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 سیدتي الرئیسة، السیدات والسادة أعضاء لجنة التحقیق المعنیة بسوریا،

السوري الشعب عن المعاناة ورفع سوریا، في اإلنسان لحقوق المستمرة االنتهاكات فضح سعیها على للجنة بالشكر أتقدم                   بدایة
من اإلفالت على الواقع األمر وسلطات النزاع أطراف مختلف من سوریا في الحرب مجرمي قدرة من والحد أطیافه،                    بكل

 العقاب.

حریتهن، من محروماٍت صوت، دون السجون ظلمات في یقبعن أخریات نساء ثمة صوتي، وتسمعون أمامكم أقف فیما                   فالیوم
 ولم یتم اإلفصاح عن مصیرهن أو أماكن وجودهن بهدف حرمانهن من حمایة القانون.

األطفال من الكثیر یتعرض الحین ذلك ومنذ الكریمة، والحیاة الحریة في بحقهم السوریین مطالبة على مرت سنوات                   تسع
 والبالغین على حد سواء، ألبشع أنواع التعذیب الجسدي والنفسي، في أماكن أقل ما یمكن أن یقال عنها أنها مسالخ بشریة.

حتى بالكهرباء وصعًقا ضرًبا تعذیبهن ویتم النفسي، اإلرهاب من كنوع مالبسهن خلع على المعتقالت ُتجبر األقبیة تلك                   في
عملیة من كجزء شخص من أكثر ومن المتكرر لالغتصاب نساء فیها تعرضت التي الحاالت من العدید توثیق تم وقد                     اإلغماء.
الشعور لتواجه منه، خروجها بعد حتى ولكن المعتقل في وجودها أثناء فقط لیس الضحیة، تدمیر تستهدف ممنهجة                   تعذیب
عن دفاًعا أقاربها أحد من الضحیة قتل حد األمر یصل وقد المعتقالت. على المجتمع یسبغها التي العار ووصمة                    بالذنب
في وعاشوا الزنازین تلك في ولدوا الشمس یعرفوا لم وموالید االغتصاب، عن الناتجة والوالدة الحمل عن ناهیك                   الشرف.

 ظلمتها.

ضد الجنسي والعنف االجتماعي النوع على القائم العنف حاالت على القادم تقریرها في التركیز التحقیق لجنة من نطلب                    لذلك
 النساء في سوریا، وتقدیم توصیات للمجتمع الدولي حول سبل ضمان العدالة لضحایا هذه االنتهاكات.

المعتقلین ضد الجنسي العنف جرائم ارتكاب عن فوًرا بالتوقف النزاع أطراف وكافة السوریة الحكومة نطالب                 كما
 والمعتقالت، والعمل على قبول الناجیات والناجین وإعادة دمجهم في المجتمعات المحلیة.

 شكًرا جزیًال،
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