
ما املقصود بالعنف الجنيس؟ 
هـــو فعـــل أو أفعـــال ذات طابـــع جنـــي ُتارَس ضد شـــخص، 

باســـتعامل القـــوة أو بالتهديد باســـتعاملها أو بالقـــر، من قبيل 

مـــا ينجم عـــن الخوف مـــن العنـــف أو اإلكـــراه أو االحتجاز أو 

االضطهاد النفي أو إســـاءة استعامل الســـلطة، أو باستغالل بيئة 

قريـــة أو عجز الشـــخص أو األشـــخاص عن التعبـــر عن حقيقة 

رضاهم. وبالتـــايل، يتضمن العنف الجنـــي االغتصاب، وذلك عىل 

ســـبيل املثال ال الحرص. وتعتـــر التعّرية القريـــة وغر ذلك من 

األفعـــال غـــر البدنية كذلـــك أنواعاً من العنـــف الجني. 

مــا املقصــود بالعنــف القائــم عــى النــوع 
االجتامعــي؟ 

هـــو فعل أو أفعال تُرتكب ضد أشـــخاص، ســـواء كانـــوا ذكوراً أو 

إناثاً، بســـبب جنســـهم و/أو أدوار هذا الجنس املرسومة اجتامعياً. 

وقد تتضمن هـــذه الحوادث اعتـــداءات غر جنســـية واضطهاداً 

عىل أســـاس النـــوع االجتامعي. ونذكـــر من أنواع العنـــف القائم 

عـــىل النـــوع االجتامعـــي: زواج القرّص/الـــزواج القـــري وختان 

اإلنـــاث وجرائم الرشف والتجنيـــد اإللزامي والحرمـــان من املوارد 

النفي.  والعنف 

ملــاذا ينبغــي توثيــق انتهــاكات العنــف الجنيس 
أو العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعي؟ 

ال تُناقـــش عادة أشـــكال االنتهـــاكات يف مجال العنـــف الجني 

والعنـــف القائـــم عىل النـــوع االجتامعـــي يف املجتمع الســـوري 

رغـــم ارتكابها عىل نطاق واســـع مـــن قبل مجموعـــة متنوعة من 

الجنـــاة. وهذا يعنـــي أن هذا النوع مـــن العنف غالبـــا ما يبقى 

دون توثيـــق، وبالتايل يصعب الســـعي للحصول عـــىل العدالة يف 

املســـتقبل. وكذلـــك غالبا ما يُســـاء فهم هذه االنتهـــاكات عندما 

يكتنفهـــا الصمت، مـــام يزيد من عزلـــة الناجـــن. ولذلك يضمن 

التوثيق تســـجيل هذه الجرائـــم ومنح فرصة للناجـــن يف الوصول 

إىل العدالـــة. وميكن للتوثيق الدقيق أيضا أن يســـاعد يف التخفيف 

من حـــاالت ســـوء الفهـــم املحيطة بالعنـــف الجنـــي والعنف 

القائـــم عىل النـــوع االجتامعي. فعىل ســـبيل املثـــال، يف حن أن 

العنـــف الجنـــي والعنف القائم عـــىل النـــوع االجتامعي مقرتن 

غالبـــاً بالنســـاء، إال أنـــه ميكن أن يقـــع كل من الرجال والنســـاء 

ضحايا لهـــذه الجرائم. وال يجـــوز للموثقن بنـــاء افرتاضات حول 

من قـــد يكون الناجي ليك ينقـــل التوثيق بشـــكل أفضل التجارب 

املتنوعـــة للناجن. 

أيــن يحصــل العنــف الجنــيس والعنــف القائــم 
عــى االجتامعــي؟ 

إن الناجـــن مـــن العنـــف الجني والعنـــف القائم عـــىل النوع 

االجتامعي يواجهـــون انتهاكات يف عدد كبر من الســـياقات. ففي 

ســـوريا، تُرتكب أفعال العنـــف الجني يف مراكـــز االعتقال وحتى 

يف املنـــازل أو عند نقـــاط التفتيش. وغالبا – وليـــس دامئا – يرافق 

العنـــف الجنـــي عمليـــة التعذيب. وعنـــد إجـــراء مقابالت مع 

الناجن مـــن انتهاكات أخرى، يجـــب عىل املوثقـــن االنتباه دوما 

إىل احتامليـــة أن يكون من تُجـــرى معه املقابلة قـــد تعرّض أيضاً 

للعنـــف الجني وبالتايل ينبغي االستفســـار عن هـــذه االحتاملية، 

حتـــى لو مل يكن هـــو املوضوع األصـــي للمقابلة. 
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توثيق انتهاكات العنف الجنيس و 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي
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توثيــق العنــف الجنــيس والعنــف القائــم عــى  
النــوع االجتامعــي بشــكل أخالقــي 

أثنـــاء املقابلة، قـــد يجد الناجون مـــن العنف الجنـــي والعنف 

القائـــم عىل النـــوع االجتامعـــي بـــأن اســـتحضار تجربتهم أمر 

يتســـبب يف صدمة نفســـية ويبعث عىل الشـــعور بالخجل. فمن 

املتوقـــع أن يكـــون املبحوثن عىل درجـــة عالية من الحساســـية 

ألن رشح هـــذا النوع مـــن العنف قـــد يتطلب منهـــم الحديث 

عن تفاصيل محرجـــة وأليمة. ويف حن أن املخاوف بشـــأن الرية 

واملوافقة املســـتنرة مهمة جـــدا أثناء التوثيق، فـــإن هذه القضايا 

تنطوي عىل أهمية أكر يف ســـياق العنف الجنـــي والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعـــي. ويجب أن تكون املبـــادئ التالية يف صلب 

