
 
) إلى سوریا ینعم فیھا الناس SJACیتطلّع المركز السوري للعدالة والمساءلة (

حیث یعیش المواطنون من جمیع  –بالعدالة واحترام حقوق اإلنسان وسیادة القانون 
 مكّونات المجتمع السوري في سالم.

 المركز السوري 
 والمساءلةللعدالة 

 
 
 
 
 

ورقة حقائق 
اإلحالة 

 المزدوجة

یلتزم المركز السوري للعدالة والمساءلة بتوسیع وتحسین قدرتھ على توثیق انتھاكات العنف القائم على الجنس والنوع 
وقد تم تصمیم نظام اإلحالة المزدوجة الخاص  االجتماعي، وفي ذات الوقت الحفاظ على أعلى المعاییر األخالقیة.

بالمركز لتیسیر الوصول إلى الناجین مع ضمان قدرة منّسقي التوثیق على إحالة الناجین إلى خدمات الدعم عقب إجراء 
 مقابلة التوثیق. 

تقدّم ورقة الحقائق ھذه مبادئ توجیھیة بشأن إقامة شراكات اإلحالة

 
 
 
 

الطویل، فقد یرغب الناجون في اتخاذ أي خطوات 
یستطیعون اتخاذھا للتأثیر على االنتباه الكلي للتصدي 
النتھاكات العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي 
فضالً عن احتمالیة حصولھم على منافع شخصیة 

 مباشرة في المستقبل. 
 

ذا یرجى االتصال مع المركز السوري للعدالة والمساءلة إ
كان لدیكم أي أسئلة أو اقتراحات، أو إذا رغبتم في الحصول 
على نسخة من السیاسة الخاصة بنا حول النوع االجتماعي 

 والعنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي. 
 

یتم تزوید شركاء اإلحالة بمعلومات  — نطاق الشراكة
حول رسالة المركز وإجراءات السریة والموافقة 

لیتمّكنوا من توفیر معلومات المستنیرة والمنھجیة 
وال یكون شركاء للناجي حول غایات وعملیة التوثیق. 

اإلحالة ملزمین بجمع وثائق نیابة عن المركز أو 
وإنما كل  تزوید المركز بالوثائق التي قاموا بجمعھا.

ما یقوم بھ شریك اإلحالة ببساطة ھو عمل االتصال 
. وقد یشعر الناجي بین الناجین ومنّسق التوثیق

بالخوف أو اإلكراه على قبول أي شيء یطلبھ منھم 
الكادر المحلي لشریك اإلحالة. وبالتالي، یجب أن 
یحرص شریك اإلحالة على الوضوح بأن الخیار یعود 

سواء في المشاركة أو عدم المشاركة أو  إلى الناجي
حتى في االتصال مع المركز، وبأن مشاركة الناجي 
ً مسبقاً  في التوثیق الخاص بالمركز لیس شرطا

 لحصولھ على الخدمات.
 

على الرغم من قیام شركاء اإلحالة في  — الحوافز
كثیر من األحیان بجمع شكل من أشكال التوثیق من 

الت الطبیة)، إال أن منّسقي الناجین (من قبیل السج
المركز یقومون بتوثیق أكثر عمقاً، بحیث یسبرون 
الحقائق التي یمكن أن تستنبط قراراً قانونیاً بشأن ما 

ویستطیع شركاء اإلحالة أن  إذا كان انتھاكاً قد حدث.
یساعدوا في توثیق ھذه االنتھاكات لتوفیر االحتمالیة 

االنتباه إلى العنف  لعملیة العدالة التي یمكن أن تلفت
القائم على الجنس والنوع االجتماعي وتردع استخدام 
العنف الجنسي كسالح حرب في صراعات مستقبلیة. 
كما أن اإلحاالت تخدم مصالح الناجین: للناجین الحق 

ظل غیاب آلیات في العدالة وجبر الضرر، حتى في 
عدالة حالیاً. وعلى الرغم من أن الفوائد المتأتیة قد 

تكون غیر مباشرة أو على المدى 

حالما یتم  — اإلحاالت إلى المركز السوري للعدالة والمساءلة 
تأسیس شراكة، یتم إجراء اتصال بین أفراد الكادر 
المحلي للشریك والمنّسق المحلي للمركز. وعندما 

الخدمة أحد الناجین الذین عانوا من یصادف مزّود 
العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي في 
الصراع السوري، یقوم أحد أفراد كادره المحلي بإخبار 
الناجي عن خیار توثیق تجربتھ/تجربتھا لدى المركز. 
وإذا أبدى الناجي اھتماماً، یقوم الكادر المحلي بعمل 

. وتعتمد طریقة اتصال بین الناجي ومنّسق المركز
الربط بین المنّسق والناجي على الظروف األمنیة 
المحددة لذلك المكان ویتم تحدید ذلك على أساس كل 
حالة على حدة بالتعاون مع شریك اإلحالة. وتتضمن 
خدمات دعم الناجین المنظمات الطبیة والنفسیة 

 والمساعدة االقتصادیة ومنظمات الحمایة.
 

باإلضافة إلى تدریب المنّسقین  — اإلحاالت إلى الشركاء
على تقنیات تجنّب تكرار الشعور بالصدمة (نبش 

ً لمبدأ " "، یھدف ال ضرر وال ضرارالجراح) وفقا
المركز إلى تلبیة احتیاجات الناجین بعد أن یخوضوا 

خالل مقابلة في العملیة الصعبة لسرد تفاصیل االعتداء 
التوثیق. وعلى الرغم من أن المركز لیس مجّھزاً لتقدیم 
الدعم للناجین، یقصد المركز من اإلحاالت إلى 
منظمات أخرى أن یمّكن الناجي من الوصول إلى نوع 
الدعم الذي یحتاج إلیھ. وبعد المقابلة، یزّود المنّسقون 
الناجي بمعلومات حول الموارد المتاحة القریبة 

دونھ في الوصول إلى تلك الخدمات. ولكن، یقدّم ویساع
المنّسقون توقعات واقعیة حول تلك الخدمات، مع 
التوضیح بأن المركز ال یملك أي سیطرة على إمكانیة 

تقدیم الخدمات من عدمھا.
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