
 
) 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 

 
 
 
 
 

 توثیق العنف
 الجنسي والعنف

القائم على 
 الجنس 

 
العنف القائم على الجنس في حاالت شھود الو نناجیالیواجھ المركز السوري للعدالة والمساءلة تحدیات في الوصول إلى 

والنوع االجتماعي. وكجزء من التزام المركز بتوسیع وتحسین قدرتھ على توثیق العنف القائم على الجنس والنوع 
فقد أنشأ  –تطوع لإلدالء بالمعلومات الوإقراراً بالواجبات األخالقیة المستحقة ألولئك الذین یختارون  –االجتماعي 

ائم على الجنس.الق الجنسي والعنف في توثیقھ للعنف المركز الممارسات التالیة

 
 
 

إن تقدیم دعم مستمر ألعضاء فریق  — الدعم المستمر
التوثیق الخاص بالمركز من شأنھ أن یضمن تمّكنھم 
من التعامل على نحو فعال وأخالقي مع حاالت العنف 
 القائم على الجنس والنوع االجتماعي التي یواجھونھا.

لیاً اوفي حین أن أعضاء فریق التوثیق یخضعون ح
لقائم لتدریبات تتضمن عناصر ذات صلة بالعنف ا

على الجنس والنوع االجتماعي، یخطط المركز أیضاً 
لتعیین مستشار للعنف القائم على الجنس والنوع 

مستمر ویجیب الدعم أن یوفّر الاالجتماعي یستطیع 
 سئلة في حال طرحھا.األعن 

 
ھذا ملخّص لممارسات المركز السوري للعدالة والمساءلة في 

التعامل مع العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي. 
رجى االتصال مع المركز إذا كان لدیكم أي أسئلة أو یُ 

سیاستنا اقتراحات، أو إذا رغبتم في الحصول على نسخة من 
الجنس حول النوع االجتماعي والعنف القائم على المفّصلة 

 والنوع االجتماعي. 

الشخص الذي تتم مقابلتھ لدیھ كامل االختیار حول 
ما إذا أراد المضّي قدماً. وبالنسبة لألطفال، یتم 

 الحصول على الموافقة من األوصیاء القانونیین.
 

مقابلة العنف القائم  بعد إكمال — نظام اإلحالة المزدوج
على الجنس والنوع االجتماعي، یستخدم موثّقو 
المركز نظام إحالة مزدوج لربط الشخص الذي تّمت 

مع المنظمات الشریكة (في سوریا وكذلك في مقابلتھ 
مخیمات الالجئین) التي توفّر الدعم والعالج 
المالئمین لحاجة ذلك الشخص، بما في ذلك الدعم 

االقتصادي. وعلى نحو مماثل، الطبي والنفسي و
تقوم العدید من المنظمات الشریكة للمركز بإعالم 
الناجین الذین یخدمونھم حول برنامج التوثیق 
الخاص بالمركز، مما یتیح للمركز فرصة الوصول 

إفادات حول العنف القائم على الجنس والنوع إلى 
 االجتماعي وتوثیقھا. 

 

في منطقة صراع مثل سوریا، یُعتبر األمن  — األمن
أولویة قصوى، السیما بالنسبة لالنتھاكات ذات 
الحساسیة الكبرى، من قبیل العنف القائم على الجنس 
والنوع االجتماعي. یتّبع موثّقو المركز بروتوكوالت 
أمن صارمة، بدءاً من اختیار موقع إجراء المقابلة 

تخزین وتأمین إلى الطریقة التي یقومون فیھا ب
الوثائق التي یتم جمعھا حول العنف القائم على 

یتم معالجة  بمجّرد أن الجنس والنوع االجتماعي.
في قاعدة بیانات المركز، یتم اتّخاذ الوثائق 

احتیاطات وتدابیر بالنسبة للبیانات المتعلقة باألطفال 
أو الناجین من العنف القائم على الجنس والنوع 

في ذلك تخزین ھذا النوع من االجتماعي، بما 
 الوثائق في قاعدة بیانات غیر متّصلة باإلنترنت.

یشّكل مبدأ "ال ضرر وال  — ال ضرر وال ضرار 
ضرار" أساس عمل التوثیق الذي یقوم بھ المركز 
السوري للعدالة والمساءلة. ویعني ھذا المبدأ بأن 

. وإذا كان جمع الوثائق والتوثیق من "الناجین أوالً "
معھ المقابلة  ىجرشأنھ أن یعّرض الشخص الذي تُ 

، أو إذا كان لدى ھذا ذى مفرطأل تعّرضھ لخطر
الشخص صعوبة بالغة في سرد روایتھ لألحداث، 
یتعیّن على الموثّقین الذین یعملون لدى المركز أال 

وباإلضافة إلى ذلك، یبذل المركز  یكملوا المقابلة.
 بالصدمة (نبش الجراح)تكرار الشعور جھداً لتجنّب 

لدى الشخص الذي تتم مقابلتھ من خالل إجراء مقابلة 
 واحدة فقط وإظھار التأثر أثناء العملیة. 

 
معیار صارم للسریة یوجد لدى المركز  — السریّة

ینسحب على جمیع حاالت التوثیق التي یقوم بھا. وفي 
متاحة للعلن مسبقاً، ال یقوم حال لم تكن المعلومات 

المركز بالتشارك في معلوماتھ مع أي أحد خارج 
ما لم یفِض التشارك فیھا إلى تعزیز  – نطاق المركز

العدالة والمساءلة في سوریا، كما في حالة المالحقات 
القضائیة أو آلیات العدالة البدیلة. وحتى في تلك 
الحاالت، ال یقبل المركز بالتشارك في المعلومات إال 

 زمون بنفس معاییر السریة. مع أولئك الذین یلت
 

قبل إجراء أي مقابالت، یحصل  — الموافقة المستنیرة
موافقة مستنیرة موقّعة. فریق توثیق المركز أوالً على 

وال یتم افتراض وجود الموافقة المستنیرة أبداً، 
وتشترط بأن یتم إطالع الشخص الذي تتم مقابلتھ 
حول المركز السوري للعدالة والمساءلة ورسالتھ 
ومعیار السریة ومحدّداتھ واالستخدامات الممكنة 

 للتوثیق وأنواع األسئلة التي سیتم طرحھا وحقیقة أن 
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