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 شكر وتقدیر

وثق ھؤالء الناجون  قدأن تعرب عن شكرھا وتقدیرھا للرجال الشجعان الذین تُشكل قصصھم أساس ھذا التقریر.  LDHR تود منظمة
في سبیل منح صوٍت ألولئك الذین ما زالوا محتجزین ومحاولة  LDHR حاالتھم ووافقوا على مشاركة قصصھم في تقاریر منظمة

 .المساعدة في إحداث التغییر الضروري جداً 

ھذه الفرصة لتوجیھ الشكر ألطبائھا الخبراء المتفانین الذین عملوا بال كلل إلعداد التقاریر الطبیة مع الناجین  LDHRمنظمة مر تستث كما
 یستند ھذا التقریر على عملھم الرائع.  والذيفي ظّل ظروف بالغة الصعوبة، 

صیاغة ھذا التقریر، وشریكنا الدولي، منظمة سینرجي  لمساعدتھم في LDHRحقوق اإلنسان في منظمة  محاميكما نتوجھ بالشكر إلى 
 .من أجل العدالة على مساھمتھا

ا.ونحن ممتنون للغایة للتمویل والدعم الذي تلقیناه من مانحن

اللغات: العربیة واإلنكلیزیة  

D.B :تصمیم الرسوم

حقوق النشر © منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان  ، أذار  2019 
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الملخص التنفیذي
حول مراكز االحتجاز السوریة. ویرّكز على العنف الجنسي ضد  LDHRھذا التقریر ھو الثالث ضمن سلسلة تقاریر منظمة 

 الرجال والفتیان. 

على عكس االفتراضات التقلیدیة، ال یقتصر العنف الجنسي خالل فترات النزاع على النساء والفتیات. إذ یقع الرجال والفتیان 
ً ضحایا لھ أیض ً للغایة.. في الواقع، قد یكون معدل انتشار العنف الجنسي ضد ا 1الذكور في بعض حاالت النزاع مرتفعا

ومع  
ذلك، فلم یكن ھناك تركیز كبیر على حاالت العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان. ولم یتم االعتراف بھا أو فھمھا بشكل جید. 

2إلى عمل أو استجابة أو مساءلة متماسكة ومتسقة. لھذه الحاالتوفضالً عن ذلك، لم یترجم أي تحدید 
ندرة البیانات "إن  

المنھجیة حول الضحایا من الذكور مسألة إشكالیة: فھي تبین أن التوقعات الجنسانیة المنتشرة حول أدوار النساء والرجال (على 
الباحثین وواضعي السیاسات على حد سواء من تحلیل  یمتنع الحرباعتبار النساء كضحایا والرجال كجناة فقط) في زمن 

من شأن اإلبالغ األكثر اتساقاً عن حدوث أشكال  [...]	األسئلة الدائرة حول قضیة العنف الجنسي في زمن الحرب بطریقة فّعالة.
ومحامي الدفاع العنف الجنسي ضد الذكور وأشكالھ وأنماطھ وانتشاره، أن یساعد المحققین الدولیین والمدعین العامین 

 3."والمحامین والقضاة، مما یؤدي إلى زیادة االعتراف القانوني بھذه االنتھاكات

فیما یتعلق بالتحلیل، فإّن العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان متجذر في نفس المعاییر الجنسانیة ودینامیكیات الصراع المؤذیة 
ذاتھ الذي تحملھ األیدي ذاتھا، ویُستخدم كأداة منھجیة إلذالل وكسر إنھ سالح الحرب  كحال العنف ضد النساء والفتیات.

المعارضة، والسیطرة على األفراد وتدمیرھم، إلى جانب عائالتھم ومجتمعاتھم، وكسر أي إرادة للوقوف في وجھ أولئك القابعین 
 4في السلطة.

 انظر إلى قسم مدى االنتشار الوارد أدناه.1 
) 27) "الضحایا غیر المعترف بھم: العنف الجنسي ضد الرجال في أوضاع النزاع بموجب القانون الدولي" (2009انظر على سبیل المثال إلى داستن لویس (2 

استجابات األمم المتحدة على العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان في حاالت النزاع المسلح، :) 2010(مجلة وسكنسون القانونیة الدولیة: ساندیش سیفاكوماران 
 .239، الصفحة 2010، مارس  877، العدد 92المجلة الدولیة للصلیب األحمر، المجلد 

عیة: معالجة األذیة الجنسانیة في المحاكم الجنائیة الدولیة"، ) "العنف ضد الرجال والفتیان في النزاعات المسلحة أو الفظائع الجما2014فالیري أوستیرفیلد (3 
 .119، 116، 109المنشورات القانونیة، الصفحات 

 .276-253، 18) "العنف الجنسي ضد الرجال في حاالت النزاع"، المجلة األوروبیة للقانون الدولي 2007انظر على سبیل المثال إلى ساندیش سوفاكوماران (4 
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بأّن:  سارة تشینوویث وجدت دراسة أجرتھا5رّكز عدد قلیل من التقاریر على العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان في سوریا.
المستكشفة للعنف الجنسي ضد الرجال والفتیان في األزمة السوریة، وتوفر نقطة تلقي ھذه الدراسة الضوء على القضیة غیر "

ھناك حاجة لمزید من االھتمام لفھم نطاق وطبیعة وتأثیر العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان بشكل  انطالق لمزید من التحقیق.
من أن مدى العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان على الرغم  تلبیة احتیاجات الناجین من الذكور.للسبل وكذلك إیجاد اأفضل، 

الناجین  كجمیع-إنھم  ال یزال غیر واضح، إال أننا نعلم أن ... الرجال والفتیان السوریین كانوا وما زالوا عرضة للعنف الجنسي.
 الجنسي.من العنف 

ا الفھم فلو أسأن وجھود المساءلة عن العنف الجنسي ضد الذكور. االستجابةفتراضات وسوء الفھم بمعظم تحیط الخرافات واال
طفي لدى تؤثر الصدمات والضرر العا والتشخیص وقللنا من قیمتھا، فسنفشل في توفیر نقاط الوصول أو دعم عملیة التعافي.

 ي تؤثر على الناجین ما لمالرجال على النساء واألطفال والمجتمعات واألجیال القادمة. ولن نتغلب على الوصمة العمیقة الت
یؤدي عدم وجود البیانات واالتجاھات المنتظمة إلى  نتحدث عما حدث ونحرص على نقل الوصمة من الضحیة إلى الجناة.

6.ھمومجتمعات ھمخطر آخر على عملیة تعافي الناجین السوریین وأسر

 كما یتبین من -رافات واالفتراضات والوصمات یمكن أن تتأثر كل مرحلة من مراحل إجراءات العدالة الجنائیة بنفس الخ
انونیة ذات الصلة بالنسبة لمختلف أنواع العنف الجنسي ضد الذكور التي حددھا الناجون قمناقشة ھذا التقریر لالجتھادات ال

األعراض، و بدءاً من اإلخفاق في التحقیق، والفشل في طرح األسئلة الصحیحة، واإلخفاق في التعرف على العالمات السوریون.
والخوف من اإلفصاح، واإلخفاق في توجیھ االتھامات وفي تقدیم األدلة، والفشل في إدانة ھؤالء الجناة ومحاسبتھم على جرائمھم 

 بشكل كامل.

) "أبقینا علیھا في قلوبنا: العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان في األزمة السوریة" 2017تقریر لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة، سارة تشینوویث ( بشكل رئیسي،5 
 یان في سوریا وتركیا".) "مدمرون من الداخل: العنف الجنسي ضد الرجال والفت2018(مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة)، ومشروع "كل الناجین" (

6	Chenowyth,	ibid,	p.67..	
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والمتعلقة بالمعتقلین الذكور ودراسات الحالة  LDHRتقریراً من تقاریر الخبراء الطبیین في منظمة  138واستناداً إلى مراجعة 
التي تلخص األنماط والنتائج في مجموعة الحاالت الواسعة، یستكشف ھذا التقریر أنواع وسیاقات وأنماط  15المتعمقة الـ 

تسعى و وانتشار (ضمن مجموعة الحاالت) وتأثیر العنف الجنسي ضد الذكور في مراكز االحتجاز التابعة للحكومة السوریة.
	من خالل القیام بھذا إلى ما یلي:  LDHRمنظمة 

تشكیل إضافة إلى حجم العمل المبذول بشأن العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان، ال سیما في السیاق السوري؛•
	العنف الجنسي ضد الذكور وفھمھا بشكل أفضل؛ 7"حاالت حدوث وسیاق ونمط" إدراكالمساھمة في  •
مجموعة أكثر اتساقاً من نقاط الوصول وخدمات الدعم، والتي تلبي االحتیاجات وتستجیب للتأثیر على المساعدة في تشكیل  •

	الناجین من الذكور،
تكوین صورة واضحة للعنف الجنسي ضد الذكور ألغراض التحقیقات والمحاكمات والمساءلة في سوریا. •

فیز نقاش ھام وطال انتظاره داخل المجتمعات السوریة، أن یتمكن ھذا التقریر من تح LDHRواألھم من ذلك، تأمل منظمة 
 ومعالجة وصمة العار، وفتح المسارات أمام الناجین من الذكور للمساءلة والدعم والتعافي.  الحد من الممنوعاتو

84,1%
15,2%
15,9%

3,2%
13,8%

8,7%
1,4%

4,3%
23,9%

6,5%
45,6%

42,7%
أي حالة عنف جنسي تم اإلفصاح عنھا 87,7%12,3%

 أكثر من نوع واحد من العنف الجنسي
 حاالت العنف الجنسي باستثناء التعریة القسریة

 االغتصاب
 أحد أنواع العنف ضد األعضاء التناسلیة

 ربط القضیب
حرق األعضاء التناسلیة
ضرب األعضاء التناسلیة

صعق األعضاء التناسلیة بالكھرباء
اإلذالل الجنسي الجماعي

المشاھدة القسریة للعنف الجنسي
التھدید بالعنف الجنسي

التعریة القسریة

تمت التي الحاالت مجموعة في الجنسي العنف
مراجعتھا

 نعم        ال 

�  تمت مراجعتها مجم�ع الحاالت ال��

• 
 �
الجدول أ :إن�شار و أنماط العنف الج��� ضد الذكور ��
.ldhrights.org	
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فالیري أوسترفیلد، المصدر ذاتھ..	7	
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 %42.7منھا عن شكل واحد من العنف الجنسي، وأبلغ  %87التي جرت مراجعتھا، أبلغ  138ومن بین التقاریر الطبیة الـ 
	منھا عن 

أكثر من شكل من العنف الجنسي، وكانت نصف ھذه الحاالت قد أفصحت عن حاالت عنف جنسي غیر التعري القسري. وأبلغ 
من الحاالت أشكاالً من التھدید بالعنف  %15ما یقارب من ثلث الذكور عن اعتداءات مباشرة على أعضائھم التناسلیة. وسجلت 

 من الرجال والفتیان عن حاالت التعري القسري.  %84بینما أبلغ الجنسي أو المشاھدة القسریة للعنف الجنسي، 

أظھر التحلیل المعمق لدراسات الحالة الخاصة بالناجین الذكور الخمسة عشر ضمن االحتجاز أّن تأثیر العنف الجنسي كان 
وترد اآلثار  في مجتمعاتھم.مما أثر على حیاتھم الیومیة، وعالقاتھم مع أسرھم، ومشاركتھم ومكانتھم  األمد,مدمراً وطویل 

الجسدیة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي تم اإلبالغ عنھا من قبل الناجین الذكور في دراسات الحالة بالتفصیل الحقاً في 
یة )، واللقطات االسترجاع٪93كانت األعراض األكثر انتشاراً في مجموعة دراسات الحالة ھي الحزن واالكتئاب ( ھذا التقریر.

)، والتأثیر على ٪73)، والخوف والقلق (٪80)، والعزلة الذاتیة (٪87)، والغضب (٪93أو الذكریات/ األفكار االقتحامیة (
وتجدر  ).٪73)، وفرط التیقظ أو زیادة ردود الفعل المفاجئة (٪73)، والكوابیس (٪73)، واألرق (٪73العالقات الوثیقة (

في حین أفصح أكثر من نصفھم عن  معاناتھم من العجز الجنسي أو العقم بعد االحتجاز. كانوا قد أبلغوا عن ٪60اإلشارة إلى 
وقد تعرض ثلثا ھذه المجموعة للتشرید من منازلھم / بلداتھم عقب االعتقال،  ).٪53شعورھم الدائم بالعار أو اللوم أو الذل (

 إما كنازحین داخلیاً أو كالجئین في البلدان المجاورة.
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من المھم فھم ھذه التأثیرات ألسباب عدیدة، لیس أقلھا ضمان الرعایة والدعم والتعافي للناجین من الذكور وأسرھم ومجتمعاتھم. 
وقد أظھرت الدراسات التي أجریت على االحتیاجات والرعایة النفسیة واالجتماعیة النفسیة السوریة أنّھ من المستبعد أن یلجأ 

8مساعدة.الرجال السوریین لطلب ال
تھدد و نتشار وفي ضوء العواقب التي تغیروبالنظر إلى النتائج التي توصلنا إلیھا بشأن اال 

 حیاة الناجین وأسرھم، بات من الضروري أن یتم العثور على طریق لتلبیة احتیاجات الناجین على نحو أفضل.

التابعة لدراسات الحالة، فقد ارتكب ضباط  LDHRواستناداً إلى العنف الجنسي الموضح في تقاریر الخبراء الطبیین في منظمة 
وعمالء النظام السوري الجرائم الدولیة التالیة، وال سیما من خالل استخدامھم العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان في مراكز 

 ریة:االعتقال التابعة للحكومة السو

الصعق  -االغتصاب والتعقیم القسري وغیره من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة (العنف ضد األعضاء التناسلیة  
بالكھرباء والحرق والتشویھ والربط واإلذالل الجنسي والتعري القسري والتھدید بالعنف الجنسي والمشاھدة القسریة للعنف 

	وكلھا تُعتبر جرائم ضد اإلنسانیة. واالضطھاد،الجنسي)، فضالً عن التعذیب 

االغتصاب والتعقیم القسري وغیره من أشكال العنف الجنسي التي تشكل انتھاكاً خطیراً للمادة الثالثة المشتركة، كاالعتداء على  •
ذیب، والمعاملة القاسیة والتعالكرامة الشخصیة، وال سیما المعاملة المھینة والمذلة، واالعتداء على الحیاة، بما في ذلك التشویھ 

وإخضاع األشخاص الواقعین تحت السیطرة للتشویھ غیر المبرر بتلقي الشخص المعني للعالج الطبي أو عالج األسنان أو 
العالج في المستشفى ولم ینفذ لمصلحتھ، والذي یسبب الوفاة أو یھدد بشكل خطیر صحة ھذا الشخص أو األشخاص باعتبارھا 

	لقوانین وأعراف الحرب في نزاع مسلح غیر دولي. انتھاكات خطیرة

 وكما لوحظ في مواضع أخرى، ھناك أدلة واضحة وموثقة جیداً على جرائم أخرى ارتكبت فیما یتعلق باالحتجاز في سوریا.

تس، أتیو، أ.، كو-ستوتزیل، جیھ. ب.، یوسف، أ.، جیفي بھلول، ھـ.، براكیل-انظر حسن، جي، كیرمایر، إل جیھ، میكي بیرادا أ.، كوش، سي، الشماي، ر.، دیفیل8 
الثقافة الشعبیة، السیاق والصحة العقلیة والرفاه النفسي واالجتماعي للسوریین: مراجعة لموظفي دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي أ.، سونغ، س. وفینتیفوغل، 

 .35-34، الصفحات  2015ع المسلح. جنیف: مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین، نزااالجتماعي الذین یعملون مع السوریین المتأثرین بال

•
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 التوصیات
 إلى السلطات السوریة: 

ً ما یتوجب علیھا القیام بھ إلیقاف الجرائم  ضد اإلنسانیة، بما في ذلك التعذیب والعنف الجنسي تدرك الحكومة السوریة تماما
وسوء المعاملة وغیر ذلك من األفعال التي ترتكبھا قوات األمن لدیھا بطریقة منھجیة ومنظمة، لكسر إرادة أولئك الذین 

	:تقوم بما یلي ونكرر دعوتنا إلى الحكومة السوریة لـكي یعارضونھا سیاسیاً.
	المتعلقة بالعنف الجنسي والتعذیب وغیر ذلك من ضروب سوء المعاملة. اوسیاساتھ اإنھاء ممارساتھ •
	لن یتم التسامح مع مثل ھذه التجاوزات على اإلطالق. الحكومیة بأنّھتوضح لجمیع القوات والمیلیشیات  •
 2258و  2191و  2165و  2139األرقام االمتثال فوراً ودون قید أو شرط لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات  •

من خالل "اإلفراج الفوري عن جمیع األشخاص المحتجزین تعسفیاً، بدءاً بالنساء واألطفال، فضالً عن المرضى  2332و 
والجرحى وكبار السن وموظفي المساعدة اإلنسانیة والصحفیین" إقراراً منھا بأّن كّل یوم إضافي في االحتجاز یعني مزیداً من 

	لظروف غیر اإلنسانیة ویشكل تھدیداً وشیكاً للحیاة.التعذیب والعنف الجنسي وا
اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع سجناء الرأي واألشخاص المحتجزین لمجرد ممارستھم السلمیة لحقوق اإلنسان  •

	الخاصة بھم أو آلرائھم السیاسیة أو بسبب ھویتھم.
التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة ومعاملتھم معاملة التأكد من حمایة جمیع األشخاص المحرومین من حریتھم من  •

	إنسانیة، حسبما تقتضي المعاییر الدولیة، بما في ذلك قواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء (قواعد ماندیال).
الفوري غیر  لجنسي بالوصولالسماح للمراقبین الدولیین وأخصائیي الرعایة الصحیة وفرق االستجابة المتخصصة في العنف ا•

	المقید إلى جمیع األماكن وأّي مكان یخضع لسیطرتھا ویوجد فیھ أشخاص محرومون من حریتھم.
إلغاء استخدام المحاكمات الجائرة ومقاضاة المدنیین في المحاكم العسكریة، وإلغاء المحاكم العسكریة المیدانیة، وإصالح أو  •

للمعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة، في القانون والممارسة، وإلغاء عقوبة اإلعدام على  إلغاء "محكمة مكافحة اإلرھاب" وفقا
	الفور.

األكثر صرامة فیما یتعلق باإلجراءات المتعلقة بأي جرائم محتملة تفرض علیھا  الدولیة العادلةضمان احترام معاییر المحاكمة  •
	ھذه العقوبة.

ن والسماح لھم بالتواصل مع المحامین وممارسة حقھم في الطعن في قانونیة الحرص على تسجیل جمیع األشخاص المحتجزی •
	اعتقالھم أمام محكمة مستقلة ومحایدة.

جمیع المعتقلین في سوریا، بما في ذلك مصیر  وجودأماكن المعلومات التي یحتفظون بھا بخصوص لجمیع  الفوريالنشر  •
	.2011جمیع من توفوا أثناء االحتجاز منذ مارس لعام 

ضمان حصول المعتقلین على الرعایة الصحیة الالزمة واحتجازھم في أماكن معلنة، والسماح لھم باستقبال زیارات منتظمة  •
	من قبل عائالتھم.

