دليـل �أف�ضـل املمار�سـات

�آليات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
بني الوكاالت
اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ

تعب بال�ضرورة عن وجهات نظر املنظّ مة الدول ّية للهجرة .و�إنّ الت�سميات
خا�صة بامل�ؤلفني وال ّ
�إنّ الآراء املذكورة يف هذا التقرير هي ّ
تعب �ضم ًنا عن � ّأي ر�أي للمنظّ مة الدول ّية للهجرة ب�ش�أن الو�ضع القانو ّ
ين ل ّأي بلد
ال
التقرير
امل�ستخدمة وطريقة عر�ض املواد يف هذا
ّ
�أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة ،وال ب�ش�أن �سلطات هذه الأماكن �أو ر�سم حدودها �أو تخومها.
تلتزم املنظّ مة الدول ّية للهجرة مببد�أ مفاده �أنّ الهجرة الإن�سان ّية واملنظّ مة تفيد املهاجرين واملجتمع .وتعمل املنظّ مة الدول ّية
للهجرة ب�صفتها منظّ مة حكوم ّية دولية مع �شركائها يف املجتمع الدو ّ
يل على :امل�ساعدة يف الإرتقاء �إىل م�ستوى التحدّ يات امليدانية
للهجرة؛ �إذكاء الفهم حول ق�ضايا الهجرة؛ ت�شجيع التنمية االجتماعية واالقت�صادية من خالل الهجرة؛ وكفالة كرامة املهاجرين
الإن�سان ّية ورفاههم.
�إنّ هذا املن�شور هو ح�صيلة الدعم املا ّ
يل الذي قدّ مه مكتب املفو�ضية الأوروبية للم�ساعدات الإن�سانية واحلماية املدنية (�إيكو)
ومكتب ال�سكّان ّ
واللجئني والهجرة التابع لوزارة اخلارج ّية الأمريك ّية.
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�سحابة الكلماتُ :يظهر غالف دليل �أف�ضل املمار�سات �سحابة كلمات ذات �صلة ب�آليات تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة بني
الوكاالت  .ففي خالل ور�شة العمل حول �أف�ضل املمار�سات التي �أقيمت يف كيغايل حول امل�شروع النموذجي للّجنة الدائمة امل�شرتكة
اجلن�سي (6-2
اجلن�سي واالنتهاك
بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة املعنية باحلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
نوفمرب ُ ،)2015طلب من امل�شاركني اقرتاح كلمة �أو جملة ترمز بر�أيهم �إىل �آليات تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة بني الوكاالت
 .مت جمع النتائج على ال�شكل الظاهر يف الغالف ،حيث �أنّ حجم الكلمة �أو اجلملة يدلّ على عدد الأ�شخا�ص الذين ذكروا تلك
املفردة.
© اللّجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت2016 ،
ي�ستند دليل �أف�ضل املمار�سات املعني ب�آليات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �إىل الدرو�س امل�ستخل�صة من امل�شروع النموذجي للّجنة
الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت الذي يهدف �إىل �إقامة �آليات تقدمي �شكاوى م�شرتكة بني الوكاالت ،و قد مت اعداده بالتن�سيق
مع �أع�ضاء اللّجنة التوجيه ّية العامل ّية للم�شروع وهم :الهيئة الط ّبية الدول ّية ،جلنة الإنقاذ الدول ّية ،منظّ مة �أنقذوا الأطفال ،
منظّ مة الأمم املتّحدة للطفولة (يون�سيف) ،مفو�ض ّية الأمم املتّحدة ل�ش�ؤون ّ
اللجئني ،و امل�شارك يف الرئا�سة ومن�سق فرقة عمل
اجلن�سي واالنتهاك
اللّجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت املعنية بامل�ساءلة �أمام ال�سكان املت�ضررين وباحلماية من اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي.
ّ
تقدّ م اللّجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت هذا الدليل للن�شر العام .جميع احلقوق حمفوظة .يجوز ن�سخ هذا التقرير ،با�ستثناء
حاالت اال�ستخدام لأغرا�ض جتار ّية ،وينبغي الإ�شارة ،لدى � ّأي ا�ستخدام لهذا الدليل� ،إىل اللّجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
بو�صفها م�صد ًرا للمعلومات الواردة فيه.
املعني ب�آليات تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة
االقتبا�س املقرتح :اللّجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
اجلن�سي (.)2016
اجلن�سي واالنتهاك
للحماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
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متهيــد
الجنيس التي يرتكبها العاملون يف املجال اإلنساين وجهاتٌ فاعل ٌة أخرى تشارك يف مساعدة السكّان
الجنيس واالنتهاك
تناقض أفعال االستغالل
ّ
ّ
األكرث ضعفًا املبادئ التي يقوم عليها العمل اإلنسا ّين بشكلٍ مبارش.
رضر ال ميحى يطال األشخاص الذين يبحثون عن الحامية من النزاع املسلّح والكوارث
الجنيس واالنتهاك
ويرتت ّب عىل االستغالل
الجنيس ٌ
ّ
ّ
الطبيع ّية.
وعىل الرغم من رسيان املبادئ اإلنسان ّية وااللتزامات مبواجهة هذه األفعال املقيتة ،فقد وقعت العديد من حوادث االنتهاكات عىل يد عاميل
الجنيس عىل نح ٍو ف ّعال ،ويستمر
الجنيس واالنتهاك
اإلغاثة .ولهذا السبب ،أويل اهتام ٌم رفيع املستوى طيلة العقد املايض ملحاربة االستغالل
ّ
ّ
املجتمع اإلنساين الدويل يف املشاركة بشكلٍ فاعل يف جهود القضاء عىل هذه الظاهرة .وتتض ّمن هذه الجهود مبادرات لوضع مبادئ توجيه ّية
واضحة وإجراءات تشغيلية موحدة عامليّة لتعزيز استجابات املنظّامت بشكلٍ
الجنيس واالنتهاك
جامعي الدعاءات االستغالل
فردي أو
ّ
ّ
ّ
الجنيس .و يجمع دليل أفضل املامرسات بشأن آليات تقديم الشكاوى املشرتكة الدروس املستخلصة من املرشو ٍع النموذجي الذي أجرته
ّ
ونسقته املنظّمة الدولية للهجرة بالنيابة عن اللّجنة ونفّذته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ّ
ومنظمة أنقذوا األطفال يف أثيوبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية .وقد شكّل هذا املرشوع هدفًا أساسيًا لفرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة
الجنيس يف العامني  2014و ،2015حيث
الجنيس واالنتهاك
بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين و الحامية من االستغالل
ّ
ّ
أق ّر مديرو اللّجنة يف متّوز/يونيو  2016األدوات التي خرج بها هذا املرشوع .وميثل هذا الدليل خطو ًة كبرية نحو تعزيز نظم الحامية من
الجنيس عىل مستوى العمل امليداين .ويقدّم تعليامت حول كيف ّية وضع و تسيري آلية مجتمع ّية مشرتكة لتقديم
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
فضل عن تشغيلها ،يكون هدفها التط ّرق و ذلك بهدف النظر يف التقارير املرفوعة حول االنتهاكات التي قد يكون ارتكبها عاملو
الشكاوى ً
اإلغاثة ،وتقديم املساعدة للضحايا.
ٍ
تعليامت مفيدة و ذلك من خالالالستناد إىل مضمون االلتزامات الدوليّة والدروس
يهدف هذا الدليل إىل تحويل االلتزامات رفيعة املستوى إىل
ٍ
بحوث سابقة وآليات تقديم الشكاوى القامئة يف عديد البلدان  .وقد أظهرت التجارب أ ّن آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة
املستخلصة من
الجنيس خالل عمليّات الطوارئ.
الجنيس واالنتهاك
ألي استجاب ٍة ملامرسات االستغالل
املشرتكة هي مك ّون
أسايس وف ّعال ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس
واملنسقني والفرق القُطريّة و الكتل والجهات املانحة مسؤوليّة التبليغ عن حوادث االستغالل
وتقع عىل عاتق املنظّامت اإلنسانيّة
ّ
ّ
الجنيس و تعميم إجراءات الحامية يف جميع أبعاد برامج املساعدة اإلنسانيّة.
واالنتهاك
ّ
وكام قال األمني العام لألمم املتّحدة السيّد بان يك مون "علينا جمي ًعا أن نعقد العزم عىل إيجاد أممٍ متّحدة ترتقي إىل مستوى ثقة العا ّمة
الجنيس .علينا أن نكون مثال لروح االحرتام والكرامة واملساواة واألفكار العامليّة
الجنيس واالنتهاك
أي شكلٍ من أشكال االستغالل
وتحارب ّ
ّ
ّ
األخرى التي نأمل غرسها يف املجتمع".
العاملي للعمل اإلنسا ّين ،أكّد
و امتثالل للمسؤول ّيات األساس ّية املب ّينة يف خطّة عمل األمني العام لإلنسان ّية التي أطلقت يف مؤمتر الق ّمة
ّ
الجنيس و تحقيق
الجنيس واالنتهاك
مديرو اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التزامهم الدو ّيل باالستجابة بشكلٍ فعال لحوادث االستغالل
ّ
ّ
حقيقي للمساءل ٍة الجامع ّية التي تعترب رضورية للقضاء عىل هذه األفعال الخاطئة.
نظام
ّ
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2
م ًعا ميكننا مساعدة املجتمعات والعائالت واألفراد الذين نقدّم لهم الخدمات ليكونوا أقوى وأكرث أم ًنا.

�ستيفن �أوبراين

وليام الي�سي �سوينغ

وكيل األمني العام لألمم املتّحدة للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

مدير عام
املنظّمة الدول ّية للهجرة وبطل اللّجنة الدامئة املشرتكة
الجنيس
بني الوكاالت يف مجال الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس
واالنتهاك
ّ

فيليبو غراندي

هيلي ثورنينج�-شميت

اللجئني
مف ّوض األمم املتّحدة السامي لشؤون ّ

املديرة التنفيذية
منظّمة أنقذوا األطفال

3

ال�شكر والتقدير
ٍ
ٍ
وأشخاص كرث .ويستند هذا الدليل إىل الدروس املستخلصة من املرشوع
لوكاالت
إ ّن دليل أفضل املامرسات هو حصيلة الجهود الجامع ّية
النموذجي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إلقامة آليات تقديم شكاوى مشرتكة بني الوكاالت ،وذلك بهدف تجميع أفضل املامرسات وس ّد
ترأست هذه املبادرة فرقة عمل اللّجنة الدامئة
الجنيس واالنتهاك
الثغرات يف االستجابة الجامع ّية من ًعا لالستغالل
الجنيس وتص ّديًا لهام .وقد ّ
ّ
ّ
الجنيس  ،1مدعومة مبديري اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
وفريق العمل .وسيساعد اعتامد املديرين لهذا الدليل يف تعزيز أفضل املامرسات املذكورة فيه واملساهمة يف ضامن تطوي ٍر ممنه ٍج آلليات
تقديم الشكاوى املشرتكة بني الوكاالت يف جميع عمليّات االستجابة اإلنسانيّة.
مخلصا عن التعاون
نتقدّم بجزيل الشكر اىل املدير العام للمنظّمة الدوليّة للهجرة السفري ويليام الييس سوينغ الذي كان وال يزال مداف ًعا
ً
الجنيس منذ
الجنيس واالنتهاك
املشرتك بني الوكاالت يف إطار دوره كبطل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت من أجل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ومنسق اإلغاثة يف حاالت
عام  .2011ونتقدّم بخالص التقدير اىل السيّد ستيفن أوبراين وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ّ
ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ السابقة والتي
الطوارئ ،واىل الس ّيدة فالريي أموس ،وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ّ
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
نُفّذ تحت قيادتها املرشوع النموذجي املتعلّق باالستغالل
ّ
ّ
العاملي للمرشوع ،و التي هي أيضا من املنظّمة
املنسق
وتعترب كل من ألكسندرا هيلامن ،من املنظّمة الدول ّية للهجرة ،وتريستان برنيتّ ،
ّ
املؤلفي الرئيسيني لهذا الدليل . .نتقدّم بخالص اإلمتنان للس ّيد محمد عبدي خري ،مدير قسم العمل ّيات وحاالت الطوارئ يف
الدول ّية للهجرة،
ْ
املنظّمة الدول ّية للهجرة عىل دعمه املستم ّر طوال مدّة تنفيذ املرشوع ،كام وألعضاء اللّجنة التوجيه ّية العامل ّية للمرشوع وهم الهيئة الط ّبية
اللجئني،
الدول ّية ،لجنة اإلنقاذ الدول ّية ،منظّمة أنقذوا األطفال ،منظّمة األمم املتّحدة للطفولة (يونسيف) ،مفوض ّية األمم املتّحدة لشؤون ّ
والرئيس املشارك ومنسق فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
الجنس الذي قدّم املشورة واإلرشاف طوال املدّة الزمنيّة للمرشوع والذي راجع الدليل .ونتو ّجه بوافر الشكر للوكاالت
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
األعضاء يف آليّات تقديم الشكاوى املشرتكة يف أثيوبيا وجمهوريّة الكونغو الدميقراطيّة ،وال سيام مدراء الربامج يف دولو أدو ،ريستيتوتا كانغ
اللجئني ،و أريك دانتور و رويك أويو من الهيئة الطبّية الدوليّة؛ ويف كيفو الشامليّة ،أنيتا إيكسانتوس
من مفوضيّة األمم املتّحدة لشؤون ّ
منسق فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني
من منظّمة أنقذوا األطفال .واستفاد الدليل من مساهامت أساس ّية ودعمٍ ال غنى عنه من ّ
الوكاالت أسرتيد دي فالون ،الذي س ّهل تنظيم ورشة عمل حول أفضل املامرسات يف كيغايل ،رواندا يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015ومن أمانة
الخاص التابع للمنظّمة الدول ّية للهجرة يف نيويورك
اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت وال سيام كريستال لوبفورست ،ومن مكتب االتصال
ّ
وال سيام ليا ماثيسون .ونعرب عن خالص االمتنان لقسم املنشورات يف املنظّمة الدول ّية للهجرة عىل املساعدة الثمينة يف التصميم والتنقيح،
خصصوا وقتا وبذلوا جهدا لتصميم املرشوع
والسيام فالريي هاغري وماي أنجيلني ديلغادو .وأخ ًريا ،ال يسعنا ّإل أن نشكر جميع األشخاص الذين ّ
النموذجي وال سيام دايفيد ديرثيك ،من املنظّمة الدوليّة للهجرة ،ومانيشا ثوماس.
واللجئني والهجرة التابع لوزارة الخارجيّة األمريكيّة و مكتب
نفّذ املرشوع النموذجي بفضل الدعم املا ّيل السخي من مكتب السكّان ّ
املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية (ايكو) .

الجنيس اآلن تحت إسم فرقة عمل اللّجنة الدامئة
الجنيس واالنتهاك
ُ 1عرف فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
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امل�صطلحات الأ�سا�س ّية
املستفيدون من املساعدة
اإلنسان ّية

الشخص الذي يحصل عىل مساعدة كجز ٍء من إغاث ٍة يف حاالت الطوارئ أو مساعدة إمنائ ّية من
خالل برامج املساعدة (املشار إليهم بشكلٍ
جامعي بـ" :السكّان املترضرون" أو "املجتمعات
ّ
اللجئني والنازحني داخليًا
رضرة") .ويتض ّمن األشخاص الذين يندرجون ضمن هذا التعريف ّ
املت ّ
واألشخاص الضعفاء اآلخرين ،باإلضافة إىل أفراد املجتمعات املضيفة .ويعترب استغالل مستفيدٍ
الجنيس حتّى وإن مل يكن املستفيد يف
الجنيس واالنتهاك
أو انتهاكهه جنس ًيا حال ًة من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
حالة ضعف؛ ويكفي أن يتوافر تفاوتٌ يف النفوذ أو عالقة ثقة ليكون االستغالل
ّ
الجنيس قامئًا.
ّ

أصحاب املصلحة املعنيون
بآليات تقديم الشكاوى
املجتمع ّية املشرتكة

إ ّن أصحاب املصلحة املعنيني بآليات تقديم الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة هم الوكاالت التي
التزمت باملشاركة يف آليات تقديم الشكاوى املشرتكة .وينبغي أن يشمل أصحاب املصلحة
املنظّامت التي تقدّم املساعدة اإلنسانيّة يف موقع التنفيذ (وكاالت األمم املتّحدة ،املنظّامت
غري الحكوميّة الدوليّة والوطنيّة ،املنظّامت الدوليّة ورشكاء التنفيذ/املتعاقدون) ،باإلضافة إىل
املنظّامت املجتمع ّية ووكاالت الحكومات املضيفة ذات الصلة.

إجراءات التشغيل املو ّحدة
آلليات تقديم الشكاوى املشرتكة
املجتمع ّية

الخاصة بآليات تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة
تعرض إج ـراءات التشغيل املو ّحدة
ّ
الربوتوكوالت التي يوافق عليها جميع أصحاب املصلحة املعنيني بهذه اآلليات بهدف تنفيذ هذه
الخاصة بآليات تقديم الشكاوى املجتمية
األخرية .ويختلف محتوى إجراءات التشغيل املو ّحدة
ّ
املشرتكة بالنظر إىل أنّها ستصمم لتتناسب مع الحاجات/الهياكل املحدّدة املوجودة ّ ،إل أ ّن دورها
يجب أن يكون دامئًا تسهيل األعامل املشرتكة ألصحاب املصلحة وذلك من خالل تفصيل أدوار
الجهات الفاعلة ومسؤوليّاتها واألطر الزمنيّة لهذه األعامل .ويجب أن تستند إجراءات التشغيل
الخاصة بآليات تقديم الشكاوى املشرتكة عىل منوذج إجراءات التشغيل املو ّحدة العاملي
املو ّحدة
ّ
وذلك لتسهيل عمل ّية الصياغة ولضامن متايش هذه اإلجراءات مع اإلجراءات الداخل ّية املتعلقة
الجنيس وحامية البيانات التي يتّبعها أصحاب املصلحة.
الجنيس واالنتهاك
بالتبليغ عن االستغالل
ّ
ّ

مد ّونة قواعد السلوك

مجموعة من معايري السلوك يتو ّجب عىل موظّفي املنظّمة التقيّد بها.

آل ّية تقديم الشكاوى املشرتكة

إ ّن آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة هي نظا ٌم يدمج الهياكل املجتمعية املشرتكة الرسميّة
وغري الرسم ّية ويقوم عىل التنسيق مع املجتمع حيث يكون بامكان األشخاص االبالغ عن املظامل
الجنيس واالنتهاك
بشكلٍ آمن كام يتم تحفيزهم عىل فعل ذلك -.مبا يف ذلك حوادث االستغالل
ّ
املختصة للمتابعة.
الجنيس -وتحال تلك التقارير إىل الجهات
ّ
ّ

مقدّ م الشكوى

الجنيس إىل آلية تقديم
الجنيس واالنتهاك
الشخص الذي يقدّم ادّعا ًء بوقوع حالة من االستغالل
ّ
ّ
الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة وذلك وفقًا لإلجراءات املعمول بها .و ميكن أن يكون هذا الشخص
الجنيس أو شخص آخر عىل علمٍ بوقوع هذه
الجنيس واالنتهاك
أحد الناجني من االستغالل
ّ
ّ
األفعال الخاطئة .ويتمتع كل من الناجي ومقدّم الشكوى ،إذا مل يكن هو نفسه الناجي ،بحاميةٍ
الجنيس .وإذا تعارضت مصالح الناجي
الجنيس واالنتهاك
من االنتقام بسبب تبليغه عن االستغالل
ّ
ّ
مع ٍ
معني آخر ،تُراعى رغبات الناجي بشكلٍ
أسايس عند النظر يف الحالة ،ال سيام إذا كان
ّ
طرف ّ
نفيس إضايف.
هناك خطر وقوع إيذا ٍء بدين و/أو ّ

امل�صطلحات الأ�سا�س ّية
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الوكالة املعن ّية

الوكالة أو املنظّمة التي يعمل لديها الشخص موضوع الشكوى .وميكن أن تكون وكالة تابعة
أي
لألمم املتّحدة ،منظّمة حكوميّة ،منظّمة غري حكوميّة ،منظّمة مجتمعيّة ،رشيك يف التنفيذ ،أو ّ
منظّمة تشارك يف تقديم املساعدة اإلنسانيّة أو اإلمنائيّة .وتكون هي الوكالة املسؤولة عن إجراء
جنيس واتخاذ تدابري املتابعة
جنيس أو انتهاك
تحقيقٍ باالدّعاءات املقدّمة حول وقوع استغالل
ّ
ّ
املالمئة ،و التي اليها ت ُرسل آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة ما يصلها من شكاوى.

العنف القائم عىل النوع
االجتامعي

رغم عن إرادة
أي فعلٍ مؤ ٍذ يُرتكب ً
العنف القائم عىل النوع االجتامعي هو مصطلح جامع يشمل ّ
(أي النوع النوع االجتامعي
الشخص ويكون قامئًا عىل فوارق مسندة اجتامع ًّيا بني الرجل واملرأة ّ
الجنيس أو
) .ويتض ّمن العنف القائم عىل النوع االجتامعي األفعال التي تلحق األذى البدين أو
ّ
النفيس أو املعاناة ،وتهديدات بارتكاب هذه األفعال ،واإلكراه ،وأشكال أخرى من سلب الحريّة1 .

العاملون يف مجال املعونة
اإلنسان ّية

وفقا ملقاصد هذا الدليل ،سيشمل هذا املصطلح جميع األشخاص املشاركني يف توفري الحامية
رضرين والذين تجمعهم عالقة تعاقديّة باملنظّمة املشاركة/الرشكاء،
و/أو املساعدة للسكّان املت ّ
مبن فيهم العاملون املنتمون إىل املجتمعات املستهدفة الذين يحصلون عىل حوافز .ويشري هذا
املصطلح إىل جميع العاملني مع الوكاالت واملنظّامت اإلنسان ّية ،مبا يف ذلك الوكاالت التابعة لألمم
املتحدة ،املنظّامت الحكوميّة ،املنظّامت غري الحكوميّة ،الرشكاء يف التنفيذ ،و املنظّامت املجتمعيّة
ذات الصلة ،مبن فيهم املوظفني الذين يتقاضون رواتب ،واملتطوعني ،واملتعاقدين ،والعاملني الذي
وأي ٍ
بغض النظر
أي وكالة أو منظّمة إنسانيّة ّ
شخص يؤدّي مه ّمة بالنيابة عن ّ
يحصلون عىل حوافزّ ،
عن نوع العقد ومدّته2 .

العاملون الذين يحصلون عىل
حوافز

ٍ
تعويض غري ما ّيل مقابل العمل مع منظّمة أو مقابل متثيل منظّمة،
هم األشخاص الذين يحصلون عىل
الجنيس
رضرة .و بقصد التعرف عىل حاالت االستغالل
وغال ًبا ما يكونون أفرادًا من املجتمعات املت ّ
ّ
الجنيس ،يُعترب هؤالء عاملني يف املجال اإلنسا ّين3 .
واالنتهاك
ّ

الرشكاء يف التنفيذ

ُطري وفقًا لإلجراءات املتّبعة من قبل األمم
هي كيانات أو منظّامت تعمل عىل املستوى الق ّ
املتحدة أو املنظّامت الدوليّة أو املنظّامت غري الحكوميّة  ،وذلك لتوفري الخدمات وتقديم
املساعدة اإلنسان ّية .ووفقا لهذا الدليل ،يُعترب موظفو رشكاء التنفيذ وجميع مستخدميهم "عاملني
يف املجال اإلنساين".

التصدي للعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف صلب العمل اإلنسا ّين -الح ّد
 1اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،املبادئ التوجيهيّة حول إدماج تدخالت
ّ
من املخاطر ،تعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات  ،واملساعدة عىل التعايف (( )2015املشار إليها يف ما ييل مببادئ اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت الدولية حول العنف القائم عىل
أساس النوع االجتامعي (.))2015
جنيس
استغالل
أفعال
ين
اإلنسا
املجال
يف
عاملني
ارتكاب
حول
االدعاءات
ّي
ق
تل
ا:
ن
أم
أكرث
ّامت
ظ
من
لبناء
ة
ي
التوجيه
"املبادئ
ة،
ي
 2املجلس الدويل للمؤسسات الخري
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس والتحقيق فيها" ( )2007املشار إليها يف ما ييل مببادئ املجلس الدويل للمؤسسات الخرييّة حول بناء منظّامت أكرث أم ًنا ( ، )2007فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني
وانتهاك
ّ
الجنيس التي يرتكبها
الجنيس واالنتهاك
الوكاالت املعنيّة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" ،مبادئ توجيهيّة لتنفيذ إجراءات التشغيل الدنيا للحامية من أفعال االستغالل
ّ
ّ
العاملون يف األمم املتحدة وغريهم من العاملني" ( )2013املشار إليها يف ما ييل مببادئ اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التوجيه ّية حول تنفيذ املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من
الجنيس ( ،))2013و فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعن ّية بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" ،شكاوى وإجراءات تحقيق
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
الجنيس" ( )2014املشار إليها يف ما ييل باإلجراءات املوحدة للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (. )2004
الجنيس واالنتهاك
منوذجيّة وتوجيهات متعلّقة باالستغالل
ّ
ّ
 3مبادئ املجلس الدويل للمؤسسات الخرييّة حول بناء منظّامت أكرث أم ًنا (.)2007
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الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
الجنيس
ّ

ٌ
أشكال محدّدة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي التي تم االبالغ عنها يف سياقات العمل
خاص عىل العاملني يف املجال اإلنساين.
اإلنسا ّين ،تم االدعاء بها بشكلٍ ّ
أي انتهاك فعيل أو محاولة انتهاك لحالة ضعف أو لتفاوت يف النفوذ أو للثقة
االستغالل
الجنيسّ :
ّ
كسب ما ّيل أو
من أجل تحقيق مآرب جنسيّة ،مام يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص ،تحقيق
ٍ
لطرف آخر4 .
ٍ
الجنيس
سيايس من االستغالل
اجتامعي أو
ّ
ّ
ّ
االنتهاك الجنيس :التعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي البدين الذي يحمل طاب ًعا جنسيًا ،سواء
ظروف غري متكافئة أو قرسية5 .
ٍ
باستعامل القوة أو يف ظل

املوظفون

أي ٍ
شخص يعمل لصالح املنظّمة أو ميثّلها
أي منظّمة هو ّ
و فقا ملقاصد هذا الدليل ،فان "موظّف" ّ
وبغض النظر عن نوع العقد ومدّته.
عم إذا كان يتقاىض ً
بدل مال ًيا أو ال ّ
ّ
بغض النظر ّ

الشخص موضوع الشكوى

الجنيس
عند رفع الشكوى ،يُستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل املرتكب املزعزوم لالستغالل
ّ
الجنيس.
واالنتهاك
ّ

الناجي

الجنيس أو محاولة ارتكاب هذه األفعال ضدّه.
الجنيس واالنتهاك
شخص تع ّرض بالفعل لالستغالل
ٌ
ّ
ّ
ووفقا ملقاصد هذا الدليل ،فانه سيتم معاملة مقدّم الشكوى الذي يبلّغ عن مامرسات االستغالل
الجنيس التي ارتكبت ضدّه عىل أنّه نا ٍج ،وذلك ألغراض تتعلق باألمن وتقييم
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
االحتياجات (معنى ذلك أنه تقديم املساعدة ليس مرشوطا بإقامة الدليل عىل ص ّحة ادّعاء مقدّم
الشكوى).

املبلِّغ

وفقا ملقاصد هذا الدليل ،املبلِّغ هو نوع من مقدّمي الشكاوى وليس الناجي ،و هو عامل
ٍ
جنيس .وتش ّجع سياسات
وانتهاك
جنيس
يف املجال اإلنساين يرفع تقري ًرا عن وقوع استغال ٍل
ّ
ّ
املنظّامت املتعلّقة بالتبليغ املوظّفني عىل التبليغ عن مخاوف أو شكوك حول ارتكاب زمالء
ٍ
سلوك ،وذلك من خالل توفري الحامية من االنتقام  5بسبب التبليغ عن سوء السلوك،
لهم سوء
وتوضّ ح هذه السياسات القواعد واإلجراءات املتّبعة للتبليغ ومعالجة هذه الحاالت .ومن هذا
املنطلق ،يختلف التعريف ،والنطاق ،وإجراءات الحامية من منظّمة إىل أخرى .وتُط َّبق مبادئ
آل ّيات تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة (الرسيّة ،عىل سبيل املثال) عىل املبلِّغني كام هي
أي مقدّم شكوى آخر .ويجب عىل سياسات الوكالة الداخليّة أن توفر الحامية للمبلِّغني
الحال مع ّ
الجنيس من االنتقام طاملا أ ّن التقرير قد ُرفع بحسن نيّة ووفقًا
الجنيس واالنتهاك
عن االستغالل
ّ
ّ
لسياسات الوكالة الداخليّة6.

الجنيس" 9( ST/SGB/2003/13ترشين األ ّول/
الجنيس واالنتهاك
خاصة للحامية من االستغالل
 4تشمل نرشة األمني العام لألمم املتّحدة املعنونة "تدابري ّ
ّ
ّ
الجنيس ()2003
الجنيس واالنتهاك
الجنيس املشار إليها يف ما ييل بنرشة األمني العام لألمم املتحدة حول االستغالل
الجنيس واالنتهاك
مصطلحي االستغالل
أكتوبر  )2003تعريف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس املرتكبة من قبل العاملني يف األمم املتّحدة وغريهم من العاملني"( ،2006محدّث يف )2011
الجنيس واالنتهاك
" 5بيان التزام بالقضاء عىل أفعال االستغالل
ّ
ّ
اللزمة لحامية األشخاص من االنتقام عند التبليغ عن ادّعاءات إقدام موظفينا عىل
املشار إليه يف ما ييل ببيان االلتزام ( )2006الفقرة " ،5بذل أقىص ما يف استطاعتنا التخاذ التدابري ّ
جنيس ".مالحظة :بحسب  ،ST/SGB/2005/21يجب رفع التقرير "بأرسع ٍ
وقت ممكن ويف فرت ٍة ال تتجاوز الستة أعوام بعد أن يكون الشخص
جنيس وانتهاك
ارتكاب أفعال استغالل
ّ
ّ
أصبح عىل علمٍ بسوء السلوك .ويجب عىل الشخص  ...تقديم معلومات أو دليل لدعم سبب االعتقاد يف وقوع سلوك سيئ".
 6نرشة األمني العام لألمم املتّحدة ،الحامية من االنتقام بسبب التبليغ عن سوء سلوك والتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق املأذون بهاST/SGB/2005/21 ،
( 19كانون األ ّول/ديسمرب  )2005الفقرة §.2.1
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التمييز بني امل�صطلحات
الوكالة مقابل املنظّمة

مؤسسية أخرى ،له والية
إ ّن َّ
كل من الوكالة واملنظمة كيا ٌن أنشئ مبوجب معاهدة أو وثيقة ّ
مع ّينة وحوكمة داخل ّية .،ففي حني يستخدم هذان املصطلحان بشكلٍ مرادف ،يشري مصطلح
مختصة ومستقلة تتمتّع باستقالليّة كبرية.
"وكالة" يف منظومة األمم املتّحدة إىل منظّمة
ّ
ويستخدم هذا الدليل مصطلح "وكالة" أكرث من "وكالة/منظمة" وذلك بهدف االختصار فقط.
ٍ
اختالف يف املسؤوليّات بني الجهات الفاعلة
وال يهدف هذا االستخدام إىل التعبري ضم ًنا عن أ ّي
يف املجال اإلنساين .فسواء أكان الكيان "منظّمة" أو "وكالة" تبقى التزاماته ومسؤول ّياته ،بصفته
من أصحاب املصلحة املعنيني بآليات تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة ،هي نفسها.

العنف القائم عىل
النوع االجتامعي مقابل
الجنيس
االستغالل
ّ
الجنيس
واالنتهاك
ّ

الجنيس يف إطار العنف القائم عىل أساس النوع
الجنيس واالنتهاك
ميكن أن يندرج االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
االجتامعي و ذلك بالنظر اىل االنتهاك الذي يتعرض له ضحايا االستغالل
ّ
الجنيس هو اساسابسبب حالة ضعفهم املتأت ّية من كونهم نسا ًء أو فتياتً أو فتيانًا ،أو حتّى
ّ
رجالً (يف بعض الظروف) .و تنطبق التوجيهات املق ّدمة يف هذا الدليل عىل الوقاية و االستجابة
الجنيس عىل وجه التحديد ،إلّ أنّه عىل أصحاب املصلحة املعنيني
الجنيس واالنتهاك
لالستغالل
ّ
ّ
بآليات تقديم الشكاوى املجتمية املشرتكة  -ال سيام أوالئك الذين يعملون بشكل مبارشمع
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
لتدريب للتع ّرف عىل ضحايا االستغالل
املستفيدين -الخضوع
ٍ
ّ
ّ
ومتييزهم عن الناجني من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي  .كام يجب عليهم أيضً ا
الجنيس يف
الجنيس واالنتهاك
أن يكونوا عىل دراية بالدور الذي تلعبه الحامية من االستغالل
ّ
ّ
حمالت الحامية من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي األوسع نطاقًا .وميكن الحصول
عىل هذه التوجيهات يف مبادئ اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التوجيه ّية حول العنف
القائم عىل أساس النوع االجتامعي (.)2005

الجنيس مقابل
التح ّرش
ّ
الجنيس
االستغالل
ّ
الجنيس
واالنتهاك
ّ

ٍ
مستفيد أو فر ٍد من املجتمع .ويقع
الجنيس ض ّد
الجنيس واالنتهاك
تُرتكب أفعال االستغالل
ّ
ّ
الجنيس بني املستخدمني/املوظفني ،وهو يشمل أي تلميحات جنسيّة غري مر ّحب
التح ّرش
ّ
الفعلي
ن
أ
حني
ويف
فيه.
مرغوب
غري
ة
ي
جنس
طبيعة
ذا
لفظي
أو
جسدي
سلوك
أي
بها أو
ّ
ٍ
ْ
ّ
رشا عىل عدم
ْ
مختلفي من ناحية الواقع ،فانه ميكن لشيوع التح ّرش الجنيس أن يكون مؤ ً
حس بالقدرة عىل اإلفالت من العقاب يف موقع
وجود
عىل
و/أو
الجنسني
بني
النفوذ
توازن
ّ
ٍ
انتهاك جنيس .ومن املهم أن تبقي آليات
جنيس و
العمل بشكل قد يؤدي إىل استغال ٍل
ّ
تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة عىل التمييز بوضوح بني هذين النوعني من سوء السلوك
ألنه ميكن للسكان املترضرين واملوظفني الخلط بينهام وااللتباس حول حقوقهم وخيارات/
متطلبات التبليغ .وألنه من املمكن أن تكون إجراءات التبليغ عن حاالت التحرش الجنيس
املتبعة أمام الوكالة هي نفس االجراءات املتبعة يف حاالت الشكاوى املتعلقة باالستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس  ،فمن املهم أن تتض ّمن سياسات الوكاالت وتدريبات املوظفني
كل حالة من هذه الحاالت.
اللزم اتّباعها للتبيلغ عن ٍّ
توجيهات مح ّددة حول اإلجراءات ّ

الناجي مقابل الضحية

يستخدم مصطلح "ضحية" ،متا ًما كمصطلح "ناجي" ،للداللة إىل الشخص الذي تع ّرض
بالفعل لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أو محاولة ارتكاب هذه األفعال ض ّده ،وعاد ًة
ما يستخدم هذا املصطلح بشكلٍ مرادف ملصطلح "ناجي"  .ويقوم هذا الدليل بإستخدام
مصطلح "ناجي" توخ ًيا للتناسق  .ولكن بالنظر إىل أ ّن الكثري من املراجع حول تقديم املساعدة
التي استند اليها هذا الدليل تستخدم مصطلح "ضح ّية" ،فان هذا الدليل سيستخدم هذا
ألي من املصطلحني
أي استخدامٍ ّ
املصطلح عند مناقشة تقديم املساعدة للضحايا .و ال يهدف ّ
إىل التعبري ضمنا عن ٍ
نقص يف القوة أو القدرة عىل مواجهة األزمات أو القدرة عىل البقاء.

يت ّم التطرق لالستغالل الجنيس يف "األمر اإلداري الخاص بإجراءات التعامل مع التحرش الجنيس"  29( ST/AI/379ترشين األول/أكتوبر )1992
الصادر عن األمانة العامة لألمم املتحدة ،ونرشة األمني العام لألمم املتحدة "حظر التمييز واالتحرش مبا يف ذلك التحرش الجنيس وإساءة استخدام السلطة" ST/SGB/2008/5
( 11شباط/فرباير )2008
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
أنظر مبادئ اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت الرئيسية حول تنفيذ املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
( )2013ومبادئ اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت الدولية حول العنف القائم عىل اساس النوع االجتامعي ( ،)2015القسم األ ّول ،املقدّمة ،الصفحة " : 1ميكن أن تستخدم
مصطلحات "ضحية" و"ناجي" بشكلٍ مرادف .يستخدم مصطلح "ضحية" عادة يف القطاعني القانوين والطبي ،يف حني يفضّ ل عمو ًما أن يستخدم مصطلح "ناجي" يف قطاعات
الصحة النفسية والدعم االجتامعي ألنه يشري ضم ًنا إىل القدرة عىل مواجهة األزمات ".
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مقدمـــة
ّ
ما الذي يجب تو ّقعه من آليات تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة بني
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الوكاالت املعن ّية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
يقدّم هذا الدليل توجيهات حول كيفيّة وضع و تسيري آليّة لتقديم الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة  ،وذلك بغرض التعامل مع تقارير حول ارتكاب
جنيس .إ ّن آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة هي نظا ٌم يستند إىل إسهامات
جنيس وانتهاك
عاملني يف املجال اإلنساين أفعال استغالل
ّ
ّ
املجتمع لضامن مراعاته لالعتبارات الثقاف ّية و تلك املتعلقة بالنوع االجتامعي  ،األمر الذي من شأنه أن يع ّزز من أمان هذا النظام وفعال ّيته إىل
الجنيس املعروفني واملحتملني ،وتسهيل التبليغ
الجنيس واالنتهاك
الح ّد األقىص .ويتمثل الهدف األساس لآلل ّية يف مساعدة الناجني من االستغالل
ّ
ّ
وإحالة االدّعاءات ،واالضطالع مبه ّمة الحامية من خالل التدريب وإذكاء الوعي .وباعتبارها آل ّية مشرتكة بني الوكاالت ،فانه بامكان اآللية أن
كل منظّمة للمتابعة .وبشكلٍ عام ،تع ّد آليات تقديم
املختصة يف ّ
تستقبل شكاوى ض ّد فاعلني من منظّامت متعدّدة وإحالة الشكاوى إىل الوحدة
ّ
الشكاوى املجتمعية املشرتكة طريق ًة مالمئ ًة وف ّعال ًة لالستجابة الشاملة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس خالل تنفيذ عمليّات االستجابة
لحاالت الطوارئ.
الجنيس من االرتقاء
الجنيس واالنتهاك
و إذا ما نُفّذت بشكلٍ صحيح ،ستسهم آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،مبا يف ذلك كيف ّية التبليغ عن هذه الحوادث
الجنيس واالنتهاك
بوعي السكّان املترضرين والعاملني يف املجال اإلنساين إزاء االستغالل
ّ
ّ
الجنيس .وهذا يعني أ ّن التشغيل املالئم آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة قد يفيض إىل ارتفا ٍع
الجنيس واالنتهاك
املتعلقة باالستغالل
ّ
ّ
الجنيس يف املنطقة املستهدفة .و يف الواقع ،فان ارتفاع عدد الشكاوى املرفوعة
الجنيس واالنتهاك
يف عدد التقارير املتعلقة بحوادث االستغالل
ّ
ّ
الجنيس هام مشكلة
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ،فاالستغالل
تفيش مشكلة االستغالل الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
بعد انشاء اآلل ّية ال يعني بالرضورة ّ
قامئة بالفعل .لك ّن ارتفاع عدد الشكاوى ميكن أن يشري إىل تقبّل املجتمع لآللية وإىل أ ّن استخدامها يس ّهل من انسيابيّة إحالة الشكاوى إىل
اللزمة للتصدّي لسوء سلوك املوظّف .وعىل العكس ،يجب ّأل يُفهم غياب التقارير
وحدات التحقيق بالوكاالت لتتخذ هذه األخرية التدابري ّ
الجنيس عرب العامل ،قد
الجنيس واالنتهاك
الجنيس .فنظ ًرا إىل عدد التقارير املرفوعة حول االستغالل
الجنيس واالنتهاك
غياب لالستغالل
عىل أنّه ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
رضرين استخدامها بأمان.
يشكّل النقص يف التقارير تحذي ًرا يُنذر بوجود آل ّيات غري مالمئة عىل أرض الواقع ال ميكن للسكان املت ّ

الجنيس واالنتهاك
تطوير التزامات دول ّية معن ّية بالحامية من االستغالل
ّ
الجنيس
ّ

الجنيس مستم ّرة منذ الكشف عن هذا الجرم يف عام  2002بعد انتشار الفضائح
الجنيس واالنتهاك
ال تزال املعركة الدول ّية ملكافحة االستغالل
ّ
ّ
يف غرب أفريقيا .ومنذ ذلك الحني ،وضع املجتمع الدو ّيل التز ٍ
امات
للمزيد من املعلومات حول تطوير االلتزامات الدوليّة املعنيّة
متعدّدة للقضاء عىل حاالت الظلم هذه .وتتض ّمن الصكوك األربعة
الجنيس ،راجع املدخل إىل
الجنيس واالنتهاك
بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
إجراءات التشغيل النموذج ّية العامل ّية املعن ّية بالتعاون املشرتك بني
أدناه التزامات األساس ّية للوكاالت التي يجب أن تكون آلية تقديم
الوكاالت حول آليات تقديم الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة يف املرفق 3
الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة عىل دراية بها وأن تستخدمها كمرجع:

اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
االلتزامات مبكافحكة اال�ستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( :)2003ت�شمل �سيا�سة عدم الت�سامح
الجنيس واالنتهاك
نرشة األمني العام لألمم املتّحدة حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي ،وتت�ض ّمن مبادئ ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ال�ستّة حول
اجلن�سي واالنتهاك
�إطال ًقا مع اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي  ،وتلزم ّ
اجلن�سي واالنتهاك
احلماية من اال�ستغالل
موظفي الأمم املتّحدة على التبليغ عن حوادث االنتهاك ،وهي
ّ
ّ
ُم ِلزمة ملوظفي الأمم املتحدة جمي ًعا ،مبا ي�شمل الوكاالت والأ�شخا�ص الذين تربطهم اتفاقات تعاون مع الأمم املتّحدة.
ميكن مراجعة املبادئ الستة األساسية الخاصة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف بيان االلتزام ( )2006يف املرفق .2

مقدمة:
ّ
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الجنيس من قبل موظّفي األمم املتّحدة وغري املوظفني يف األمم
الجنيس واالنتهاك
بيان بشأن االلتزام بالقضاء عىل االستغالل
ّ
ّ
يو�سع هذا البيان االلتزام الدو ّ
اجلن�سي من خالل و�ضع معايري
اجلن�سي واالنتهاك
يل مبكافحة اال�ستغالل
املتّحدة (ّ :)2006
ّ
ّ

�سلوك تنطبق على جميع ّ
املوظفني يف ك ّل وقت ،مبا ي�شمل تواجدهم خارج العمل ويف �إجازة.

الجنيس ( :)2012تقدّم التوجيه وامل�ؤ�شرات املحدّدة
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيلية الدنيا املعنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
لتم ّكن ّ
اجلن�سي واالنتهاك
املنظمات من و�ضع هياكل داخل ّية ت�ساعدها على الوفاء بالتزاماتها يف احلماية من اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي.
ّ
الجنيس ( :)2015يعيد الت�أكيد على
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ب�شكل فاعل للحوادث ،مبا ي�شمل نقاط عمل
اجلن�سي واالنتهاك
االلتزامات بالق�ضاء على اال�ستغالل
اجلن�سي واال�ستجابة ٍ
ّ
ّ
حت ّول االلتزامات �إىل تغيريات ت�شغيل ّية.
الجنيس ،توفر مجموعة من املبادئ اإلنسان ّية األخرى أيضا إطار
الجنيس واالنتهاك
الخاصة بالحامية من االستغالل
باإلضافة إىل االلتزامات
ّ
ّ
ّ
عملٍ ميكن من خالله للمنظّامت أن تتّخذ خطوات ملموسة لحامية السكان املترضرين من األذى .ويعيد بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت حول محوريّة الحامية التأكيد عىل أنّه يجب عىل عمل ّية اتخاذ القرارات واالستجابات اإلنسان ّية أن تراعي حامية جميع املجتمعات
رضرين واملع ّرضني للخطر .باإلضافة إىل ذلك ،ينطوي االلتزام بتعميم الحامية ضمن كامل أنشطة العمل اإلنساين عىل دمج
واألشخاص املت ّ
7
األسايس -وهو عبار ٌة
مبادئ الحامية وتعزيز الوصول الهادف ،والسالمة ،و الكرامة عند تقديم املعونة اإلنسانية  .ويتطلّب املعيار اإلنساين
ّ
سلبي
عن التزامات بتحسني تقديم املساعدة تع ّهدت بها أكرث من  250منظّمة" -ألّ تتأث ّر املجتمعات واألشخاص املت ّ
رضرين من األزمة بشكلٍ ّ
أقل للخطر نتيج ًة
نتيجة العمل اإلنساين املقدّم وأن يصبحوا معدّين أكرث ولديهم قدرة عىل مواجهة األزمات بشكل أفضل ،ومع ّرضني بشكلٍ ّ
ٍ
جنيس و
خطوات ملنع العاملني يف املجال اإلنساين من ارتكاب أفعال استغالل
لهذا العمل"  .8ويجب عىل هذه األحكام أن تتضمن اتخاذ
ّ
جنيس ض ّد أفراد املجتمعات املترضرة ،الذين هم مسؤولون عن مساعدتهم.
انتهاك
ّ
الجنيس ض ّد املستفيدين غري مقبو ٍل  ،فبحسب
الجنيس واالنتهاك
تفش مامرسات االستغالل
عىل الرغم من هذه االلتزامات ،فال يزال مستوى ّ
ّ
ّ
تقرير عام  2013املو ّجه لألمني العام لألمم املتّحدة حول التقدّم الذي أحرزته اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عىل صعيد الحامية من
الجنيس اىل جانب عدم
الجنيس واالنتهاك
نقص يف التبليغ عن حاالت االستغالل
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
الجنيس منذ العام  ،2010مث ّة ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
انتهاكات متكررة ويحول دون التبليغ .لذلك ،يجب عىل
معاقبة املرتكبني .ويزيد هذا اإلفالت من العقاب يف النظام الحايل من امكانية وقوع
املجتمع الدويل وضع نظمٍ تس ّهل التبليغ للسكان املترضرين وتضمن أن تصل هذه الشكاوى إىل وحدات التحقيق لدى املنظامت املعنية
لتشجيع املتابعة .
حقيقي تغي ًريا
الجنيس بهدف الوصول إىل نظام مساءلة جامع ّية
الجنيس واالنتهاك
ويتطلّب تعزيز مكافحة املجتمع اإلنسا ّين لالستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس .اذ ال ميكن النظر إىل نشاطات الحامية من
الجنيس واالنتهاك
فلسلف ًيا يف مقاربة اإلدارة العليا واملوظفني امليدانيني إزاء االستغالل
ّ
ّ
زمني محدّد .عوضً ا
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
الجنيس من منظا ٍر قائمٍ عىل املشاريع التي ترتكز عىل املنح الخارجيّة ،وت ُنفّذ يف خالل إطا ٍر ّ
عن ذلك ،يجب أن تكون هذه النشاطات جهدًا مستم ًرا يبدأ عند بداية األزمة ويستم ّر طوال جميع مراحل عمليّة االستجابة اإلنسانيّة .إ ّن
الجنيس هي ٌ
الجنيس واالنتهاك
أفعال االستغالل
انتهاك للحامية يرتكبه أعضاء املجتمع اإلنسا ّين ،ولذلك تقع عىل عاتقنا مسؤولية تطوير نظمٍ
ّ
ّ
أي بيئة ت ُقدّم فيها املساعدة ،و االستجابة لها عند وقوعها .وهذه ليست مسؤوليّة أخالقيّة فحسب ،فوفقا
متنع وقوع هذه الحاالت يف ّ
الجنيس و االنتهاك الجنيس  ،ونظ ًرا
لاللتزامات الصادرة عن األمم املتّحدة واللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ملحوريّة الحامية ،فانه تقع عىل عاتق جميع الجهات اإلنسان ّية الفاعلة مسؤول ّية التقليل من املخاطر و القيام بحامية السكان املترضرين
بشكلٍ فاعل من التع ّرض لالنتهاك عىل يد املسؤولني عن تقديم املساعدة لهم و حاميتهم.
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 8املعيار اإلنساين
ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوي اجلتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعنى باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

األعامل التي نُفّذت سابقاً وما يسعى هذا الدليل إىل تحقيقه
الجنيس بشكلٍ ف ّعال ،ووصل االلتزام الدو ّيل بالقضاء
الجنيس واالنتهاك
أُويل خالل العقد املايض اهتام ٌم رفيع املستوى ملكافحة االستغالل
ّ
ّ
عىل االنتهاك إىل أعىل مستوياته عىل اإلطالق .يستند هذا الدليل إىل جوهر االلتزامات الدول ّية فضال عن الدروس املستخلصة من األبحاث
ٍ
توجيهات مفيدة .وحدّد االستعراض
السابقة وآليات الشكاوى القامئة يف بلدانٍ عدّة 9،ويهدف إىل تحويل االلتزامات رفيعة املستوى إىل
بطلب من اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ثغر ٍ
ات
الجنيس الذي أُجري يف العام 2010
الجنيس واالنتهاك
الشامل للحامية من االستغالل
ٍ
ّ
ّ
ٍ
الجنيس
توجيهات واضح ٍة حول الحامية من االستغالل
يف الحامية يسعى هذا الدليل إىل سدّها .وتض ّمنت هذه الثغرات افتقار الوكاالت إىل
ّ
الجنيس تصدرها املقرات األساسية للمنظامت اىل العاملني يف امليدان  ،واستخدام اسرتاتيجيات معن ّية بشحذ الوعي غري ف ّعالة.
واالنتهاك
ّ
وكانت الخالصة الوافية للمامرسات املتعلّقة بآليات تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة الصادرة يف العام  2012أساس ّي ًة للبحث يف املامرسات
الجيدة التي يجب اتباعها ،و كانت مبثابة منطلق صلب لهذا الدليل .ويستند هذا األخري أيضً ا إىل اإلجراءات واملبادئ التويجيه ّية آلليات
الشكاوى التي طورتها اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت وشبكات مشرتكة أخرى.

اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
املوارد املتع ّلقة باحلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
الجنيس الصادر عن اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
•االستعراض الشامل للحامية من مامرسات االستغالل
ّ
ّ
()2010
•الخالصة الوافية للمامرسات املتعلّقة بآليات تقديم الشكاوى املجتمعية الصادرة عن اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ()2012
الجنيس صادرة عن اللّجنة الدامئة املشرتكة
الجنيس واالنتهاك
•شكاوى وإجراءات تحقيق منوذجيّة وتوجيهات متعلّقة باالستغالل
ّ
ّ
بني الوكاالت ()2014
•املبادئ التوجيه ّية لبناء منظّامت أكرث أم ًنا الصادرة عن املجلس الدويل للمؤسسات الطوعية ()2007
الجنيس الصادر عن اللّجنة التنفيذية املعنية بالشؤون اإلنسانية واللّجنة
الجنيس واالنتهاك
•دليل مساعدة ضحايا االستغالل
ّ
ّ
التنفيذية للسالم واألمن التابعتني لألمم املتحدة وفرقة العمل التابعة للمنظامت غري الحكومية املعنية بالحامية من االستغالل
الجنيس ()2009
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
الجنيس عىل العاملني يف املجال اإلنسا ّين
الجنيس واالنتهاك
تض ّمن املنتدى األ ّول املسؤول عن تعميم السياسة والتوجيه العامليني حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
كل من اللّجنة التنفيذية املعنية بالشؤون اإلنسانية واللّجنة التنفيذية للسالم واألمن التابعتني لألمم املتحدة وفرقة العمل التابعة للمنظامت غري الحكومية املعنية بالحامية من
ّ
الجنيس العمل
الجنيس واالنتهاك
الجنيس .ويف العام  ،2011استلمت فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
واندمجت يف العام  2014مع اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين.

يقدّم هذا الدليل موادا جديدة حول التنسيق املشرتك الهادف إىل انشاء آليات تقديم شكاوى مجتمعية معنية بالحامية من االستغالل
الجنيس والحفاظ عليها  .واستم ّد هذا الدليل أفضل املامرسات والتوصيات املحدّدة املذكورة فيه بشكلٍ
أسايس من الدروس
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
املستخلصة من املرشوع الذي امت ّد عىل سنتني ونُفّذ بالنيابة عن اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .وكان هدف املرشوع تجريب آليات
تقديم شكاوى مجتمعية مشرتكة.بني الوكاالت يف سياقني إنسانيني مختلفني 10.و َع ِمل املرشوع عىل وضع آليات تقديم شكاوى مجتمعية
نزوح بسبب النزاع وفيه انتشا ُر لقوات حفظ
التغي ،مفتو ِح ،ونا ٍء ،يجري فيه ٌ
تستهدف النازحني داخل ًيا والالجئني يف سياقٍ متسم بقابلية ّ
السالم مبوجب الفصل السابع (جمهورية الكونغو الدميقراطية) ،بينام يُستهدف الالجؤون بيئة مغلقة ومحكمة داخل مخ ّيم (أثيوبيا) .ونتيج ًة
ٍ
موقعي تنفيذ املرشوع كانا عبار ًة عن موقيعن
استجابات متعدّدة .ويف حني أ ّن
لذلك ،ميكن تطبيق التوصيات املذكورة يف هذا الدليل عىل
ّ
األسايس للرشكاء اإلنسانيني حول
لالستجابة اإلنسانيةّ -وذلك نظ ًرا للدور الذي لعبته اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بصفتها املنتدى
ّ
الجنيس عىل السياق اإلنسا ّين فحسب ،بليمكن
الجنيس واالنتهاك
التنسيق والسياسية واتخاذ القرارات -ال تقترص االلتزمات مبكافحة االستغالل
ّ
ّ
تطبيق توصيات هذا الدليل عىل سياقات املراحل االنتقالية و التنموية.

 9باإلضافة إىل املرشوعني التجريبيني ،يستند هذا الدليل إىل ٍ
دروس مستخلصة من تقييامت فردية أو مشرتكة بني الوكاالت آلليات تقديم شكاوى مجتمعية يف
تايلند ،هايتي ،وكينيا أجرتها منظّمة كري.
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
 10الغاية  23من خطّة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
ّ
ّ
لعامي .2015-2014
ّ
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اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوي اجلتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعنى باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
ٍ
مشرتك ف ّعال
لقد كان الهدف من هذا املرشوع هو وضع نظامٍ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
بني الوكاالت لتلقّي شكاوى االستغالل
ّ
ّ
ومعالجتها ،وجمع الدروس املستخلصة ،واملساهمة يف رؤي ٍة أوسع
يكون فيها املجتمع اإلنسا ّين قاد ًرا عىل ضامن استالم الشكاوى بشكلٍ
آمن  ،وحامية الضحايا ومساعدتهم ،وضامن متابعة مالمئة .ومبا أ ّن
تركيز املرشوع كان عىل التنسيق املشرتك بني الوكاالت ،يستهدف هذا الدليل أصحاب املصلحة املعنيني بآليات تقديم الشكاوى املجتمعيّة
ٍ
بجهد مشرتك عوض التو ّجه لفرادى الوكاالت حول كيفيّة الوفاء بالتزاماتها يف
كمجموعة ليقدّم لهم التوجيه حول تشغيل هذه اآلليات
الجنيس .وال يتط ّرق هذا الدليل للمواضيع الداخليّة ،عىل غرار التحقيقات ،والتي يتقيّد فيها أصحاب
الجنيس واالنتهاك
الحامية من االستغالل
ّ
ّ
املصلحة بإجراءاتهم الداخليّة.
املفصل
يوىص مبراجعة األدلّة الخاصة بالوكاالت ،عىل غرار الدليل ّ
الجنيس الصادر عن
الجنيس واالنتهاك
للتعامل مع االستغالل
ّ
ّ
مؤسيس لوضع إجراءات
انرتأكشن ،إذا كانت الوكالة تبحث عن توجيه ّ
الجنيس واالنتهاك الجنيس أو تعزيز
داخل ّية ملكافحة االستغالل
ّ
اإلجراءات القامئة.

أهم ّية التنسيق املشرتك بني الوكاالت

الجنيس واضحة
الجنيس واالنتهاك
إ ّن األسباب وراء حاجة املجتمع الدو ّيل آلليات تقديم شكاوى مجتمع ّية معن ّية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
وال يرقى إليها ّ
الشك ،فآلية تقديم الشكاوى هي أداة مساءلة يف االستجابات اإلنسان ّية ،وهي ملعالجة مظامل األشخاص الذين نحن مناطون
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
مبي يف نرشة األمني العام لألمم املتّحدة حول االستغالل
بحاميتهم .وتع ّد هذه اآلليّات خطو ًة إلزاميّة كام هو ّ
ّ
ّ
( )2003وسم ًة روتيني ًة للكثري من املنظّامت لضامن الجودة.
ٍ
التحديات يف
وقد مثل التنسيق بني الوكاالت املتعدّدة الذي هو صفة مالزمة آلليات تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة مجموعة من
السابق .فبالنظر اىل التباين يف سياسات الوكاالت العاملة يف موقع االستجابة الواحدة  ،ومبادئ حامية البيانات والرسيّة التي متنع تقاسم
املعلومات بني الوكاالت ،واجهت آليات التعامل مع الشكاوى املشرتكة القامئة الكثري من املصاعب 11.باإلضافة إىل ذلك ،دامئًا ما يحتاج
كل
الوصول إىل توافقٍ بني مجموعة املزيد من الوقت ،لذلك عىل الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت أن تتوقّع من البداية أن تأخذ ّ
خطوة وقتًا أكرث من املتوقّع .وهذه هي العراقيل التي سعى املرشوع التجريبي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إىل تخطّيها ،والعقبات
التي يسعى هذا الدليل إىل املساعدة عىل معالجتها.
الجنيس ،وتعكس التزامات الوكاالت هذه
الجنيس واالنتهاك
وتظهر الدراسات مج ّددًا الحاجة إىل العمل الجامعي ملواجهة أفعال االستغالل
ّ
ّ
املامرسة الج ّيدة  12.وعىل الرغم من الحاجة إىل املزيد من التنسيق ،أثبتت آليات تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة وجود استجاب ٍة
لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ما فتئت تصري أكرث فعال ّية .ومن بني الفوائد امللموسة نذكر التايل 13.

فوائد الآليات امل�شرتكة بني الوكاالت
•من السهل عىل املجتمع املحيل فهم آلية مشرتكة واحدة واستخدامها بشكلٍ آمن ،فهي تقدّم ملقدّم الشكوى املستفيد (أو حتّى
الجنيس لوكالة غري التي يعمل لديها املرتكب املزعوم
الجنيس واالنتهاك
املوظّف مقدّم الشكوى) خيار التبليغ عن االستغالل
ّ
ّ
لسوء السلوك ،األمر الذي يخفف من حدة الخوف من االنتقام.
•يضمن نظام اإلحالة أن تصل الشكوى إىل الوكالة املعنية يف حالة تقديم شكوى من قبل مستفيد ال يسعه التفريق بني الوكاالت
وتحديد الوكالة التي يعمل بها املوظّف املرتكب للمخالفة .

 11أنظر إىل الشواغل املثارة من قبل رشاكة املساءلة اإلنسان ّية يف "هل تنجح آليات تقديم الشكاوى؟" تقرير عن مؤمتر رشاكة املساءلة اإلنسانية حول الحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس".
الجنيس املرتكبة عىل يد املوظفني" ()2012
الجنيس واالنتهاك
 12اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت" ،املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من أفعال االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( 5# )2012املؤرش " :1تحثّ اإلدارة العليا املكاتب امليدانية عىل املشاركة يف آليات
الجنيس واالنتهاك
املشار إليها يف ما ييل باملعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
تقديم شكاوى مجتمعية تضعها الجهات املقدمة للمعونة وتشغلها بشكلٍ مشرتك ".وتدرك الوكاالت بشكلٍ متزايد أهمية آليات تقديم الشكاوى املجتمعية امليدانية وهذا ما تعكسه
األسايس حول للنوعية واملحاسبة.
يف سياساتها الداخلية .ويتامىش النهج التشاريك بني الوكاالت مع املعيار اإلنساين
ّ
الجنيس :الخالصة الوافية
الجنيس واالنتهاك
التوسع يف عرض هذه املعلومات إىل نتائج اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت "الحامية من االستغالل
 13يستند ّ
ّ
ّ
للمامرسات املتعلّقة بآليات تقديم الشكاوى املجتمعية" ( ،)2012وتقييم مرشوع اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التجريبي.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوي اجلتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعنى باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

•عند تشغيل آل ّية واحدة ،ميكن االستفادة من املوارد إىل الح ّد األقىص واملحافظة عىل اآللية بطريق ٍة أسهل ،فيحول تنسيق الجهود
التي تتطلب موارد مالية وبرشية دون ازدواجيتها .وتصري أنشطة بناء القدرة أكرث فعالية ،وف ّعالة أكرث من حيث التكلفة عندما
توائم الوكاالت نشاطاتها وإجراءاتها وتتخّذ مواقف متّسقة إزاء سوء سلوك املوظفني.
•يسمح النهج املشرتك بني الوكاالت لفرادى هذه األخرية مبشاركة مامرساتها الفضىل وخرباتها حيثام وجدت ،محقّق ًة بذلك زيادة
تحسن فيه أيضً ا من املامرسات .ويسمح هذا النهج أيضً ا للوكاالت مبناقشة قضايا آليات تقديم
يف التعلّم والتق ّبل يف الوقت الذي ّ
الشكاوى املجتمع ّية بشكلٍ مشرتك وتوخّي تعديالت محتملة م ًعا.
•وكبادرة رمزية ،يرسل العمل التعاوين بني الوكاالت رسال ًة قويّة للسكّان املترضرين واملوظّفني حول أهم ّية الحامية من االستغالل
تبي يف تقييم املرشوع التجريبي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت " ،استفاد املرشوعان
الجنيس واالنتهاك
الجنيس .وكام ّ
ّ
ّ
التجريبيان املشرتكان بني الوكاالت من وجود املنظّامت املجتمعيّة والوكاالت الوطنيّة والدوليّة .وش ّجع هذا األمر املستفيدين
الجنيس بصور ٍة هادفة أكرث .وكام قالت
الجنيس واالنتهاك
عىل التامهي مع املرشوع التجريبي املعني بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
إحدى النساء خالل استبيان بشأن األرس  ،فإ ّن رؤية املوظفني املحليني وهم يعملون مع موظفني دوليني ويتّبعون مدونة قواعد
الجنيس تعترب فكرة جديدة ".ويعكس التنسيق املشرتك بني الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
سلوك حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس بوصفها قض ّي ًة هامة و مشرتكة.
الجنيس واالنتهاك
للمجتمع املحيل (واملوظفني امليدانيني) أهم ّية الحامية من االستغالل
ّ
ّ

�سد الثغرات يف التن�سيق
�إجراءات الت�شغيل العامل ّية املوحدةّ :
الجنيس وتقديم توجي ٍه
الجنيس واالنتهاك
سع ًيا إىل تعزيز وضع آل ّيات تقديم شكاوى مجتمع ّية مشرتكة معن ّية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
عاملي حول التنسيق بني الوكاالت عند تشغيل آليّات تقديم الشكاوى املشرتكة ،أنشأت اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
عىل مستوى ّ
فريقًا لصياغة مسودة إجراءات تشغيلموحدة عامليّة معنيّة بالتنسيق املشرتك بني الوكاالت حول آليات تقديم الشكاوى املجتمعية.
ست عرشة وكالة ،وبعد أن أق ّر أعضاء اللّجنة
وباالستناد إىل املناقشات التعاونية مع ّ
للمزيد من التوجيه حول صياغة إجراءات
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت األساسيني هذه اإلجراءات يف العام  ،2016سدّت هذه
تشغيلية موحدة آلليات تقديم الشكاوى
املجتمعية ،راجع الفصل املعنون "وضع
اإلجراءات التشغيلية املوحدة العاملية ثغرة كبرية يف مجال التنسيق عىل الصعيد امليداين
بنى تحت ّية آلليات تقديم الشكاوى
عرب تقديم اتفاقٍ بني اإلدارات العليا عىل إجراءات عدّة كانت قد عرقلت يف املايض آليات
املجتمعية".
خاصة
تقديم الشكاوى املجتمعية .وتقدّم هذه اإلجراءات منوذ ًجا لصياغة إجراءات ّ
بآليات تقديم الشكاوى املجتمعية -مص ّم ًم بالح ّد األدىن ليعكس السياق املحيل ويراعي الهياكل القامئة -عرب التبيان ألصحاب املصلحة
الجنيس واالنتهاك
املعنيني بآليات تقديم الشكاوى املجتمعية كيف ميكنهم تقاسم املعلومات واحرتام سياسات التبليغ عن االستغالل
ّ
الجنيس الداخلية وحامية البيانات يف الوقت عينه .وعند وضع آلية تقديم شكاوى مجتمعية ،يجب عىل أصحاب املصلحة أن يستخدموا
ّ
هذه اإلجراءات العامليّة باالقرتان مع هذا الدليل لضامن أن تكون هذه اآلليّة ف ّعالة من الناحيتني اإلجرائيّة والعمليّة.
طُ ّورت إجراءات التشغيل املوحدة العامليّة املعنيّة بالتنسيق املشرتك بني الوكاالت حول آليات تقديم الشكاوى املجتمعية وفقًا لقرار صدر عن أعضاء اللّجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت األساسيني يف  22-21أيّر/مايو  2015وأق ّرت اللّجنة نفسها هذه اإلجراءات يف اجتامعها نصف السنوي يف  7حزيران/يونيو  .2016للمزيد من
املعلومات عن السجل التاريخي للصياغة ،راجع املدخل إىل اجراءات التشغيل املوحدة العاملية يف املرفق .3
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مقدمة
ّ
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كيفية استخدام هذا الدليل
إ ّن هذا الدليل املعني باكتشاف األخطاء وإصالحها سهل االستخدام ،وهو يُستخدم لوضع آليات تقديم شكاوى مجتمعية مشرتكة معنية
الجنيس وتشغيلها يف سياقات العمل اإلنساين .ويحدّد هذا الدليل املامرسات التي ينبغي أن تتبعها
الجنيس واالنتهاك
بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
ويقسمها بحسب املواضيع املر ّمزة باأللوان ألغراض التوضيح ،ويقدّم تفسريات حول املامرسات
هذه اآلليات واألهداف التي يجب أن تحقّقهاّ ،
وأسباب وجوب اتباعها والعواقب املحتملة يف حال عدم اتباعها .ويتوقّع هذا الدليل بعض التحديات املحدّدة التي من املرجح أن تواجهها
كل فصل.
آليات تقديم الشكاوى املجتمعية ،ويحاول معالجتها من خالل توصيات محددة مذكورة يف نهاية ّ
النص الرئييس ،يتض ّمن الدليل مربعات نصوص لتلفت نظر القارئ ملعلومات أساس ّية.
و ضمن ّ

أفضل املامرسات
ي�شمل مربع �أف�ضل املمار�سات بيا ًنا موج ًزا حول املمار�سة التي �ستناق�ش يف الف�صل.

معلومة

ً
الن�ص
ي�س ّلط مر ّبع املعلومة ال�ضوء على معلومة �أ�سا�س ّية �أو يقدّم معلومة �إ�ضافية
ا�ستكمال للأفكار املذكورة يف ّ
الرئي�سي.

مثال

يقدّم مر ّبع املثال ً
در�سا ا�س ُتخل�ص من �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية بعد تطبيق املمار�سات
مثال �أو ً
الن�ص.
املذكورة يف ّ

كن متنبّ ًها

يقدّم مر ّبع كن متن ّبهًا عقبة واجهتها �آليات تقدمي ال�شكاوى املجتمعية يف املا�ضي �أو ق�ضية تتعلق باحلماية من
اجلن�سي مل حت ّل بعد.
اجلن�سي واالنتهاك
اال�ستغالل
ّ
ّ

من الرضوري أن تعرف

يت�ضمن مر ّبع من ال�ضروري �أن تعرف معلومات ج ّد �أ�سا�س ّية.

نصائح

ن�صائحا مك ّملة للتوجيه الوارد يف الن�ص الرئي�سي.
يت�ض ّمن مر ّبع ن�صائح
ً

أدوات

يقدّم مر ّبع �أدوات �أدواتً و�/أو مبادئ توجيه ّية ميكن ا�ستخدامها لتطبيق املمار�سات الواردة يف الن�ص.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
ٍ
خطوات أساسيّة يجب اتخاذها لوضع آليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة مشرتكة ،بد ًءا بإرشاك أصحاب املصلحة ذوي
يتمحور هذا الدليل حول
ووصول إىل الرصد وتعديل الربنامج .وال يجب أن يُنظر إىل طريقة عرض
ً
الصلة ،مرو ًرا بوضع أنشطة آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية وتشغيلها،
زمني ،إذ تتداخل الكثري من الخطوات املذكورة يف الدليل بشكلٍ مستم ّر ،فعىل سبيل املثال ،يجب التشاور مع
املواد يف الدليل عىل أنّها إطا ٌر ّ
كل فصل
الوكاالت اإلنسان ّية وتنفيذ نشاطات الرصد والتقييم (الفصلني األول واألخري) طوال مدّة تشغيل اآللية .ولهذا السبب ،ميكن قراءة ّ
عىل حدة خارج الرتتيب املوضوع (ولكن يوىص باالطّالع عىل الدليل بأكمله للوصول إىل رؤية متكاملة حول القضايا املرتبطة بآليات تقديم
الشكاوى املجتمعية) .للقيام مبراجعة رسيعة والحصول عىل إشارات مرجعية للمامرسات والنتائج املرج ّوة ،راجع املخطط البياين املوجز يف
املرفق  1من هذا الدليل.
الجنيس
يع ّد هذا الدليل وثيق ًة قابلة للتعديل ستُحدّث بشكلٍ دوري لتعكس املستجدات واألدوات الجديدة يف مجال الحامية من االستغالل
ّ
وأي
الجنيس واالنتهاك
الجنيس .ونحثّ الفرق القطرية ومنسقي الحامية من االستغالل
واالنتهاك
الجنيس/آليات تقديم الشكاوى املجتمعيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ٍ
نتاج
شخص يستخدم هذا الدليل عىل إضافة املامرسات والسياسات املحلية واإلقليمية إىل الدليل .و تجدر املالحظة بأ ّن هذا الدليل هو ٌ
مبارش للدروس املستخلصة من املرشوع التجريبي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  ،والذي اقترص تنفيذه عىل دولتني أفريقيتني من دون
ٍ
عاملي ،فانه من
أي استجاب ٍة لكارثة طبيعية .و يف حني حاول الكاتبان إضافة توصيات إىل هذا الدليل ميكن تطبيقها عىل
أن يشمل ّ
صعيد ّ
املفيد إضافة توصيات محل ّية وإقليم ّية بحيث تستفيد الطبعات املستقبلية لهذا الدليل من املزيد من الدروس.
الجنيس ميكننا
الجنيس واالنتهاك
نحن ندعوكم إىل تقديم اقرتاحاتكم حول أفضل املامرسات أو تقديم وثائق متعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
أن نضيفها إىل الطبعات القادمة من هذا الدليل أو نرفقها بها ،وذلك بهدف جعله أكرث شمول ّية .يرجى التواصل مع @PSEA-CBCM
أي مواد .و عند االقتضاء ،الرجاء إضافة موجز مقتضب يوضّ ح كيف ّية استخدام
 iom.intأو  helpdesk-aap-psea@unhcr.orgلتقديم ّ
منظمتكم/فريقكم لهذه املامرسة الفضىل أو الوثيقة التوجيهية.
أي ٍ
وقت إىل املزيد من املساعدة عام هو مقدّم يف هذا
ويف النهاية ،إذا احتاج أصحاب املصلحة املعنيون بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية يف ّ
الدليل ،فهم مدعوون إىل التواصل مع فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية
الجنيس عىل الربيد االلكرتوين
الجنيس واالنتهاك
من االستغالل
ّ
ّ
helpdesk- aap-psea@unhcr.org
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قائمة مرجعيـة لوضع آليـة تقديم شكاوى مجتمعيـة
مشرتكة بني الوكاالت معنيـة بالحماية من االستغالل
الجنسي واالنتهاك الجنسي
اللزم اتباعها املذكورة يف هذا الدليل قد استكملت عند وضع آلية
ميكن استخدام هذه القامئة املرجعيّة للتأكّد من أ ّن جميع الخطوات ّ
جدول زمنيًا إذ
ً
الجنيس .وال يع ّد هذا الرتتيب
الجنيس واالنتهاك
تقديم شكاوى مجتمعيّة مشرتكة بني الوكاالت معنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
ستتداخل الكثري من الخطوات املذكورة يف هذا الدليل بشكلٍ مستم ّر طوال فرتة تشغيل اآلليّة.
إرشاك الجهات الفاعلة األساسية

احرص عىل املشاركة املبكرة للجهات التايل ذكرها وعىل التشاور معها بشكل منتظم:
منسق الشؤون اإلنسانية؛
الوكاالت اإلنسانية التي تقدّم املعونة يف موقع التنفيذ ،مثال الفرق القُطرية اإلنسانيّة؛
املنظامت غري الحكومية الوطنية ،املنظامت املجتمعية ،الهياكل املجتمعية؛
الحكومة أو الحكومات املضيفة؛
السكّان املترضرون.

تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية وتشغيلها

تكون عمل ّية وضع آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية تشارك ّية مع الجهات الفاعلة األساس ّية جميعها ،وتراعي االعتبارات الواردة أدناه:
يراعي وضع الهيكل ّية التنظيم ّية الثقافة املحل ّية ،ويرتابط مع اآلليات القامئة ،ويحرتم املبادئ التي تنظّم آل ّيات تقديم
الشكاوى الف ّعالة.
تكون صياغة اإلجراءات التي تنظّم اآلل ّية ("إجراءات التشغيل املوحدة آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية") عمل ّي ًة تشارك ّية
مع الوكاالت املشاركة ،وتستند إىل إجراءات التشغيل املوحدة العامل ّية املعن ّية بالتعاون املشرتك بني الوكاالت حول آليات تقديم الشكاوى
املجتمعيّة حتّى تتوافق هذه اإلجراءات مع سياسات الوكاالت.
الجنيس واالنتهاك
ستختص بشكاوى االستغالل
يؤخذ القرار مبا إذا كانت اآللية ستتطرق ألنوا ٍع مختلفة من الشكاوى أو
ّ
ّ
الجنيس.
ّ
ككل.
يُعمل عىل إيجاد قنوات تبليغ تستجيب لحاجات املجتمع املحيل ّ
الجنيس ومراجعتها.
الجنيس واالنتهاك
توضع عمليات شفافة وموثقة لتلقّي ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
الجنيس إىل الوكالة املعنية إلجراء
الجنيس واالنتهاك
توضع بروتوكوالت متوافق عليها إلحالة ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
التحقيق وتنفيذ املتابعة ،مبا يف ذلك تقديم التعليقات  ،ويُعمل عىل إيجاد أساليب لتحويل الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس
الجنيس إىل الوكالة/الكتلة .
ّواالنتهاك
ّ
تؤخذ خطوات لضامن استدامة اآللية.

مقدمة
ّ
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إذكاء الوعي
الجنيس وآليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة سياسات جميع
الجنيس واالنتهاك
تعكس األنشطة التعليميّة املعنيّة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
الوكاالت املشاركة  ،وتع ّزز من تغيري السلوك وبناء قدرات الجهات املذكورة أدناه:
املوظفون ،مبا يشمل املوظفني العاملني يف املجال اإلنساين ،عىل أن تُنظّم تدريبات مستهدفة للمدراء ،وجهات تنسيق آلية
تقديم الشكاوى املجتمعية ،وقادة املجموعات الرئيسيني ،ورشكاء التنفيذ؛
املجتمعات املترضرة

احلماية

الجنيس
ترتبط آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية بنظم مساعدة الضحايا القامئة املطلعة عىل الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس ،وتقدّم الخدمات عىل الفور من دون الحاجة إىل انتظار نتائج الشكوى.
واالنتهاك
ّ
الجنيس خالل مدّة الربنامج وهي تهدف إىل منع هذه
الجنيس واالنتهاك
ت ُنفّذ إجراءات مختلفة للحامية من االستغالل
ّ
ّ
األفعال قبل حدوثها.

الرصد والتقييم وتعديل الربنامج
ترصد آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أداءها باستمرار وتجري تعديالت متجاوبة لضامن أن تكون اآلل ّية مالمئة ثقاف ًّيا وآمنة
وف ّعالة.

القسم أ

ضمان الدعم واملشاركة
الفاعلة يف آلية تقديم
الشكاوى املجتمعيـة

٣
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

أفضل املامرسات
ينبغي عىل الوكاالت اإلنسان ّية املشاركة يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املعن ّية بالحامية من االستغالل
الجنيس أن تلتزم باملشاركة الفاعلة يف عمل ّية وضع هذه اآللية واملحافظة عليها لضامن فعاليتها وقدرتها
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
الجنيس بشك ٍل استباقي  .فإذا مل يستثمر األعضاء املوارد والجهود بشك ٍل منتظم،
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
مكافحة
عىل
ّ
ّ
يتعثّ تنفيذ اآلليّة.
تع ّد مشاركة الوكاالت الفاعلة أساسي ًة لضامن نجاح آليّة تقديم الشكاوى
أسايس ،ينبغي عىل الوكاالت أن تلتزم باملشاركة يف
املجتمعيّة .وبشك ٍل
ّ
مراحل وضع اآلل ّية وتصميمها وتنفيذها .وتحمل القدر نفسه من األهم ّية
إقتباس من ورشة عمل أفضل املامرسات ،كيغايل 2015
اللزمة ،وال سيام
املشاركة املستم ّرة والفاعلة من خالل تقديم املوارد ّ
ٍ
وكاالت
استثامر الوقت من قبل املوظّفني للمشاركة يف أنشطة آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة ،واالستعداد املستمر للتنسيق مع
الجنيس يف املنظّمة .وال ميكن لهذه
الجنيس واالنتهاك
أخرى ،واتخاذ الخطوات اللّ زمة لضامن أن تنفّذ أنشطة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
اآللية أن تكون مستدامة بدون الدعم العميل املستمر من قبل الوكاالت األعضاء .فهذه األخرية هي الهياكل تحتل املوقع األفضل
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
الذي يخولها إحراز تق ّدم حقيقي عىل صعيد مكافحة االستغالل
ّ
ّ
"لهذا السبب نحن بحاجة للعمل م ًعا .قد تكون مامرسات
الجنيس قض ّية تتعامل معها
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
كل وكالة".
وكالة واحدةّ ،إل أنها مشكلة تواجهها ّ

من الرضوري أن تعرف
اجلن�سي خمزية
اجلن�سي واالنتهاك
املسؤول ّية تقع عىل عاتقنا�:إنّ التقارير الإعالمية الأخرية حول اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي التي تقع فح�سب بل � ً
أي�ضا ب�سبب النق�ص يف املتابعة بعد حدوثها.
اجلن�سي واالنتهاك
لي�س ب�سبب حوادث اال�ستغالل
ّ
ّ
ّ
واحد ي�ضمن �أن يحا�سب ال�شخ�ص امل�س�ؤول �أو �أن جترى
كيان ٍ
ويتخ ّبط الناجون بح ًثا عن جه ٍة �إن�سان ّية مرجع ّية يف ظل غياب ٍ
التغيريات امل�ؤ�س�سية املالئمة لتح�سني حماية امل�ستفيدين وردع اجلناة املحتملني� .إنّ ان�ضمام وكالة ما �إىل �آلية تقدمي ال�شكاوى
اجلن�سي واالنتهاك
أ�سا�سي لأنها الكيان الوحيد الذي ميلك �سلطة حما�سبة الأ�شخا�ص على ارتكابهم �أفعال اال�ستغالل
ّ
املجتمعية � ّ
اجلن�سي و�إنهاء ثقافة الإفالت من العقاب ،وقد التزمت الوكاالت بالقيام بهذا من خالل التزامات الوكاالت املتعددة.
ّ
الجنيس 11( "،كانون األ ّول/ديسمرب  )2015املشار إليه
الجنيس واالنتهاك
اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت" ،بيان حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس ( ، )2015املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
يف ما ييل ببيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس ( ،)2012بيان االلتزام ()2006
واالنتهاك
ّ

ضامن مشاركة الوكاالت

إ ّن الخطوة األوىل هي الحصول عىل التزامٍ من الوكاالت اإلنسان ّية باملشاركة يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية .يف حني أ ّن
الجنيس بشكلٍ
الجنيس واالنتهاك
الكثري من الوكاالت التزمت بوضع آليات تقديم شكاوى مجتمع ّية للحامية من االستغالل
ّ
ّ
عامّ ،1إل أنّها مل تلتزم رصاح ًة باالنضامم إىل منوذج تعاوين مشرتك بني الوكاالت .لذلك ،ينبغي عىل منسقي الشؤون اإلنسان ّية،
الجنيس
عند الدعوة إىل وضع آلية تقديم شكاوى مجتمعية مشرتكة ضمن مسؤولياتهم املتعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
الجامعي وكيف أ ّن املشاركة يف آل ّية
الجنيس املدمجة حديثًا  ،أن يلتمسوا الوكاالت شارحني لها فوائد العمل
واالنتهاك
ّ
ّ
الجنيس األوسع نطاقًا2 .
الجنيس واالنتهاك
مشرتكة يرتبط بإلتزامات الوكاالت املتعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ("( 5# )2012آليّات تقديم شكاوى مجتمعيّة ف ّعالة") ،وبيان االلتزام (" :4# )2006ضامن أن
الجنيس واالنتهاك
 1املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس متاحة للجميع وأ ّن جهات التنسيق املعنية بتلقي الشكاوى عىل ب ّينة من كيف ّية أداء مهامهم".
الجنيس واالنتهاك
تكون آل ّيات تقديم الشكاوى املعن ّية بالتبليغ عن االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( )2012الركيزة األوىل ،املشاركة
الجنيس واالنتهاك
الجنيس املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
 2االلتزامات الجامعيّة ملنع االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس التي يرتكبها عاملونا واالستجابة لها ".وبشك ٍل خاص املعايري
الجنيس واالنتهاك
يف ترتيبات تعاون ّية ،وبيان االلتزام (" :10# )2006املشاركة يف مساعدة املجتمعات والحكومات عىل منع أفعال االستغالل
ّ
ّ
املؤش  1تشجيع اإلدارات العليا للوكاالت عىل حثّ مكاتبها امليدانيّة عىل املشاركة يف آليّات تقديم الشكاوى املجتمعيّة التي
الجنيس واالنتهاك
التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس (ّ 5# )2012
ّ
ّ
تضعها الجهات املقدّمة للمعونة بشك ٍل مشرتك وتشغّلها ،وأن تقدّم التوجيه للميدان حول تصميم هذه اآلليات.

٤
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معلومة

خطوات مه ّمة عند التحدّث مع الوكاالت اإلنسان ّية لضامن مشاركتها يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية:
يل ومناقشة
ملعرفة ما ميكن توقّعه من اآللية
• تشجيع اإلنضامم إىل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة عىل الصعيد املح ّ
املشرتكة ،راجع مقدّمة هذا الدليل
ما ميكن توقّعه من هذا اإلنضامم مع املسؤولني عن املكتب.
الجنيس
املؤسسية بالحامية من االستغالل
• تشجيع الوكاالت املستهدفة جميعها عىل التشاور مع اإلدارة العليا حول التزاماتها ّ
ّ
الجنيس لضامن موافقتها عىل اإلنضامم إىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية .من األسايس الحصول عىل التزام اإلدارة
واالنتهاك
ّ
العليا باملشاركة يف آل ّية مشرتكة ملا لها من فوائد عمل ّية إذ إ ّن اإلدارات العليا هي عاد ًة من تجري التحقيقات وتتّخذ اإلجراءات
التأديبية.
الجنيس
• إعالم فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
ّ
العاملي عن
الجنيس حول مبادرة وضع آل ّية تقديم شكاوى مجتمع ّية حتّى تتمكّن من بلورة فهمٍ شامل عىل الصعيد
واالنتهاك
ّ
ّ
النشاطات القطرية .وتسمح هذه الخطوة أيضً ا ألعضاء فرقة العمل بدعوة منظامتهم لضامن تعاون إداراتهم العليا مع هذه اآلليّة.
ويساعد إرشاك املوظفني اإلنسانيني يف اإلدارة العليا ،من خالل فرقة العمل ،عىل ضامن أن تصل التزامات الوكاالت بالحامية من
الجنيس من وإىل امليدان.
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ

نصائح
ت�ضم الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني
إرشاك اإلدارة� :إنّ الإدارة العليا للمكاتب امليدان ّية هي نقاط
ٍ
ات�صال �أ�سا�س ّية لأ ّنها ّ
عن �ضمان ح�صول جهات تن�سيق �آل ّية تقدمي ال�شكاوى امل�شرتكة على التوجيه والدعم الالزمني لإمتام مهامها املتعلقة
اجلن�سي.
اجلن�سي واالنتهاك
باحلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
الجنيس ("( 6# )2012عمليّات توظيف وإدارة أداء ف ّعالة" ،بيان االلتزام (.4# )2006
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ

ملحة عن فرقة عمل ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت املعنية بامل�ساءلة �أمام
اجلن�سي
ال�سكان املت�ضررين واحلماية من اال�ستغالل
ّ
أُنشئت فرقة العمل ملساعدة اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عىل تحقيق غاياتها األوليّة املرتبطة باملساءلة أمام السكان املترضرين،
الجنيس .وتهدف فرقة العمل إىل إيجاد "ثقافة محاسبة" عىل نطاق املنظومة من خالل
الجنيس واالنتهاك
مبا يشمل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس .وفرقة العمل هي هيئة مشرتكة بني
الجنيس واالنتهاك
مأسسة املساءلة أمام السكان املترضرين مبا يف ذلك الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الوكاالت عىل الصعيد العاملي مهمتها رصد املبادرات املحلية وبلورة رؤية شاملة حول قضايا الحامية من االستغالل
ّ
ّ
لتعزيز التامسك والتعاون والتعلّم عىل مستوى املنظومة.
الجنيس واالنتهاك
اختصاصات فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
ّ
الجنيس 21 ،كانون الثاين/يناير  .2014للمزيد من املعلومات ،ميكن زيارة موقع فرقة العمالاللكرتوين
ّ

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection- sexual-exploitation-and-abuse.

إرشاك غري األعضاء
من املهم آللية تقديم الشكاوى املجتمع ّية التواصل مع وكاالت محل ّية حتى وإن اختارت هذه األخرية عدم املشاركة يف اآلل ّية .وينبغي
الجنيس أو
الجنيس واالنتهاك
تشجيع جميع الجهات الفاعلة عىل املشاركة يف اآللية ووضع سياسات معنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،وإزاء دور
الجنيس واالنتهاك
تعزيز السياسات القامئة .وبالحد األدىن ،يجب رفع وعي الوكاالت إزاء الحامية من االستغالل
ّ
ّ
اآللية يف إحالة الشكاوى ومساعدة الضحايا،

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

للمزيد من املعلومات حول إحالة
االدعاءات إىل الوكاالت غري األعضاء،
راجع الفصل املعنون “إحالة ادعاءات
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
إىل التحقيق واملراجعة”.

حتّى وإن مل تكن الوكالة مشاركة يف اآلليّة .ويجب أن يُتوقّع أن تصل إىل آليّة تقديم الشكاوى
املجتمع ّية شكاوى تطال جهات فاعلة تعمل لدى كيانات غري مشاركة يف اآلل ّية ،ويجب أن تكون
هنالك إجراءات موضوعة إلحالة هذه االدعاءات .ولذلك ،ستستفيد اآلل ّية من عالقات العمل
املهن ّية مع الجهات اإلنسان ّية العاملة يف موقع تنفيذ آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية.

كن متنبّ ًها
إرشاك رشكاء التنفيذ :ال يخلو �إ�شراك الوكاالت العاملة جميعها -مبن يف ذلك �شركاء التنفيذ -يف �آل ّية تقدمي
ومما ال ّ
�شك فيه �أ ّنه كلما زادت امل�شاركة ،ارتفع عدد اجلهات الفاعلة على الأر�ض
ال�شكاوى املجتمع ّية من التحدياتّ .
اجلن�سي .ولكن عندما تكون
اجلن�سي واالنتهاك
امل�سندة �إليها �أدوار وم�س�ؤوليات حمدّدة و�صريحة للحماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
املنظمة الرئي�س ّية و�شركا�ؤها يف التنفيذ �أع�ضا ًء م�شاركني يف الآل ّية ،قد يحدث التبا�س حيال على عاتق � ّأي جهة من
وعبت الوكاالت الرئي�س ّية عن خماوف �إزاء ان�ضمام �شركاء التنفيذ
اجلهتني تقع م�س�ؤوليات التحقيق ومتابعة االدعاءاتّ .
�إىل الآلية ك�أع�ضاء فاعلني خو ًفا من �أن تخ�سر قدرتها على الإ�شراف على وفاء �شركائها املتعاقدين بواجباتهم املتع ّلقة
اجلن�سي� .إنّ م�س�ؤولية �شركاء التنفيذ يف تبليغ الوكالة الرئي�س ّية عن تلقي
اجلن�سي واالنتهاك
باحلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي هي ق�ضية تعاقدية يعود الإقرار بها �إىل الأطراف املعنية نف�سها.
اجلن�سي واالنتهاك
ادعاء يتعلق باال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي بني الوكالة
اجلن�سي واالنتهاك
ولي�س من واجب الآلية �أن تفر�ض بنودًا تعاقدي ًة معنية باحلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
و�شركائها يف التنفيذ �أو املتعاقدين معها .ولكن يع ّد حثّ الوكاالت العاملة يف املوقع على امل�شاركة يف الآلية وا�ستخدام لغ ٍة
اجلن�سي يف حال
اجلن�سي واالنتهاك
تعاقدي ٍة وا�ضحة مع ال�شركاء املتعاقدين حول م�س�ؤوليات احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
التبليغ عن حادثة من هذا القبيل من بني �أف�ضل املمار�سات (راجع لغة احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
يف عقود ال�شركاء يف املرفق  .)4وبغ�ض النظر عن التحديات ،على الآل ّية �أن تعالج ال�شكاوى جميعها وحتيلها ،وينبغي على
الإجراءات الت�شغيلية املوحدة للآلية �أن حتدد � ّأي من الوكاالت يجب �أن ت�صلها االدعاءات يف احلالة املذكورة �أعاله.
فاعل يف عمل ّية
تع ّد الوكاالت األعضاء القوة الدافعة آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية .ولهذا السبب ،ينبغي عىل ممثيل الوكالة أن يلعبوا دو ًرا ً
وضع اآلل ّية وتصميمها ،ما يضمن تواؤم إجراءات التنسيق واإلحالة مع السياسات الداخل ّية للوكالة ،والتوافق عىل هياكل االتصال املشرتك بني
الوكاالت ،وغريها من األمور .وينبغي عىل الوكاالت أن تشارك بشكلٍ كامل مبا يضمن انضاممها إىل اآلل ّية ،األمر الذي من شأنه أن يع ّزز من
أسايس من عنارص املساءلة أمام السكان املترضرين ،ويع ّد
رص
الجنيس واالنتهاك
فعالية هذه األخرية .فالحامية من االستغالل
الجنيس هي عن ٌ
ّ
ّ
ّ
لكل وكالة.
تح ّمل املسؤولية عن سلوك املوظفني من بني أهم التزامات املساءلة ّ

االلتزام بتقديم املوارد املال ّية والبرش ّية

من بني الوسائل التي ميكن للوكالة من خاللها دعم آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة هي تعيني جهات تنسيق للعمل مع اآلليّة وتقديم الدعم
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
لها حول قضايا الحامية من االستغالل
ّ
ّ

جهات تنسيق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس

الجنيس يف املقر
الجنيس واالنتهاك
تعي الوكاالت اإلنسان ّية جميعها جهة تنسيق معنية بالحامية من االستغالل
تويص املعايري الدول ّية أن ّ
ّ
ّ
الجنيس وتنفيذها ،وإرسال
الجنيس واالنتهاك
الرئييس لها تكون مسؤوليتها وضع سياسة الوكالة وأنشطتها املعنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
التقارير الدورية إىل اإلدارة العليا حول التقدّم املحرز يف مجال الحامية3 .

الجنيس ( )2012تلزم الكثري من الوكاالت بتعيني جهات تنسيق معنية
الجنيس واالنتهاك
 3الصكوك الدوليّة عىل غرار املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس  ،3#املؤرشات 4-1
الجنيس واالنتهاك
بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهام الجنيس ودعمها .راجع املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ

٥

٦
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جهات تنسيق آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية

كل عمل ّية
الجنيس يف ّ
الجنيس واالنتهاك
تعي أفرادا للمشاركة يف أنشطة الحامية من االستغالل
عىل الصعيد امليداين  ،عىل الوكاالت أن ّ
ّ
ّ
الجنيس وآليات تقديم
الجنيس واالنتهاك
استجابة إنسان ّية ،مبا يف ذلك الجهود املشرتكة بني الوكاالت عىل غرار شبكات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الشكاوى املجتمعية .وتساهم جهات التنسيق الفاعلة املعنية بآليات تقديم الشكاوى املجتمعية ،والتي لديها سلطة كافية التخاذ القرار
الجنيس واالنتهاك
ومتثيل الوكالة يف اآللية وأنشطة منع االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،يف تبادل للمزيد من املعلومات حول إحالة االدعــاءات إىل
الوكاالت غري األعضاء ،راجع الفصل املعنون “إحالة
الخربات وأفضل املامرسات خالل التنفيذ والرصد والتقييم وتعديل الربنامج.
الجنيس إىل
الجنيس واالنتهاك
ادعــاءات االستغالل
ّ
ّ
التحقيق واملراجعة”.

