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سورية،  بقيادة  ربحية  غري  منظمة  هو   )SJAC( واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  إن 

ومتعددة مصادر الدعم. ويتطلع املركز إىل سوريا ينعم فيها الناس بالعدل واحرتام حقوق 

اإلنسان وسيادة القانون — حيث تعيش جميع مكونات املجتمع السوري بسالم. ويعّزز 

املركز السوري العدالة االنتقالية وعمليات املساءلة يف سوريا من خالل جمع التوثيقات 

االنتقالية —  العدالة  العام حول  الخطاب  البيانات وفهرستها، وتعزيز  وحفظها وتحليل 

 .www.syriaaccountability.org داخل سوريا وخارجها. ملعرفة املزيد، يرجى زيارة

 شكر وتقدير 

تم إعداد هذا التقرير كجزء من جهد تعاوين يف املركز السوري للعدالة واملساءلة. ويود 

املركز السوري أن يشكر ياسمني تشوبني عىل مشورتها حول التحليل ومساعدتها يف كتابة 

هذا التقرير ومراجعته. ويود املركز السوري أن يشكر وزارة الخارجية األملانية االتحادية 

عىل الدعم الذي قّدمته إلعداد هذا التقرير، وكذلك الجهات املانحة األخرى، والتي ما كان 

عمل املركز السوري ممكناً لوال مساعدتها. وقبل كل يشء، نشكر الناجني الذين أعادوا 

رواية قصصهم للمركز السوري. ويُعترب هذا التقرير تقريرهم، عىل أمل أن شجاعتهم يف 

اإلبالغ ستزيد من فهم الجمهور لالنتهاكات التي عانوا منها وتساعد عىل متهيد الطريق 

الطويل أمام العدالة.

صّممت هذا التقرير ندى محمد عيل.. 

املركز السوري للعدالة واملساءلة

كانون الثاين/يناير 2019

يجوز إعادة إنتاج املواد من هذا املنشور ألغراض التدريس أو غري ذلك من األغراض غري 

التجارية، مع اإلسناد املناسب. وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء منها بأي شكل من األشكال 

ألغراض تجارية دون الحصول عىل إذن رصيح مسبق من أصحاب حقوق التأليف والنرش. 

تم النرش يف شهر كانون الثاين/يناير 2019 يف واشنطن العاصمة.

مع  السوري  املركز  أجراها  مقابلة  من  العنوان  اقتباس  تم 
االعتقال  مراكز  أحد  يف  استجوابها  وخالل  الناجيات.  إحدى 
الحكومية، سألها أحد الحراس: “هل تعرفني ما يحدث هنا؟” 
املعتقالت  إحدى  كانت  حيث  غرفة  إىل  يقودها  أن  قبل 

تتعرض العتداء جنيس من قبل أحد الحراس.
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ملّخص تنفيذي 

منذ عام 2014، زاد املركز السوري للعدالة واملساءلة من جهوده للوصول إىل الناجني 

والناجيات من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتوثيق تجاربهم 

يف محاولة ملعالجة الفجوات يف املعرفة والفهم لكيفية ارتكاب العنف الجنيس والعنف 

التوثيق  فريق  قام  لذلك،  ونتيجة  )الجندر( يف سوريا.  االجتامعي  النوع  القائم عىل 

التابع للمركز السوري ورشكاؤه بجمع مقابالت من 56 من الناجني والناجيات والشهود 

عىل العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومن 16 ناٍج وناجية من 

مختلف أشكال التعّري القرسي يف املعتقل. ويأيت هذا التقرير نتيجة لتحليل معّمق 

بني  أمناط  تحديد  إىل  يهدف  السوري  املركز  لدى  املبارشة  املقابالت  من  ملجموعة 

السوري  املركز  تحليل  نتائج  وتتشابه  والناجيات.  الناجون  عنها  أبلغ  التي  الحوادث 

بشكل ملحوظ مع التقارير األخرى حول العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف سوريا، مبا يف ذلك نتائج لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم 

املتحدة، والتي تشري جميعها إىل أن هذه االنتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ومجازة 

رسمياً.

وعنف  جنيس  عنف  وجود  عىل  دليالً  السوري  املركز  أجراها  التي  املقابالت  وتقّدم 

قائم عىل النوع االجتامعي يف حوايل 30 مركز اعتقال خاضع لسيطرة الدولة وكذلك 

يف نقاط التفتيش الحكومية واملنازل الخاصة التي خضعت ملداهامت. وأبلغ الغالبية 

العظمى من األشخاص الذين قابلهم املركز السوري عن حدوث أعامل عنف جنيس 

وعنف قائم عىل النوع االجتامعي أثناء احتجازهم يف مراكز اعتقال حكومية، وغالباً 

يف سياق االعتقال التعسفي. كام أبلغ األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت بشكل 

منتظم عن عمليات تفتيش تُنزع فيها املالبس كجزء من عملية االستقبال، واستخدام 

االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس كجزء روتيني من محاوالت املحققني يف 

مراكز االعتقال النتزاع اعرتافات. 

قبل  من  االستخدام  شائعة  املنزلية  املداهامت  كانت  النزاع،  من  مبكر  وقت  ويف 

الحكومة العتقال املعارضني السياسيني املشتبه بهم أو تجنيد الرجال يف الجيش. وقد 

أبلغ من أجريت معهم املقابالت عن حاالت قامت فيها قوات األمن التابعة للدولة 

مبداهمة منازلهم واغتصاب النساء والفتيات، وأحياناً يتم ذلك أمام أنظار أفراد أرسهن 

بانتظام.  املنزلية  املداهامت  الجنيس قد صاحب  العنف  أن هذا  الذكور. ويبدو  من 

وقام املركز السوري أيضاً بتحليل حالتني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي ارتكبتا يف نقاط التفتيش الحكومية، مبا يف ذلك حالة واحدة تم فيها اعتقال 

النساء اللوايت كّن يحاولن عبور نقطة تفتيش حكومية ملدة يومني وتعرضت كل منهن 

لالغتصاب من قبل عدة جناة.

وعىل الرغم من أن أياً من املقابالت التي أجراها املركز السوري مل تتضمن أي ادعاءات 

محددة تشري إىل أن الجامعات املسلحة من غري الدول قد ارتكبت عنفاً جنسياً وعنفاً 

لألمم  التابعة  املستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  أن  إال  االجتامعي،  النوع  عىل  قامئاً 

املتحدة وغريها قد أفادت بوجود هذه االنتهاكات، ويبقى املركز السوري ملتزماً بجمع 

النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  من  الناجني  جميع  من  شاملة  توثيقات 

االجتامعي الراغبني يف إعطاء املوافقة عىل إجراء مقابالت معهم.

وتأيت املقابالت التي أجراها املركز السوري عىل سبيل التذكري بالجهود الطويلة األجل 

الالزمة لتوفري الدعم الطبي والنفيس واالجتامعي والوصول إىل آليات العدالة. حيث 

ال يتعرض الناجون والناجيات ملضاعفات طبية خطرية وصدمات نفسية فحسب، بل 

مجتمعهم.  إىل  العودة  يحاولون  عندما  منبوذين  أو  موصومني  أنفسهم  يجدون  قد 

وينبغي توفري التدريب ملقدمني الخدمات الطبية لضامن استعدادهم لعالج الناجيات 

والناجني املصابني بصدمة نفسية، ويجب أن تستمر جهود التمويل يف دعم مقدمي 

الخدمات الذين يساعدون الناجيات والناجني عىل الشفاء والتكيّف بعد خروجهم من 

املعتقل. وهناك حاجة أيضاً إىل برامج تعليمية لزيادة الوعي بالحاجة إىل إنهاء الوصم 

املجتمعي للناجني والناجيات من العنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر – وهو 

للحصول  والسعي  لإلبالغ،  واستعدادهم  الناجيات  و  الناجني  قدرة  أمام  كبري  حاجز 

عىل الدعم، والوصول إىل العدالة، ويف بعض الحاالت، العودة إىل أرسهم واملجتمع.

إثراء  األيام  من  يوم  يف  املشابهة  األمور  من  وغريها  املقابالت  لهذه  ميكن  حني  ويف 

التحقيقات الجنائية من قبل اآللية الدولية املحايدة واملستقلة )IIIM( التي أنشئت 

بشكل  مقابلتهم  الذين متت  األشخاص  يتمكن  مل  العدالة،  آليات  من  وغريها  حديثاً 

عام من التعرف عىل مرتكبي الجرائم بصفة فردية، مام يعني وجود رضورة إلجراء 

بهم.  الخاص  القيادي  والتسلسل  الجرائم  مرتكبي  هوية  لتحديد  إضافية  تحقيقات 

املتعلقة  القضايا  يف  حقائق  قاعدة  بناء  يف  تساعد  أن  املقابالت  لهذه  ميكن  ولكن 

مراكز  يف  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  للعنف  املنهجية  بالطبيعة 

اعتقال معينة، وكذلك إثراء جهود مجموعة أخرى من آليات العدالة االنتقالية، مبا يف 

ذلك لجان الحقيقة، وجهود تخليد الذكرى، وبرامج جرب الرضر. 

إن الوحشية التي تم وصفها يف املقابالت هي أكرث من مجرد رواية بشعة وصادمة 

الناجني والناجيات – فهي دعوة التخاذ إجراء. وتعمل أجهزة  للعرشات من تجارب 

االمن الحكمومية يف إطار اإلفالت من العقاب بينام تستمر مامرسة االعتقال التعسفي 

والتعذيب عىل نطاق واسع، حيث يتعرض الرجال والنساء واألطفال إىل عنف جنيس 

وعنف قائم عىل النوع االجتامعي وغريه من االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل عىل 

أساس يومي. وبالنسبة لكل ناٍج يشارك تجربته مع مجموعة توثيق، فمن املحتمل 

أن يكون هناك كثريون ممن يخشون اإلبالغ أو ال يستطيعون الوصول إىل محققني. 

ومن الرضوري أن تستمر الجهات الفاعلة يف العدالة واملدافعون عن حقوق اإلنسان 

يف تسليط الضوء عىل هذه الفظائع ومتهيد الطريق ملساءلة الجناة وإصالح املؤسسات 

التي وقعت فيها هذه االنتهاكات بال رادع.
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خلفية
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ذلك  يف  مبا  الدويل  للقانون  جسيمة  النتهاكات   2011 عام  منذ  السوريون  يتعرّض 

االجتامعي. وتعرض  النوع  قائم عىل  تنطوي عىل عنف جنيس وعنف  التي  الجرائم 

أوساط  ويف  الجنيس،  العنف  من  الناجني  عن  قصصاً  أحياناً  الدولية  اإلعالم  وسائل 

السوريني، تنترش الشائعات حول العنف الجنيس، حيث يتهم كل طرف من أطراف 

الواقع، يف دراسة حول  والفتيات. ويف  النساء  الجامعي ضد  باالغتصاب  اآلخر  النزاع 

املنظورات السورية تجاه العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي أجراها 

املركز السوري يف عام 2015، ذكر 39 من أصل 60 ممن شملهم االستطالع، وجميعهم 

من الالجئني السوريني يف تركيا يف ذلك الوقت، الخوف من العنف الجنيس باعتباره 
أحد العوامل الرئيسية التي دفعتهم للفرار من سوريا.  1

قام املركز بتحليل 91 مقابلة، منها 56 مقابلة تضّمنت دالالت 
عىل جرائم متعلقة بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 
سابقون  معتقلون  قدمفيها  أخرى  مقابلة   16 و  اإلجتامعي، 

أدلة عن تعرضهم تكراراً ملختلف أشكال التعري القرسي.

