
ومجــموعــات وجــمعيات الــناجــني/ات ومجــموعــات الشــباب والشــبكات اإلعــالمــية، 
بما   في ذلك وسائل التواصل االجتماعي. 

نـــــطالـــــب بـــــأن يـــــقدم املـــــجتمع الـــــدولـــــي تـــــمويـــــاًل ثـــــابـــــتًا ومســـــتمرًا لـــــلدعـــــم الـــــنفسي 5.
واالجــتماعــي طــويــل األمــد لــلضحايــا، والــذي يــقدمــه مــتخصصون/ات مــؤهــلون/ات 
بــــناًء عــــلى نــــماذج مــــثبتة األثــــر لــــرعــــايــــة ضــــحايــــا الحــــرب وتــــعافــــيهم/ن، بــــما فــــي ذلــــك 
الـــرعـــايـــة املـــتخصصة حســـب الـــجندر والـــعمر. إن الـــتدابـــير املســـتمرة لـــدعـــم مـــقدمـــي 
الــــرعــــايــــة ضــــروريــــة أيــــٍضا لــــتمكني وتــــعزيــــز الخــــدمــــات طــــويــــلة األمــــد وعــــالــــية الــــجودة 

للناجني/ات من العنف الجنسي والجنساني وأسرهم/ن ومجتمعاتهم/ن.   

هـناك حـاجـة مـاسـة لـنظام إحـالـة قـوي فـي كـل مـنطقة مـن مـناطـق سـوريـا يـتضمن 6.
مـنازل آمـنة، ورعـايـة الـطبية وعـالج، وخـدمـات نـفسية واجـتماعـية، وتـمكني اقـتصادي 
لــــلضحايــــا، وتــــوثــــيق االنــــتهاكــــات بــــموافــــقة مســــتنيرة. وإذ نشــــدد عــــلى الــــحاجــــة إلــــى 
خــدمــات الــدعــم عــلى مســتوى املــجتمع املحــلي داخــل ســوريــا، ونــدرك أن هــذا يــتطلب 
تــمويــاًل كــبيرًا تــعيقه الــعقوبــات املــفروضــة عــلى ســوريــا، فــإنــنا نــحث الــدول األعــضاء 
عـــــلى إجـــــراء تـــــقييمات مســـــتقلة لـــــلعواقـــــب غـــــير املـــــقصودة لـــــلعقوبـــــات عـــــلى الـــــسكان 

املدنيني وعلى اتخاذ خطوات لتبسيط إجراءات االستثناء اإلنسانية املرهقة. 

االعـتراف بـاألثـر الـجنسانـي لـحوادث االخـتفاء القسـري، لـذا نـطالـب بـدعـم إنـشاء 7.
آلـــية مســـتقلة ذات طـــابـــع إنـــسانـــي لـــألشـــخاص واملـــفقوديـــن/ات واملـــختفني/ات قســـرًا 
فـــي ســـوريـــا، لـــتقديـــم الـــدعـــم الـــشامـــل لـــلضحايـــا والـــناجـــني/ات وعـــائـــالتـــهم/ن لـــتلبية 
احــتياجــاتــهم/ن مــتعددة األوجــه، ونــدعــو إلــي اعــتماد كــامــل لــلتوصــيات الــواردة فــي 

الدراسة التي أعدها األمني العام لألمم املتحدة.  

العدالة 

نــــــحن نــــــدعــــــم الــــــتوثــــــيق املــــــكثف واملــــــنهجي لــــــلعنف الــــــجنسي والــــــجنسانــــــي، بــــــما 8.
يــــتماشــــى مــــع الــــنهج الــــذي يــــركــــز عــــلى الــــناجــــني/ات وســــنعمل بــــالشــــراكــــة مــــع لــــجنة 
الــــــتحقيق الــــــدولــــــية املســــــتقلة واآللــــــية الــــــدولــــــية املــــــحايــــــدة واملســــــتقلة لــــــردم الــــــفجوات 

الجنسانية في كل مراحل التوثيق وتحليل النزاع. 

