد اإلناث والذكور المعتقلين في مراكز االعتقال التي تديرها المخابرات الجوية السورية 

 UN) التحقيق الدولية المحايدةلجنة تقارير بما في ذلك  والدولية، على الرغم من أن التقارير المفصلة من المنظمات السورية

CoI)  ،المرتكب في مرافق االحتجاز في  والعنف القائم على النوع االجتماعي  أشكال وتأثير العنف الجنسي قد حددت

الجرائم باعتبارها جرائم ضد هذه ام صادرة تشمل االتهام الصريح لـالمخابرات السورية ، ال يوجد أمر اعتقال أو الئحة اته

 عنف القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي وال فيتهدف هذه الشكوى إلى قيام ألمانيا بالتحقيق والمحاكمة  اإلنسانية. لذلك،

،  (CCAILمن القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي ) 6( رقم 1) 7باعتباره جريمة ضد اإلنسانية بموجب القسم 

كجزء من هجوم  قائم على النوع االجتماعيالتالي االعتراف بأن ضباط المخابرات السورية قد ارتكبوا العنف الجنسي والوب

 واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين.



 وشركاؤه السلطات األلمانية بإعطاء األولوية للتحقيق والمقاضاةECCHRيطالب  المدى، لوكتأثير طوي ذلك،باإلضافة إلى 

في  ندريالتحليل الجواتخاذ تدابير لتطبيق  سوريا،في عملها على  والعنف القائم على النوع االجتماعيبشأن العنف الجنسي 

 التحقيقات والمالحقات القضائية.

 

 من هو موضوع هذه الشكوى الجنائية؟

وثمانية مسؤولين كبار آخرين في مكتب  السورية،الشكوى الجنائية موجهة ضد جميل حسن، الرئيس السابق للمخابرات الجوية 

والتي أدت إلى  ،ECCHRالمقدمة من قبل  2017شكوى عام كانوا موضوع  السوري وجهاز المخابرات الجوية. قومياألمن ال

عنف من أشكال العنف الجنسي وال الشكوى الجديدة إضافة االغتصاب وغيره تطالب مذكرة اعتقال دولية ضد جميل حسن.

وأن تحقق السلطات األلمانية في تورط المشتبه فيهم  اإلنسانية،إلى التهم الموجهة إليه كجرائم ضد  النوع االجتماعيالقائم على 

أشكال أخرى من العنف الجنسي واالختفاء القسري واآلخرين في جرائم ضد اإلنسانية مثل اإلبادة والتعذيب واالغتصاب 

والحفاظ  الضحاياالتسعة متهمون بإصدار أوامر بإساءة معاملة  شتبه بهملم. اوالحرمان من الحرية واالضطهاد ألسباب سياسية

بناًء على موقعهم العالي في سلسلة  الجرائم،بشكل غير مباشر في  نأو متواطئوعليها والسماح بها. المشتبه بهم هم مرتكبون 

والعنف القائم على النوع والعنف الجنسي  لتعذيبالمباشرين "كأدوات بشرية" للقيام با مكنهم من استخدام الجناةمما  القيادة،

 ضد المعتقلين. االجتماعي

 

ما هو الدليل الذي تستند إليه الشكوى الجنائية؟   

احتجزتهم المخابرات الجوية السورية في خمسة سجون مختلفة في دمشق  وناجيات تستند الشكوى إلى شهادة سبعة ناجين

والعنف القائم نجت النساء األربعة والرجال الثالثة أو شهدوا العنف الجنسي  ،2013 آبو 2011بين أبريل ه. وحلب وحما

وتقارير مختلفة من منظمات  ،قيصرلصور  دريوتحليل جن طبية،شهادتهم مدعومة بتقارير  .والتعذيبعلى النوع االجتماعي 

دة التابعة لألمم المتحدة. التحقيق الدولية المحايلجنة تقارير وكذلك  والسورية،حقوق اإلنسان الدولية   

 ما هي أشكال العنف الجنسي التي ترتكبها المخابرات السورية ضد السكان المدنيين في مراكز االعتقال؟

هدف سياسي يتمثل في قمع ومعاقبة األفراد الذين ل عنف القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي وال ارتكب سوريا،في 