إبالغ األسر بمصیر جمیع األشخاص المحتجزین ومكان وجودھم ووضعھم القانوني، وتیسیر عملیة تحدید مواقع الرفات  •
	لرد على جمیع الطلبات المعلقة في ھذا الصدد.وتعرف الطب الشرعي علیھا، وا

الحرص على التحقیق في جمیع تقاریر العنف الجنسي والتعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة، ومحاكمة األشخاص  •
ایا حالمشتبھ في مسؤولیتھم عن ھذه االنتھاكات أمام محاكم مدنیة وفقاً للمعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة، فضالً عن حصول الض

	على تعویض كامل.
التعاون بشكل كامل مع اآللیة الدولیة الحیادیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة وتیسیر إجراء تحقیقاتھا دون عوائق  •

بشأن جمیع ادعاءات الجرائم بموجب القانون الدولي، واالنتھاكات والتجاوزات التي یشملھا القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
	نون اإلنساني الدولي.والقا

	االنضمام كدولة طرف في البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب. •

•
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	إلى المجتمع الدولي:
اتخاذ جمیع الخطوات الممكنة لضمان إطالق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین في سوریا كأولویة قصوى وعدم التعامل مع  •

	جدول األعمال من خالل المفاوضات.قضیة المعتقلین باعتبارھا نقطة ضمن 
	إبقاء ھذه القضیة على رأس جدول األعمال إلى أن یتم إطالق سراح جمیع المعتقلین بشكل آمن أو استرداد رفاتھم. •
األخالقیة واإلنسانیة للعمل على وقف ومنع حدوث المزید من الجرائم الدولیة في سوریا من خالل اتخاذ  االستجابة لمسؤولیاتھ •

ال وللتصدي لھذه الجرائم وإرس للتقاضي شاملةلخطوات الممكنة لوضع حد لإلفالت من العقاب، وتوفیر آلیة قضائیة جمیع ا
	رسالة واضحة مفادھا أّن الجرائم المماثلة لن تمر دون مساءلة.

عن االعتقال التعسفي واالحتجاز غیر القانوني، واالختفاء القسري،  المحتملینإجراء تحقیق شامل ومقاضاة المسؤولین  •
	والتعذیب، والمعاملة القاسیة والالإنسانیة، والعنف الجنسي الذي كان سمة أساسیة في نظام االحتجاز لدى الحكومة السوریة.

ضد الذكور وبرمجتھا والتصدي ضمان قیام نظام مجموعات العمل المشتركة بین الوكاالت بدمج االستجابة للعنف الجنسي  •
	لوصمة العنف الجنسي ضد الذكور في تنسیقھا ومنعھا وحمایتھا وبرمجتھا، وضمان دعمھا وتنسیقھا للجھود المحلیة.

نظام إدارة المعلومات الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بتسجیل حاالت العنف الجنسي ضد الذكور  قیام ضمان •
	واإلبالغ عنھا بشكل مالئم، فضالً عن تسجیل أنماطھا ورصد مدى انتشارھا في سوریا.

نسي للناجین من التعذیب والعنف الج مساندة تنمیة وتوسیع واستدامة الدعم السوري، على المدى الفوري والبعید على حد سواء، •
	أثناء االحتجاز، وال سیما المساعدة على بناء قدرات تخصصیة في مجال االستجابة الحتیاجات الناجین من الذكور.

إدراك أھمیة وزیادة التوعیة حول االستجابات المتكاملة للعنف الجنسي ضد الذكور عبر البرامج اإلنسانیة وغیرھا من البرامج،  •
	التأثیر أو الحد من االستجابة التي توجد حاجة ماسة إلیھا للنساء والفتیات. دون

وصول ومسارات إحالة وإجراءات تشغیل قیاسیة وخدمات دعم مدققة سریة وآمنة ومالئمة  طانق تعزیزأو  وإنشاء مراجعة •
المراجعات والبرامج الرامیة إلى للناجین من العنف الجنسي ضد الذكور فیما بین المجتمعات السوریة وفي داخلھا، ودعم 

	معالجة الوصمة الھیكلیة داخل منظمات تقدیم الخدمات.
دعم االستجابة األولیة والمبادرات المجتمعیة السوریة لالستجابة للعنف الجنسي ضد الذكور، بما في ذلك تعزیز التوعیة  •

	المجتمعیة وجھود معالجة وصمة العار.
على كسر الحواجز التي تعترض وصول الرجال والفتیان السوریین إلى خدمات الدعم، بما دعم البحوث والبرامج التي تركز  •

	في ذلك خدمات الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي على وجھ الخصوص.
تطویر عملیة إصالح نظام األمن واالحتجاز في سوریة على المدى العاجل والبعید لضمان عدم حدوث إساءة ودعم المطالبة بـ  •

	المعاملة في نظام االحتجاز السوري مرة أخرى.

	المستقلة لألمم المتحدة والمنظمات األخرى التي تعمل من أجل تحقیق العدالة:إلى اآللیة الدولیة الحیادیة 
ات مضمان االعتراف الكامل بالعنف الجنسي ضد الذكور بكافة أشكالھ والتحقیق فیھ وتحلیلھ وإبرازه في بناء القضایا وأي اتھا •

	الفاعلة األخرى في میدان العدالة والتي تستفید من عملھا على اتخاذ الخطوات ذاتھا. وتشجیع الجھاتیتم توجیھھا، 
ضمان حصول جمیع الموظفین على التدریب والتوعیة األساسیة بشأن العنف الجنسي، بما في ذلك التدریب على المعارف  •

	سي ضد الذكور وكیفیة االستجابة لھ.والمھارات بشأن التحقیق في حاالت العنف الجن
التأكد من أن التزامھا بضمان مسارات واضحة لإلحالة إلى الخدمة یتضمن اعتبارات ودعماً منسجمین لنقاط الوصول وخدمات  •

الدعم المناسبة التي ال تستجیب للناجیات فحسب بل للناجین من الذكور أیضاً، حیث تكون ھناك حاجة إلیھا داخل المجتمعات 
	السوریة أو بالقرب منھا.

إعطاء األولویة لجمع األدلة وإعداد لوائح االتھام فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز االعتقال السوریة، وضمان اتخاذ  •
	جمیع التدابیر الالزمة لمحاسبة الجناة بشكل عادل وفّعال.

	إلى المجتمع المدني السوري، لیعملوا سویة من أجل: 
	لإلفراج عن جمیع المعتقلین السیاسیین المحتجزین في سوریا.الدعوة  •
توحید وتجمیع جمیع البیانات المحتفظ بھا بخصوص أولئك الذین یُعتقد أنھم ما زالوا رھن االحتجاز في سجل شامل یمكن  •

	استخدامھ للعثور علیھم.
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•

لك ل والنساء والفتیات والفتیان) وأسرھم، بما في ذالتعاون لضمان توفیر شبكات الدعم والرعایة الشاملة لجمیع الناجین (الرجا
	الخدمات الطبیة والنفسیة االجتماعیة وخدمات الحمایة وإعادة التأھیل والخدمات القانونیة.

النظر في األثر الجنساني لالحتجاز والتعذیب والعنف الجنسي والتفكیر في سبل لضمان حصول الرجال والنساء والفتیان 
	عم الذي یحتاجون إلیھ.والفتیات على الد

إطالق مناقشات وأنشطة توعویة في المجتمعات المحلیة للحد من وصم العنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الذكور،  •
اصرة مناقشات والمنتدیات التوعویة، ومنالوتشجیع نقاط الوصول والدعم المقدم للناجین، بما في ذلك الرجال والفتیان، من خالل 

	، والتصدي للمسائل المتعلقة بالعنف الجنسي على وجھ الخصوص وإنشاء جمعیات ومراكز دعم للضحایا.قضایاھم
ة الصحخدمات العمل معاً البتكار طرق للحد من العوائق التي تحول دون حصول الناجین من الذكور على الخدمات، ال سیما  •

	النفسیة والدعم النفسي االجتماعي.
اقتراح إصالحي بشأن االحتجاز واالتفاق علیھ واستخدامھ من أجل تلبیة االحتیاجات العاجلة، بما العمل سویة من أجل تطویر  •

في ذلك معالجة ودعم المعتقلین، فضالً عن تطویر نظام احتجاز یتوافق مع معاییر حقوق اإلنسان ویخضع للمراقبة والتفتیش 
	واإلشراف المستقلین.

•
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 :المنھجیة
یقوم األطباء الخبراء المدربون في منظمة أطباء ومحامون من أجل حقوق اإلنسان بإجراء تقییمات طبیة مھنیة ملتزمة 

ببرتوكول اسطنبول، وھو عبارة عن دلیل سلسلة التدریب المھني لألمم المتحدة رقم )8( من أجل التحقیق الفعال وتوثیق 
التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة. ویطبق بروتوكول اسطنبول المعاییر 

واإلجراءات الدولیة المتعلقة بكیفیة التعرف على عالمات التعذیب وأعراضھ وتوثیقھا بحیث یمكن أن تكون الوثائق دلیال 
صالحا في المحكمة. یتضمن كل تقییم طبي مقابلة سریریة، وفحصاً بدنیاً وتقییماً نفسیاً. ویسجل الخبیر جمیع النتائج المادیة 

والنفسیة المستخلصة من التقییم. یتم تصویر اإلصابات الجسدیة. وقد یُطلب إجراء اختبارات أو استشارات تشخیصیة، إذا كان 
ذلك من شأنھ أن یساعد الخبیر الطبي على توثیق النتائج الطبیة وتسجیلھا وتقییمھا على نحو أفضل. ثم یعطي الخبیر رأیھ بناًء 

على خبرتھ فیما یتعلق بدرجة االتساق بین األحداث التي تم سردھا والنتائج الطبیة. 

تعتمد منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان على تقاریر الخبراء الطبیین كتطبیق عملي للعلم والطب كدلیل على 
التعذیب والعنف الجنسي وغیرھا من االنتھاكات. أّما بالنسبة إلى الرجال الخمسة عشر الذین تم تسلیط الضوء على قصصھم 

في ھذا التقریر، فقد خضعوا جمیعاً لتقییم الخبراء الطبیین الذي وجد أن النتائج في حاالتھم )سواء كانت إصابة بدنیة أو 
 LDHR نفسیة( كانت متسقة مع التعذیب و/أو العنف الجنسي. ومن أجل توفیر السیاق الالزم لفھم ھذه األحداث، تقوم منظمة

باالعتماد أیضاً على التاریخ والوصف الذي تم سرده عن االحتجاز واألحداث التي تمت خاللھ، وعلى قدر ما تتسق ھذه مع 
 LDHR النتائج الطبیة وتتسق باعتبارھا مجموعة كاملة من األدلة من المجموع الكامل لتقاریر الخبراء الطبیین. كما تشیر

إلى االتساق واالرتباط مع العمل الدقیق للموثقین والمحققین الدولیین الخبراء في عملھم، مثل لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان، وھیومان رایتس ووتش، ومنظمة العفو الدولیة. وقد وضعت ھذه المنظمات معاییر عالیة الستخدام 

المعلومات واالعتماد علیھا، تماشیاً مع منھجیة منظمة LDHR. كما استُخلصت نسب االنتشار للمناطق األخرى المتأثرة 
بالصراع من الدراسات التجریبیة المرموقة. 

قامت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان بإخفاء ھویات الناجین أصحاب الملفات واستخدمت أسماًء مستعارةً بدًال 
من استخدام أسمائھم الحقیقیة. وقد تم ذلك لحمایتھم, خاصةّ في ضوء الصراعات واألخطار التي یمكن أن یواجھونھا في 

مجتمعاتھم المحلیة والخطورة التي قد تترتب علیھم أو على أسرھم. ویتم القیام بھذا تماشیاً مع الممارسات الفضلى ومبدأ "ال 
تسبب األذى" . تقوم منظمة LDHR قبل التقییمات الطبیة وبحرص بمناقشة كلٍّ من الناجین حول الكیفیة التي یرغبون 

باستخدام تقریرھم أو معلوماتھم بھا  .لذلك أدرجت LDHR فقط تقاریر الناجین الذین وافقوا على استخدام ملفاتھم في تقاریر 
حقوق اإلنسان الخاصة بالمنظمة لرفع مستوى الوعي والسعي الى اتخاذ اجراءات ضد الجرائم واالنتھاكات المرتكبة خالل 

االحتجاز وإعطاء صوت لكل الناجین والمفقودین حالیا في ظلمة وفساد السجون والمعتقالت في سوریة. ھناك العدید من 
العوائق الثقافیة والمجتمعیة لمناقشة االعتقال وما یحدث خاللھ، ال سیما فیما یتعلق بالعنف الجنسي السائد في  باالمتنان الشدید 

لھؤالء الرجال لمساھمتھم في كسر ھذه المحظورات، ولضمان فھم أفضل LDHRاالحتجاز. تشعر منظمة للعنف الجنسي 
ضد الرجال والفتیان في سوریا وتعزیز إمكانیة وصول الرجال الناجین من العنف الجنسي لتلقي العالج . تقوم  منظمة 

LDHR بإدارة شبكة سریة لدعم الناجین وتقدیم الرعایة لھم بسھولة اكبر.

یركز ھذا التقریر على نظام االحتجاز الحكومي بسبب حجم وانتشار سوء المعاملة وتردي الحالة الصحیة وحاالت وفاة 
المعتقلین المخفیة وراء جدران أماكن االعتقال تلك. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التزامات حقوق اإلنسان - بما في ذلك جمیع 

االلتزامات الدولیة المبینة في ھذا التقریر - تقع أساسا على عاتق الدولة. 
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ً باحتجاز ا LDHRوتقر منظمة  ً أخرى في النزاع متھمة أیضا لمعارضین وتعذیبھم بشكل غیر قانوني، وتنطبق بأّن أطرافا
 في جمیع المجاالت على أي احتجاز غیر قانوني للسجناء السیاسیین، أو احتجازھم دون سبب أو دون حمایة قانونیة.ا توصیاتھ

یة لحقوق لیتم تحلیل النتائج على أساس العناصر المكونة للجرائم الدولیة في القانون الدولي العرفي، وكذلك الصكوك الدو
، إّال إنھا لم تصادق 2000وفي حین قامت سوریا بالتوقیع على نظام روما األساسي في عام  اإلنسان التي تصادق علیھا سوریا.

علیھ. ویبدو من المستبعد، السیما بعد ثماني سنوات من الشلل، أن یُحیل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الجرائم في سوریا 
ءات عدالة كاملة ضد الجرائم في سوریا على القانون امن المرجح أن تستند أي إجر مة الجنائیة الدولیة.إلى اختصاص المحك

إلى أّن تعریف الجرائم في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة  LDHRوتشیر منظمة  الدولي العرفي الساري وقت وقوع األحداث.
 الدولیة ال یعكس القانون الدولي العرفي بصورة دائمة.

صدقت سوریا على الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان (ص= تم التصدیق بتاریخ):
	)1969المعاھدة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة (ص  •
	)1969ھدة الدولیة الخاصة بالحقوق االقتصادیة أو االجتماعیة أو الثقافیة (ص المعا •
	)1969المعاھدة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري (ص  •
) مع البروتكولین االختیاریین المتعلقین بالنزاع المسلح وبیع األطفال.1993اتفاقیة حقوق الطفل (ص  •
	مع التحفظ) 2003جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (ص اتفاقیة القضاء على  •
	)2004اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة (ص  •
	)2005االتفاقیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین (ص  •
	ي.) مع البرتوكول االختیار2009اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (ص  •
 )2008المیثاق العربي لحقوق اإلنسان (الحزب الحاكم، الساري منذ •
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اختارت منظمة محامون وأطباء من أجل اإلنسان عدم تسمیة أو تحدید أي من الجناة واألفراد في ھذا التقریر من أجل ضمان 
اإلجراءات القانونیة الواجبة ومعاییر المحاكمة العادلة والمساءلة الجنائیة الكاملة في المستقبل. وفي الحاالت التي یمنح فیھا 

بإعطاء اسماء الجناة المحتملین وأوصافھم إلى ھیئات التحقیق التي لدیھا والیة إلنشاء  LDHRمة الناجون موافقتھم، تقوم منظ
ملفات جنائیة ضد مرتكبي الجرائم في سوریا أو التي تقدم قوائم بأسماء ھؤالء الجناة إلى مجلس األمن الدولي أو غیرھا من 

 المستقبلیة. الھیئات التي تستخدم مثل ھذه القوائم للمحاسبة والمساءلة
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 الناجون
معتقالً من الذكور، إّال أّن ھذا  138العائدة لـ  LDHRوفي حین استُمّدت نسب االنتشار من تقاریر الخبراء الطبیین لدى منظمة 

رجالً عانوا من العنف الجنسي على ید أولئك الذین كانوا یحتجزونھم. اختیرت  15التقریر یحتوي في صمیمھ على قصة 
ھذا لقصصھم لعرضھا في ھذا التقریر لكونھا تعرض صورة مصغرة ألنواع العنف الجنسي الذي تتم ممارستھ، واألثر المدمر 

حول النساء في االحتجاز، فإّن  LDHRالعنف على الضحایا وأحبائھم ومجتمعاتھم. وكما ھي الحال بالنسبة لتقریر منظمة 
بأي حال من األحوال. فلم یكونوا محتجزین في ذات الزمان  مرتبطینرت تجاربھم في ھذا التقریر غیر الرجال مّمن نش

 ضھم في أماكن االحتجاز ذاتھا، إّال أنّھم لم یكونوا محتجزین سویة. یكون انتھى المطاف ببعوالمكان. وفي حین 

عاماً.  56-20 :معدل األعمار أثناء االحتجاز
 عاماً. 36.2: متوسط األعمار

 .2017-2011: االحتجاز بین عامي
 شھر. 17.8: متوسط مدة االحتجاز

 : أماكن االحتجاز
	إدلب: فرع أمن الدولة وفرع األمن السیاسي.  •
	فرع المخابرات الجویة.حلب:  •
حمص: فرع البالونة وفرع أمن الدولة وفرع المخابرات الجویة وفرع المخابرات العسكریة في الرستن وفرع األمن  •

العسكري.
	حماه: فرع المخابرات الجویة وفرع األمن العسكري. •
	سجن تدمر./تدمر: فرع األمن العسكري وفرع البادیة •
	الالذقیة: فرع األمن السیاسي وفرع األمن العسكري.  •
	فرع المخابرات الجویة في مطار المزة. •
وفرع فلسطین وفرع الخطیب  291وفرع األمن السیاسي وفرع األمن العسكري وسجن صیدنایا والفرع  285دمشق: الفرع  •

.248والفرع  293وفرع األمن السیاسي في الفیحاء والفرع 
	أفرع الشرطة العسكریة: حلب، وإدلب، ودمشق، وحماه، والقابون.  •
السجون المدنیة: سجن حلب المركزي وسجن حماه المركزي وسجن عدرا وسجن حمص المركزي. •

 3.8: متوسط عدد مواقع االحتجاز لكل معتقل

یرد في ھذا التقریر نبذة قصیرة عن كلٍّ من قصصھم الشخصیة. 
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 التصنیف
"التصنیف" في إثبات أن اإلساءة الجنسیة للذكور ال تتعلق باالغتصاب فحسب: في الواقع ، "وفیما یتعلق بالرجال یساعد 

والفتیان، قد ال یكون [االغتصاب] الشكل السائد للعنف الجنسي المرتكب ضدھم". ویجب أن ینتبھ كلٌّ من المحققین، والمدعین 
فاع) والقضاة ن لالختالفات المحتملة داخل النزاعات وفیما بینھا حول أنواع العنف العامین، والمحامین ( محامي الضحایا والد

 9الجنسي، وكذلك االختالفات المحتملة في مكان العنف الجنسي بین الذكور واإلناث".