معلومة

كل وكالة،
يل تتخذه ّ
يف حني أ ّن اختيار املسؤولني عن التنسيق املعنيني بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية هو قرا ٌر داخ ّ
عىل اآلليّة الدعوة الختيار موظفني ميتلكون املؤهالت التالية:
•أن يتمتّعوا بنزاهة وموضوع ّية وكفاءة مهن ّية مشهو ٌد لهم بها
•أن يظهروا الوعي إزاء الحساسيات الثقافية وقضايا النوع االجتامعي
(مثل أن يكونوا قد خضعوا لتدريب حول حامية البيانات)
•أن يتمتّعوا بقدرة املحافظة عىل الرسيّة ً
•أن يجيدوا اللّغة ذات الصلة
•أن يظهروا خرب ًة يف العمل املبارش مع املجتمعات املحلية
•أن ميلكوا مهارات تواصل عالية
الجنسي ،رجل و امرأة .وينبغي عىل الوكاالت أن تنظر يف تطبيق الالمركزية عرب تعيني جهة تنسيق
ويكون الخيار األمثل هو تعيني جهة تنسيقٍ من
ْ
الجنيس يف جميع الربامج .
الجنيس واالنتهاك
مكتب فرعي وذلك إلدماج أنشطة الحامية من االستغالل
كل
يف ّ
ٍ
ّ
ّ
ولغرض املشاركة بشكلٍ فاعل يف اآللية ،ينبغي عىل الوكاالت األعضاء أن تضمن أن تقديم اإلدارة العليا الدعم املناسب لجهات التنسيق حتّى
يك ّرسوا الوقت الالزم لحضور اجتامعات تنسيق اآلليّة والتدريبات عىل فهم مهامهم يف اآللية وفعاليات إذكاء الوعي التي تستهدف املجتمع
وأنشطة أخرى ذات صلة .و من األمثل أن تقوم الوكاالت بإدماج املهام املتعلقة باآللية يف خططها امليدانية حتى تكون الحامية من االستغالل
الجنيس جز ًءا ال يتجزأ من اختصاصات جهة التسيق و ليس مجرد أمر ثانوي .فينبغي عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
الجنيس مدمجة ضمن اختصاصات وظائف القامئني
الجنيس واالنتهاك
املشرتكة أن تعمل عىل جعل املسؤولیات املتعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
مبهام التنسيق .فمشاركة جهات التنسيق بشكلٍ منتظم وقو ّي هي أساسيّة للمحافظة عىل أنشطة اآلليّة ولضامن تدفق املعلومات بني اآلليّة
والوكاالت األعضاء .ولكن حينام يكون وقت جهة التنسيق ضيقًا ،فقد ال يعطي الشخص املسؤول
للمزيد من املعلومات حول إدماج
الجنيس
األولوليّة للعمل مع اآللية كجز ٍء من نشاطات العمل اليوميّة ،ما يجعل هذا الشخص مراقبًا غري مبا ٍل الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس يف آليّة تقديم
واالنتهاك
ّ
خالل االجتامعات املشرتكة ،واألسوء من ذلك أنّه قد ال يحرض هذه االجتامعات بتاتًا.
الشكاوى املجتمع ّية ،راجح الفصل
املعنون "ضامن آلية مستدامة"

من الرضوري أن تعرف
الجنيس إىل اختصاصات ممثيل الوكاالت األعضاء يف
الجنيس واالنتهاك
إضافة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة :على �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ب�آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �أن يعرفوا �أنّ ن�شاطات
الآلية �ست�ضاف �إىل مهامهم الأخرى مع الوكالة .لذلك ،ينبغي �أن تت�ضمن اخت�صا�صات جهات التن�سيق م�س�ؤوليات احلماية
اجلن�سي و�أن ت�ضاف التزاماتٌ بتكري�س الوقت لهذه الأن�شطة �إىل تو�صيفهم الوظيفي
اجلن�سي واالنتهاك
من اال�ستغالل
ّ
ّ
حتى يتمكنوا من امل�شاركة الف ّعالة والهادفة .ف�إدماج �أن�شطة احلماية يف اخت�صا�صات جهات التن�سيق ت�ساعد على تفادي
ت�ضارب امل�صالح املحتمل بني اجلهات الفاعلة يف جمال احلماية عند �إدارة مهامها.
أدوات

استخدم ع ّينة االختصاصات كنموذج (راجع الع ّينات يف املرفق )4

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

املوارد املال ّية

عىل الوكاالت األعضاء أن تلتزم بتقديم املوارد املاليّة آلليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة للمحافظة عىل دميومة عملها .ويف حني أ ّن عىل اآلليّة
كل موقع عمل ،يتطلّب تصميم اآلل ّية
خفض تكاليفها عرب الرتابط مع آل ّيات تقديم الشكاوى  /التعقيبات القامئة وبرامج مساعدة الضحايا يف ّ
وتشغيلها استثام ًرا يف -عىل سبيل املثال -تدريب املوظفني وإيجاد نقاط تلقي للشكاوى (مثال
للمزيد من املعلومات حول الرتابط
خط ساخن عند االقتضاء) وغريها .ويجري تشجيع الوكاالت عىل إدماج الحامية من االستغالل
مع اآلليات القامئة ،راجع الفصول
املعنونة "وضــع البنى التحتية
الجنيس يف التخطيط التنفيذي وامليزانيات حتى ال تكون هذه األنشطة وجهات
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
آللية تقديم الشكاوى املجتمعيّة"
بالحامية
املعني
العمل
يكون
العكس،
عىل
بل
الربنامج،
إىل
إضافات
مجرد
بها
املعنية
التنسيق
و"ضامن مساعدة رسيعة ومالمئة
مخطّطًا له منذ البداية.
ملقدمي الشكاوى والضحايا".

نصائح

عند السعي وراء الحصول عىل من ٍح ،عىل أصحاب املصلحة املعنيني بآليات
تقديم الشكاوى املجتمعيّة أن يذكّروا الوكاالت بأ ّن وضع آليّة شكاوى هي خطوة إلزاميّة
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
مبي يف نرشة األمني العام حول االستغالل
لضامن املساءلة ،كام هو ّ
ّ
ّ
اللزمة لوضع هذه اآللية واملحافظة عليها هو استثام ٌر
( .)2003لذلك فإ ّن تخصيص املوارد ّ
يع ّزز املساءلة والجودة .ومن منظار التكاليف والفوائد ،ميكن آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
مهيكل للتفاعل مع السكّان املترضرين.
ً
أن تكون ف ّعالة من حيث التكلفة ألنّها تشكّل نظا ًما
ويساعد إدماج وسائل محليّة للكشف عن املعلومات عىل جعل النظام أكرث فعالية ،ما يرفع من عدد االدعاءات التي تصل إىل وحدات
بحق املوظف .ويعد االستثامر يف آلية تقديم شكاوى
التحقيق للمراجعة واتخاذ اإلجراءات التأديبية املحتملة أو العقوبات الجنائية ّ
مجتمعية طريقة مهمة لخفض التكاليف املستقبلية املحتملة عىل صعيد ّي املال والسمعة والتي تتكبدها فرادى الوكاالت -واملجتمع
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
اإلنساين يشكلٍ عام -بعد ارتكاب املوظف ألفعال االستغالل
ّ
ّ
راجع أيضً ا الفصل املعنون "ضامن
آل ّية مستدامة" للتع ّرف عىل
دور الجهات املانحة يف إضافة
االلتزامات بالحامية إىل التمويل
املقدّم منها

تحسني اإلجراءات والسياسات الداخل ّية

الجنيس هي أكرث من التزامٍ باالنضامم إىل
الجنيس واالنتهاك
إ ّن مشاركة الوكالة يف آليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة معنيّة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
ٍ
مؤسسية داخلية .وتقع عىل عاتق اآللية مسؤولية دعوة أصحاب املصلحة لتطبيق أفضل املامرسات
اآللية ،إذ تتطلب أن تتخذ الوكالة
خطوات ّ
الجنيس وتثقيفهم حولها .وينبغي عىل األعضاء املحتملني التبليغ عن اآلثار العمل ّية املرتتبة عىل
واالنتهاك
الجنيس
املعنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
املشاركة يف اآلل ّية وأن يُش َجعوا عىل تكريس املوارد اللّ زمة قبل املوافقة عىل املشاركة.

معلومة

الجنيس واالنتهاك
عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن توجد موارد معلومات توعوية حول الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس وتنرشها ،األمر الذي يساعد الزمالء عىل فهم املوضوع بشكلٍ أفضل ويحفّز مشارك ًة واعية يف اآلليّة .وميكن أن تتضمن
ّ
الجنيس ،ونظم
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
من
الحامية
حول
اإلنساين
املجتمع
وأعضاء
للمجموعات
عمل
ورش
عقد
األنشطة
هذه
ّ
ّ
املساءلة ،وآليات تقديم الشكاوى .ومبا أ ّن سياسات الوكاالت هي وثائق عامة ،فانه ميكن لآللية إعداد حملة إعالمية عىل صعيد
املكاتب الفرع ّية.

السياسات الداخل ّية التي عىل آل ّية تقديم الشكاوى دعوة جميع الوكاالت املشاركة
لوضعها:
الجنيس:
الجنيس واالنتهاك
معايري السلوك مبا يشمل الحامية من االستغالل
ّ
ّ

للمزيد من املعلومات حول أهميّة
السياسات الداخل ّية ،راجع الفصل
املعنون "نشاطات وسياسات املنع"

بشك ٍل مثا ّيل ،يكون للوكالة سياسة حامية قامئة بح ّد ذاتها بحيث يتم الربط بشكل واضح بني السلوك املحظور وإجراءات للمزيد من املعلومات حول أهميّة
السياسات الداخل ّية ،راجع الفصل املعنون "نشاطات وسياسات املنع" التبليغ واإلجراءات التأديبية عندما يخالف املوظفون هذه السياسة .وإذا مل يكن هذا هو
الجنيس وخطة عمل لتنفيذ املد ّونة .ويجب عىل
الجنيس واالنتهاك
الحال ،يجب عىل مدونة قواعد السلوك أن تتضمن إشارة إىل حظر ارتكاب أفعال االستغالل
ّ
ّ
الجنيس التي وضعتها الّلجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت4 .
الجنيس واالنتهاك
هذه األخرية أن تتضمن املبادئ الستة للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس (" :1# )2012وضع سياسة فعالة وتنفيذها" املؤرش " :1سياسة تحدد معايري السلوك،
الجنيس واالنتهاك
 4املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،ووضع خطة عمل لتنفيذ السياسة".
الجنيس واالنتهاك
مبا يف ذلك أفعال االستغالل
ّ
ّ

٧

٨

الف�صل الأ ّول :الوكاالت الإن�سان ّية
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

مثال

بعد الضغط الذي مارسه املوظفون يف آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة
يف ميلكاديدا يف أثيوبيا ،عدّلت أربع وكاالت عاملة يف امليدان مد ّونة قواعد السلوك
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
الخاصة بها لتشمل املبادئ الستة للحامية من االستغالل
ّ
ّ

آل ّيات تقديم شكاوى داخل ّية :ينبغي على الوكالة امل�شارِكة �أن ت�ضع �آل ّية تقدمي
�شكاوى داخل ّية لتكون الإج��راءات للمزيد من املعلومات حول الحاجة إىل آليّات
وا�ضحة عند تل ّقي اال ّدع��اء املحال تقديم الشكاوى الداخل ّية ،راجع الفصل املعنون
الجنيس واالنتهاك
"إحالة ادعاءات االستغالل
ّ
من الآل ّية امل�شرتكة.
الجنيس للتحقيق واملراجعة".
ّ

نصائح

عــى آل ـيّــة تقديم
الشكاوى املجتمع ّية أن تُعلم
الوكاالت املستهدفة التي مل تضع
بعد مدونة قواعد سلوك بأ ّن اآلليّة
عىل استعداد لتقديم الدعم التقني
لصياغة املدونة التي تشتمل عىل
الجنيس
الحامية من االستغالل
ّ
ـي ،فضال عن
واالنــتــهــاك الــجــنـ ّ
لتعزيز القدرة عىل مراقبة االلتزام
مبدونة القواعد وتطبيقها.

الجنيس يف استعراض األداء:
الجنيس واالنتهاك
الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ينبغي �أن تكون امل�شاركة يف تدريبات على مد ّونة قواعد ال�سلوك (�أو تدريبات
اجلن�سي جز ًءا من الإ�شراف على عمل ّ
املوظف
اجلن�سي واالنتهاك
مماثلة) التي ت�شتمل على مو�ضوع احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي
وتقييم �أدائ��ه .ويجب على التقييمات التي جتريها الإدارة العليا �أن ت�شمل التق ّيد ب�إيجاد بيئة متنع اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي واملحافظة عليها 5.وي�ساعد �إدماج التقييم املعني باحلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
واالنتهاك
ّ
يف تقييمات �أداء ّ
املوظف على �إظهار مدى اهتمام ّ
املنظمة بهذا املو�ضوع وميكن �أن يك�شف عن �أخطار متعلقة باال�ستغالل
اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي قبل �أن تتح ّول �إىل انتهاكات.
سياسة حامية املبلّغني :ينبغي على �سيا�سات حماية املب ّلغني اخلا�صة بالوكالة الرتحيب بالتقارير حول �أفعال اال�ستغالل
اجلن�سي املرفوعة بح�سن ن ّية و�أن تقدّم قنوات تبليغ متنح خيار الإف�صاح �أو عدم الإف�صاح عن هو ّية
اجلن�سي واالنتهاك
ّ
ّ
املب ّلغ .ويجب على الوكاالت �أن تو�ضح �أنّ ال تدابري �ست�ؤخذ �ض ّد من يقدّم هذه االدّعاءات بن ّية ح�سنة6 .

مثال

موقعي التنفيذ كانت ضعيفة
أظهر تقييم املرشوع التجريبي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بأ ّن حامية املبلّغني يف
ّ
بسبب عدم وجود سياسات حامية أو بسبب انعدام ثقة املوظفني بها .وأفاد ممثلو الوكاالت األعضاء يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
أنّه كان من الصعب جدًّا عىل املوظّفات اإلناث التبليغ .وأل ّن سياسة حامية املبلّغني ترتبط مبارش ًة باستخدام اآلليّة وبالتايل مبدى جدواها،
ٍ
سياسات مثيلة.
سيجد أصحاب املصلحة فائد ًة ج ّمة يف الدعوة إىل زيادة تنفيذ

نظاما يحول دون �إعادة توظيف
التوظيف والتدقيق :ينبغي على ق�سم املوارد الب�شر ّية يف الوكاالت امل�شاركة �أن ي�ضع ً
اجلن�سي 7 .وباحل ّد الأدنى ،يجب على الوكاالت �أن تدقق يف خلف ّية املوظفني العائدين
اجلن�سي واالنتهاك
مرتكبي اال�ستغالل
ّ
ّ
�ضلوع لهم يف ادعاءات و�/أو
(مثال ،املوظفون الذين تركوا العمل يف الوكالة وي�سعون �إىل �إعادة التوظيف) بح ًثا عن � ّأي ٍ
اجلن�سي.
اجلن�سي واالنتهاك
حتقيقات �سابقة مرتبطة باال�ستغالل
ّ
ّ
الجنيس :ينبغي على الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
البنود التعاقديّة املتعلّقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي �إىل عقودها املربمة مع �شركاء
واالنتهاك
اجلن�سي
اال�ستغالل
من
امل�شاركة �أن ت�ضيف فقرة �أو بندً ا معن ًّيا باحلماية
ّ
ّ
التنفيذ �أو املتعاقدين من الباطن ،مب ّين ًة العواقب القانون ّية يف حال انتهاك الوكالة لهذه الأحكام 8 .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يجب على الوكاالت �أن تتخذ خطوات ملمو�سة لإنفاذ هذه البنود 9.
5
6
7
8
9

الجنيس ( ،6# )2012املؤرشين  3و.4
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
بيان االلتزام ("" :5# )2006بذل أقىص ما يف استطاعتنا التخاذ التدابري اللّ زمة لحامية األشخاص من االنتقام عند التبليغ عن ادّعاءات إقدام عاملينا عىل ارتكاب
جنيس".
جنيس وانتهاك
أفعال استغالل
ّ
ّ
الجنيس ( ،6# )2012املؤرش " :2تلتزم ّكل منظّمة بتحسني نظم التحقق من الجهات املرجعية والتدقيق يف
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس  ...والذي يتطلب أيضً ا جهودًا مركّزة عىل تحويل التوصيات
الجنيس واالنتهاك
سوء السلوك املرتكب قبال ".بيان االلتزام (" :3# )2006تعزيز التحقيق واستجابات الحامية الدعاءات االستغالل
ّ
ّ
الجنيس".
الجنيس واالنتهاك
إىل خطوات تشغيلية بهدف منع إعادة توظيف أشخاص خضعوا لتدابري تأديبية بسبب ارتكابهم أفعال االستغالل
ّ
ّ
املؤش " :1نرشة األمني العام ( )ST/SGB/2003/13أو إضافة
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس (ّ 2# )2012
ّ
ّ
مد ّونات قواعد السلوك إىل رشوط العقد".
الجنيس (" :3# )2015إنفاذ الواجبات التعاقديّة حول الحامية من
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس املربمة مع رشكاء التنفيذ".
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

مثال

الجنيس يف أثيوبيا ،مل تشتمل
الجنيس واالنتهاك
قبل تشغيل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
االستغالل
من
بالحامية
ة
ي
معن
بنود
عىل
حوافز
أي من الوكاالت العاملة يف امليدان املربمة مع الالجئني العاملني مقابل
عقود ّ
ّ
ّ
علم بأ ّن هؤالء وبحسب تعريف اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت هم "عاملون يف املجال اإلنساين " .و أدى
واالنتهاك
الجنيسً ،
ّ
يخص
ذلك اىل وجود ثغرات يف الحامية نظ ًرا إىل أ ّن ما قد يرتكبه العاملون مقابل حوافز من انتهاك مل يكن خاضعيا ألي إرشاف فيام ّ
ألي عواقب مهنيّة .و قد استهدفت آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة يف أثيوبيا
الجنيس واالنتهاك
موضوع الحامية االستغالل
الجنيس وال ّ
ّ
ّ
هذا املوضوع من خالل دعوة الوكاالت األعضاء إلدماج الحامية يف عقودها وإلدراج العاملني مقابل حوافر رصاح ًة ضمن املشولني
الخاصة باآللية.
مبدونة قواعد السلوك
ّ

اإلبالغ عن السياسات
ينبغي عىل الوكاالت املشاركة يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية وضع نظامٍ يسمح بإيصال سياساتها إىل املوظفني ،مبن فيهم املوظفني املتعاقدين
الجنيس املكتوبة بشكل
الجنيس واالنتهاك
عىل املدى القصري واملتطوعني عىل املستوى امليداين .فال جدوى من سياسات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
جيّد إذا مل يكن العاملون امليدانيون عىل علمٍ بها وبكيفيّة تطبيقها .وأظهرت نتائج االستعراض الشامل للحامية من االستغالل
ّ
الجنيس،
واالنتهاك
الجنيس
الجنيس لعام  2010أنّه عىل الرغم من التقدّم املحرز يف مجال وضع سياسات داخل ّية حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
مل ترتجم هذه الخطوة بعد إىل فهمٍ من قبل اإلدارة واملوظفني و قبول بهذه السياسات  10 .لذلك فإ ّن أحد مكونات مشاركة الوكاالت يف
الجنيس إىل املوظفني امليدانيني خالل عمليات
الجنيس واالنتهاك
اآللية هو ضامن إيصال سياساتها وإجراءاتها املتعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
ٍ
االستجابة لحاالت الطوارئ ،عىل أن تكون هذه السياسات نافذة بشكلٍ واف ومشتملة عىل توجيه تقني وإرشادات واضحة بشأن واجبات
التبليغ وأساليبه11 .

مثال

أظهر تقييم املرشوع التجريبي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أ ّن الفرق
امليدان ّية ع ّوضت عن النقص يف التوجيه من اإلدارة العليا يف املق ّر الرئييس عرب التعاون ومشاركة
املوارد مبا يف ذلك التدريب وأنشطة التعميم ،ومشاركة البيانات (عند االقتضاء) ،وتحديد أدوار
ومسؤول ّيات ممثّيل الوكاالت يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة.وعىل العيد الداخيل،
ميكن للوكاالت أن توصل سياساتها بشك ٍل أفضل من خالل عقد تدريبات مستمرة ملوظفيها ،ومن خالل ضامن أن يقرأ املوظفون الجدد
واملتطوعون واملتعاقدون مدونة قواعد السلوك ويوقعوا عليها قبل التعاقد معهم.
ٍ
ملزيد من املعلومات حول محتوى
تدريبات املوظفني ،راجع الفصل
املعنون “العاملون اإلنسانيّون:
التدريب وبناء القدرات”.
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الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ

إنفاذ السياسات
تتطلّب املشاركة الفاعلة يف آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة أن تضمن الوكاالت إنفاذ سياساتها الداخليّة .ويشمل هذا األمر فرض عقوبات إدارية مالمئة
ورسيعة ووضع و تقاسم أفضل املامرسات املتصلة بإنفاذ القواعد املتعلقة بانتهاك مدونة قواعد السلوك .يف حني أ ّن اإلدارة العليا هي املسؤولة عن عمل ّية
إصدار العقوبات اإلداريّة وإنفاذ مدونة قواعد السلوك يف الغالبية الساحقة من الوكاالت ،فانه يجب عىل ممثّيل اآللية أن يفهموا دورهم يف تعميم
الجنيس للمساهمة يف الوصول إىل هذه املعايري.
الجنيس واالنتهاك
ادعاءات االستغالل
ّ
ّ

كن متنبّ ًها

الجنيس لعام  2010أ ّن تنفيذ السياسات
الجنيس واالنتهاك
أظهرت نتائج االستعراض الشامل للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الداخليّة كان غري منتظم ،ضعيف ،أو غري موجود .لذلك فعىل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة دعوة الوكاالت األعضاء عىل الصعيد
املؤسسية
امليداين -من خالل املدراء الذين ميكنهم أن يتواصلوا بدورهم مع اإلدارة العليا يف املقر الرئييس -إىل تنفيذ التزاماتها وسياساتها ّ
الجنيس بشكلٍ كامل.
الجنيس واالنتهاك
حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس التي ارتكبها عاملون يف األمم املتحدة
الجنيس واالنتهاك
 10اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت" ،االستعراض الشامل للحامية من مامرسات االستغالل
ّ
ّ
واملنظامت غري الحكومية واملنظمة الدول ّية للهجرة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر" (متوز/يوليو )2010
املؤش " :2إيصال سياسات/معايري السلوك للموظفني الحاليني واإلدارة العليا
الجنيس واالنتهاك
 11املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس (ّ 1# )2012
ّ
ّ
(يف املقر الرئييس وعىل الصعيد امليداين) بصورة متكررة (عىل غرار التدريبات التوجيهية ودورات تجديد املعارف)".

٩

١٠

الف�صل الأ ّول :الوكاالت الإن�سان ّية
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

التنسيق مع الوكاالت األخرى
للمزيد من املعلومات حــول مشاركة
املعلومات بني الــوكــاالت ،راجــع الفصل
الجنيس
املعنون "إحالة ادعاءات االستغالل
ّ
الجنيس إىل التحقيق واملتابعة"
واالنتهاك
ّ

تتطلب املشاركة الواعية يف آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة العمل مع الوكاالت
يخص مشاركة املعلومات ووضع اسرتاتيجيات الربامج
املشاركة األخرى وال سيام يف ما ّ
وتعديلها ،والتدريبات املشرتكة بني الوكاالت .وحتى تكون اآللية أكرث فعالية يف مراقبة
الجنيس وتنظيم حمالت التوعية واألنشطة الوقائية،
الجنيس واالنتهاك
اتجاهات االستغالل
ّ
ّ
يجب تشجيع الوكاالت عىل تقديم األراء املستفادة لآللية بشأن املرحلة التي بلغتها التحقيقات التي أجريت بعد إحالة االدعاء ونتائج
التحقیقات بشأن الحالة بعد إحالة االدعاء .ويقترص االتصال املشرتك بني الوكاالت بشأن حاالت محددة بسياسات حامية البيانات الداخلية
وإجراءات الرسية ،التي تحمي اإلجراءات القانونية الواجبة وتحمي سالمة الناجني .وتأيت السياسات الداخليّة املعنيّة بحامية البيانات
وإجراءات الرسيّة ،والتي تضمن مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة وتحمي سالمة الناجني ،لتح ّد من التواصل املشرتك بني الوكاالت حول
قضايا محدّدةّ .إل أنّه يجب حثّ الوكاالت عىل مشاركة املعلومات املع ّممة وذلك ألغراض تقديم األراء املستفادة للناجني وتفعيل أنشطة
الجنيس 12،عىل أن تراعي هذه املشاركة االلتزامات الدوليّة حول تقاسم املعلومات .
الجنيس واالنتهاك
الوقاية من االستغالل
ّ
ّ

أدوات

الجنيس ،مبا يف ذلك إجراءات التشغيل
الجنيس واالنتهاك
تشتمل التزامات الوكاالت يف مجال الحامية من االستغالل
ّ
ّ
املوحدة العامل ّية املعن ّية بالتعاون املشرتك بني الوكاالت يف آل ّيات تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،عىل بروتوكوالت حول تقاسم املعلومات
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
ميكن لآللية اإلشارة إليها عند طلب التعقيبات من الوكاالت .راجع االلتزامات بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
وإجراءات التشغيل املوحدة يف املرفقني  2و .3
بغض النظر عن من إجراءات االتصال الرسم ّية ،تشمل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية الف ّعالة شبكة دعم وتقاسم للمعرفة مع جهات
التنسيق .ومن شأن التواصل املفتوح بني موظفي الوكالة تعزيز استدامة اآللية بشكلٍ كبري عرب الح ّد من اآلثار الضارة الناتجة من دوران
املوظفني واملوارد املحدودة .فخسارة املعرفة عند مغادرة املوظفني ملوقع التنفيذ هي من بني أكرب ملراجعة الحلول للتحديات التي
العقبات التي تواجه املحافظة عىل زخم أنشطة الحامية.
ويحسن استخدام جهات التنسيق الشبكات يفرضها دوران املوظفني ،راجع الفصل
ّ
املعنون "ضامن آل ّية مستدامة".
غري الرسمية ملشاركة العمليات وأفضل املامرسات من آثار التدريبات واالجتامعات الرسم ّية.

معلومة

ينبغي عىل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة أن تع ّزز العالقات املهنيّة املق ّربة واملوثوقة بني ممثّيل الوكاالت األعضاء
الجنيس والتنسيق
الجنيس واالنتهاك
حتّى يُنظر إىل االجتامعات عىل أنّها مساح ٌة آمنة ميكن فيها مناقشة قضايا الحامية من االستغالل
ّ
ّ
بشانها .عندما يقوم ممثلو الوكاالت باالستثامر يف تقاسم املعرفة ويقيمون عالقة ثقة قوية مع زمالئهم يف اآلل ّية ،فضال عن هدف
ٍ
الرسمي ،يكون األشخاص املتولون ملهام
الصعيد غري
مشرتك ،فانه من املر ّجح أن يجدوا أساليب مبتكرة للتعامل مع التحدّيات .وعىل
ّ
التنسيق أكرث استعدا ًد للتواصل مع الزمالء الذين مل يستطيعوا حضور االجتامعات أو أنشطة أخرى لضامن أن يبقوا فاعلني عىل
مستوى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة.

مثال

خالل ورشة عمل أفضل املامرسات التي عقدت يف كيغايل يف العام  2015والتي ض ّمت ممثلني ميدانيني من اآلليات يف أثيوبيا
وجمهوريّة الكونغو الدميقراط ّية ،أفاد العديد من املشاركني بأ ّن ورشة العمل كانت املرة األوىل التي استطاعوا فيها التواصل بشك ٍل كامل مع
نظرائهم من مواقع أخرى ،وحتّى ضمن الوكالة نفسها .وعلّق الكثريون بعد انتهاء ورشة العمل بالقول إنهم ما عادوا يشعرون بأنّهم "وحيدون
الجنيس" .لذلك قد تكون ورش العمل املشرتكة بني اآلليات طريق ًة لتقاسم املعلومات عىل
الجنيس واالنتهاك
يف معركة مكافحة االستغالل
ّ
ّ
نطاقٍ أوسع يف املستقبل حني تصبح هذه اآلليات املشرتكة أكرث شيو ًعا
الخاصة بالوكالة التي تجري التحقيق ومع مراعاتها بشكلٍ كامل.
 12يحدّد مستوى ردود الفعل التي يجب أن تقدّم باالستناد إىل سياسة حامية البيانات
ّ

التحدّ يات

أي سلط ٍة عىل الوكاالت ،فهي ال ميكنها أن تفرض عليها االنضامم
ليس آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ّ
إىل اآلل ّية .ويف السياق عينه ،ال ميكن لآلل ّية أيضً ا أن تفرض عىل الوكاالت األعضاء املشاركة الفاعلة (مبا يف
الجنيس ،أو
الجنيس واالنتهاك
ذلك تقاسم املعلومات ،وإنفاذ بنود تعاقدية تتعلّق بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
بحق املوظفني إذا ثبت ارتكابهم أفعال االستغالل
التحقيق يف االدعاءات ،أو اتخاذ إجراءات تأديب ّية ّ
ّ
الجنيس).
أو االنتهاك
ّ

ميكن النتقال املعلومات بشكل غري فعال من املقرات الرئيسية للوكاالت إىل الفرق امليدان ّية حول
الجنيس والتزامات الوكاالت األعضاء بشأنها من اىل تركاملكاتب
الجنيس و االنتهاك
سياسات االستغالل
ّ
ّ
الفرعية القطرية دون توجيه كم قد يؤدي اىل حالة سوء تفاهم وسوء تفسري لألدوار واملسؤوليات املتعلقة
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
بالحامية من االستغالل
ّ
ّ

يواجه املسؤولون عن الوكاالت عادةً ،تضاربًا يف األولويّات .ويكونون ،يف معظم األحيان ،مجهدين.
الجنيس أولويّة ألنّها ال تعترب
الجنيس واالنتهاك
ولذلك ،ال يعطي الكثري منهم مسألة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
"مهدّ دة للحياة" عىل غرار شواغل أخرى أكرث إلحا ًحا .وميكن أن يؤدي هذا األمر إىل عدم تقديم اإلدارة
العليا التوجيه أو الدعم ّ
اللزمني للقامئني بالتنسيق مع آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،وإىل عدم مراقبتهم
واجب وفقا لاللتزامات الدول ّية.
الوفاءمبهمتهم املتعلّقة بالحامية ،كام هو
يف
ٌ
ّ

عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تتواصل مع الوكاالت عىل الصعيد امليداين ،مع العلم أنّ قرار
الجنيس
االنضامم إىل اآلل ّية -باإلضافة إىل عمل ّية صنع القرارات املتعلّقة بسياسات الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس ،وإجراءات التحقيق ،واملوارد ،إلخ -تعود إىل اإلدارة العليا يف املق ّر الرئيس .لذلك ،فمشاركة
واالنتهاك
ّ
الوكاالت عىل الصعيد امليداين وانضاممها إىل اآلل ّية قد ال تعنيان بالرضورة الحصول عىل تأييد اإلدارة يف
املق ّر الرئييس.

تحدّ إجراءات الرسيّة وحامية البيانات من القدرة عىل تقاسم املعلومات .كام يحدّ من هذه القدرة
املؤسسية الخاصة بوكاالتهم.
أيضً ا عدم فهم ممثيل الوكاالت لدى اآلل ّية لإلجراءات ّ

�إ�شراك الوكاالت الإن�سانية
التوصيات

الجنيس ،مبا يف ذلك املشاركة يف اآلل ّيات
الجنيس واالنتهاك
يجب دعوة الوكاالت املشارِكة إىل الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
املشرتكة .ميكن آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تستشهد باالتزامات املحدّ دة املذكورة يف هذا الفصل.

خاصة بالحامية من االستغالل
ينبغي عىل اآلل ّية أن تثقّف ممثيل الوكاالت األعضاء حول االلتزامات الدول ّية للوكالة التي تقيض بوضع سياسات ّ
الجنيس ،مبا يتض ّمن تعميم التوجيهات بشأن هذه السياسات .وعندها ينبغي عىل ممثيل الوكاالت دعوة اإلدارة العليا يف املقر
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
الرئييس إىل وضع توجيهات تقنية عن سياساتها وتقاسمها مع املكاتب يف امليدان  .وحيث أنّه سبق للوكاالت أن التزمت بالحدّ األدىن بتبني "نهجٍ
الجنيس" (مثال توقيع مد ّونات قواعد السلوك ،وتضمني العقود املربمة مع الرشكاء بنودا معنية بالحامية
الجنيس واالنتهاك
سلبي تجاه االستغالل
ّ
ّ
الجنيس) ،فانه قد حان الوقت للدعوة إىل نه ٍج ايجايب يشمل تعميم االلتزامات القامئة وتعزيزها .وميكن لآللية
الجنيس واالنتهاك
من االستغالل
ّ
ّ
ذكر التزامات محدّ دة ُسلّط الضوء عليها يف هذا الفصل.
الجنيس كأولويّة اسرتاتيج ّية بشكلٍ يضمن أن تعطى مسؤول ّيات
الجنيس واالنتهاك
يجب دعوة الوكاالت إىل ادراج الحامية من االستغالل
ّ
ّ
يل لألنشطة ذات الصلة.
الجنيس واالنتهاك
الحامية من االستغالل
الجنيس األولويّة وأن يُ ّ
خصص متويل داخ ّ
ّ
ّ

باإلضافة إىل دعوة املكاتب امليدانية إىل تطبيق أفضل املامرسات ،عىل اآلل ّية أن ّ
تحث املكاتب امليدان ّية ،بشكلٍ فاعل ،عىل التواصل مع اإلدارة
العليا يف املق ّر الرئييس للحصول عىل دعمها للمشاركة يف اآلل ّية ،ولضامن أن تتوافق سياسات الوكالة الداخل ّية مع االلتزامات الدول ّية .وميكن لفرقة
الجنيس أن تع ّزز التعاون عىل
الجنيس واالنتهاك
رضرين وبالحامية من االستغالل
ّ
ّ
عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة املعن ّية باملساءلة أمام السكّان املت ّ
العاملي.
الصعيد
ّ
ملنسق الشؤون اإلنسان ّية املتعلّقة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وضع آليات تقديم شكاوى
ّ
تتض ّمن املسؤول ّيات الجديدة ّ
ّ
ّ
الجنيس يف العمل ّيات اإلنسان ّية.
الجنيس واالنتهاك
ورفع االتقارير ،بشكلٍ منتظم ،ملنسق االغاثة يف حاالت الطوارئ حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ملنسق الشؤون اإلنسان ّية ،وميكن لتقارير هذا األخري
وميكن تضمني التعاون بني الوكاالت والتحدّ يات التي تواجه االنضامم يف التحديثات املو ّجهة ّ
تشجيع اإلدارة العليا عىل صعيد املق ّر الرئييس عىل تأييد هذه الخطوات.
يجب وضع إجراءات تشغيل ّية موحدة معن ّية بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية عىل الصعيد القُطري ،تتض ّمن اإلجراءات املتعلّقة بتقاسم
املعلومات بني الوكاالت ومسؤول ّيات القامئني بالتنسيق.
يجب تنظيم تدريبات منتظمة للموظفني القامئني بالتنسيق التابعة للوكاالت املشارِكة يف اآلل ّية حول املشاركة املتوقعة منهم  ،ودعوة الوكاالت
الجنيس ضمن اختصاصاتهم والتوصيفات الوظيفية.
الجنيس واالنتهاك
الدراج مسؤوليات الحامية من االستغالل
ّ
ّ

الجنيس
ناد ًرا ما تكون وظائف القامئني بالتنسيق ممولة من قبل الربامج الخاصة بالحامية من االستغالل
ّ
الجنيس ،بل هم يف أغلب األحيان موظفون يركزون عىل املهام اإلداريّة والتشغيل ّية خالل عمل ّيات
واالنتهاك
ّ
االستجابة لحاالت الطوارئ .،وغال ًبا ما ينظرون إىل أنشطة الحامية عىل أنّها تكملة اىل ملهامتهم و ليست
كأمور ذات أولو ّية ،مام يؤدي إىل ٍ
نقص يف التحفيز و/أو عدم قدرة عىل املشاركة ،بشكلٍ كامل ،بسبب
مسؤول ّي ٍ
ات يف برامج أخرى.

يشكّل دوران املوظفني مشكلة كبرية بحيث يغادر املوظفون الذين ميتلكون الذاكرة املؤسساتية
الجنيس للوكالة .وتنتج عن هذه الثغرات
الجنيس واالنتهاك
للمعلومات املتعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
صعوبة يف املحافظة عىل استمرا ٍر غري متقطع ألنشاطة الحامية واآللية.

ان ترجمة مدونات قواعد السلوك إىل اللّغات املحلية ليس باألمر السهل -فقد يصعب ترجمة جوهر
الجنيس إىل اللّغة املحل ّية.
الجنيس واالنتهاك
املفهوم واملعنى املحدّ دين لالستغالل
ّ
ّ

ح ّتى عندما يكون املسؤولون عن التنسيق محفّزين إلعطاء األولويّة ألنشطة آل ّية تقديم الشكاوى
املجتمع ّية ،فقد ال يحرض اجتامعات التنسيق بني الوكاالت الكثري منهم بسبب إ ّما املسافة أو بسبب سفرهم
يف إجازات.




ومنسق آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية تبادل األفكار إليجاد طرق مبتكرة تضمن أال يخرس املسؤولون عن
ينبغي عىل القامئني بالتنسيق ّ
التنسيق غري القادرين عىل حضور االجتامع فرصة البقاء عىل تواصل مع اآللية .وميكن لهذه األفكار أن تشمل مذكرات للموافاة مبعلومات مستكملة
املنسق ،أو عقد اجتامعات عن بعد متى كان ذلك متا ًحا.
عن الحالة ،والتي يوزعها ّ
يجب أن تشمل مسؤوليات القامئني بتنسيق أنشطة الحامية تقديم التعقيبات بشكلٍ منتظم حول أنشطة املشاركة يف اآللية ووضع تدريبات
الجنيس تستهدف املوظفني .ويخفّف حسن فهم الوكاالت لدور اآللية وأهدافهامن تأثري دوران
الجنيس واالنتهاك
معن ّية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
املوظفني وخسارة الذاكرة املؤسساتية.
الجنيس،
الجنيس واالنتهاك
لضامن أن تكون مدونات قواعد السلوك ترجمت بشكلٍ دقيق يعكس سياسات الوكالة حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
عىل الوكاالت إجراء اختبار ٍ
ثم ضامن استخدامها بشكلٍ متناسق.
ات ميداني ٍة للمواد املرتجمة ومن ّ

١٢
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

أفضل املامرسات
يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية إرشاك املنظّامت غري الحكوم ّية الوطن ّية واملنظّامت املجتمع ّية
والهياكل املجتمعيّة يف تنفيذ اآلليّة وتسيريها  .فمن املهم الحصول عىل دعم املنظّامت املحليّة وانضاممها اىل العملية قبل
البدء بتنفيذ نشاطات الربنامج ،وذلك لتهيئة آليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة مستدامة ومراعية للثقافة املحليّة ،ال سيّام وأ ّن
رضرة.
املنظامت املحل ّية هي صلة الوصل بني املنظّامت الدول ّية وأفراد املجتمعات املت ّ
رضرة
تع ّد املنظّامت الوطن ّية وهياكل القيادة املجتمع ّية الجرس الواصل بني املجتمعات املت ّ
حجم .فاملنظّامت املجتمع ّية ،وإن اختلف حجمها ووالياتها وهيكليتها،
واملنظّامت األكرب ً
تتمتّع بثق ٍة عالية لدى املجتمعات وميكن أن تكون صلة الوصل التي تحتاج إليها الوكاالت،
وال س ّيام الوكاالت الدول ّية الكبرية ،لتقديم املعونة واملساعدة .ونظ ًرا إىل أ ّن هذه املنظّامت
تعمل عن كثب مع املجتمعات أو تضطلع بأدوار قياديّة يف املجتمع ّ
املحل ،فهي يف موقعٍ
لحل
مثايل يسمح لها بتهيئة بيئة مالمئة آلليّة تقديم الشكاوى ،وإرشاك املحافل التقليدية ّ
النزاعات ،وفهم الديناميات الثقافيّة واالجتامعيّة التي يجب أن ت ُؤخذ بعني االعتبار لدى
املحل.
تصميم آليّة مالمئة وذات صلة بالسياق ّ

نصائح

تكون هذه املجموعات
عىل دراي ٍة باملحرمات الثقاف ّية القامئة
املحل ،والتي تح ّد من
ّ
يف املجتمع
القدرة عىل إدارة ٍ
نقاش مفتوح حول
الجنيس .وميكن أن تقدّم هذه
النشاط
ّ
املجموعات أفكا ًرا مفيدة إلذكاء الوعي
بطريق ٍة تحرتم املعتقدات املحل ّية.

املحل.
وتكون الهياكل الجهوية أساس ّية إليصال الرسائل إىل املجتمع ّ

نصائح

الجنيس وأن يؤدي
الجنيس واالنتهاك
املحل أن يشارك يف التوعية املجتمع ّية حول الحامية من االستغالل
ميكن لإلعالم ّ
ّ
ّ
ٍ
املحل يف نرش التوعية وقد
حمالت واسعة النطاق .ويساعد الحصول عىل دعم اإلعالم ّ
دو ًرا أساس ًّيا يف تعزيز تغيري املواقف من خالل
يقلل ذلك أيضً ا من تكاليف اإلعالنات .وتكون مشاركة الهياكل املحليّة أساسيّ ًة يف هذه الحالة حتّى ال يُنظر إىل األمر عىل أنّه تدخ ٌّل
املحل.
للمجتمع الدو ّيل يف اإلعالم ّ
الجنيس واالنتهاك
قبل تصميم آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة ،يجب عىل أعضاء املجتمع اإلنسا ّين ،وال سيّام شبكة الحامية من االستغالل
ّ
املحل مبشاركة الهياكل املحليّة .ميكن لهذه العمليّة أن تكون غري رسميّة،
الجنيس وفرقة العمل إن وجدت ،أن يقوموا بعمليّة مس ٍح للمجتمع ّ
ّ
أي من خالل التحدّث مع الناس ،وغري مكلف ٍة أيضً ا .ويجب عىل نتائج هذا التقييم تحديد شبكات الدعم املحليّة و/أو الجهوية التي ميكن
آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية التنسيق معها ،وينبغي عندها إطالع أصحاب املصلحة عىل املنظامت التي ميكن أن يكون االتصال معها
مفيدًا.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
لطاملا شكّل الفشل يف الحصول عىل دعمٍ عايل املستوى ومشاركة فاعلة من الهياكل املحليّة
عقب ًة وقفت يف وجه مشاريع آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية يف املايض ،ال س ّيام وأ ّن األفراد
الضعفاء يف املجتمعات املحل ّية مينحون عاد ًة ثق ًة أكرب للمنظّامت املجتمع ّية منها للمنظّامت
غري الحكوم ّية ،واملنظّامت غري الحكوم ّية الدول ّية ،ووكاالت األمم املتّحدة ،نظ ًرا إىل أ ّن املنظّامت
رضرة نفسها .وترفع عالقة العمل القويّة بني
املجتمع ّية تنشأ من صميم املجتمعات املت ّ
حس املسؤوليّة تجاه آليّة تقديم الشكاوى
املنظّامت املحليّة ومنظّامت املساعدة اإلنسانيّة ّ
املجتمعيّة ،ما يس ّهل بدوره استدامة هذه اآلليّة .باإلضافة إىل ذلك ،تش ّجع مشاركة الهياكل
املحليّة عن كثب يف تصميم اآلليّة وتشغيلها عىل استمرار الزخم حيال الحامية من االستغالل
حجم من موقع التنفيذ.
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ،حتّى بعد خروج املنظّامت اإلنسانيّة األكرب ً
ّ
ّ

نصائح

عند السعي إلرشاك
هياكل محليّة سبق تحديدها،
يشكّل إرسال دعوة رسميّة للمشاركة
يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
دالل ًة عىل االحرتام والتزا ًما برشاكة
العمل.

ويساعد التشاور مع الهياكل املجتمعيّة عىل ضامن أن تكون آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة فاعلة
املحل .فعىل سبيل املثال ،تشكّل الهياكل املجتمع ّية مورد تشاو ٍر ممتاز عند
ومراعية للسياق ّ
اختيار قنوات التبليغ املختلفة لوضع آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية .وتحمل الهياكل املجتمع ّية
معرفة ق ّيمة باملسائل األمنية املحل ّية ،والتي قد تطرح مشاكل مع ّينة يف سياقات العمل اإلنساين
التغي .وميكن أن يضمن التشاور مع القيادة املحل ّية يف أسباب املسائل األمنية املتفاقمة وآثارها استمرار األنشطة املق ّررة
املتقلّبة ورسيعة ّ
من خالل وضع خطط عملٍ يوميّة .ويف السياق عينه ،ميكن أن ينتج عن عدم تقبّل الهياكل املجتمعيّة للعمل فشل آليّة تقديم الشكاوى
يل .وال ميكن أن ينشأ تغي ٌري
الجنيس واالنتهاك
املجتمعيّة مبعالجة العوامل املساهمة يف رفع خطر حدوث االستغالل
الجنيس يف املجتمع املح ّ
ّ
ّ
يف املواقف من دون هذا الفهم.
للمزيد من املعلومات عن اختيار
قنوات التبليغ ،راجع الفصل املعنون
"قنوات آمنة ومتاحة للتبليغ عن
ـي واالنــتــهــاك
االســتــغــال الــجــنـ ّ
الجنيس"
ّ

كن متن ّب ًها

مالحظة يف شأن نظم العدالة املحليّة :يف ح�ين �أ ّن� ��ه من
ال�ضروري ج�دًّا اح�ترام �آل� ّي��ات العدالة املجتمع ّية و�إ�شراكها يف �آل ّية تقدمي
ال�شكاوى املجتمع ّية ،يجب �أن يعي �أ�صحاب امل�صلحة �أ ّنه ويف بع�ض الثقافات،
ٌ
اختالف جوهريّ بني �إج��راءات العدالة التقليد ّية وم�صلحة الناجي
هنالك
املب ّينة يف املعايري الدول ّية .فقد ُت�ضاعف بع�ض املمار�سات الثقافية امل�ش ّقة التي
اجلن�سي .فعلى �سبيل املثال،
اجلن�سي واالنتهاك
يعي�شها الناجي من اال�ستغالل
ّ
ّ
وجد امل�شروع التجريبي لآلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية يف جمهور ّية الكونغو الدميقراط ّية �أنّ بع�ض التحقيقيات يف ق�ضايا
اجلن�سي تو ّقفت عندما تفاو�ضت عائلة الناجي وال�شخ�ص مو�ضوع الدعوى �إ ّما على ت�سوية
اجلن�سي واالنتهاك
اال�ستغالل
ّ
ّ
ً
ً
ُتنح العائلة مبوجبها ما�شية �أو �أم��وال� ،أو يف حال ما اذا كانت الناجية حامل بطفل ،على تزويج الناجية من اجلاين
املزعوم .ويف حني يجب احرتام �آل ّيات ح ّل النزاعات التقليد ّية ،يجب �أن يكون �أ�صحاب امل�صلحة على دراية بهذه املمار�سات
الثقاف ّية املحتملة والقيام بالتوعية مبا ي�ضمن م�صلحة الناجي الف�ضلى.
ميكن إيجاد املعلومات حول قوانني التبليغ
اإللزامية ودور نظم العدالة املحليّة يف
الفصل املعنون "إحالة ادعاءات االستغالل
الجنيس إىل التحقيق
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
واملتابعة".

١٣

١٤

ّ
الف�صل الثاينّ :
واملنظمات املجتمع ّية ،والهياكل املجتمع ّية
املنظمات غري احلكوم ّية الوطنية،
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

من الرضوري أن تعرف
مالحظة يف شأن املسؤوليات :ال يتنافى احرتام نظم العدالة املحل ّية مع م�س�ؤول ّية �آل ّية تقدمي ال�شكاوى
اجلن�سي التي ت�صلها �إىل الوكالة املعن ّية للمراجعة.
اجلن�سي واالنتهاك
املجتمع ّية املتمثلة يف �إحالة �شكاوى اال�ستغالل
ّ
ّ
ويكون عندها على الوكالة م�س�ؤول ّية التحقيق يف جميع ال�شكاوى طاملا �أنّ لديها ما يكفي من املعلومات للمبا�شرة بالتحقيق،
حتّى و�إن �أجري حتقيق حملي �آخر مبوازاة ذلك  .و�سواء ب ّلغ مقدّم ال�شكوى �شكواه �إىل النظام املح ّلي قبل �إحالة ال�شكوى
�إىل الوكالة �أو بعد ذلك ،فانه على هذه الإجراءات �أن ال تت�أ ّثر بذلك (عل ًما ب�أنّ رف�ض مقدّم ال�شكوى امل�شاركة قد ي�ص ّعب
التحقيق على الوكالة).
الجنيس يف الوقت املناسب وبطريقة مهنية" و املعايري
الجنيس واالنتهاك
بيان االلتزام ( )2006رقم " :6يجب التحقيق قي ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( )2012رقم  ،8املعززة عرب بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف شأن الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك الجنيس (.)2015
أي أهميّة يف هذا السياق إذ أ ّن عمليّة التحقيق التقليدية مص ّممة إلحقاق العدالة بني األفراد (أي بني الجاين
ال يحمل موضوع ازدواجية التحقيق ّ
(أي مد ّونة قواعد السلوك
والناجي ،والعائلة ،واملجتمع املحيل ،إلخ) ،يف حني أ ّن اإلجراءات التأديب ّية التي تتخذها الوكالة تأيت يف سياق اإلخالل بالعقد بني الجاين والوكالة ّ
الخاصة بالوكالة).
ّ

االتصال املتبادل
املحل ،فانها ينبغي أن تبقى عىل معرفة
رس من جسور تواصل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية مع املجتمع ّ
مبا أ ّن الهياكل املحل ّية هي ج ٌ
الخاصة بها .اذ ان ذلك سيمكّن الهياكل املحليّة من فهم أهداف اآلليّة وخططها
مستمرة بسياسات اآلليّة وإجراءاتها ،واسرتاتيجيات التنفيذ
ّ
الجنيس والتعاون بني
الجنيس واالنتهاك
يل إلزالة الغموض الذي يكتنف موضوع الحامية من االستغالل
و بالتايل نقلها إىل املجتمع املح ّ
ّ
ّ
الوكاالت يف ما يتعلّق باآللية .ولذلك ،يجب إبقاء املنظامت غري الحكوميّة الوطنية واملنظّامت املجتمعية وهياكل القيادة عىل إطّال ٍع مبدونة
الجنس الخاصة بأعضاء آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،وعند االقتضاء،
الجنيس واالنتهاك
قواعد السلوك وسياسات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
يجب تعيني جهات تنسيق مجتمعية إلرشاكها يف اآللية ،عىل أن تتلقى تدريبات كتلك التي يخضع لها ممثلو الوكاالت .ويجب عىل جهات
تنسيق اآلل ّية وأفراد املجتمع املشاركني أن يكونوا عىل دراية بالسلوك الحسن من خالل دورات بناء قدرات منتظمة.