نـسعى لـتحقيق الـعدالـة واملـساءلـة لـلضحايـا مـن خـالل تـعزيـز مـسؤولـية الـدولـة عـن 9.
الـــعنف الـــجنسي والـــجنسانـــي بـــموجـــب املـــعاهـــدات ذات الـــصلة، وتحـــميل مـــرتـــكبي 
انـــــتهاكـــــات الـــــعنف الـــــجنسي والـــــجنسانـــــي املـــــسؤولـــــية أمـــــام املـــــحاكـــــم الـــــوطـــــنية أو 
اإلقـــليمية أو الـــدولـــية. نـــدعـــو جـــميع الـــبلدان إلـــى مـــمارســـة أســـس الـــواليـــة الـــقضائـــية 
الـــــــعاملـــــــية أو الـــــــواليـــــــة الـــــــقضائـــــــية خـــــــارج الحـــــــدود، لـــــــلتحقيق مـــــــع الـــــــجناة املـــــــحتملني 
ومـقاضـاتـهم. نـدعـو إلـى إنـشاء أو تـوسـيع وحـدات جـرائـم الحـرب املـتخصصة وزيـادة 
الــــدعــــم الــــسياســــي واملــــالــــي ملــــزيــــد مــــن الــــتحقيقات املــــكثفة، بــــما فــــي ذلــــك تــــلك الــــتي 
تسـتهدف كـبار املـسؤولـني. ويـجب اتـخاذ إجـراءات لـضمان إتـاحـة مـتابـعة املـحاكـمات 
لــلضحايــا الــسوريــني/ات، واألشــخاص اآلخــريــن املــتضرريــن/ات مــن هــذه الجــرائــم، 
بـــما فـــي ذلـــك دعـــم وتـــسهيل شـــامـــل لـــلترجـــمة الـــشفويـــة فـــي ســـياق الـــتقاضـــي، ودعـــم 

وحدات دعم الضحايا، وتدابير ضمان حماية هوية الضحايا والشهود. 

نـــرحـــب بـــتعزيـــز املـــساءلـــة أمـــام أعـــلى املـــحاكـــم الـــدولـــية. كـــما نـــدعـــو لـــدعـــم الـــجهود 10.
املــبذولــة لتحــميل الــنظام الــسوري املــسؤولــية عــن انــتهاكــات "اتــفاقــية األمــم املتحــدة 
ملـناهـضة الـتعذيـب" ونـشجع الـدول األطـراف املـعنية عـلى تـبني مـنظور جـنسانـي عـند 
تــوثــيق انــتهاكــات االتــفاقــية، لــضمان إنــشاء سجــل شــامــل. نــطلب مــن مــكتب املــدعــي 
الــعام لــلمحكمة الــجنائــية الــدولــية أن يــفتح تــحقيًقا أولــيًا فــي الجــرائــم الــدولــية الــواقــعة 
ضـمن اخـتصاصـه، ونـدعـو املـجتمع الـدولـي إلـى ضـمان تـوفـير املـوارد الـكافـية لـتمكني 

املحكمة من إقامة العدل.  

الديباجة 

تــــم ارتــــكاب الــــعنف الــــجنسي والــــجنسانــــي بــــشكل مــــنهجي وعــــلى نــــطاق واســــع مــــن قــــبل 
جـميع أطـراف الـنزاع الـسوري، وال يـزال يـؤثـر عـلى الـسوريـني/ات مـن كـافـة الـفئات. يسـتخدم 

النظام السوري على وجه الخصوص العنف الجنسي كشكل من أشكال التعذيب مثل: 

ترهيب واضطهاد األفراد واملجتمعات التي يعتبرها معارضة؛ ‣

 تقويض التماسك االجتماعي؛ ‣

تـهجير وتـرحـيل الـسكان قسـراً داخـل سـوريـا وإلـى بـلدان أخـرى مـن أمـاكـن سـكنهم/ن ‣
األصلية. 