 . االغتصاب1

التي تّمت مراجعتھا ألغراض تتعلق بھذا التقریر، فقد أفصح تسعة على األقل من الناجین الذكور  138ومن بین الحاالت الـ 
م اختراق وفي كل تلك الحاالت، توبشكل واضح عن تعرضھم لالغتصاب (بما یتفق مع بنود تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة). 

طة أداة ما أو إصبع. ولم یفصح أٌي منھم عن أي اغتصاب بواسطة القضیب، رغم وجود فتحات الشرج لدى ھؤالء الرجال بواس
ً بالصدمات الكھربائیة  تھدیدات بھذا الخصوص في حالة واحدة. ً أیضا بالنسبة لبعض الرجال، كان ھذا االنتھاك مصحوبا

	نات المتزامنة.لألعضاء التناسلیة. وكانت األفعال مصحوبة دائماً بأشكال أخرى من العنف واإلھا

حالة مفصلة في ھذا التقریر، أبلغ خمسة رجال عن تعرضھم لالغتصاب. وتورط في ھذه الحاالت جناة متعددون  15من أصل 
ً بأشكال أخرى من العنف  وجرت بحضور محتجزین آخرین في المكان. ً دائما وفي وصفھم لالغتصاب، فقد كان مصحوبا

 ً  وشھد جمیع الناجین ضحایا ألنواع أخرى من العنف الجنسي، على النحو المبین أدناه. والتھدیدات والشتائم. وكانوا جمیعا
(وغالبیتھم قسراً) حوادث عنف جنسي ضد النساء في مركز االحتجاز أو تعرضوا لتھدیدات بالعنف الجنسي ضد أفراد 

عائالتھن. كما شھد البعض منھم ممارسة العنف الجنسي ضد االطفال. 

 .117فالیري أوستیرفیلد، المصدر ذاتھ، الصفحة 9	

 تعریف من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وأركان الجرائم:
أن یقوم الجاني باالعتداء على جسد شخص عن طریق سلوك یؤدي إلى اإلیالج، مھما كان طفیفاً، في أي جزء من . 1

جسم الضحیة أو الجاني، سواًء بعضو جنسي أو  الفتحة الشرجیة أو التناسلیة وبواسطة أي أداة أو أي جزء آخر من 
 الجسم.

ة أو اإلكراه، كتلك التي یتسبب فیھا الخوف من العنف أو اإلكراه أو ارتكاب ھذا االعتداء بالقوة، أو بالتھدید بالقو. 2
االحتجاز أو االضطھاد النفسي أو إساءة استخدام السلطة، ضد ھذا الشخص أو شخص آخر  أو باستغالل البیئة 

القسریة، أو ارتكاب االعتداء ضد شخص عاجز عن منح موافقة حقیقیة.
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عبدهللا" ( یوصل اللوازم الطبیة إلى مناطق خارجة عن 
سیطرة النظام)

 كان "عبدهللا" یبلغ الـ 31من العمر عندما اعتقل في عام 
2013. وعندما كان عبدهللا محتجزاً في الفرع285 (شعبة 

االستخبارات العامة- فرع أمن الدولة)، في منطقة 
كفرسوسة بدمشق، تّمت تعریتھ بشكل كامل ومن ثم وضع 

في زنزانة جماعیة تحت األرض. وعلى امتداد ثالثة 
أشھر ھناك، تعرض أیضاً لإلھانات والتھدیدات بجلب والدتھ 

وزوجتھ إلى المركز لكي یتم تعذیبھما أمامھ، وخالل إحدى 
جلسات التحقیق، اتصل المحقق بزوجة "عبدهللا" وأھانھا 

مسیئة. بلغة 
 كانت جلسات التحقیق وحشیة للغایة- كانت "تدوم ألیام 
"متواصلة أحیانا، أو حتى یبدأ المعتقل بالنزیف، أو یفقد 

الوعي،ً أو یموت". وفي إحدى الجلسات، قام المحقق، بعد 
أن أطفأ 

السجائر على ردفیھ، بإدخال أسطوانة بالستیكیة (تستخدم 
للف الخیطان) في شرج "عبدهللا" مما سبب لھ كّماً ھائًال من 

األلم. 
وفي الوقت ذاتھ، تعرض "عبدهللا" للصعق بالكھرباء، 

والذي استھدف أعضاءه التناسلیة بالتحدید. حصل كّل ھذا 
ضمن بیئة تتسم بالعنف الشدید والمتفشي (انتھى بھ المطاف 

بكسر في الجمجمة وورم دموي یستدعي دخول المستشفى) ، 
وطقس من اإلذالل في الزنزانة الجماعیة یشمل الحرمان من 
المیاه، وعرض السجان بولھ للشرب، وإجبار المعتقلین على 

التحرك كأنواع معینة من الحیوانات فضًال عن إصدار 
أصوات ھذه الحیوانات. 

 " عملیة اإلیالج من خرطوم  واختلفت األجسام التي استخدمت في
 میاه (مع تشغیل المیاه ثم زیادة شدة ضخ المیاه داخل المستقیم)،  
والعصا الكھربائیة (مع تنفیذ الصدمات الكھربائیة داخل الجسم)، 
وأداة اسطوانیة'، والعصا واألصابع (خالل التفتیش القسري عند

 الوصول). وقعت األفعال الموصوفة إما أثناء االستجوابات
 العنیفة وتحت المطالبات بالتوقیع على االعترافات أو عند

.)الوصول (كجزء من التفتیش القسري
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"
وعائلتھ عرضة لتأثر جوھري لقاء األفعال التي مورست ضده، 

على النحو المفّصل في قسم األثر أدناه. احتجز عبدهللا" لمدة 
أربعة أعوام في عدة فروع مختلفة. وأطلق 

سراحھ قبل إجراء تقییم الخبیر الطبي بفترة أربعة شھور.

"معاذ" ( نقل البضائع بین المناطق الخاضعة للنظام والخارجة 

عن سیطرتھ)
اعتُقل "معاذ" أیضاً في بدایة عام 2013. واحتجز في فرع 

المخابرات الجویة في حلب. وتعرض ھو أیضاً للعنف المتزاید 
والتعذیب الوحشي أثناء جلسات التحقیق خالل الشھر األول في 

علیھما الماء المغلي. وأدخل المحقق خرطوم ماء في شرجھ 
وفتح صنبور الماء المتصل بھ. تورم جسده من المیاه. وتكرر 

ھذا أیضاً خالل جلسة التحقیق الخامسة، إلى أن بدأ شرجھ 
بالنزیف. تّمت تعریتھ بالكامل أمام خمسة معتقلین آخرین، وُربط 

قضیبھ بواسطة سلك، ربط الحقاً بالباب. كان یتعمد المحقق 
ضرب السلك مما جعلھ یفقد وعیھ من شدة األلم. فقد وعیھ خمسة 

مرات على األقل

. وھددوا باغتصابھ (بواسطة القضیب) إلى جانب إھانتھ وشتمھ. 
وتم وضعھ مباشرة بعد ذلك في زنزانة مع أربعة أشخاص 

ھناك، وكان  وخمسة جثث. أوضح معاذ بأّن طبیباً كان محتجزاً 
ھو اآلخر ینزف من شرجھ وقضیبھ. كانت تعلّق المعتقالت 
النساء عاریات في الممرات حیث یضطر المعتقلون الذكور 
لرؤیتھم في كّل مرة یؤخذون فیھا إلى الحمامات. ومن داخل 

زنزانتھ، كان معاذ قادراً على سماع أصوات النساء وھّن تحت 
التعذیب. وخالل ھذا الوقت، تم إعدام بعض المعتقلین فیما  توفي 

واحد منھم بسبب الظروف غیر الصحیة

بعد سراحھ الطبي18أطلق الخبیر تقییم إجراء وتم شھراً. .كما كان "عبدهللا" شاھداً على حوادث متكررة من العنف 
الجنسي ضد النساء واألطفال في ھذا الفرع. إذ تعرض طفل یبلغ 

الـ 13 من العمر لـ " العتداءات جنسیة وحشیة ومتكررة"، 
" بعد تعرضھ لھذا العنف.  وتوفي على الفور بین ذراعي "عبدهللا
ما زال "عبدهللا" یعاني من صدمة شدیدة نتیجة لوفاة ھذا الطفل، 

"إذ یبكي بشدة ولوقت طویل عند تذكره لھذه الحادثة. كما كان ھو 

الفرع. وخالل جلسة التحقیق الرابعة، تعرض لـ "الشبح" .
(التعلیق)، و "الدوالب"- تعرضت قدماه للضرب ومن ثم 

ُصّب 

أطلق سراحھ بعد 18 شھراً وتم إجراء  تقییم الخبیر الطبي 
الخاص بھ بعد عامین تقریباً من إطالق سراحھ مازال جسده 

یحمل بعض الندبات وتمت إحالتھ للعالج من العجز 
الجنسي. 

ھادي" )فّر أحد إخوتھ من الخدمة العسكریة، بینما كان 
ً یعالج المرضى في المناطق الخارجة عن  الثاني طبیبا

سیطرة النظام( اعتقل "ھادي" في خریف عام 2014 لمدة 
شھرین في فرع األمن السیاسي في إدلب. تعرض للتعري 
القسري الكامل فور وصولھ للفرع، وتم ركلھ عندما رفض 

خلع مالبسھ الداخلیة. وُربط الحق اً بالسالسل إلى مدفأة وھو 
في مالبسھ الداخلیة، وتعرض للضرب، والصعق 

بالكھرباء، واإلھانة لعدة ساعات. وخالل جلسة التحقیق
األولى، تم عصب عینیھ، وتعرض للشبح، كما سمع 

أصوات رجال كبار في السن یتعرضون للتعذیب من حولھ. 
تعرض للضرب 

والصعق بالكھرباء، كما تم طعنھ في ساقھ بسیخ معدني. 
وُضرب أیضاً بواسطة أنبوب میاه، على رأسھ، مما أسقطھ 

أرضاً.  

الظروف بسبب منھم واحد توفي فیما المعتقلین بعض إعدام
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ء وبطنھ نحو األسفل على سریر عسكري، وربطوا یدیھ وقدمیھ، ومن ثم تناوبوا بین صعقھ المحققون على االستلقاأجبره 
	" الفاحص الطبي بما حدث معھ الحقاً، إذ قال:ھاديأخبر "بالعصا الكھربائیة وضربت بأنبوب المیاه. 

خلوا عصا كھربائیة عمیقًا في شرجھ ومن ثم صعقوه عدة مرات مما سبب لھ آالمًا حادة، وخاصة عند التبرز، واستمرت دأ" 
عن  اجمالن باأللم شعر بالتعب ولم یعد یحسحتى بعد إطالق سراحھ. كما استخدموا العصا الكھربائیة على ردفیھ عدة مرات. 

العصا الكھربائیة والضرب، واّدعى بأّنھ فقد وعیھ. كما قال بأّن المقدم سأل زمیلھ قبل البدء بالتحقیق: ھل أحضرت زوجتھ، 
وأختھ ووالدتھ؟ وأجابھ زمیلھ: نعم، جلبناھم سیدي. ومن ثم وجھ اإلھانة لزوجتھ ووالدتھ، وقال بأّنھ سیفعل بھما ما یحلو لھ 

دون أي رحمة

من شعره خارج الغرفة، وركلوه. وعندما أُعید إلى الزنزانة، حاول المعتقلین الذین ". وفي نھایة جلسة التحقیق ھذه، جّروه 
 معھ التخفیف من آالمھ باستخدام كمادات الماء. كما أبلغ عن جلسات تحقیق عنیفة الحقة. 

مازال یحمل بعض الندبات. تركت ھذه األحداث آثاراً أجري التقییم الطبي بعد عام من إطالق سراحھ. وكان جسد "ھادي" 
مواصلة عالقتھ الجنسیة مع زوجتھ منذ اعتقالھ وقال بأنّھ یقوم اآلن بضرب نفسیة كبیرة علیھ وعلى أسرتھ. فلم یعد قادراً على 

	" بشكل تفصیلي أدناه. ھاديأفراد أسرتھ بسبب غضبھ. جرى تناول األثر الذي تركھ ھذا على "
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 التفتیش عند الوصول بمثابة االغتصاب
أفصح بعد المعتقلین بأنّھ وخالل التفتیش عند الوصول، وباإلضافة إلى التعري القسري (الذي نوقش بقدر أكبر من التفصیل 

ملیات عوقد اعتبرت محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان أن فیما یلي)، كانوا یخضعون لعمیات تفتیش التجاویف الجسدیة. 
المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان وقواعد السجون وقانون  10البحث ھذه یمكن أن ترقى إلى مرتبة االغتصاب (والتعذیب).

ھذه أو تفرض علیھا متطلبات إجرائیة صارمة للغایة، بما في ذلك، أ) فقط  11السوابق القضائیة كلھا إما تحظر عملیات التفتیش
ذت القرارات الخاصة بھا بعنایة على أساس كل حالة على حدة وفقط عندما ال تكون الماسحات إذا كانت ضروریة للغایة، واتخ

، جـ) یجب أن یتم إجراؤھا بواسطة أفراد 13، ب) یجب تسجیل األسباب بشكل خطي12الضوئیة أو تدابیر المراقبة البدیلة متاحة
خصوصیة بما في ذلك إعداد غرفة خاصة بالفحص، والحد ، د) بذل العنایة الالزمة لتكون محترمة للكرامة وال14طبیین مدربین

 .15من أعداد األشخاص الموجودین ألدنى عدد ممكن، وتواجد موظفین من النوع االجتماعي ذاتھ

تسلط ألیكسا كیونغ في مقالتھا الضوء على العدید من جوانب تفتیش تجاویف الجسد في غوانتانامو والتي تشیر إلى غایة تتجاوز 
الفحص األمني: االفتقار إلى المعلومات أو الترجمات المتوفرة حول ھذه األفعال، وربما استغالل الممارسات واألعراف مجرد 

یئة إجمالیة بالثقافیة، واستغالل األعراف الجنسانیة، بما في ذلك وجود النساء، وإظھار القوة والشدة المستخدمین، والسخریة، و"
 16"... إلى جانب تعزیز شعور من االحتقار والمھانة لذي غالبًا ما یُالزم حاالت االغتصابأنشأت عمدًا لإلذالل واإلھانة.

، "أعمال العنف 312، الفقرة 2006نوفمبر  25قضیة سجن میغیل كاسترو كاسترو ضد بیرو، محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان ، الحكم بتاریخ  10	
 اغتصاباً جنسیاً بسبب آثاره التي تشكل تعذیباً ". ) تشكل309"فحص" إصبعي مھبلي مزعوم. (الفقرة  الجنسي التي أخضع لھا السجین بموجب

شأن الممارسات بقواعد السجون األوروبیة، واقتباس لجنة الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان، وفرنسا، والبرازیل، المبدأ الحادي والعشرون، المبادئ وأفضل 11	
 حمایة األشخاص المحرومین من الحریة في األمریكتین.

 . 52القاعدة  قواعد ماندیال،12	
 .51قواعد ماندیال، القاعدة 13	
 ). 2(52قواعد ماندیال، القاعدة 14	
ن، المحكمة العلیا في كندا لمناقشة ھذه اإلجراءات لعملیات البحث الجسدي، والتي تمت مناقشتھا لدیآر ضد غو. انظر أیضاً إلى 52-51قواعد ماندیال، القاعدة 15	

 أدناه في قسم التعري القسري.
ً لتجاویف الجسد: االغتصاب في غوانتانامو، 2017ألیكسا كیونغ (16	 ، متوفر عبر: 2017ینایر  11) متى یتجاوز تفتیش تجاویف الجسد مجرد كونھ تفتیشا

b2b320af05db-guantánamo-at-rape-search-cavity-a-not-search-cavity-a-is-cliff/when-https://medium.com/lemming 
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 " (المظاھرات السلمیة)ابراھیم"
من قبل خمسة جنود وضابط. تم عصب عینیھ وربطت  2011" من منزلھ في ریف حمص في منتصف عام ابراھیم"اعتقل 

یداه خلف ظھره، وقیل لھ بأنّھ یُعتقل إلیواء أشخاص مسلحین في محلّھ ولقتلھ واحداً من أصدقائھ (واتھم الحقاً بالمشاركة في 
فرع األمن العسكري معتقالً آخرین وأخذ إلى  23لسالسل مع المظاھرات السلمیة، ودعم المعارضة ومعارضة النظام). ربط با

ربوا من الشاحنة وضصولھم، أخذوا ن للشتائم والضرب بأخمص البندقیات. وحال و. وفي الطریق، تعرض المعتقلیفي حمص
 توقف عن الكالم. بدا متأثراً  ] [وعند ھذه النقطة، "بالھراوات، والعصي، والسالسل، إلى جانب الشتائم واالتھامات بالخیانة. 

وحزینًا. ووضح بأّن المعتقلین جردوا من مالبسھم بالكامل، وخضعوا لعملیة تفتیش من خالل فتح فھمھم، وإدخال عصا خشبیة 
". رفیعة داخل فتحات الشرج، خوفًا من قیام أحدھم بإخفاء شفرة أو أداة حادة أخرى

" للعنف الشدید، والصعق بالكھرباء، والفلقة (الضرب أسفل القدمین)، إبراھیم " وفي ما تلى ذلك من عام وسبعة شھور، تعرض
والدوالب والشبح من خالل تعلیقھ من یدیھ في الممر لعدة أیام مع وجود أشخاص آخرین من حولھ یتعرضون للتعذیب جمیعاً 

ول یب. جرى إذاللھ (أجبره المحققون على النز(یُطلق علیھا تسمیة "حفلة التعذیب"). شھد موت العدید من المعتقلین تحت التعذ
ققون هللا كما شتم المحتعرض للشتیمة، وسمع كلمات بذیئة عن شرفھ وإھانات طائفیة أیضاً. على یدیھ وركبھ ودعوه بالكلب). 

أمامھ. 

 " (كمین)نضال"
فرع المخابرات وأخذ إلى . 2014" مقاتالً في الجیش السوري الحر وألقي القبض علیھ في كمین في شتاء عام نضالكان "

. وفور وصولھ، جرت تعریتھ بالكامل، وأجبر على إجراء "حركات األمان" (الوقوف والقرفصاء) وقام أحد الجویة في حمص
ذلك المستقیم، وجرى كّل ھذا وھو عار وأمام العدید من  عناصر الفرع بإدخال أصابعھ في كافة تجاویف جسمھ، بما في

األشخاص. 