أدوات
الخاصة باآلل ّية مع املنظّامت
الجنيس ومواد التدريب
الجنيس واالنتهاك
•ميكن تقاسم مجموعة أدوات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
املحل ّية  /الهياكل املجتمع ّية لتعزيز مشاركتها يف اآلل ّية وتحسني فهمها لها.
ٍ
بلغات تفهمها
الجنيس املطبوعة عىل النرشات وامللصقات إلخ
الجنيس واالنتهاك
•تساعد الرسائل املعنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
املجتمعات املحليّة عىل إرشاك هياكل هذه األخرية يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة.
الجنيس أدوات قيّمة يجب
الجنيس واالنتهاك
•تع ّد سياسات الوكاالت األعضاء والتزاماتها الواضحة بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،إذ تعيق السياسات غري
الجنيس واالنتهاك
تقاسمها مع الهياكل املجتمعية إليصال التزام الوكالة مبحاربة االستغالل
ّ
ّ
الواضحة الفهم املحيل مله ّمة آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية وتث ّبط من املشاركة.
الجنيس ،يجب أن
الجنيس واالنتهاك
وكام يجب تدريب الهياكل املحليّة عىل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة وقضايا الحامية من االستغالل
ّ
ّ
يحصل أفراد املجتمع املحيل عىل إذكا ٍء لوعيهم باملنظّامت غري الحكومية الوطنيّة واملنظّامت املجتمعية املحليّة املشاركة يف اآللية .فسيضمن
إطالع السكان املترضرين عىل رؤية الرشكاء املحليني ومهمتهم ووواليتهم قدرة وصو ٍل أكرب إىل اآللية ،و يف الوقت نفسه اعادة إرشاك الهيئات
املحل ّية من خالل املشاركة املبارشة يف أنشطة اآللية.

التحدّ يات

حجم عدم املشاركة يف آلية تقديم الشكاوى
قد تختار الهياكل املجتمعية واملنظّامت املحل ّية األصغر ً
ألسباب عدّ ة ،عىل رأسها قلّة التمويل للمنظّامت غري الحكومية واملنظّامت املجتمع ّية .وقد ال
املجتمعية
ٍ
حجم بأنّ لديها ما يكفي من املوارد البرشية لتسخريها للعمل مع اآلل ّية.
تشعر املنظّامت األصغر ً

ّ
�إ�شراك ّ
واملنظمات املجتمع ّية والهياكل املجتمع ّية
املنظمات غري احلكومية الوطنية
التوصيات

ح ّتى وإن تج ّنبت املنظّامت غري الحكوم ّية واملنظّامت املجتمع ّية املشاركة يف التنفيذ املبديئ ألنشطة آل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية  ،فانه
يجب االستمرار يف جهود االتصال ،إذ ان املنظّامت املحلية ستتشجع عىل املشاركة حني تُظهر اآللية التزامها وقدرتها الفاعلة عىل العمل بالنيابة عن
املجتمع املحيل.

الجنيس واالنتهاك
قد تفيض التأثريات الثقافية ومواقف الكثري من السكان إىل اعتبار قضايا االستغالل
ّ
الجنيس محرمات ال ميكن مناقشتها .ويف الكثري من الحاالت ،قد يعمل قادة املجتمعات عىل ادامة منع
ّ
الجنيس.
مناقشة قضايا االنتهاك
ّ

قلق سائد إزاء عدم األخذ برأي املرأة يف الهياكل املجتمع ّية التقليدية ،وال س ّيام عندما ال تكون
هناك ٌ
نقص يف الدعوة إىل احرتام حقوق املرأة وقضاياها.
املرأة يف موقع صنع القرار .وقد ينشأ عن ذلك ٌ

قد يؤدي عدم وجود مدونات قواعد سلوك ج ّيدة الصياغة وسياسات ُمحكَمة يف شأن حامية البيانات
الحساسة التي قدّ مها مقدّ م
بالنسبة اىل املنظّامت املجتمع ّية وقيادات املجتمع إىل انتهاك رسيّة املعلومات ّ
الشكوى .وقد تُع ّرض هذه االنتهاكات سالمة الناجني ومقدّ مي الشكاوى إىل الخطر ،ما يولّد شعورا بالخوف
من العواقب واالنتقام يف نفوسهم ،وينال من نزاهة اآلل ّية.

عندما تشارك املنظّامت غري الحكوم ّية واملنظّامت املجتمع ّية ،يجب أن تستمر قيادة اآلل ّية باملواظبة لضامن تعبئة جميع أصحاب املصلحة.
وقد يتطلب هذا األمر ً
حجم لضامن أن يبقى أعضاؤها مشاركني يف اآلل ّية.
اتصال
منتظم مع املنظامت األصغر ً
ً
الجنيس واالنتهاك
يجب التشجيع عىل حوا ٍر محرتم ومفتوح بني آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية وقادة املجتمعات حتى تصبح قضايا االستغالل
ّ
الجنيس قابلة للمناقشة وح ّتى تُعطى األولويّة عوض أن تُقمع .ويجب إرشاك قادة املجتمعات يف النقاش لوضع اسرتاتيجيات توعية مالمئة.
ّ

مع مراعاة الهياكل املجتمع ّية التقليديّة ،يجب تشجيع املرأة عىل إبداء الرأي يف الحوارات املجتمع ّية .ويف الظروف التي ال تشارك فيها املرأة
يف القيادة املجتمع ّية ،يجب أن تسعى آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية إىل الحصول عىل مدخالت من النساء وإرشاكه ّن يف تصميم اآلل ّية وتشغيلها.

أي رشاك ٍة أخرى .ويجب
لضامن الرسيّة ،يجب أن تأيت مشاركة الهياكل املحل ّية يف آلية تقديم الشكاوى عىل شكل عالقة تعاقديّة ،شأنها شأن ّ
الحساسة التي يقدمها مقدّ م الشكوى ،متا ًما كام
أن يوقّع األعضاء املحلّيون عىل اتفاقات رسيّة وأن يتم إطالعهم عىل مخاطر تقاسم املعلومات ّ
يعي العاملون يف املجال اإلنساين هذه املخاطر.

١٥

١٦
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

أفضل املامرسات
تع ّد استشارة الحكومات ودعمها وموافقتها من الرضوريّات األساس ّية لتنفيذ آل ّية تقديم شكاوى مجتمع ّية
مستدامة وف ّعالة واملحافظة عليها.
من الرضور ّي جدًّا إرشاك هياكل الحكومة املحل ّية يف ٍ
وقت مبكر لضامن نجاح آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية واستدامتها .فيجب عىل اآلل ّية أن
تعمل مع الحكومة عىل امتداد مراحلها ،سواء أكان ألجل الحصول عىل موافقة رسميّة لتشغيل اآلليّة ،أو الحصول عىل التصاريح األمنية أو تصاريح
رسميّة أخرى ليتمكّن العاملون يف املجال اإلنساين من السفر أو للحاالت التي تصل فيها ادعاءت بارتكاب موظفني حكوميني أفعال االستغالل
الجنيس .فالحكومة ،نظ ًرا لكونها تتمتّع بالسيادة ،مستقل ٌة بشكلٍ كامل وليس آللية تقديم الشكاوى املجتمعية أ ّي سلط ٍة إلمالء
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
إرادتها عليها .وبالتايل ،تكون مشاركة الحكومة يف اآللية منوطة بشكلٍ تام بانضامم الحكومة لآللية وحسن النية التي يظهرها أصحاب املصلحة
املعنيني بآل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية.

من الرضوري أن تعرف
ال يجب �أبدً ا ت�شغيل �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �أو تنفيذ �أن�شتطها من دون احل�صول على موافقة احلكومة.
خالل عمل ّية تصميم آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،يجب عىل أصحاب املصلحة التشاور مع املسؤولني الحكوميني املعنيني يف املسائل
اللّوجست ّية (عىل غرار مكان اآلل ّية) ،والعمل عىل ضامن أن يفهم املسؤولون الهدف من اآلل ّية ونطاق عملها ودور الوكاالت األعضاء فيها
الجنيس ،والتي يجب
الجنيس واالنتهاك
الخاصة بها يف مجال الحامية من االستغالل
ومسؤوليّاتها 13.وقد يكون للحكومة املضيفة سياستها
ّ
ّ
ّ
خاصة بصاحب مصلحة .ويجب أن يكون أصحاب املصلحة املعنيون
أي سياسة ّ
عىل اآلليّة أخذها يف االعتبار والعمل مبوجبها ،شأنها شأن ّ
بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية شفافني بشكل تام فيام يتعلق بالدور املتوقّع من الحكومة فيام يتصل بتنفيذ أنشطة اآللية وتسيريها .وقد
يكون املسؤولون الحكوميون مرتددين بطبيعة الحال يف قبول اآللية التي قد تضع موظفيهم تحت مسؤولية محتملة ،فيكون املفتاح األساس
يف هذه الحالة هو إقامة عالقة عمل ج ّيدة مبن ّية عىل الرصاحة ،تكشف ما ميكن للحكومة توقّعه من اآللية التي ستقام عىل أراضيها .ويف
أسوء االحتامالت ،قد تبدي الحكومة مقاوم ًة ض ّد إنشاء اآللية .ولذلك ،قد يخفف النقاش الرصيح مع الجهات الحكومية الفاعلة ودعمها،
هذا الرفض.

كن متن ّب ًها
ب�شكل يومي على توفري املعلومات،
قد ين�ش�أ عن الرف�ض احلكومي �سيناريوهات ترتاوح بني �إبداء التحفظ ٍ
ً
و�صول �إىل ح ّل �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية كك ّل .ولذلك يجب على الآلية والوكاالت الأع�ضاء �أن تكون وا�ضحة و�صريحة
مع اجلهات احلكوم ّية الفاعلة حول �أهداف الآل ّية ونطاق عملها .يجب تو�ضيح الأدوار وامل�س�ؤول ّيات املتو ّقعة من احلكومة
وعود ال ميكن الإيفاء بها.
وحتديدها عند �إن�شاء الآل ّية .وال يجب قطع ٍ

اللجئني والنازحني واملهاجرين؛ الشخصيات العسكرية
ينسق شؤون ّ
13
يتغي "املسؤولون الحكوميون املعنيون" بحسب السياق املحيل ،وميكن أن يشملوا املكتب الذي ّ
ّ
أي جهة فاعلة حكوم ّية أخرى تتقاطع أدوارها ومسؤول ّيلتها مع املستفيدين من املساعدة اإلنسان ّية.
و/أو قوى إنفاذ القانون؛ أو ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
وقد تنطوي املقاومة التي تبديها الحكومات املضيفة عىل مخاوف إزاء السبب الذي قد يدعو
الجنيس عىل أراضيها ،و كيف ّية معالجة
الجنيس واالنتهاك
إىل بذل جهو ٍد للحامية من االستغالل
ّ
ّ
آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية للحاالت املحتملة التي يكون موظفو الحكومة متورطني فيها.
قد يخفّف تقديم بعض التوضيحات يف شأن أدوار القئمني بالتنسيق لدى اآللية ومسؤولياتهم
من هذه املخاوف ،ال س ّيام إذا ُعمل عىل إيضاح أ ّن اآلل ّية ال تتوىل مهام إجراء التحقيقات من
طلب رصيح من الكيان الذي يعمل الجاين املزعوم ملصلحته .وميكن مناقشة هذه املعايري
دون ٍ
مع املسؤولني الحكوميني و ذلك للمساعدة عىل إظهار املنافع املتأتية من آلية تقديم شكاوى
الجنيس وتخفيف وطأته
الجنيس واالنتهاك
مجتمعية مشرتكة بني الوكاالت ملنع االستغالل
ّ
ّ
وتحسني مساءلة الوكاالت اإلنسانيّة ،و يف ذات الوقت عينه العمل عىل تبديد شواغل الحكومة.
وباإلضافة إىل إرشاك الحكومة املبكر ،يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية إجراء تدريبات
حس املسؤول ّية
منتظمة وأنشطة إذكاء وعي تستهدف الجهات الحكوم ّية الفاعلة بهدف تعزيز ّ
لديهم وزيادة فهمهم لآلل ّية .فمن الرضوري تق ّبل الحكومة لآلل ّية لضامن حسن سري أعاملها
اليوميّة واستدامتها عىل املدى الطويل .ومع تواصل عمل اآللية ،قد يعني دعم الحكومة استمرار
الربامج عوض توقّفها يف خالل األحداث األمنيّة املتقلبة (عىل غرار االنتخابات ،والتظاهرات،
إلخ).

أدوات
•يجب أن تشكّل الــدراســات
واإلحصاءات التي أجريت حول
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
الجنيس يف املنطقة املحل ّية أساس
ّ
النقاش.
•يجب وضــع إجـــراءات تشغيل
آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
لتعريف الحكومة عىل العمل ّيات
املتوقّعة لآلليّة.

أدوات

يجب أن تصاغ مواد
التدريب عىل الحامية من االستغالل
الجنيس بشك ٍل
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
ينطبق عــى الجهات الحكوميّة
الفاعلة.

مثال

ضمن آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة يف مخيّم ميلكاديدا و يف اطار املرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني
دعم وتقبّ ًل لآلليّة عرب إرسال ممثّلٍ عنها إىل ورشة عمل أفضل املامرسات والدروس املستخلصة
الوكاالت ،أظهرت الحكومة املضيفة ً
التي ُعقدت للمشاركني املحليني والدوليني .وشارك املمثّل يف العمليّة عرب تقديم وجهة نظر الحكومة ،وحمل معه جوهر املناقشات
التي دارت خالل ورشة العمل للحكومة املضيفة.

االتصال املتبادل
كبي من التشاور مع الحكومة عىل فهم إجراءات التبليغ ذات الصلة ،وإجراءات الحكومة املتعلّقة باالجتامعات واالتصاالت ،وعىل
ينطوي جز ٌء ٌ
مثل إىل ما إذا كانت الحكومة
أي مدى تعتزم الحكومة املشاركة يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية .وقد تشري املشاورات األول ّية ً
تقدير إىل ّ
تسعى إىل إلزام اآلل ّية بطلب موافقة نهائ ّية عىل جميع خطط العمل  ،وإىل الحصول عىل معلومات حديثة عن األنشطة بشكل منتظم.
ويجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تضع هذه املتطلبات يف الحسبان عند وضع إجراءات اآلل ّية ،مع مراعاة أ ّن الحصول عىل هذه
املوافقة وتقديم املعلومات التحديثية قد يتطلّب الكثري من الوقت وبذل الكثري من الجهود.

مثال

رصت حكومة مضيفة إلحدى آل ّيات تقديم الشكاوى املجتمع ّية عىل أن تكون حارضة عند فتح صناديق الشكاوى ويف
أ ّ
كل اجتامعات أصحاب املصلحة رفيعة املستوى .ونتج من ذلك تأخرياتٌ يف معالجة الشكاوى وعدم التزامٍ باملواعيد النهائ ّية املحددة
ّ
الجنيس عندما تناقضت مع
الجنيس واالنتهاك
يف بروتوكوالت اآلل ّية أل ّن املسؤولني الحكوميني أ ّجلوا فعاليات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ٍ
واجبات أخرى كان عليهم الوفاء بها .ويف هذه الحالة ،يجب عىل اآلل ّية التواصل مع الحكومة وتثقيف املسؤولني حول أهم ّية معالجة
حل توفيقي.
الشكاوى بفعالية ويف الوقت املناسب ،ومحاولة بناء عالقة عمل تسمح بالتوصل إىل ّ

١٧

التحدّ يات

قد تواجه آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية تر ّددًا من قبل الحكومة يف شأن املشاركة ألنّه يُنظر إىل اآلل ّية
متس بدور الحكومة السيادي ،أو عىل أنّها تس ّبب إحرا ًجا عىل الصعيد الوطني ألنّها تق ّر بوجود
عىل أنّها ّ
جنيس ،أو ألنّ الحكومة تشكّك ً
أصل برضورة إقامة هذه اآللية.
جنيس وانتهاك
حاالت استغالل
ّ
ّ

ّ
�إ�شراك ّ
واملنظمات املجتمع ّية والهياكل املجتمع ّية
املنظمات غري احلكومية الوطنية
التوصيات

لغرض الحصول عىل الدعم ّ
اللزم لتنفيذ آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،يجب أن تعطى الحكومة معلومات مؤسسة عىل األدلّة حول
األقل تجاوزًا للحرمات التي تضمن املساءلة
السبب الذي يدعو إىل تنفيذ برامج الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وحول الطريقة ّ
ّ
ّ
أمام املجتمع ّ
املحل .ويجب توضيح أنّ اإلجراءات التأديب ّية هي عمل ّية إداريّة داخل ّية تُعنى بها املنظّمة املعن ّية وتُجرى وفقًا لسياسات املنظّمة
الداخل ّية املتعلّقة بسوء السلوك .ويجب الوضع يف الحسبان القيود السياس ّية املفروضة عىل الجهات الحكوم ّية الفاعلة  ،وإدراك شواغل الحكومة
املحل ّية إزاء التأثري السلبي الذي قد يطال سمعتها.

ليس آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية أي سلطة عىل الحكومة .ويعود قرار االستمرار بالتعاون إىل
ّ
ّ
الحكومة وحدها.

الجنيس للموظفني جمي ًعا.
الجنيس واالنتهاك
ميكن تخفيف تأثري دوران املوظفني الحكوميني عرب توفري تدريبات عىل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تحاول إرشاك جميع الجهات الفاعلة املحل ّية الحاكمة لضامن أنّها ،يف الحدّ األدىن ،لن تعيق
فعال ّية اآلل ّية بسبب عدم فهمها لعملها.

يف حال أقيمت آلية تقديم شكاوى مجتمع ّية طويلة األمد ،قد يؤدّي دوران املوظفني يف الحكومة و/أو
التغيات السياسية إىل انقطاع عالقات العمل.
ّ

ظل غياب الحكومة( .مثال
يف ّ
قد يكون الحصول عىل تقبل الحكومة ومشاركتها صعبا أو غري
ممكنٍ
ً
ّ
دولة منهارة).

يجب تشجيع الحكومة عىل وضع التزامات خاصة بها للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .ففي حني تنطبق نرشة األمني العام
ّ
ّ
الجنيس التي
الجنيس واالستغالل
الجنيس واملبادئ األساس ّية الستة حول الحامية من االستغالل
لألمم املتحدة حول االستغالل الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
وضعتها اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عىل الوكاالت اإلنسانيةّ ،إل أنّها ال تنطبق عىل الدول .ميكن للحكومات أن تضع التزاماتها الخاصة ملنع
االنتهاك الجنيس واستغالل ّ
اللجئني والنازحني داخليا عىل يد املوظفني الحكوميني ،وأن تشارك يف أنشطة الحامية (مثال إجراء تدريبات عىل معايري
الجنيس والشواغل املحل ّية املتعلقة بها).
الجنيس واالنتهاك
الحامية من االستغالل
ّ
ّ

يجب إرشاك الحكومة يف تصميم اآلل ّية ويف كافّة مراحلها للتشجيع عىل قبولها وإقامة عالقات عمل مع الجهات الحكوم ّية الفاعلة.

يجب تشجيع انضامم الحكومة عرب إنشاء وظيفة يف اآللية تُعنى بالتواصل مع الحكومة ،يكون الشخص املضطلع مبهامها جهة تنسيق الحامية
ّ
الجنيس داخل الحكومة املحل ّية.
الجنيس واالنتهاك
من االستغالل
ّ
ّ

١٨

١٩
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

أفضل املامرسات
املحل واملحافظة عليها حتّى يتمكّن السكّان املترضورن من املشاركة
األسايس بناء الثقة مع املجتمع ّ
من
ّ
بحس املسؤول ّية تجاهها .وتع ّد املشاورات املبكرة واملستمرة مع
والشعور
ة
ي
املجتمع
الشكاوى
تقديم
الفاعلة يف آل ّية
ّ
ّ
املجتمع حول تصميم آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية واملحافظة عليها وسيل ًة قويّة لضامن الثقة.
يل نفسه ،وقد يكون هناك تص ّو ٌر بوجود
"نحن منظّامت غري حكوميّة دولية ومحليّة من مناطق مختلفة اختالفًا طفيفًا -لسنا من املجتمع املح ّ
ٍ
حساسة (وهذه
معلومات
يشاركونا
أن
تأثري خارجي يُفرض عىل املخيامت .وعىل الرغم من أننا جهاتٌ خارجية ،إلّ أننا نطلب من الناس
ّ
املعلومات ليست حساسة عىل الصعيد الشخيص فحسب يف الحالة التي يكون فيها مقدم الشكوى هو نفسه ضحية  ،بل ميكن أن تحمل
تبعات عىل سالمتهم وقدرتهم عىل الحصول عىل املعونة ،إلخ) .فبناء ثق ٍة تصل إىل املستوى املطلوب ملناقشة هذه القضايا يعترب تحدِّيا".
اقتباس من ورشة عمل أفضل املامرسات ،كيغايل 2015
رضوري لوضع آل ّية تقديم شكاوى مجتمع ّية ف ّعالة تراعي الحساس ّية الثقاف ّية .فآل ّية تقديم
رضرة هو أمر
ّ
إ ّن التشاور مع املجتمعات املت ّ
املحل األقدر عىل إطالع
شكاوى "مجتمع ّية" حقيق ّية تزيد من فعال ّية آل ّية التبليغ عرب إدماج حلو ٍل محل ّي ٍة يف النظام .ويُع ّد أفراد املجتمع ّ
املحل من استخدامها،
أصحاب املصلحة املعنيني بآليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة عىل أفضل هيكليّ ٍة لآلليّة تضمن أن يتمكّن أفراد املجتمع ّ
يف الوقت الذي تراعى فيه أيضً ا الثقافة واملعتقدات واملواقف والتفضيالت املحليّة .وتقدّم املشاورات الب ّناءة مع املجتمع املحيل أدا ًة فريد ًة
أسايس ملدى فاعلية اآللية الحقيق ّية يف مجال املراقبة والتقييم.
لفهم املجتمعات املحل ّية وبناء الثقة بداخلها و كذلك للحصول عىل فهمٍ
ّ
املحل يف تصميم الربامج وتعديلها ومراقبتها وتقييمها يف تحديد أبعاد اآلل ّية التي يجب تعديلها والحلول املستدامة
ويساعد إرشاك املجتمع ّ
يل.
التي ميلكها املجتمع املح ّ

مثال

يف إطار آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة التي نُفّذت يف جمهوريّة الكونغو الدميقراطيّة ،أجرت منظّمة أنقذوا األطفال 84
املحل حول تصميم اآلليّة فحسب .هذا باإلضافة إىل دراسة املعارف واملواقف واملامرسات ،وعمليّة التقييم
حلقة تشاور مع املجتمع ّ
اللحق للمرشوع ،أىت رضا املستفيدين عىل اآللية عال ًيا ،حيث
والتشاور مع الوكاالت اإلنسان ّية واملنظّامت غري الحكوم ّية .ويف التقييم ّ
الجنيس مقارن ًة بالعام السابق.
الجنيس واالنتهاك
أفاد  %79من األشخاص الذين شملهم االستقصاء شعو ًرا أكرب باألمان من االستغالل
ّ
ّ
إ ّن مساهامت املستفيدين بالغة األهمية لتحديد/تطوير:
•أفضل قنوات تلقي الشكاوى؛
•مواقع قنوات التبليغ بالحضور الشخيص؛
•كيف ّية تنظيم فعاليات إذكاء الوعي (بجمع الذكور واإلناث أو فصلهام ،والوقت املحدد من النهار/األسبوع ،وغري ذلك)؛
•اللّغة و/أو الشؤون اللوجستية املرتبطة باإلملام بالقراءة والكتابة؛
•وجهات النظر املحليّة حول تقديم الشكاوى عموماً ،وحول تقديم الشكاوى "للغرباء"؛
الجنيس بشك ٍل عام ،وحول التحدّث مع الجنس اآلخر أو "أمام الغرباء"؛
•وجهات النظر املحليّة حول التحدّث عن قضايا االنتهاك
ّ
رضر لدى املجتمع14.
•عوامل قابلية الت ّ
 14يف حني أنّه ال بد من إطالع أفراد املجتمع عىل انتشار الفقر ،واملسائل املرتبطة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني ،واألرس
الجنيس يف املنطقة املعنية.
الجنيس واالنتهاك
التي يعيلها أطفال وغري ذلك ،يجب اللجوء إىل تقييم موضوعي لقياس مدى ارتباط هذه العوامل مع عوامل خطورة االستغالل
ّ
ّ

٢٠

املت�ضررة
الف�صل الرابع :املجتمعات
ّ
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
الجنيس واالنتهاك
يل ،بشكلٍ خاص ،يف تصميم استجابات هادفة وحمالت حامية من االستغالل
تربز أهمية املشاورات مع املجتمع املح ّ
ّ
الجنيس
الجنيس .فقد تدعو الحاجة مثالً إىل توعية واسعة النطاق و/أو تغيري سلويك إذا كانت تسود موقع التنفيذ "ثقافة تق ّبل" االستغالل
ّ
ّ
الجنيس.
واالنتهاك
ّ

من الرضوري أن تعرف
اجلن�سي
فهم ب�أن ال�سبب الأ�سا�سي لال�ستغالل
ّ
يجب �أن تت�صاحب جهود تغيري ال�سلوك يف املجتمع دائم ًا مع ٍ
اجلن�سي يكمن يف الأفراد الذين يرتكبون هذه الأفعال.
واالنتهاك
ّ

إرساء الثقة -مشاورات هادفة
يؤدي إرساء ثقة املجتمع يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية دورا ً يف غاية األهمية من ناحية فعالية اآلل ّية واستدامتها .فمن شأن انعدام قبول
املجتمع أو ثقته يف اآلليةأن يسفر عن اختيار أفراده عدم التبليغ من خالل هذه اآللية .كام يؤدي انعدام شعور املجتمع متلّك اآللية إىل
عدم تح ّمل أفراده املسؤوليات املرتت ّبة عليها  ،األمر الذي يقلل بدوره من استدامتها عىل املدى الطويل مبا أنّها ستتبدّد لدى إنهاء الوكاالت
اإلنسانيّة عملها .باالضافة إىل ذلك ،ميكن النعدام دعم املجتمع لآللية أن يع ّرض أفراد الوكاالت املشاركة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
يلق عملهم قبول املجتمع أو ترحيبه.
للخطر إذا مل َ

من الرضوري أن تعرف
اجلن�سي مو�ضوعان ا�ستفزازيان ،يجب �أن تبقى �آلية تقدمي
اجلن�سي واالنتهاك
تحذير :مبا �أن اال�ستغالل
ّ
ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية متن ّبهة لأي عواقب غري مق�صودة قد تنجم عن م�شاركة امل�ستفيدين فيها يف املجتمعات التي قد تُ�ساهم
اجلن�سي .ويف مثل هذه البيئة،
اجلن�سي واالنتهاك
فيها و�صمة العار واخلجل يف الإ�ضرار �أكرث بالناجني من اال�ستغالل
ّ
ّ
قد ُي�ستهدف الأفراد ملج ّرد ارتباطهم مب�س�ألة "حم ّرمة" ،وب�إمكان م�ساهمة املجتمع هنا �أن تع ّر�ض �أفراده للخطر بد ًال
من �أن تقو ّيهم .لذا يجدر ب�آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية �أن تبقى يف جميع الأوقات على ب ّينة من نظرة املجتمع املعني
اجلن�سي ودورهما  ،و�أن تُدخل التعديالت ّ
اللزمة على هذا الأ�سا�س.
اجلن�سي واالنتهاك
لال�ستغالل
ّ
ّ
أشارت الخالصة الوافية ملامرسات آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الصادرة يف عام  2012إىل أ ّن
املشاورات الهادفة التي ت ُعقد مع املجتمع املترضر لدى إنشاء اآللية ،وبخاصة يف أوىل مراحل
يجب وضع مد ّونات
املبادرات ،وال سيّام يف حالة اآلليات املشرتكة بني الوكاالت ،ال تزال غري كافية .ففي حني أ ّن الكثري
قــواعــد سلوك واضــحــة ،تشمل
من الوكاالت والربامج تدخل يف مشاورات مع السكان املترضرين ،فانها تبقى غري كافية إلرشاد
تحديد السلوك املالئم لدى التشاور
اللزمة
تصميم اآللية مبا يالئم احتياجات املجتمع الذي سيستخدمها والحصول عىل الثقة ّ
مع املجتمعات.
للعمل بها .ولذلك فان املشاركة االيجابية ال تعني فقط االكتفاء بالتحدث إىل أفراد املجتمع لدى
املعني منذ بداية املرشوع .فمتى اخترب املجتمع شعور
إنشاء آليات الشكاوى ،بل انه من املهم جدا  ،ضامن الحصول عىل تأييد أفراد املجتمع
ّ
متلّك املرشوع ،أصبح أكرث انخراطاً يف تصميم آل ّية تقديم شكاوى يشعر بالراحة حيالها وبالثقة بها .ولذا ،تسهم مشاركة املجتمع الكاملة يف
الكشف عن التفضيالت واملامرسات الناجحة يف املجتمع التي يجب ربطها باآللية واالستناد إليها يف العمل املشرتك فيام بني الوكاالت.

أدوات

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

مثال
اجلن�سي
قصة نجاح مرشوع تجريبي :يف �إط��ار �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية للحماية من اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي يف جمهورية الكونغو الدميوقراط ّية ،قام �أ�شخا�ص جمهولو الهوية بتدمري �أربعة �صناديق اقرتاحات،
واالنتهاك
ّ
ف�أبلغ �أفرا ٌد من املجتمع �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية باحلادثة .وبعدما قامت الوكاالت الأع�ضاء مب�شاورات لر�صد جذور
امل�شكلة ّ
واالطالع على نظام التبليغ الذي يف�ضله املجتمع ،اتخذ �أفراد املجتمع ب�أنف�سهم الإجراءات ّ
اللزمة و�سرعان ما
ويبي م�ستوى اال�ستثمار يف الآلية عن م�شاركة قوية يف عملية تقدمي ال�شكاوى وي�شري �إىل
ا�ستبدلوا ال�صناديق �أو �أ�صلحوهاّ .
انتقال الإ�شراف على هذا اجلانب من الآلية �إىل �أيدي املجتمع.

طرق تعزيز مشاركة املجتمع
ٍ
مجموعات مختلف ٍة من النساء والفتيات والفتيان والرجال بشأن نوع
•عىل صعيد السكان عمو ًما ،ميكن إجراء مناقشات شبه منظّمة مع
آلية الشكاوى األكرث مالمئ ًة لهم ،واستخدام مدخالتهم لتطوير آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة.
الخاصة (مثال النساء العازبات واألطفال الذين يعيلون أرسهم وكبار السن
•عىل صعيد مجموعات األشخاص ذوي االحتياجات
ّ
الجنيس،
واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم) ،ميكن إجراء مجموعات نقاش مركّزة مستهدَفة لفهم مواقفهم بشأن اإلفصاح عن االنتهاك
ّ
ولرصد البيئات التي يشعرون بأكرب قدر من الراحة فيها.

نصائح
االتصال املتبادل :يجب �إطالع املجتمع على الدور الذي لعبته م�ساهماته
يف اخلروج ب�آلية تقدمي ال�شكاوى بح ّلتها النهائية ،ويجب �إتاحة الفر�ص �أمام �أفراد
املجتمع لتقدمي تعليقاتهم حول �سري عمل هذه الآلية.

للمزيد من املعلومات حول
أدوات تعليقات املجتمع ،راجع
الفصل املعنون "قنوات آمنة
ومتاحة للتبليغ عن االستغالل
الجنيس ".
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ

مجموعات النقاش املركّز
تشكل مجموعات النقاش املركّز أدا ًة ممتازة لإلفصاح عن مواضيع من الصعب مناقشتها .ويصبح
املشاركون أكرث راح ًة وانفتاحاً إذا ت ّم تناول هذه املواضيع بشكلٍ غري مبارش ،فتبدأ املحادثة مثالً
بالتحدث عن ظروف حالة الطوارئ التي تجعل الناس أكرث ضعفاً ،وعن احتياجاتهم ،والسبل
التي تع ّزز شعورهم بالحامية .وحاملا يتم تهيئة ج ٍّو من الثقة يف املجموعة ،سيشعر املشاركون
الجنيس واالنتهاك
براح ٍة أكرب للتحدّث عن شواغلهم الفرديّة وتلك بالغة الدقّة ،مثل االستغالل
ّ
الجنيس .ويجب عقد مجموعات النقاش مع مراعاة عوامل مثل جنس املشاركني وعمرهم،
ّ
باالستناد إىل الرتكيبة التي خلُصت املشاورات املجتمعيّة إىل أنّها ستُشعر املشاركني بأعىل مستوى
من االرتياح.

أدوات

توجيهـــات
إ ّن
املشاورات مع املجتمع مثال "أداة
التقييم التشاريك يف العمليات"
املعدّة من قبل مفوضية األمم
اللجئني ،مفيدة
املتحدة لشؤون ّ
لتصميم مجموعات النقاش
املجتمعيّة.

نصائح
ل�ضمان م�شاركة كافة �شرائح املجتمع ،يجدر با�سرتاتيج ّية االت�صاالت �أن ت�ستخدم جمموعة وا�سعة من
و�سائط الإعالم (من مل�صقات وقنوات �إذاعية ومطبوعات وغريها بح�سب ال�سياق) و�أن تكون متوافرة باللغات املحلية
املالئمة و�/أو من خالل تو�ضيحات ب�صرية.
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املت�ضررة
الف�صل الرابع :املجتمعات
ّ
الق�سم �أ� .ضمان الدعم وامل�شاركة الفاعلة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية

استهداف مجموعات محدّ دة للحصول عىل تأييدها
تظهر التقييامت التي أجريت للجهود املبذولة يف إطار آلية تقديم الشكاوى املجتمعية افتقارا ً متكررا ً إىل مشاورات مجتمعية تركّز عىل
املجموعات األكرث صل ًة باملشكلة املعنية أو التي تشغل مناصب أساس ّية تساعد عىل تنفيذ آل ّية تقديم شكاوى مجتمع ّية ف ّعالة ومستدامة.
فبإمكان املشاورات مع املجموعات العاملة مع النساء والفتيات الضعيفات مثالً متكني الوكاالت املنفّذة من ابتكار قنوات مالمئة للتبليغ أو
االستناد إىل القنوات القامئة .كام ميكن إرشاك مجموعات أخرى مثل املجتمعات املحيطة أو املضيفة يف عملية تصميم املرشوع للح ّد من أي
ككل .ويف حني أ ّن التشاور مع قيادات املجتمع
ألي عراقيل أخرى قد تهدد املبادرة ّ
مقاومة أو توترات قد تظهرها حيال املرشوع ،وتفادياً ّ
للحصول عىل تأييدها أم ٌر يف غاية األهمية ،إالّ أنّه ليس كافياً مبفرده ،إذ ال متثل هذه القيادات بالكامل كافة وجهات نظر املجتمعات املترضرة.
لذا يكتيس توسيع املشاورات مع املجتمع أهميّ ًة خاصة يف الحاالت التي قد يكون فيها القادة أو ممثلو املجتمع هم أنفسهم متورطون يف
مامرساة االنتهاكات .

�ضمان �إمكان ّية و�صول املجموعات ال�ضعيفة
يجدر بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تضمن مشاركة فاعلة لألشخاص الضعفاء يف تصميم آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة
خاص ضمن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ألنّهم مع ّرضون
يخصص ملثل هؤالء األشخاص مكان ّ
وقدرة وصو ٍل تامة إليها .ويجب أن ّ
الجنيس :فاألشخاص امله ّمشون هم األكرث عرض ًة لإليذاء ،كام أنهم يواجهون يف العادة أكرب ك ٍّم من
الجنيس واالنتهاك
بشكل أكرب لالستغالل
ّ
ّ
العراقيل التي تحول دون حصولهم عىل املعلومات ووصولهم إىل قنوات التبليغ عن االنتهاك .لذا ،ينبغي إيالء قد ٍر وفريٍ من األهمية إىل
احتياجاتهم عند تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ويجب أن يؤدوا دورا ً ناشطاً طوال فرتة تنفيذ الربنامج ليك تكون اآللية ذات
نفع لهم ويكون بامكانهم أن يشاركوا فيها.
ميكن تحديد الفئات الضعيفة من خالل:
•مناقشات مع قيادات املجتمع؛
•مشاورات مع املجتمع؛
الخاصة بالكتل  /الوكاالت  ،و/أو عمليّات املسح ،مع العلم أنّه عند القدوم إىل املجتمع  ،من
•التحقّق من قوائم مكامن الضعف
ّ
امله ّم عدم حمل مفاهيم وأفكار مسبقة عن الفئات املهمشّ ة يف املجتمع تفادياً ألي محادثات مغلوطة .
ميكن إرشاك الفئات الضعيفة عرب:
•تنظيم مشاورات مجتمعية تستهدف األشخاص الضعفاء بشكلٍ خاص؛
الجنيس مصممة خصيصاً لتناول القضايا التي تنفرد
الجنيس واالنتهاك
•تنظيم فعاليات إلذكاء الوعي حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
بها الفئات الضعيفة ،وذلك مبا يفيد هؤالء األشخاص ويرفع الوعي يف الوقت عينه يف املجتمع ككّل .وميكن من خالل املشاورات
اكتشاف ما إذا كان أفراد مجموعات مختلفة يودون املشاركة يف أنشطة جامعية مص ّممة خصيصاً لهم أو يف فعاليات منظّمة عىل
نطاق املجتمع أو يف االثنني معاً؛
•التامس مشاركتها يف تصمیم أنشطة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية والرتويج لها؛
•طلب املعلومات منها حول قنوات اإلبالغ املفضلة لديها.
ككل .إالّ أ ّن بعض هذه
ويُشار إىل أ ّن العراقيل الثقافية التي تشوب إرشاك الفئات الضعيفة هي نفسها التي تشوب إرشاك املجتمع ّ
العراقيل تظهر جل ّي ًة أكرث– مثال التحدّث بانفتاح عن قضايا النوع االجتامعي و القضايا الجنسية .
يف حني أنّه من املهم التواصل مع املجتمع لضامن تأييده قبل تنفيذ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية،
فانه من الرضوري أيضاً مواصلة هذا الحوار وتنمية الثقة وتطويرها طوال فرتة تنفيذ الربنامج.
فإذا نجحت آلية تقديم الشكاوى ،ستضمن مشاركة املجتمع الكاملة عرب إرشاك الهياكل املجتمعيّة
الرسمية وغري الرسمية .وال بد للجهات املعنية بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية من العمل مع
الهياكل املوثوقة بها القامئة واستخدامها كمدخل إىل املجتمعات ،ومن ثم مواصلة العمل معها ودعمها وتقويتها طوال املرشوع لزيادة
أي هياكل مجتمعية مالمئة ،عىل الوكاالت األعضاء يف آلية تقديم الشكاوى املشرتكة العمل مع املجتمع
استدامة هذا األخري .وإذا مل تتوفر ّ
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
الجنيس والناجني من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
إلنشاء شبكة مالمئة لدعم جهود الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
لــلــمــزيــد مــن املــعــلــومــات حــول
التشاور مع الهياكل املحليّة ،راجع
الفصل املعنون "إرشاك املنظامت
غري الحكومية املحليّة ،واملنظامت
املجتمع ّية ،والهياكل االجتامع ّية".

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

اإلدارة الف ّعالة
ال بد من تحقيق التوازن بني تشجيع املجتمع عىل املشاركة القصوى يف اآلل ّية وواقع أ ّن التشاور مع املجموعات املعن ّية يف املجتمع املترضر
تغي ديناميات القوى املجتمعية) .وهنا ،من
قد يكون مق َّيدا ً باملهل النهائية للمرشوع ،وبقيود التمويل ،والتأخريات املحل ّية غري املتوقعة (مثل ّ
امله ّم جدا ً ألعضاء آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن يص ّمموا برنامجاً زمنياً وتكتيكات للمشاورات تتحىل بأهداف محدّدة ،بشكلٍ واضح،
منسقة مع الرشكاء يف اآللية تفادياً الزدواجية العمليات .إذ ميكن النعدام التنسيق وازدواجية الجهود أن يؤدّيا إىل إرهاق املنظامت
وتكون ّ
غري الحكوميّة وخسارة تأييد املجتمع من خالل ازعاجه بتكرار نفس األسئلة.

أدوات
•ميكن استخدام الدراسات االستقصائية التي أجريت حول رضا املستفيدين ووجهات نظرهم لتقييم ما إذا كان املجتمع يعتقد
بأ ّن اآللية مطورة ومنفّذة بالشكل املالئم وبطريقة مراعية للسياق املحيل.
•كام ميكن استخدام الدراسات االستقصائية حول املعارف واملواقف واملامرسات لفهم طرق املعالجة املحلية للمعلومات
أي مرشوع لضامن مالءمة الربامج املطورة للمجتمع املعني.
الحساسة .ويجدر إدراج مثل هذه الدراسات يف ّ

االتصال املتبادل
إىل جانب تلقي املدخالت من املجتمع حول تصميم آلية تقديم الشكاوى املشرتكة وصيانتها ،يجدر باآللية أن تتوخى الرصاحة أيضاً مع
ترمي إىل الحفاظ عىل اتصال ف ّعال و التعامل
املجتمع يف شأن نطاق عملها والغرض منها وأوجه قصورها .ويجدر باآللية طوال فرتة عملها أن َ
بشفافية مع املجتمع وباألخص مع األشخاص الذين تفاعلوا شخصياً مع آلية تقديم الشكاوى.

إدارة التوقعات
يجدر بالجهات املعنيّة بآلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة السعي منذ البدء إىل إدارة توقعات املجتمع بشأن ما ميكن لآللية فعله وما ال ميكنها
ومفصل ألهداف اآللية وأنشطتها والنتائج املتوقعة منها .كام أنه من بالغ األهمية
فعله لهم .إذ يجدر باملجتمع أن يكون لديه فهمٍ واضح
ّ
وأي مهام أخرى تندرج ضمن مسؤولية الوكالة املختصة) .ومن
رشح نطاق أنشطة اآللية بأكمله وما ال تشمله (مثل التحقيق يف الشكاوى ّ
شأن هذا الوضوح أن يتيح لآللية والوكاالت األعضاء فرصة إدارة توقعات املجتمع بشكلٍ أفضل وتقليل أو تبديد أي سوء فهم محتمل ،والذي
قد يؤدي إىل إضعاف ثقة املجتمعات املحلية إذا ما شعرت بأ ّن اآللية ال تفي مبا وعدت به.

تقديم تعقيبات لبناء الثقة
تكمن إحدى طرق املحافظة عىل ثقة املجتمع يف صيانة نظام تقديم الشكاوى نفسه .ويجدر بذل قصارى الجهود لضامن أن تت ّم االستجابة
الجنيس أو ال ،يف الوقت املالئم ،ليك يشعر مقدمو الشكاوى أ ّن صوتهم مسموع
الجنيس واالنتهاك
للشكاوى ،سواء كانت متعلقة باالستغالل
ّ
ّ
فيبقون عىل ثقتهم يف مساءلة الوكاالت
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ّ
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كن متن ّب ًها
ّ
من املمكن �أن ميثل تقدمي تعقيبات للمجتمع حت ّد ًيا بالن�سبة لآلية راجــع القسم املعنون "دور آلية تقديم
تقدمي ال�شكاوى املجتمعية ،وذلك ب�سبب الديناميات القائمة بني الآلية والوكاالت الشكاوى املجتمع ّية بعد اإلحالة" يف الفصل
الجنيس
التي حتقق يف ال�شكاوى .فحاملا ُتال ال�شكوى �إىل الوكالة لتحقق فيها ،ت�صبح املعنون "إحالة ادعاءات االستغالل
ّ
الجنيس إىل التحقيق واملتابعة".
واالنتهاك
ّ
معرفة الآلية بتفا�صيل التحقيق ونتائجه و�أيّ تدابري ت�أديبية متخذة رهن ما ترى
الوكالة التي جتري التحقيق �أنّ من املنا�سب الإف�صاح عنه.
وم��ن املمكن � ّأل تتم ّكن �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية من للمزيد من املعلومات حول التعقيبات املقدمة للناجني وإدارة
توفري تعقيبات ملقدّم ال�شكوى ب�ش�أن و�ضع ق�ضيته �أو النتيجة توقعاتهم ،راجع الفصل املعنون "إحالة ادعاءات االستغالل
الجنيس للتحقيق واملتابعة" .راجع أيضاً
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
التي خ ُل�صت �إليها ملجرد �أ ّنها مل حت�صل على �أيّ
ٍ
معلومات إجراءات التشغيل النموذجيّة العاملية املعنية بالتنسيق املشرتك
لتتقا�سمها معه  .وب�سبب عدم قدرة الناجني /مقدمي ال�شكوى بني الوكاالت بشأن آليات تقديم الشكاوى املجتمعية والتزام
على متابعة الق�ضية ،قد ينتابهم �شعور ب�أنّ �شكواهم طواها الوكاالت مبشاركة بيانات القضايا األساس ّية.
الن�سيان� ،أالمر الذي قد يو ّلد لديهم عدم ً
ر�ضا عن الآلية ،من �ش�أنه �أن ميت ّد لي�صل �إىل املجتمع ب�أ�سره .ويجدر بالآلية
�أن متار�س ال�ضغوط على الوكاالت الأع�ضاء لتقا�سم املعلومات عن و�ضع الق�ضية ونتائجها بقدر ما ت�سمح به �سيا�ساتها
ب�شكل خا�ص ،على �أن يفهم الناجون  /مقدمو ال�شكوى �أنّ �سيا�سات الوكاالت امل�ؤ�س�سية ت�ؤ ّثر على
الداخلية ،و�أن حتر�صٍ ،
م�ستوى التعقيبات التي ُتقدّم لهم.
ومن الطرق التي تخ ّول آلية تقديم الشكاوى املجتمعية التحكّم قليالً يف التعقيبات هي أن تواظب عىل إطالع الناجني/مقدّمي الشكوى
عىل املعلومات التي تتوافر لديها .فإقرار اآللية بتلقيها الشكوى ،وإطالع مقدّم الشكوى لدى إحالة هذه األخرية إىل الوكالة املختصة ،ومتابعة
املوضوع مع مقدّم الشكوى ،كلّها أمو ٌر تقع ضمن اختصاصات اآللية ويجب أن تت ّم يف الوقت املناسب ليك يعلم مقدّم الشكوى بأ ّن شكواه
أُخذت عىل محمل الجد.

التحدّ يات

ميكن للتقاليد الثقافية أن تفرض صعوبات عىل استهالل املشاورات املجتمعية .فقد يرتدد املستفیدون
الحساس املتمثل يف إساءة العاملني يف املجال اإلنسانی مع الغرباء .ويف بعض
مثالً يف مناقشة املوضوع ّ
الحاالت ،ال تشعر النساء بالراحة يف التحدث يف حضور الرجال .باإلضافة إىل ذلك ،غالباً ما ُيثّل األطفال
ً
الجنيس
ناقصا يف املشاورات املجتمعية عىل الرغم من تشكيلهم نسب ًة كبرية من الناجني من االستغالل
متثيل ً
ّ
الجنيس.
واالنتهاك
ّ

ميكن للمشاورات مع املجتمع أن ترهق أعضاءه إذا تكرر طرح نفس األسئلة و ذلك بسبب فشل
الوكاالت يف التواصل مع بعضها البعضً .
فضل عن ذلك ،يؤدي ازدواج هذه العملية إىل هدر وقت الوكالة
ومالها الثمينني.

