
ما هي اإلحالة املزدوجة؟
يلتزم املركز الســـوري للعدالة واملســـاءلة بتوســـيع وتحسني قدرته 

عـــى توثيـــق انتهـــاكات العنـــف القائم عـــى الجنـــس والنوع 

االجتامعـــي، ويف ذات الوقت الحفاظ عى أعـــى املعايري األخالقية. 

وقـــد تم تصميـــم نظام اإلحالـــة املزدوجة الخاص باملركز لتيســـري 

الوصـــول إىل الناجـــني مع ضـــامن قـــدرة منّســـقي التوثيق عى 

إحالـــة الناجني إىل خدمات الدعـــم عقب إجراء مقابلـــة التوثيق.

يُحقق املركز الســـوري للعدالة واملســـائلة هذا الهـــدف عرب إقامة 

رشاكات محليـــة مـــع مقدمي الخدمـــات املســـتعدين للعمل مع 

املركـــز الســـوري عى توثيـــق قضايـــا العنف الجنـــي والعنف 

القائم عـــى النـــوع االجتامعي (الجنـــدر)، حيث يتلقـــى املركز 

الســـوري للعدالـــة واملســـائلة من مقدمـــي الخدمـــات الرشكاء 

إحاالت للناجـــني من انتهـــاكات العنف الجنـــي والعنف القائم 

عى النـــوع االجتامعي الراغبـــني بتقديم التوثيق الـــالزم لعمليات 

العدالة، ويقوم املركز الســـوري بـــدوره بإحالة األشـــخاص الذين 

تتم مقابلتهـــم من الناجني مـــن العنف الجنـــي والعنف القائم 

عى النـــوع االجتامعي إىل مقدمـــي الخدمات الـــرشكاء ليحصلوا 

عى الدعـــم الطبي والدعـــم النفي واالجتامعي. حيث يســـمح 

نظام اإلحالـــة املزدوجة املُتبـــع لكل من املركز الســـوري ورشكائه 

بتقديم الدعم الشـــامل للناجـــني والناجيات.

اإلحاالت إىل املركز السوري للعدالة واملساءلة
ويتواصـــل منســـقو املركز الســـوري مـــع مقدمـــي الخدمات، مبا 

يف ذلـــك املستشـــفيات واملنظـــامت اإلنســـانية، مـــن أجل رشح 

مزايا الرشاكة واســـتقطاب منظـــامت جديـــدة إىل برنامج اإلحالة 

ملزدوجة. ا

حاملا يتم تأســـيس رشاكـــة، يتم إجـــراء اتصال بني أفـــراد الكادر 

املحي للرشيك واملنّســـق املحـــي للمركز. وعندمـــا يصادف مزّود 

الخدمـــة أحد الناجـــني الذيـــن عانوا مـــن العنـــف القائم عى 

الجنـــس والنوع االجتامعي يف الرصاع الســـوري، يقـــوم أحد أفراد 

كادره املحـــي بإخبار الناجي عـــن خيار توثيـــق تجربته/تجربتها 

لدى املركـــز. وإذا أبـــدى الناجي اهتاممـــاً، يقوم الـــكادر املحي 

بعمـــل اتصال بني الناجي ومنّســـق املركز. وتعتمـــد طريقة الربط 

بني املنّســـق والناجي عى الظروف األمنية املحـــددة لذلك املكان 

ويتـــم تحديد ذلك عى أســـاس كل حالة عى حـــدة بالتعاون مع 

رشيك اإلحالـــة. وتتضمن خدمات دعم الناجـــني املنظامت الطبية 

والنفســـية واملســـاعدة االقتصادية ومنظامت الحامية.

اإلحاالت إىل الرشكاء
باإلضافة إىل تدريب املنّســـقني عى تقنيات تجّنب تكرار الشـــعور 

بالصدمـــة (نبش الجـــراح) وفقاً ملبـــدأ »ال رضر وال رضار«، يهدف 

املركـــز إىل تلبية احتياجـــات الناجني بعد أن يخوضـــوا يف العملية 

الصعبة لـــرد تفاصيـــل االعتداء خـــالل مقابلـــة التوثيق. وعى 

الرغم مـــن أن املركز ليس مجّهـــزاً لتقديم الدعـــم للناجني، يقصد 

املركـــز من اإلحـــاالت إىل منظامت أخـــرى أن ميّكـــن الناجي من 

الوصـــول إىل نـــوع الدعم الـــذي يحتاج إليـــه. وبعـــد املقابلة، 

يزّود املنّســـقون الناجي مبعلومـــات حول املـــوارد املتاحة القريبة 

ويســـاعدونه يف الوصول إىل تلك الخدمات. ولكن، يقّدم املنّســـقون 

توقعـــات واقعيـــة حول تلك الخدمـــات، مع التوضيـــح بأن املركز 

ال ميلـــك أي ســـيطرة عى إمكانيـــة تقديم الخدمات مـــن عدمها.