لعدة أشھر وتم التحقیق معھ أكثر من عشرة مرات. وخالل جلسات التحقیق ھذه، كان یتم تعلیقھ لیوم  انفرادیةاحتجز في زنزانة 
وإھانتھ،  جانب لكمھ، وركلھ، وصفعھ،او اثنین بشكل متواصل. كما كان یضرب بأنابیب بالستیكیة تستخدم عادة للسباكة، إلى 

وإذاللھ. صعق المحققون أعضاءه التناسلیة بالكھرباء باستخدام عصا كھربائیة، وبشكل متكرر وصل لثالث أو أربع مرات. 
ن ووأثناء صعقھ بالكھرباء، أخبره الرجل الذي یقوم باألمر بأنھ ینوي حرمانھ من القدرة على اإلنجاب، ألّن أطفال السنة سیقتل

معتقل آخرین، كانوا یعانون  100العلویین. وأطلق سراحھ بعد خمسة شھور إضافیة قضاھا في زنزانة جماعیة تحتوي أكثر من 
من الجرب والقمل واألمراض األخرى كاإلسھال. أطلق سراحھ بعد أن قام أحد أقاربھ بدفع رشوة كبیرة. أجري التقییم الطبي 

إطالق سراحھ. وباإلضافة إلى النتائج الجسدیة التي أبلغ عنھا، تّمت إحالتھ للعالج من  ، بعد أكثر من عام على2017في عام 
 العجز الجنسي. 
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 مشاھدة اغتصاب معتقلین ذكور آخرین 
ً عن حاالت مشاھدة الغتصاب معتقلین ذكور آخرین. فعلى سبیل المثال،  ھد شوباإلضافة إلى ھذه الحاالت، توجد أدلة أیضا

زفون " أیضاً معتقلین آخرین ینمعاذ"، الذي ترد حالتھ بالتفصیل فیما یلي، إدخال عصا في شرج معتقل آخر. ورأى "منصور"
من فتحات الشرج ولكنھ لم یشھد السبب وراء ذلك (وھو كان ینزف أیضاً بدوره الغتصابھ بخرطوم ماء). 
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2. العنف ضد األعضاء التناسلیة بما في ذلك تشویھ وصعق وحرق وضرب وربط القضیب 

لم یتم االعتراف بالعنف الموجھ ضد األعضاء التناسلیة الذكریة (مثل التشویھ أو الصعق بالكھرباء أو الربط أو الحرق أو 
17الضرب على سبیل المثال) ولم یجري االتھام بھ أو إدانتھ باستمرار على أنّھ عنف جنسي.

المماثل الذي تعرض العنف  
یستھدف األعضاء التناسلیة األنثویة لالعتراف واإلدانة على أنھ عنف جنسي على نحو أكثر سھولة (وإن كان ال یزال بطیئاً 

18وبدون قناعات ملموسة وثابتة).
وكما بیّن الخبراء الدولیون البارزون، فإّن العدید من التحیزات والخرافات واالفتراضات  

ون مسألة االعتراف الكامل (اجتماعیاً وقانونیاً) بالجوانب الجنسیة والجنسانیة للعنف، بما في ذلك استخدام غیر الواعیة تحول د
19قوى الذكورة والھیمنة والسیطرة واإلخصاء كأدوات وأسلحة حرب.

وفي حین أن التعریفات القانونیة الدولیة أصبحت اآلن  
	وبھا العیوب.شاملة للجنسین، إّال أن تطبیقات تلك القوانین تش

ل الرق العنف الجنسي بأنّھ "أي عنف، جسدي أو نفسي، یتم عن طریق الوسائل اووصف المقرر الخاص السابق المعني بأشك
20الجنسیة أو استھداف النشاط الجنسي".

وكما أشارت غرفة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة  
ضد دوردفیتش فیما یتعلق بالعنف الجنسي، "فعادة ما تتعرض أعضاء الجسم المرتبطة بالجنس  في قضیة المدعي العام

	21لالستھداف".

مثابة ،  بتر وعرض األعضاء التناسلیة ب467-456المدعي العام ضد نیتیجیا، محكمة األمم المتحدة الجنائیة الدولیة لرواندا، عملیة العدالة االنتقالیة، الفقرات 17	
، االنتقالیةالة ، العد"فعل غیر إنساني مندرج تحت العنف الجنسي"، المدعي العام ضد سیساي وآخرون (قضیة الجبھة المتحدة الثوریة)، المحكمة الخاصة بسیرالیون

 كرامة الشخصیة".كالھما ضحایا للعنف الجنسي/ "االعتداء على ال -تقطیع "األعضاء الخاصة" للرجال والنساء  1307، 1208الفقرات: 
(على الرغم من  266-265، الفقرتان 2012ینایر  23ولكن، انظر قضیة المدعي العام ضد كینیاتا وآخرون، قرار تأكید اتھام المحكمة الجنائیة الدولیة، بتاریخ 

المحكمة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة وكما أن  المرافعات القضائیة المفصلة في سیاق اإلخصاء والختان القسري والنظر في نوع الجنس والذكورة).
دا، العدالة ائیة الدولیة لروانالجنائیة الدولیة لرواندا قد أغفلتا في كثیر من األحیان الجوانب الجنسیة للعنف ضد الرجال: المدعي العام ضد ماھیمانا، المحكمة الجن

المدعي العام ضد موسیتش  لى القتل وقطع الرأس، وتغاضت عن بتر األعضاء التناسلیة وعرضھا؛والتي ركزت ع 448، 444، 442االنتقالیة، الفقرات: 
، الضرب بین الرجلین وركل األعضاء التناسلیة "یجب أن ال یتكاثر 113وآخرون (قضیة تشیلیبتشي)، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الفقرة 

باعتبارھا عنفاً جنسیاً. ربط سلك حول األعضاء التناسلیة على نحو مماثل نوقش على أنھ سوء معاملة جسدیة ولم تتم مناقشتھ  المسلمون" ولكن لم تتم مناقشتھا
 على أنھ جنسي.

 انظر إلى األمثلة الواردة أدناه.18	
-253، 18، المجلة األوروبیة للقانون الدولي ) "العنف الجنسي ضد الرجال في حاالت النزاع"2007انظر على سبیل المثال إلى ساندیش سوفاكوماران (19

، وفالیري أوستیرفیلد، المصدر ذاتھ.276
 .1998یونیو  22)، بتاریخ E/CN.4/Sub.2/1998/13رمز الوثیقة (20	

اللجنة الفرعیة لألمم المتحدة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، واالغتصاب المنھجي، واالستعباد الجنسي، والممارسات الشبیھة بالرق خالل النزاعات 	21
، رمز الوثیقة: (1998یونیو  22المسلحة: التقریر النھائي / المقدم من غاي جیھ ماكدوغال، المقرر الخاص،  E/CN.4/Sub.2/1998/13 -21ت ا)، الفقر

، متوفرة على: 22 https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html  
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 ویتضح استھداف النشاط الجنسي بشكل أكبر فیما یتعلق بالعنف ضد األعضاء التناسلي من خالل الظروف التي یحدث فیھا مثل 
ھذا العنف - في مراكز االحتجاز، كجزء من إرھاب المعارضة وكسرھا، وظروف التعري وغیره من أشكال اإلذالل، في 

حضور اآلخرین )بما في ذلك االختالط بین الجنسین(، وسط تھدیدات بأشكال أخرى من العنف الجنسي وبالنسبة للبعض، مع 
اإلشارة اللفظیة المباشرة للحد من قدرتھم على إنجاب األطفال )كما ھو مفصل أدناه(. وقد سج ّلت "لجنة التحقیق الدولیة المستقلة 

بشأن سوریا" حاالت شملت تشویھ األعضاء التناسلیة، وضرب األعضاء التناسلیة، وصعقھا بالكھرباء، وربط القضیب على  
أنّھا من أشكال العنف الجنسي.22

قد فقدت كرامتي": العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في الجمھوریة العربیة السوریة: ورقة قاعة اجتماعات لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة "ل22	
 .50-49)، الفقرات: A/HRC/37/CRP.3، رمز الوثیقة: (2018مارس  8للجنة التحقیق الدولیة المستقلة حول الجمھوریة العربیة السوریة، 

 على النحو المحدد في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وأركان الجرائم (كجریمة ضد اإلنسانیة): العنف الجنسي
 ارتكابھ ضد شخص أو أكثر أو التسبب بمشاركة شخص واحد أو أكثر فیھ) 1(
 فعل ذي طبیعة جنسیة) 2(
تحدث بسبب الخوف من العنف أو اإلكراه أو االحتجاز بالقوة، أو عن طریق التھدید باستخدام القوة أو اإلكراه، كتلك التي ) 3(

أو االضطھاد النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد ھذا الشخص أو أشخاص أو أي شخص آخر، أو من خالل االستفادة من 
 بیئة اإلكراه أو عدم قدرة الشخص أو األشخاص على منح موافقة حقیقیة.

(جي) من النظام  7بالمقارنة مع أشكال أخرى من العنف الجنسي المدرجة في المادة كون ھذا السلوك ذو خطورة نسبیة ) 4(
 األساسي.

في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وأركان الجرائم (باعتباره جریمة ضد اإلنسانیة) على  التعقیم القسريیُعرَّف 
 النحو التالي:

 البیولوجیة (جریمة قائمة على النتائج)،حرمان شخص أو أكثر من القدرة اإلنجابیة ) 1(
 غیر مبررة بوجوب الخضوع للعالج الطبي أو في المستشفى  ولم تحصل بموافقتھم الحقیقیة.) 2(

 أمثلة عن حاالت: 
األعضاء تشویھ  - 867، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، العدالة االنتقالیة، الفقرة المدعي العام ضد كراسنیك

 التناسلیة كعمل أساسي من أعمال اإلبادة الجماعیة واالضطھاد كاأللم والمعاناة الشدیدین، وكإجراء لمنع الوالدات.
، (قضیة الجبھة المتحدة الثوریة)، المحكمة الخاصة بسیرالیون، العدالة االنتقالیة، الفقرة المدعي العام ضد سیساي وآخرون

 لیة للذكور واإلناث بمثابة اعتداء على الكرامة الشخصیة (كما تم توجیھ االتھام إلیھ).تقطیع األعضاء التناس - 1307
-1038، (قضیة تشیلیبتشي) المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الفقرات: المدعي العام ضد موسیتش وآخرون

 أو إصابة خطیرة للجسم أو الصحة بموجب المادةربط سلك حول األعضاء التناسلیة لتعمد التسبب في معاناة كبیرة  - 1040
(انتھاكات خطیرة لقوانین وأعراف الحرب) من النظام األساسي  3(االنتھاكات الجسیمة)، والمعاملة القاسیة بموجب المادة  2

 للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة.
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ً عن شكل من أشكال الذین  138ومن بین الذكور الـ  تّمت دراسة حاالتھم ألغراض تتعلق بھذا التقریر، أفصح ربعھم تقریبا
من الحاالت). بینما كان صعق األعضاء التناسلیة بالكھرباء أكثر األشكال شیوعاً  %23.9ضرب وتشویھ األعضاء التناسلیة (

 من الحاالت).  13.8%(

شخصاً عن صعق األعضاء التناسلیة بالكھرباء، وربط  13ة حالة، فقد أفصح دراس 15أّما في المجموعة األصغر المكونة من 
من الحاالت عن صعق األعضاء التناسلیة بالكھرباء، وتعرض أربعة منھم  %50أبلغ أكثر من  القضیب، أو تشویھھ وضربھ. 

 اھدة معتقلین ذكور آخرینروایات عن مشلربط القضیب، وأفصح خمسة عن الضرب والتشویھ. قّدم ثالثة من ھؤالء المرضى 
 23یتعرضون لھذه األشكال من العنف والتي أفضت في النھایة إلى وفاتھم.

، تبیّن ظھور حاالت العنف ضد األعضاء التناسلیة أثناء جلسات التحقیق بشكل متكرر، 15ومن خالل تحلیل الحاالت الـ 
والضباط، والمعتقلین اآلخرین، والنساء أحیاناً. وفي العدید من بما فیھا ذلك المحققین المتعددین،  -وبوجود أشخاص آخرین

بالسقف أثناء ممارسة العنف. وغالباً ما كانت أشكال العنف الجنسي ھذه مصحوبة  دیھاسبات، كان یتم تعلیق الشخص من یالمن
 نواع اإلذالل. بالتعري القسري وغیره من أشكال العنف الجنسي بما في ذلك التھدیدات واإلھانات وغیره من أ

 الصعق بالكھرباء
 )2011" (المشاركة في المظاھرات السلمیة في تدمر، عام قدري"

. تعرض للتعري القسري الجماعي 2011(فرع البادیة) في عام  فرع األمن العسكري في تدمر" وأخذ إلى قدرياعتقل "
وجھ للكم على ال لتعرضا وتتضمنیة لمدة تصل إلى الساعة، تستمر جلسات التحقیق الیوم توالضرب فور وصولھ. كان

یثني ظھر الشخص بطریقة خاطئة)، والفلقة (ضرب القدمین)، والشبح وخسارة أحد األسنان، "وبساط الریح" (وھو جھاز 
ھ، وذراعیھ، رق ساقی(التعلیق) لمدة أربعة أیام أجبر خاللھا على التبول والتبرز على نفسھ في المكان الذي علّق فیھ. قاموا بح

المحققون بربط سلكین بقضیبھ وكیس الصفن لدیھ، وثم /وردفیھ بالسجائر المشتعلة. وفي ست أو سبع مناسبات، قام الضباط
قاموا بصعقھ الكھرباء. وفقد الوعي بشكل متكرر خالل عملیات الصعق ھذه، حیث كانوا یسكبون علیھ الماء البارد إلیقاظھ. 

على ركلھ بشدة وبشكل متكرر على أعضائھ التناسلیة، األمر الذي سبب لھ تمزقاً ونزفاً غزیراً في قضیبھ.  كما اعتاد المحققون
تحول لون قضیبھ إلى اللون األزرق وتورم، وفقد اإلحساس بأعضائھ التناسلیة. وفي حین كانوا یقومون بضرب وركل أعضائھ 

	 .منعوا رجال السنة من إنجاب األطفال الذین سیكبرون لیقتلوا العلویینالتناسلیة، أخبره رجال األمن بأنّھم یقومون بھذا لی

"حمید"، و"طھ". 23	
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" دريقستمر احتجازه ھناك لفترة ثالثة أشھر، أمضاھا في زنزانة انفرادیة بین جلسات التحقیق، ومن ثم أطلق سراحھ. اعتقل "ا
وفي عدة فروع في تدمر ودمشق، ولكنّھ لم یفصح عن تعرضھ ألي عنف جنسي إضافي. أجري  2012مرة أخرى لغالبیة عام 
، وُوجد في ذلك الوقت أكثر من عشرین ندبة على جسده، بما في ذلك الندبات على قضیبھ، والتي 2017التقییم الطبي في عام 

 ئي. كما أبلغ عن كونھ عقیماً. كانت متسقة مع تمزق البشرة والصعق الكھربا

 " (عّمھ اعتقل في الیوم السابق)عدي"
" من منزلھ. حاول الھرب، ولكنّھ تعرض إلطالق النار وألقي القبض علیھ في النھایة. تم تفتیش عديأتى رجال األمن العتقال "

لتحقیق معھ ولكنّھ أنكر االتھامات . وعند وصولھ، تم افرع األمن السیاسي في الالذقیةمنزلھ وأخذ معصوب العینین إلى 
أُخذ إلى ممر طویل وُعلّق من أنبوب مثبت في السقف لحوالي أسبوع الموجھة إلیھ حول دعمھ للمعارضة بالمال والسالح. 

كمیة قلیلة من الطعام مرة في الیوم. كانوا (الشبح). كان یتم إنزالھ من ھذه الوضعیة لفترات قصیرة لشرب الماء أو تناول 
ربون فمھ ویجبرونھ على تناول الطعام. وكان ھناك العدید من المعتقلین اآلخرین المعلّقین في الوقت ذاتھ والممر ذاتھ. یض

" أن یسمع صرخات اآلخرین. كما تّم جلده باألسالك، عديكان بإمكان "كانوا یتعرضون جمیعاً للضرب واإلھانة والشتائم. 
عمدون غالباً استھداف معدتھ وأعضائھ التناسلیة. كما ُحرقت معدتھ بواسطة الفحم. وضربھ بقطعة معدنیة أو أنبوب، بحیث یت

فقد وعیھ عدة مرات. وكانوا یعیدون لھ وعیھ بإنزالھ على األرض وركلھ أو بسكب الماء علیھ. كما وضعوه ضمن اإلطار 
 نكان یستطیع سماعھ -ب النساءنت تُعذّ (الدوالب) وضربوه بالعصي. وكان یوجد في نھایة ھذا الممر ممٌر آخر صغیر حیث كا

 " بأّن النساء كّن یتعرضن للعنفعدين وترجون رجال األمن أن یتوقفوا، "ابتعد عني"، "ال تلمسني"، الخ. یعتقد "تصرخ
الجنسي. 

قام بإعادة روایة حادثة معینة نظراً لأللم الشدید الذي سببتھ لھ. فبینما كان یتحمل ھذا العذاب الشدید، قام ھو ومعتقل آخر بشتم 
"، فقاموا بربط أسالك عديُضرب المعتقل اآلخر حتى توفي. أّما "بشار األسد. وكان االستجابة على ذلك فوریة ووحشیة. 

ناك أوالً. ومن ثم وضعوا األسالك على كیس الصفن لدیھ وقاموا بصعق خصیتیھ بشكل متكرر. بأذنیھ، وصعقوه بالكھرباء ھ
أوضح بأّن تلك اللحظات كانت أسوأ تجربة مّر بھا في حیاتھ. تمنى الموت فقط لینجو من ھذا العذاب. كما قاموا بسكب ماء "

بعد ھذه  لفترة البیلة الدمویةومن بین اآلثار األخرى التي عانى منھا بسبب التعذیب، اشتكى  ".ساخن على كامل أنحاء جسمھ
الفیحاء في دمشق. وفي فناء السجن، أمر جمیع السجناء  -الحادثة. وبعدھا بشھرین، نُقل مع آخرین إلى فرع األمن السیاسي
فصاء) ووضع یدیھم خلف روؤسھم. تمت إزالة عصابة األعین بخلع مالبسھم بالكامل، وبتنفیذ "حركات األمان" (الوقوف والقر

كلّھا لكي یتمّكن الجمیع من رؤیة بعضھم البعض. تعرض جمیع السجناء للضرب. احتجز ھناك لمدة أربعة شھور في ظروف 
ً ب د عفظیعة اتسمت باالزدحام وتفشي األمراض، وتعرض لعنف شدید إضافي خالل جلسات التحقیق. وأطلق سراحھ الحقا

قضائھ ثالثة أشھر أخرى في سجن عدرا المدني. تم إجراء التقییم الطبي الخاص بھ بعد عدة أعوام من إطالق سراحھ، ولكن 
 " متأثراً بشدة من ھذه األحداث.عديما زال "
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ً كجزء من عملیة االغتصاب الشرجي (" " كما ھو مبین أعاله). وأفصح "كریم" معاذكما أُبلغ عن الصعق بالكھرباء أیضا
بدوره عن صعق األعضاء التناسلیة بالكھرباء، عندما أجبرت مجموعة كاملة على التعري القسري ومن ثم على مشاھدة 

	اآلخرین یتعرضون للصعق بالكھرباء. 

 ربط القضیب
ول تقییده لمنع التبول. من شأن منع التبأبلغ أربعة مرضى عن تعرضھم لربط القضیب أثناء االحتجاز ومن ثم ضربھ وشّده و

أن یسبب عواقب صحیة وخیمة بما في ذلك االلتھابات والفشل الكلوي. وتشمل قائمة المرضى الذین تعرضوا للمنع من التبول 
" لیلخ" والذي سترد حالتھ التفصیل في قسم تشویھ األعضاء التناسلیة أدناه، و"منصور" الذي ذكرت حالتھ أعاله، و"معاذ"

" اللذان لُّخصت تجاربھما ھنا. مورس ھذا الشكل غیر االعتیادي من العنف ضد األعضاء التناسلیة بطریقة متسقة نسبیاً طھو"
في مختلف األفرع األمنیة (المخابرات الجویة، واألمن العسكري، وأمن الدولة)، وفي مدن مختلفة (دمشق، وحلب، وإدلب) 

" لربط القضیب ومن تم طھ" و"معاذفعلى سبیل المثال، تعّرض كلٌّ من "24).2013، و2012، و2011وأطر زمنیة مختلفة (
تعلیقھ بالباب، واحد في حلب واآلخر في المزة، وكالھما كانا في أفرع المخابرات الجویة. 