املت�ضررة
�إ�شراك املجتمعات
ّ
التوصيات

يجب وضع السياق الثقايف يف الحسبان خالل املشاورات ومناقشته مع رشكاء التنفيذ ،وغريهم من الجهات املحلية يف املخيامت ،وأفراد
املجتمع أنفسهم ،من أجل تحديد األشخاص املعنيني الذين يجدر االجتامع معهم ،واملجموعات التي يجب إرشاكها ،والطريقة الفضىل لتناول القضايا
الحساسة.
ّ

يجب تصميم أهداف تشاور واضحة وتنسيق االستجابات مع كافة رشكاء آل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية لتفادي ازدواجية الجهود وهدر وقت
املجتمع والوكاالت واآلل ّية.

تتمتع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بصالحية محدودة ملامرسة الضغوط عىل الوكاالت لدفعها إىل
الجنيس وتأديب الجناة عند االقتضاء ،أو توفري
الجنيس واالنتهاك
التحقيق بشكل كفئ يف شكاوى االستغالل
ّ
ّ
التعقيبات ملقدمي الشكوى حول وضع قضيتهم .وعندما يرى املستفيدون أنّ شكواهم ال تتابع بشكلٍ
م ّتسق أو عندما تراودهم الشكوك حول ما إذا اتُخذت التدابري ّ
اللزمة أم ال ،فإنّهم يفقدون الثقة بالنظام.

يجدر باآللية إطالع الناجي  /مقدم الشكوى عىل أن مستوى التعقيبات (إذا وجدت) التي ستقدّ م له لدى البدء بالتحقيق وبعد صدور نتيجته،
الخاصة بالوكالة التي تقوم بالتحقيق .وينبغي عىل اآللية أن متارس الضغوط عىل الوكاالت املشاركة لتوفري
تعتمد متاماً عىل السياسات الداخلية
ّ
تعقيبات إىل الضحايا و تقاسم نتائج التحقيق واإلجراءات التأديبية املتخذة من خالل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية.

يجدر باآللية أن تضمن هي نفسها مراجعة االدعاءات يف الوقت املناسب وبكفاءة ،وإحالتها ،وإطالع الناجني  /مقدمي الشكوى بعد اتخاذها
هذه الخطوات.

للتصدي النعدام التدابري و/أو التعقيبات من جانب الوكالة املختصة ،عىل آلية تقديم الشكاوى املشرتكة أن تدير توقعات الناجني  /مقدمي
أي وسيلة أخرى.
الشكوى وأن تط ّور نظام تقديم تعقيبات ف ّعال لنفسها ،سواء باتباع إجراءات اآللية الرسمية أو من خالل لقاءات مجتمع ّية أو ّ
ويتعي عىل اآللية أن تتقاسم مع الناجي  /مقدّ م الشكوى قدر اإلمكان معلومات ذات صلة (مثل خدمات املساعدة املتوفرة يف حال ما اذا متت
ّ
إحالة االدعاء إىل الوكالة التي تجري التحقيق) – مع التشديد بشكل خاص عىل الرسية وسالمة الناجي  /مقدّ م الشكوى.

ليك تثق املجتمعات بآلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة ،يجب أال تشوب سلوك العاملني يف املجال
اإلنساين شائبة ،وبخاصة ممثيل الوكاالت األعضاء يف اآللية .وقد يكون من الصعب جدً ا ضبط سلوك العاملني
يف املجال اإلنساين ،وبخاصة يف البيئات األكرث تقلّباً وتعقيداً ،كام ويف األماكن التي تتناىف فيها قوانني الدولة
املضيفة مع املعايري الدولية (مثل السن القانوين للزواج).

ينبغي عىل الدورات التدريبية التي تستهدف املوظفني أن تشدد عىل مدونة قواعد السلوك واألخالق الحميدة الواجب توخيها لدى التعامل مع
أفراد املجتمع .ويجب إيصال رسال ٍة إىل كافة ممثيل اآللية مفادها أنّه يجدر بهم أن يكونوا قدو ًة يف سلوكهم سواء يف حياتهم املهنية أو الشخصية،
تصب مبارش ًة يف ثقة املجتمع باآللية.
ألنّ نظرة املجتمع إىل سلوكهم ّ

القسم ب

هيكلة آليـة تقديم
الشـكاوى املجتمعيـة
املشرتكة و إنشاؤها

٢٨
الق�سم ب .هيكلة �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

أفضل املامرسات
يجب تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة طبقًا للمبادئ األساس ّية ومبا يتوافق مع حاجات
الخاصة .ويجدر مبص ّممي اآلل ّية مراعاة كافة املسائل الثقافية واملع ّوقات اللّوجستية وهياكل تقديم الشكاوى
املجتمع
ّ
ومساعدة الضحايا القامئة يف املكان املعني لدى وضع هيكلية اآلل ّية .كام يتعني عىل منسق الشؤون اإلنسانية أن يكون
مشاركًا يف عملية تصميم اآللية وإنشائها.
يكمن الهدف من آل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية يف السامح لألفراد بالتبليغ عن مشاغلهم بطريق ٍة آمنة وف ّعالة ومالمئة ثقافياً .ويبغي عىل عمل ّية
تصميم اآللية أن تراعي الخصائص الرئيسية الواجب توافرها يف آليات تقديم الشكاوى الفعالة ،أال وهي :السالمة والشفاف ّية والرسية و مدى
الوصول اليها  .ويجب عىل اآلل ّية أن تضع يف الحسبان املشاغل العمل ّية مثل الثقافة املحل ّية السائدة ،واللّغة ،ومستويات اإلملام بالقراءة والكتابة،
من أجل تعزيز فعاليتها .ويجب تطوير اآلل ّية مبا يضمن إمكانية وصول الفئات الضعيفة املستهدفة إليها .واألجدر بالتصميم أن يكون مثرة ٍ
جهد
مشرتك يراعي وجهات نظر كافة الجهات املشاركة ،من منسق الشؤون اإلنسانية ،والفرق القُطرية للعمل اإلنساين ،ووكاالت العمل اإلنساين،
والهياكل املحليّة ،والحكومة ،وأفراد املجتمع.

من الرضوري أن تعرف
الجنيس يف جميع
الجنيس واالنتهاك
االلتزام الدويل مبأسسة نظم االستجابة الخاصة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي واالنتهاك
حاالت الطوارئ :من خالل بيان ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت حول احلماية من اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي (� ،)2015أع��ادت مبادئ ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت الت�أكيد على التزامها بالق�ضاء على اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي ،واخلروج بنظام
اجلن�سي واالنتهاك
اجلن�سي ،وتعزيز مكافحة املجتمع الإن�ساين لال�ستغالل
اجلن�سي واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
ّ
م�ساءلة فعلي .كما �أكدت على دور من�سقي ال�ش�ؤون الإن�سانية والفرق ال ُقطرية للعمل الإن�ساين يف تنفيذ هذا االلتزام يف كافة
عمليات اال�ستجابة الإن�سانية .و �ضمن من هذا االلتزام ،يجب بذل اجلهود الرامية �إىل �إن�شاء �آلية تقدمي �شكاوى جمتمع ّية
اجلن�سي عند بداية حالة الطوارئ.
اجلن�سي واالنتهاك
وو�ضع ا�سرتاتيج ّيات ملنع اال�ستغالل
ّ
ّ
الجنيس بثالث نقاط عمل من أجل الوفاء بالتزاماته املتعلقة
الجنيس واالنتهاك
التزم بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس املرتتبة عىل دور منسق الشؤون اإلنسانية
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ومنها" :تعزيز املسؤوليات املتعلقة بالحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس مبكانة واضحة يف تصميم األعامل اإلنسانية وإضفاء الطابع املؤسيس عىل مسؤولية اللّجنة الدامئة املشرتكة بني
الجنيس واالنتهاك
من أجل ضامن متتع الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ... .ويشمل ذلك تطوير آليات لتقديم الشكاوى وضامن
الجنيس واالنتهاك
الوكاالت عىل نطاق املنظومة يف ما خص تطوير اسرتاتيجيات وخطط عمل للحامية من االستغالل
ّ
ّ
متكن الناجني من الوصول إىل املساعدة املالمئة الفورية أو عىل املدى الطويل وتنسيق إحالة االدعاءات املشرتكة بني الوكاالت"...
الجنيس 11 ،كانون األول/ديسمرب  ،2015نقطة العمل الثانية.
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ

املبادئ
مع أخذ غرض آلية تقديم الشكاوى املجتمعية يف االعتبار ،يجدر بالجهات املعنية إنشاء آلية تجمع املبادئ الرئيسية .ويف ما ييل عنارص
أساسية وبالغة األهمية ال بدء من أن ت ُدمج يف أي آلية تقديم شكاوى فعالة :15
الجنيس" Step-by-Step Guide to Addressing Sexual Exploitation and Abuse
الجنيس واالنتهاك
املفصل ملعالجة مشكلة االستغالل
 15من "الدليل ّ
ّ
ّ
الصادر عن املجلس األمرييك للعمل الدويل الطوعي (حزيران/يونيو .)2010

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

الرسيّة :تق ّيد �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات �أو تقا�سمها وت�ساعد على تهيئة بيئة مت ّكن
الناجني  /مقدمي ال�شكاوى من تقدمي االدعاءات وتلقي امل�ساعدة املالئمة من دون �أن يو�صموا بالعار.
إمكانية الوصول :تكون �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية متاحة لي�ستخدمها �أكرب عدد ممكن من النا�س يف املنطقة التي
تعمل فيها ،و ُت ِع ّد تدابري خا�صة لت�سهيل و�صول املجموعات ال�ضعيفة �إليها ،وتُط ِلع املجتمعات على كيف ّية التبليغ عن اال�ستغالل
وت�شجع على تقدمي ال�شكاوى ح�سب االقت�ضاء.
اجلن�سي واالنتهاك
اجلن�سي ّ
ّ
ّ
السالمة :ت�أخذ �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية بعني االعتبار املخاطر املحتملة التي ميكن �أن ترتتب على �أيٍّ من الأطراف،
ولذا تبتكر طرق ًا ملنع الإ�صابة وال�ضرر ،وتقدّم احلماية البدن ّية ،وتت�صدى ل ّأي انتقام حمتمل من الناجني  /مقدمي ال�شكوى،
وتقدّم ف�سحة �آمنة للتبليغ.
الشفافية :يعلم �أفراد املجتمع املت�ض ّرر �أنّ �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية قائمة ،و�أ ّنه ميكنهم تقدمي املدخالت لدى
تطويرها ،ويكونون على ب ّينة من كيفية ا�ستخدامها.

أسئلة عمل ّية
من شأن اإلجابة عىل األسئلة التال ّية أن تؤثر يف عمل ّية تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية:
• إذا كان العمل ينفّذ يف مخ ّيم ،فهل املوقع مغلق أم مفتوح؟
• كم عدد املستفيدين املوجودين يف املوقع؟
• كم عدد وكاالت املعونة العاملة يف املنطقة؟ وكم عدد العاملني يف مجال تقديم املعونة (مبا يشمل املتطوعني واملتعاقدين)؟
• ما هي آليات تقديم الشكاوى وتلقي التعقيبات القامئة أصالً؟
• ما هي سبل وخدمات مساعدة الضحايا املوجودة أصالً؟
الجنيس وباملشاركة يف آلية
الجنيس واالنتهاك
• هل توجد وكاالت عاملة يف املنطقة مل تلتزم بالعمل يف مجال الحامية من االستغالل
ّ
ّ
تقديم الشكاوى املجتمعية؟
األسايس من آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية يكمن يف تلقّي
قد يحمل اسم اآلل ّية وق ًعا كب ًريا عىل نظرة املجتمع إليها .ففي حني أن الغرض
ّ
الشكاوى التي تطال العاملني يف املجال اإلنساين وإحالتها ،قد ال يكون تسليط الضوء عىل هذا الدور الطريقة املثىل ملقاربة موضوع اآلليّة مع
الجهات الفاعلة يف املوقع .فعندما تواجه اآللية مقاوم ًة من موظفي الوكاالت اإلنسانية أو قياداتها أو الحكومات وغريها يف خالل املشاورات
األوليّة ،يجدر باآللية التشديد عىل دورها القايض بضامن حصول الضحايا عىل املساعدة ،وتج ّنب استخدام اسم "آلية تقديم شكاوى" و بدالً
عنها تقدميها عىل اساس كونها التعريف "آلية لتلقّي األراء وإحالتها".

الربط بآليات موجودة أصالً
الجنيس مع هياكل تقديم الشكاوى وتلقي
الجنيس واالنتهاك
يجدر تنسيق عمل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية للحامية من االستغالل
ّ
ّ
التعقيبات القامئة أصالً يف املوقع ،وذلك من أجل  )1تفادي ازدواجية الجهود ،و )2تلبية احتياجات املجتمع .ولتفادي إنشاء عمليات موازية
معي أن يحدّدوا مسبقاً آليات تقديم الشكاوى التي توفّرها كل وكالة  ،مبا يف ذلك
لتلك املوجودة أصال ،يجدر مبصممي اآللية يف مكان ّ
املنظّامت غري الحكوميّة املحليّة والدوليّة ،لضامن توافق تصميم آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّةمع تلك اآلليات ،وبالتايل تسهيل تلقّي
يصب
الشكاوى وإحالتها .كام من شأن العمل مع النظم القامئة أيضً ا تعزيز ّ
حس متلك املنظّامت املحليّة والحكومة املضيفة لآلليّة ،األمر الذ ّ
بدوره يف ضامن استدامتها.

معلومة

ألي
يجب أن تراعي آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية تفضيالت املجتمع لسبل التبليغ .كام يجب أن تويل أهم ّية ّ
خاصة ّ
نظم تقديم شكاوى قامئة أصالً سواء كانت رسميّة أو غري رسميّة .ويجدر تقييم هذه النظم مليًا واالستناد إليها وربطها باآللية تفاديًا
ٍ
"مملوك من الغرباء" .وتشري البحوث يف كينيا مثالً إىل أ ّن املجتمعات كانت تستخدم عمليّات متنوعة لتقديم
لتحويل اآلليّة إىل نظامٍ
الشكاوى – مبا يف ذلك قنوات الحكومة املحل ّية والطرق التقليديّة لتسوية النزاعات – وأنّها مل تلجأ دامئاً يف املقام األ ّول إىل آليات
تقديم الشكاوى التي تديرها املنظامت غري الحكوم ّية.

٢٩

٣٠

الف�صل الأ ّول :و�ضع البنية التحتية لآلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

فوائد العمل املشرتك بني الوكاالت
السكان املترضرين عىل تقديم الشكاوى من أبرز حسنات تطوير آل ّية تقديم شكاوى مجتمع ّية ،ألنّها تخلّص الناجني من
يع ّد تسهيل قدرة ّ
وفضل عن ذلك،
ً
الحاجة إىل تحديد الوكالة التي يعمل الجاين ملصلحتها ،وآل ّيات تقديم الشكاوى املالمئة التي يجب اعتامدها لرفع الشكوى.
يقلّل نظام اإلحاالت املتكامل إىل الح ّد األدىن املشقات املحتملة عىل مقدمي الشكاوى ،من تكاليف سفر ،ومع ّوقات لغويّة ،ووصمٍ محتمل،
ٍ
وارتباك يف شأن إجراءات التبليغ وآلياته .ومن هنا ،تتك ّرس آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة ،من خالل تنسيق الجهود" ،كمحطّة
واحدة" ملقدّمي الشكاوى ،تش ّجعهم عىل التبليغ وتحق ّيق أقىص قد ٍر من الراحة والسالمة للمستفيدين من هذه العملية.

الربط بالرشكاء العاملني عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي
االجتامعي وتخفيف
ُنسق أيضً ا عمليّة تصميم آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة مع الجهود املبذولة للتصدي للعنف القائم عىل النوع
يجب أن ت ّ
ّ
االجتامعي ،ولذا ،يجدر بجهود الحامية
جانب مه ٌّم من منع العنف القائم عىل النوع
الجنيس واالنتهاك
وطأته" .إ ّن الحامية من االستغالل
الجنيس ٌ
ّ
ّ
ّ
الجنيس الربط مع خربات منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي
الجنيس واالنتهاك
من االستغالل
ّ
ّ
أدوات
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وبرامجه – وبشك ٍل خاص ،لضامن احرتام حقوق الناجني وغريها من املبادئ التوجيهيّة"  .وأل ّن
تــتــطــرق املــبــادئ
االجتامعي،
شكل من أشكال العنف القائم عىل النوع
الجنيس هام ٌ
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
ّ
التوجيهية للّجنة الدامئة املشرتكة بني
يجدر بالجهات املعنية بآليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة تعزيز الفهم املشرتك ملختلف املسؤوليات
الــوكــاالت حــول العنف القائم عىل
الجنيس وآليّة تنسيق منع العنف
الجنيس واالنتهاك
املرتتبة عىل شبكة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
النوع االجتامعي ( )2015إىل العوامل
منسق الكتلة
االجتامعي ،وإبداء الرغبة يف العمل التعاوين .ومن
القائم عىل النوع
األسايس معرفة ّ
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
التي مت ّيز االستغالل
ّ
االجتامعي عىل املبادئ الرئيسيّة وقواعد السلوك الخاصة
الفرعية املعنية بالعنف القائم عىل النوع
ّ
الجنيس عن سائر أشكال العنف القائم
ّ
الجنيس وأن يعمل عىل تعزيزها .وهنا ،تقع عىل آلية
الجنيس واالنتهاك
بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
عىل النوع االجتامعي ،ما قد يعود
منسقي اكتل الفرعيّة املعنية بالعنف القائم عىل
بالفائدة عىل تدريب الجهات املعنية
تقديم الشكاوى املجتمعيّة مسؤولية ضامن إطالع ّ
بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
االجتامعي عىل إجراءات التبليغ املحليّة عن ادعاءات االستغالل
النوع
ّ
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
مجال
يف
وعملياتها ،مبا يس ّهل إحالة القضايا.
ّ
الجنيس.
ّ

من الرضوري أن تعرف
اجلن�سي
قد مي ّثل العمل التعاوين بني �شبكات احلماية من اال�ستغالل
ّ
للمزيد حول إجراء عمل ّية مسح
اجلن�سي و�آليات التن�سيق املعن ّية بالعنف القائم على النوع االجتماعي
واالنتهاك
ّ
ملقدّمي املساعدة ،راجع الفصل
املــعــنــون "ضـــان املساعدة
اجلن�سي على
اجلن�سي واالنتهاك
أهم ل�ضمان قدرة الناجني من اال�ستغالل
العن�صر ال ّ
ّ
ّ
الرسيعة واملــامئــة ملقدّمي
اجلن�سي واالنتهاك
الو�صول �إىل اخلدمات .وترتتب على �شبكات احلماية من اال�ستغالل
ّ
الشكاوى والضحايا".
اجلن�سي م�س�ؤولية �ضمان توافر �آل ّيات تقدمي م�ساعدة لل�ضحايا والناجني ،والتي ،يف
ّ
�أف�ضل الأحوالُ ،يح ّبذ �أن ترتكز على خدمات منع العنف القائم على النوع االجتماعي و�سبل �إحالته القائمة ،وذلك من
اجلن�سي .ولذلك
اجلن�سي واالنتهاك
خا�صة باال�ستغالل
�أجل تن�سيق تقدمي اخلدمات وجت ّنب �إن�شاء هياكل خدمات موازية ّ
ّ
ّ
يجب �إجراء عمل ّية م�سح للبنية التحتية للم�ساعدات القائمة ،مبا ي�شمل اخلدمات الط ّبية والنف�سية االجتماعية .ويجدر
باجلهات املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي والعاملة مع �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية للحماية من اال�ستغالل
اجلن�سي ،تلقي التدريب حول كيف ّية
اجلن�سي واالنتهاك
اجلن�سي و�/أو مع الناجني من اال�ستغالل
اجلن�سي واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلن�سي ،حيث �أ ّنه قد يكون من ال�ضروري
اجلن�سي واالنتهاك
التمييز بني العنف القائم على النوع االجتماعي واال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي بطريقة خمتلفة.
اجلن�سي واالنتهاك
التعامل مع احتياجات الناجني من اال�ستغالل
ّ
ّ

الهيكل التنظيمي

يف حني تختلف كل آلية تقديم شكاوى مجتمعيّة مشرتكة عن سواها من حيث الهيكل التنظيميُ ،حدّدت األدوار التالية ،بنا ًء عىل مشاورات
مع املجتمع واملوارد املتوفرة ،عىل أنّها أساسيّة لضامن سري عمل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة بفعاليّة:
 16املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي(.)2015

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

أدوات

راجع " إجراءات التشغيل العاملية املوحدة املعنية بالتنسيق املشرتك بني الوكاالت بشأن آليات تقديم الشكاوى
املجتمعية" يف امللحق  ،3والتي تحدّد أدوار الجهات ومسؤولياتها وأوجه قصورها .وتحدّد هذه اإلجراءات أيضً ا عمل ّية إدارة الشكاوى
والعالقات بني الوكاالت التي ت ّم االتفاق عليها عىل مستوى املق ّرات الرئيسة لهذه الوكاالت.

منسق الشؤون اإلنسان ّية
ّ

منسقي الشؤون اإلنسان ّية
الجنيس واالنتهاك
أعاد بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
الجنيس ( )2015تأكيد دور ّ
ّ
ّ
الجنيس يف كافة عمليات االستجابة اإلنسان ّية .وفضلً
الجنيس واالنتهاك
والفرق القُطريّة للعمل اإلنسا ّين يف تطبيق التزامات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،متاشياً مع املسؤوليات الراهنة
الجنيس واالنتهاك
منسقي الشؤون اإلنسانيّة املعنيّة بالحامية من االستغالل
عن ذلك ،ع ّزز البيان مسؤوليات ّ
ّ
ّ
كمنسقني مقيمني  17.وتتض ّمن هذه املسؤوليّات تطوير آليّات تقديم الشكاوى ،والتأكّد من حصول الناجني عىل املساعدة الفوريّة والطويلة األمد
ّ
املالمئة ،وتنسيق عمل ّية إحالة االدعاءات املشرتكة بني الوكاالت .ومن هنا ،من امله ّم أن تنفّذ الجهود املبذولة إلنشاء آل ّية تقديم الشكاوى املجتمعية
منسق الشؤون اإلنسان ّية.
من خالل تنسيقٍ وثيق مع ّ

اللّجنة التوجيه ّية

تتألّف هذه الهيئة من اإلدارة العليا (أي رئيس املكتب أو رئيس املكتب الفرعي) للوكاالت املشاركة عىل مستوى البلد أو عىل مستوى املكتب
الفرعي ،وتهدف إىل توجيه عمل ّية تصميم اآلل ّية ودعمها ،وتطبيق نشاطاتها ومراقبتها .ومن شأن أعضاء اللّجنة التوجيه ّية تسهيل تحديد أو
تعيني املسؤولني عن التنسيق من قبل وكاالتهم  ،واملشاركة الناشطة يف تنسيق االجتامعات ،واتّخاذ القرارات املتعلّقة بالحامية من االستغالل
الجنيس بالنيابة عن وكاالتهم ،وتطبيق املساءلة ومعايري الجودة .باإلضافة إىل ذلك ،يعمل أعضاء اللّجنة التوجيهيّة ،بشكلٍ
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
جامعي ،عىل تطوير االسرتاتيجيات الوقائية وحشد املوارد لدعم آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية .وبصفتها أعىل هيئة لإلرشاف عىل آلية تقديم
ٍ
اجتامعات مشرتكة بني الوكاالت ملناقشة التقدّم املحرز ،وتحديد الفجوات
الشكاوى املجتمع ّية ،ينبغي أن تشمل اختصاصات أعضائها عقد
يف برنامج آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة ،وإيجاد الحلول (راجع مناذج عن االختصاصات يف امللحق رقم  .)4وينبغي أن يتم انشاء اللّجنة
التوجيهيّة قبل أن تدخل آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة قيد العمل وذلك لضامن وجود إرشاف وليك يتم متلّكها من قبل اإلدارة العليا عىل
املستوى امليداين.
يضطلع أعضاء اللّجنة التوجيه ّية باملسؤوليات واملهام التالية:
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
ضامن أن يقرأ موظفو وكالتهم إجراءات التعامل مع الشكاوى الداخلية املعنية باالستغالل
ّ
ّ
ويفهموها ويق ّروا ويلتزموا بها ،مبا يف ذلك مد ّونة قواعد السلوك املؤسسيّة ،وآلية التبليغ الداخليّة ،وسياسة وإجراءات مساعدة الضحايا
الجنيس واإلستجابة له أن يقوموا
الجنيس واالنتهاك
ودعمهم ،وإدارة شكاوى املوظفني .كام ينبغي عىل املوظفني املعنيني مبنع االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
بشكلٍ خاص بفهم وتوقيع مد ّونة قواعد السلوك (أو ما يوازيها)  18مبا يتامىش مع املعايري الدولية للحامية من االستغالل
ّ
الجنيس.
واالنتهاك
ّ
الجنيس بني املوظفني جمي ًعا من خالل دورات تدريب توجيه ّية للموظّفني الجدد
الجنيس واالنتهاك
إذكاء الوعي باالستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،ومد ّونة قواعد
الجنيس واالنتهاك
ودورات تدريب ّية لتجديد املعلومات للطاقم الحايل .ويجب أن تتناول هذه التدريبات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،وإجراءات التبليغ عن الحوادث.
الجنيس واالنتهاك
السلوك ،وأهمية االمتثال لسياسات االستغالل
ّ
ّ
دعم القامئني بالتنسيق مع آليّة تقديم الشكاوى املجتمعية وضامن حصولهم عىل اتصا ٍل مبارش مع رئيس املكتب (املكتب الفرعي
واملكتب القطري) ،واملقرات الرئيسة للوكالة ،بغية القيام بوظائفهم ،من خالل:
الجنيس؛
الجنيس واالنتهاك
• ضامن أن يكون موظفو املوارد البرشيّة وموظفو الربنامج ملتزمني بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
• ضامن أن يكون القامئون بالتنسيق الذين تم تعيينهم مشاركون بشكلٍ ناشط ،يف آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة للحامية
خصص الوقت للمشاركة يف اجتامعات اآلليّة بصفة منتظمة؛
الجنيس واالنتهاك
من االستغالل
الجنيس ،وضامن أن يُ ّ
ّ
ّ
الجنيس يف تقارير تقييم أداء القامئني بالتنسيق.
الجنيس واالنتهاك
• دمج مسؤوليات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
املنسقني لتطبيق األحكام الواردة يف نرشة األمني العام حول االستغالل
املنسق املقيم لألمم املتحدة مسؤوالً عن ضامن وجود شبكة من ّ
 17يكون ّ
ّ
املنسق املقيم،
ّ
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ( ،)2003وعن دعم تطوير وتطبيق خطة عمل عىل مستوى البالد ملعالجة مسائل الحامية من االستغالل
وفضل عن ذلك ،يقوم ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس و ومساعدة
الجنيس واالنتهاك
بالتشاور مع األطراف املعنيّة ،بتعيني شخص (أشخاص) مسؤولني أو كيان (كيانات) مسؤولة يف البلد لوضع و تنسيق استجابات لالستغالل
ّ
ّ
ملنسق األمم املتحدة املقيم 29 ،يناير .)2009
الضحايا( .برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،الوصف الوظيفي العام ّ
الخاصة بوكالتهم أو مد ّونة قواعد سلوك مشرتكة يف حال وضعتها آلية تقديم الشكاوى املجتمعية.
 18يجب عىل أفراد طاقم العمل أن يوقّعوا مد ّونة قواعد السلوك
ّ
راجع "مالحظة خاصة عن مد ّونات قواعد السلوك املشرتكة" يف سياق هذا الدليل.

٣١

٣٢

الف�صل الأ ّول :و�ضع البنية التحتية لآلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها
الجنيس ،مبا يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص:
الجنيس واالنتهاك
تعزيز التزام الوكالة بإجراءات منع االستغالل
ّ
ّ
• اتخاذ الحيطة الواجبة ملنع إعادة توظيف املجرمني؛
للمزيد من املعلومات عن منع االستغالل
• ضامن تأمني خدمات مساعدة الضحايا؛
الجنيس ،راجــع الفصل
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
• الحؤول دون أعامل الثأر أو االنتقام من مقدّم الشكوى حول وقوع أفعال املعنون "أنشطة وسياسات منع االستغالل
الجنيس".
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
الجنيس؛ و
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
الجنيس يف االتفاقيات التعاونيّة.
الجنيس واالنتهاك
• اشرتاط االلتزام ببنود الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،وبناء قدرة رشكاء التنفيذ منذ لحظة اختيارهم ،مبا
الجنيس واالنتهاك
إذكاء الوعي بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص:
الجنيس وماهية واجباتهم ومسؤولياتهم يف منع حدوث
الجنيس واالنتهاك
واضح لالستغالل
•ضامن أن يكون لدى رشكاء التنفيذ فه ٌم ٌ
ّ
ّ
الحاالت والتبليغ عنها؛ 19
الجنيس
• تشجيع رشكاء التنفيذ عىل االشرتاك يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة ووضع سياسات خاصة بهم للحامية من االستغالل
ّ
واالنتهاك الجنيس أو تعزيز السياسات القامئة؛ 20و
للمزيد من املعلومات عن التدريبات عىل
الجنيس واالنتهاك
• إرشاك رشكاء التنفيذ يف تدريبات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
الجنيس الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس
قدر اإلمكان بهدف ضامن االلتزام باجراءات الحامية من االستغالل
الجنيس ،راجع الفصل املعنون "العاملون يف
ّ
ّ
املجال اإلنساين :التدريبات وبناء القدرات".
الجنيس والتقيّد بها.
واالنتهاك
ّ

مثال
�أظهر تقييم امل�شروع التجريبي ل ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت �أنّ �أع�ضاء ال ّلجنة التوجيه ّية ا�ضطلعوا �أي�ض ًا مبه ّمة
امل�ساءلة .ففي ظ ّل غياب بروتوكول ي�ستدعي �أن تز ّود الوكاالت �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية مبعلومات عن التحقيق ،ا�ستخدمت ال ّلجان
التوجيه ّية يف كلي املوقعني التجريبيني ا�سرتاتيج ّية ت�أثري الأقران بهدف ت�شجيع الوكاالت الزميلة على متابعة التحقيقات وم�شاركة
املعلومات بال�شكل املالئم .كما �أورد طاقم العمل امليداين �أ ّنه عندما يكون رئي�س �إحدى الوكاالت ع�ضوًا يف ال ّلجنة التوجيهية للحماية
اجلن�سي ،يتو ّلد ٌ
�ضغط اجتماعي يدفعهم للتفاعل مع ال�سكان املت�ضررين ب�أعلى م�ستوى من املهنية .
اجلن�سي واالنتهاك
من اال�ستغالل
ّ
ّ

املسؤولون عن التنسيق مع آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية

للمزيد من املعلومات عن املعايري املرج ّوة
التي يجب توافرها يف القامئني بالتنسيق
يف آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة ،راجع
الفصل املعنون "إرشاك الوكاالت اإلنسان ّية".

يضطلع بوظيفة التنسيق يف آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة موظفون ميدانيون ت ُعيّنهم
الوكاالت األعضاء املشاركة يف اآللية من ضمن موظفيها ،ويتلخّص دورهم بجمع الشكاوى
وتسجيلها .كام أنّهم مسؤولون ،متى تواصل معهم مقدّمو الشكاوى مبارشةً ،عن تلقّي
الشكاوى التي ت ُرفع شخص ًيا وتسجيل املعلومات باستخدام نظامٍ مو ّحد للتبليغ عن الحوادث (أنظر إىل منوذج التبليغ عن الحوادث يف امللحق
رقم  .)4باإلضافة إىل ذلك ،تقدّم جهات التنسيق الدعم يف خالل إجراء املشاورات املجتمعيّة وحمالت التوعية ودورات التدريب ومراقبة
الشكاوى .وينبغي عىل القامئني بالتنسيق يف املجال التقني أن يكونوا مد ّربني وملتزمني  ،وأن يشارك يف االجتامعات بصفة منتظمة ،وأن
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
يحرتموا رسيّة االدعاءات املتعلّقة باالستغالل
ّ
ّ

مثال
للمن�سقني يف بداية عمل ّية ت�صميم �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية،
ينبغي �أن حتدّد مواعيد االجتماعات الدور ّية ّ
ّ
املن�سقني .و�أظهر تقييم امل�شروع التجريبي للجنة الدائمة
على �أن ُيدرج االلتزام باجلدول الزمني �ضمن اخت�صا�صات ّ
امل�شرتكة بني الوكاالت يف ٍ
املن�سقني املع ّينني تقريب ًا ح�ضروا غالب ّية االجتماعات
ن�صف
واحد من مواقع التنفيذ �أنّ ما يقارب
ّ
فيما تغ ّيب الن�صف الآخ��ر ،وذلك �إ ّما ب�سبب العطل� ،أو تواجدهم يف �إج��ازة للراحة واال�ستجمام �أو �إج��ازات �أخ��رى� ،أو
ت�ضارب بني التزاماتهم يف الآل ّية والتزاماتهم امل� ّؤ�س�سية الأخرى .ومن �ش�أن
ب�سبب القيود املفرو�ضة على ال�سفر والتن ّقل� ،أو
ٍ
وتباعا على وكاالتهم ،و�آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية نف�سها.
املن�سقنيً ،
احل�ضور غري املنتظم �أن ي�ؤ ّثر مبا�شر ًة على فعال ّية ّ
الجنيس ومسؤولياتها بالنسبة إىل رشكاء التنفيذ رصيحة وملزمة إذا أضيف بند الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل
الجنيس واالنتهاك
 19تكون واجبات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
اتفاقات الرشاكة .ت ّم إدراج مناذج عن بنود عقود الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف امللحق رقم  .4راجع أيضاً بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
الجنيس" يف سياق هذا الدليل.
الجنيس واالنتهاك
( )2015والذي يدعو إىل إنفا ٍذ أقوى ملثل هذه البنود ،و"قسم بنود الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف العقود" يف فصل نشاطات وسياسات منع االستغالل
ّ
ّ
 20سواء أصبح رشكاء التنفيذ أعضا ًء يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أم ال ،يتو ّجب عىل كافة الشكاوى التي تتلقّاها آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تُتابع وتحال للمراجعة .للمزيد من املعلومات
الجنيس إىل التحقيق واملتابعة" يف سياق هذا الدليل.
الجنيس واالنتهاك
الجنيس إىل كيانات غري مشاركة ،أنظر إىل فصل "إحالة ادعاءات االستغالل
الجنيس واالنتهاك
عن إحالة ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

الجنيس  /آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية -دوره
الجنيس واالنتهاك
منسق الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
يف مراجعة الشكاوى
للمزيد من املعلومات عن املهام
ملنسق الحامية من االستغالل
املتعدّدة ّ
الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية
تقديم الشكاوى املجتمعيّة  ،راجع
الفصل املعنون "ضامن استدامة اآلليّة".

الجنيس يف آلية تقديم
الجنيس واالنتهاك
منسق الحامية من االستغالل
تقوم إحدى وظائف ّ
ّ
ّ
الشكاوى املجتمعيّة عىل مراجعة الشكاوى التي وصلت إىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة
املختصة وقسم مساعدة الضحايا .وتشكّل املراجعة املستقلّة للشكاوى
إلحالتها إىل الوكالة
ّ
وإحالتها إحدى أبرز وظائف آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة .فبصفتها الجرس الواصل بني
الجنيس
املجتمع والوكالة املسؤولة عن املتابعة (مثال الوكالة التي يعمل مرتكب أفعال االستغالل
ّ
كل شكوى وتحيلها وفق معايري موضوعيّة ،لتبقى
الجنيس املزعوم لديها) ،عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة أن تقيّم طبيعة ّ
واالنتهاك
ّ
مستقل مفهوم حياديّة آلية تقديم الشكاوى وموضوع ّيتها ،والذي
ّ
قابلة للمساءلة أمام الطرفني .وتع ّزز عمل ّية مراجعة الشكاوى من قبل فر ٍد
يكتيس أهمي ًة بالغة .كام أنّه ميكن تقييم الشكاوى عىل أساس مجموعة معايري مو ّحدة عىل خالف الوكاالت التي تطبّق معايري رسيّة لتلقّي
ٍ
حساسة ويش ّجع عمل ّية متابعة الشكاوى يف حينها.
التبليغ عن الشكوى .وأخ ًريا ،يقلّص حرص املراجعة
بشخص واحد خطر ترسيب معلومات ّ

معلومة

املنسق
الجنيس واالنتهاك
كام أوردنا يف الوصف الكامل ضمن الفصل املتعلّق بإحالة ادعاءات االستغالل
الجنيس ،يحدّد ّ
ّ
ّ
الجنيس
الجنس ،ويحيلها (إذا كانت الشكوى مرتبطة باالستغالل
الجنيس واالنتهاك
ما إذا كانت الشكوى تدّعي وقوع فعل االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس) ،ويس ّجل
واالنتهاك
الجنيس
باالستغالل
مرتبطة
الشكوى
تكن
مل
(إذا
ة
ي
واالنتهاك
الجنيس) أو يح ّولها إىل الجهات املعن ّ
ّ
ّ
ّ
منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية تقديم الشكاوى
الشكوى بهدف رصدها ومتابعتها .وليس من صالحية ّ
املجتمعيّة وال القامئني بالتنسيق يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعيّة إجراء التحقيقات يف شأن الشكاوى.

املنسق أن تحدّد بوضوح دوره يف تقييم الشكاوى و ذلك حفاظًا عىل الشفاف ّية أمام جميع األطراف (مقدّمو
وينبغي عىل اختصاصات ّ
املنسق
الشكوى ،الوكاالت املشاركة ،إلخ) .ويتابع ّ
نصائح
الحاالت املحالة ،ويس ّهل تقديم التعقيبات
مبا أنه ُعمل مؤ ّخ ًرا عىل تعزيز مسؤوليّات الحامية من االستغالل
للناجي/مقدّم الشكوى ،ولهذا ينبغي أن تكون
منسق الشؤون اإلنسان ّية ،مبا يف ذلك وضع آل ّيات
دور
يف
الجنيس
واالنتهاك
الجنيس
ّ
ّ
ّ
املنسق من خاللها مع
اإلجراءات التي يتواصل ّ
الجنيس ،عىل
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
وقوع
ادعاءات
وإحالة
شكاوى
تقديم
ّ
ّ
الوكاالت التي تجري التحقيق موضّ حة رصاح ًة يف
الجنيس يف آلية تقديم الشكاوى
الجنيس واالنتهاك
منسق الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
إجراءات التشغيل املوحدة آللية تقديم الشكاوى
منسق الشؤون اإلنسانيّة عىل اطّالع باألنشطة املنفّذة يف سياق
املجتمعيّة أن يبقي ّ
املجتمعيّة.
إحالة االدعاءات.

مثال

الجنيس يف أثيوبيا هيكلية "تبادل
الجنيس واالنتهاك
اختارت آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية للحامية من االستغالل
ّ
ّ
املعلومات" ملراجعة الشكاوى ،وهي عبارة عن هيئة مك ّونة من القامئني بالتنسيق يف آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة من
جميع الوكاالت املشاركة .واستُخدمت اجتامعات تبادل املعلومات الدوريّة كوسيلة ليجتمع ممثّلو الوكاالت ويتناقشوا يف اتجاهات
الجنيس واالنتهاك
الجنيس وقضاياه يف املجتمع ،وليضعوا اسرتاتيج ّية لنشاطات الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
ّ
الحساسة .وأفضت
الجنيس .ولغرض مراجعة الشكاوى ،اختري عضوان أو ثالثة عىل أساس التداول للح ّد من الكشف عن املعلومات ّ
ّ
الحساسة) بني الوكاالت.
هيكل ّية "تبادل املعلومات" إىل مراجعة الشكاوى بصورة مستقلة ،وشكّلت مساحة لتبادل املعلومات (غري ّ
ومنذ إنجاز املرشوع التجريبي ،أشارت الدوائر القانونية التابعة للوكاالت إىل أ ّن سياساتها الداخليّة لن تساند هيكليّة مراجعة شكاوى
منسق آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية مبه ّمة مراجعة الشكاوى وإحالة اإلدعاءات
مشرتكة بني الوكاالت .عوضاً عن ذلك ،سيضطلع ّ
ٍ
لتول الشكاوى يف امللحق رقم .)4
بشخص واحد (راجع الرسم البياين ّ
بهدف حرص معرفة تفاصيل القض ّية

٣٣

٣٤

الف�صل الأ ّول :و�ضع البنية التحتية لآلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

عنرص استعراض األقران يف مراجعة آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
منسق الحامية من
متثّل املراجعة املستقلة للشكاوى من خالل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة أداة مساءلة للوكالة .ويكون ّ
الجنيس يف آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية مضطلعاً بدور متابعة الشكوى مع الوكالة التي يعمل الشخص
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
أي خطوات لوقف االستغالل أو االنتهاك الحاصل .وفيام أ ّن القدرة عىل
موضوع الشكوى لصالحها ،والحثّ عىل اتخاذ التدابري يف حال مل تتّخذ ّ
الخاصة بها ،ميكن أن يؤدّي وجود هيكل ّية
املتابعة مع الوكالة املعن ّية تعتمد عىل تعاون الوكالة وإجراءات معالجة القض ّية /حامية البيانات
ّ
الرمزي.
مراجعة مستقلّة دور اإلرشاف
ّ

إجراءات التشغيل املو ّحدة

كل آلية لتقديم
يجب تبيان الربوتوكوالت واإلجراءات واألدوار واملسؤوليات املحدّدة ووسائل التواصل والتعاون بني الوكاالت املشاركة بوضوح يف ّ
الشكاوى املجتمعيّة ،وذلك ضمن إجراءات التشغيل املوحدة .ويجب أن تق ّرها اللّجنة التوجيهية آللية تقديم الشكاوى املجتمعيّة يف خالل
ٍ
يبي بوضوح أعامل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة أن يزيد من سالمة
املراحل األوىل من عمليّة تصميمها .فمن شأن وجود
مستند رصيح ّ
اآللية وفعاليّتها ،وأن يش ّجع الشفافية ومساءلة كافة األطراف املعنيّة .وينبغي أن تتكامل إجراءات التشغيل املو ّحدة مع السياسات الداخليّة
الخاصة
لكافة الوكاالت املشاركة ،وأن تدمج املعلومات املستخلصة من املشاورات املجتمع ّية ،وأن تأخذ يف االعتبار مسائل السالمة واألمان
ّ
مبوقع االستجابة .ويتحتّم عىل إجراءات التشغيل املو ّحدة أن ترتكز عىل منوذج إجراءات التشغيل العاملية املوحدة ،وأن تُص ّمم مبا يتناسب مع
املحل حيث ستنفّذ اآلل ّية ،آخذ ًة يف االعتبار عىل سبيل املثال السكان املترضرين ،والبنية التحتية للمساعدة ،والوكاالت األعضاء التي
السياق ّ
تعمل ضمن السياق اإلنساين املحيل.

من الرضوري أن تعرف
إجراءات التشغيل العاملية املوحدة :و�ضعت ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت �إج��راءات الت�شغيل
العاملية املوحدة املعن ّية بالتعاون امل�شرتك بني الوكاالت حول �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية (راج��ع امللحق رقم )3
و�أق ّرتها ،وذلك بهدف تو�ضيح كيف ميكن للوكاالت �أن تتعاون يف �آليات تقدمي
ال�شكاوى امل�شرتكة ،مع الإبقاء على االلتزام ب�سيا�ساتها الداخلية .ومن �ش�أن للمزيد من املعلومات األساسية حول
مــبــادرة إجـــراءات التشغيل العاملية
هذه الإجراءات التي اتفقت عليها وكاالت اال�ستجابة الإن�سان ّية الدول ّية �أن ت�س ّهل املوحدة  ،راجع مقدمة هذا الدليل.
و�ضع �إجراءات الت�شغيل املوحدة على ال�صعيد القطري.
املهم �إدراج ما يلي يف �إجراءات الت�شغيل املوحدة لك ّل
إجراءات التشغيل املوحدة آللية تقديم الشكاوى املجتمع ّية :من ّ
�آلية تقدمي �شكاوى جمتمع ّية:
ّ
املن�سقون� ،إل��خ) ،وبرامج
التوجيهية،
جنة
ل
ال
أع�ضاء
�
(
املجتمعية
ال�شكاوى
تقدمي
ة
ي
آل
�
لي
�y yأدوار وم�س�ؤوليات مم ّث ّ
ّ
االجتماعات.
اجلن�سي و�إحالتها (مبا فيها تلك التي تطال
اجلن�سي واالنتهاك
y yبروتوكوالت مراجعة ال�شكاوى املعن ّية باال�ستغالل
ّ
ّ
�شريك تنفيذ ووكالة غري م�شرتكة يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية ،و�شكاوى جمهولة امل�صدر) ،وكذلك مراجعة
اجلن�سي التي ت�صل �إىل الآل ّية وحتويلها.
اجلن�سي واالنتهاك
ال�شكاوى غري املتعلقة باال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
y yمعلومات االت�صال بالوحدات� ،ضمن ك ّل وكالة م�شرتكة ،التي تتل ّقى ادّعاءات اال�ستغالل
ّ
وحت ّقق فيها.
اجلن�سي �إىل خدمات ال�ضحايا يف
اجلن�سي واالنتهاك
�y yإج��راءات لتقييم ال�شكاوى و�إحالة الناجني من اال�ستغالل
ّ
ّ
املوقع ،مبا يف ذلك حتديد ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن تقييم احلاجات ،ومقدّمو اخلدمات ذات ال�صلة
يف املوقع.
y yالأطر الزمنية التي �ستعمل �ضمنها �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية ،كاملواعيد النهائية لتقدمي التعقيبات �إىل مقدّم
ال�شكوى /الناجي ،ولإحالة االدعاءات �إىل الوكالة املعن ّية.

التحدّ يات

�إعداد البنية التحت ّية لآل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
التوصيات

يف حني أنّ هناك عددًا كبريًا من املصادر والتوجيهات عن كيف ّية وضع آل ّيات تقديم شكاوى مشرتكة،

نقصا يف الكتابات التي تتناول أفضل املامرسات للتعاون املشرتك بني الوكاالت عند وضع آل ّية تقديم
نجد ً
شكاوى مشرتكة و تسيريها  .ويف غياب توجي ٍه مامثل ،أىت التعاون بني الوكاالت عىل معالجة قضايا االستغالل

الجنيس ،والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وذلك إليضاح
الجنيس واالنتهاك
مؤسسسية توضّ ح الفارق بني االستغالل
يجب إجراء تدريبات ّ
ّ
ّ
دور اآلل ّية ونطاق عملها ،وتفريقها عن آل ّيات تقديم الشكاوى و تلقي التعقيبات القامئة .ويعدّ هذا التمييز رضوريًا يك تعمل اآلل ّيات م ًعا من
دون وجود التباس.

يجب عىل اإلجراءات املوضوعة كتاب ًيا إلدارة آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تتناول رصاح ًة أدوار الجهات الفاعلة يف اآلل ّية ومسؤول ّياتها،
وأن تحدّ د بوضوح العمل ّيات اليوم ّية لآلل ّية .ويجب عىل الوكاالت املشاركة جميعها أن تؤدّي دو ًرا ناشطًا يف تصميم اآلل ّية ح ّتى يتشارك أصحاب
املصلحة الفهم نفسه لآلل ّية.

الجنيس مج ّز ًأ.
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ

االجتامعي :يف حني
الجنيس والعنف القائم عىل أساس النوع
الجنيس واالنتهاك
الخلط بني االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس تطال املستفيدين ويُقدم عليها العاملون يف املجال اإلنسا ّين،
الجنيس واالنتهاك
أنّ أفعال االستغالل
ّ
ّ

الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي اللذين
االجتامعي ،العنف
يشمل العنف القائم عىل النوع
ّ
ّ
التباسا عند
يستهدفان األشخاص جمي ًعا (ومن ضمنهم املستفيدين) .وميكن أن يوجِ د هذان املفهومان
ً

تصميم الربنامج وتحديد األدوار ألنّهام مرتابطان بشكلٍ وثيق.