عــلى الــرغــم مــن أن هــذه الجــرائــم يــمكن أن يــكون لــها عــواقــب مــؤثــرة عــلى الــحياة، وُمــنِهكة 
لــلضحايــا. الــكرامــة اإلنــسانــية ليســت مــمتلكات يــمكن أن تُــفقد أو تُســرق أو تُفســد أو تُــنتزع، 

فال يمكن ألّي عنف أن ينزع الكرامة املتأصلة في كل إنسان.  

لـدعـم الـكرامـة املـتأصـلة لـلضحايـا، ومـنع االنـتهاكـات املسـتمرة واملسـتقبلية، نـعتمد ونـشيد 
بخطة العمل التالية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني في الصراع السوري. 

األمن والحماية 

نـــؤكـــد عـــلى حـــق كـــل ســـوري/ة فـــي الـــلجوء إلـــى الـــدول املـــجاورة لـــسوريـــا، وأن يـــتمتع 1.
بـحقوق الـالجئ/ة املـعترف بـها دولـياً، وأال يُـعاد قسـراً إلـى سـوريـا الـتي تُـعتبر غـير آمـنة 
وفــق تــقاريــر صــادرة عــن لــجنة الــتحقيق الــدولــية املســتقلة للجــمهوريــة الــعربــية الــسوريــة، 
وعـــن املـــنظمات غـــير الـــحكومـــية. ارتـــكب الـــنظام الـــسوري جـــميع أنـــواع االنـــتهاكـــات مـــن 
اعـــتقال تـــعسفي وتـــعذيـــب وعـــنف جـــنسي وجـــنسانـــي بـــحق الـــعائـــديـــن/ات إلـــى ســـوريـــا، 
لـــترهـــيب املهجـــريـــن وحـــرمـــانـــهم مـــن حـــق الـــعودة إلـــى بـــلدهـــم وأمـــاكـــن ســـكناهـــم األصـــلية. 
نــــطالــــب الــــجهات الــــدولــــية بــــاعــــتماد املــــعلومــــات الــــدقــــيقة وعــــدم االنجــــرار وراء املــــعلومــــات 
املـضللة الـتي تـشاع عـن سـالمـة الـعودة، كـما نـطالـب بـتقديـم املـعونـات والـدعـم  والخـدمـات 
لــالجــئني/ات الــسوريــني/ات، ونــدعــو الــحكومــات املــضيفة والــهيئات الــدولــية إلــى اعــتماد 
تــــقييمات دقــــيقة حــــول ســــالمــــة الــــعودة دون اعــــتماد املــــعلومــــات الــــحكومــــية املــــضللة. كــــما 
نــــطالــــب الــــدول املــــضيفة بتحســــني ظــــروف الــــالجــــئني/ات حــــتى ال يــــشعرون/ن بــــأنــــهم/ن 
مـجبرون/ات عـلى مـغادرة األمـاكـن الـتي يـقيمون/يـقمن فـيها، ال سـيما مـن خـالل اتـخاذ 

خطوات للحد من التعرض املستمر للعنف الجنسي والجنساني.  

 نـــظرًا لـــلعوامـــل املهـــددة لـــلحياة، والـــتي ال تـــزال قـــائـــمة داخـــل ســـوريـــا، وال ســـيما فـــي 2.
مـــــخيمات الـــــنازحـــــني/ات داخـــــليًا، والـــــتي تـــــشمل مـــــخاطـــــر الـــــعنف املـــــنزلـــــي والـــــعائـــــلي، 
واالخـــــــتطاف، والتحـــــــرش واالســـــــتغالل الـــــــجنسي، واالســـــــترقـــــــاق الـــــــجنسي، يـــــــنبغي أن 

يحظى ضحايا العنف الجنسي والجنساني باألولوية القصوى إلعادة التوطني. 