. ينتمون إلى المعارضة السياسية من خالل خلق بيئة من الخوف ال تنتهييُنظر إليهم على أنهم   

 -الجسدي وغير الجسدي  - عنف القائم على النوع االجتماعيعن العديد من أشكال العنف الجنسي والوالناجيات  أبلغ الناجون

عضاء التناسلية. يشمل العنف الجنسي وتشويه األ ،الحميمةتفتيش المناطق و الجنسي،والتحرش  به،مثل االغتصاب أو التهديد 

وقد تم استخدام هذه التدابير ضد البالغين وكذلك ة. القسري تعريةعمااًل مثل اإلجهاض القسري والالمعتمد على الجنس أيًضا أ

.األطفال  

 وأسرهم،عواقب جسدية ونفسية طويلة المدى على الضحايا المباشرين  عنف القائم على النوع االجتماعيللعنف الجنسي وال

.ولكنه يستخدم أيًضا كأداة إلضعاف المجتمع والمعارضة السياسية ككل  

الحكومة السورية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل واسع النطاق، خلق الخوف داخل ستخدام اإن 

واجه الناجيات غالباً ما ت عنهن،عند اإلفراج المثال، النساء بشكل خاص على الفرار من البالد.  المجتمع وأجبر، على سبيل

تُجبر الناجيات على الشعور  "،نظًرا للفكرة السائدة في المجتمع السوري بأن النساء يحملن "شرف العائلة ،مزيداً من التمييز

. يؤدي بدوره إلى عزل الناجيات اجتماعياً بسبب عائالتهنوهو ما يمكن أن  الضائعة،بالمسؤولية عن سمعة أسرتهن   

 ُ المعتقالت حتى إذا لم تتعرض . ستهدف النساء بشكل خاص بهدف اإلساءة لألقارب الذكور وزعزعة استقرار األسرة ككلت

وغالباً ما كانت له  الحجز،فعادة ما يُفترض أنهن تعرضن لالغتصاب في  ،عنف القائم على النوع االجتماعيللعنف الجنسي وال

.نفس النتائج  



مما يجعلهم  الرجولة،في الغالب إلى فقدان  عنف القائم على النوع االجتماعييؤدي العنف الجنسي وال ،والفتيانبالنسبة للرجال 

.د األسرةألنهم يخشون أن يفقدوا احترام المزيد من كبار أفرا حدث،غير قادرين على التحدث إلى األصدقاء أو العائلة حول ما   

 

في التحقيق والمالحقة القضائية للجرائم الدولية؟ ندريتسليط الضوء على التحليل الجلماذا من المهم   

 

الجندرية وعدم المساواة.  النوع االجتماعي، يرتبط باالعتباراتإن ارتكاب الجرائم بما فيها الجرائم الجنسية والقائمة على 

ما إذا كانت الجرائم تُرتكب وكيف يتم ذلك بسبب الجنس أو الدور المسند إلى األفراد وفقًا للمجتمع  درييفحص التحليل الجن

. أو األشخاص المثليين معين،وقد يؤثر البعض اآلخر على أفراد من دين  النساء،قد تستهدف بعض األفعال . الذي يعيشون فيه

يسلط هم عدم المساواة االجتماعية الكامنة خلف العنف الذي يحدث. التحليل الجندري لنزاع معين او مكان الجريمة، يعزز ف

باإلضافة إلى الثغرات في التحقيقات فيما يتعلق بجنس معين أو  من، ومن قِبَل عنها،الضوء على التجارب التي تم اإلبالغ 

ومالحقتها عن التمييز  في التحقيق في مثل هذه الجرائم حساس للجندريكشف النهج ال. مجموعة دينية أو أقلية عرقية

.يسبق أشكال العنف التي تُستخدم ضد األفراد أو الجماعات بسبب دورهم في المجتمعبنيوي الذي واالضطهاد ال  

األفراد  معمعين  تعاملإلى تسليط الضوء على اآلثار غير المتناسبة ل ECCHR يهدف ال الجنائية،من خالل هذه الشكوى 

مما يوضح أنها تستخدم بهدف إضعاف المجتمع السوري ككل وقمع األصوات  المجتمع،اعتماًدا على جنسهم أو دورهم في 

 .التي تنتقد الحكومة

 

_______________________ 
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