 " (على الحاجز، كان مسافراً لیرى فیما إذا كان أطلق سراح ولدیھ االثنین)خلیل"
. وفي أّول جلسات التحقیق التي خضع لھا، فرع أمن الدولة في إدلب" وأخذ إلى خلیل، اعتقل "2012خالل األیام األخیرة لعام 

تم تعلیقھ في أحد الممرات طوال اللیل لفترة امتدت لحوالي سبع ساعات، تعرض فیھا للضرب واللكم والشتائم واإلھانات. 
شبي یة. أّما في جلسة التحقیق الثانیة، فقد ربُط على لوح خُضرب بالعصي واألنابیب البالستیكیة، وُصعق بواسطة عصا كھربائ

وھو عار، وثم ُصعق بالكھرباء. ووصف آلة تعذیب كانوا یُطلقون علیھا اسم "ماكینة الكبة". كانت مكونة من سلكین وبكرة 
بھ. سالك ملفوف حول قضیكانت تُفرغ التیار الكھربائي الذي كانت تزداد حدتھ بزیادة سرعة دوران البكرة. وكان واحد من األ

" بأّن األلم كان ال یطاق. ووافق على وضع بصمتھ على ورقة بیضاء بعد تعرضھ لھذا. حاول صیدلي، كان معتقل خلیلقال "
معھ في الزنزانة ذاتھا، أن یوقف األلم ولكن لم یكن لدیھ سوى الماء لیسكبھ على القضیب. وفي حادثة أخرى، أحضروا ابنھ 

دوا باستخدام "ماكینة الكبة" علیھ. ووافق عندھا على االعتراف بكّل شيء لمنع حدوث ھذا. إلى الغرفة وھد

، التي ورد فیھا عن وجود أدلة حول ربط القضیب 49) "لقد فقدت كرامتي": المصدر ذاتھ في الفقرة 2018ى لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة  (انظر إل24	
 (والمعروف باسم فرع الضباط). 239التابع لألمن العسكري (فرع فلسطین)، ومرة واحدة على األقل في الفرع  235في عدة مناسبات في الفرع 
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إلى أّن فقد وعیھ عدة مرات. أخبره أحد المحققین جرت إحالتھ إلى "رئیس التحقیقات" حیث استمر العنف، وتعرض للضرب 
بأّن ابنھ قد مات، ومن ثم جرده من مالبسھ، وربط یدیھ وقدمیھ بالجدار، وربط قضیبھ بسلك من النایلون. كان المحقق یشد 

نف عالسلك ومن ثم یضرب القضیب بمسطرة. قام بوصف األلم الشدید الذي سببھ ھذا التصرف، الذي لحقھ المزید من ال
والضرب. بقي فاقداً للوعي لمدة أربعة أیام وتعرض لعدة كسور في عظامھ. وتم ربط قضیبھ بطریقة مشابھة في مناسبة أخرى 

 بشكل متكرر.  ةمھدد للحیاالعنف الواحدة. وتعرضت المزید من العظام للكسور ومورس بحقھ 

ً إلى خلیلنُقل " مجبرین وا یث استمر العنف الجنسي. ففي زنازینھم، كانح العامة في دمشق المخابرات-285الفرع " الحقا
على البقاء عراة، وأمروا باالستلقاء عراة في حضن معتقلین آخرین أو االستلقاء عراة فوق بعضھم البعض، واستخدمت كّل 

صة بھ بي الخاھذه الطرق كأسالیب إلذاللھم وتحقیرھم. أطلق سراحھ بعد أن قضى ستة أشھر في المعتقل. وأجري التقییم الط
، بعد إطالق سراحھ بثالثة أعوام. حمل جسده ندبات متعددة، باإلضافة إلى الكثیر من 2016في عام  LDHRمن قبل منظمة 

النتائج والعاھات الجسدیة. وأتى في تقریر طبیب األمراض البولیة بأنّھ یعاني من العجز الجنسي، األمر الذي یتسق بشدة مع 
 ا. حاالت ربط القضیب وضربھ وصعقھ بالكھرباء التي أبلغ عنھ

 " (ناشط)طھ"
وتعرض إلى جانب والده، وأمام بعضھما البعض، . فرع المخابرات الجویة في حماهواحتجز في  2012" في عام طھاعتقل "

للتعریة القسریة والشتائم واإلھانات في الوقت ذاتھ، كما تعرضوا للتفتیش. تعرض كالھما لجلسات تحقیق عنیفة، مع إجبار 
تحت التعذیب.  أحدھما على مشاھدة اآلخر

. حیث رحبوا بھ قائلین: "أھالً بك في طھران"، ووضعوه بعدھا في زنزانة فرع المخابرات الجویة في المزة بدمشقنُقل إلى 
كھرباء. وفي بالخاصرتین اشملت جلسات التحقیق العنیفة على التعلیق (الشبح)، وصعق الحلمتین والیوماً.  50انفرادیة لمدة 

 " كیفیة اصطحابھ إلى غرفة الضباططھالیسرى. ووصف " ركبتھإحدى جلسات االستجواب، أطلق علیھ المحقق الرصاص في 
ط " على خلع مالبسھ. قام الضابط بربطھاالعتداءات اللفظیة ومن ثم أجبر "ت قیام بھذا، بدأالوإعطائھ "المتة" لیشربھا. وبعد 
طرف اآلخر للخیط بمقبض باب المكتب. كان الباب یُفتح ویُغلق باستمرار، ویسحب قضیبھ كّل قضیب "طھ" بخیط وربط ال

مرة بشكل مؤلم. لم یكن قادراً على التبول. وتُرك على ھذه الحال لمدة یومین، بقي في المكتب والضباط یدخلون ویخرجون 
ستمر التبول االثالث، قاموا بفك قضیبھ، وتبول دماً.  منھ. تبرز على نفسھ مرتین، وتعرض للضرب عندما قام بھذا. وفي الیوم

 الدموي لمدة وصلت إلى خمسة أشھر. 



www.ldhrights.org	 29	

" الحراس وھم یقومون بتجرید معتقل آخر من مالبسھ عندما وجدوا بطاقة ذاكرة طھوفي "قاعة الجناح" في الفرع ذاتھ، شھد "
الخاصة بالبطاقة، تم ربط قضیب المعتقل، وشده یمنة ویسرة. ومن ثم مخبأة معھ. وبعد بعض االرتباك فیما یخص كلمة السر 

ً بعد وفاة المعتقل، بأنّھم كانوا یدخلون كلمة السر الخاطئة لبطاقة الذاكرة.  تم تعلیقھ وضربھ حتى توفي. أیقن الحراس الحقا
تھ، تحدث "طھ" عن مجموعة من األطفال وحالما تم فتح بطاقة الذاكرة لم یجدوا فیھا سوى بضعة آیات قرآنیة. وفي المكان ذا

25المحتجزین والذین كانوا یستغلون ألغراض االسترقاق الجنسي.
معظم المعتقلین كانوا یظلون عراة باستمرار في تلك القاعة  

 طوال الوقت.

 لشدیدرض للعنف ا" أكثر من عامین في االحتجاز، وانتقل بین العدید من األفرع األمنیة، والظروف المریعة، كما تعطھقضى "
ما ك األمد.ومنذ إطالق سراحھ، كان بحاجة لعالج طبي طویل  ).از العصبي(الفصالنھوقد أصیب خالل ذلك باختالل في الج

 صت إصابتھ باضطراب القلق المعّمم.ُشخ

 تشویھ األعضاء التناسلیة
 " (حمل السالح وقبض علیھ خالل مناوشات مسلحة)منصور"

 . وثم نُقلفرع األمن العسكري في حمص" بعد مناوشة مسلحة، وأخذ إلى منصورألقي القبض على "، 2011في منتصف عام 
بدمشق. وفور وصولھ، تعرض للتعریة القسریة.  التابع لألمن العسكري 248الفرع سریعاً إلى 

یدي، مالبسھ وتم صلبھ على باب حد وبعد أن أمضى یوماً واحداً في الزنزانة االنفرادیة، تم استدعاؤه إلى التحقیق. تم تجرید من
وقیّدت یداه وقدماه بالباب بواسطة حلقات معدنیة. قام المحققون بإبعاد ساقیھ عن بعضھما وثم سكبوا علیھ الماء. وبدأ التیار 

وفقد  .الكھربائي بالعبور داخل جسمھ. في الوھلة األولى، كان خفیفاً كوخز اإلبر، وثم تمت زیادتھ. كان یصرخ من شدة األلم
 وعیھ ثالث أو أربع مرات، وفي كّل مرة كانوا یصبون علیھ الماء لیصحوا. 

 .LDHRوقد تم تأكید ذلك بشكل مستقل من قبل العدید من تقاریر الخبراء الطبیین اآلخرین في منظمة 25	
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وتم حرمانھ من الماء قبل الخضوع لجلسة التحقیق الثانیة. ومع بدء الجلسة، أعطوه الكثیر من الماء، والذي شربھ بأكملھ ألنّھ 
وه وعلّقوه من یدیھ. ضربقام الرجال بعدھا بربط سلك معدني حول قاعدة قضیبھ وحول كیس الصفن لدیھ. كان عطشاً للغایة. 

وكسروا أضالعھ. وكان ھناك أشخاص آخرون معلقون من حولھ أیضاً. كما شھد تعرض معتقل آخر لحرق أعضائھ التناسلیة 
فارق  ىحتبحرق األعضاء التناسلیة للمعتقل ققون بواسطة أسطوانة غاز مضغوط مزودة بأنبوب ینفث اللھب. استمر المح

الحیاة. وفیما كان "منصور" معلقاً ھناك أیضاً، أُجبر على مشاھدتھم وھم یدخلون عصا في فتحة الشرج لدى معتقل آخر. بقي 
معلقاً ھناك، مربوطاً من معصمیھ، وسلك یلتف حول قضیبھ وكیس الصفن لدیھ لمدة عشرة ساعات. شعر وكأّن مثانتھ ستنفجر. 

 ول دماً. وبمجرد فك السلك عنھ، بدأ یتب

ً كھربائیاً، وثقب الجزء العلوي من فخذه حتىوفي الیوم التالي، تعرض للحرق أثناء التحقیق، ومن ثم استخدم المحقق   مثقابا
منطقة العانة. فقد وعیھ، ووجد المزید من الثقوب في ساقیھ عندما استعاد وعیھ. التھبت ھذه اإلصابات وتحول لونھا إلى األسود. 

ویعتقد بأنّھن كّن یتعرضن للعنف الجنسي النساء.  واستجداء ده ھناك، سمع "منصور" بالفعل أصوات توسلوفي أثناء وجو
 ولكنّھ لم یشھد ذلك بشكل مباشر.

یُعاني من العدید من الندبات، بما في ذلك الندبات على قضیبھ، وندبات عمیقة في منطقة العانة. وأوضح معاناتھ من من العجز 
شھراً، الحالة التي لم یشفى منھا إّال بعد عالج مطول. وكانت لدیھ أضلع مكسورة، إلى جانب العدید  18تدت لـ الجنسي لفترة ام

من النتائج الجسدیة األخرى. وبعد ستة أعوام من إطالق سراحھ، ما زال متأثراً بشدة من األعراض النفسیة، واألرق المستمر، 
 والعار والوصمة االجتماعیة. 

 التناسلیة ضرب األعضاء
 " عالء"

. تعرض للتعریة القسریة الجماعیة فرع األمن العسكري في الالذقیةوأخذ إلى  2015" من مكتبھ في أواخر عام عالءاعتقل "
فور وصولھ، إلى جانب العنف واإلھانات. وبینما كان عاریاً، تلقى تھدیدات بالتعرض ألشكال أخرى من العنف الجنسي. 

األولى من التحقیقات، أخذ إلى ممر حیث استھدف الحراس أعضاءه التناسلیة  15وتعرض للجلد بالكابالت. خالل األیام الـ 
ار لون واحتباس البول، واحمروالتكرار البولي الضرب. وعانى من تھشم في الخصیة الیسرى، وصعوبة في التبول، بالركل و

 البول، واأللم عند التبول. 
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تعرض "عالء" خالل جلسات التحقیق إلى التعلیق (الشبح) طوال الیوم، مع انغراس األصفاد في رسغیھ وشعوره بالشلل في 
یصرخ من شدة األلم. تّم إنزالھ لدقائق معدودات فحسب، ومن ثم ُعلق مجدداً حتى بعد ظھیرة الیوم التالي (أكثر من كتفیھ. كان 

لشعور " عن اعالءساعة). خالل ھذه الفترة، كان یتعرض للضرب باألنابیب البالستیكیة الخضراء. وفقد وعیھ. تحدث " 24
(وھو مصمم لثني ظھر الشخص بطریقة  از یُدعى "الكرسي األلماني"العمیق بالذل. جلدوه على ظھره، ووضعوه على جھ

خاطئة). ومنذ المرة األولى على الكرسي األلماني، قال الجندي: "لقد كسرت ظھره". وخالل ھذه الفترة، تعرض للتعلیق لثالثة 
ً إلى فمرات استمرت كّل منھا لیوم كامل، وثالثة مرات على الكرسي األلماني.  رع فلسطین في دمشق. كانت نقلوه الحقا

الظروف والعنف واإلذالل في مستویات مریعة: إذ أجبر المعتقلون على أكل برازھم، وشاھد معتقلین آخرین ینزفون من 
 أعضائھم التناسلیة. تعرض للضرب بعدما حشروه داخل إطار (الدوالب). 

ازه. ویخشى أنّھ یعاني من الضعف الجنسي اآلن. یشعر وعند إطالق سراحھ، علم "عالء" بأّن ابنھ قد توفي أثناء فترة احتج
والي حالة من الد البولیةالصعید النفسي. وجد طبیب األمراض بالعار من حوادث التعري القسري، كما أنّھ متأثر بشدة على 

 الحیوانات المنویة المیتة، األمر الذي یستدعي تدخالً جراحیاً. /الوریدیة وقلة الحركة

"، الذي سبق وأن وردت تجاربھ أعاله، عن تعرضھ للضرب على األعضاء التناسلیة. حمیدكما صّرح "

 . اإلذالل الجنسي الجماعي3 

  :852، حكم غرفة االستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة، الفقرة لمدعي العام ضد فوردیفیتشا
 وتشیر دائرة االستئناف أن الفعل یجب أنمن الواضح أن االعتداء الجنسي یتطلب أن یحدث فعل ذي طبیعة جنسیة. "

في كثیر من األحیان یتم استھداف أجزاء الجسم المرتبطة عادة  یشكل أیضًا انتھاكًا لسالمة الضحیة البدنیة أو المعنویة.
د ق بالجنس أو المصاحبة لھ. غیر أنھ ال یشترط حدوث االتصال الجسدي  حتى یتم وصف الفعل بأّنھ ذو طابع جنسي.

، طالما أن األفعال تھین و/أو تحط من قدر الضحیة إجبار الشخص على القیام بأفعال معینة أو مشاھدتھا كافیاً  یكون
(التوكید مضاف).  ".فاإلھانة واإلذالل الجنسي ھو بالتحدید ما "یمیز الجرم[…] بطریقة جنسیة 

بر الفعل الجنسي بنفسھ. یكفي أن یكون قد أجال یشترط في القانون الدولي أن یكون مرتكب الجریمة ذاتھ قد ارتكب 
، قرار الحكم الصادر من المدعي العام ضد سیزیتشكالقضایا الواردة أدناه و اآلخرین على القیام بھذه األعمال.

، المحكمة الجنائیة المدعي العام ضد دوردیفتش؛ 36-35المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الفقرات 
المدعي (نقالً عن  ".ویشمل ھذا مطالبة الشخص اآلخر بأداء مثل ھذا الفعل: "850یوغوسالفیا السابقة، الفقرة الدولیة ل

 ).201، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الجزء األول، الفقرة العام ضد میلوتینوفیتش
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وعند استعراض الحاالت الـ138  لدى منظمةLDHR ، فقد تّم اإلبالغ عن حاالت عنف جنسي جماعي بما في ذلك إجبار 
مجموعات مختلطة بین الجنسین على التعري القسري وغیره من أشكال العنف الجنسي التي مورست على المجموعات 

بشكل علني، بھدف إھانة وإذالل وكسر المعتقلین. تحتوي الحاالت الواردة أدناه على حوادث أجبر فیھا المعتقلون على أداء 
أفعال جنسیة على بعضھم البعض. إّن اإلفصاح عن ھذا النوع من العنف الجنسي صعب للغایة في حال أجبر الشخص على 

االشتراك في مثل ھذه األفعال، نظراً لإلذالل والمحرمات والوصمة والعار التي تستدعیھا. وتحدث ھؤالء الناجون الذین 
أفصحوا عنھا عن كم الذل والعار الھائل الذي تنطوي علیھ. 26قد تكون ھذه من ضمن الجرائم التي ال یبلغ عنھا بشكل كافي.

"رشید"
 اعتقل "رشید" على حاجز في عام 2016 واحتجز في فرع األمن العسكري في حماه. وأثناء جلسات التحقیق، كانوا 

یتناوبون على تنفیذ ثالثة أسالیب طوال الیوم؛ التعلیق (الشبح)، واإلطار (الدوالب)، والضرب على أسفل القدمین (الفلقة). 
وخالل ھذه األسالیب الثالثة، كان یضرب بواسطة أنبوب ماء أخضر، وكابالت كھربائیة، وأسیاخ معدنیة. أطفأ المحققون 

سجائر مشتعلة على جسده. وفقد وعیھ في مرحلة ما. واستعاد وعیھ في زنزانة انفرادیة صغیرة جداً حتى أّن رأسھ كان بقرب 
المرحاض. تحدث عن اإلذالل الذي تعرض لھ وقال أنّھ كان یود لو یموت. تكررت جلسة التحقیق ھذه كّل یوم لمدة 27 
یوماً.وأضاف المحققون أسالیباً جدیدة كل یوم، فجعلوه یتدحرج على زجاج مكسور، وصعقوا حلمتیھ بالكھرباء، وتبولوا 

علیھ، وأجبروا المعتقلین على تناول عقار غیر معروف. أّما كمجموعة، فقد أُجبر المعتقلون على ابتالع أكواب من الملح. 
شھد "رشید" وفاة معتقل آخر بسبب ھذا. وتعرض أیضاً للركل على رأسھ، وفقد سناً وغاب عن الوعي ألربعة أیام. 

تقییمات أخرى للخبراء الطبیین تكشف عن جرائم مماثلة، والتي أعطیت الموافقة علیھا للبدء بالمالحقات الجنائیة، ولكن لیس لالستخدام  LDHRلدى منظمة 26	
 في تقاریر حقوق اإلنسان.

 القضائیةأمثلة من قانون السوابق 
(قضیة الجبھة المتحدة الثوریة) ، المحكمة الخاصة بسیرالیون، العدالة االنتقالیة، الفقرات  المدعي العام ضد سیساي

أُجبر زوجان على الجماع الجنسي أمام ابنتھما، التي أُجبرت على غسل القضیب الخاص بوالدھا بعد  - 1305و  1205
 الزوجین وابنتھما وانتھك كرامتھم بشدة".وجدت المحكمة أن ھذا "أذل  ذلك.