الجهـــود املبذولة يف توثيـــق العنف الجني والعنـــف القائم عىل 

االجتامعي.  النوع 

 

ال رضر وال رضار  
يشـــّكل مبدأ »ال رضر وال رضار« أســـاس عمل التوثيق الذي يقوم 

به املركـــز الســـوري للعدالة واملســـاءلة. ويعني هـــذا املبدأ بأن 

»الناجـــن أوالً«. وإذا كان جمـــع الوثائق والتوثيق من شـــأنه أن 

يعرّض الشـــخص الذي تُجرى معـــه املقابلة لخطـــر تعرّضه ألذى 

مفرط، أو إذا كان لدى هذا الشـــخص صعوبـــة بالغة يف رسد روايته 

لألحـــداث، يتعّن عـــىل املوثّقن الذيـــن يعملون لـــدى املركز أال 

يكملـــوا املقابلة. وباإلضافـــة إىل ذلك، يبذل املركز جهـــداً لتجّنب 

تكرار الشـــعور بالصدمـــة )نبش الجراح( لدى الشـــخص الذي تتم 

مقابلته مـــن خالل إجـــراء مقابلة واحـــدة فقط وإظهـــار التأثر 

العملية.  أثناء 

يجـــب عـــىل املوثقـــن أيضا منـــح الناجـــن حرية اختيـــار زمان 

ومـــكان إجراء املقابلة، وذلـــك لضامن قدرتهم عـــىل اختيار موقع 

الراحة.  يشـــعرون فيه بأقىص درجـــات 

املوافقة املستنرية  
قبـــل إجراء أي مقابـــالت، الزم يحصـــل املوثّق أوالً عـــىل موافقة 

مســـتنرة موقّعة. وال يتم افـــرتاض وجود املوافقة املســـتنرة أبداً، 

وتشـــرتط بأن يتم إطالع الشـــخص الذي تتم مقابلته حول منظمة 

التوثيق ورســـالته ومعيـــار الريـــة ومحّدداته واالســـتخدامات 

املمكنة للتوثيق وأنواع األســـئلة التي ســـيتم طرحهـــا وحقيقة أن 

الشـــخص الذي تتم مقابلتـــه لديه كامل االختيار حـــول ما إذا أراد 

امليّض قدماً. وبالنســـبة لألطفـــال، يتم الحصول عـــىل املوافقة من 

القانونين.                                             األوصياء 

يف حاالت العنـــف الجني والعنف القائم عـــىل االجتامعي، يجب 

عىل املوثقـــن أن يكونـــوا رصيحن بشـــأن طبيعة األســـئلة التي 

طرحها.  ينوون 

قـــد تكـــون إعـــادة رسد حادثـــة من حـــوادث العنـــف الجني 

والعنـــف القائـــم عىل النـــوع االجتامعـــي صدمة نفســـية بحّد 

ذاتهـــا. ولذلك يجب عىل الشـــخص الـــذي تتم مقابلتـــه امتالك 

جميع املعلومات التي ســـيُطلب منهم التشـــارك فيهـــا مع املوثق 

باملقابلة.  البـــدء  قبل 

الرسية 
نظرا للطبيعـــة الخاصة النتهاكات العنف الجنـــي والعنف القائم 

عىل النـــوع االجتامعي، تنطوي رسيـــة املعلومات التي يتشـــارك 

بهـــا الناجون عىل أهميـــة خاصة. وعىل املوثقـــن االهتامم بحامية 

الخصوصيـــة لجميع املعلومـــات، وذلك عن طريـــق الحفاظ عىل 

الســـجالت املادية للمقابلة وضامن عدم التشـــارك يف أي معلومات 

مـــن املقابلـــة إال بعد حجب جميـــع املعلومات التـــي تبّن هوية 

صاحبهـــا. ويجب توضيـــح سياســـة املنظمة للشـــخص الذي تتم 

مقابلتـــه. بشـــأن تخزين املعلومات والتشـــارك فيهـــا أثناء عملية 

املستنرة.  املوافقة 

يجب الحديث بالتفصيـــل حول طريقة وإمكانيـــة نرش معلومات 

املقابلة يف األوراق واملناقشـــات املتعلقة باملوافقة املســـتنرة. وأما 

مقابالت العنـــف الجني والعنف القائم عـــىل االجتامعي، ينبغي 

أن تتبـــع املنظـــامت تدابر صارمـــة يف الرية، فقد يـــؤدي النرش 

العلني لهـــذه املعلومات إىل تعريض الناجن إىل مخاطر جســـيمة. 

عرض الخدمات اإلضافية 
بعد إكـــامل املقابالت املتعلقـــة بالعنف الجنـــي والعنف القائم 

عـــىل النوع االجتامعي، يجب عىل املوثقن ســـؤال الشـــخص الذي 

تـــت مقابلته عـــن رغبته بتلقـــي خدمات طبية أو نفســـية. فإذا 

كان يرغـــب بذلك، فيجـــب عىل املوثقـــن إحالتهـــم إىل الرشكاء 
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املحليـــن. ودعام لهذه املامرســـة، يعتمد املركز الســـوري للعدالة 

واملســـاءلة شـــبكة من رشكاء اإلحالة املجتمعات التـــي يجمع فيها 

الوثائـــق. وإن هذه هي منظـــامت تقّدم الدعم طبي واإلنســـاين 

والنفـــي وترغب يف تلّقي اإلحـــاالت من املركـــز، وباملقابل تحيل 

املســـتفيدين منها الراغبن يف املشـــاركة يف جهود التوثيق. 