التي تم جمعها سواء  الناجني  ومع ذلك، يف عام 2014، مل تتضّمن أي من مقابالت 

البيانات ادعاءات بوجود عنف جنيس  من قبل املركز السوري أو رشكائه يف مصادر 

وعنف قائم عىل النوع االجتامعي. ومن أجل استبعاد احتامل أن هذا النقص بشأن 

األدلة التي تشري إىل وجود عنف جنيس وعنف قائم عىل النوع االجتامعي كان بسبب 

حساسية  لتالئم  خصيصاً  مصممة  تكن  مل  التي  املقابالت  إجراء  وتقنيات  أساليب 

التحقيق يف جرائم العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، فقد وضع 

املركز السوري سياسة توثيق خاصة بالنوع االجتامعي والعنف الجنيس والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي )يشار إليها الحقاً “السياسة”( ودرّب فريقه عىل تنفيذها. وبعد 

ذلك، شهد املركز السوري زيادة ملحوظة يف عدد املقابالت التي تعرض حوادث عنف 

جنيس وعنف قائم عىل النوع االجتامعي. وبعد عامني من تنفيذ سياسته، جمع املركز 

السوري 91 مقابلة من منسقيه ورشكائه تم التأشري عليها عىل أنها يُحتمل أن تتضمن 

عنفاً جنسياً وعنفاً قامئاً عىل النوع االجتامعي.

وبعد النجاح يف زيادة توثيق العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

قرر املركز السوري الرشوع يف فحص معّمق ملقابالته بهدف تحديد وتحليل األمناط 

التوثيق  التي قد يسعى فريق  املعلومات  الفجوات املوجودة يف  باإلضافة إىل تقييم 

للحصول عىل مزيد من األدلة لها يف املستقبل. وبدون الرشوع يف مثل هذا التحليل، 

فإن مقابالت املركز السوري ستشكل ببساطة تقارير مستقلة عن حوادث بدالً من أن 

تكون أجزاًء محتملة لنمط واسع ومنهجي من العنف يف سوريا. وبعد التحليل الدقيق 

تضم مؤرشات عىل جرائم  منها   56 أن  السوري  املركز  قرر  مقابلة،  وتسعني  إلحدى 

ذات صلة بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتحديداً االغتصاب، 

وأشكال أخرى من العنف الجنيس، والتهديد باالغتصاب أو العنف الجنيس، والتحرش 

اإلنجابية  الرعاية  إىل  الوصول  إمكانية  وعدم  الجنسية،  األعضاء  وتعذيب  الجنيس، 

والنساء  والرجال  والفتيات  الفتيان  بالناجني من  املقابالت  وتتعلق هذه  املعتقل.  يف 

وتغطي أكرث من 30 مركز اعتقال يف جميع أنحاء سوريا، وتصف األحداث منذ عام 

2012 حتى تاريخه. وقّدمت 16 مقابلة أخرى أدلة عىل معتقلني سابقني أجرِبوا عىل 

التعّري وبشكل متكرر، وكثرياً ما تم ذلك بشكل مزعج، كجزء من عمليات التفتيش 

التي تجريها مراكز االعتقال أو تعرّضوا لفرتات طويلة من التعري القرسي يف املعتقل، 

ويبدو أن الغرض من ذلك هو زيادة معاناتهم و/أو إذاللهم يف املعتقل.

ويهدف هذا التقرير إىل إلقاء مزيد من الضوء عىل الفظائع التي غالباً ما تكون مخفية 

يواجهه  أن  ميكن  الذي  والعار  املحظورات  بسبب  مناقشتها  ويصعب  األنظار  عن 

الناجون والناجيات داخل مجتمعاتهم. ومن خالل فهم كيف يستخدم الجناة جرائم 

العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف النزاع السوري، ميكن للمركز 

التي  العدالة والربامج األخرى  آليات  ينارصوا بشكل أفضل  أن  السوري وغريه  املركز 

تستهدف هذه االدعاءات، وبالتايل معالجة مظامل الناجني والناجيات وزيادة الوعي بني 

السوريني واملجتمع الدويل. وباإلضافة إىل املساهمة يف زيادة الوعي العام، فإن هذا 

التقرير سيمّكن املركز السوري أيضاً من تكييف عمله داخلياً من خالل اتخاذ قرارات 

القائم عىل  الجنيس والعنف  العنف  التحقيق يف  مستنرية حول كيفية توسيع نطاق 

النوع االجتامعي وتوثيقه والبناء عليه يف املستقبل.
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وبالنسبة ألولئك الذين يتابعون النزاع السوري عن كثب، لن تكون نتائج هذا التقرير 

والتوثيقات  اإلعالمية  التقارير  وثيق  بشكل  املقابالت  تؤيّد  كبري،  حد  وإىل  مفاجئة. 

لألمم  التابعة  املستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  مثل  أخرى  منظامت  عن  الصادرة 

مع  كثب  عن  الحقائق  تطابق  مدى  هو  مفاجئاً  يكون  قد  ما  الواقع،  ويف  املتحدة. 

ليست حوادث  الحوادث  أن هذه  يدّل عىل  مام  أخرى،  تقارير  الواردة يف  الحقائق 

تقدير،  أقل  عىل  التي،  االنتشار  واسعة  االنتهاكات  من  نظام  من  جزءاً  بل  معزولة، 

تغّض الطرف عن العنف الجنيس املمنهج، إن مل تشّجع هذه املامرسة عىل نحو رصيح.

مراجعة  يتضمن  ثم  والتحليل.  للتوثيق  السوري  املركز  منهجية  أوالً  التقرير  ويحّدد 

التابعة لألمم املتحدة الشامل األخري  واسعة لتقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة 

مع  السوري،  النزاع  يف  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  حول 

السوري. وبعد ذلك،  باملركز  الخاصة  التوافق مع األدلة  الضوء عىل مجاالت  تسليط 

العنف  أنواع فظائع  املقابالت )وما ال تخربنا به( عن  ير ما تخربنا به  يصف التقرض 

الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي تم تحديدها، وحيثام كان متاحاً، 

التقرير  االنتهاكات، يصف  الجرائم. وبعد تحديد هذه  معلومات عن مرتكبي هذه 

النهاية،  السعي للحصول عليها. ويف  للناجني والناجيات  التي ميكن  العدالة  مسارات 

يختم التقرير بتقديم استنتاجات واعتبارات للخطوات املقبلة.

وسواء تم السعي لتحقيق العدالة يف محكمة دولية، أو من خالل املالحقات القضائية 

الوطنية، أو داخل املجتمعات املحلية، فيجب أن تخدم أوالً وقبل كل يشء مصالح 

السوري،  املركز  ويهدف  ملعاناتهم.  راسخ  فهم  إىل  تستند  وأن  والناجيات  الناجني 

الناجني  بقاء  مع  بالبيانات،  مدفوع  حوار  يف  املساهمة  إىل  التقرير،  هذا  خالل  من 

والناجيات يف محور تركيزه، يف محاولة ملنارصة العدالة والقضاء عىل املحظورات التي 

متنع الناجني، وخاصة الناجيات، من التحدث عن معاناتهم.

ما املقصود بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي؟

العنف الجنيس

هو فعل أو أفعال ذات طابع جنيس مُتارَس ضد شخص، باستعامل القوة أو بالتهديد 

باستعاملها أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن الخوف من العنف أو اإلكراه أو االحتجاز 

أو عجز  بيئة قرسية  باستغالل  أو  السلطة،  استعامل  إساءة  أو  النفيس  االضطهاد  أو 

الشخص أو األشخاص عن التعبري عن حقيقة رضاهم. وبالتايل، يتضمن العنف الجنيس 

االغتصاب، وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص. وتعترب التعّرية القرسية وغري ذلك من 

األفعال غري البدنية كذلك أنواعاً من العنف الجنيس.

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

هو فعل أو أفعال تُرتكب ضد أشخاص، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، بسبب جنسهم و/

أو أدوار هذا الجنس املرسومة اجتامعياً. وقد تتضمن هذه الحوادث اعتداءات غري 

النوع  عىل  القائم  العنف  أنواع  من  ونذكر  الجنس.  أساس  عىل  اضطهاداً  و  جنسية 

والتجنيد  الرشف  وجرائم  اإلناث  وختان  القرسي  القرّص/الزواج  زواج  االجتامعي: 

اإللزامي والحرمان من املوارد والعنف النفيس.
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منهجية التوثق والتحليل

حتى تاريخه، كان املصدر الرئييس لتوثيق العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

وتكمن  والناجيات.  الناجني  مع  الشهود  مقابالت  هو  السوري  للمركز  االجتامعي 

الخطوة األوىل يف إجراء مقابلة يف الوصول إىل األفراد الذين عانوا أو شهدوا عنفاً جنسياً 

املركز  لدى  التوثيق  أن منسقي  الرغم من  االجتامعي. وعىل  النوع  عىل  قامئاً  وعنفاً 

السوري لديهم شبكات واسعة من رشكاء مصادر البيانات، إال أن النساء السوريات عىل 

وجه الخصوص يرتددن يف اإلبالغ عن انتهاكات سابقة أو مستمرة. ومن أجل التواصل 

مع النساء اللوايت رمبا تعرضن لعنف جنيس وعنف قائم عىل النوع االجتامعي، اعتمد 

املركز السوري يف املقام األول عىل الرشاكات مع املنظامت الطبية، والصحة اإلنجابية، 

النسائية داخل املجتمعات التي يعمل فيها. وكان  والنفسية االجتامعية، واملنظامت 

الوصول إىل الرجال الناجني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

والسيام أولئك الذين تعرضوا لالنتهاكات أثناء االعتقال، أسهل، ومتّكن املركز السوري 

من القيام بذلك من خالل شبكاته املنتظمة، وكذلك من خالل املنظامت الطبية التي 

تعالج الناجني من التعذيب واملنظامت األخرى التي تركّز عىل إعادة تأهيل السجناء 

السابقني يف املجتمع املستهدف.