ن یإجبار المعتقل-800، 372، 304، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة الفقرات المدعي العام ضد كراسنیك
الذكور على القیام بأعمال جنسیة لبعضھم البعض، فضالً عن تشویھ األعضاء الجنسیة، وإجبارھم على أكل األجزاء 

 ة.المتضرر
إجبار المحتجزین   -899، 288، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة ، الفقرات المدعي العام ضد مارتیتش

 على اغتصاب بعضھم البعض وحراس السجون، باإلضافة إلى االستمناء المتبادل. الذكور
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، جّردوه من ثیابھ بالكامل، وبقي على ھذه الحال، وھم ینظرون إلیھ ألربع ساعات. فرع أمن الدولة في حمصوعند نقلھ إلى 
بة أّما بالنسومن ثم أُمر بتنفیذ "حركات األمان". ُوضع في غرفة مزدحمة، مفصولة عن المعتقالت النساء بستارة فحسب. 

لجلسات التحقیق، جرى تعلیق "رشید" بمالبسھ الداخلیة فحسب أمام سجن النساء حیث شاھدتھ النساء على ھذه الحال لساعة 
كان باستطاعتھ ھو النساء أن یروا بعضھم البعض من خالل  –كاملة. ثم أحضر المحققون امرأتین إلى غرفة التحقیق المتصلة 

ما أمروه كاء بخلع مالبسھن، والتفوه بكلمات بذیئة، والقیام بإیماءات جنسیة ولمس بعضھن البعض. نافذة كبیرة. أُمرت النس
أیضاً بخلع مالبسھ، والقیام بحركات جنسیة أمامھّن ولمس أعضائھ التناسلیة. استمرت ھذا لمدة ساعة. ومن النافذة ذاتھا، أجبر 

 ،د عقلھ ألربعة أیام. أطلق سراحھ بعد مضي أربعة شھور في االحتجازقال أنّھ فقعلى مشاھدة اغتصاب واحدة من المعتقالت. 
 وعانى من العدید من الندبات. 

   " (متھم بمحاولة االنشقاق)زید"
("فرع الضباط")، ونُقل الحقاً إلى  293. احتجز في البدایة في الفرع 2011بمحاولتھ االنشقاق في عام " جندیاً اتُّھم زیدكان "
وثم إلى صیدنایا.  248الفرع 

وعند حدیثھ عن الفترة التي قضاھا في صیدنایا، قال بأّن المعتقلین كانوا یجبرون على البقاء عراة بالكامل داخل زنازینھم، 
ھم البعض ووجھھم لألسفل واالّدعاء بأنّھم یمارسون الجنس مع بعضھم البعض. وتعرض أحد المعتقلین واالستلقاء على بضع

بعد ثالثة أعوام عاشھا في ظروف مریعة  2014الذي رفض القیام بھذا للضرب من قبل عشرة جنود. أُطلق سراحھ في عام 
ما یزال یشكو من مشاكل جلدیة وندبات وأعراض ملیئة بالبؤس واألمراض والموت. وبعد عامین من إطالق سراحھ، كان 

 متسقة مع اضطراب ما بعد الصدمة. 

" وكریم" (مع والده)، "طھ" (تعذیب ذكور ذو طابع جنسي في بیئة جماعیة)، و"معاذ" (مع النساء)، و"خلیلأبلغ كلٌّ من "
ئات جماعیة إلى جانب التعري القسري (تعذیب ذو طابع جنسي) عن حاالت من اإلذالل أو التعذیب الجنسي الجماعي في بی

كمقوم إضافي. 
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 . المشاھدة القسریة للعنف الجنسي4

إلى أن المشاھدة القسریة للعنف الجنسي  LDHRعلى غرار قسم اإلذالل الجنسي الجماعي الوارد أعاله، تشیر حاالت منظمة 
مشاھدة العنف الجنسي ضد النساء، أو تعرضوا لالعتداء وكثیراً ما أُجبر الرجال على  وقعت في األماكن العامة والجماعیة.

ً بشكل جماعي. ، وأشكال مختلفة من االغتصابتتضمن العدید من دراسات الحالة المذكورة أعاله اإلكراه على  الجنسي معا
وفي تقریرھا  .التعذیب الجنسي، التي كانت ممیتة في بعض األحیان، واإلذالل الجنسي ضد المعتقلین أنفسھم في بعض األحیان

إفادة حول امرأة توفیت  LDHRالسابق حول النساء في مراكز االحتجاز السوریة "أصوات من الظالم"، شاركت منظمة  
بسبب نوبة قلبیة بعد أن أُجبرت على مشاھدة مجموعة من المعتقلین الذكور یتعرضون للضرب وإلدخال القواریر في فتحات 

 27أحد الرجال المعتقلین والذي كان ابنھا.الشرج لدیھم. تعّرفت المرأة على 

، "منصور"، و"حمیدشھدت ثالث من دراسات الحالة حوادث إكراه على العنف الجنسي بما في ذلك العنف الجنسي الممیت ("
 ") في حالة واحدة.عبدهللا")، والعنف الجنسي ضد األطفال ("طھو"

 في فرع األمن السیاسي بحلب. 15"أصوات من الظالم"، الصفحة  2017لعام  LDHRانظر منظمة 27	

قد یكون إجبار الشخص "- 238، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الفقرة المدعي العام ضد دوردیفیتش
(نقالً  ."األفعال تھین و/أو تحد من قدر الضحیة بطریقة جنسیةعلى القیام بأفعال معینة أو مشاھدتھا كافیًا، طالما أن 

، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الجزء األول، الفقرة المدعي العام ضد میلوتینوفیتش وآخرونعن 
مدعي العام ضد ال ؛1012، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الفقرة المدعي العام ضد بردجانین ؛199

، المحكمة المدعي العام ضد فوروندزیجا ؛757، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الفقرة ستاكیتش
 .186الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، الفقرة 

قالیة، دالة االنت(قضیة الجبھة المتحدة الثوریة)، المحكمة الخاصة بسیرالیون، العالمدعي العام ضد سیساي وآخرون 
 یُعتبر اإلجبار على مشاھدة العنف الجنسي بمثابة اعتداء على الكرامة الشخصیة)،( 1205/1305، 171الفقرات: 
(یُعتبر اإلجبار على مشاھدة االغتصاب بمثابة ترویع للسكان المدنیین، وانتھاك لقوانین  1354، 1347-1349

 . والبروتوكول اإلضافي الثانيالمادة الثالثة المشتركة  -وأعراف الحرب 
إّن اإلجبار  -153، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، العدالة االنتقالیة، الفقرة المدعي العام ضد كایشیما وروزندانا

على مشاھدة العنف ضد اآلخرین، وال سیما األحباء قد یرتقي إلى مرتبة األذى  الجسدي والعقلي الجسیم، ولكن ھناك 
فال بد أن یكون الجاني على علٍم بأنھم كانوا مرغمین على المشاھدة.  -القصد الجنائي حاجة إلى 
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" (اتھم بتشغیل مشفى میداني في منزلھ، حمید"
 ومشاركة إخوانھ وأبنائھم في الثورة)

" على حاجز أمني بینما كان یسافر حمیداعتُقل "
. احتُجز 2012لحضور جنازة والدتھ في أبریل لعام 

. استُدعي للتحقیق فرع المخابرات الجویة في حماهفي 
یوماً. جّردوه من مالبسھ وأجبروه على  11بعد مرور 

مرة  65-60النزول على مرفقیھ وركبتیھ. ضربوه لـ 
األسئلة. استخدم بواسطة كبل بینما كانوا یطرحون علیھ 

ً لصعق أصابع یدیھ وقدمیھ.  المحققون عصا كھربائیا
كما تعرض للصعق بالكھرباء بینما كان معلقاً 
(مشبوحاً). وفي مناسبة أخرى، استطاع أن یعد 
تعرضھ ألكثر من مائة ضربة بواسطة الكبل بینما كان 

ساعة. وثم طرحوه أرضاً،  12معلقاً لفترة استمرت لـ 
بأطرافھ، ومن ثم شدوا الحبال لیتمدد  وربطوا حباالً 

جسمھ، وقام أشخاص بالقفز على ظھره. أّدى ھذا إلى 
خلع كتفیھ. وقال بأنّھ حاول االنتحار في مناسبتین أثناء 

احتجازه لكي یوقف ھذا العذاب واأللم. 

" مرة عن عدد أوالده. حمیدسأل أحد المحققین "
بأّن ھذا كاف "، أخبره الرجل حمیدوعندما أجابھ "

وبأنّھ "سیمنعھ من إنجاب المزید من األطفال". قام 
" حتى تورمتا. حمیدالرجل بعدھا بضرب خصیتي "

ً على وجھھ بشكل متكرر حتى خسر  وضرب الحقا
واحداً من أسنانھ وفقد الوعي. سكب المحقق الماء علیھ 

 ووصفھ بأنّھ :"كلب میت آخر". 

لین. كإجباره مرة " وفاة العدید من المعتقحمیدشھد "
على مشاھدة عملیة تشویھ قضیب أحد المعتقلین 
بواسطة أداة حادة. ونزف المعتقل بعدھا حتى فارق 
الحیاة. وما زال یجد الذكریات حول إجباره على 
مشاھدة التعذیب الممارس ضد اآلخرین مؤلمة للغایة.

"

نُقل إلى سجن حماه المركزي حیث تعرض للتعریة 
القسریة الجماعیة فور وصولھ، وأُمرت المجموعة 

الواصلة حدیثاً بأداء ثالثة "حركات أمان" معاً. أُطلق 
سراحھ في شھر یونیو لعام 2016. ما زال یشكو 

حمید" من ندبة عمیقة على أعضائھ التناسلیة متسقة مع 
الضرب الذي تعرض لھ. وقال بأنّھ في ذلك الوقت كان 

یسیل من داخل الجروح سائل شفاف ُیشبھ المني. 

"كریم"(مساعدة المنشقین) في أبریل لعام 2011، 
تعرض "كریم" إلطالق النار على حاجز أمني تابع 

للشبیحة. فارق صدیقھ الحیاة، بینما أصیب ھو بأربعة 
إطالقات. حاصره الشبیحة وركلوه بینما كان ملقى على 
األرض وھو ینزف. أخذوه إلى المشفى، حیث حقق معھ 

ضابط برتبة لواء. بعد أن أمضى 27 یوماً في المشفى 
وبعد خضوعھ لعدد من العملیات الجراحیة، أخذوه إلى 

فرع فلسطین. تعرض ھناك لجلسات تحقیق عنیفة، 
خضع خاللھا للتعلیق )الشبح(، والضرب بالھراوات، 

والجلد لمدة ساعتین. ُطلب منھ االعتراف بأنّھ كان 
یساعد المنشقین. نقلوه الحقاً إلى غرفة بالقرب من غرفة 
التحقیق األولى، وأجبروه فیھا على التعري الكامل. كان 
في الغرفة ثالثة رجال بمالبس مدنیة: واحد منھم یوجھ 

األسئلة واثنان یقومان بالضرب. تّم تعلیق أقطاب 
مالقط على كیس الصفن لدیھ، وتعرض  كھربائیة

للصعق بشكل متكرر. ربطوه بعدھا بكرسي وصعقوه 
بالمزید من الكھرباء. كان األلم أشد ھذه المرة ألنّھ لم 

یكن قادراً على التحرك. لكمھ الرجال على وجھھ، 
وكسروا ثالثة من أسنانھ األمامیة. تعرض للضرب بكبل 

كھربائي وُضرب رأسھ بالجدار حتى فقد وعیھ.  
وبعد ھذه الحادثة، أخذوه إلى الطابق العُلوي إلى الممر 

أمام غرفة العقید. رأى اثنین من النساء العاریات معلقات   
في الممر. وكانتا تصرخان من شدة التعذیب.  
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" بعد عامین وشھر قضاھا قید االحتجاز. فقد خاللھا كریملق سراح "، ومنھ إلى صیدنایا. أُط248نُقل من ھذا المكان إلى الفرع 
كغ. وفي الوقت الذي أجرى فیھ تقییمھ الطبي، كان منعزالً، ویُعاني من الكوابیس،  30ثلث وزن جسمھ، ما یعادل أكثر من 

تقالھ داث التي مّر بھا أثناء اعوانعدام الرغبة الجنسیة. خضع لفترة عالجیة وصلت لستة أشھر لعالج البول الدموي. تركت األح
 أثراً مستمراً وكبیراً على حیاتھ الیومیة لمدة ال تقل عن ستة أشھر. وكان ما زال یُعاني من األثر النفسي المستمر. 
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. التھدید بالعنف الجنسي 5

منھا عن تھدیدھم بالعنف الجنسي. وتوزع ھذا بشكل متساٍو بین التھدیدات  %15.3، أفصح 138ولدى تحلیل الحاالت الـ 
واالغتصاب الشرجي (بما فیھ باستخدام القضیب)، والتھدیدات بأشكال أخرى من العنف الجنسي، والتھدید باغتصاب األمھات 

تھدید " بأّن ابنھ تعرض للخلیل" واألخوات والزوجات. ومن بین دراسات الحالة، تعرضت ستة لتھدیدات بالعنف الجنسي. قال
ـ " االغتصاب " بمنصور" بأّن زوجتھ، ووالدتھ، وأختھ ستُجلبن وتُغتصبن أمامھ. وھُدد "ھاديبصعق قضیبھ بالكھرباء. وقیل ل

"، الذي تعرض بالفعل لالغتصاب الشرجي بواسطة خرطوم یضخ المیاه، وللتعري القسري، والمشاھدة معاذالشرجي. أّما "
ً إلى تھدیدات إضافیة باالغتصاب القسریة  للعنف الجنسي الممارس ضد امرأة، وربط قضیبھ وضربھ، فقد تعرض أیضا

 الشرجي بواسطة القضیب.

التھدید باستخدامھ في المقام األول وبموجب المادة الثالثة والفقرة الثانیة المشتركة، فإن أعمال العنف أو 
 إلرھاب المدنیین ھي انتھاكات لقوانین الحرب وأعرافھا.

  ، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة،المدعي العام ضد بردجانین
أُمر رجل مسن باغتصاب امرأة، ورفض وجرى قتلھ. "ترى الدائرة االبتدائیة، باألغلبیة، أن  - 516الفقرة •

 [مالحظة: لیس من الواضح لماذا لم یشكل". التھدید باالغتصاب یشكل اعتداء جنسیاً على المعتقالت اإلناث
التھدید ضد المسن اعتداء جنسیاً أیضاً. ففي بعض الحاالت التي قُتل فیھا الرجال بعد العنف الجنسي، لم یتم 

 اإلقرار رسمیاً بھذا االنتھاك السابق في األحكام التجریبیة.]
قام جندي بتمریر سكینھ على صدر امرأة معتقلة. تم وصف ھذا في حكم المحاكمة على أنھ  - 1013الفقرة •

 اعتداء جنسي. لیس من الواضح ما إذا كان تھدیداً بالقطع أم تعر قسري أو لمس).
غتصاب التبین أن التھدیدات التي یتعرض لھا المعتقلون الذكور بتعرض أمھاتھم وأخواتھم ل - 1018الفقرة •

تندرج تحت بند اإلذالل والحط من قیمة الشخص باعتبارھا أفعال اضطھاد أساسیة كجریمة ضد اإلنسانیة.

 أثناء -82 و 38 الفقرتان السابقة، لیوغوسالفیا الدولیة الجنائیة المحكمة ،فورونزیا ضد العام المدعي
ً  الجندي وضع التحقیق،  تعرضت اكم .أسئلتھ على تجب لم إذا مھبلھا في بإدخالھ وھدد المرأة فخذ على سكینا

 ھتوجی تم كان إذا ما الواضح من ولیس. الجنسي العنف أشكال من وغیره القسري والتعري لالغتصاب،
 .الجنسي للعنف األخرى األشكال عن بمعزل ذاتھ، حد في جنسي كعنف اعتباره أو االتھام ھذا
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6. التعریة القسریة

	https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdfیونیو 2014، الصفحة الثالثة على: 	28

للمرأة القسري بالتعري حول القضائیة السوابق من أمثلة

 الذي الحادث إن" -688 الفقرة السابقة، لیوغوسالفیا الدولیة الجنائیة المحكمة ،أكایسو ضد العام المدعي
 مالبسھا من طالبة بتجرید اإلنترھاموي عناصر أحد" المتھم" فیھ أمر والذي. ك. ك الشاھد وصفھ

 الناس، من حشد أمام البلدیة، لمكتب العام الفناء في عاریة وھي جمبازیة حركات أداء على وإجبارھا
".جنسیاً  عنفاً  یُعتبر

 أجبرت- 774 و 766 الفقرتان السابقة، لیوغوسالفیا الدولیة الجنائیة المحكمة ،كوناراك ضد العام المدعي
ً  ھذا بتدائیةالا الدائرة واعتبرت. الجنود أمام طاولة على عاریات الرقص على النساء  للكرامة انتھاكا

 .الحرب وأعراف لقوانین انتھاكات بوصفھا الشخصیة

 امرأة أُجبرت - 103 الفقرة السابقة، لیوغوسالفیا الدولیة الجنائیة المحكمة ،بردجانین ضد العام المدعي
 .بھا یستھزؤون كانوا ممن والشرطة الجنود أمام مالبسھا خلع على

 السوابق قانون 170 الفقرة تؤكد السابقة، لیوغوسالفیا الدولیة الجنائیة المحكمة ،كفوسكا ضد العام المدعي
28 .الجنسي العنف أشكال من شكل ھو القسري التعري أنّ  على ینص الذي القضائیة
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ً بطریقة  وفي حین یعترف قانون السوابق القضائیة بالتعري القسري كشكل من أشكال العنف الجنسي ویُعبّر عن ھذا غالبا
محتمل أن من المتعلقة بالتعري القسري للنساء. حیادیة من الناحیة الجنسانیة، إّال معظم القضایا كانت نتائج قانونیة محددة 

التعري القسري للرجال أخذ بمستوى أقل من الجدیة، وإّما لم یجري التحقیق فیھ، ولم توجھ اتھامات بشأنھ، ولم یقدم مع األدلة 
	الخاصة بھ خالل المحاكمات أو تم التغاضي عنھ خالل األحكام

من منظمة األمن والتعاون في أوروبا (2015) "مكافحة اإلفالت من العقاب فیما یخص  العنف الجنسي المتصل بالنزاع في البوسنة والھرسك: التقدم والتحدیات"، 	29
.32 الصفحة ،2015 یونیو 	

 فالعن أشكال من أنّھ على للذكور القسري التعري تعّرف التي التقاریر أو القضائیة السوابق قانون
 الجنسي

 -1599 الفقرة السابقة، لیوغوسالفیا الدولیة الجنائیة المحكمة ،وزولبانین ستانیسك ضد العام المدعي
 .الجنسي العنف من أخرى أشكال سیاق في للذكور القسري التعري إدراج

:والھرسك البوسنة التحاد العلیا المحكمة البوسنة، من

قضیة كولر، حكم مؤرخ بتاریخ 11 مارس 2013 - أُجبر شقیقان على التعري وُھددا بتشویھ األعضاء 
التناسلیة وأمرا بممارسة عالقة جنسیة ولكنھما رفضا القیام بھا. 