نـطالـب الـبلدان املـعنية بـإعـادة رعـايـاهـا املحتجـزيـن/ات فـي مـعسكرات االعـتقال مـثل 3.
الــهول وروج. وحــيثما يــتم اتــهامــهم بــارتــكاب جــرائــم، يــجب أن يــحاكــموا مــحاكــمة عــادلــة 
فـــــي بـــــلدانـــــهم األصـــــلية. كـــــما يـــــجب اســـــتخدام املـــــعلومـــــات الـــــتي يـــــمكن أن تـــــساعـــــد فـــــي 
الـــكشف عـــن مـــصير أو مـــكان األشـــخاص املـــغيبني/ات قســـرًا مـــن قـــبل داعـــش ملـــساعـــدة 

أفراد أسرهم/ن في البحث عن الحقيقة.  

دعم الضحايا 

 يــتطلب دعــم الــضحايــا والــناجــيات/يــن إتــاحــة الــفرصــة لــهن/م لــإلفــصاح عــّما مــروا/4.
مـــررن بـــه، أوالً وقـــبل كـــل شـــيء، وأن يـــدرك الـــضحايـــا شـــكل وحجـــم الـــعنف الـــذي ارتُـــكب 
ضـدهـم/ن وأن يـعرفـوا/ن حـقوقـهم/ن. سـنعمل عـلى تـمكني الـضحايـا مـن خـالل الحـمالت 
اإلعـالمـية والـتوعـويـة وشـبكات الـدعـم الـتي تـمكن مـن تـبادل املـعرفـة والـخبرة. يـمكن تـوفـير 

املناخ واألدوات لدعم الضحايا بعضهم/ن بعًضا، من خالل دعم أسرهم/ن 



املوقعون/ات 

املنظمات 

الحركة السياسية النسوية السورية 

حقوقيات 

عائالت مسار 

فريدوم جازمني 

محامون وأطباء من زجل حقوق اإلنسان  

منصة سياسية نسوية 

املركز السوري لالعالم وحرية التعبير 

اليوم التالي  

أفراد  

السيدة أليس مفرج 

السيدة خولة دنيا 

السيدة رنا الصياح 

السيدة صباح الحالق  

د. مية الرحبي  

حلفاء دوليون  

 (LAW) الحركة القانونية العاملية

غرفة النساء للمنظمات غير الحكومية 

مركز ضحايا الحرب من النساء - روزا 

    

وهــناك حــاجــة أيــًضا إلــى آلــيات مــثل "مــحاكــم الــشعب" و"املــحاكــم الــنسائــية" 11.
بـاعـتبارهـا تـدابـير مـوازيـة لـلعدالـة تـركـز عـلى الـعنف الـجنسي والـجنسانـي. يـجب 
أن تـحترم هـذه اآللـيات حـقوق الـضحايـا واحـتياجـاتـهم/ن وطـموحـاتـهم/ن. ال يـجب 
أن تـــكون هـــذه اآللـــيات بـــديـــالً عـــن املـــقاضـــاة الـــجنائـــية أو مـــسؤولـــية الـــدولـــة، لـــكنها 

تساعد في إرساء أسس املساءلة، ودعائم العدالة في املستقبل. 

  

السالم الشامل  

نـحن نـرفـض الـرؤيـة الـتي طـرحـها الـنظام الـسوري فـيما يـخص مـرحـلة مـا بـعد 12.
الـصراع الـواردة فـي "بـرنـامـج الـتنمية الـوطـنية لـسوريـا فـي مـرحـلة مـا بـعد الحـرب" 
املُــــقدم إلــــي مجــــلس حــــقوق اإلنــــسان كجــــزء مــــن االســــتعراض الــــدوري الــــشامــــل 
الـــثالـــث، ونـــنكر أنـــه يـــمكن أن يـــكون الـــضامـــن لـــحقوق املـــرأة أو حـــقوق الـــضحايـــا. 
ســــنساهــــم فــــي الــــعمل عــــلى تــــعزيــــز رؤيــــة بــــديــــلة ألجــــندة املــــرأة واألمــــن والســــالم 
لــسوريــا عــلى أســاس الــتنفيذ الــكامــل لــقرار مجــلس األمــن الــتابــع لــألمــم املتحــدة 
رقـم 1325 املـتعلق بـاملـرأة واألمـن والسـالم، مـن خـالل املـناصـرة الـجندريـة لـعملية 