ولتقليل مخاطر إعادة التسبّب يف صدمة للناجيات والناجني، ومتاشياً مع سياسة املركز 

أن  سبق  الذين  والناجني  الناجيات  مبقابلة  السوري  املركز  منسقو  يقوم  ال  السوري، 

متت مقابلتهم من قبل مجموعات توثيق أخرى عاملة يف سوريا. ويف حني أن هذه 

السوري إجراء مقابالت  للمركز  الذين ميكن  املقاربة تحّد بشدة من عدد األشخاص 

معهم، خاصة ألن الناجيات والناجني املعروفني يف املجتمع قد متت مقابلتهم يف بعض 

تُعطى  السوري،  املركز  سياسة  بحسب  أنه  إال  مرات،  عدة  يكن  مل  إن  مرة،  األحيان 

الحصول  يتم  التي  املقابالت  عدد  عىل حساب  والناجني  الناجيات  لرفاهية  األولوية 

عليها. وباإلضافة إىل ذلك، يتم إجراء املقابالت يف مواقع خاصة وآمنة وال يتم أبدا نرش 

هويات الناجني/الناجيات أو نقلها عرب اإلنرتنت. وتحكم الربوتوكوالت الداخلية للمركز 

املقابلة والحفاظ عليها ونقلها إىل مقر املركز السوري،  بيانات  السوري كيفية تأمني 

حيث يتم فهرستها وتخزينها بشكل آمن حتى ميكن تحميلها إىل نسخة قاعدة بيانات 

املركز السوري غري املتصلة باإلنرتنت، واسمها Corroborator، وهو نظام ال يتم ربطه 

عىل اإلنرتنت أبداً.

توثيق العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف سوريا

كجزء من التزام املركز السوري للعدالة واملساءلة بتوسيع وتطوير قدرته عىل توثيق العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وإقراراً بالواجبات األخالقية املستحقة تجاه 

أولئك الذين يختارون التطوع لإلدالء بإفاداتهم، فقد أسس املركز املامرسات التالية يف إجراءات توثيقه للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي:

ال رضر وال رضار

الناجون أواًل. إذا كان من شأن التوثيق أن يعرّض الناجي/ الناجية الذي تُجرى معه 

املقابلة لخطر أو ألذى، أو إذا كان لدى هذا الشخص صعوبة بالغة قي رسد روايته 

لألحداث، يتعنّي عىل موثّقي املركز أال يكملوا املقابلة.

الخصوصية )الرسية(

ال يقوم املركز مبشاركة معلومات الناجني مع أي طرف خارج نطاق املركز، إال إذا كانت 

تلك املشاركة تؤدي إىل تعزيز العدالة واملساءلة يف سوريا، ورشيطة أن تلتزم الجهة 

املتلقية لتلك املعلومات بسياسات خصوصية ورسية صارمة كذلك.

املوافقة املستنرية

قبل إجراء أي مقابالت، يحصل فريق توثيق املركز أوالً عىل موافقة مستنرية موقّعة 

الغايات واملنافع واملخاطر  تاماً  الذي تجري مقابلته يفهم فهامً  الشخص  أن  لضامن 

املرتتبة عىل التوثيق.

نظام اإلحالة املزدوج

يحاول موثّقو املركز أن يحيلوا الشخص الذي متّت مقابلته إىل املنظامت الرشيكة التي 

توفّر الدعم والعالج املالمئني لحاجة ذلك الشخص، مبا يف ذلك الدعم الطبي والنفيس 

واالقتصادي.

األمن

يتّبع  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  توثيق  لحساسية  نظراً 

موثّقو املركز إجراءات أمان صارمة، بدءاً من اختيار موقع مناسب إلجراء املقابلة إىل 

طريقة تخزين وحامية املقابالت.

الدعم املستمر

من  متّكنهم  لضامن  به  الخاص  التوثيق  فريق  عضاء  أل  مستمراً  دعامً  املركز  يقّدم 

التعامل عىل نحو فعال وأخالقي مع حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي. 
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وبالنسبة لهذا املرشوع، مبجرّد تحميل املقابالت إىل قاعدة بيانات املركز السوري غري 

املتصلة باإلنرتنت، رشع كبري محليل البيانات لدى املركز السوري يف مرحلة التحليل 

مفصلة  ملخصات  وكتابة  إفادة  لكل  مناسبة  عالمات  إضافة  هذا  وتضمن  األويل. 

مرتجمة باللغة اإلنجليزية لبيانات املقابالت. وشملت هذه امللخصات سياق الحوادث، 

وأي  املحتملني،  والشهود  وتوقيتها،  وموقعها  وتكرارها،  ومدتها  االدعاءات،  ووصف 

معلومات متاحة عن الجناة املزعومني. وبعد ذلك، قام املركز السوري بتوظيف خبرية 

استشارية لديها أكرث من 10 سنوات من الخربة يف املزاولة أمام محاكم دولية مختلطة 

التي  القضايا  من  العديد  يف  ذلك  يف  مبا  دويل(،  طابع  )ذات  مدّولة  محلية  ومحاكم 

تضمنت ادعاءات وأدلة خاصة بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

النصح حول مجموعة من  االستشارية  الخبرية  للمساعدة يف هذا املرشوع. وقّدمت 

العالمات واملسميات التي يجب تطبيقها عىل مقابالت العنف الجنيس والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي واملحتوى الدقيق لألوصاف املوجزة التي من شأنها أن تساعد يف 

تحليلها. وبعد أن قام كبري محليل البيانات مبعالجة املقابالت، عملت الخبرية مبارشًة يف 

قاعدة البيانات غري املتصلة باإلنرتنت لتقييم املقابالت التي متت معالجتها من خالل 

عدسة محقق/مّدٍع عام، وتحديد الجرائم التي تم االّدعاء بارتكابها، وقوة املعلومات 

التي تم تقدميها حول الحوادث، وأي ثغرات واضحة يف اإلفادات. وجاء هذا التقرير 

السوري  املركز  لدى  البيانات  محليل  كبري  مع  بالتعاون  للمقابالت،  لتقييمها  نتيجة 

وأعضاء الفريق القانوين لدى املركز السوري.

الناجني  إفادات  من   91 السوري  املركز  توثيق  فريق  حّدد  التلخيص،  سبيل  وعىل 

من املحتمل أنها تتضّمن مزاعم بوجود جرائم عنف جنيس وعنف قائم عىل النوع 

االجتامعي. ومن بني هذه اإلحدى وتسعني إفادة، كانت هناك 86 إفادة خطية )وليس 

مقابالت مصورة  املتبقية عىل شكل  الخمس  كانت  بينام  للمقابالت(،  حرفياً  محرضاً 

بالفيديو. وتم الحصول عىل كل هذه اإلفادات باللغة األساسية للشاهد، وهي اللغة 

العربية. ومن املهم أن نالحظ أن إفادات املقابالت البالغ عددها 86 مل يتم الحصول 

وال  موقّعة  إفادات شهود  تكن  مل  أنها  الجنائية، مبعنى  التحقيق  وفقا الجراءا  عليها 

محارض حرفية مستندة إىل تسجيالت صوتية للمقابالت. وعىل غرار ذلك، مل يتم عمل 

امللخصة  األوصاف  ترجمة  يتم  مل  وأخرياً،  بالفيديو.  املصورة  باملقابالت  محرض حريف 

تُعترب  حني  يف  لذلك،  ونتيجة  ومعتمدين.  مدربني  مرتجمني  بواسطة  رسمية  ترجمة 

اإلفادات موثوقة بشكل عام، وبينام تم إجراء تقييم املصداقية لكل ناٍج وناجية، إال أن 

اإلفادات ال تقّدم قرائن مكافئة للموثوقية بنفس القدر الذي تقدمه إفادات الشهود 

املوقّعة. وبدالً من ذلك، ميكن اعتبارها تقييامت مسبقة للمقابلة، مبعنى أن املحقق 

أو املدعي العام يقيّم ما إذا كانت هناك معلومات موثوقة بشكل عام حول مصداقية 

وصلة األدلة حول الجرائم التي يتم التحقيق فيها األمر الذي يربر العودة إىل الناجي 

للحصول عىل إفادة خطية رسمية. وعىل غرار لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة 

لألمم املتحدة، طبّق املركز السوري معيار “األسباب املعقولة لالعتقاد” عىل تقييمه 

إلفادات الناجني والناجيات الخاصة به.

ومن خالل فحص إفادات الناجني والناجيات الخاصة به، قّرر املركز السوري أن 56 

من 91 مقابلة تضمنت معلومات كافية تشري إىل أن العنف الجنيس والعنف القائم 

التحليل  واستند  قد حدثت.  تكون  رمبا  الصلة  ذات  والجرائم  االجتامعي  النوع  عىل 

إىل مقارنة للوقائع املزعومة يف املقابالت مع عنارص الجرائم ذات الصلة عىل النحو 

املنصوص عليه يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ووثيقة أركان الجرمية 

تقييامً  التقرير  ويقّدم هذا  الدويل.  الجنايئ  الفقه  ويطبقه  يفرسه  الذي  النحو  وعىل 

للمعلومات الواردة يف هذه املقابالت الـ56.
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تأييد تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة 
لألمم املتحدة

يف آذار/مارس 2018، نرشت األمم املتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية التقرير 

السورية. وعىل  العربية  الجمهورية  الجنيس والجنساين يف  العنف  “فقدت كرامتي”: 

الرغم من وجود العديد من التقارير حول العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف سوريا، إال أن تقرير لجنة التحقيق الدولية يستند إىل 454 مقابلة وهو 

أكرث التحليالت شموالً وتفصيالً حول كيفية ارتكاب هذه الجرائم من قبل الحكومة 

وبسبب  والعقاب”.  واإلهانة  الخوف  لبث  “كأداة  املسلحة  والجامعات  السورية 

التشابه بني أهداف كال التقريرين، قام املركز السوري مبراجعة التحليل الذي أجرته 

املركز  إليها  توّصل  التي  النتائج  تأييد  مدى  لتحديد  بعناية  الدولية  التحقيق  لجنة 

السوري ولجنة التحقيق الدولية لبعضها البعض.

وبحسب علم املركز السوري، ال يوجد تداخل بني الضحايا الذين قدموا شهادات إىل 

حني  ويف  الدولية.  التحقيق  لجنة  إىل  شهادات  قدموا  الذين  وأولئك  السوري  املركز 

الناجني، ال  مقابلة  إعادة  أعاله، عدم  السوري، كام هو موضح  املركز  تقتيض سياسة 

يعرف املركز السوري ما إذا كانت لجنة التحقيق الدولية تتبع نفس املامرسة. ولكن 

من خالل مراجعة لتقرير لجنة التحقيق الدولية، يبدو أنه ال يوجد ما يشري إىل أن أياً 

من الناجني كان مشاركاً يف كلتا مجموعتي التحقيقات. وإن هذا مهم بشكل خاص 

ألن منط جرائم العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي تم وصفها 

يف املقابالت التي جمعها املركز السوري يتبع منطاً مامثالً بشكل ملحوظ لتلك التي 

تم تفصيلها من قبل لجنة التحقيق الدولية. ومبا أن لجنة التحقيق الدولية اعتمدت 

مزعومة  جرائم  هناك  كانت  السوري،  املركز  من  بكثري  أكرب  مقابالت  مجموعة  عىل 

مدرجة يف تقرير لجنة التحقيق الدولية والتي ال تظهر يف املقابالت التي أجراها املركز 

السوري. ومع ذلك، بعد االنتهاء من التحليل الخاص به، استعرض املركز السوري تقرير 

لجنة التحقيق الدولية وعرث عىل تأييد قوي ومل يعرث عىل تناقضات جديرة باملالحظة. 

وتشمل األمثلة األساسية للتوافق يف النتائج ما ييل:

من  وبأمر  االستجوابات  يف  العقاب  وسائل  من  كوسيلة  االغتصاب  استُخدم   •

الضباط.

