
 

 

 : األولوية للناجين أوان العدالة

 "إعالن اإلنسانية" من قبل كبار رجال الدين 

 

 : فإننااستنادا إلى اعتقادنا األساسي بأن لكل إنسان بطبيعته كرامة وقيم إنسانية، 

، والمرتكبة ضد أي شخص، وفي أي وقت،  ندين بشدة جميع أعمال العنف الجنسي المتصل بالصراع •

 وتحت أي ظرف. كما نحث كل من في رعايتنا وغيرهم في مجتمعنا على إدانة هذه األعمال 

نؤكد بأن جميع الناجين من أعمال العنف في الصراع، واألطفال الذين ُوِلدوا نتيجة االغتصاب المتصل   •

واحترا بهم  القبول  وينبغي  كافة.  الناس  مع  وقيمهم  مكانتهم  في  ومتساوون  أبرياء  هم  مهم  بالصراع، 

 وتقديرهم تماما

العار  ن • با دحض وصمة  ُوِلدوا  لناجين  التي تلحق  الذين  واألطفال  بالصراع  المتصل  الجنسي  العنف  من 

العائالت   انهيار  إلى  يؤدي  كسالح  العنف  هذا  استخدام  ونشجب  بالصراع،  المتصل  االغتصاب  نتيجة 

 مجتمعاتناوالمجتمعات، وسوف نعارض وندين جميع مظاهر وصمة العار في 

 نحترم ونقر باستقاللية وشجاعة وأمل وصمود الناجين، وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم.  •

 

 سوف: 

نبذل كل ما في وسعنا لمنع العنف الجنسي المتصل بالصراع، وحماية جميع المعرضين لهذا النوع من   •

المعتقدات األخرى، مع إدراكنا ألن االلتزام بدين أو  العنف، بمن فيهم األقليات المهمَّشة وأتباع األديان أو  

 معتقد ما يمكن بحد ذاته أن يشكل عامل ضعف إضافي 

نعمل على التخلص من التفسيرات الضارة لألديان أو المعتقدات، واألعراف الثقافية الضارة التي يمكن   •

 االستناد إليها في تشجيع أو ارتكاب أعمال العنف الجنسي 

اجين، ونطالب بتحقيق العدالة لمنع القمع والعنف واالتهامات الباطلة، ونجاهر في الدفاع  ندعم أصوات الن •

 المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم محاسبة  عن الناجين وحقهم بالحصول على العدالة، وفي نفس الوقت  

وتنميتهم   • االجتماعي  الندماجهم  الفعال  الدعم  ألجل  ومجتمعاتهم  الناجين  بين  الوحدة  النفسية  نعزز 

 واالقتصادية 

نسعى لفهم التجارب التي مر بها الناجون، وفهم احتياجاتهم، مع مراعاة تجنب التسبب في إثارة الصدمات  •

 النفسية لديهم مجددا 

وجميع    ، والنصوص الدينيةالدينية   نستعين بوسائل التواصل، وجلسات النقاش الديني، والمواد التعليمية •

ألجل تمكين الناجين، مدركين للموارد المتاحة في مجتمعاتنا، وأن الدين أو    المنابر األخرى في مجتمعاتنا

 المعتقد يمكن أن يكون مصدر قوة للناجين.

 