تؤثّر املشاركة غري املنتظمة يف اجتامعات القامئني بالتنسيق لدى اآلل ّية عىل فعالية كل فرد من القامئني

ككل.
بالتنسيق واآلل ّية ّ

يكون عاد ًة من غري الواضح بالنسبة للموظفني امليدانيني كيف ّية التوفيق بني التعاون مع اآلل ّيات
الجنيس ومعالجة
الجنيس واالنتهاك
املؤسسية املعن ّية باالستغالل
املشرتكة من جهة وااللتزام بسياساتهم ّ
ّ
ّ

يجب إيجاد حلولٍ عرب املناقشة الجامع ّية ملعالجة مستوى الحضور املنخفض ،مثل وضع أساليب بديلة التخاذ القرارات عندما ال يكون املشارك
معي لعقد االجتامعات و/أو اتخاذ القرارات (وجوب حضور ممثلني من خمس وكاالت عىل سبيل
رضا يف االجتامع ،واالتفاق عىل توافر نصاب ّ
حا ً
املثال) ،وتقديم معلومات تحديثية بشكلٍ منتظم إىل اللّجنة التوجيه ّية عالية املستوى املسؤولة عن اإلرشاف.
توفّر إجراءات التشغيل العامل ّية املوحدة املعن ّية بالتعاون املشرتك بني الوكاالت حول آل ّيات تقديم الشكاوى املجتمع ّية منوذ ًجا آلل ّيات تقديم
الجنيس وحامية البيانات .ويجب أن يستخدم
الجنيس واالنتهاك
الشكاوى املشرتكة يتوافق مع سياسات الوكاالت املعن ّية بالتبليغ عن االستغالل
ّ
ّ

القضايا من جهة أخرى.

املوظفون امليدانيون هذه اإلجراءات عند وضع آل ّية تقديم شكاوى مجتمع ّية قُطريّة وتسيريها  .ويجب عىل إجراءات التشغيل املوحدة املعن ّية
باآلل ّية أن تراعي السياق ّ
املحل ،فعىل سبيل املثال قد تختلف سبل اإلحالة بحسب توافر مقدّ مي الخدمات يف املوقع.
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الق�سم ب .هيكلة �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

أفضل املامرسات
ال ب ّد أن تتخّذ الوكاالت األعضاء يف آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية قرارها بشأن املجال األسايس آلل ّية
فضل عن سالمة املجتمع ورغباته.
تقديم الشّ كاوى ،مع األخذ يف االعتبار الشّ واغل اللّوجستيّة ً
تكمن إحدى أوىل خطوات تصميم آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة يف ات ّخاذ القرار حول ما إذا كان يجب أن تركّز اآلليّة بشكل حرصي عىل
الجنيس والشّ كاوى العامة حول سوء سلوك املوظّفني ،أم أنها تشمل أيضً ا مسائل أوسع نطاقًا
الجنيس واالنتهاك
تلقّي ادّعاءات االستغالل
ّ
ّ
ات وسلبيّ ٍ
كل من النموذجني عىل إيجابيّ ٍ
ات ،لكن ما يجب أال يغيب عن بالنا هو أنّه ال توجد
تتعلّق باملساعدة/الربامج اإلنسانيّة .يشتمل ُّ
رضرين ،ويعمل باالستناد إىل وقائع الوضع
مقاربة "صحيحة" – فالتّصميم ّ
الصحيح هو الذي يقدّم وسيل ًة آمن ًة ومتاح ًة لجميع ّ
السكّان املت ّ
اإلنساين يف املوقع ،مثل قدرات العاملني يف املجال اإلنساين  ،وآليات تقديم الشّ كاوى القامئة ،ومستوى اإلملام بالقراءة والكتابة ،وثقافة املجتمع
من حيث التّعامل مع املظامل.

معلومة

إ ّن تحديد مجال آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية هو قرار تتّخذه اللّجنة التّوجيه ّية بالتّشاور مع املجتمعات عىل
الخاصة باملوقع/البلد ،وتندمج مع
املحل ،وتل ّبي الحاجات
السياق ّ
ّ
املستوى امليداين ،حتّى تراعي آلية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية ّ
غريها من آليات التبليغ/تلقي التعقبات .
الحل األبسط هو األفضل .فال يجوز أن تفيض آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية إىل ارتباك
ومن الدّروس املستحسن إبقاؤها يف األذهان هي أ ّن ّ
تبسط آليّة تقديم
رضرين واألطراف املعنيّة ألنّها قامئة عىل نظام بريوقراطي فائق التّعقيد و/أو نظام مزدوج  ،بل يجب أن ّ
ّ
السكّان املت ّ
الجنيس التي تصل إىل
الجنيس واالنتهاك
الشّ كاوى املجتمعيّة وسائل التبليغ عىل املستفيدين ،وتس ّهل إحالة ادّعاءات املتعلقة باالستغالل
ّ
ّ
وحدات التّحقيق يف الوكاالت املعنية .سيح ّد هذا األمر إذًا من ارتباك املستفيدين فال يُثقل كاهلهم
باآلليّات املوجودة ،راجع الفصل
بخيارات تلقّي الشّ كاوى كام سيقلّص نفقات آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة وجهود املوظّفني من
املعنون “إعــداد البنية التّحت ّية
آلليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة”.
الصفر.
خالل االندماج مع اآلل ّيات القامئة ً
أصل بدالً من البدء من ّ

والسلب ّيات
اإليجاب ّيات ّ

والسلبيّات التي يجب أخذها يف االعتبار يف ثالثة مجاالت مختلفة آلليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة:
نذكر يف ما ييل اإليجابيّات ّ

مخصصة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس:
آل ّية ّ
تلقي آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة فقط للشّ كاوى املتعلّقة بحوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس:

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

اإليجاب ّيات:
الجنيس دون سواها يسمح لألطراف املعن ّية بتكريس كامل اهتاممها ومواردها لهذه
الجنيس واالنتهاك
التكيز عىل قضايا االستغالل
•إ ّن ّ
ّ
ّ
ٍ
ورصد أسهل و تعديل أفضل للمرشوع.
الصلة،
القضيّة فحسب ،أألامر الذي سيسمح ببذل املزيد من الجهود يف أنشطة الوقاية ذات ّ
الجنيس ،األمر
الجنيس واالنتهاك
•البساطة :سيعلم املستفيدون املكان املحدّد الذي عليهم التو ّجه إليه لتقديم الشّ كاوى بشأن االستغالل
ّ
ّ
الذي سيمكّن من أن يش ّجع عمليّة التبليغ.
الخاصة املستقلّة.
الجنيس من خالل آليّتها
الجنيس واالنتهاك
•تتمثل أهميّة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
يتعي عىل األطراف املعن ّية بآل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية فعله هو تنظيم سياسات الوكالة وإجراءاتها املتعلّقة بالحامية من
• ّ
كل ما ّ
الجنيس من أجل تسهيل التّنسيق بني الوكاالت.
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ

السلب ّيات:
ّ
الجنيس بشكل حرصي ،واإلعالن عنها
الجنيس واالنتهاك
الخاصة بالحامية من االستغالل
• إ ّن إنشاء آل ّيات تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية
ّ
ّ
ّ
فكل من يحاول الوصول إىل آليّة تقديم الشّ كاوى
رضرين عن التبليغ خوفًا من وصمة العار والثّأرّ .
بهذا الشّ كل ،قد يثني ّ
السكّان املت ّ
الجنيس مام يجعله عرضة ألعامل انتقاميّة مبارشة قد يرتكبها عاملو اإلغاثة أو
الجنيس واالنتهاك
سيصبح اسمه مرتبطًا باالستغالل
ّ
ّ
أعضاء املجتمع ،أو للوصمة االجتامعي  ،أو لرفض املجتمع .ان مجرد الوصول العلني إىل هذه اآلليّة أن يعرض للخطر الرسية والتحفّظ
الضوريّني لدى الكشف عن مثل هذه االنتهاكات.
ّ
الجنيس واالنتهاك
الجنيس عن قضايا أخرى يص ّعب من تعميم الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
• إ ّن فصل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس عىل برامج املساعدة اإلنسانية العا ّمة.
ّ
حساسة و/أو مشحونة اجتامع ًيا ،ما يهدّد
واحدة
ة
ي
قض
تتناول
عندما
احات)
رت
االق
(كصناديق
ة
ي
املاد
التبليغ
قنوات
تدمري
احتامل
• يزداد
ّ
ّ
ّ
قدرة آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية عىل إنشاء قنوات تبليغ آمنة ومتاحة للجميع.
لكل نوع من أنواع الربامج اإلنسانية وقضايا سوء سلوك املوظّفني أمر مربك ألفراد املجتمع واملوظّفني،
• إ ّن إنشاء آليّات منفصلة ّ
ويستهلك موارد كثرية (برشيّة وماليّة) ،وهو عمل مزدوج  ،وقد يوجد نسب استجابة غري متّسقة ،ما يهدّد مصداقيّة املجتمع اإلنساين
وقدرته عىل تعدياللربامج.

آل ّية سوء سلوك املوظّفني
تتلقّى آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة الشّ كاوى بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،واالحتيال ،والفساد وغريها من قضايا سوء
السلوك:
ّ

اإليجابيّات:

كل أنواع سوء سلوك املوظّفني عمل ّية التبليغ عرب الح ّد من عدد خيارات التبليغ.
•يس ّهل وجود آل ّية واحدة تتناول ّ
•تسمح اآلل ّية التي تركّز بشكلٍ حرصي عىل سوء سلوك املوظّفني بدالً من قضايا املساءلة الشّ املة باستجابة هادفة أكرث من خالل العمل
خاصة مبساءلة املوظّفني.
عىل قض ّية مواضيع ّية واحدة ّ
الجنيس
الجنيس مع غريها من قضايا سوء سلوك املوظّفني تعميم الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
•يس ّهل الجمع بني االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس.
واالنتهاك
ّ

السلبيّات:
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
املخصصة لالستغالل
• إ ّن خطر الوصم بالعار والثّأر الذي يواجه مستخدمي آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ّ
ّ
ّ
كل من املوظّفني واملجتمع أ ّن مقدّم الشّ كوى يبلغ عن سوء سلوك املوظّفني.
هو نفسه الذي يواجه مستخدمي هذه اآلليّة ،إذ يعلم ّ
كل أنواع الشّ كاوى ،قد تس ّبب ارتباكًا بشأن املكان الذي عىل الشّ خص
• إ ّن اآلل ّية التي تتلقّى بعض الشّ كاوى من املستفيدين ،لكن ليس ّ
كل نوع من الشّ كاوى.
التو ّجه إليه للتبليغ عن ّ

٣٧
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الف�صل الثاين :نطاق �آل ّية تقدمي ّ
خم�ص�ص لال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �أم ال؟
ال�شكاوى املجتمع ّيةّ :
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها
دعم كافيًا من املوظّفني العاملني يف املجال اإلنساين الذين يهدّدهم وجود آليّة مص ّممة
• قد ال تتلقّى آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ً
لإلرشاف عىل سلوكهم والتبليغ عنه .وقد يسبّب ذلك أيضً ا توتّ ًرا بني موظّفي االستجابة اإلنسانيّة يف املوقع و املوظفني القامئني بالتنسيق
لدى آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية الذين قد يُنظَر إليهم وكأنّهم يحكمون عىل سلوك أقرانهم.
• إ ّن محاولة معالجة قضايا متعدّدة قد تح ّد من فاعل ّية املوظّفني ،ما يجرب القامئني بالتنسيق يف آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية عىل
خاصة واكتساب خربات محدّدة يف جميع قضايا سوء سلوك املوظّفني.
تعلّم مهارات ّ
الصلة،
السياسات ذات ّ
السلوك املعمول بها يف الوكالة وغري ذلك من ّ
• بزيادة مجال آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ،يزداد تن ّوع قواعد ّ
األمر الذي يزمين د صعوبة التّنسيق بني الوكاالت.
خاصة ،قد "تطغى" شكاوى أخرى عىل شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
• بدون آل ّية ّ

آل ّية واسعة ال ّنطاق للمساءلة و تلقي التعقيبات

تتلقّى آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية الشّ كاوى بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وسوء سلوك املوظّفني ،وشكاوى أخرى متعلّقة
والسلع غري الغذائ ّية ،إلخ:).
والصف ّ
بالربنامج (املياه ّ
الصحي وال ّنظافة ،واملأوى ،والحاميةّ ،

اإليجاب ّيات:

بحق ال ّناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومقدّمي الشّ كاوى يف هذا اإلطار.
•انخفاض خطر الوصم بالعار والثّأر ّ
رضرون نتيجة الخيارات املتعدّدة حول مكان
•آليّة بسيطة بفضل جمع ّ
كل الشّ كاوى املرتبطة بالربنامج م ًعا – لن يرتبك ّ
السكان املت ّ
تقديم الشّ كاوى.
الخاصة مبشاريع أخرى ،وقد يسهل أكرث عىل الجهات
•تع ّزز آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية القدرة عىل تشارك موارد تدابري املساءلة
ّ
املانحة بشكل عام متويل آليّة أوسع نطاقًا.
•قد يس ّهل جمع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مع قضايا أخرى تابعة للربامج تعميم الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس .و قد يكون من األسهل دمج الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس حيث ال يجري التّعامل معها كقض ّية منفردة؛
فجعل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس جز ًءا من آل ّية مساءلة واسعة النطاق يسمح بأن تشكّل الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس جز ًءا من مناقشة مجمل الربامج .

السلب ّيات:
ّ

•ازدياد خطر تضارب سياسات الدّاخل ّية للوكالة بشأن املساءلة مام يجعل التّنسيق بني الوكاالت وإدارة الشّ كاوى أكرث صعوبة.
•قد تح ّد كرثة القضايا من فاعليّة آليّة تقديم الشّ كاوى املشرتكة ،كام أن كميّة التعقيبات و األراء الواردة من املجتمع و التي يجب
تقييمها بهدف تحديد االدّعاءات املرتبطة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس قد تسبّب يف التأخري.
•ازدياد خطر أن "تطغى" شكاوى أخرى عىل شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وكذلك خطر عدم التن ّبه إليها.

تشري الخربة املكتسبة من برامج سابقة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل أ ّن مجال تناول آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية
الصادرة
السالمة والثقة يف الوصول إىل اآلل ّية .و تشري التّقارير ّ
للشّ كاوى يجب أن يكون واس ًعا بهدف الحصول عىل أكرب قدر ممكن من ّ
عن الوكاالت املمثَّلة يف مؤمتر رشاكة املساءلة اإلنسانيّة للعام  2014الذي حمل عنوان "هل تنجح آليّات تقديم الشّ كاوى؟" إىل أ ّن آليّات
يصا لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ال تنجح بالقدر نفسه الذي تعمل به آليّات تقديم الشّ كاوى املنشأة
خص ً
تقديم الشّ كاوى املص ّممة ّ
لتلقّي الشّ كاوى بشأن تقديم الخدمات يف املنظّامت وكذلك سلوك ممثّليها .و تشري أيضً ا الخالصة الوافية للمامرسات املتعلّقة بآل ّيات تقديم
الصادرة يف  2012إىل أ ّن دمج الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آل ّية أكرب لتقديم الشّ كاوى هو "مامرسة
الشّ كاوى املجتمع ّية ّ
ستحسن عدم حرص آليّة تقديم الشّ كاوى باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أو سوء سلوك املوظّفني فحسب".
جيّدة" ،وإىل أنّه يُ
َ

ّ
ال�شواغل العمل ّية
بالسلبيّات يف ما سبق ذكره ،سينظر التّخطيط األسايس أيضً ا يف مدى اتّساع مجال آليّة تقديم الشّ كاوى
فضالً عن مقارنة اإليجابيّات ّ
املجتمع ّية .عىل سبيل املثال:
• كم عدد الوكاالت املشاركة يف آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية (املؤث ّرة عىل قدرة جهة التنسيق املشرتكة)؟
• ما هو حجم االستجابة اإلنسان ّية الكاملة (املؤث ّرة عىل مدى الطلب عىل آل ّية املساءلة الربنامج ّية واسعة ال ّنطاق)؟
املؤشات األول ّية؟
• ما هي درجة انتشار االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع ،انطالقا من ّ
• ما هو موقف املجتمع من مناقشة قضايا االنتهاك الجنيس ومن التبليغ إىل أشخاص غرباء؟

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

خالصة القول
إ ّن مجال آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة هو يف نهاية املطاف خيار األطراف املعنيّة بآليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة التي تأخذ يف عني
رضر وحاجاته فضالً عن الشّ واغل العمليّة املحليّة .وسواء أكانت آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة مص ّممة لتناول
االعتبار رغبات املجتمع املت ّ
السلوك واملساءلة ،ال ب ّد
شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس دون سواها أم جرى توسيع نطاقها لتشمل قضايا أخرى متعلّقة بسوء ّ
من اتّباع ثالث مامرسات:
مخصصة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" .فقد بينت التجربة أن املستفيدين أقل ميالً
1.1ال يجوز لآللية أن تعلن نفسها "كآل ّية ّ
حساسة دون سواها ،كاالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،خوفًا من الوصم
لتقديم الشكاوى من خالل قناة تبليغ تركّز عىل قض ّية ّ
بالسالمة ،ومجموعة من العراقيل األخرى.
االجتامعي  ،وملخاوف متعلّقة ّ
رضر وكذلك التّدريبات التي يخضع لها موظّفو الوكاالت األعضاء يف آليّة تقديم الشّ كاوى
2.2يجب عىل أنشطة إذكاء الوعي للمجتمع املت ّ
املجتمعيّة أن تكون واضحة بشأن مجال آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة وقدراتها .فال ب ّد أن يفهم املستفيدون وموظّفو الوكالة الهدف
املحدّد الذي ُص ِّم َمت من أجله آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ،وما نوع الشّ كاوى التي ميكن تقدميها.
بغض ال ّنظر عن املجال املتوقع آللية تقديم الشكاوى ،ال ميكن أن تتحكّم آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية يف أنواع الشّ كاوى التي
ّ 3.3
يقدّمها املستفيدون .وتوضح املامرسة أ ّن أكرثيّة الشّ كاوى املقدَّمة ستتمحور حول قضايا
غري متعلّقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .لذلك ،ال ب ّد أن يكون آلل ّية تقديم
للمزيد من املعلومات عن تسجيل
الشّ كاوى غري املرتبطة باالستغالل
الشّ كاوى املجتمع ّية وسائل لتسجيل الشّ كاوى األوسع نطاقًا املرتبطة بالربامج وإحالتها إىل
الجنيس واالنتهاك الجنيس ،مبا يف ذلك
الصحي وال ّنظافة ،املأوى،
والصف ّ
الوكالة أو الكتلة املعنيّة ،عىل سبيل املثال كتلة املياه ّ
املتابعة ،راجع الفصل املعنون "ال ّرصد
والتّقييم ،مع ضبط الربنامج".
رضرين.
إلخ ،.ملتابعتها ،وإال فستخرس مصداقيّتها يف نظر ّ
السكان املت ّ

أدوات
السكّان املحليّون
•إ ّن التّشاور مع املجتمعات ،بالشّ كل املوضح يف هذا الدليل ،سيحدّد نوع آليّات تقديم الشّ كاوى التي يرتاح ّ
الستخدامها.
•إ ّن مطبوعات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،مثل الخالصة الوافية للمامرسات املتعلّقة بآليّات تقديم
الصادرة يف العام  ،2012وتقرير مؤمتر الرشاكة حول املساءلة اإلنسانيّة لعام  2014بعنوان "هل تنجح
الشّ كاوى املجتمعيّة ّ
السابقة من حيث تحديد مجال
آل ّيات تقديم الشّ كاوى؟" ،تز ّودنا بتفاصيل حول تجارب آل ّيات تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية ّ
الشّ كاوى التي ستتلقّاها.
الجنيس واملعيار اإلنساين األسايس للنوع ّية واملساءلة تشمل
الجنيس واالنتهاك
•إ ّن املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
التزامات العمل الجامعي ،األمر الذي قد يساعد األطراف املعن ّية عىل ضامن املشاركة بآل ّية أوسع نطاقًا.
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التحدّ يات

التوصيات

الشّ كاوى املجتمع ّية إىل التزامات الوكالة الدّ اخل ّية بالعمل املشرتك عىل مشاريع املساءلة ،مثل املعايري التشغيل ّية
الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واملعيار اإلنساين األسايس.

عندما تحاول الوكالة مقاومة ال ّتنسيق بشأن وضع آل ّية مساءلة واسعة ال ّنطاق ،يجب أن تنظر آل ّية تقديم

الوعي وتشمل أهم ّية التبليغ عن حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املعروفة أو املشتبه بها ،وما
ميكن توقّعه بعد تقديم الشّ كوى.

الشّ كاوى املجتمع ّية للتع ّرف عىل شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومعالجتها.
خاصة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس تهدف إىل إذكاء
ويجب تنظيم فعاليات ودورات تدريب ّية ّ

خاص من الشّ كاوى التي ميكن تقدميها ،وال بدّ من تدريب جميع القامئني بالتنسيق لدى آل ّية تقديم
الجنيس واالنتهاك الجنيس بوضوح كنوع ّ

عند دمج االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف نظام شامل لتقديم الشّ كاوى ،ال بدّ من تحديد االستغالل

وعىل أن يكون مقدّ م الشّ كوى مدركًا لدور آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية وحدودها.

ال ّنظر عن املجال املتوقع آللية تقديم الشكاوى .وإذا كانت آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية تفتقر إىل القدرة عىل
رصد املستوى والجودة ملا يحصل عليه مقدّ م الشّ كوى من متابعة و تعليقات ،يجب الحرص عىل إدارة التوقّعات

بغض
تصميم وتطبيق نظام إلحالة الشّ كاوى إىل الوكالة /الكتلة/منتدى املساءلة املناسب(ة) للمتابعةّ ،

ت�صميم جمال �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية

رضرون مجموعة
ّ
بغض ال ّنظر عن مجال تركيز آلية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،سيقدّ م ّ
السكّان املت ّ
واسعة من الشّ كاوى ،مبا يف ذلك تلك املتعلّقة بتوزيع الطّعام ،وإعادة ال ّتوطني ،إلخ.

مع أنّ املجال األوسع قد يكون أكرث كفاءة وقد يعالج عددًا أكرب من حاجات املستفيدين ،يربز خطر

أن تطغى شكاوى أخرى عىل شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أو أن يجري التقليل من أهم ّية

هذه األخرية.

الصعوبة يف تنسيق
قد تكون الوكاالت أكرث تر ّددًا يف ال ّتعاون بشأن آل ّية مساءلة أوسع نطاقًا إذ تزداد ّ

سياسات الوكاالت الدّ اخل ّية.

٤٠

٤١

الق�سم ب .هيكلة �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

أفضل املامرسات
تعترب قنوات التبليغ اآلمنة واملتاحة للجميع رضوريّة لتمكني مق ّدمي الشّ كاوى وتشجيعهم عىل التق ّدم
فرصا
والتبليغ برسيّة ،بدون الخوف من الثأر أو الوصم بالعار .وسيعطي التّصميم املناسب جميع مق ّدمي الشّ كاوى ً
متساوية يف التبليغ وتخطّي الحواجز الثّقاف ّية ،واالجتامع ّية واملاديّة.
يجب إنشاء آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة بحيث يشعر مقدّمو الشّ كاوى بالحريّة واألمان لرفع الشّ كاوى إىل آليّة تقديم الشّ كاوى
املجتمعيّة .ويكمن أحد أه ّم عنارص تصميم آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة يف إيجاد وسائل متكّن مقدّمي الشّ كاوى من تقديم االدّعاءات
املتعلّقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

رضر
قنوات التبليغ للمجتمع املت ّ

رضرين مبجموعة واسعة
أ ّوالً وقبل ّ
يتعي عىل آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة إنشاء عدّة قنوات للتبليغ بهدف تزويد ّ
كل يشءّ ،
السكّان املت ّ
من الخيارات لتقديم الشّ كاوى.
•يجب أن يكون التبليغ الشّ خيص املبارش أحد نقاط الدّخول ،كتبليغ الجهة القامئة بالتنسيق لدى آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية يف
وكالة مع ّينة ،أو املوظّفني يف مركز للعنف القائم عىل النوع االجتامعي /مركز املرأة أو مرفق ط ّبي ،أو أعضاء/قادة املجتمع املد ّربني
عىل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
•يجب أن يكون املستفيدون قادرين عىل التبليغ عن حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بشكل شفوي وخطّي ،مبا يف ذلك
تقديم شكاوى مجهولة املصدر  ،21مثالً من خالل صندوق لالقرتاحات.
•عىل آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة استكشاف إمكانيّة استخدام تكنولوجيا املعلومات (عند توافرها) ،أي من خالل الرسائل القصرية،
الساخنة أو الربيد االلكرتوين.
أو الخطوط الهاتفيّة ّ
سيكون عىل آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية أن تحدّد يف وقت مبكر الحواجز التي تصطدم بها عمل ّية تقديم الشّ كاوى ،وأن تجد سبالً
لتخطّيها .ومن األمثلة عن هذه الحواجز:

•الحواجز املاديّةُ :ي َنع الأ�شخا�ص من الو�صول �إىل مكتب الوكالة الإن�سان ّية� ،أو �أ ّنهم غري قادرين على الو�صول �إليه ب�سبب
الإعاقة �أو ّ
ال�صعبة؛
الظروف ّ
•الحواجز الثّقافيّة :قد ال يكون تقدمي ّ
ال�شكاوى مقبو ًال يف بع�ض ال ّثقافات؛
السالمة الشّ خصيّة :قد يخ�شى الأ�شخا�ص العقاب �أو و�صمة العار يف حال تقدّموا ب�شكوى؛
• ّ
•التّهميش :قد ت�ستثنى بع�ض الفئات ّ ،
يجر ت�صميمها مع �أخذ حاجاتهم بعني
كال�شباب �أو الأم ّيني ،من الآل ّية يف حال مل ِ
االعتبار.

رضرة تفضّ ل وسائل لتقديم شكاوى مجهولة املصدر ،يجب أن تدرك األطراف املعنيّة أ ّن قدرة الوكاالت عىل
 21يف حني ت ُظهِر التّجارب ّ
السابقة أ ّن املجتمعات املت ّ
الخاصة بالوكاالت وستعتمد عليها.
املؤسسيّة
ّ
معالجة الشّ كاوى املجهولة املصدر والتّح ّري عنها ستتأث ّر بسياسات التّحقيق ّ

٤٢

الف�صل الثالث :قنوات �آمنة ومتاحة للجميع للتبليغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

أهم ّية تعدّ د القنوات
إ ّن االفتقار إىل قنوات تبليغ آمنة ومتاحة الجميع قد يق ّوض بدرجة كبرية نجاح آل ّية تقديم
الشّ كاوى املجتمع ّية .فسيعني عدم اللّجوء إىل اآلل ّية أ ّن ال ّناجني ضعفاء ،أو يشعرون بالضّ عف،
السلب ّية املرتت ّبة عىل التبليغ ،مثل خطر وصمة العار الفعيل و/أو املتص ّور يف حال
إزاء العواقب ّ
الصحيح .وهم لن يثقوا بالقنوات املوجودة وقد يخشون
مل تكن نقاط الدّخول رسيّة ويف مكانها ّ
استخدامها ،األمر الذي يجعل القنوات عدمية الجدوى .باإلضافة إىل ذلك ،قد تؤدّي قنوات
السيّة ،األمر الذي قد يع ّرض ال ّناجني لوصمة العار أو
رسب املعلومات ّ
التبليغ غري اآلمنة إىل ت ّ
لألذى من جديد ،فضالً عن املجازفة مبصداقية آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة يف نظر املجتمع.

نصائح

يــجــب الــتّــشــاور
مع املجتمع بشأن آل ّية تقديم
الشّ كاوى املجتمع ّية مع تشجيع
مشاركة األشخاص الناشطة يف آل ّية
تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية ،يف
مرحلتي التّصميم والتّطبيق عىل
ح ّد سواء ،بهدف ضامن مشاركة
املجتمع يف آل ّية تقديم الشّ كاوى
املجتمع ّية بشكل عام ويف قنوات
خاص.
التبليغ بشكل ّ

إ ّن وجود مجموعة متن ّوعة من قنوات التبليغ قد يريح مقدّمي الشّ كاوى أيضً ا من أعباء عمليّة
كبرية ،كاملسافة التي يجب أن يقطعها الشّ خص للتبليغ .لدى دراسة خيارات تصميم نقاط دخول
الشّ كوى ،يجب أن تأخذ الوكاالت بعني االعتبار فوائد عدم ذكر الهويّة ،والخيارات لألشخاص
الذين ال ميلكون هاتفًا محموالً أو ليسوا مشرتكني بخدمة االنرتنت ،والخيارات لألشخاص الذين ال يستطيعون القراءة و/أو الكتابة .ويجب أن
تقدّم اآلل ّية إمكان ّية تقديم شكاوى خط ّية وشفويّة يف الوقت عينه ،إذ قد يفضّ ل مقدّمو الشّ كاوى وسيلة عىل الثانية.
يتخل مقدّمو
إ ّن الوصول املناسب إىل قنوات التبليغ يعني أيضً ا وجود عدد كاف من القنوات مبا يتناسب مع حجم املجتمع املستهدف .فقد ّ
الشّ كاوى املحتملون عن نيّة التبليغ بسبب االزدحام الذي يح ّد من إمكانيّة الوصول إىل قنوات التبليغ .ينبغي تحديد عدد قنوات التبليغ
ومكانها بعد األخذ بعني االعتبار املسافة التي سيحتاج مقدّمو الشّ كاوى إىل عبورها للوصول إىل اآلليّة ،وكذلك حال الطّقس وغري ذلك من
القيود التي تعيق الوصول ،واإلعاقة التي تص ّعب الوصول ،وانعدام الخصوص ّية أثناء تقديم الشّ كوى.

معلومة
ال�شكوى ،جلهة املال ّ
التّكاليف املرتت ّبة عىل مق ّدم الشّ كوى :ال ب ّد من ال ّنظر يف "كلفة" تقدمي ّ
اللزم
ال�شكوى بعيدً ا عن التزامات �أخرى ،ويف ّ
لإجراء املكاملات الهاتف ّية �أو الوقت الذي يق�ضيه مقدّم ّ
الطرق التي ت�ستطيع من
ال�شكاوى املجتمع ّية تقدمي الدّعم ملقدّمي ّ
خاللها �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى واحل ّد من هذه التّكاليف .مبدئ ًيا ،يجب بذل اجلهود
لإن�شاء �آل ّية تبليغ ال ترتّب � ّأي كلفة على ال ّناجي/مقدّم ّ
ال�شكوى.

نذكر عنا�صر رئي�س ّية �أخرى لقنوات التبليغ الآمنة واملتاحة للجميع:
•ينبغي أن تكون مناسبة ثقاف ًيا وأن تتغلّب عىل الحواجز الثّقافية .عىل سبيل املثال ،يف حني يوىص عامل ًيا بوجود موظّفات من اإلناث
خاص أن تحصل النساء عىل فرصة تبليغ امرأة أخرى
للتحدّث مع الناجني من العنف أو االنتهاك الجنيس ،فمن ّ
الضوري بشكل ّ
بشكواها ،وذلك يف الثّقافات التي متنع مناقشة قضايا االنتهاك الجنيس بني ال ّرجال وال ّنساء.
رسيّة بالكامل .فهذا أمر جوهري ألمن الناجي/مقدّم الشّ كوى وسالمته وحقوق املتّهم يف اإلجراءات القانون ّية الواجبة،
•ينبغي أن تكون ّ
وأي شاهد
والستمرار فاعليّة آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة .وتع ّد الرسية ّ
حق من حقوق الناجي/مقدّم الشّ كوى ،واملرتكب املزعومّ ،
متو ّرط.
•ينبغي تصميمها للتغلّب عىل حاجز اللّغة .فيجب عىل آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة أن تكون قادرة عىل تلقّي الشّ كاوى ومعالجتها
يف اللّغة املحليّة أو القبليّة املناسبة .ويف املجتمعات التي ترتفع فيها معدّالت األميّة ،ال ب ّد من وجود قنوات تسمح بالتبليغ الشّ فوي.
•يجب أن تستند إىل مساهامت املجتمع التي جرى الحصول عليها أثناء املشاورات.
•يجب أن تدعمها حمالت إعالمية للحرص عىل أن تفهم املجتمعات كيف ّية الوصول إىل قنوات التبليغ املختلفة ومكان وجودها.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
•يجب تصميمها لالت ّصاالت املتبادلة ،مبا أ ّن القناة املستخدمة لتقديم الشّ كوى هي غالبًا
القناة التي سيجري استعاملها إلعطاء التعقيبات /التعليقات.

للمزيد من املعلومات عن اكتشاف ما
يفضله مقدّم الشّ كوى من تعليقات
أثناء تناول الشّ كوى ،راجع فقرة "تلقّي
الشّ كاوى شخصيًا" يف الفصل املعنون
"تناول الشّ كاوى ومراجعتها".

إ ّن التبليغ الشّ خيص أو "وج ًها لوجه" إىل جهات تنسيق آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية يجب أن
يكون قناة متاحة عىل الدّوام .فالتّواصل البرشي يسمح بتوطيد العالقة ويسمح بتناول الشّ كوى
بدقة أكرب بشكل عام .يجب أن تكون مساحات التبليغ الشّ خيص أو "املساحات اآلمنة" مستعدّة للتّعامل مع مجموعة متن ّوعة من املواضيع،
أقل حساسيّة لـ"اختبار"
باإلضافة إىل قضايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .عمليًا ،قد يتقدّم املستفيدون من آليّة تقديم الشّ كاوى مبظامل ّ
التّجربة ،قبل طرح قضيّة مبثل حساسيّة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .إ ّن العالقة التي تُبنى من خالل التبليغ الشّ خيص قادرة عىل
متكني الناجي مع مرور الوقت من مشاركة انتهاكات قد ال يشعر/تشعر بالراحة ملشاركتها مع غرباء.

مثال

املحل ميكن أن يش ّجع عمل ّية التبليغ مع الوقت.
إ ّن إنشاء مساحة آمنة تستطيع النساء التو ّجه إليها يف املجتمع ّ
فاألماكن كمراكز املرأة ،التي تؤدّي دور قنوات لتناول الشّ كاوى وتكون موجودة يف الوقت عينه كمساحات مجتمعيّة آمنة ،قادرة
عىل بناء ثقة املستفيد وجعله يشعر بال ّراحة للتبليغ عن ادّعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .ففي آليّة تقديم الشّ كاوى
املجتمع ّية التّجريب ّية يف أثيوبيا مثالً ،جرى إنشاء منزل آمن لل ّنساء داخل مركز ص ّحي موجود مسبقًا .كام أ ّن اختيار هذا املوقع ال يسمح
الصحي ،ومبا أنّه مبنى موجود مسبقًا اعتادته ال ّنساء ،شعرن
بالتمييز مبارشة بني ال ّناجيات واألشخاص اآلخرين الذين يزورون املركز ّ
بال ّراحة لزيارته .أ ّمنت هذه املساحة اآلمنة مكانًا فاعالً لتلقّي الشّ كاوى الشّ خصيّة املتعلّقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس :فمن
الص ّحي ،وأدّت اثنتني
الستّة التي جرى تلقّيها يف أثيوبيا بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،أتت ثالثة عرب املركز ّ
االدّعاءات ّ
منها إىل إجراءات تأديب ّية صارمة من جانب الوكالة املعن ّية .وأفصحت النساء عن شعوره ّن براحة أكرب بكثري لدى التبليغ ضمن مكان
آمن .
جرى تقديم الشّ كاوى األخرى عرب صناديق االقرتاحات

أدوات
•يف التبليغ الشّ خيص ،يساعد استعامل منوذج مو ّحد للتبليغ عن الحوادث عىل اتّساق بيانات الشّ كاوى.
الحساس للشّ كاوى
•تشمل مبادئ املجلس الدّويل
للمؤسسات الخرييّة حول بناء منظّامت أكرث أم ًنا ،تعليامت حول التّناول ّ
ّ
الشّ خصية.
الضوريّة أثناء
•تضمن القوائم املرجعيّة ،التي تستند إىل منوذج التبليغ عن الحوادث
الخاص باآللية ،تسجيل جميع املعلومات ّ
ّ
تناول الشّ كاوى .ميكن أيضً ا مشاركة القوائم املرجع ّية كأدوات إلذكاء وعي املوظّفني واملجتمع.

تبليغ قادة املجتمع
العمل يف املجال اإلنساين  .يف هذه الحالة ،يجب أن تحدّد
قد يفضّ ل بعض مقدّمي الشّ كاوى تبليغ قادة مجتمعهم باالنتهاكات التي يرتكبها ّ
الخاصة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة أبرز قادة املجتمع وتد ّربهم ليؤدّوا دور جهات التنسيق
ّ
الصحيحة
الجنيس يف املجتمع .وينبغي أن يشمل التّدريب املفاهيم العامة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،والطّريقة ّ
اللزمة) ،وكيفيّة إحالة الشّ كاوى وما يجب توقّعه
لتلقّي الشّ كوى (الرسيّة ،والحفاظ عىل سالمة مقدّم الشكوى وكرامته ،واستقاء املعلومات ّ
يف عمل ّية اإلحالة ،وكيف ّية مساعدة ال ّناجني عىل تلقّي الدّعم .ينبغي الطّلب من نقاط اتّصال املجتمع رفع الشّ كاوى مبارشة إىل آل ّية تقديم
الصلة ومساعدة الضّ حايا .وال ب ّد أن يكون دورهم وعالقتهم
الشّ كاوى املجتمع ّية حتّى يكون باإلمكان إحالة االدّعاءات إىل وكالة التّحقيق ذات ّ
الخاصة بآل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية ،ال
بآل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية مفهومني بوضوح ومحدّدين يف اإلجراءات التشغيل ّية املو ّحدة
ّ
بأي جمع لألدلّة أو تحقيق.
س ّيام أنّه ال يجوز لهم أن يقوموا ّ
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معلومة
عندما ُتظهِ ر امل�شاورات املجتمع ّية �أنّ الأ�شخا�ص ّ
يف�ضلون تبليغ قادة املجتمع/الزّعماء التّقليد ّيني بالق�ضايا
ال�س ّكان املت�ض ّررون يثقون بالفعل بهذه العمل ّية وي�ستعملونها ،قد ي�سهم تدريب قادة املجتمع
احل�سا�سة،
ّ
وبخا�صة �إذا كان ّ
ّ
ّ
اخلا�صة باحلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي وب�آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية يف
على �إجراءات الإحالة
ّ
ّ
تعزيز حماية املجتمع .لكن على �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �أن تقارن � ً
أي�ضا بني الفائدة املرجوة من تقدمي قناة تبليغ
ّ
ح�سا�سة ثقاف ًيا وبني احلاجة �إىل ال�سر ّية� ،إذ �أن قناة التبليغ هذه تزيد عدد الأ�شخا�ص املطلعني على ّ
ال�شكاوى .وجتدر
ّ
الإ�شارة �إىل �أنّ تعيني قادة املجتمع كنقطة دخول قد يح ّد من �سيطرة �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية على املعلومات
احل�سا�سة .يجب �أن حتاول �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية � ً
أي�ضا �أن ت�أخذ يف االعتبار واقع �أنّ قادة املجتمع ّربا يكونون
ّ
ال�سلوك الذي يتغا�ضى عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي و�/أو ي�صم ال ّناجني من اال�ستغالل
م�شاركني يف �إدامة ّ
اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي بالعار� .ستكون هذه املقاربات دون جدوى �إذا كان امل�ستفيدون يقومون بتبليغ قادة املجتمع
بغ�ض ال ّنظر عن وجود قنوات "ر�سم ّية" لآل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية ،كما �أن تثقيف ه�ؤالء الأ�شخا�ص حول �إجراءات
�آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية لن يعود ب� ّأي فائدة �إال من خالل ت�شجيع عمل ّية م�ؤ�س�سة على مبادئ .

تبليغ الوكالة املعن ّية مبارشة

للمزيد من املعلومات حول أهميّة
آل ّيات تقديم الشّ كاوى الدّاخل ّية،
راجع الفصل املعنون "إحالة ادّعاءات
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
إىل التّحقيق واملتابعة".

يجب أن تقوم آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية بتشجيع الوكاالت عىل إنشاء آل ّية تبليغ داخل ّية
يستعملها مقدّمو الشّ كاوى للتبليغ؛ اذ أن عددا كبريا من الوكاالت مل تقم بانشاء أنظمة مبارشة
خاصة بالحامية من االستغالل
وكاملة للتبليغ عن الشّ كاوى عىل ال ّرغم من تحديد جهات تنسيق ّ
الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل ال ّنحو املطلوب يف االلتزامات الدّوليّة 22 .و قد يصعب الوصول إىل اآلليات القامئة  ،أو قد ال تكون الفكرة
الصحيح داخل الوكاالت
واضحة بأنّه ميكن استعاملها لتقديم ادّعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .إ ّن وجود نظام تبليغ يف مكانه ّ
املشاركة بهدف تلقّي شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يعطي املستفيدين خيار التو ّجه مبارشة إىل الوكالة املعنيّة إذا رغبوا يف
ذلك.

من الرضوري أن تعرف
�إنّ �إحدى مزايا �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة هي �أ ّنها حت ّرر ال ّناجني من احلاجة �إىل حتديد
الوكالة التي يعمل فيها اجلاين املزعوم ّثم حتديد �آل ّيات تقدمي ّ
ال�شكاوى املنا�سبة التي يجب تقدمي االدّعاءات من خاللها.
ويف حال كان مقدّم ّ
ال�شكوى يعلم يف � ّأي من الوكاالت يعمل اجلاين املزعوم ،يجب �أن يكون التبليغ املبا�شر �إىل الوكالة
متاحا على الدّوام �أمام مقدّم ّ
ال�شكوى �إذا رغب يف ذلك.
خيا ًرا ً

التخطيط
ينبغي عىل آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية إجراء تقييم مبكر لتحديد قنوات التبليغ املوجودة
الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
مسبقًا (عىل سبيل املثال آليّات تقديم الشكاوى
ّ
) ،حتّى تستطيع آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة العمل مع األنظمة املوجودة مع الحؤول دون
ازدواجيّة الجهود .يجب أن يكون التّقييم عىل بيّنة أيضً ا من الخصائص الدميغرافيّة للمجتمع
للحرص عىل أن يكون لجميع الفئات  ،من نساء ،وأطفال ،ورجال ،وكبار يف الس ّن ،وأم ّيني ،وذوي
اعاقة  ،إلخ ،.قناة يستطيعون الوصول إليها .وتربز أهم ّية مجموعات ال ّنقاش املركّزة مع املجتمع
ملعرفة املواقع حيث يفضّ ل املجتمع املحيل وضع نقاط الدّخول.

نصائح

عىل سبيل املثال،
ميكن أن يكون تعيني موظفي
تدريس جديرين بالثّقة كجهات
تنسيق للمجتمع أن يشكّل أحد
الخيارات لتلبية حاجات أطفال
املدارس.

الجنيس ( )2012رقم "( 8الشكاوى الداخلية وإجراءات التحقيق املعمول بها") وبيان
الجنيس واالنتهاك
 22املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
االلتزام ( )2006رقم .4

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

يجب أن تكون آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية صديقة لألطفال

خاصة يف املواقع التي يتّضح فيها أ ّن هناك خطر عىل الشّ باب
يجب أن تكون آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية متاحة بسهولة لألطفال ّ
الخاصة
يف التع ّرض لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .وقد يتطلّب إنشاء نقاط دخول لألطفال ليقدّموا شكواهم مشاركة كتلة العمل
ّ
الخاصة بحامية الطّفل ،وقد يشمل تواصالً مع املدارس واملد ّرسني من خالل وزارة التّعليم ،ويشتمل عىل
بالتّعليم أو كتلة العمل الفرعيّة
ّ
استخدام وكالة لحقوق الطّفل يف مرحلتي تصميم اآلليّة وتطبيقها .من املر ّجح أن يتمتّع الفاعلون أصحاب الخربة يف مجال حامية الطّفل بفهم
املحل الذي يؤث ّر يف األطفال (مثالً قوانني التبليغ اإللزامي) ،ويجب إرشاكهم يف صياغة املبادئ
الخاصة بالطّفل وللتّرشيع ّ
أكرب للربوتوكوالت
ّ
الخاصة بآل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية حول التّفاعل مع مقدّمي الشّ كاوى من األطفال.
اءات
التّوجيه ّية/اإلجر
ّ

مثال

بعد تقييم املرشوع التّجريبي التّابع للّجنة الدّامئة املشرتكة بني الوكاالت واملتعلّق بآليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة املعنيّة
مخصصة لألطفال كمواقع مستحبّة ميكن أن تشكّل
بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،جرى تحديد مدارس ومراكز نشاط ّ
نقاط دخول متاحة لألطفال إىل آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية .لكن يف مقابل هذا التوجيه ،ال ب ّد من معرفة أ ّن الهياكل التي تتفاعل مع
األطفال (كهيئات التّدريس) تكون يف بعض الحاالت مصدر وقوع حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .لذلك ،يجب أن ميت ّد التّعليم
الخاص حول الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل الهياكل التي تتفاعل بانتظام مع األطفال للحرص عىل أن تفهم التزاماتها
ّ
من ناحية الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وكذلك أفضل طريقة للعمل مع اآلل ّية من أجل حامية األطفال املوجودين تحت
رعايتها .ويجب أن تكون مبادئ الحامية وتدابري ضامن سالمة الطّفل قامئة لتج ّنب تع ّرض األطفال للخطر نتيجة مشاركتهم يف آل ّية تقديم
الشّ كاوى املجتمعيّة.

تبليغ املوظّفني

عندما يصبح أحد املوظّفني اإلنسانيّني عىل بيّنة من حادثة استغالل جنيس وانتهاك جنيس ،أو يشتبه بوقوع مثل هذه الحادثة ،فانه يكون
ملزما وفقا ملعظم سياسات الوكاالت بتبليغ القسم املسؤول عن تلقّي شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف وكالته مبارشة23.
الجنيس ( )2003وكذلك عددًا كب ًريا من سياسات الوكاالت تفرض عىل املوظّفني
الجنيس واالنتهاك
كام أن نرشة األمني العام حول االستغالل
ّ
ّ
السياسات عادة عىل
التبليغ عن مخاوف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وشبهات وقوعهام عرب "آليّات التبليغ املعتمدة" .وتحظر هذه ّ
وتنص عىل أ ّن خرق هذه السياسة قد يؤدّي إىل ات ّخاذ تدابري تأديبيّة
ألي فرد أو كيانّ ،
أي معلومة مرتبطة بالقضيّة ّ
املوظّفني اإلفصاح عن ّ
بحق املوظّف املبلِّغ.
ّ

من الرضوري أن تعرف
التبليغ اإللزامي من قبل املوظّفني عن حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس :من واجب الع ّمال يف املجال
الإن�ساين التبليغ عن �أيّ قلق �أو ّ
ال�سيا�سات والإجراءات
�شك �أو ادّعاء يتع ّلق باال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ،مبا يتنا�سب مع ّ
الدّاخل ّية يف وكالتهم� ،سواء �أكان اجلاين املزعوم يعمل يف الوكالة عينها �أم ال .ومتا�ش ًيا مع �شرط التبليغ الإلزامي هذا ،يجب �أن
تكون احلماية التي ت�ؤ ّمنها الوكالة للمب ّلغني قو ّية ح ّتى ال يتع ّر�ض ّ
املوظفون ّ
لل�ضرر نتيجة قيامهم بواجباتهم.
كن متن ّب ًها
مع �أنّ التبليغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �إلزامي بال ّن�سبة �إىل �أكرث ّية الع ّمال الإن�سان ّيني ،قد
ال�سر ّية ّ
وحق الناجي يف اختيار الطريقة التي يرغب يف �أن يعالج من خاللها حادثة
يت�ضارب هذا الواجب عمل ًيا مع مبادئ ّ
اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي� .ستحتاج الوكاالت الأع�ضاء يف �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية �إىل �إ�صالح هذا التّ�ضارب
املحتمل داخل ًيا ،مع املوازنة بني حقوق الناجي و�سالمة املجتمع الأو�سع نطا ًقا ،ف�ض ًال عن ال�سيا�سات الداخل ّية للوكاالت امل�شاركة؛
و�أحد االحتماالت هو �إعالم ال ّناجي ب�ضرورة التبليغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي قبل املتابعة بتناول ّ
ال�شكوى.
 23يختلف هذا القسم بني املؤسسات :بالنسبة لبعض الوكاالت  ،سيتم إرسال تقارير شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف وكالته مبارش ًة إىل وحدة
التحقيق .تطلب الوكاالت األخرى من املوظفني تقديم تقارير إىل اإلدارات األخرى  ،مثل املوارد البرشية  ،األخالقيات  ،إلخ.
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نصائح
على �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية �أن تعمل مع الوكاالت امل�شاركة للتع ّرف �إىل �إجراءاتها الفرد ّية و�إدخال
هذه املعلومات كجزء من تدريب ّ
اخلا�صة بوحدة التّحقيق يف ك ّل
املوظفني لديها ،وعليها و�ضع قائمة مبعلومات االتّ�صال
ّ
ال�شكاوى) ،ون�شر تلك القائمة ب�شكل وا�ضح لتكون متاحة للم�ستفيدين ّ
وكالة (�أو الوحدة التي تتل ّقى جميع ّ
واملوظفني.