ارتُكبت جرائم اغتصاب أمام مدنيني آخرين، مبا يف ذلك معتقلني آخرين وأفراد   •

أرسهم.

كان الفرع 215 مسؤوالً عن عمليات التفتيش املهينة بنزع املالبس؛ ولكن مل   •

تكن هناك مقابالت كافية لتحديد ما إذا كان هذا الفرع هو األسوأ سمعة يف 

مسؤولة  الرشطة،  ذلك  يف  مبا  األخرى،  والفروع  األقسام  وكانت  الصدد،  هذا 

عن حوادث التعّري القرسي املهينة والحاطّة بالكرامة.)ليس معروف اذا كان 

االسوء ا(اذا ما كانت

مل يستطع الناجون يف كثري من األحيان تحديد هوية الجناة أو انتامئهم بسبب   •

مالبس  يرتدون  االستخبارات  مسؤويل  أن  وحقيقة  املتورطة  امليليشيات  عدد 

مدنية عادية بدالً من الزي املوحد الخاص بالجيش أو الرشطة.

مل يجمع املركز السوري مقابالت لناجني عانوا من عنف جنيس وعنف قائم   •

الذي  األمر   ،2015 عام  بعد  منزلية  مداهامت  خالل  االجتامعي  النوع  عىل 

قد يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية بأن املداهامت 

حمالت  يف  روسيا  ورشوع  لألرايض  الحكومة  خسارة  بعد  انخفضت  املنزلية 

القصف الجوي، غري أن أدلة املركز السوري ليست قاطعة يف هذا الصدد.

نتائج رئيسية من تقرير لجنة التحقيق الدولية مل يستطع املركز  وكانت هناك أيضاً 

نتيجة  األرجح  عىل  هذا  وإن  به.  الخاصة  املقابالت  خالل  من  يؤكدها  أن  السوري 

ملجموعة املقابالت األصغر التي حصل عليها املركز السوري وفحصها. وتشمل األمثلة 

ما ييل: 

مل تشمل املقابالت التي أجراها املركز السوري حاالت تعرضت فيها النساء يف   •

املعتقل لإلجبار عىل تناول أقراص متنعهن من الحيض أو أقراص يُشتبه أنها ملنع 

الحمل.

الحكومة أجربت  بأن  السوري مزاعم  املركز  التي أجراها  املقابالت  مل تتضمن   •

املدنيني عىل السري عراة أمام الدبابات يف الشوارع العامة إلذاللهم.

ذكروا  ناجني  مع  مقابالت  السوري  املركز  أجراها  التي  املقابالت  تتضمن  مل   •

املعارضة أو الجامعات املتطرفة كمرتكبني للعنف الجنيس والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي.

بسبب نقص املعلومات املقدمة عن الجناة خالل املداهامت املنزلية، ال ميكن   •

للمركز السوري أن يحّدد ما إذا كانت املليشيات الشيعية أقل انضباطاً، وبالتايل 

النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  بارتكاب  قيامها  احتاملية  زيادة 

االجتامعي.

باإلضافة إىل ذلك، تشمل مقابالت املركز السوري حالة اغتصاب واحدة المرأة مسّنة. 

الذي  واإلذالل  الجنيس  العنف  عىل  أمثلة  الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير  ويتضمن 

استهدف النساء املسّنات، ولكن دون وقوع حاالت اغتصاب.

من  ميّكنها  جيد  وضع  يف  لسوريا   )IIIM( واملستقلة  املحايدة  الدولية  اآللية  إن 

والكيانات  السوري،  واملركز  الدولية،  التحقيق  لجنة  من  املقابالت  مجمل  استعراض 

لجرائم  قوية  قضايا  بناء  وبالتايل  والتوافق  التأييد  مجاالت  جميع  لتحديد  األخرى 

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية استناداً إىل التوثيقات التي تم جمعها منذ عام 2011. 

باستثناء  بالبيانات،  التشارك  الكيانات  من  للعديد  البيانات  مشاركة  سياسات  وتقيّد 

التشارك فيها مع آليات العدالة املعمول بها مثل اآللية الدولية املحايدة واملستقلة. 

بيد أن مختلف التقارير املستقلة تُعّد مؤرشاً قوياً عىل أن مجموعات مختلفة تؤيّد 

الجارية  للتحقيقات  بالنسبة  قيمة  ذات  تكون  أن  ميكن  بطرق  البعض  بعضها  أدلة 

واملالحقات القضائية يف املستقبل.
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تحديد هوية الجناة 

https://www.hrw.org/news/2011/07/09/syria-defectors-describe-or-  ،)2011 متوز/يوليو،   9( ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  مسلحني،  غري  متظاهرين  عىل  النار  إطالق  أوامر  يصفون  منشقون  سوريا:   2

https://www.washingtonpost.com/world/ ،)2011 ،آخر زيارة يف 14 كانون األول/ديسمرب، 2018(؛ تطويق ورضب الطالب السوريني املحتجني، واشنطن بوست )1 متوز/يوليو( #ders-shoot-unarmed-protesters

syrian-student-protesters-rounded-up-beaten/2011/06/30/AGNjbDtH_story.html?noredirect=on&utm_term=.e25a75f3138e )آخر زيارة يف 14 كانون األول/ديسمرب، 2018(.

العنف ضد املرأة يف سوريا: كرس جدار الصمت، الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان )FIDH( )كانون األول/ديسمرب https://www.fidh.org/IMG/pdf/syria_sexual_violence-web.pdf ،)2012؛ املنظمة الدولية لحقوق   3

املرأة )MADRE(، والعيادة الدولية لحقوق اإلنسان للمرأة )IWHR( يف جامعة مدينة نيويورك )CUNY( كلية الحقوق، ورابطة النساء الدولية للسالم والحرية )WILPF(، السعي للمساءلة وطلب التغيري: تقرير عن 

انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة يف سوريا قبل النزاع وأثنائه )متوز/يوليو https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/SYR/INT_CEDAW_NGO_SYR_17381_E.pdf ،)2014؛ 

)U.N. Doc. A/HRC/37/CRP.3 )2018 ،ورقة غرفة اجتامعات للجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية

غالباً ما يكون تحديد هوية الجاين بشكل دقيق وموثوق به واحداً من التحديات أثناء 

يتم  التقليدية،  الرشطة  تحقيقات  والشهود. يف  الضحايا  املقابالت مع  التحقيقات يف 

استخدام أدوات مثل اصطفاف املشتبه بهم وعرض الصور الفوتوغرافية للمساعدة يف 

التعرف عىل املشتبه بهم. وعىل الرغم من أن مصداقية هذه األدوات موضع تساؤل 

يف بعض األحيان، إال أن الوصول إىل هذه األساليب محدود يف سوريا إن مل يكن غري 

موجود أصالً.

كان األشخاص الذين أجرى املركز السوري مقابالت معهم قادرين يف معظم األحيان 

عىل تحديد أقسام وُشَعب محددة يف قطاع األمن، ويف بعض الحاالت، فروع محددة 

عىل  قادرين  كانوا  ما  نادراً  لكنهم  معاملتهم،  وإساءة  اعتقالهم  عن  مسؤولة  كانت 

تقديم أسامء محددة للجناة املبارشين، أي الحراس والضباط املسؤولني عن األفعال 

يكون  ما  عادة  باالسم،  الجاين  عىل  التعرف  يتم  عندما  ذلك،  عىل  وعالوة  املعنية. 

الشخص الذي متت مقابلته يعرف ذلك الشخص فقط بكنيته. ولكن عند ربط ذلك 

مبواد أخرى، قد يؤدي ذلك إىل تحديد سليم لهوية الجاين يف املستقبل. ويف الحاالت 

النادرة التي تعرّف فيها من أجريت معهم املقابالت عىل الشخص باسمه الكامل، ال 

يزال من غري الواضح ما إذا كان االسم الذي ذكره الجاين، أو تلّفظ به حارس آخر، هو 

االسم الحقيقي للجاين أو اسم مستعار.

وفيام يتعلق باالنتهاكات التي وقعت خارج مرافق االعتقال، مثل مداهامت املنازل 

أو عند نقاط التفتيش، كان تحديد املجموعات واألفراد املسؤولني أكرث صعوبة وأقل 

أن  املعتاد  من  أنه  ومبا  موحداً.  زياً  يرتدون  الجناة  يكن  مل  عندما  خاصة  موثوقية، 

فمن  الرسمي،2  املوحد  الزي  من  بدالً  مدنية  مالبس  السوريون  األمن  يرتدي ضباط 

الصعب التأكد من دقة تحديد الناجني لهوية أولئك األشخاص. عىل سبيل املثال، يف 

ثالث حاالت، وصف األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت الرجال املسلحني الذين 

اقتحموا منازلهم، حيث كان بعضهم يرتدي الزي العسكري بينام كان آخرون يرتدون 

أجريت  ممن  أخرى  امرأة  وزعمت  سوداء.  أقنعة  وجوههم  وتغطي  سوداء  مالبس 

معهن مقابالت أن األشخاص الذين يرتدون مالبس مدنية الذين داهموا منزلها كانوا 

“شبيحة” )وهو مصطلح يستخدم لإلشارة إىل عصابات أو ميليشيات مؤيدة لألسد(، 

ميليشيا  بأنهم  اعتقادها  سبب  عن  إضافية  معلومات  تقديم  من  تتمكن  مل  ولكنها 

وليس من قوات أمن الدولة.

وصف الناجون والناجيات الذين قابلهم املركز السوري جرائم العنف الجنيس والعنف 

التي تسيطر عليها  العديد من املرافق  بأنها وقعت يف  النوع االجتامعي  القائم عىل 

الدولة مبا يف ذلك شعبة األمن السيايس )فرع طرطوس والالذقية(، وُشعبة املخابرات 

العسكرية )فروع الهرموش والحسكة والبغيلية وطرطوس ودمشق وحمص وفلسطني(، 

وشعبة االستخبارات الجوية )مطار املزة، مقر الشعبة، وفرع حلب(، وإدارة املخابرات 

هذه  إىل  وباإلضافة  والقامشيل(.  والتضامن  الخطيب  وفروع  الشعبة  )مقر  العامة 

الفروع، وقعت جرائم العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مراكز 

االعتقال يف صيدنايا وحمص وعدرا والفيحاء ويف مراكز الرشطة يف عدة مواقع. ويف 

املحّصلة، حصل املركز السوري عىل أدلة عىل جرائم العنف الجنيس والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف حوايل 30 مرفقاً خاضعاً لسيطرة الدولة، مع وقوع االدعاءات 

األشد واألكرث وضوحاً للعنف الجنيس يف فروع كفر سوسة وفلسطني. وأخرياً، وقعت 

جرائم العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي أيضاً عند نقاط التفتيش 

يف العديد من املواقع يف جميع أنحاء البالد، ويف مداهامت املنازل الخاصة يف مناطق 

مختلفة، وأثناء نقل وتحويل املعتقلني إىل مراكز االعتقال.