قضیة میالنوفیتش، حكم مؤرخ بتاریخ15   فبرایر 2013 - تعرض المعتقلون الذكور للتعري القسري، 
وأجبروا على القفز على الشجیرات المقطوعة، ثم أجبروا على المشاركة في الجماع الجنسي (ولكن لم یثبت 

أن الجماع الجنسي حدث) 

منظمة األمن والتعاون في أوروبا "قیلت كما شوھدت: بعثة التحقق الخاصة بكرواتیا والتابعة لمنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا 1999-1998"، الفقرات 107-106- تحت عنوان: "االعتداء الجنسي على الذكور"، 

"إن حاالت االعتداء الجنسي على الرجال الواردة أدناه، ھي مؤشرات أخرى على أن العنف الجنسي 
یستخدم كوسیلة متعمدة لتقویض ھویة ألبان كوسوفو عن طریق تحطیم الھویة البدنیة والنفسیة والجنسیة 

للضحایا. ]...[ وخارج ھذه المواقف، یبدو أن إجبار الرجال على التجرد من مالبسھم كان الطریقة األكثر 
".جنسیاً  الرجال إلھانة شیوعاً 

29
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 القانون یتخذ" :بأنّ  أوالن ني فینواال وجدت الذكور، المعتقلین ضد الجنسي العنف سیاق في القسري التعري حول نقاشھا وفي
 یجب نھأ إلى مشیراً  الجنسي، اإلكراه بتجربة یتعلق فیما الضحیة حول ومركزیة وضوحاً  أكثر مقاربة متزاید بشكل الدولي
كما 30".لجنسيا بالضرر واالعتراف التحقیق أثناء الصحیح إطارھا ضمن للمعتقل والعائلیة والثقافیة االجتماعیة الظروف وضع

 دینیاً  لمتحفظا الواقع فإن ذلك، على التعري في الثقافة العربیة... وعالوةاآلثار المترتبة على أنّھا تشیر إلى ما یُعترف بھ من "
 أن مكننای ال .الجنسي اإلكراه تجربة تقییم في وقانوني واقعي أمر ھو واالستجواب االحتجاز قبل محتجز كل لحیاة وثقافیاً 
 ذهھ مثل في) ونساء( آخرین رجال أمام أجسادھم كشف وأن ودینیًا، ثقافیاً  محافظین كانوا الرجال ھؤالء من العدید أن نتجاھل
 31."والجنسیة الجسدیة سالمتھم حیال المخاوف وأثار ومذًال، مھیناً  یكون أن یمكن كان الظروف

 بأنھم مالبسھم من التجرد على یجبرون الذین األفراد یشعرویقول الخبیر األكادیمي الدولي ساندیش سوفاكوماران أیضاً: "
 بیعةط ذات بتھدیدات مصحوباً  القسري عريتال یكون عندما المشاعر ھذه وتتفاقم .الكرامة من ومجردون وضعفاء مفضوحون
 السیاق ىعل . واعتماداً ‘حیاتھم في األثر بالغ حدثاً  كان عراة وھم استجوابھم إذالل’ بإن الذكور من الناجین بعض ویقول .جنسیة
 32".خاص بشكل شدیدة التأثیرات تكون قد القسري، التعري ھذا فیھ یحدث الذي الخاص الثقافي

) عند 1التي جرى استعراضھا، فقد ظھرت التعریة القسریة في ثالثة أماكن  LDHRوبناًء على مجموعة حاالت منظمة 
في أماكن عامة وجماعیة مع معتقلین آخرین (بعضھا كانت مع وجود نساء أو أقرباء كاألب أو االبن) ووصفھا  -الوصول

ً بإھانات، وصوحبت في معظم األوقات بأداء "حركات األ ً إلى تفتیش البعض بأنّھا "مذلة"، وترافقت غالبا مان" (انظر أیضا
) داخل الزنازین في بعض األحیان كجزء من اإلذالل 2تجاویف الجسد كشكل من أشكال االغتصاب الواردة في الفقرة أعاله)، 

) كجزء من جلسات التحقیق 3" الواردین أعاله) وفي سیاق ظروف مریعة لالعتقال، و زید" و"خلیلالجنسي (انظر مثالً إلى "
ً بین معتقلین ذالل واإللتحقیر ولوكوسائل  ً ما تكون في أماكن جماعیة مع وجود عدد من األشخاص، وأحیانا التسلط، وغالبا

ً ما كانت مترافقة مع أشكال أخرى من  مختلطین من الناحیة الجنسانیة، مع إجبار األشخاص على المشاھدة، ومجدداً، غالبا
 ). "كریم" و"رشیدالعنف الجنسي (انظر مثالً إلى "

، على 2016یونیو لعام  1) التعري القسري: ما یُطلعنا علیھ القانون الدولي والممارسات الدولیة"، موقع "جاست سیكیوریتي"، 2016( أوالن ني فینواال30	
 practice/-law-international-nudity-/forcedhttps://www.justsecurity.org/31325الرابط: 

 انظر أیضاً إلى "ألیكسا كوینغ، المصدر ذاتھ. 31	
. 270(نقاش حول التعري القسري)، الصفحة  266)، "العنف الجنسي ضد الذكور في فترات النزاع"، المصدر ذاتھ، الصفحة 2007ساندیش سوفاكوماران (32	
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ً  عامة إجراءً  یبدو الذي( االحتجاز مراكز إلى الوصول لدى القسري بالتعري یتعلق وفیما  ھذا نأ مفادھا حجة أي فإنّ  ،)تقریبا
 الجنائیة والمعاییر اإلنسان حقوق معاییر) 1( في النظر خالل من بسھولة فضحھا یتم األمان لضمان ضروري أمني إجراء
 .التعري ھذا فیھا حدث التي الظروف) 2( و القانونیة، التفتیش لعملیات الدولیة

  :المعتقلین لتفتیش الدولي ) المعیار1
 ةالدولی القواعد فإنّ  االحتجاز، مراكز إلى الوصول عند الجسد تجاویف تفتیش عملیات بخصوص أعاله موصوف ھو وكما
 اإلنسان امةكر احترام على القواعد ھذه تشددالعشوائیة.  التفتیش عملیات ممارسة تقیّد بعنایة السجون وقواعد اإلنسان لحقوق

 خاصة ماكنأ وفي ذاتھ االجتماعي النوع من أشخاص قبل من التفتیش عملیات تنفیذ المطلوبة اإلجراءات وتشمل. وخصوصیتھ
33.األشخاص من الممكن األدنى الحد وبوجود

ً  الشخص یكون ال أن المتدرج التعري یضمن ذلك، إلى باإلضافة   بالكامل عاریا
 .بالتفتیش للقیام ممكنة فترة ألقصر مكشوفة الجسد أجزاء وأنّ  واحدة، دفعة

(عملیات التعریة  201الفقرة  CAT/OP/MDV1؛ رمز الوثیقة :54؛ قواعد السجون في االتحاد األوروبي القاعدة 52-50 القواعد -انظر إلى قواعد ماندیال33	
(إس  201أو إیھ سي  153؛ 83إس سي سي  2001المحكمة العلیا الكندیة، ، آر ضد غولدینلغرض التفتیش في مكان جماعي ترقى إلى "المعاملة المھینة"؛ انظر 

ع ضسي سي) (تقییم الحاالت الضروریة كّل على حدة، وبتصریح مسبق من ضابط كبیر، وفي منطقة خاصة، من قبل شخص من النوع االجتماعي ذاتھ، خا
 للتدریب، ویعرف اإلجراءات، وباستخدام الحد األدنى من القوة، وبوجود الحد األدنى من الضباط).  

	https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-59608"]}الحكم بشأن الجوانب الموضوعیة للقضیة، 24 یولیو 2001، 	34

أمر بالتجرد من مالبسھ أمام عدد من الضباط  -اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكمة ،لیتوانیا ضد فاالسیناس
تم لمس خصیتیھ، ومن ثم طلب منھ أداء القرفصاء /بما فیھم امرأة، ولم تُستخدم أي قفازات خالل التفتیش

 عملیات إجراء الضروري من یكون قد حین في أنھ المحكمة "وترىللتأكد من عدم وجود شيء في شرجھ. 
 ضىالفو حدوث منع أو السجون أمن لضمان األحیان بعض في المالبس من التجرد مع متصاحبة تفتیش
 مث امرأة، حضور في عاریاً  بالتجرد الشخص مناسبة. إّن إلزام بطریقة إجراؤھا یجب أّنھ إّال  الجریمة، أو

 اقعالو في وحطّ  الشخص، لھذه واضح احترام عدم أظھر مكشوفتین بیدین وطعامھ الجنسیة أعضائھ لمس
 لباإلذال تشعره أن شأنھا من التي والدونیة األلم من مشاعراً  لھ سبب ھذا أنّ  بدّ  وال .اإلنسانیة كرامتھ من

 كانت 1998 مایو 7 في جرت التي التفتیش عملیة أن إلى المحكمة تخلص علیھ، وبناءً . قدره من والحط
".االتفاقیة من 3 المادة في المقصود بالمعنى مھینة معاملة بمثابة
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 دى الوصول إلى مراكز االحتجاز السوریة) ظروف التعري القسري ل2
تقریباً عن بیئة جماعیة في مكان عام مع وجود عدد من  LDHRوعلى النقیض من ذلك، فقد أبلغ جمیع المرضى لدى منظمة 

الضباط، ووجود أشخاص من الجنسین (سواًء معتقلین أو حراس)، وتعر كامل لفترات طویلة وعملیات تفتیش ینفذھا عاملون 
نف لتھدید بالعال یمتلكون أي قدر من التدریب الطبي. وذكر العدیدون تعرضھم لإلھانات، والمزید من اإلذالل والتحقیر، وا

الجنسي وقدر كبیر من العنف الجسدي المطّول المصاحب للتعري القسري عند الوصول. وتحّدث بعضھم بوضوح عن الجوانب 
 الثقافیة للتعري الجماعي، واإلذالل الذي شعروا بھ. 

. وأّكد على األثر النفسي الذي تجّرد "طھ"، الذي وردت قصتھ أعاله، من مالبسھ أمام والده، كما فعل والده الشيء ذاتھ أمامھ
 تركھ ھذا األمر. 

جّردوه من مالبسھ بالكامل في الممر... وانھالوا علیھ وتحدث "عالء"، الذي وردت قصتھ أعاله أیضاً، عن ثالثة رجال "
". ةلمدة نصف ساع نظرًا لبقائھ على ھذا الوضعبالشتائم. ھّددوه باالعتداء الجنسي، ورآه كّل من كان في الممر في ھذه الحالة 

واشتملت األعراض النفسیة التي عانى منھا (والمصاحبة الضطراب ما بعد الصدمة) الذكریات االقتحامیة المتكررة المؤلمة 
حول تعریتھ أمام اآلخرین. إذ وصف اإلذالل الذي أحّس بھ. 

لع مالبسھ بالكامل والبقاء على ھذه وبمجرد وصولھ إلى فرع أمن الدولة في حمص، أُجبر "رشید" إلى جانب آخرین على خ
 الحال ألربعة ساعات قبل أن یُجبروا الحقاً على أداء "حركات األمان". 

 مدى االنتشار
ً إلى العدد المحدود جدا ًللحاالت  من الصعب للغایة تحدید مدى االنتشار الدقیق لمعدالت العنف الجنسي. ویعود ذلك جزئیا

اإلبالغ األعراف االجتماعیة التي تحول دون ذلك، والوصمة والعار التي تحیط وتشمل المعوقات الماثلة أمام عنھا. لمفصح ا
د یكون قبالعنف الجنسي والتي تمنع الناجین من اإلفصاح عنھا ومن القدرة على مناقشة العنف الجنسي عندما یُفصحون عنھ. 

 غیرھا.  اإلفصاح عن بعض أنواع األذیة أصعب من اإلفصاح عن

	، الفقرات https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-59884"]}.59-58الحكم الصادر 15 نوفمبر 2011، الرابط: 		35

 وعوالخض مالبسھ خلع علیھ بأنّ  لھ وقیل -اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكمة ،بولندا ضد إیفانتشوك
 التعلیقات لواوتباد السجن، حراس منھ سخر وعندھا الداخلیة، مالبسھ باستثناء ثیابھ خلع. الجسدي للتفتیش
ً  إلیھ أساؤوا كما جسده، حول المھینة  نزانتھز إلى أُعید ثم ذلك، رفض لكنھ مالبسھ، من بالتجرد وأُمر .شفھیا
 الحالة، ھذه في كما والدونیة، اإلذالل مشاعر إثارة إلى یھدف الذي السلوك"	.بالتصویت لھ السماح دون
".للسجین اإلنسانیة الكرامة احترام عدم أظھر
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 رعب االنتشار مدى حول تأكیدات أي لتقدیم الحاالت من صغیرة مجموعة من األرقام استنباط الدقیق أو الممكن من فلیس
ً  األوسع السوریین السجناء شریحة للقیام بھذا. بل تقوم فحسب بتقدیم اإلحصاءات من مجموعة  LDHRوال تسعى منظمة  .نطاقا

من تقاریر الخبراء الطبیین العائدة لمعتقلین من الذكور (التي حصلوا على  138الحاالت التي جرى استعراضھا والخاصة بـ 
معتقلون سابقون، تقدموا إلى أّن األشخاص الذین تعود إلیھم ھذه التقاریر جمیعھم  LDHRالموفقة الستخدامھا). وتشیر منظمة 

 لتوثیق بعض أشكال العنف أو المعاملة السیئة التي حدثت أثناء االحتجاز. طوعیاً 

84,1%

15,2%

15,9%

3,2%

13,8%

8,7%

1,4%

4,3%

23,9%

6,5%

45,6%

42,7%

 أي حالة عنف جنسي تم اإلفصاح عنھا87,7%12,3%
أكثر من نوع واحد من العنف الجنسي

 حاالت العنف الجنسي باستثناء التعري القسري 

االغتصاب
 أحد أنواع العنف ضد األعضاء التناسلیة

 ربط القضیب
حرق األعضاء التناسلیة
ضرب األعضاء التناسلیة

 صعق األعضاء التناسلیة بالكھرباء

 اإلذالل الجنسي الجماعي
المشاھدة القسریة للعنف الجنسي

التھدید بالعنف الجنسي
التعریة القسریة

 العنف الجنسي في مجموعة الحاالت التي تمت مراجعتھا
 نعم        ال

معلومات حول مجموعة الحاالت التي جرى استعراضھا

•      138  ذكراً سوریاً اعتقلوا جمیعاً من قبل الحكومة السوریة وعرضوا لتقییم طبي تضمن بعض حاالت 

	السیئة .العنف والمعاملة 
عاماً.  56-20معدل األعمار عند تاریخ االعتقال: •
	عاماً. 36.1متوسط األعمار: •
	. 2017-2011احتجزوا بین أعوام •
. 17.8متوسط مدة االحتجاز: • 	شھراً
	.3.8متوسط عدد مواقع االحتجاز: •
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 36عنھا في نزاعات أخرى، حیث تتوفر األرقام بھذا الشأن . المقارنة بمعدالت العنف الجنسي المبلغ3

وتوضح 37.%80-50إلى معدالت عنف تتراوح بین  األرقام العالمیة حول العنف الجنسي ضد الذكور الناجین من التعذیبتُشیر 
	بأّن ھذه أكثر المجموعات المقارنة شبھاً بمجموعة الحاالت التي قامت المنظمة باستعراضھا.  LDHRمنظمة 

أعلى من االنتشار على الصعید الدولي.  LDHRویبدو بأّن مدى االنتشار في مجموعة حاالت منظمة 

 38من الرجال تعرضوا للعنف الجنسي. %23: یقدر بأّن النزاع الشرقي الدیمقراطي
 39من الذكور غیر المقاتلین. 7.4من المقاتلین السابقین للعنف الجنسي، بینما تعرض لھ  %32.6تعرض  :لیبریا

 40في العام السابق. ٪13.4منھم للعنف الجنسي على مّر حیاتھم، و ٪38.5: تعرض  فئة الذكور الالجئین في أوغندا
لإلساءة الجنسیة. ومن بین الرجال السودانیین غیر  من الرجال عانوا أو تعرضوا ٪30.4: الالجئون السودانیون في أوغندا

منھم قد تعرضوا لـ أو شھدوا اعتداءات جنسیة  ٪46.9الالجئین الذین یقیمون في الوالیة المتأثرة بالصراع في السودان، كان 
 41ضد الرجال.
ر مراجعة السجالت، إذ كان التقری من ضحایا العنف الجنسي الموثقین في لجنة الحقیقة كانوا من الذكور (بعد ٪53: السلفادور

 ).٪1األصلي ینص على 
من ضحایا العنف الجنسي الموثقین في لجنة الحقیقة من الذكور (بعد المراجعة، إذ ورد في التقریر أن النسبة  ٪22: كان البیرو
 42فقط. معظمھم تم ترمیزه بشكل خاطئ على أنھ تعذیب فقط). ٪2كانت  

ساسیة في الحواشي . كما تُنسب االقتباسات إلى مصادرھا األ14األرقام الواردة في ھذا القسم مستندة إلى تقریر الدكتور سارة تشینویث، المرجع نفسھ، الصفحة 36	
 التالیة.

)، "ال یُسمح ألي شخص بأن یكون عرضة للخطر": ربط قضیة اغتصاب الرجال أثناء النزاع المسلح بمفھوم العنف الجنسي في زمن 2015سارة میجار (37	
اسل ، المملكة المتحدة، دار "كامبریدج الحرب. "في إشراك الرجال في التأسیس للمساواة بین الجنسین، مایكل فلود مع ریتشارد ھوسون، محرران. (نیوك

 سكوالرز" للنشر).
) "رابطة العنف الجنسي وانتھاكات حقوق اإلنسان مع الصحة البدنیة والعقلیة في أقالیم جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 2010كریستین جونسون وآخرون (38	

 .562-553الفقرات: ، 5)، الرقم 304الشرقیة"، مجلة الجمعیة الطبیة األمریكیة، المجلد (
لجمعیة الطبیة اكریستین جونسون وآخرون، "رابطة وضع المحاربین والعنف الجنسي مع النتائج على الصحة والصحة العقلیة في لیبریا ما بعد النزاع"، مجلة 39	

 .690-676)، الفقرات: 2008( 6، الرقم 300األمریكیة، المجلد 
الرئیسي: معالجة العنف الجنسي ضد الرجال والفتیان في حاالت النزاع"، ورقة موجزة أعدت لورشة العمل المنعقدة في )، "في التیار 2014كریس دوالن (40	

 معھد التنمیة ما وراء البحار في لندن.
صحة العالمیة العامة، ) "العنف ضد الالجئین، وغیر الالجئین والمجتمعات المضیفة في جنوب السودات وشمال أوغندا"، ال2008ماري ناغاي وآخرون (41	

 .270-249، الفقرات: 3المجلد الثالث، رقم 
)، "وعود وأخطار الوثائق الرئیسیة: توثیق العنف الجنسي خالل فترات الحرب في السلفادور والبیرو"، فھم وتأكید الجرائم الجنسیة 2012میشیل لیباي (42	

اھل).  الدولیة، مورتن بیرجسمو، وألف بوتنشون سكري، وإلیزابیث جیھ. وودز، محررون (بكین، الناشر اإللكتروني األكادیمي لـتوركیل أوبس
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التي تّمت مراجعتھا  LDHRمنظمة األنماط الناشئة من حاالت 

ً التي تّمت مراجعتھا،  LDHRومن خالل تحلیل دراسات الحالة لمنظمة  ومجموعة الحاالت األوسع نطاقا
 برزت األنماط التالیة: 

. ال توجد فئة عمریة محددة للضحایا الذكور، إذ تّم اإلبالغ عن حوادث عنف جنسي تعرض لھا فتیان 1
 ).  36.2تحت السن الثامنة عشر وصوالً إلى رجال في الخمسینات من عمرھم (بلغ متوسط األعمار 

أو آراء أقربائھم  . حدثت كافة االعتقاالت التي تعرض لھا الناجون بناًء على اتھامات متعلقة بآرائھم2
 السیاسیة، من خالل مساندة المعارضة بطریقة ما. 