معلومات اتّصال واضحة
مع أ ّن عددًا كب ًريا من الوكاالت يطلب من املوظّفني التبليغ عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من خالل آليّات الوكالة الدّاخليّة ،ال تكون
عتب نقص
دامئًا طريقة الوصول إىل تلك اآلليّات واضحة بال ّنسبة إىل جميع املوظّفنيّ ،
بخاصة املوظّفني املتعاقدين واملوظّفني امليدانيّني .لذا يُ َ
عمل
التّوجيه حول متطلّبات التبليغ والتعليامت عن كيفيّة تقديم تلك الشّ كاوى مشكلة مستم ّرة يف امليدان .يجب أن يكون ّ
كل عامل من ّ
املساعدة اإلنسانيّة عىل بيّنة من إجراء التبليغ املناسب الت ّباعه عندما يعلم بوقوع حادثة استغالل جنيس وانتهاك جنيس أو يشهد عىل مثل
هذه الحوادث شخص ًيا ،سواء أكان االدّعاء هو ض ّد زميل يعمل يف الوكالة عينها مع هذا العامل ،أم ض ّد موظّف يف وكالة أخرى.

تقديم ردود الفعل آلل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية

عندما يجري التبليغ عن الحوادث إىل الوكالة املعنيّة مبارشة ،ال تكون آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة مشاركة يف تناول الشّ كوى أو مراجعتها.
خاص عىل تقاسم إحصاءات عا ّمة عندما
و ت ُش ّجع املق ّرات الرئيسية الوكاالت األعضاء بشكل ّ
للمزيد من املعلومات عن تقاسم
املعلومات حول وضع القضيّة ،راجع
يكون التبليغ املبارش أعىل من مستوى مراجعة آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية ،فضالً عن تقاسم
الفصل املعنون "ال ّرصد والتّقييم،
نتائج التّحقيقات ،لألسباب اآلتية:
وتعديل الربنامج".
رضرين واملوظّفني عىل
•إ ّن عدم اإلفصاح يؤث ّر عىل الحياديّة واالستقالليّة يف نظر ّ
السكان املت ّ
ح ّد سواء .وميكن لهاتني امليزتني أن تسهام بدرجة كبرية يف تشجيع عن التبليغ.
•إ ّن اإلحالة الدّاخل ّية للشّ كاوى من دون إعالم آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية ال تسمح مبتابعة متّسقة للبيانات وال بتحديد ات ّجاهات
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وتحليلها.
بخاصة إذا
•إ ّن إحالة الشّ كاوى مبارشة إىل الوكالة املعن ّية من دون إعالم آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية عمل ّية تفتقر إىل الشّ فاف ّيةّ ،
كانت وكالة التّحقيق تفتقر إىل بروتوكول بشأن مشاركة التعليقات مع مقدّمي الشّ كاوى/ال ّناجني ،أو إذا كانت سياستها وإجراءاتها
املتعلّقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس تحظر التعليقات حول نتيجة القض ّية .يف هذه الحالة ،قد يزعزع عدم تقديم تعليقات
أي إجراءات بشأن الشّ كوى.
للمستفيدين مصداقيّة آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة إذ لن يعرف املستفيدون ما إذا ات ُِّخذت ّ

نصائح
ّ
على �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �أن ّ
لعمل
ت�شجع الوكاالت للمزيد من التّوجيهات حول قنوات التبليغ ّ
امل�شارِكة على تقا�سم بيانات جمهولة امل�صدر حول و�ضعية احلاالت املساعدة اإلنسان ّية واالتّساق مع إج ـراءات التبليغ
الدّاخليّة ،راجع اإلجراءات التّشغيليّة العامليّة املو ّحدة
حتّى تتم ّكن �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية من املحافظة على نظرة حول التّعاون بني الوكاالت يف آليّات تقديم الشّ كاوى
�شاملة �إىل انت�شار اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف املوقع املجتمعيّة يف امللحق .3
اخلا�صة ب�آل ّية تقدمي
املوحدة
ب�أكمله ومن م�ساعدة اال�ستجابة امل�ستهدفة .وال ب ّد من �أن ت�ضاف �إىل الإجراءات التّ�شغيل ّية ّ
ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية الإجراءات املتع ّلقة بتبليغ ّ
ّ
املوظفني املبا�شر �إىل وكاالتهم وبتقدمي التحديثات ب�ش�أن و�ضعية احلاالت
�إىل �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

نظرة إىل إحدى القنوات – صندوق االقرتاحات

للمعلومات األساسيّة الواجب تواجدها
يف ادّعــاء بشأن االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ،راجع فقرة "منوذج
التبليغ عن الــحــوادث" يف الفصل
املعنون "تلقي الشّ كاوى ومراجعتها".

ميثل إنشاء صناديق اقرتاحات إحدى قنوات التبليغ ،و هي مامرسة شائعة آلليّات تقديم
الشّ كاوى؛ فهي مجدية ألنّها تسمح بتقديم شكاوى مجهولة املصدر وال تضع ضغطًا اجتامعيًا
كب ًريا عىل مقدّم الشّ كوى الذي قد ال يشعر بال ّراحة إزاء التبليغ الشخيص .وإذا جرى تصميمها
واإلعالن عنها كـ"صناديق شكاوى عا ّمة" ،يبقى خطر وصمة العار منخفضً ا بال ّنسبة إىل مقدّمي شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
الضر الناتج
باإلضافة إىل ذلك ،يطلب عدد كبري من املستفيدين أثناء املشاورات بالتّحديد وجود خيار صندوق الشّ كاوى .لكن عمل ًيا ،يبدو أ ّن ّ
الصناديق يفوق املزايا  ،وقد يزيد يف الواقع من املخاطر املتعلّقة بالحامية بدالً من تقليصها .فإذا مل يجر استخراج الشّ كاوى
من استعامل هذه ّ
الصندوق مقدّمي الشّ كاوى للخطر .وتربز عوائق لوجستيّة أخرى مثل
بحذر ،أو إذا مل يجر التّخطيط جيّدًا للموقع ،قد يع ّرض استعامل ّ
الصندوق) أو رضورة اإلملام بالقراءة والكتابة لتقديم
إمكانيّة الوصول الجغرايف (أي املسافة التي يجب أن يقطعها مقدّم الشّ كوى الستعامل ّ
رسائل الشّ كاوى .إ ّن غياب عمليّة حوار شخيص مو ّجه يعني أيضً ا أ ّن الشّ كاوى املقدّمة يف صناديق االقرتاحات تفتقر غالبًا إىل املعلومات
املنسق إليها ليكون قاد ًرا عىل إحالة الشّ كوى .إذًا مهام كانت الظّروف ،ال يجوز أن تكون صناديق االقرتاحات الوسيلة
ّ
الضوريّة التي يحتاج ّ
الوحيدة التي يستطيع املجتمع التبليغ عن الشّ كاوى من خاللها.

معلومة
موقع القنوات املاد ّية :يجب و�ضع نقاط الدّخول املاد ّية ،ك�صناديق االقرتاحات ،يف �أماكن متاحة ب�سهولة
�أمام ال ّناجني املحتملنيّ ،
بال�شكل املحدّد �أثناء امل�شاورات املجتمع ّية ومتارين التّخطيط ،وال يجوز �أن تت�ض ّمن � ّأي �إ�شارة
وا�ضحة �إىل "اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي"؛ لكنّ جتارب �آل ّيات تقدمي ّ
ال�سابقة �أظهرت �أنّ
ال�شكاوى املجتمع ّية ّ
ال�شكاوى يف مواقع مفتوحة ،كالأ�سواق واملدار�س ،لي�س �آم ًنا وال �سر ًيا بال ّن�سبة �إىل مقدّمي ّ
و�ضع �صناديق ّ
ال�شكاوى ،وعلى
�آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية بالتايل حتديد املواقع املتاحة ب�سهولة والآمنة ما ّد ًيا يف الوقت عينه.
كن متن ّب ًها
�إن �إحدى �أكرب امل�شاكل التي تطر�أ عند ا�ستعمال مثل هذه ال�صناديق هي التّحدّي املتم ّثل يف تقدمي تعليقات
على اال ّدع��اءات املجهولة امل�صدر �أو املق َّدمة بدون معلومات اتّ�صال كافية .فبما �أنّ �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية ال
ال�شكاوى ،وال حتّى للإ�شعار با�ستالم ّ
ميكنها ال ّرد مبا�شرة على هذه ّ
ال�شكوى ،وتوثيقها و�إحالتها كما يجب �إىل الوكالة
املعن ّية ،قد ال يكون ملقدّم ّ
ال�شكوى � ّأي و�سيلة ملعرفة ما �إذا جرى تل ّقي �شكواه �أو
للمزيد من املعلومات حول التّحقيق
معاجلتها .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إنّ التّحقيق يف ّ
ال�شكاوى املجهولة امل�صدر �أمر
قي الشّ كاوى املجهولة املصدر ،راجع
الفصل املعنون "إحالة ادّعــاءات
يتم العثور على اجلاين املزعوم متواط ًئا يف اال�ستغالل
�صعب بطبيعته .ما مل ّ
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي وما مل يجر اتّخاذ �إجراءات ت�أديب ّية وا�ضحة ،وهذا
للتّحقيق واملتابعة".
تدبري خارج عن �سيطرة �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية وم�ستبعد بدون قاعدة
ال�شكوى �إىل �صندوق االقرتاحات كـ"ثقب �أ�سود" تختفي فيه ّ
املرجح �أن ينظر مقدّم ّ
ال�شكاوى و
�أد ّل��ة كافية ،فمن ّ
التعليقات �إىل الأبد .وهذه ال ّنظرة ت�ض ّر بال ّثقة ب�آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية وبفاعل ّيتها يف نهاية املطاف.

السالمة والشّ فاف ّية
ّ
السالمة والشّ فافية يف عمل ّية
إذا كان ال ب ّد من استعامل صناديق الشّ كاوى ،يجب أ ّن تتّخذ آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية خطوات تضمن ّ
لكل صندوق ،ومن وجود مفتاح يف حوزة ممثّلني من أكرث من وكالة ،ويجب أن
قفلي ّ
الفتح الستخراج الشّ كاوى املكتوبة .اذ ال ب ّد من وجود ْ
الصندوق؛ فوجود أكرث من ممثّل واحد يضمن شكل "الحضور املوضوعي" ،ويح ّد أيضً ا
يتواجد اثنان أو ثالثة ممثّلني من الوكاالت لدى فتح ّ
من املخاطر التي تهدّد سالمة املمثّلني .يف الوقت عينه ،بحضور أكرث من شخصني أو ثالثة ،يرتفع أكرث من اللزوم عدد األشخاص القادرين
السيّة املتض َّمنة يف الشّ كاوى .لذلك يجب مناقشة هذه الربوتوكوالت وإدراجها بوضوح يف اإلجراءات التّشغيليّة
عىل الوصول إىل املعلومات ّ
الخاصة بآليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة.
املو ّحدة
ّ

٤٧

٤٨

الف�صل الثالث :قنوات �آمنة ومتاحة للجميع للتبليغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها
الحساسة
يف حني يجب أن يبقى الوصول إىل الشّ كاوى ّ
الصندوق خاض ًعا لل ّرقابة ومق ّيدًا ،فانه عىل عمل ّية
داخل ّ
ااستخراج الشكاوى بح ّد ذاتها أن تكون شفّافة ومفتوحة
حتّى يرى مقدّمو الشّ كاوى أ ّن شكاواهم تعالَج .ويجب
الصناديق وإطالع املجتمع عليه.
وضع جدول زمني لفتح ّ

مثال
درس من املــروع التّجريبي للّجنة ال ّدامئة
املشرتكة بني الوكاالت :مع �أنّ فتح �صناديق ّ
ال�شكاوى يجب
�أن يكون علن ًيا حتّى يعرف املجتمع �أنّ ّ
ال�شكاوى جرى تل ّقيها،
ال ي�ج��وز �أن ي��رت��دي امل� ّ
�وظ�ف��ون مالب�س ت�شري �إىل اال�ستغالل
اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �أثناء ا�ستخراج ّ
ال�شكاوى ،كما ال
ال�صناديق بر�سائل مرتبطة باال�ستغالل اجلن�سي
يجوز و�سم ّ
ال�صندوق
واالنتهاك اجلن�سي؛ فمن �شان هذه املمار�سة ان تربط ّ
باال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف نظر املجتمع ،مما قد
ي�س ّبب ّ
ال�ضرر للأ�سباب املذكورة �أعاله.

مثال

يف املرشوع التّجريبي للّجنة الدّامئة املشرتكة بني الوكاالت ،أجرت الوكاالت األعضاء يف أحد املواقع مشاورات مكثّفة بعد
أن جرى تحطيم عدّة صناديق ،وذلك يف محاولة لتحديد جذور املشكلة ومعرفة ال ّنظام الذي يفضّ له املجتمع .واملؤسف أ ّن ذلك ترك
ربا ثقة املجتمع باآلليّة .بعد ذلك ،ق ّررت الوكاالت األعضاء اتّباع بروتوكول
ّ
الصناديق املحطّمة أمام نظر املجتمع طوال  4أشهر ،مق ّوضً ا ّ
جديد :إذا جرى تحطيم قناة تبليغ ماديّة أو تعريضها للخطر ،يجب تبليغ ال ّرئيس اإلقليمي للوكالة ال ّرئيسيّة يف غضون  24ساعة ،وال
ب ّد من ات ّخاذ إجراءات تصحيحيّة يف غضون  10أيّام.

صيانة القنوات املاديّة
اذا ما تم اعتامده ،ميثّل صندوق االقرتاحات من عدّة نواحي وج َه آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية أمام املجتمع .فال يستصاغ أن يرى املجتمع
ألي نقاط دخول ،وإال فانه سيفقد ثقته يف ال ّنظام بسبب افتقار آلية تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة إىل العناية
إهامالً طويالً ّ
للصناديق ،أو ّ
واالحرتام.

الشائعات
يكمن أحد التّحدّيات التي تواجهها آل ّيات تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية باستمرار يف عدم وجود وسيلة للتّعامل مع الشّ ائعات املتعلّقة
السياسات الدّاخليّة
باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .لذلك
سيتعي عىل آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ابتكار وسيلة ،باالستناد إىل ّ
ّ
للوكاالت املشاركة ،لكيفيّة االستجابة للشّ كاوى "غري ال ّرسميّة" .فمن املحتمل جدًا أن يسمع ممثّلو آليّة تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة شائعات
بخاصة اذا ما نجحت آليّة تقديم الشّ كاوى
عن حوادث استغالل جنيس وانتهاك جنيس يف املوقع ال تشكّل شكاوى جرى التّبليغ عنها فعليًاّ ،
املجتمعيّة يف االندماج باملجتمع .وكام هو الحال مع سوء سلوك املوظّفني يف أغلب األحيان ،غالبًا ما تتكشّ ف أمناط االنتهاكات أ ّوالً كشائعات
قبل التبليغ عنها عن طريق قناة رسم ّية .وقد ترغب الوكاالت األعضاء يف آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية يف النظر بشكل استباقي يف هذه
املزاعم غري املكتملة ،من أجل مكافحة االنتهاكات املحتملة قبل أن تصبح مستحكمة يف املجتمع .و قد يصعب جدًا عىل أعضاء آل ّية تقديم
بخاصة يف حال وجود سبب يدفعهم إىل تصديق الشّ ائعات.
الشّ كاوى املجتمع ّية االنتظار لتلقّي تقارير "رسم ّية" عن االنتهاكاتّ ،
أي مقاربة استباقيّة إزاء شائعات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يجب أن توازنه حقيقة أ ّن الوكالة املعنيّة هي وحدها
إال أ ّن ات ّخاذ ّ
املسؤولة عن التّحقيق يف الشّ كاوى ،فضالً عن األخذ بعني االعتبار للحقوق القانونيّة الواجبة للجاين املزعوم .قد يجري تشويه سمعة شخص
الص ّحة ،كام قد يجري تعريض ال ّناجي املزعوم للخطر دون داعي .و لدى تصميم آليّة
بريء بسبب التّحقيقات يف شائعات ال أساس لها من ّ
تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ،يجب أن تتّفق الوكاالت األعضاء بشكل واضح ورصيح عىل الطّريقة التي ستعالج فيها آليّة تقديم الشّ كاوى
املجتمع ّية الشّ كاوى غري ال ّرسم ّية بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،إذ إ ّن الشّ ائعات قد تشري إىل مشكلة أعمق أو مشكلة جهازيّة
متعلّقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،فضالً عن احتامل انعدام الثقة يف آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية وآل ّيات التبليغ التّابعة لها.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

من الرضوري أن تعرف
ال�شكاوى املجتمع ّية يف التقاط ّ
يكمن دور �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى �أو املخاوف وتوثيقها ،و�إطالق عمل ّية ا�ستجابة
ملعاجلة املخاوف .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ �آل ّية تقدمي ّ
ال�شكاوى املجتمع ّية لي�ست هيئة حتقيق.

قنوات وتكنولوجيا جديدة

يبقى االفتقار إىل خدمة الهاتف واالنرتنت تح ّديًا قامئًا يف عدد كبري من مواقع التّشغيل .لكن حيث تتوفّر التّكنولوجيا ،يجري إنشاء قنوات
رضرين .كام إ ّن استعامل تقنيّات جديدة يرتافق عادة مع ميزة متكني مقدّمي الشّ كاوى
تبليغ جديدة تقدّم خيارات إضافيّة ّ
للسكّان املت ّ
من التبليغ بأسلوب يقيهم من وصمة العار ،ومن دون الحاجة إىل قطع مسافة للوصول إىل وكالة أو مكتب .و يجب أن تجري آليّة تقديم
معي ،وأن تدرس إمكانيّة استعامل الخيارات اآلتية كقنوات تبليغ محتملة:
الشّ كاوى املجتمعيّة ً
تقييم مبك ًرا للقدرات التكنولوجيّة يف موقع ّ

مالحظة ب�ش�أن القنوات الآتية
السيّة عىل الدّوام .يف بعض الحاالت ،يشعر
ميكن أن تضيف التّكنولوجيا بعدًا مفيدًا كقنا ٍة للتبليغ عن الشّ كاوى ،لكن من امله ّم ضامن ّ
خاص عندما تكون القض ّية بحساس ّية االستغالل الجنيس واالنتهاك
األشخاص براحة أكرب يف املحادثات الفرديّة ،وينطبق ذلك بشكل ّ
الجنيس.

االتّصاالت:
مبا أ ّن الهواتف املحمولة أصبحت شائعة أكرث فأكرث ،ينبغي أن تبحث آل ّيات تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية يف تشجيع التبليغ من خالل االت ّصاالت
الهاتف ّية .وميكن أن يتمثّل جزء من حمالت التّوعية يف مشاركة أرقام الهاتف للتّواصل مبارشة مع نقاط ات ّصال آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية
يف الوكالة ومع مكتب آل ّية تقديم الشّ كاوى املجتمع ّية.

خدمات ال ّرسائل القصرية:

يجري تطوير تكنولوجيا جديدة ملؤازرة عمليّة إرسال ال ّرسائل من األجهزة املحمولة وتلقّي تعليقات املجتمع .و ميكن أن تبحث آليّة تقديم
للسامح بإرسال رسائل مجانية ودمج احتامالت تلقّي التعليقات.
الشّ كاوى املجتمع ّية يف تطبيقات وبرمج ّيات مختلفة ّ

هاتفي محمول(  (�www.front
•"فرونتالين أس أم أس" هو برنامج مفتوح املصدر يتيح التّواصل الفوري يف اتّجاهني إىل أي جهاز
ّ
 .)linesms.com/technologies/frontlinesms-overview/جرى استعامله حتّى اآلن ملتابعة حوادث الحامية عىل نطاق واسع
رضرة محدّدة ،من بينها األطفال.
وكذلك لالستجابة إىل حاالت العنف الذي تتع ّرض له فئات سكّان ّية مت ّ
•تستعمل آل ّية منظّمة الشفاف ّية الدّول ّية يف كينيا تكنولوجيا يف اتّجاهني تسمح بالتبليغ وبتلقّي التعليقات من خالل ال ّرسائل القصري ة (�www.tike
 )nya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=101ميكن تقديم الشّ كاوى عرب ال ّرسائل القصرية ،ولدى
لكل مقدّم شكوى ،أيضً ا من خالل ال ّرسائل القصرية .و ميكن أن تستجيب عندها الوكالة املعنيّة ملقدّم
القيام بذلك ،تعطي اآلليّة رقم تتبّع ّ
الشّ كوى باستعامل نظام اآلليّة عىل شبكة االنرتنت وال ّرسائل النصيّة القصرية.
منصة الكرتونيّة لتلقي تعليقات املستفيدين يف الصومال ( .)http://drc.onlinefeeds.org/فمن خالل رسالة
•ثبّت املجلس الدّمناريك لللّ جئني ّ
قصرية أو مكاملة صوت ّية ،بإمكان املستفيد تقديم تعليق حول الخدمات التي يقدّمها املجلس الدّمناريك ّللجئني ،مبا يف ذلك شكاواه ،ويت ّم
تسجيلها فيام بعد يف واجهة عىل االنرتنت بهدف ال ّرصد .مبجرد أن تتلقى الوكالة املعنية هذا التعليق ومتابعته  ،يتم إرسال االستجابة
التلقائية إىل املستفيد من التقارير.

٤٩

٥٠

الف�صل الثالث :قنوات �آمنة ومتاحة للجميع للتبليغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها
منص ٍة عــى االنرتنت
•طـــ ّورت املنظّمة الــدولـيّــة للهجرة خريطة االستجابة املجتمعيّة ( ،)CRMوهــي عــبــار ٌة عــن ّ
تس ّهل الحصول عــى تعليقات مــبــارشة مــن املستفيدين باستخدام تكنولوجيا خــدمــة الــرســالــة القصرية SMS
).(http://communityresponsemap.org/
بكل موقع .ط ّورت لجنة اإلنقاذ الدوليّة
خاصة ّ
منص ٍة عىل االنرتنت ملراقبة الشكاوى ّ
•وميكن استخدام هذه التكنولوجيا باالقرتان مع ّ
تطبيقًا عىل االنرتنت ملسح تعليقات املستفيدين تحت اسم " ،"ServiceInfoوأجرت عليه تجرب ًة يف لبنان بني العامني  2015و .2016
وس ُيع ّمم هذا التطبيق وس ُيعلن عن توجيهات وتوصيات للمساعدة عىل استخدامه وتكييفه ليتناسب وسياقات إنسان ّية أخرى ،يف أواخر
العام /2016بداية العام  .2017ويع ّد هذا التطبيق مناس ًبا بشكلٍ خاص للسياقات الحرضية.

االنرتنت
ميكن آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تقدّم قنوات تبليغٍ إضاف ّية يف األماكن التي يستخدم فيها السكّان املترضرون االنرتنت ،وذلك عرب
إطالع املستفيدين عىل كيف ّية تبليغ الوكالة املعن ّية مبارش ًة من خالل مواقعها االلكرتون ّية ،أو من خالل إعطائهم عناوين الربيد االلكرتوين
الخاصة بجهات تنسيق الوكاالت األعضاء يف اآلل ّية .ويجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تساعد الوكاالت املشارِكة عىل تعزيز
ّ
مواقعها االلكرتونية مبا يس ّهل التبليغ عن الشكاوى .ويذلّل استخدام االنرتنت عقبة األميّة التي تقف يف وجه التبليغ ،وذلك من خالل تقديم
ٍ
أدوات تكنولوجيّة مبتكرة عىل غرار التسجيل الصويت عىل االنرتنت (.)IVR

الخطوط الساخنة
إ ّن الخطوط الساخنة هي عبار ٌة عن أرقام هواتف أو عناوين بريد الكرتوين م ّجانيّة متاحة عىل مدار الساعة (أو أقلّه لساعات محدّدة) ،تسمح
ملقدّم الشكوى بالتواصل مبارش ًة مع موظفني مدّربني يعملون لصالح ٍ
طرف ٍ
سجل بجميع االتصاالت ،
حيادي .ويُنشئ متلقّو املكاملات ً
ثالث
ّ
مبلّغني عنها عىل الفور إىل ٍ
شخص عيّنته الوكالة أو اآلليّة ملراجعة الشكوى ومعالجتها حسب االقتضاء.

نصائح
توفري املوارد :يتط ّلب ت�سخري ٍّ
دخول موارد مال ّية للتوظيفّ � ،إل �إذا دخلت �آل ّية تقدمي
خط �ساخن كنقطة ٍ
ال�شكاوى املجتمع ّية ب�شراك ٍة مع ٍّ
قائم � ً
أ�صل ُيعنى مب�سائل �أو�سع نطا ًقا .ويف هذه احلالة ،يجب �أن يخ�ضع
خط �ساخن ٍ
اخلا�صة
اجلن�سي و�إجراءات الإحالة
اجلن�سي واالنتهاك
لتدريب على احلماية من اال�ستغالل
املوظفون يف مركز االت�صال
ٍ
ّ
ّ
ّ
ب�آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية.

التحدّ يات

قد تحدّ املع ّوقات االقتصاديّة التي يرزح تحتها مقدّ مو الشكاوى املحتملون من قدرتهم عىل التنقّل
للوصول إىل قنوات التبليغ .وميكن أيضً ا أن تحدّ من قدرتهم عىل استخدام التكنولوجيا ،عىل غرار الهواتف
أو الحواسيب.
قد يُوجِ د عدم سامح اآلل ّية للمستفيدين بالتبليغ بحريّة بلغتهم األ ّم ،حواجز لغويّة.
قد ّ
تتأت مع ّوقات من البنى التحت ّية ،ومن ضمنها عدم وجود شبكات هواتف و/أو انرتنت ،أو صعوبات
أمن ّية متزايدة .وقد تكون الطرقات غري موجودة مبا يسمح بالوصول إىل قنوات التبليغ ،أو مقطوعة بسبب
األحوال الجويّة.

قد تحدّ املستويات املنخفضة من اإلملام بالقراءة والكتابة من قدرة الكثري من املستفيدين عىل استخدام
قنوات التبليغ.

قد يع ّرض عدم تق ّبل املجتمع ّ
املحل آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املوظفني وأفراد املجتمع املنفّذين
خاص جهات تنسيق اآلل ّية -للخطر يف خالل التبليغ الذي يجري وج ًها لوجه .وقد ينجم عن
لآلل ّية -وبشكلٍ ّ
ذلك أيضً ا تدمري قنوات التبليغ املاديّة (عىل غرار صناديق االقرتاحات).

اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
قنوات �آمنة ومتاحة للتبليغ عن اال�ستغالل
ّ
ّ
التوصيات

ميكن وضع عد ٍد متن ّوع من قنوات التبليغ املالمئة وامل ُتقنة مبا يسمح بالتبليغ الشفهي أو الكتايب باللّغة أو اللّغات املحل ّية ،أن يذلّل الكثري
من التحدّ يات التي تفرضها املع ّوقات االقتصاديّة ،وحواجر اللّغة أو األم ّية ،والصعوبات املتعلّقة بالبنى التحت ّية .وعند اختيار مكان قنوات التبليغ
وتصميمها ،يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تأخذ يف االعتبار املجموعات الدميغراف ّية املحدّ دة التي قد يصعب عليها التبليغ أكرث من
غريها (عىل غرار األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة) .وال بدّ أن تحرص اآلل ّية عىل أن تُقام هذه القنوات يف أماكن ميكن لهذه الفئات الوصول إليها.

أي قناة تبليغ تتطلّب تقديم شكاوى مكتوبة ،توفري ضامنات بحامية الرسيّة والسالمة البدن ّية ملقدّ م الشكوى ،ال س ّيام وأنّ مقدّ مي
يجب عىل ّ
الشكاوى قد يلجؤون إىل ٍ
طرف ثالث ليكتب االدعاء بالنيابة عنهم.
ٍ
خطوات بشأن الشكوى أو عدم تقدميها لتعليقات  ،ستحتاج آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
أي
بهدف التصدّ ي لعدم اتخاذ الوكالة املعن ّية ّ
رضرين ،مبا يتض ّمن توعية يف شأن مسألة التبليغ ،ح ّتى يتق ّبل املجتمع ّ
املحل هذه العمل ّية.
اىل إذكاء وعي السكّان املت ّ

قد ال يثق مقدّ مو الشكوى بالشخص الذي يتلقّى الشكوى ،ال س ّيام يف حال مل تكن اآلل ّية مدمجة بشكلٍ
ٍ
كاف يف املجتمع ّ
املحل ،أو ألسباب تتعلّق بالعالقات بني األفراد.

ككل عىل أنّها أماكن
الشخص و املعروفة للمجتمع ّ
إن من شأن قنوات التبليغ القامئة عرب الحضور
ّ
الجنيس" ،أن تؤدي اىل وصم مقدّ مي الشكاوى عرب وسمهم بصفة
الجنيس واالنتهاك
"للتبليغ عن االستغالل
ّ
ّ
الجنيس".
الجنيس واالنتهاك
"ضحايا االستغالل
ّ
ّ

قد يفضّ ل بعض مقدّ مي الشكاوى قنوات التبليغ مجهولة املصدرّ ،إل أنّ هذا النوع من التبليغ قد يفيض
إىل شكاوى منقوصة ال متنح اآلل ّية ما يكفي من املعلومات إلجراء اإلحالةً .
(مثل قد ال يُذكر اسم الوكالة).

حل
قد يرزح مقدّ مو الشكاوى تحت ضغوط ثقاف ّية يف املجتمع تقودهم إىل رفع الشكوى إىل نظم ّ
النزاعات التقليديّة .ويف حني أنّه ميكن إدماج هذه النظم يف اآلل ّية ،قد تكون الهياكل املجتمع ّية هي نفسها
التي تع ّزز االستغالل والسلوك واملامرسات املؤذية.

جنيس
جنيس أو انتهاك
قد تتناهى إىل مسامع اآلل ّية ،بشكلٍ غري رسمي ،معلومات عن حوادث استغالل
ّ
ّ
للبت فيها.
أو "مواقع تحدث فيها مشاكل" ،من دون أن تصلها شكوى رسم ّية ميكن إحاالتها ّ

قد يهدّ د فشل اآلل ّية يف توفري تعليقات يف الوقت املناسب عىل الشكوى ،أو يف التبليغ عن وصول
الشكوى ،ثقة املجتمع باآلل ّية ،مام قد يؤدّي إىل عدول أفراد املجتمع عن استخدامها.

ٍ
عالقات تسودها الثقة مع أفراد املجتمع ّ
املحل.
يجب عىل جهات تنسيق اآلل ّية التي تتلقّى الشكاوى أن تواظب عىل تطوير
أصل كقنوات تبليغً ،
يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تستخدم اآلل ّيات القامئة ً
مثل من خالل وضع جهات تنسيق يف مراكز املرأة
الجنيس أو
الجنيس أو االنتهاك
و/أو العيادات الص ّحية ،حيث يندمج الناجون مع الز ّوار العاديني بشكلٍ ال يسمهم بصفة الناجني من االستغالل
ّ
ّ
أصل وموثوق بها من املجتمع ّ
مقدّ مي الشكاوى .ويش ّجع هذا األمر عىل تبليغ الشكوى ،بشكلٍ آمنٍ  ،يف منشأة قامئة ً
املحل.
عند استخدام قنوات التبليغ مجهولة املصدر ،يفضّ ل إجراء توعية عن املعلومات ّ
اللزمة إلقامة قض ّية كاملة ،ح ّتى يفهم أعضاء املجتمع
ّ
املحل الحدّ األدىن من املعلومات التي يجب عىل الشكوى أن تتضمنها لضامن أن تُتابع.
الجنيس هم األشخاص الذين يختارون انتهاك املستفيدين ،يجب عىل اآلل ّية القيام بتوعي ٍة
الجنيس واالنتهاك
مع التسليم بأنّ سبب االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،و ذلك ملحاول ٍة الحدّ من املواقف املجتمعية املؤذيّة التي قد ترفع من خطر
الجنيس واالنتهاك
الهياكل املجتمع ّية فيام يتعلق باالستغالل
ّ
ّ
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
وقوع االستغالل
ّ
ّ
الجنيس يف املجتمع،
الجنيس واالنتهاك
يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية وضع خطّ ٍة للتط ّرق إىل اإلشاعات حول حوادث االستغالل
ّ
ّ
ألنّها قد تشري إىل مشاكل أعمق ،أو ّ
تدل عىل إنعدام قدرة الوصول إىل آل ّية التبليغ القامئة أو عدم الثق ٍة فيها.
يجب عىل اآلل ّية أن تضمن أن يكون تلقّي الشكاوى شفافًا ،حيث يستطيع مقدّ م الشكوى بالحدّ األدىن أن يعرف ما إذا وصلت شكواه ،وأن
يثق بالتايل بآل ّية التبليغ .ويجب األخذ يف االعتبار كيف ميكّن استخدام التكنولوجيا (مثل التبليغ عرب الهاتف أو الرسائل النص ّية) من إقامة حوا ٍر
متبادلٍ مع الناجني لتقديم تعليقات بخصوص وضعية الشكوى ،وللحصول عىل مدخالت من الناجني حول جودة الخدمات ومعالجة الحاالت .

٥٢
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أفضل املامرسات
يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تضع إجراءات لتحديد عمل ّية تلقّي الشكاوى بحيث تضبط
املراجعة وفقا للمعايري املعتمدة وتضمن اإلنصاف واالتّساق لجميع الشكاوى املحالة إىل الوكاالت املعن ّية.
تتلخّص أوىل مهام إنشاء آليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة يف وضع بروتوكوالت تحدّد كيف ستتلقّى اآلليّة الشكاوى وتقيّمها بهدف تحديد
املختصة للمتابعة .وسيضمن وجود عمل ّية
الجنيس ،ومن ثم إحالتها إىل وحدة التحقيق يف الوكالة
الجنيس واالنتهاك
ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
ّ
مو ّحدة مضبوطة بقواعد محددة أن يت ّم التعامل مع الشكاوى جميعها عىل قدمٍ من املساواة وأن تحال بطريقة مالمئة ،مبا يدعم حقوق
املستفيدين ومصالحهم ،وموضوع الشكوى ،والوكالة املعن ّية.

كن متن ّب ًها
الجنيس واالنتهاك
قد يُوجِد التباين بني الوكاالت يف تعريف "املستفيد" ألغراض تحديد حاالت االستغالل
ّ
الجنيس ،مشاكل متعلّقة باالتّساق يف املوقع .ولذلك ،يع ّد وضع عمل ّية مراجعة مو ّحدة يف املوقع من بني فوائد إنشاء
ّ
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
وقوع
لتقييم
للشكاوى
سقة
ت
م
اجعة
ر
م
تضمن
ّها
ن
أل
مشرتكة،
ة
ي
مجتمع
شكاوى
تقديم
آل ّية
ّ
ّ
ّ
الجنيس .ويوفّر هذا األمر موقفًا موح ًّدا حيال ما ميكن اعتباره سلوكًا ممنو ًعا بالنسبةللسكان املترضرين واملوظفني عىل
ّ
ح ٍّد سواء.
الجنيس
ويجب عىل بروتوكوالت آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة التي تحكم تلقّي الشكاوى ومراجعتها ،مبا يف ذلك ادعاءات االستغالل
ّ
الجنيس
منسق آليّة الحامية من االستغالل
واالنتهاك
الجنيس ،أن تضع خطوات بسيطة ليتّبعها ممثّلو الوكاالت األعضاء يف اآلليّة و/أو ّ
ّ
ّ
الجنيس .وال ب ّد لهذه الخطوات أن تشمل التايل:
واالنتهاك
ّ
•املبادئ اإلنسان ّية األساس ّية التي تو ّجه التعامل مع املستفيدين عند تلقّي الشكوى عرب الحضور الشخيص.
•الرسائل التي يجب أن تُنقل إىل مقدّمي الشكاوى.
املنسق ومسؤول ّياته يف تقييم الشكوى لغرض اإلحالة ،و
•وصف واضح لدور ّ
•مخطّط لإلجراء املوحد لتقييم الشكاوى.

تلقّي الشكوى
غض
تع ّد معالجة الشكاوى عمليّ ًة محدودة يجب تبيانها بشكلٍ واضح حتّى ال تتخطّى آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة مجال عملها ً
(مثل ّ
تقص الحقائق أو جمع األدّلة) .وإ ّن إجراءات تلقّي الشكاوى وإحالتها الوحيدة التي
النظر عن الشكاوى عوض إحالتها؛ إجراء تحقيقات ّ
تُعنى اآلل ّية بإجرائها هي التال ّية:
•تلقّي الشكوى األساس ّية؛
•تحديد حاجات الحامية واملساعدة الفوريّة للضحية /مقدّم الشكوى؛

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
•تحديد طبيعة الشكوى؛
•تحديد الوكالة التي ستحال الشكوى إليها؛
•إحالة االدعاء؛
•إعالم مقدّم الشكوى بأ ّن شكواه وصلت (يف حال مل تُرفع الشكوى عرب الحضور الشخيص)؛
•إحالة الناجي إىل خدمات حامية الضحايا املالمئة24 .

تلقّي الشكاوى -املبادئ
يجب مراجعة جميع الشكاوى وفقًا للمبادئ األساسيّة التاليّة:

السـر ّيــة

كل ٍ
حساسة عن
حق ملقدّم الشكوى والشخص موضوع الشكوى .ولذلك ،يجب عىل ّ
إ ّن الرسيّة هي ٌّ
شخص لديه قدرة وصول إىل معلومات ّ
2
الشكوى أن يوقّع عىل احرتام الرتتيبات املتعلّقة بالرسية تضعها آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة لهذا الغرض .ويجب حفظ السجالت
بشكلٍ آمن للحؤول دون كشف املعلومات عن طريق الخطأ أو بدون إذن .أ ّما املعلومات املستخدمة ألغراض التتبّع ،فيجب أن تحذف منها
الجنيس ،إذ قد يع ّرض
الجنيس واالنتهاك
خاصة يف شكاوى االستغالل
املعلومات الحساسة إىل أقىص ح ٍّد ممكن .ويكتيس مبدأ الرسيّة أهم ّي ًة ّ
ّ
ّ
تقديم ادعاء بوقوع مثل هذه األفعال مقدّم الشكوى إىل أعامل انتقام ّية.

معلومة
ال�سرية يف ك ّل وقت .فمن ال�ضروري
إجراءات لحامية الرسيّة :يجب اتخاذ �إجراءات حمدّدة بهدف حماية ّ
و�ضع الن�سخ الورقية لنماذج تقارير احلوادث ومناذج �إحالة ال�شكوى يف خزانة مقفلة ،تكون قدرة الو�صول �إليها حمدودة.
ً
ف�ضل عن ذلك ،يجب تقييد قدرة الو�صول �إىل قواعد البيانات االلكرتونية امل�ستخدمة لت�سجيل املعلومات عن احلوادث
وتت ّبعها ،وعلى الأ�شخا�ص الذين ميكنهم ا�ستخدام قواعد البيانات هذه �أن يو ّقعوا على التزامات متعلقة بال�سرية مبوجب
حر�صا على جعلها جمهولة امل�صدر عند �إجراء
�سيا�سات الوكالة الداخل ّية .كما يجب منح رقم تت ّبع لكل �شكوى وذلك ً
تف�صل �إجراءات
الر�صد واملتابعة .ويجب على �إجراءات الت�شغيل املوحدة
اخلا�صة ب�آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �أن ّ
ّ
معاجلة معلومات ال�شكاوى املطبوعة �أو االلكرتونية يف حاالت الطوارئ.
نصائح
ا�سا �أن يخ�ضع لدورة على االنرتنت
يتوجب على � ّأي
ٍ
فكرة مبتكرة :يف املجال الط ّبيّ ،
ح�س ً
�شخ�ص يجري بح ًثا ّ
حول حماية املعلومات ،تكون م�ص ّممة ل�ضمان �سر ّية املر�ضى .وميكن تطبيق هذا النموذج على � ّأي ممثلني للآل ّية يتعاملون
ال�سرية
جن�سي وانتهاك
مع �شكاوى ا�ستغالل
ح�سا�سة  -وقد مت ّكن الدورة الأول ّية من حت�سني فهم �أهم ّية �إجراءات ّ
جن�سي ّ
ّ
ّ
ال�سرية.
والآثار املرتتّبة على خرق ّ
مثل عند إحالة الشكوى إىل السلطات الوطن ّية
السية ممك ًناً ،
يف بعض الحاالت ،قد ال يكون ضامن ّ
مبوجب قوانني التبليغ اإللزام ّية .وتكون املامرسة األفضل يف هذا اإلطار هي تبليغ مقدّم الشكوى
باإلجراءات املت ّوقع اتخاذها يف ما يتعلّق بالشكوى ،حتّى يأخذ قرا ًرا مستن ًريا حيال التبليغ .وعىل
إجراءات اآلليّة أن تحدّد بوضوح كيف ستسعى الوكاالت املشارِكة لضامن الرسيّة يف الوقت الذي
متتثل فيه لقوانني التبليغ وإجراءاته اإللزاميّة.

 24للمزيد من املعلومات عن خدمات املساعدة ،راجع الفصل املعنون "ضامن مساعدة رسيعة ومالمئة ملقدّمي الشكاوى والضحايا".
السية يف املرفق .4
 25راجع املثال عن اللّغة املناسبة لبنود ّ

للمزيد من املعلومات عن قوانني
التبليغ اإللزام ّية ،راجع القسم املعنون
الجنيس واالنتهاك
"أفعال االستغالل
ّ
الجنيس اإلجراميّة" يف الفصل املعنون
ّ
الجنيس
"إحالة ادعــاءات االستغالل
ّ
واالنــتــهــاك الجنيس إىل التحقيق
واملتابعة".

٥٣
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نصائح
ال ت ِعد مقدّم ال�شكوى �أبدً ا باحل�صول على "�سر ّية كاملة" ،لأنّ من �ش�أن هذا �أن ُين�شئ توقعات م�ستحيلة.
ً
لل�سرية ،وتدابري التبليغ
فعو�ضا عن ذلك ،كن
ً
�صريحا مع مقدّم ال�شكوى يف �ش�أن الأهم ّية التي توليها الآل ّية والوكاالت ّ
الإلزام ّية املحتملة .وبذلك ،تفتح املجال �أمام مقدّم ال�شكوى التخاذ قرا ٍر م�ستنري.
رسيّة الهويّات :تبقى �أ�سماء جميع الأطراف يف ال�شكوى �سر ّية .ويع ّد من ال�ضروري حماية �سر ّية هو ّية ال�شخ�ص مو�ضوع ال�شكوى،
ال�ضروري � ً
أي�ضا عدم الإف�صاح عن ا�سم
وذلك مراعا ًة للإجراءات القانون ّية ،و�أفعال االنتقام املحتملة ،وافرتا�ض الرباءة .ومن
ّ
الناجي �أو مقدّم ال�شكوى لل�شخ�ص مو�ضوع ال�شكوى .ولكن ويف بع�ض احلاالت ،قد ُتف�صح الوكالة التي جتري التحقيق عن ا�سم
الناجي وذلك لأ�شخا�ص حمدّدين حتت م ّرب ٍر وا�ضح .فقد تف�صح عن هو ّيته ً
مثل للهيئة الإدار ّية التي جتري املراجعة الت�أديب ّية يف
حال عدم وجود �أد ّلة داعمة وم�ؤيدة كافية ،ما يحول دون القدرة على ا�ستكمال التحقيق الذي جتريه الوكالة من دون احل�صول
على �شهادة مقدّم ال�شكوى �أو الناجي  26 .ويف هذه احلاالت ،قد تتخذ الوكاالت الأع�ضاء يف الآل ّية ،بالت�شاور مع وحدات التحقيق
التابعة لها ،تدابري �إ�ضافية �ضمن املعقول حلماية الناجي �أو مقدّم ال�شكوى من الأفعال االنتقام ّية �أو و�صمة العار.

الســـالمـــة
بكل شخص.
الخاصة ّ
لكل نا ٍج وأن تضع خطّة حامية أو خطّة أمن ّية إذا لزم األمر ،بحسب الحاجات
يع ّد رضوريًا أن تجري اآلل ّية تقييم مخاطر ّ
ّ
كل وقت خالل عمل ّية التبليغ والتحقيق وبعد ذلك .ويجب أن تأخذ آليات تقديم الشكاوى يف
ويجب أن تكتيس سالمة الناجي أولويّ ًة يف ّ
االعتبار املخاطر املحتملة عىل جميع األطراف (مبن فيهم الناجي ،ومقدّم الشكوى إذا مل يكن هو نفسه الناجي 27،والشخص موضوع
الشكوى ،واملنظّامت املعنية) ،وأن تجد أساليب ملنع وقوع املزيد من األذى .وقد تتضمن هذه التدابري تقديم الحامية البدنية عند االقتضاء
وبعد الحصول عىل موافقة الناجي املستنرية ،والتطرق ،بشكلٍ استباقي ،إىل األفعال االنتقاميّة التي قد ت ُنفذ ض ّد مقدّم الشكوى.

معلومة
ال ت�ستطيع �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �أن ت�ضمن �سالمة الناجي �أو مقدّم ال�شكوى ،فهذه م�س�ؤول ّية
ال�سلطات الأمنية املحل ّية .ولكن يجب على الآل ّية �أن تواظب على بناء عالقة عمل قو ّية مع الأجهزة الأمن ّية ،و�أن تكون
�صريحة مع مقدّم ال�شكوى يف �ش�أن التدابري الأمن ّية املحتملة وحمدود ّية قدرة الآل ّية على توفري احلماية.

الخدمات الصح ّية والنفس ّية و االجتامع ّية
الجنيس .فكث ًريا ما يص ّنف العاملون يف املجال اإلنساين أو أفراد
الجنيس واالنتهاك
ال يجب لوم الناجي أبدًا عىل وقوع أفعال االستغالل
ّ
ّ
املجتمعات املترضرة بعض أشكال االستغالل واالنتهاك عىل أنّها "آليّات تكيّف مؤذية" (عىل سبيل املثال ،املقايضة بالجنس) ،صارفني النظر
عن األذى الذي يلحق بالضحية .ال يجب أن يستخدم هذا التصنيف أبدًا لتقويض مسؤوليّة العامل يف املجال اإلنساين الذي ارتكب هذا الفعل
أو التقليل من حاجة الناجي إىل خدمات مساعدة.

 26قد تختلف معايري اإلثبات التي يجب تلبيتها من منظّمة إىل أخرى .فعىل سبيل املثال ،وبحسب قرا ٍر من املحكمة اإلداريّة لألمم املتّحدة ،ال ميكن اتخاذ تدابري
تأديب ّية عىل أساس شهادة مجهولة املصدر .ميكن مراجعة الحكم رقم  27( 2010-UNAT-087ترشين األ ّول/أكتوبر  )2010يف قض ّية لياناراكشيجي ض ّد األمني العام لألمم املتّحدة
)(Liyanarachchige v. Secretary-General of the United Nations

 27تع ّد األعامل االنتقاميّة التي قد تُنفّذ ض ّد مقدّمي الشكاوى من غري الضحايا -عىل سبيل املثال املبلّغني عن املخالفات -من بني األسباب وراء الحاجة إىل تقديم
كل شخص .للمزيد من املعلومات حول تقييامت حاجات جميع املشكني  ،راجع الفصل
خاص لحاجات ّ
الخدمات الفوريّة لغري الضحايا أيضً ا ،عىل أن ترتكز هذه الخدمات عىل تقييم ّ
املعنون "ضامن خدمات رسيعة ومالمئة ملقدّمي الشكوى والضحايا".