بالعنف الجنيس والعنف  التي أجراها املركز السوري فيام يتعلق  وعملت املقابالت 

القائم عىل النوع االجتامعي عىل تحديد كيانات الدولة فقط، وتلك االنتهاكات التي 

وقعت بشكل رئييس أثناء االعتقال. ومل يُذكَر من بني الجناة الجامعات املسلحة من 

غري الدول التي تعارض الحكومة. وال ينبغي بأي حال من األحوال اعتبار عدم وجود 

مثل هذه األدلة مبثابة استنتاج بأن هذه الكيانات ليست مسؤولة عن العنف الجنيس 

أبلغت  فقد  الواقع،  ويف  السوري؛  النزاع  يف  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  والعنف 
مجموعات توثيق أخرى عن وجود هذه الحاالت.3

الرغم من  الدولية “فقدت كرامتي”، فعىل  التحقيق  لجنة  تقرير  تناوله يف  تم  وكام 

عدم وجود معلومات حول جناة محددين، إال أن حقيقة أن التجاوزات حدثت عىل 

مدى عدة سنوات عرب العديد من املواقع والفروع تشري إىل أن املسؤولني كانوا يعلمون 

أو كان ينبغي أن يعلموا أن مثل هذه املامرسات كانت تحدث وأنه قد يكون هناك 

موافقة ضمنية إن مل يكن موافقة رسمية عىل مثل هذه األفعال. وعند تحليل األدلة 

الخاصة باملركز السوري مع مقابالت أخرى، واملعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق 

الدولية وغريها، مبا يف ذلك مع املنشقني واملسؤولني السابقني، فإنها متيل إىل اإلشارة إىل 

منط خطري جداً من العنف الجنيس املنسق والذي يتم التغايض عنه.
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حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف االعتقال

هرنان رييس، عمليات التفتيش الجسدية يف االحتجاز، اللجنة الدولية للصليب األحمر، https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/body_searches_in_detention.pdf ]يشار إليها الحقاً عمليات التفتيش   4

الجسدية يف االحتجاز[.

عمليات التفتيش الجسدية يف االحتجاز، الصفحة 8.  5

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8- 36 ،28 ،8 مل يتم تضمني العنارص السياقية لالغتصاب كجرمية ضد اإلنسانية واالغتصاب كجرمية حرب. أركان الجرمية، املحكمة الجنائية الدولية )2011(، الصفحات  6
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يُراد مبفهوم “االعتداء” أن يكون عاماً بحيث ينطبق عىل الذكر واألنثى معاً.  7

ميكن تصنيف حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي ت 

الدولة  عنف  ثالث مجموعات:  إىل  السوري  املركز  أجراها  التي  املقابالت  يف  وصفها 

يف مرافق االعتقال، وعنف الدولة أثناء املداهامت املنزلية، وعنف الدولة عند نقاط 

التفتيش. وقد وقعت الغالبية العظمى من هذه الحوادث )42/56( يف مراكز االعتقال. 

وتوّضح األقسام أدناه أدلة املركز السوري عىل االنتهاكات املحددة التي وقعت يف املعتقل.

سياق االعتقال
جاءت الحوادث يف هذه الفئة غالباً يف سياق االعتقاالت التعسفية حيث كان األشخاص 

كان  أو  عليهم  القبض  إلقاء  لسبب  مدركني  غري  إما  املقابالت  معهم  أجريت  الذين 

السبب املزعوم هو نشاط سيايس غري عنيف أو مجرد اشتباه يف وجود مشاعر مناهضة 

للحكومة. حيث وقع العنف يف 39 حالة خالل جلسات التعذيب التي تم تصويرها 

عىل أنها جمع معلومات. ووصف العديد من األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت 

ويف  البلد.  أنحاء  جميع  يف  االعتقال  مراكز  مختلف  بني  وتكراراً  مراراً  نقلهم  تم  أنه 

بعض الحاالت، حدث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف اثنني 

أو أكرث من املراكز. وعىل الرغم من عدم وضوح السبب الدقيق لعمليات النقل، إال 

أن هذه املامرسة مدعومة بوثائق رسمية حصل عليها املركز السوري من مرافق قطاع 

َعب األمنية. أمن الدولة والتي تتضمن أوامر نقل وطلبات بني مختلف الفروع والشُّ

عمليات التفتيش التي تُنزع فيها املالبس والتعّري 

القرسي
مبجرّد دخول مرافق االعتقال، وصف 27 من أصل 91 ممن أجريت معهم املقابالت 

عمليات التفتيش التي تُنزع فيها املالبس. وعموماً تُعترب عمليات التفتيش يف االعتقال 

أن  العوامل، ميكن  بعض  حالة وجود  ولكن يف  الدول،4  مقبولة يف معظم  مامرسات 

التفتيش  عمليات  إجراء  يجب  حيث  جنسياً.  وعنفاً  ومهينة  قاسية  معاملة  تشكل 

بيئة  الخصوصية ويف  من  قدر ممكن  أكرب  يضمن  املالبس يف سياق  فيها  تُنزع  التي 

)الجندر(،  االجتامعي  النوع  نفس  قبل شخص من  إجرائها من  إىل  باإلضافة  نظيفة، 

التي  التفتيش  عمليات  أن  من  الرغم  اإلحراج.5 وعىل  من  يقلّل  أسلوب  وباستخدام 

تُنزع فيها املالبس ليست غري قانونية بطبيعتها، إال أنها تضع املعتقلني يف موقف هش، 

خاصة عندما ال تخضع عمليات التفتيش لتنظيم صارم وال يخضع الضباط للمساءلة 

عن أفعالهم. ويف نصف هذه الحاالت تقريباً )11 من 27(، وصف األشخاص الذين 

تُنزع  التي  التفتيش  عمليات  أثناء  مهينة  ملعاملة  تعرّضهم  املقابالت  معهم  أجريت 

فيها املالبس. وشملت هذه مجموعة من اإلساءات املحتملة، مثل عمليات التفتيش 

التي يقوم بها حراس من النوع االجتامعي اآلخر، وعمليات تفتيش يف سياقات تفتقر 

واملعتقالت  املعتقلني  اضطرار  تنطوي عىل  التي  التفتيش  وعمليات  الخصوصية،  إىل 

إىل اتّخاذ وضعيات تكشف أجسادهم أكرث وهم عراة، وتلّفظ الحراس بعبارات مذلة 

ومهينة أثناء عمليات التفتيش، وقيام الحراس بلمس املعتقلني واملعتقالت بشكل غري 

التفتيش. عىل سبيل املثال، أفادت إحدى املعتقالت أن الحراس  أثناء عمليات  الئق 

ملسوا ثدييها أثناء التفتيش. وأشارت املقابالت املتبقية )16 من أصل 27( إىل وجود 

حاالت تعّري قرسي خارج سياق عمليات التفتيش التي تُنزع فيها املالبس. ويف حني 

املعاناة من  لزيادة  استُخدمت كوسيلة  أن هذه ال تشكل أعامل عنف جنيس، فقد 

خالل املعاملة القاسية والتعذيب. ويف معظم الحاالت، يصف الناجون والناجيات أنهم 

يجربون عىل التعّري، بشكل كامل أو جزيئ، أثناء جلسات االستجواب والتعذيب. ويف 

حالة مختلفة، تُرك ناٍج )ذكر( عارياً ملدة ثالثة عرش يوماً يف زنزانة؛ ويف حالة أخرى، 

أُجرِب معتقلون عىل التعري ثم أُرسلوا إىل الخارج يف طقس ثلجي.

االغتصاب يف املعتقل
أثناء  لالغتصاب  تعرضوا  أنهم  والشهود  والناجيات  الناجني  إفادات  من   17 زعمت 

حسب  االغتصاب  تعريف  ويختلف  ونساء.  رجال  الضحايا  بني  من  وكان  االعتقال. 

الوالية القضائية، لكن أركان الجرمية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحدد أركان كل 
جرمية يحظرها نظام روما األسايس، تحدد األركان التالية املكّونة لالغتصاب:6

أن يعتدي7 مرتكب الجرمية عىل جسد شخص بأن يأيت سلوكاً ينشأ عنه إيالج   .1

عضو جنيس يف أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجرمية أو ينشأ 

عنه إيالج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد يف رشج الضحية أو يف فتحة 

جهازها التناسيل مهام كان ذلك اإليالج طفيفاً.

من  بالقرس،  أو  باستعاملها  بالتهديد  أو  القوة  باستعامل  االعتداء  يُرتكب  أن   .2

قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلكراه 

أو االحتجاز أو االضطهاد النفيس أو إساءة استعامل السلطة، أو باستغالل بيئة 

قرسية، أو أن يُرتكب االعتداء عىل شخص يعجز عن التعبري عن حقيقة رضاه.

وعىل الرغم من أن االغتصاب يقتيض استعامل القوة أو التهديد باستعاملها أو بالقرس، 

فقد تبني أن بيئات االعتقال تكون قرسية بطبيعتها، وبالتايل ميكن وصف جميع أعامل 

اإليالج الجنيس التي يشارك فيها الحراس والضباط يف مراكز االعتقال بأنها اغتصاب. 

التناسلية، أو أجزاء  املقابالت أشكاالً مختلفة من االغتصاب: إيالج األعضاء  وشملت 

أخرى من الجسم، أو أجسام غريبة، مثل املواد البالستيكية، وأجهزة التحكم عن بعد، 

اغتصاب  مثاين حاالت  هناك  وكانت  معروفة.  غري  حادة  وأجسام  املحمول،  والهاتف 

جامعي وحالة واحدة أُجرب فيها املعتقلون عىل اغتصاب بعضهم البعض. وقد وقعت 

معظم  أن  االستجواب. ويف حني  وغرف  املكاتب  من  كل  االغتصاب هذه يف  حاالت 

أدلة املركز السوري عىل االغتصاب تم تقدميها مبارشة من قبل الناجني، يتضمن هذا 

التحليل أيضاً أدلة من شهود عيان وأدلة منقولة عن آخرين عن حاالت اغتصاب. ويف 

إحدى هذه الحاالت، استمع الشخص الذي متت مقابلته إىل قصة من امرأة أخرى يف 

املعتقل وصفت االغتصاب الذي كانت ضحيته أثناء اعتقالها السابق يف مكان آخر. 
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ويف حالة أخرى، أُخربت املرأة التي أُجريت معها املقابلة باغتصاب امرأة بعد إطالق 

رساح كال املرأتني من املعتقل.