. ال یظھر العنف الجنسي ضد الذكور في مركز احتجاز واحد أو یُرتكب من قبل وكالة أمنیة محددة. فھو 3
 منتشر عبر المناطق الجغرافیة، والوحدات، والرتب (الحراس والضباط)، والفترات الزمنیة. 

لجنسي عند الوصول مباشرة كجزء من اإلذالل والتعریة القسریة الجماعیة بحجة إجراء . یبدأ العنف ا4
 عملیات تفتیش أمنیة.

. یحدث العنف الجنسي ضد الذكور بشكل شامل في جمیع البیئات العامة والجماعیة. فعادة ما یتواجد أكثر 5
فنیة، والزنازین الجماعیة، من معتقل واحد، وأكثر من جاٍن واحد. حدثت الجرائم في القاعات، واأل

 والممرات، وغرف الضباط، وغرف التحقیق. 
. یبدو بأّن الغایة األساسیة من وراء العنف الجنسي كانت اإلذالل والتسبب باأللم، وكسر شخصیة الضحیة. 6
. لم یحدث العنف الجنسي على الدوام ضمن جلسات االستجواب، ولم یكن الغرض منھ اإلجبار على 7

اف. وأبلغ البعض عن تعرضھم ألسئلة حول معلومات لم تكن معروفة أو جلیة بالنسبة لھم من قبل. االعتر
وتحدث البعض عن إجبارھم على التوقیع على أوراق بیضاء فارغة. وطلب من البعض اختالق قصص 

 غیر حقیقیة. 
لیة في األعضاء التناس. باإلضافة إلى ذلك، تشیر التعلیقات المستخدمة عند ممارسة العنف الجنسي ضد 8

 مختلف المواقع والوحدات إلى غایة واحدة (أو سیاسة) تتمثل في منع والدة األطفال من السنة. 
. تشیر التعابیر الفریدة والمحددة المستخدمة عبر جمیع األفرع والمواقع إلى قدر من التنسیق والتعلیمات 9

 ال، ممارسة عملیة ربط القضیب. في موقعین اثنین،والتوجیھات أو السیاسات، بما في ذلك، على سبیل المث
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 أثر العنف الجنسي على المعتقلین الذكور
الناجین من الذكور في ھذا التقریر، كان تأثیر العنف الجنسي الذي تعرضوا لھ أثناء االحتجاز مدمراً وطویل بالنسبة للعدید من 

43األجل، مما أثر على حیاتھم الیومیة وعالقاتھم مع عائالتھم ومشاركتھم ومكانھم داخل مجتمعاتھم.
وعلى الرغم من اختالف  

الجدول  وترد في أّن ھناك العدید من اآلثار الملموسة المشتركة فیھا بینھم. نطاق ونوع العنف الجنسي فیما بین المرضى، إّال 
أدناه اآلثار المادیة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي أبلغ عنھا الناجون من الذكور في دراسات الحالة المقدمة في ھذا 

ً في ھذه المجموعة: الحزن واالكت التقریر. واللقطات االسترجاعیة أو الذكریات/ )، %93ئاب (وكانت اآلثار األكثر شیوعا
)، والتأثیر على العالقات الوثیقة ٪73)، والخوف والقلق (٪80)، والعزلة الذاتیة (٪87)، والغضب (٪93األفكار االقتحامیة (

 ٪60اإلشارة إلى وتجدر  ).٪73)، وفرط التیقظ أو زیادة ردود الفعل المفاجئة (٪73)، والكوابیس (٪73)، واألرق (73٪(
في حین أفصح أكثر من نصفھم عن شعورھم الدائم  كانوا قد أبلغوا عن معاناتھم من العجز الجنسي أو العقم بعد االحتجاز.

وقد تعرض ثلثا ھذه المجموعة للتشرید من منازلھم / بلداتھم عقب االعتقال، إما كنازحین داخلیاً  ).٪53بالعار أو اللوم أو الذل (
 ن في البلدان المجاورة.أو كالجئی

تم توثیق آثار مدمرة ومتعددة األوجھ للعنف الجنسي على الناجین من الذكور وأسرھم على انظر أیضاً إلى سارة تشینورث، المصدر ذاتھ، الصفحة السابعة، "43	
الجسدیة، فغالباً ما تم اإلبالغ عن  كان للعنف الجنسي، وال سیما التعذیب الجنسي المستمر، عواقب نفسیة مقلقة ومأساویة عمیقة. ومن الناحیة  حد سواء.

تسرباً والرضوض في المستقیم، والتي نتجت عن التعذیب الجنسي باستخدام بعض األدوات، وكانت على شكل نواسیر وشقوق شرجیة، مسببة آالماً مستمرة 
تم تھدید بعضھم بالقتل. من الناحیة االقتصادیة، واجھ الناجون من الناحیة االجتماعیة، فقد تعرض الناجون الذكور إلى اإلقصاء واإلزعاج، و دائماً في البراز.

لیة، بسبب سوء الصحة العق -في ظل ظروف تنافسیة للغایة، وغالباً ما تكون استغاللیة  -من الذكور الراشدین العدید من العوائق التي تحول دون التوظیف 
بأكملھا:  تأثرت عائالت الناجین من الفتیان مدارسھم معرضین مستقبلھم التعلیمي للخطر.وتھمیش المجتمع، أو الصحة الجسدیة المعرضة للخطر. وترك بعض 

 و االبن".األب أ تم اإلبالغ عن النبذ المجتمعي، وظھور حاالت من العنف المنزلي، والفقر بسبب فقدان سبل العیش كنتیجة مباشرة لإلیذاء الجنسي للزوج أو
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من المھم فھم ھذه التأثیرات ألسباب عدیدة، لیس أقلھا ضمان الرعایة والدعم والتعافي للناجین من الذكور وأسرھم ومجتمعاتھم. 
أن یلجأ  المستبعدوقد أظھرت الدراسات التي أجریت على االحتیاجات والرعایة النفسیة واالجتماعیة النفسیة السوریة أنّھ من 

44حصول على الرعایة،الرجال السوریین لطلب ال
األمر الذي یتماشى مع النتائج التي توصلت إلیھا منظمة "أطباء بال حدود"،  

بلغت   2013و  2004دولة بین  61والتي تفید بأّن نسبة الذكور من بین الناجین من العنف الجنسي الطالبین للمساعدة في 
 45فقط. 5%

ً بالمساءلة الجنائیة من خالل عتبة اختصاصیة محددة أو عناصر معینة لخطورة الجریمة، لفھم وقد یكو ن لألثر صلة أیضا
 طبیعة الجرائم المرتكبة بشكل كامل والمساعدة في إصدار األحكام المناسبة.

كوتس،  أتیو، أ.،-ستوتزیل، جیھ. ب.، یوسف، أ.، جیفي بھلول، ھـ.، براكیل-میكي بیرادا أ.، كوش، سي، الشماي، ر.، دیفیلانظر حسن، جي، كیرمایر، إل جیھ، 44	
 یة والدعم النفسيلعقلأ.، سونغ، س. وفینتیفوغل، الثقافة الشعبیة، السیاق والصحة العقلیة والرفاه النفسي واالجتماعي للسوریین: مراجعة لموظفي دعم الصحة ا

 .35-34، الصفحات  2015ع المسلح. جنیف: مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین، نزااالجتماعي الذین یعملون مع السوریین المتأثرین بال
جلة ، م‘بال حدود أطباء’ھیلن، "الرعایة المقدمة لضحایا العنف الجنسي، منظمة عملت بطاقتھا القصوى: حالة منظمة -فرانسواه دوروتش وكاترین تشولتي45	

 .624-601)، الفقرات 2014( 894، رقم 96الصلیب األحمر الدولي، العدد 
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حمل السالح

الحزن واالكتئاب
فقدان الشھیة

أفكار أو محاوالت انتحاریة
األثر على العالقات المقربة

العنف ضد األسرة 
انعدام الثقة بالناس

األثر على التفاعل مع المجتمع
األرق 

الكوابیس
لقطات استرجاعیة أو أفكار اقتحامیة

االنفصال 
 االستیقاظ من النوم معتقداً أنھ ما زال معتقال

التجنب
التیقظ المفرط وردود الفعل المفاجئة

الالمباالة أو عدم االھتمام 
تأثر الذاكرة

ضعف التركیز
انقطاع عن التعلیم

خسارة الوظیفة

.ردود فعل فیزیولوجیة تشمل

أثر أو نتیجة جسدیة محددة 
العجز الجنسي أو العقم

لوم الذات، العار، اإلذالل
العزلة 
الغضب

القلق أو الخوف

 األثر المبلغ عنھ في دراسات الحالة
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 تجارب األثر من دراسات الحالة

 .یوضح القسم التالي تأثیر ھذه األحداث على الناجین من الذكور الذین تقع تجاربھم في صمیم ھذا التقریر
الحرص على عدم توفیر معلومات التأثیر التي یمكن أن تحدد ھویة ھؤالء الناجین، حیث أن الكثیر وقد تم 

 منھم لم یشاركوا أبداً تجاربھم مع أي شخص، بما في ذلك أحبائھم.

ذكرت حالة "منصور" في قسم تشویھ األعضاء التناسلیة الوارد أعاله. وتعرض أثناء احتجازه للتعریة 
دة القسریة الغتصاب شرجي لرجل آخر، وحادثة حرق أعضاء تناسلیة ممیتة، القسریة، والمشاھ

واالستماع القسري للعنف الجنسي الذي تتعرض لھ النساء، كما تعرض لربط قضیبھ وكیس الصفن لدیھ، 
بقي یُعاني من ندبات عمیقة على جلده، واستخدام مثقاب كھربائي لحفر فجوة في منطقة العانة لدیھ. 

ً في القدم وخسارة اإلحساس فیھا.  وندبات على ً ھبوطا قضیبھ، وضرر أصاب العصب الشظوي مسببا
وأبلغ عن معاناتھ من عجز جنسي استمر لعام ونصف حتى تعافى منھ من خالل المعالجة. یشعر باإلحراج 
والخجل بسبب ھذا، وعزل نفسھ عن أسرتھ حتى تعافى. یشعر بأنّھ یعاني من الوصمة االجتماعیة. وفي 

لن یسنى ھذه األحداث طوال بدایة األمر، تحّمل الكثیر من الكوابیس، ولكنّھا تالشت مع مرور الوقت. 
بھ من قلحیاتھ، ویصف نمط نومھ بأنّھ "أرق دائم" ویعزو ذلك لتفكیره الدائم باالعتقال. یشعر وكأّن "

تھ. كما أبلغ عن تأثر قدرتھ " اآلن، ولم یكن قادراً على البكاء حتى عندما خسر بعضاً من أفراد أسرحجر
 على التركیز والعمل بشكل كبیر. بدأ بتدخین السجائر بعد إطالق سراحھ من االعتقال. 

". یعزل نفسھ في غرفتھ لمدة من الحزن واالكتئاب الخاصعالمھ " ما قال أنّھ "نضالوبدوره، یصف "
بسبب ما حصل معھ. كما تملؤه  أربع أو خمس ساعات في الیوم. یشعر بالخجل، واإلحراج ویلوم نفسھ

ل " األفكار والذكریات االقتحامیة حوتالحقھ"المخاوف والشكوك الكبیرة". تركتھ خطیبتھ لھذا السبب. "
عتقلین ". یسمع أصوات المإنّھا ال تبارح تفكیري على اإلطالق" في عقلھ. "تظھر كالفیلمالتعذیب، والتي "

جالساً لوحده. فقد شھیتھ بالكامل. ویتجنب عن عمد النوم ألكثر وصرخاتھم. وغالباً ما یبكي عندما یكون 
من ساعتین كّل لیلة ألنّھ یشاھد كوابیس فظیعة عندما ینام. أبلغ عن مشاعر كبیرة من الغضب وسھولة 

وعبّر عن وجود أفكار سلبیة فیما یخص االنتحار. ". أسود وبال أملاالنزعاج والتھیج. یرى بأّن مستقبلھ "

". كما ینأى بنفسھ ویمیل نحو العزلة، وتصاحبھ ذكریات حول الخوف المتفشي" یعاني من "رشیدوبقي "
إذاللھ. وقال بأنّھ غیر قادر على تذكر األشخاص أو األحداث المھمة في حیاتھ، ولكنھ ال یستطیع أن یسنى 
ً من التفاصیل حول احتجازه. عندما تأتیھ الذكریات أو التذكیرات، تجعلھ یرتجف، ویتصبب عرقاً.  أیّا

"یبكي كالطفل". كما أّن مستوى ردود الفعل المفاجئة لدیھ مرتفع. أّما أثناء اللیل، فیرتجف  ویقول بأنّھ
 حتى یخلد إلى النوم. ال یستطیع الوثوق بأحد بعد اآلن، وال حتى أصدقائھ المقربین. وتوقف عن الصالة. 
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خاف من االقتراب من أي أنا كالعصفور، أقائالً: " LDHR" إلى الخبراء الطبیین في منظمة ھاديتحدث "
یعزل نفسھ عن الناس واألشیاء ویختبأ منھم. یعاني من متالزمة القولون العصبي، ویشكو من ". شخص

 الخفقان والتعرق عندما رؤیة ما یذكره باالعتقال. 

". وقال: األلم والعذاب الشدید" الذي یشعر بھ، إلى جانب "الخوف الدائم" ما قال أنّھ "عبدهللاوصف "
".  ماتت الروح، أیھا الطبیب"
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االستنتاجات 
في حین و یعتبر العنف الجنسي ضد الذكور ظاھرة كبیرة في مراكز االحتجاز التابعة للحكومة السوریة.

بأّن نسب االنتشار الواردة في مجموعة الحاالت التي قامت بمراجعتھا تنسحب  LDHRال تّدعي منظمة 
وحشي عنف جنسي غیر أنّھ جرى الكشف عن 46بشكل دقیق على شریحة المعتقلین السوریین من الذكور،

واسع النطاق ضد السجناء السیاسیین السوریین عبر الزمن وأجھزة األمن الحكومیة ومراكز االحتجاز و
تظھر أنماط ونماذج ھامة توحي بانتشار واسع ومنتظم الستھداف معارضي النظام السوري  ھم.الخاصة ب

قد یُثبت اتباع األسالیب غیر العادیة، مثل ربط القضیب، في مراكز االحتجاز  باإلذالل والتھدید والتحطیم.
 ھدف من وراء استخدامكما تدعم دراسات الحالة وجود  المختلفة، شكالً من أشكال التنسیق أو التعلیمات.

العنف ضد األعضاء التناسلیة، ویتمثل ھذا الھدف في منع إنجاب السنة لألوالد، ویبدو ھذا جلیاً من خالل 
 تصریحات أطلقھا الجناة في ھذا الصدد.

الخاصة بدراسات الحالة،  LDHRالعنف الجنسي المثبت في تقاریر الخبراء الطبیین لمنظمة وبناًء على 
فقد ارتكب ضباط وعناصر النظام السوري الجرائم الدولیة التالیة من خالل استخدام العنف الجنسي 

 بالتحدید ضد الرجال والفتیان في مراكز االحتجاز الحكومیة السوریة: 

نف ضد االغتصاب والتعقیم القسري وغیره من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة (الع •
الصعق بالكھرباء، الحرق، التشویھ، الربط، اإلذالل الجنسي، التعري القسري،  -األعضاء التناسلیة 

التھدید بالعنف الجنسي، المشاھدة القسریة للعنف الجنسي)، باإلضافة إلى التعذیب واالضطھاد، والتي 
	تعتبر كلھا جرائم ضد اإلنسانیة.

ً خطیراً للمادة الثالثة االغتصاب والتعقیم القسري وغیره من  • أشكال العنف الجنسي التي تشكل انتھاكا
المشتركة، كاالعتداء على الكرامة الشخصیة، وال سیما المعاملة المھینة والمذلة، واالعتداء على الحیاة، 
بما في ذلك التشویھ والمعاملة القاسیة والتعذیب، وإخضاع األشخاص الواقعین تحت السیطرة للتشویھ 

برر بتلقي الشخص المعني للعالج الطبي أو عالج األسنان أو العالج في المستشفى ولم ینفذ غیر الم
لمصلحتھ، والذي یسبب الوفاة أو یھدد بشكل خطیر صحة ھذا الشخص أو األشخاص باعتبارھا انتھاكات 

	خطیرة لقوانین وأعراف الحرب في نزاع مسلح غیر دولي.

	46
. یبلغ عدد األشخاص الواردین في قوائم 2011ال یوجد أي رقم رسمي لعدد المحتجزین في مراكز االعتقال التابعة للنظام في مرحلة ما منذ عام 

ً في نظام اال أو أكثر. تم اإلبالغ عن المزید من االعتقاالت في جنوب سوریا منذ أن استعادت  100.000حتجاز األشخاص الذین تم إخفاؤھم قسریا

الحكومة األراضي ھناك عام 2018. 

•
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وكما لوحظ في مواضع أخرى، ھناك أدلة واضحة وموثقة جیداً على جرائم أخرى ارتكبت فیما یتعلق 
باالحتجاز في سوریا. 

ونظراً لما تُطلعنا علیھ تقریر الخبراء الطبیین لمنظمة LDHR حول نطاق األثر المدمر وطویل األجل 
على الناجین وأسرھم ومجتمعاتھم، نجد أنّھ ما زال ھناك الكثیر من العمل الواجب القیام بھ. ال بدّ 

للسوریین أن یجدوا طرقاً لتحدید الناجین الذكور من العنف الجنسي واالستجابة لھم ودعمھم. فقد تأثر بھذا 
عدد كبیر من رجالنا وأطفالنا. وبالتالي امتد التأثیر لیشمل الكثیر من الزوجات واألطفال. یجب علینا أن 

نبدأ بمناقشات مجتمعیة لكسر المحرمات وإزالة العوائق الماثلة أمام اإلفصاح، وخاصة فیما یتعلق 
بالوصول إلى دعم الصحة العقلیة والنفسیة. علینا أن نتصدى للوصمة المدمرة والعار واللوم الذي تسببھ 

مجتمعاتنا  لھؤالء الناجین. علینا أن نشجع رجالنا وفتیاننا على الخروج من العزلة، لطلب المساعدة 
ودعمھم عندما یفعلون ذلك. علینا أن نحرص على أن یتوفر لدینا األخصائیون المناسبون للتعامل مع 
العواقب الجسدیة والنفسیة. وإن لم نفعل ذلك، فإن ما حدث سیضر باألجیال السوریة في المستقبل.  

ومن الضروري أیضاً أن یتخذ المجتمع الدولي جمیع اإلجراءات الممكنة لمعالجة مسألة االحتجاز في 
سوریا، واتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لضمان اإلفراج الفوري عن السجناء السیاسیین ووقف المزید من 

موجات االعتقال كتلك التي شھدناھا في جنوب سوریا في اآلونة األخیرة.