ال ميكن للمركز الســـوري أن يقطـــع وعداً ملن يقابلهـــم بالوصول 

إىل خدمـــات محـــددة، ويُفصـــح عن هـــذا بوضوح لهـــم. إال أن 
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املُّوثِقني يرشحون لألشـــخاص الذيـــن تُجرى معهـــم مقابالت عن 

أنـــواع الخدمات التي قـــد تكون متوفرة لهـــم، ويربطوهم مبارشة 

برشكاء املركز الســـوري الذين ســـيحاولون تلبيـــة احتياجاتهم.

نطاق الرشاكة
يتم تزويـــد رشكاء اإلحالة مبعلومات حول رســـالة املركز وإجراءات 

الريـــة واملوافقـــة املســـتنرية واملنهجيـــة ليتمّكنوا مـــن توفري 

معلومات للناجـــي حول غايات وعملية التوثيـــق. وال يكون رشكاء 

اإلحالـــة ملزمني بجمـــع وثائق نيابة عـــن املركـــز أو تزويد املركز 

بالوثائـــق التـــي قاموا بجمعهـــا. وإمنـــا كل ما يقـــوم به رشيك 

اإلحالة ببســـاطة هو عمـــل االتصال بني الناجني ومنّســـق التوثيق. 

وقد يشـــعر الناجـــي بالخوف أو اإلكراه عى قبـــول أي يشء يطلبه 

منهم الـــكادر املحي لرشيـــك اإلحالة. وبالتايل، يجـــب أن يحرص 

رشيك اإلحالـــة عى الوضوح بـــأن الخيار يعود إىل الناجي ســـواء 

يف املشـــاركة أو عدم املشـــاركة أو حتـــى يف االتصال مـــع املركز، 

وبأن مشـــاركة الناجـــي يف التوثيق الخـــاص باملركـــز ليس رشطاً 

مســـبقاً لحصوله عـــى الخدمات.

يف حـــني قد يقوم بعض الـــرشكاء بتقديم أنواع أخـــرى من الوثائق 

إىل املركز الســـوري مبارشة، إال أن ذلك ليـــس أحد الرشوط املرتتبة 

املزدوجة. اإلحالة  رشكاء  عى 

الحوافز
عـــى الرغم من قيـــام رشكاء اإلحالـــة يف كثري مـــن األحيان بجمع 

شـــكل من أشـــكال التوثيـــق من الناجـــني (من قبيل الســـجالت 

الطبية)، إال أن منّســـقي املركز يقومون بتوثيـــق أكرث عمقاً، بحيث 

يســـربون الحقائق التي ميكن أن تســـتنبط قراراً قانونياً بشـــأن ما 

إذا كان انتهاكاً قد حدث. ويســـتطيع رشكاء اإلحالة أن يســـاعدوا يف 

توثيق هـــذه االنتهاكات لتوفـــري االحتاملية لعمليـــة العدالة التي 

ميكـــن أن تلفـــت االنتباه إىل العنـــف القائم عـــى الجنس والنوع 

االجتامعـــي وتردع اســـتخدام العنـــف الجني كســـالح حرب يف 

رصاعات مســـتقبلية. كـــام أن اإلحـــاالت تخدم مصالـــح الناجني: 

للناجـــني الحـــق يف العدالـــة وجرب الـــرر، حتى يف ظـــل غياب 

آليـــات عدالـــة حالياً. وعـــى الرغم مـــن أن الفوائـــد املتأتية قد 

تكون غري مبـــارشة أو عى املـــدى الطويل، فقد يرغـــب الناجون 

يف اتخاذ أي خطـــوات يســـتطيعون اتخاذها للتأثري عـــى االنتباه 

الـــكي للتصدي النتهـــاكات العنـــف القائم عى الجنـــس والنوع 

االجتامعـــي فضالً عـــن احتامليـــة حصولهم عى منافع شـــخصية 

مبارشة يف املســـتقبل.