أعامل العنف الجنيس األخرى
يف  الجرمية  أركان  وتُعرِّف  أخرى.  جنيس  عنف  أعامل  مقابلة  عرشة  إحدى  شملت 

ذا  فعالً  الجرمية  فيه مرتكب  “يقرتف  أنه وضع  الدولية هذا عىل  الجنائية  املحكمة 

األشخاص عىل  أولئك  أو  الشخص  ذلك  يرغم  أو  أكرث  أو  طبيعة جنسية ضد شخص 

مامرسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعامل القوة أو بالتهديد باستعاملها أو بالقرس...أو 
باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن التعبري عن حقيقة رضاهم”.8

كام يحظر ميثاق روما الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية “أشكال العنف الجنيس 

األخرى ذات الخطورة املامثلة” كجرمية ضد اإلنسانية وكجرمية حرب. وكام هو مفصل 

يف أركان الجرمية الخاصة باملحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الجرمية تشمل أفعاالً 

ذات طبيعة جنسية أو ترغم شخصاً أو أشخاصاً عىل ارتكاب فعل ذي طبيعة جنسية 

باستعامل القوة، أو بالتهديد باستعاملها أو بالقرس مثل الخوف من العنف أو اإلكراه 

أو  الشخص  هذا  السلطة ضد  استعامل  إساءة  أو  النفيس  االضطهاد  أو  االحتجاز  أو 

األشخاص أو أي شخص آخر، أو باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص 

جرمية ضد  الفعل  يشكل  ليك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  رضاهم.  حقيقة  عن  التعبري  عن 

اإلنسانية، يجب أن يكون السلوك ذا خطورة مامثلة لالغتصاب، واالستعباد الجنيس، 

والبغاء القرسي، والحمل القرسي والتعقيم القرسي، ويجب أن تكون العنارص السياقية 

ذات الصلة يف الجرائم ضد اإلنسانية حارضة. وليك يشّكل الفعل جرمية حرب، يجب 

أن يكون السلوك ذا خطورة مامثلة لتلك التي تشكل انتهاكاً خطريا للامدة 3، املشرتكة 

يف اتفاقيات جنيف األربع ويجب أن تكون العنارص السياقية لجرائم الحرب حارضة. 

وبالنسبة لكال الفئتني من الجرائم، يتعنّي أن يكون مرتكب الجرمية عىل علم بالظروف 

الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.9 وبخالف االغتصاب، فإن جرمية العنف الجنيس 

عىل جسم  الجسدي  االعتداء  عىل  تقترص  ال  فهي  السلوك:  من  أوسع  نطاقاً  تغطي 
اإلنسان وقد تشمل أفعاالً ال تنطوي عىل إيالج أو حتى اتصال جسدي.10

ويف بعض املقابالت، ذكر الناجون العنف الجنيس فقط دون ذكر تفاصيل عن طبيعة 

العنف )إما ألن ذلك مل يُطلب منهم أو ألنهم رفضوا الخوض يف التفاصيل، أو كانوا 

غري قادرين نفسياً عىل الدخول يف مزيد من التفاصيل(، ويف مقابالت أخرى، وصف 

عنف  أفعال  حدوث  والناجيات  الناجون  ويزعم  إيالج.  بدون  جنسياً  عنفاً  الناجون 

يف  أو  الجسم،  من  أخرى  وأجزاء  الجنسية  لألعضاء  الئق  غري  اللمس  تشمل  جنيس 

أحد  كان  بينام  عراة  والوقوف  مالبسهم  من  التجرد  عىل  إجبارهم  عديدة،  حاالت 

الحراس يقوم باالستمناء، ويف إحدى الحاالت، أُجربوا أيضاً عىل مشاهدة مقطع فيديو 

إباحي.

التهديد بالعنف الجنيس
وصف بعض الناجني والناجيات تلّقيهم تهديدات بالعنف الجنيس أثناء االعتقال، إما 

الحاالت  يف  الجنيس  االعتداء  أو  لالغتصاب  التعرّض  قبل  أو  بذاتها  قامئة  كانتهاكات 

املذكورة أعاله. ويف سياق االعتقال، يبدو أن هذه التهديدات قد استُخدمت كأساليب 

الحاالت،  إحدى  ويف  االعرتافات.  النتزاع  نفيس  ضغط  ملامرسة  والتعذيب  للتحقيق 

عن  الكشف  يف  تفلح  مل  إذا  باالغتصاب  للتهديد  مقابلتها  التي متت  املرأة  تعرّضت 

أسامء أعضاء جامعات مسلحة. 
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املدعي العام ضد أكايسو، املحكمة الجنائية الدولية لرواندا – -4-96يت، الحكم، 2 أيلول/سبتمرب 1998، الفقرة 688.  10

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية، منظمة العفو الدولية، https://www.amnestyusa.org/pdfs/SexualReproductiveRightsFactSheet.pdf )آخر زيارة يف 18 كانون األول/ديسمرب، 2018(.  11
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تعذيب األعضاء الجنسية
يصف أحد عرش ناجياً وناجية أنهم إما ضحايا أو شهود عىل أفعال تعذيب استهدفت 

أعضاءهم الجنسية. ويندرج هذا النوع من التعذيب تحت املامرسة العامة للتعذيب 

التي تهدف إىل الحصول عىل معلومات استخباراتية يف شكل اعرتافات. وكانت معظم 

األدلة عىل التعذيب الجنيس قد تم الحصول عليها من الناجني من الذكور الذين أفادوا 

بتعرض األعضاء الجنسية والرشج للرضب املتكرر والصعق بالكهرباء كأشكال التعذيب 

األكرث شيوًعا لألعضاء الجنسية. ووصف أحد الناجني تعرّض أعضاءه التناسلية للسحب 

مراراً بالزرادية )الكاّمشة(، مام يتسبب يف رضر دائم. كام حصل املركز السوري عىل 

أدلة عىل أن النساء تعرضن لتعذيب أعضائهن الجنسية. حيث عانت إحدى الناجيات 

للصعق املتكرر بالكهرباء من ثدييها ومهبلها. وذكرت امرأة أخرى أن معتقلة أخرى قد 

تعرضت للتعذيب بتعليقها من ثدييها، وهو أمر مؤمل جداً ألنها كانت يف فرتة الرضاعة 

الطبيعية يف ذلك الوقت. ويف حالة أخرى، وقعت يف الفرع 215، هّدد املحقق بتجريد 

إحدى الناجيات من مالبسها وإرسالها عارية إىل زنزانات املعتقلني الذكور.

انتهاك الحقوق اإلنجابية والرعاية الطبية
باإلضافة إىل حقهم يف حياة خالية من العنف الجنيس والتعذيب، فإن الحصول عىل 

الرعاية الطبية، مبا يف ذلك الرعاية املتخصصة مثل خدمات الصحة اإلنجابية وأمراض 

النساء، منصوص عليه يف العديد من صكوك حقوق اإلنسان، ويقع عىل عاتق الدول 

الرعاية ما قبل  الحقوق  الجنسية واإلنجابية.11 وتشمل هذه  الحقوق  واجب حامية 

التقيد  عدم  اعتبار  وميكن  مدرّب.  أخصايئ  من  مبساعدة  املأمونة  والوالدة  الوالدة 

بهذا الواجب مبثابة عنف قائم عىل النوع االجتامعي، وقد ظهرت حاالت من هذه 

متت  من  إحدى  ذكرت  حيث  السوري.  املركز  أجراها  التي  املقابالت  يف  االنتهاكات 

مقابلتهن أنها شاهدت إحدى النزيالت تلد يف السجن، وبعد ذلك بفرتة وجيزة مات 

الطفل من صعوبات يف التنفس، ويرجع ذلك عىل األرجح إىل نقص الرعاية الطبية. 

وجودها  أثناء  لإلجهاض  تعرضت  أنها  أخرى  مقابلة  يف  الناجيات  إحدى  وأوضحت 

وميكن  الشديد.  النزيف  من  الرغم  عىل  طبية  رعاية  أي  لها  م  تُقدَّ ومل  املعتقل،  يف 

كشكل  ثدييها  من  ُعلّقت  التي  املرضع  للمرأة  أعاله  املذكورة  الحالة  تصنيف  أيضاً 

من أشكال التعذيب عىل أنها انتهاك للحقوق الجنسية واإلنجابية. وعىل الرغم من 

أن حرمان املعتقلني من الحصول عىل العالج الطبي كان سمة مشرتكة يف مامرسات 

االعتقال السورية،12 فإن النساء والفتيات يعانني من أرضار خاصة عندما يحرمن من 

الرعاية اإلنجابية أو رعاية أمراض النسائية أو الرعاية الطبية بشكل عام أو عندما يتم 

اعتقالهن وإساءة معاملتهن أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. حيث ستتطلب هذه 

الفاعلة  التوثيق والجهات  الرتكيز واإلبالغ من قبل مجموعات  االنتهاكات مزيداً من 

الحالية واملستقبلية يف مجال العدالة.

الرضوب األخرى من املعاملة املهينة واملذلة
باإلضافة إىل أفعال العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعذيب 

أثناء االعتقال، وصفت هذه املقابالت يف كثري من األحيان رضوباً أخرى من املعاملة 

املهينة واملذلة، مثل الحبس يف الزنازين املكتظة دون وجود مساحة كافية لالستلقاء، 

ووجود القمل وغري ذلك من الظروف غري الصحية يف الزنزانات، ونقص الغذاء واملاء 

أو رشكائه يف  السوري  للمركز  الحاممات. وميكن  إىل  الكافيَني، ووصول محدود جداً 

املستقبل إجراء تحليل منفصل وتقرير عن سوء ظروف االعتقال التي تؤدي إىل تفاقم 

سوء معاملة املعتقلني واملعتقالت.
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حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي خالل املداهامت املنزلية وعند نقاط 

التفتيش

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/desperate-for-sol- األول/ديسمرب، 2014(  كانون   28( بوست  واشنطن  قاسية،  تجنيد  تدابري  تفرض  األسد  للجنود، حكومة  املاسة  لحاجتها  نايلور،  هيو   13

زيارة  )آخر   diers-assads-government-imposes-harsh-recruitment-measures/2014/12/28/62f99194-6d1d-4bd6-a862-b3ab46c6b33b_story.html?noredirect=on&utm_term=.b6b8f3542ab0

14 كانون األول/ديسمرب، 2018(؛ سوريا: االعتداء الجنيس يف املعتقل، هيومان رايتس ووتش )15 حزيران، 2012( https://www.hrw.org/news/2012/06/15/syria-sexual-assault-detention )آخر زيارة 14 كانون 

األول/ديسمرب، 2018(.

النوع  عىل  قامئاً  وعنفاً  جنسياً  عنفاً  حاالت  عرش  شملت  الـ56،  املقابالت  بني  من 

االجتامعي خارج مرافق االعتقال، زُعم أن مثاين منها حدثت خالل مداهامت منزلية 

واثنتني عند نقاط التفتيش. 

كان الغرض من وراء املداهامت املنزلية من قبل القوات الحكومية بشكل رئييس هو 

نطاق  املدنيني عىل  إساءة معاملة  انتشار  إىل  املامرسات  أدت هذه  اإلعتقال.13 وقد 

واسع، مبا يف ذلك مامرسة العنف الجنيس التي تم اإلبالغ عنها. وتؤيد مثاين مقابالت 

أجراها املركز السوري هذه االدعاءات. حيث وصف األشخاص الذين أجريت معهم 

املقابالت بشكل عام كيف دخل رجال مسلحون منازلهم وداهموها. وتشري أدلة املركز 

السوري إىل أنه بعد املداهامت، كان الرجال املسلحون يرضبون الرجال يف املنزل، ثم 

يفصلون النساء والفتيات ويغتصبونهن. وغالباً ما اتخذ هذا شكل االغتصاب الجامعي، 

حيث قام جناة متعددون باغتصاب كل امرأة أو فتاة، ويف بعض األحيان كانوا يقومون 

بإيالج البنادق أو األشياء الحادة. وشمل الناجون فتيات قارصات. ويف حاالت أخرى، 

اغتُصبت النساء والفتيات أمام أفراد أرسهن من الذكور. وأفادت العديد من الناجيات 

أنهن فقدن وعيهن أثناء تعرضهن لالغتصاب، يف حني حملت أخريات أو عانني من 

عواقب صحية خطرية طويلة األجل نتيجة لالغتصاب الجامعي العنيف. 