السالم الرسمية، وتنفيذ مبادرات سالم شاملة حساسة للنوع االجتماعي 

 نــحن نــطالــب بــثورة فــي اإلطــار الــقانــونــي الــسوري مــن خــالل اعــتماد دســتور 13.
مــــتوافــــق مــــع الــــنوع االجــــتماعــــي وتشــــريــــعات ســــوريــــة غــــير مــــميزة بــــحق الــــنساء، 
تـــناهـــض وتجـــرم الـــعنف ضـــدهـــن، وتـــضمن عـــدم تـــكرار االنـــتهاكـــات والـــتجاوزات. 

هذا يعني وجود إطار قانوني يضمن: 

 أ)    املــــــشاركــــــة املــــــتساويــــــة لــــــلمرأة فــــــي جــــــميع مــــــناحــــــي الــــــحياة الــــــعامــــــة 
الــسياســية واالقــتصاديــة واالجــتماعــية والــثقافــية وفــي مــواقــع صــنع الــقرار فــي 
الــدولــة الــسوريــة املســتقبلية، كمشــرّعــات وســياســيات وقــاضــيات ومــؤثــرات فــي 
الـشأن الـعام، مـصحوبـة بتشـريـعات إلنـهاء الـهيمنة الـذكـوريـة عـلى الـكثير مـن 
املـــهن مـــثل املـــحامـــاة واألجهـــزة األمـــنية والشـــرطـــة والـــتحقيق الشـــرعـــي والـــطب 

الشرعي إلخ...؛ 

 ب)   ســلطة قــضائــية حــياديــة ومســتقلة ونــزيــهة، وقــادرة عــلى تــفسير وتــطبيق 
القانون، والبت في القضايا، دون أّي تحيزات سياسية أو ثقافية أو دينية؛ 

 ج)    ســياق عــدالــة انــتقالــية تــعترف بــحق جــميع الــضحايــا الــسوريــني/ات فــي 
اإلنـــــــصاف والـــــــكشف عـــــــن مـــــــصير املـــــــفقوديـــــــن/ات واملـــــــختفني/ات قســـــــرًا ودعـــــــم 
أســرهــم/ن، وجــبر األضــرار الــتي لــحقت بــالــضحايــا وعــائــالتــهم/ن مــن قــبل جــميع 
الـــجهات، مـــن خـــالل االعـــتبار واالعـــتراف الـــعلنيني، والـــتعويـــض املـــالـــي، والـــدعـــم 

وإعادة التأهيل على املدى الطويل؛ 

 د)     ضـــــمان حـــــقوق املـــــرأة اإلنـــــسانـــــية دســـــتوريًـــــا وقـــــانـــــونـــــيًا ومـــــجتمعياً فـــــي 
املـــجالـــني الـــعام واألســـري بـــما فـــي ذلـــك، عـــلى ســـبيل املـــثال ال الـــحصر: الحـــمايـــة 
وتجـــــريـــــم الـــــعنف ضـــــد املـــــرأة؛ حـــــقوق مـــــتساويـــــة فـــــي الـــــزواج والـــــطالق؛ الـــــحقوق 
املــتعلقة بــاألرض واملــمتلكات واملــيراث والــوصــول إلــيها والــتحكم فــيها؛ والــحق فــي 

منح الجنسية لألطفال وغير ذلك من الحقوق. 


