
 

 دعوة لحضور مؤتمر صحفي 

 في والقائم على النوع االجتماعي الجنسي لجرائم العنف القضائية والمالحقة التحقيق في ألمانيا دور
 سوريا

  الواحدة  ظراًا الساعة 2020 حزيران 18                      الخمٌس

 presse@ecchr.eu للتواصل حول التفاصٌل –عبر الزووم                  

 (ECCHR)المركز االوروبً للحقوق الدستورٌة وحقوق االنسان, جمانة سيف                       

 اورنامو ,   سيما نصار                                                 

 شبكة المرأة السورية,    روبى الشوفي                                      

 كاردن كورت شامبر ,   سيريتا أشرف                                       

 (ECCHR) المركزاالوروبً للحقوق الدستورٌة وحقوق االنسان,             ألكسندرا ليلي كاثر

ضد  دولٌة اعتقال مذكرة صدرت ,عامٌن قبل: لسورٌا العدالة طرٌق على خطوات تتخذ التً الدول أولى من واحدة هً ألمانٌا
 الدولة تعذٌب بشأن العالم فً محاكمة أول بدأت ,شهرٌن وقبل. السورٌة الجوٌة المخابرات لجهاز السابق الرئٌس ,حسن جمٌل

 من المدعومون الشهود والشاهدات السورٌون ساهم الدعوٌٌن كلتا وفً. كوبلنز مدٌنة فً العلٌا اإلقلٌمٌة المحكمة فً السورٌة
 والسوٌد فرنسا مثل أخرى أوروبٌة دول بدأت كما. اإلجراءات المركز االوروبً للحقوق الدستورٌة وحقوق االنسان فً

. سورٌا فً خطورة الجرائم أشد على العقاب من اإلفالت إلنهاء تحقٌقات والنمسا  

 فً التحقٌق والمالحقة ٌتم لم ,اآلن إذ حتى: ملحوظ نقص عن الجهود هذه تكشف ، الهامة الخطوات هذه من الرغم على
 وواسع منهجً هجوم من ، أي كجزء اإلنسانٌة ضد جرائم أنها أساس على والقائمة على النوع االجتماعً الجنسٌة الجرائم
 الجنسٌة الجرائم حول النساء وشهادات نظر وجهات ,خاص ولكن لٌس على سبٌل الحصر  بشكل.المدنٌٌن السكان ضد النطاق

.القانونٌة اإلجراءات فً مفقودة والقائمة على النوع االجتماعً  

 وحقوق الدستورٌة للحقوق األوروبً المركز ٌدعوكم ، النزاع حاالت فً الجنسً العنف على للقضاء العالمً  الٌوم بمناسبة
والقائم على النوع  الجنسً العنف ارتكاب جرائم بشأن إعالمٌة إحاطة إلى المرأة السورٌة  وشبكة ومنظمة أورنامو اإلنسان

 فً المقاضاة الحساسة للجندر أهمٌة وكذلك ،  وأثاره الشدٌدة2011 مارس منذ سورٌا فً االحتجاز مرافق االجتماعً فً

. أخرى وأماكن ألمانٌا فً اإلنسانٌة ضد الجرائم  

 . واإلنجليزية العربية باللغتين فورية ترجمة مع اإلنترنت عبر الصحفً المؤتمر سٌعقد

 .2020 حزيران 17 حتى تارٌخ  presse@ecchr.eu   عبر اٌمٌل نرجو التسجٌل المسبق

 ECCHR www.ecchr.eu/en/topic/syriaلمعلومات أكثر حول عمل 
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