ويف بعض الحاالت، قَتل الرجال بعض الفتيات والنساء بعد أن اغتصبوهن. ويف حاالت 

أخرى، كانوا يقتلون الرجال أيضاً بعد اغتصاب النساء. وعىل الرغم من أن هناك حاجة 

إىل مزيد من التحقيقات، إال أن األدلة التي جمعها املركز السوري يبدو أنها تشري إىل 

أن العنف الجنيس رافق املداهامت املنزلية بشكل منهجي. ويف إحدى الحاالت، تقول 

أمامه  النساء  سيغتصبون  أنهم  زوجها  وأخربوا  املنزل  دخلوا  “الشبيحة”  إن  الناجية 

ابنتها أوالً من مالبسها واغتصبوها. وقامت  الناجية إنهم جرّدوا  ثم يقتلونه. وتقول 

الناجية بخلع مالبسها الخاصة وطلبت منهم اغتصابها هي وترك ابنتها وشأنها، وبالتايل 

باغتصاب االبنة ثم  قام أحد الرجال بعد ذلك باغتصاب األم. وبعد ذلك قاموا أيضاً 

ذبحوها. وبعد ثالث ساعات من التعذيب، أعدم “الشبيحة” زوجها وأطلقوا النار يف 

املنزل، وقتلوا كل شخص، مبا يف ذلك رضيع. وأفادت األم أنها واثنتني فقط من بناتها 

أفراد أرستهن. ويف حالة أخرى، تصف  باالختباء تحت جثث  النار  نجون من إطالق 

الناجية أنها كانت يف منزل خالتها عندما قام رجال مسلحون مبداهمة املنزل بحثاً عن 

النساء من  بتجريد  أمر  بإعطاء  املجموعة  قائد  بأنه  زوج خالتها. وقام رجل وصفته 

مالبسهن والبحث عن الزوج “داخل أجسادهن”. كام قاموا بإهانتهن ورضبهن، مبا يف 

ذلك طفل يف العارشة من العمر. تم تعرّضت الناجية نفسها إليالج بنادق ورشاشات 

يف املهبل والرشج. وبعد ذلك، أخربها “القائد” أن تخرب الزوج أن “الشبيحة” مل يعودوا 

يريدونه ألنهم جعلوه يدفعوا الثمن من خالل تعذيب النساء.

وتضمنت مقابالت املركز السوري حالتني من العنف الجنيس عند نقاط التفتيش. ويف 

نقطة  عند  توقيفها  تم  عندما  تسافر  العائالت  من  مجموعة  كانت  الحاالت،  إحدى 

تفتيش تحت تهديد السالح يف حمص. وتم فصل األطفال عن املجموعة، وبعد ذلك 

تم إعدام الرجال. ثم تم اغتصاب النساء الست، وكل منهن اغتُصبت من قبل عدة 

جناة أثناء احتجازهن داخل شاحنة عىل طول الطريق ملدة يومني. 
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الدعم والعدالة للناجيات والناجني

كام أوضح تقرير املركز السوري الصادر يف عام 2015 حول املواقف االجتامعية تجاه 

نجني  اللوايت  النساء  تواجه  االجتامعي يف سوريا،  والنوع  الجنس  القائم عىل  العنف 

العار وسوء املعاملة  من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي غالباً 

فقدن  أنهن  عىل  إليهن  يُنظر  حيث  مجتمعاتهن،  إىل  يعدن  عندما  والنبذ  والعزلة 

األحيان  بعض  يف  يتعرضون  فبينام  مختلفاً.  تحٍد  الرجال  ويواجه  وعفافهن.  رشفهن 

للشعور بالفضيحة والخزي بسبب النظرة إىل أنهم فقدوا رجولتهم، فإن أولئك الذين 

يعودون من االعتقال قد يتم الرتحيب بهم كأبطال أو يتم تجاهلهم، ولكن يف كلتا 

الحالتني، من املتوقع أال يناقشوا العنف الجنيس الذي تعرّضوا له.

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤثر انتشار العنف الجنيس يف االحتجاز عىل الطريقة 

إذا  عام  النظر  بغض  االحتجاز،  بعد  تعود  عندما  املرأة  إىل  املجتمع  بها  ينظر  التي 

كانت، يف الواقع، قد تعرضت لإليذاء الجنيس. ويف حاالت أخرى، قد تُنكر املرأة أنها 

أجراها  التي  املقابالت  إحدى  ويف  السلبية.  العواقب  لدرء  الجنيس  لإليذاء  تعرضت 

اعتُقلت بسبب مشاركتها يف االحتجاجات تجربتها يف  امرأة  السوري، وصفت  املركز 

االستجواب بأنها كانت تجربة لطيفة دون إساءة، ولكن بعد ذلك، أوضحت أن الضابط 

املحقق قال لزوجها إنه اغتصبها. ونتيجة لذلك، تركها زوجها ونفى أن يكون هو والد 

يوجد  وال  لالغتصاب.  تعرضت  أنها  قاطعاً  نفياً  املرأة  نفت  املقابلة،  وخالل  طفلها. 

لدى املركز السوري أي سبب للشك يف قصتها، وإذا كانت القصة حقيقية، فهي مجرد 

السابقني  واملعتقلني  املعتقالت  لجميع  الدعم  خدمات  إىل  الحاجة  عىل  واحد  مثال 

للمساعدة يف إعادة الدمج يف أعقاب االحتجاز. ولكن إذا كانت تُخفي الحقيقة، فهذا 

مؤرش عىل حقيقة أنه ليس جميع الناجيات والناجني يرحبون بالجهود املبذولة من 

أجل العدالة وقد يفّضلون البقاء صامتني طاملا أنهم يخشون من أن تنبذهم أرسهم 

سوريا  داخل  جهود  بُذلت  ولقد  منها.  عانوا  التي  االنتهاكات  بسبب  ومجتمعاتهم 

والناجيات من  الناجون  لها  يتعرض  التي  والعزلة  الخزي  للتوعية مبكافحة  وخارجها 

قبل أرسهم ومجتمعاتهم، لكن ال تزال هناك وصمة عار مروعة مرتبطة بهذه الجرائم، 

مام مينع الناجيات والناجني من التحدث بحرية عنها.

حقوق الناجني

سيكون للضحايا والناجني حقوقاً معّينة أثناء عملية العدالة االنتقالية. وسيقوم املركز مبساعدة الضحايا والناجني يف الحصول عىل تلك الحقوق إىل 
أقىص حد ممكن. وتتضمن قامئة الحقوق:

التثقيف

مختلف  الناجني  من  العديد  يدرك  وال  شائكاً،  موضوعاً  االنتقالية  العدالة  تُعترب 

الخيارات املتاحة واآلثار املرتتّبة عىل كل منها. ومن حّقهم أن يتم تزويدهم مبعلومات 

حول هذه املواضيع حتى يتمّكنوا من اتّخاذ قرارات مستنرية.

املشاركة

للناجني الحق يف املشاركة بفعالية يف العدالة االنتقالية. وتبدأ هذه املشاركة بالخطوات 

األوىل لتقرير ما هي أفضل اآلليات التي ينبغي السري بها، وتستمر طوال العملية.

الوصول إىل املعلومات

هذه  حول  معلومات  عىل  الحصول  الناجون  يتطلب  بفعالية،  املشاركة  أجل  من 

العملية. ومن واجب آليات العدالة أن تبقي الناجني مطّلعني عىل آلية صنع القرار 

وأساليب املشاركة الخاصة بهم.

الوصول إىل العدالة

بجّدية كبرية.  تُسمع قضاياهم وقصصهم  أن  الناجني  اآلليات، من حّق  إنشاء  مبجرّد 

حتى وان قّرر مدٍع عام عدم  امليّض قُدماً يف املحاكمة بسبب عدم وجود أدلة، يجب 

عىل املدعي العام أوالً أن يزن شهادة الناجي والحقائق بطريقة منصفة و مدروسة. 

املنارصة والتمثيل القانوين

يؤازر  أن  الناجون إىل نصري ميكنه  القانونية، يحتاج  املشاركة يف اإلجراءات  من أجل 

ويدافع عن حقوقهم ويوفّر لهم التمثيل القانوين عند الحاجة.

حامية ودعم الناجني

حتى بعد إنتهاء املعارك، ميكن أن يكون لإلدالء بشهادة حول العنف الجنيس والعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي أن يكون لها عواقب جسدية وعاطفية. وللناجني الذين 

واالجتامعي  النفيس  والدعم  الحامية  يف  الحق  باملعلومات  لإلدالء  التطوع  يختارون 

وميكن إيواء الناجني يف منازل مؤّمنة ومحميّة إذا كانوا يخشون من انتقام الجناة أو 

من ردة فعل أفراد األرسة.
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واستجاباتهم  املقابالت  أجريت معهم  الذين  األشخاص  التي وصفها  األرضار  وتوّضح 

العاطفية أثناء املقابالت وجود حاجة كبرية للخدمات النفسية االجتامعية. ومن واقع 

تجربة املركز السوري، فإن هذه الخدمات قليلة ومتباعدة، وال يوجد لدى املنظامت 

الطلب.  تلبية  عىل  محدودة  قدرة  سوى  وجامعية  فردية  عالج  جلسات  تقدم  التي 

معهم  أجريت  الذين  األشخاص  وصف  االجتامعي،  النفيس  الدعم  إىل  وباإلضافة 

املقابالت املضاعفات الطبية طويلة األجل الناتجة عن التعذيب والعنف الجنيس الذي 

األطباء  تدريب  يجب  متاح،  الطبية  الرعاية  عىل  الحصول  أن  حني  ويف  له.  تعرضوا 

عىل مراعاة األرضار املحددة التي يعاين منها الناجون والناجيات من العنف الجنيس 

إهانة مرضاهم  أن يحرصوا عىل عدم  النوع االجتامعي ويجب  القائم عىل  والعنف 

أثناء العالج، أو عدم انتهاك خصوصيتهم. ويجب تقديم رعاية متخصصة للنساء اللوايت 

السجن.  إنجابية أخرى يف  اللوايت عانني من أرضار  أو  اإلجهاض  أو عانني من  حملن 

ادعاء  وجود  ملجرد  زوجها  عنها  تخىّل  التي  املرأة  مع  كام حدث  ذلك،  وعالوة عىل 

باعتداء جنيس من قبل ضابط استجواب، ستحتاج بعض الناجيات إىل دعم اقتصادي 

إلعادة بناء حياة ألنفسهن إذا كّن يخشني العودة إىل أرسهن أو إذا مل تعد أرسهن 

تسمح لهن بالبقاء يف األرسة. وبالنسبة للنساء اللوايت فقدن أرسهن ويجدن أنفسهن 

اآلن يف منصب املعيل الرئييس للمرة األوىل يف حياتهن وبالنسبة للرجال والنساء غري 

القائم  القادرين عىل العمل بسبب الصدمة أو اإلعاقة من العنف الجنيس والعنف 

أن تساعد  أيضاً  االقتصادي  الدعم  النوع االجتامعي والتعذيب، ميكن لخدمات  عىل 

االستقرار حتى ال  وإعادة  أخرى  أقدامهم مرة  الوقوف عىل  والناجيات عىل  الناجني 

يؤدي انعدام األمن االقتصادي إىل تفاقم الصدمة النفسية التي عانوا منها.

فجوة  هو  العدالة  إىل  الوصول  فإن  أعاله،  املذكورة  الدعم  خدمات  إىل  وباإلضافة 

مستمرة للناجني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي باإلضافة 

إىل غريها من االنتهاكات الجسيمة للقانون الجنايئ الدويل ولحقوق اإلنسان يف سوريا. 

وحتى اآلن، ال تزال املحكمة الجنائية الدولية غري قادرة عىل التحقيق ألنه ليس لديها 

والية قضائية عىل الوضع يف سوريا. حيث أن سوريا ليست دولة طرف يف املحكمة 

الجنائية الدولية، واستخدمت روسيا حق النقض )الفيتو( ضد أي محاولة من جانب 

مجلس األمن إلحالة الوضع إىل املحكمة. وقد تم تقديم عدة قضايا يف بلدان أوروبية 

مبوجب مبادئ الوالية القضائية العاملية وخارج حدود الدولة،14 ولكن حسب معرفة 

املركز السوري، مل تتضمن أي قضية من القضايا حتى تاريخه ادعاءات بالتعرض لعنف 

جنيس وعنف قائم عىل النوع االجتامعي. وعىل الرغم من مذكريت توقيف صدرتا يف 

القضايا املدنية/الجزائية السورية والتحقيقات يف جرائم الحرب )تجميع آذار/مارس 2018(، مركز العدالة واملساءلة، https://cja.org/wp-content/uploads/2018/06/Syria-Cases-Updated-March-2018.pdf )آخر   14

زيارة يف 18 كانون األول/ديسمرب، 2018(.

أملانيا وفرنسا يف عام 2018، ال تزال سلطات إنفاذ القانون األوروبية غري قادرة عىل 

الوصول إىل مرتكبي الجرائم من املسؤولني رفيعي املستوى يف سوريا وبالتايل يتعذر 

عىل تلك السلطات أن تنّفذ أوامر االعتقال يف سوريا. ويف كانون األول/ديسمرب 2016، 

 )IIIM( واملستقلة  املحايدة  الدولية  اآللية  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أنشأت 

ومتكني جمع  القضايئ  الفراغ  ملء  أجل  من  سوريا  املرتكبة يف  الفظائع  يف  للتحقيق 

األدلة وبناء ملفات القضايا إىل حني تأسيس سبيل أكرث شموالً لتحقيق العدالة. ولقد 

جعلت اآللية الدولية املحايدة واملستقلة من التحقيقات يف العنف الجنيس والعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي أولوية معلنة، ولكن ما زال الوقت مبكراً جداً لتحديد ما 

إذا كان الناجون سيتمتعون بقدر أكرب من الوصول للعدالة كنتيجة لعملها. ويتوقع 

املركز السوري أن تستفيد اآللية الدولية املحايدة واملستقلة والهيئات القضائية املحلية 

من تقارير كهذا التقرير، وسوف تستمر اآللية يف التعامل مع املركز السوري ورشكائه 

ومراكز توثيق أخرى مامثلة يف التحقيق يف ادعاءات العنف الجنيس والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي واسعة االنتشار يف سوريا.

لتلبية  محددة  بربامج  أخرى  انتقالية  عدالة  آليات  إنشاء  يجب  املستقبل،  ويف 

احتياجات الناجني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي. وميكن أن 

تشمل برامج جرب الرضر تدابري جامعية إلنشاء أنواع خدمات الدعم املوصوفة أعاله. 

وميكن للجنة الحقيقة أن تحقق وتكشف للعلن الجرائم التي ارتكبها مسؤولو الدولة 

عىل  الذكرى  إحياء  برامج  تصميم  وميكن  للدولة.  التابعة  غري  املسلحة  والجامعات 

وجه التحديد للتصدي لجرائم العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

مام يساعد عىل القضاء عىل وصمة العار املتصلة بتجربة الناجني والناجيات وخلق 

مساحة أكرب أمامهم لإلبالغ. وأخرياً، من الرضوري إجراء عملية إصالح مؤسيس شاملة 

يتم  ال  حتى  واملساءلة  لإلنفاذ  آليات  ينشئ  أن  اإلصالح  هذا  شأن  ومن  سوريا.  يف 

التهاون مع االنتهاكات املؤسسية أو التغايض عنها. ويجب مقاضاة مرتكبي الجرائم 

الذين يستخدمون مناصبهم الستغالل األشخاص يف املعتقل أو يف منازلهم أو يف نقاط 

التفتيش بأقىص عقوبة ينص عليها القانون. ويف غضون ذلك، يجب منح اللجنة الدولية 

املراقبة املامثلة إمكانية الوصول غري املقيد  للصليب األحمر وغريها من مجموعات 

إىل مراكز االعتقال ومراكز الرشطة السورية حيث تم اإلبالغ عن وقوع حاالت العنف 

الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي. ويجب أن يتم تصميم وإنشاء كل هذه 

الربامج بناء عىل فهم لألدلة وبتعاون وثيق مع الناجيات والناجني لضامن أن تكون 

متناغمة مع رؤاهم واحتياجاتهم. 
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الخالصة والخطوات التالية

االغتصاب،  بأن  لالعتقاد  معقولة  أسباباً  السوري  املركز  جمعها  مقابلة   56 شملت 

الجنيس،  والتحرش  الجنيس،  بالعنف  والتهديد  الجنيس،  للعنف  األخرى  واألشكال 

وقعت يف  والطبية  اإلنجابية  الرعاية  إىل  الوصول  وعدم  الجنسية،  األعضاء  وتعذيب 

مرافق االعتقال، وخالل املداهامت املنزلية، وعند نقاط التفتيش، مع وقوع الغالبية 

العظمى منها أثناء االعتقال. وليس من السهل سواء للناجني أو الباحثني توثيق حوادث 

العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي أو تحليلها أو اإلبالغ عنها. وإن 

الوحشية التي تم وصفها يف املقابالت هي أكرث من مجرد إعادة رواية بشعة وصادمة 

كانت  ولقد  إجراء.  التخاذ  دعوة  هي  بل  والناجني،  الناجيات  تجارب  من  للعرشات 

االعتقال، حيث  يستمر  بينام  العقاب  اإلفالت من  إطار  تعمل يف  الدولة  أمن  قوات 

النوع  القائم عىل  والعنف  الجنيس  للعنف  واألطفال عرضة  والنساء  الرجال  يزال  ال 

الذين  أولئك  ويحتاج  الدويل.  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  من  وغريه  االجتامعي 

خرجوا من االعتقال ولديهم ندوب جسدية ونفسية جرّاء سوء املعاملة التي تعرضوا 

إليها إىل دعم من أجل مواصلة عملية الشفاء وإتاحة سبيل للوصول إىل آليات العدالة 

التي ميكن أن تعالج مظاملهم. وباإلضافة إىل ذلك، يدعو املركز السوري إىل:

اللجنة  قبل  من  سوريا  يف  االعتقال  مراكز  إىل  املقيد  وغري  الفوري  الوصول   •

الدولية للصليب األحمر واملنظامت املامثلة؛

املعتقلني  عن  اإلفراج  بجعل  سوريا  إىل  الخاص  املتحدة  األمم  مبعوث  قيام   •

ومراقبة مرافق االعتقال أولوية قصوى يف املفاوضات ودعم إدراج إطار العدالة 

االنتقالية يف أي اتفاق سالم نهايئ؛

حتى  السالم  عملية  يف  الناجني  شمول  بذلك،  األمني  الوضع  يسمح  عندما   •

يتمكنوا من التشارك يف تجاربهم مبارشة مع األطراف املفاوضة، واملشاركة يف 

تصميم عمليات العدالة؛

قيام مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بإحالة الوضع يف سوريا إىل املحكمة   •

الجنائية الدولية؛

استمرار اآللية الدولية املحايدة واملستقلة يف اعتبار العنف الجنيس والعنف   •

القائم عىل النوع االجتامعي من األولويات والعمل مع املركز السوري وغريه 

من مجموعات التوثيق ومنظامت املجتمع املدين والناجني أنفسهم للحصول 

عىل األدلة والتحقيق يف الجرائم؛

استمرار التدريب يف التحقيقات املتعلقة بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل   •

النوع االجتامعي، والسيام بشأن كيفية إجراء تحقيقات حساسة مع الحصول 

عىل التفاصيل الالزمة للمالحقات الجنائية  عىل سبيل املثال طرح أسئلة الحقة 

عند مقابلة أشخاص مرتددين. 

تبّني مجموعات توثيق أخرى لسياسات املوافقة املستنرية التي تشمل التشارك   •

باملقابالت مع اآللية الدولية املحايدة واملستقلة وغريها من الجهات الفاعلة 

التحقيقات  يف  لالستخدام  قابلة  األدلة  هذه  تكون  ليك  العدالة  مجال  يف 

واملحاكامت الجنائية؛

العدالة  مجال  يف  الفاعلة  والجهات  اإلنسان  حقوق  منظامت  جميع  قيام   •

التي تعمل عىل توثيق العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

مع  عالقات  ببناء  سوريا  يف  الدويل  للقانون  األخرى  الجسيمة  واالنتهاكات 

مقدمي الخدمات وإحالة أولئك الذين تقابلهم إىل خدمات دعم الناجني.

استمرار التمويل من أجل التحقيق واإلبالغ عن كل من االنتهاكات التي تُرتكب   •

يف مراكز االعتقال وجرائم العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

التي تُرتكب يف سوريا؛

املرتبطة  املجتمعية  الوصمة  معالجة  يف  للمساعدة  التوعية  أنشطة  دعم   •

بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.

هناك  التوثيق،  مجموعات  إحدى  مع  تجربته  يشارك  ناٍج  أو  ناجية  لكل  وبالنسبة 

الوصول  يستطيعون  ال  أو  اإلبالغ  من  يخافون  الذين  األشخاص  من  الكثري  شك  بال 

إىل املحققني. وباستخدام الدروس املستخلصة من تحليل املقابالت املوصوفة يف هذا 

من  والتوثيق  املقابلة  منهجية  عىل  تعديالت  بإجراء  السوري  املركز  سيقوم  التقرير، 

عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  حاالت  يف  والشهود  الناجني  إىل  الوصول  أجل 

القيام بذلك،  النوع االجتامعي وجمع معلومات أكرث تفصيالً واستهدافاً. ومن خالل 

العنف  عن  واإلبالغ  التحليل  مواصلة  من  متكنه  أقوى  أدلة  السوري  املركز  سيجمع 

الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف النزاع السوري، داعياً إىل إقامة عدالة 

لإلفالت من  يضع حداً  الذي  األمر  الناجي،  أو  الناجية  يركِّزان عىل  وإصالح مؤسيس 

خيار  لديهم  ليس  أنه  يشعرون  الذين  وأولئك  باإلبالغ  قام  من  كل  العقاب ملصلحة 

سوى البقاء صامتني.