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

مثال

واجهت جهات تنسيق آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة يف موقع التنفيذ التجريبي يف جمهوريّة الكونغو الدميقراطيّة
ٌ
"حقيقي" .وإذ تدرك جهات التنسيق أ ّن إنكار وقوع األذى
انتهاك
الجنيس عىل أنّه
املحل االستغالل
مشكلة عدم تصنيف املجتمع ّ
ّ
ّ
الجنيس،
الجنيس واالنتهاك
قد يضاعف من صدمة الناجي النفسيّة ،زادت عدد التدريبات عىل منع هذا الشكل من أشكال االستغالل
ّ
ّ
واستهدفت هذه التدريبات املوظفني واملجتمع املحيل ومقدّمي الخدمات.
االجتامعي عند متابعة القضيّة .فعىل سبيل املثال ،عند وضع
النفيس و
يجب عىل آليّة تقديم الشكاوى أن تبقي نصب عينيها رفاه الناجي
ّ
ّ
الجنيس يف االعتبار أ ّن الناجني من هذه
الجنيس واالنتهاك
منسق اآلل ّية للحامية من االستغالل
خطّة حامية أو خطّة أمن ّية ،يجب أن يأخذ ّ
ّ
ّ
األفعال قد يُنبذوا يف املجتمع بسبب املعتقدات الثقافية السائدة .ولذلك ،يجب عىل استجابات
للمزيد مــن املــعــلــومــات عن
جميع املنظّامت والتدابري التي ستتّخذها أن تقوم عىل احرتام خيارات الناجي ورغباته وحقوقه
الحاجات الصحيّة والنفسيّة و
االجتامع ّية ،راجع الفصل املعنون
وكرامته .ويجب أن يُفتح املجال أمام الناجي لينض ّم إىل مجموعات دعم أو خدمات االستشارات
"ضامن مساعدة رسيعة ومالمئة
للمساعدة يف التعامل مع مشاعر الخوف والذنب والعار وغريها.
ملقدّمي الشكاوى والضحايا".

تلقّي الشكاوى -الربوتوكوالت
الشخيص
تلقّي الشكاوى عرب الحضور
ّ
الشخيص 28 ،مبا يف ذلك:
توجد بروتوكوالت منوذج ّية للتعامل مع شكاوى املستفيدين عند تقديم الشكاوى عرب الحضور
ّ
•التعامل مع مقدّم الشكوى باحرتام ،وتأمني ج ّو من الراحة بقدر املستطاع.
•التط ّرق إىل مسائل الرسيّة ،ورشح حدود ضامن الرسيّة من جهة مسؤول ّية موظّفي الوكالة بالتبليغ عن الشكاوى ،مع طأمنة مقدّم
الشكوى عىل أ ّن املعلومات ستشارك مع األشخاص الذي عليهم معرفتها فحسب.
•تج ُّنب طرح الكثري من األسئلة .اطرح األسئلة التي تضمن استشفاف فهمٍ واض ٍح للشكوى حتى تحال إىل وحدة التحقيق يف الوكالة
املعنيّة .وال يجب استعجال التبليغ ،بل إعطاء مقدّم الشكوى الفرصة للتعبري عن الواقعة بأسلوبه الخاص قبل السعي للحصول عىل
توضيحات.
أي أسئلة عن بكارة الضحية غري ذات صلة وال يجب مناقشتها.
•يجب طرح األسئلة ذات الصلة فحسب .عىل سبيل املثال ،تع ّد ّ
•ضامن أن توث ّق املعلومات بشكلٍ ج ّيد يف خالل املقابلة عرب الحضور الشخيص
حتى يحال اإلدعاء فو ًرا إىل الوكالة التي ستجري التحقيق .وال يجب عىل جهات
أدوات
تنسيق اآلل ّية أن تجري أكرث من مقابلة ،ما قد يساهم يف مفاقمة الصدمة النفسية
تتض ّمن املبادئ التوجيهيّة
رض بالتحقيق عرب إفساد األدلة.
لبناء منظّامت أكرث أم ًنا ( )2007ومنوذج
وي ّ
•اسأل مقدّم الشكوى عن طريقة التواصل مع اآلليّة املفضّ لة لديه.
تقديم الشكاوى وإجـــراءات التحقيق
خص الناجيات ،من املستحسن أن تجري املقابلة معه ّن موظّفة أنثى ،مبا
•يف ما ّ
الجنيس واالنتهاك
والتوجيه حول االستغالل
ّ
يخص الناجني الذكور ،اسأل عن خيارهم التحدّث مع
يشمل املرتجامت .ويف ما ّ
الجنيس الصادرة عن اللّجنة الدامئة املشرتكة
ّ
موظّف أو موظّفة.
بني الوكاالت ( )2004توجيهات بشأن تلقّي
تسجيل مكتوبًا للشكوى باستخدام منوذج تلقي الشكاوى الذي وضعته
ً
•أترك
الشخيص.
الشكاوى عرب الحضور
ّ
اآلل ّية لهذا الغرض.

الشخيص (أي من خالل خدمات الرسالة القصرية أو صناديق االقرتاحات) عىل تفاعلٍ
شخيص ،وبالتايل ال
 28ال تشتمل الشكاوى التي مل تقدّم عرب الحضور
ّ
ّ
تنطبق هذه املشاغل عليها.
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منوذج التقرير املتعلق بالحادثة
ومفصلة بقدر املستطاع ألنّها قد تستخدم يف سياق اتخاذ تدابري
يجب عىل املعلومات املستخلصة خالل تلقّي الشكوى أن تكون واضحة
ّ
تأديبية أو إجراءات قانون ّية .ويساعد وجود سجالت كاملة عن الشكوى عىل ضامن أال يخضع مقدم الشكوى ألسئلة متكررة عن الحادثة.
ويجب تسجيل ما توافر من معلومات ذات صلة خالل املقابلة ،مع إدراك أ ّن ذلك ليس جز ًءا من التحقيق .ويف الحد األدىن ،يجب عىل
األسئلة أن تشمل:
•األسامء الصحيحة لكل األشخاص/الوكاالت املعنيني/املعنية  ،وأرقام هويات الشهود عند االقتضاء ،وصورة للجاين املدعى عليه إذا كان
ذلك ممك ًنا؛
• وقت وقوع الحادثة ،ومكانها ،والتواريخ ،مثل ما ذكرها مقدّم الشكوى؛
مجسم ألعضاء الجسم إذا كان ذلك مفيدًا (مالحظة :ال تجري جهة
• توصيف ّ
ألي عالمات واضحة لالنتهاك أو إصابات أخرى ،مبا يشمل ّ
فحصا طب ًيا ،فالعيادة الصح ّية هي التي تعنى بشكلٍ
حرصي بهذا الفحص)؛
التنسيق ً
ّ
• رسد دقيق ملا قاله مقدّم الشكوى ،كام قاله بالتحديد؛
أي مالحظات ملتلقّي الشكوى؛
• ّ
أي ٍ
شخص آخر عىل علمٍ باملعلومات املقدّمة.
• ما إذا كان ّ

من�صة التبليغ امل�شرتكة
معلومات عن ّ
منصة التبليغ املشرتكة هي عبار ٌة عن مستود ٍع للشكاوى عىل االنرتنت ،طُ ّورت لتستخدم يف املرشوع التجريبي للوكالة الدامئة
إ ّن ّ
املنصة
الجنيس واالنتهاك
املشرتكة بني الوكاالت املعني بآليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة للحامية من االستغالل
الجنيس .وتو ّحد هذه ّ
ّ
ّ
عمل ّية تلقّي الشكاوى عرب استخدام منوذج مو ّحد لتقرير الحادثة  ،و تقوم بتتبع معالجة الحالة منذ اللحظة التي فيها تلقي الشكوى،
الجنيس) ،الجهة
الجنيس واالنتهاك
الجنيس أو غري متعلقة باالستغالل
الجنيس واالنتهاك
مبا يف ذلك نوعية الشكوى (متعلّقة باالستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
التي تحال إليها الشكوى و زمن االحالة ،ومقدمي خدمات مساعدة الضحايا .وتجمع هذه املنصة أيضً ا بيانات مجهولة املصدر يف لوحة
املنصة الرسية من خالل حامية كلمة املرور -أي ال ميكن الولوج اىل املعلومات إالّ
وخريطة للمساعدة عىل رصد االتجاهات .وتضمن ّ
من قبل األشخاص املخولني ،وال مينح هذا اإلذن بالولوج إلّ املسؤول عن ّ
املنصة ،يرجى
املنصة .وهذه للمزيد من املعلومات عن ّ
منصة التبليغ املشرتكة
مراجعة "ملحة عن ّ
امل ّنصة متاحة لتُطور وتُستخدم يف مواقع تنفيذ أخرى.
" يف املرفق .5

الشكاوى مجهولة املصدر
أقل من الشكاوى التي يُفصح مقدّمها عن هويّته ويكون
اذا أتت الشكوى مجهولة املصدر فان ذلك ال يعني تلقائيًا أنّها تحمل أهميّ ًة ّ
رضا لتقديم األدّلة .ويجب التعامل مع الشكاوى مجهولة الهويّة بالجدّية عينها التي يتعاطى بها مع الشكاوى املعروف أصحابها  ،وأن
حا ً
تحال بالطريقة عينها إىل وحدة التحقيق يف الوكالة املعن ّية .ولكن اإلحالة وعمل ّية التحقيق تكون أصعب إذا مل تعرف هويّة الناجي أو الجاين
املنسق بالتايل تحديد املعلومات
املزعوم .ويف أسوء الحاالت ،قد ال تحتوي الشكوى مجهولة املصدر عىل ما يكفي من معلومات ،فال يستطيع ّ
الالزمة إلحالة الشكوى إىل التحقيق.

كن متن ّب ًها
عىل آليّة تقديم الشكاوى أن تأخذ يف االعتبار ،بعد التشاور مع الوكاالت املشارِكة ،كيف ميكنها تسهيل
إحالة الشكاوى مجهولة املصدر.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

مقدمي الشكاوى
خاصة باألطفال ّ
مشاغل ّ
طفل ،عليه أن يُعطى املعلومات التي تخ ّوله أخذ قرا ٍر مستنري باستخدام تقنيات مالمئة لألطفال ،تش ّجعه
عندما يكون مقدّم الشكوى ً
عىل التعبري عن نفسه .وتستند قدرة الطفل عىل تقديم املوافقة عىل كيفيّة استخدام
أدوات
املعلوماتومدى مصداق ّية هذه املعلومات ،إىل مجموعة من العوامل ،منها عمر الطفل
تتض ّمن املبادئ التوجيه ّية
ومستوى نضجه وقدرته عىل التعبري عن نفسه بحريّة .وعند وضع إجراءات التشغيل،
لبناء منظّامت أكرث أم ًنا ومنــوذج تقديم
يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تضع مبادئ توجيه ّية للتفاعل مع
الشكاوى الــصــادر عن اللّجنة الدامئة
مقدّمي الشكاوى األطفال ،عىل أن يكون األشخاص املسؤولون عن هذا التفاعل مدربني
املشرتكة بني الوكاالت ( )2004توجيهات يف
الجنيس وأن يكونوا عىل بينة
عىل التعامل مع حاجات األطفال الناجني من االستغالل
ّ
شأن حاجات األطفال الناجني خالل تلقّي
من القوانني والسياسات الوطنية املتعلقة بحامية األطفال.
الشكوى.

إشــراك األهـــل
إ ّن إحدى املسائل املحدّدة ،املتعلّقة باألطفال الناجني ،هي أخذ القرار بإعالم األولياء أم ال بالشكوى املفتوحة .و تقتيض أفضل املامرسات
يف هذا اإلطار بشكلٍ عام إعالم األولياء (أو األوصياء/القامئني عىل رعاية الطفل) ألنّهم األقدر عىل تقديم الدعم والحامية للطفل .ولكن ويف
مثل يف الحاالت التي يكون فيها أحد الوالدين مشتب ًها بتسهيل االستغالل
بعض الحاالت ،قد تقتيض مصلحة الطفل الفضىل عدم إعالم األولياء ً ،
الجنيس؛ أو عندما يكون الطفل عرض ًة ألعامل انتقاميّة ،مبا يف ذلك اإلساءة الجسديّة والنفسيّة ،والطرد من املنزل ،أو تقويض
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
رفاهه؛ أو عندما يطلب الطفل عدم إرشاك األهل وهو مؤ ّهل ألخذ مثل هذا القرار؛ أوعندما يكون الطفل غري مصحوب بذويه .ويجب أن
مثل
الجنيسً ،
الجنيس واالنتهاك
تسمح آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية بالنظر يف هذه االعتبارات يف حاالت األطفال الناجني من االستغالل
ّ
ّ
أي من املمثلني ميكنه التعامل مع حاالت الناجني األطفال (راجع منوذج عن اإلطار املرجعي يف املرفق .)4
عرب وضع إطار مرجعي يحدّد ًّ

نصائح
ميكن �أن تنطبق الإج��راءات واالعتبارات �أعاله على مقدّمي ال�شكاوى/الناجني الذي يعانون من م�شاكل
عقل ّية �أو �إعاقة ذهن ّية .وكما يف احلاالت جميعهاُ ،ترتم رغبات مقدّم ال�شكوى /الناجي بقدر الإمكان.

مقدم الشكوى
املتابعة مع ّ
الشخيص ،وبأكرب قد ٍر ممكن ،تلك التي وصلت بطرقٍ أخرى أيضً ا .وهذا
يجب تقديم تعليقات ومتابعة جميع الشكاوى املقدّمة عرب الحضور
ّ
كل يشء ،إعالم مقدّم الشكوى بتلقّي شكواه وبأنّها ستحظى باملتابعة .ويع ّد هذا اإلقرار البسيط بسامع الشكوى والتط ّرق
يعني أوال و قبل ّ
إليها وسيلة مساءلة قويّة تبني الثقة طاملا أ ّن الشكوى تعالج بشكلٍ وايف  ،وأنّه يتم تزويد مقدّم الشكوى بالتعلقيات بشكلٍ مستم ّر .ولكن
عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تضمن أيضا أن يفهم مقدّم الشكوى أن قرار إجراء التحقيق ،ونتائجه ،واإلجراءات التأديبية التي قد
تتخذ ،ومستوى التعليقات املقدّمة تعتمد عىل الوكالة التي تجري التحقيق وإجراءاتها الداخل ّية.
ويف مل ييل بعض املعلومات الرضوريّة التي يجب أن ت ُعطى بعد تلقّي الشكوى:
•إعالم مقدّم الشكوى باألثر االجتامعي واألمني املحتمل الذي قد يرتت ّب عىل شكواه .فعىل سبيل املثال ،ويف الحاالت التي تشتمل عىل
انتهاك ٍ
حل النزاعات التقليديّة أي عرب قبول املال كتعويض ،عوض رفع
شخص قارص ،قد ينظر األولياء يف خيار توجيه القضيّة إىل طرق ّ
دعوى قانونيّة .ويحمل مثل هذا القرار تأثريات عىل العائلة ،وينال من مصداقيّة اآلليّة أو الوكالة التي تجري التحقيق يف حال ادّعى
معي.
أفراد العائلة بأنّهم خضعوا لضغوطات مع ّينة ليختاروا مسار ٍّ
حل ّ
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•إعالم مقدّم الشكوى مبا ميكن توقّعه كخطو ٍة ثانيّة (إجراء تقييم ،إجراء إحالة محتملة ،والجدول الزمني املتوقّع) ،و ذلك بالنظر اىل
اختالف اإلجراءات من وكالة مشارِكة إىل أخرى .وعىل هذه املعلومات أن تشمل أيضً ا النتائج املحتملة التي ميكن ملقدّم الشكوى
توقّعها ،ومن بينها:
o
o
o
o

ما إذا ث َ ُبت االدعاء ،والتدابري التأديب ّية املتّخذة.
اإلحالة املحتملة للشكوى إىل السلطات الوطن ّية لعقد محاكمة جنائ ّية.
ما إذا بُ ّرئ الشخص موضوع الدعوى وأقفلت القضيّة.
ما إذا كانت الشكوى ال تتض ّمن ما يكفي من املعلومات إلجراء تحقيق ،وإذا ما كانت الوكالة تحتاج إىل املزيد من املعلومات.

يخص الشكوى وما تعجز عن تقدميه .فعىل سبيل املثال ،ال
•إدارة توقّعات مقدّم الشكوى عرب إعالمه مبا ميكن لآلل ّية القيام به فيام ّ
ميكن آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تجري تحقيقات ،لك ّنها تكون حارضة لإلجابة عن أسئلة مقدّم الشكوى متى أمكنها ذلك،
علم بأ ّن مستوى التعليقات املقدّمة يعتمد عىل
وأنها ستقوم بتقديم جميع التعليقات التي تصلها من الوكالة التي ت ُجري التحقيقً .
السياسات الداخليّة للوكالة التي تجري التحقيق.

تدريب املوظّفني
تدريب مع ّمق وتدريبات منتظمة لتجديد املعارف ،لضامن
أي وسيلة كانت ،اىل
يجب أن يخضع ّ
ٍ
كل األشخاص الذين يتلقّون الشكاوى ،عرب ّ
معالجة الشكاوى بشكلٍ مالئم .ويتض ّمن ذلك التدريب عىل مبادئ الرسيّة وسالمة مقدّمي الشكاوى /الناجني ،وعىل إجراءات إدارة الحاالت
لكل وكالة عضو يف اآلليّة ،حتّى يتمكّن املوظّفون من إدارة التوقّعات وتوفري املعلومات حول ما ميكن توقّعه من إحالة الشكاوى .ويجب أن
ّ
أي ضائقة نفس ّية
يتدربوا أيضً ا عىل تلقّي الشكاوى عرب حضور
الشخيص ،مبا يتض ّمن التعامل بحساس ّية مع مقدّم الشكوى ،وعىل التعامل مع ّ
ّ
كل ٍ
شخص سيتلقّى الشكاوى يف اآلل ّية أن يعرف
قد يعاين منها مقدّم الشكوى ،وعىل إحالة مقدّم الشكوى إىل الخدمات املالمئة .ويجب عىل ّ
رض إجراءات اآلل ّية مبراجعة إداريّة للوكالة و/أو قض ّية جنائ ّية .ويوىص أن يخضعوا لتدريبات
كيف يوث ّق ،بشكلٍ مالئم ،الشكوى ،حتّى ال ت ّ
(مثل من
عىل جمع األدّلة ،ليس ألنّهم سيجرون التحقيق ،بل حتّى ال يتدخلوا يف تحقيقات الوكالة ً
للمزيد من املعلومات عن إجراءات
خالل فهم تأثري األدلّة عىل التحقيق ،ومدى عرضة األدّلة لإلفساد ،وكيف تصري بالتايل غري قابلة
التحقيق املبدئيّة ،راجــع املبادئ
التوجيهيّة لبناء منظّامت أكرث أم ًنا
لالستخدام يف قضيّة إداريّة ،إلخ).
(.)2007

تقييم الشكوى إلجراء اإلحالة
بعد أن تتلقّى آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية الشكوى ،وترشح الخطوات التال ّية ملقدّم الشكوى ،وتحيل الناجي إىل الخدمات الصح ّية
منسق آل ّية تقديم الشكاوى
الفوريّة ،عىل جهة التنسيق مع اآلل ّية أن تضمن إرسال الشكوى إىل ّ
للمزيد من املعلومات عن اإلحالة إىل
الجنيس لتقييمها .فليس من مسؤول ّية ممثّيل
الجنيس واالنتهاك
املجتمع ّية للحامية من االستغالل
الخدمات ،راجع الفصل املعنون "ضامن
ّ
ّ
الوكاالت األعضاء يف اآللية تحديد ما إذا كانت الشكوى صحيحة أم ال .فتتلخّص مسؤولية املمثّلني مساعدة رسيعة ومــامئــة ملقدّمي
ّ
ّ
الشكوى والضحايا".
بجمع املعلومات من مقدّم الشكوى وإدخالها يف منوذخ تقرير الحادثة الخاص باآللية ،ومتابعة
املنسق من إحالة االدعاء إىل وحدة التحقيق يف الوكالة املعنية لتحدّد بدورها ما إذا كان يجب إجراء مراجعة إداريّة
اإلجراءات لضامن متكّن ّ
محتملة أو تحقيق.

من الرضوري أن تعرف
يجب على �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية �أن حتدّد بروتوكوالت مراجعة ال�شكاوى يف �إج��راءات الت�شغيل
اخلا�صة بهاً ،
حفاظا على ال�شفاف ّية.
املوحدة
ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

املنسق أن يجيب عىل ثالثة أسئلة حتّى يحيل الشكوى:
يجب عىل ّ
جنيس محتملة؟
جنيس وانتهاك
 1.1هل تدّعي الشكوى وقوع أفعال استغالل
ّ
ّ
 2.2هل هناك معلومات كافية إلحالة الشكوى؟
 3.3من هي الوكالة املعنيّة؟
املعي لتقييم الشكاوى وتحديد طبيعتها وإحالتها إىل الوكالة املعنية (أو
يجب تقييم جميع الشكاوى برسيّة تا ّمة ، .و بصفته الشخص ّ
املنسق توقيع التزام
الجنيس واالنتهاك
املجموعة/القطاع /آل ّية املساءلة إذا كانت شكوى غري متعلّقة باالستغالل
الجنيس) ،فانه يجب عىل ّ
ّ
ّ
السية
باملحافظة عىل ّ

جنيس محتملة؟
جنيس وانتهاك
 .1هل تدّ عي الشكوى وقوع أفعال استغالل
ّ
ّ
الجنيس ،من الناحية الشكليّة ،لتحديد ما إذا كانت قدّمت بحسن نيّة وإذا كان
الجنيس واالنتهاك
يجري تقييم أ ّويل لشكاوى االستغالل
ّ
ّ
الجنيس .ويع ّد هذا التقييم رضوريًا أل ّن معظم الشكاوى التي تتلقّاها
الجنيس واالنتهاك
السلوك املزعوم يندرج ضمن نطاق تعريف االستغالل
ّ
ّ
تقص
الجنيس واالنتهاك
آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية تكون غري متعلّقة باالستغالل
الجنيس بطبيعتهاّ .إل أ ّن هذا التقييم ال يع ّد أبدًا إجراء ّ
ّ
ّ
الجنس ،وإنّ ا تتخذ لتحديد ما إذا كانت الشكوى
الجنيس واالنتهاك
حقائق .فال يع ّول عىل هذه الخطوة إلقامة الدليل عىل ادعاء االستغالل
ّ
ّ
مثل للشكاوى التي تطال خدمات تقديم املأوى أو خدمات توفري املياه
الجنيس (خالفًا ً
الجنيس واالنتهاك
تنطوي عىل ادّعاء بوقوع االستغالل
ّ
ّ
والرصف الصحي والنظافة الصحيّة).

 .2هل هناك معلومات كافية إلحالة الشكوى؟
بأي طريقة ،ال بشكلٍ
فردي وال من قبل الوكالة
إذا مل يكن هناك ما يكفي من املعلومات إلقامة شكوى كاملة ً
ّ
(مثل ،مل يُحدّد الجاين املزعوم ّ
املنسق أن يعمل مع
ً
املنسق
مسؤول عن الحصول عىل املزيد من املعلومات إلكامل الشكوى ،إذا كان ذلك ممك ًنا .ويجب عىل ّ
التابعة) ،يكون ّ
أي ظرف أن تحجب اآلل ّية املعلومات عن وكالة
الوكالة املعن ّية ،إذا كانت معروفة ،لتحديد كيف ّية الرشوع بالشكوى املنقوصة .وال يجب تحت ّ
املنسق إعالمها بتلقّي الشكوى.
معروفة أو أن تق ّرر ر ّد الشكوى بقرا ٍر منها .و عندما تكون الوكالة املعنية معروفة أو قابلة ألن ت ُعرف ،عىل ّ
وال تجري آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة التحقيقات ،مبا يف ذلك إجراء مقابالت غري تلك الرضوريّة لتلقّي الشكوى ،أو جمع األدّلة ،إلّ إذا
طلبت منها الوكالة بشكلٍ رصيح املساعدة عىل متابعة الشكوى.

 .3من هي الوكالة املعن ّية؟
املنسق تحديد الوكالة املعن ّية بالتحقيق ،وتكون بشكلٍ أو ّيل الوكالة التي يعمل الجاين املزعوم أو الشخص
بهدف إحالة الشكوى ،يجب عىل ّ
النص املعنون "إرشاك رشكاء
موضوع الشكوى لصالحها .ولكن قد تكون اإلجابة عىل هذا السؤال أصعب عند التعامل مع راجع مربّع ّ
التنفيذ" يف الفصل املعنون "إرشاك
وكاالت رشيكة ومتعاقدين من الباطن ،أو وكاالت غري مشاركة يف اآلل ّية .ولكن برصف النظر عن
الوكاالت اإلنسانيّة".
املنسق ضامن أن تصل الشكوى إىل وحدة التحقيق يف الوكالة املعن ّية يف
ّ
كل هذا ،يجب عىل ّ
الجنيس ،بحسب االتفاقات بني الوكاالت املربمة عىل نطاق اآلليّة لتسهيل اإلحالة.
الجنيس واالنتهاك
موضوع شكوى االستغالل
ّ
ّ

الخطوات ّ
اللحقة
املنسق
جنيس وانتهاك
عندما يصل ادعاء بوقوع استغالل
جنيس ،مقرون مبعلومات وافية تسمح باإلحالة إىل الوكالة املعن ّية ،يجب عىل ّ
ّ
ّ
الجنيس ،بشكلٍ مبارش ،إىل وحدة
الجنيس واالنتهاك
كل ادعاءات االستغالل
املنسق ّ
إحالة الشكوى بحسب اإلجراءات املحدّدة التالية .ويُرسل ّ
ّ
ّ
التحقيق يف الوكالة التي يعمل لديها الشخص موضوع الشكوى لتتخذ تدابري إضاف ّية ،مبا يف ذلك،
للمزيد من املعلومات عن إجراءات
اإلحالة ،راجع الفصل املعنون "إحالة
تقييم مس ّوغ الشكوى ،والتحقيق ،وتقديم تعقيبات إىل الناجني /مقدمي الشكوى ،وذلك مبوجب
الجنيس واالنتهاك
ادعاءات االستغالل
ّ
السياسات الداخليّة.
الجنيس إىل التحقيق واملتابعة"
ّ

٥٩

٦٠

الف�صل الرابع :تلقّي ال�شكاوى ومراجعتها
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها
الجنيس ،و إنّ ا عىل شكوى بخصوص مسألة مساعدة إنسانيّة
الجنيس واالنتهاك
وت ُرسل الشكوى التي ال تنطوي عىل ادعاء بوقوع االستغالل
ّ
ّ
(مثل ،خدمات تقديم املأوى ،والرصد والتقييم والتعلّم
ينسقان هذه االستجابة ً
أوسع نطاقًا ،إىل الوكالة املعن ّية أو الكتلة /القطاع اللّذين ّ
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واملساءلة ،إلخ) ،حتّى يُعمل عىل تحويل الشكوى إىل الوكالة املعن ّية للمتابعة .ويجب عىل
للمزيد من املعلومات عن تسجيل
الجنيس أو غري املتعلّقة بهام الشكاوى ،راجع الفصل املعنون "الرصد
الجنيس واالنتهاك
اآلل ّية تسجيل تلقّي الشكاوى املتعلّقة باالستغالل
ّ
ّ
والتقييم مع ضبط الربنامج".
وإحالتها/تحويلها إىل املتابعة والرصد.
إ ّن زمن معالجة الشكوى األقىص قبل إحالتها إىل الوكالة املعنية يجب أن يكون يف أقرب ٍ
وقت ممكن وأن يحدّد يف إجراءات التشغيل املحدة
لآلل ّية .فمن حني تلقّي الشكوى ،ال يجب أن تتطلّب إحالتها أكرث من  48ساعة .ومتا ًما كاإلحالة،
للمزيد من املعلومات عن الجداول
يجب عىل اآلل ّية إعالم مقدّم الشكوى (إذا مل تصلها بالحضور الشخيص) بتلقّي شكواه وبكيف ّية
الزمنية لإلحالة و التعليقات ،راجع
التعامل معها يف غضون  48ساعة .ويجب أيضً ا تحديد الجداول الزمن ّية لتقديم التعلقيات من إج ـراءات التّشغيل املو ّحدة العامل ّية
حول التّعاون بني الوكاالت يف آل ّيات
اآلل ّية إىل مقدّم الشكوى يف إجراءات التشغيل املوحدة لآلل ّية.
تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة يف املرفق 3

مثال

موقعي تنفيذ املرشوع أ ّن التعليقات وصلت إىل
أظهر تقييم املرشوع التجريبي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف
ّ
مقدّمي الشكوى ضمن فرت ٍة تراوحت بني أسبوعني إىل أربعة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى .ونظ ًرا إىل حساس ّية موضوع االستغالل
الجنيس ،تع ّد فرتة أربعة أشهر طويل ًة جدًّا إلعالم الناجي بأ ّن شكواه وصلت .يف حني أ ّن آل ّية تقديم الشكاوى
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
أي سلطة عىل مدى رسعة إنجاز الوكالة املعن ّية للتحقيق يف الشكوى وعىل اتخاذها تدابري تأديب ّية ،إلّ أ ّن اآلل ّية
لديها
ليس
ة
ي
املجتمع
ّ
ّ
مسؤولة ،بشكلٍ مبارش ،عن إعالم مقدّم الشكوى بتلقّي شكواه ،وهي معلومة مه ّمة للمستفيد.

يومي عمل،
للتأكّد من تلقّي وحدة التحقيق يف الوكالة املعن ّية االدعاء ،يجب عىل ّ
املنسق أن يضيف إىل اإلحالة طل ًبا بتأكيد االستالم خالل فرتة ّ
املنسق اتخاذها 30.ويع ّد هذا الطلب خطو ًة رضوريّة ،إذ يسمح اإلقرار
تؤكّد الوحدة مبوجبه  )1استالم االدّعاء ،و )2أ ّن ال خطوات أخرى عىل ّ
بوصول االدعاء من قبل الوكالة بأن تنهي اآلليّة واجبات اإلحالة الواقعة عىل عاتقها.

من الرضوري أن تعرف
أهم من ذلك ،مفهومة من
يجب �أن تن�شئ الوكالة قنوات داخل ّية ملعاجلة ال�شكاوى تكون متاحة ومتّ�سقة ،وال ّ
قبل ّ
تف�صل ال�سلوك املحظور ،يبقى
املوظفني على اختالف م�ستوياتهم .ويف حني ت�ضع معظم الوكاالت مد ّونات قواعد �سلوك ّ
انتهاك ملد ّونة قواعد
الكثري من املوظفني غري عاملني بالعمليات الداخل ّية التي يجب اتّباعها للتبليغ عن ال�شكاوى عند وقوع
ٍ
ال�سلوك� ،أو اخلطوات التي يجب �أن تتّخذ �إذا و�صلتهم معلومات عن �سوء �سلوك ّ
موظف
للمزيد مــن املعلومات عن
خارجي .وي�أتي على القدر نف�سه من الأهم ّية التوجيه الذي تقدّمه الوكالة
من م�صد ٍر
ّ
تدريبات املوظفني ،راجع الفصل
املعنون "العاملون يف املجال
ملوظفيها يف �ش�أن التعامل مع املعلومات التي ت�صلهم عن �شكوى تطال ّ
موظ ًفا يف وكالة
اإلنساين :التدريب وبناء القدرة".
م�شاركة �أخرى .ويجب � ً
أي�ضا م�شاركة املعلومات عن قنوات التبليغ مع �شركاء التنفيذ.

 29إذا أشري إىل الوكالة رصاحةً ،يجب تحويل التقارير مبارش ًة إىل الوكالة من دون الحاجة إىل املرور بالكتلة  ،وذلك بهدف تقليل عدد األشخاص املشاركني يف
حساسة بقدر تلك املتعلّقة بهام ،أو لها آثار متعلقة بالحامية.
معالجة القض ّية ،إذ تكون بعض الشكاوى غري املتعلّقة باالستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس ّ
ّ
 30تتض ّمن إجراءات التّشغيل العامليّة املو ّحدة حول التّعاون بني الوكاالت يف آليّات تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ،والتي وافقت عليها اإلدارات العليا للوكاالت  ،إجراء
طلب تأكيد وصول الشكوى وتشجيع الوكالة عىل اإلجابة .وتش ّجع هذه اإلجراءات الوكالة املعنيّة عىل إرسال إشعا ٍر باالستالم -حتّى وإن كان من خالل رسالة منوذجيّة موحدة -يف
يومي عمل.
فرتة ّ

التحدّ يات

تلقّي ال�شكاوى ومراجعتها
التوصيات

الجنيس واالنتهاك
تصان مبادئ الرسيّة ،واملبادئ التي تحكم قوانني وسياسات التبليغ عن االستغالل
ّ

الجنيس اإللزام ّية ،بشكلٍ صارم ،حفاظًا عىل مصلحة املستفيدين .ولكن قد تتعارض هذه املبادئ خالل عمل ّية
ّ
تلقّي الشكوى واإلحالة.

الجنيس وآل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،أن تتض ّمن تحديد املعلومات الرضوريّة إلقامة
الجنيس واالنتهاك
يجب عىل التوعية بشأن االستغالل
ّ
ّ
شكوى كاملة ،ح ّتى تصل إىل اآلل ّية شكاوى متضمنة ما يكفي من املعلومات إلحالتها إىل الوكالة املعنية للمتابعة.

لتخفيف هذا التعارض ،عىل اآلل ّية دامئًا أن تُطلع مقدّ م الشكوى عىل التأثريات املرتتّبة عىل تقديم شكواه ،مبا يسمح له باتخاذ قرا ٍر مستنريٍ.
ويجب عىل اآلل ّية ،بالتعاون مع الوكاالت ذات الصلة ومع مراعاة القوانني املحل ّية ،أن تضع إجراءات تحكم التعامل مع هذه الحاالت ح ّتى تجري
عمل ّية تلقّي الشكوى وإحالتها بالطريقة نفسها لجميع للشكاوى.

تجعل الشكاوى مجهولة املصدر/املنقوصة من الصعب تحديد الوكالة املعن ّية.

ميكن أن تستخدم آل ّيات الشكاوى للتبليغ بقصد االنتقام/الثأر.

عندما تتولّد لدى الوكالة مشاغل حول شكاوى غري صحيحة ،يجب أن تبلّغ الوكالة املعنية بهذه املشاغل .ولكن ،يجب عىل الوكالة حتى يف
هذه الحالة أن تحيل معلومات الشكوى جميعها ،ألنّ دور اآلل ّية ال يقيض بتحديد مرشوعية الشكوى.
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أفضل املامرسات
ٍ
رصا أساس ًّيا يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة ،إذ يضمن
يع ّد نظام إحالة
ادعاءات ّ
قوي عن ً
الجنيس إىل الوكاالت اإلنسان ّية حتّى تتّخذ التدابري املالمئة ،وأن تتع ّزز
الجنيس واالنتهاك
أن تصل ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
املساءلة الجامعيّة.
الجنيس إىل الوكالة التي يعمل لديها الجاين املزعوم إلجراء التحقيق واملتابعة من
الجنيس واالنتهاك
تع ّد عمل ّية إحالة ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
بني أه ّم أدوار آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية .ويجب االتفاق عىل إجراءات واضحة للتواصل بني اآلل ّية والوكالة التي تجري التحقيق خالل
رضر والوكاالت
عمل ّية اإلحالة ،وتحديدها يف إجراءات التشغيل املحدة التابعة للوكالة .وتكون اآلل ّية خاضعة للمساءلة أمام املجتمع املت ّ
الجنيس
األعضاء ،أل ّن نقصان اإلحاالت وسوء إدارتها يناالن من فعال ّية اآلل ّية ويق ّوضان قدرة الوكالة املعنية عىل التحقيق يف ادعاءات االستغالل
ّ
الجنيس التي تطال موظفيها.
واالنتهاك
ّ
يف حال عدم توافر نظام إحالة:
• يفقد السكان املترضرون ثقتهم يف النظام ،فيمتنعون عن التبليغ عن الحاالت.
• ال تعالج الحاالت التي ت ّم اإلبالغ عنها وال تؤخذ تدابري تأديب ّية ،و
السكان املترضرين.
• ال تخضع الوكاالت للمساءلة أمام ّ

دور الوكاالت
قبل أن تلتزم الوكالة باالنضامم إىل آليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة مشرتكة ،من الرضوري جدا أن يكون لديها نظام داخيل ملعالجة الشكاوى،
اللزمة للرشوع يف التحقيق عندما تصلها شكاوى من اآللية ،ناهيكم عن اتخاذ التدابري التأديبية املالمئة .فإذا
وإلّ ستنقصها البنى التحتية ّ
أجرت الوكالة تحقيقًا من دون أن تستند إىل إجراءات موحدة ،ستع ّرض حقوق الناجي املزعوم ،وحقوق الجاين املزعوم للخطر و ذلك وفقا
رض املعالجة غري الناجعة للشكاوى الداخل ّية مبصداق ّية اآلل ّية التي أحالت الشكوى ومصداقية الوكاالت
لإلجراءات القانون ّية القامئة .وت ّ
األسايس أن تكون للوكالة قدرة داخلية عىل تلقي الشكاوى قبل
مم ينال من تق ّبل املجتمع لآلل ّية .وبالتايل ،فانه فمن
املشارِكة األخرىّ ،
ّ
انضاممها إىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية املشرتكة.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
وتختلف اآلليّات الداخليّة إلدارة الشكاوى من وكال ٍة إىل أخرى ،وذلك بحسب حجمها وهيكلتها واألوجه التنظيميّة األخرى .ولكن ،وبشكلٍ
عام ،يجب أن تشمل اآلل ّيات العنارص األساس ّية التالية:
•تحديد أدوار املوظفني املشاركني يف عمليّة إدارة الشكوى بوضوح .ويف معظم املنظّامت ،تكون الهيئة التي تعالج القضايا هي وحدة
التحقيق ،ولكن قد تختلف سبل إيصال الشكوى إىل الوحدة من وكالة إىل أخرى.
•إيضاح مسؤوليّات املدراء رصاح ًة عند تلقّي الشكوى ،وواجبات األشخاص املشاركني يف التحقيق يف الشكاوى ،وتوفري التوجيه للمدراء
و/أو جهات التنسيق لدى اآلليّة املعنيّة بتلقّي الشكاوى.
مثل املعلومات التي ستُشارك مع مقدّم الشكوى و/أو الناجي ،والشخص
•وضع بروتوكوالت اتصال واضحة إلدارة الشكاوى ،مبا يشمل ً
موضوع الشكوى.
قبل البدء بتنفيذ آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة ،ال ب ّد أن توضع تدابري واضحة للتعاون املشرتك بني الوكاالت عىل تلقّي الشكاوى ،وإحالة
الجنيس إىل الوكاالت املعنيّة ،وذلك حتّى تتضح املسؤوليّات والربوتوكوالت
الجنيس واالنتهاك
الضحايا إىل املساعدة ،وإحالة ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
وأي قوانني
بشكلٍ ال لبس فيه .ويجب عىل إجراءات التشغيل املحدة أن تكون مك ّملة لسياسات وإجراءات الوكاالت املشارِكة الداخليّة ّ
تنظيم ّية محل ّية باالضافة اىل تحديد سبل إحالة الضحايا يف املوقع.

من الرضوري أن تعرف
استخدام منوذج إجراءات التشغيل العامليّة املوحدة:يكمن �أحد �أبرز حتدّيات تنفيذ �آل ّية تقدمي ال�شكاوى
املجتمع ّية يف توحيد �إجراءات التعاون ،وذلك لأنّ �إجراءات الوكاالت الداخل ّية تختلف ،و�أ�ساليب التعاون غري وا�ضحة .و عند
�صياغة �إجراءات الآل ّية ملعاجلة ال�شكاوى والإحالة واملتابعة ،يجب على �أ�صحاب امل�صلحة �أن ي�ستخدموا �إجراءات الت�شغيل
العامل ّية املوحدة حول التعاون بني الوكاالتالتي �أق ّرت حدي ًثا كنموذج� .إذ تو ّفر �إجراءات الت�شغيل العامل ّية املوحدة على املوظفني
امليدانيني عناء و�ضع �إجراءات جديدة من خالل تقدمي �إجراءات تعاون ّمت التوافق عليهاو تتواءم مع ال�سيا�سات الداخل ّية
للوكالةو وحتتاج �إىل حدٍّ �أدنى من التكييف لت�صري مالئمة لل�سياق املحلي.

املنســق
دور ّ
مسؤول عن
ً
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
منسق اآلليّة للحامية من االستغالل
عندما ت ُقدّم شكوى إىل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة ،يكون ّ
ّ
ّ
إحالة الشكوى إىل وحدة التحقيق التابعة للوكالة املعن ّية عرب استخدام منوذج إحالة الشكوى (راجع منوذج إحالة الشكاوى الصادر عن اللّجنة
أي تقييم لص ّحة الشكوى -بل يعود هذا الدور حرصيًا إىل الوكالة املعن ّية.
املنسق ّ
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف املرفق  .)4وال يجري ّ
الجنيس
ويتلخّص دوره يف تقييم ما إذا كانت الشكوى تشتمل عىل ادعاء بوقوع االستغالل
ّ
للمزيد من املعلومات عن مسؤول ّيات
املنسق أن ميتنع عن
واالنتهاك
الجنيس ،وتحديد الوكالة املعن ّية ،وإجراء اإلحالة .وال يجب عىل ّ
ّ
مراجعة الشكوى واإلحــالــة ،راجع
وإل فانه يع ّرض سالمة مقدّم الشكوى ومصداقيّة اآلليّة الفصل املعنون "إعداد البنية التحتيّة
أي شكوى إىل الوكالة املعنيّةّ ،
إحالة ّ
آلليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة".
للخطر.

معلومة
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن ت ُرسل ادعاءات وقوع االستغالل
ّ
ّ
املختصة بالتحقيق يف الوكالة التي يعمل بها الجاين املزعوم ،أو الشخص موضوع الشكوى (أي
مبارش ًة إىل الوحدة
ّ
بكل وكالة عضو يف
"الوكالة املعنيّة") .ويجب عىل اآلليّة أن تح ّدد هذه الوحدة وأن تتوافر لديها معلومات االتصال ّ
اآلل ّية ،إضاف ًة إىل الوكاالت غري األعضاء التي تعمل يف موقع االستجابة اإلنسان ّية نفسه.
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اجلن�سي �إىل التحقيق واملتابعة
اجلن�سي واالنتهاك
الف�صل اخلام�س �إحالة ادعاءات ال�ستغالل
ّ
ّ
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

اجلن�سي يف ّ
ظل �أمناط �أخرى من الوقائع
اجلن�سي واالنتهاك
معاجلة ادعاءات وقوع اال�ستغالل
ّ
ّ
• عندما يكون مق ّدم الشكوى مجهول الهويّة ،غري أ ّن الشخص موضوع الشكوى والوكالة حيث يعمل يكونان معروفان:
تُرسل اآلل ّية االدعاء إىل الوكالة للمتابعة.
• عندما يكون الشخص موضوع الشكوى غري معروف ،لك ّن مق ّدم الشكوى والوكالة املعنية معروفان :تُرسل اآلل ّية االدعاء
إىل الوكالة للمتابعة.
• عندما يكون مق ّدم الشكوى معروف ،إلّ أ ّن الشخص موضوع الشكوى والوكالة املعنية غري معروفني :يجب عىل أصحاب
الجنيس (أو مندوب
الجنيس واالنتهاك
ملنسق اآلليّة للحامية من االستغالل
املصلحة يف اآلليّة أن يتخذوا قرا ًرا بالسامح ّ
ّ
ّ
آخر) ،بإجراء مقابلة مع الناجي/مق ّدم الشكوى ملعرفة املزيد من التفاصيل حول االدعاء ،مع مراعاة مصلحة الناجي
كأولويّة ،والحاجة إىل الح ّد قدر اإلمكان من عدد املقابالت للحؤول دون أن يعيش الناجي الصدمة النفسية من جديد
ودون إفساد األدلة .ويع ّد هذا املوضوع مسأل ًة يجب مناقشتها قبل تنفيذ اآلل ّية حتى توضع إجراءات متّفق عليها قبل
أن تطرأ املشكلة.
• عندما تكون هويّة مق ّدم الشكوى غري معروفة ،وكذلك الشخص موضوع الشكوى للمزيد من املعلومات عن التعامل
والوكالة املعنيّة :يجب عىل أصحاب املصلحة أن يتفقوا عىل إجرا ٍء آمن وف ّعال مع الشائعات ،راجع الفصل املعنون
ليستعلموا من أفراد املجتمع املحيل عن أ ّي "شائعات" تفيد بوقوع استغالل "قنوات آمنة ومتاحة للتبليغ عن
الجنيس".
الجنيس واالعتداء
االستغالل
ّ
ّ
جنيس.
جنيس أو انتهاك
ّ
ّ

�سيناريوهات �إحالة �أخرى
اجلن�سي :يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تضع
اجلن�سي واالنتهاك
y yحتويل �شكاوى غري متع ّلقة باال�ستغالل
ّ
ّ
الجنيس إىل الوكالة/الهيكل املعنيني .فعىل اآلل ّية أن تتوقّع تلقّي
الجنيس واالنتهاك
نظا ًما لتحويل الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل
ّ
ّ
شكاوى تتناول مسائل مساعدة إنسانيّة متن ّوعة (عىل غرار توفري املأوى ،وخدمات توفري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية،
أشخاص من غري العاملني يف املجال اإلنساين (عىل غرار
الجنيس ارتكبها
الجنيس واالنتهاك
إلخ) ،أو تتناول حاالت من االستغالل
ٌ
ّ
ّ
بغض النظر عن نطاق عمل اآلل ّية املح ّدد .ولذلك ،يجب وضع مجموع ٍة من اإلجراءات لضامن
فر ٍد من أفراد العائلة ،أستاذ ،إلخ)ّ ،
املختصة (مثلً الكتلة /القطاع الّلذان ينسقان االستجابة ،أو الوكالة املعنية إذا ما تم تحديدها
أن تصل هذه الشكاوى إىل الجهة
ّ
بوضوح) .ويجب أن يتواصل أصحاب املصلحة املعنيون يف اآلليّة مع املجموعات/القطاعات/الوكاالت ،ويتشاوروا معها ،مبا يشمل
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
وحدات التحقيق ذات الصلة ،وذلك بهدف تنسيق عمل ّية تحويل الشكاوى غري املتعلّقة باالستغالل
ّ
ّ
إىل الجهات املعن ّية ،والتي يجب أن يت ّم التشاور معها عند وضع إجراءات التشغيل املوحدة لآلل ّية .ويجب عىل هذه األخرية أن
الجنيس ،ويجب عىل التدريب الذي
الجنيس واالنتهاك
تكون واضحة إزاء إجراءات التعامل مع الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل
ّ
ّ
الجنيس وتلك
الجنيس واالنتهاك
يخضع له القامئون بالتنسيق أن مييّز بوضوح بني إجراءات إحالة الشكاوى املتعلقة باالستغالل
ّ
ّ
غري املتعلقة بهام.
تختص بإحالة الشكاوى التي تطال ٍ
جهات ال
�y yإحالة اال ّدعاءات �إىل خارج الآل ّية :يجب عىل اآلل ّية أن تضع إجراءات ّ
تعمل لدى وكال ٍة مشارِكة (عىل غرار رشكاء التنفيذ) ،أو موظفني من خارج العمل اإلنسا ّين (عىل غرار الرشطة ،والجيش،
ومهامت حفظ السالم ،واملوظفني الحكوميني ،إلخ) .وال ب ّد لآلليّة أن تحاول االتفاق عىل إجراءات إحالة مع جميع الهيئات
املحتملة يف موقع التنفيذ قبل أن تطرأ هذه الحاالت مع توقّع بعض املقاومة ض ّد التعاون من بعض الهياكل التي مل تلتزم
باآلل ّية.
y yالتعامل مع �شكاوى جمهولة امل�صدر :يجب عىل أصحاب املصلحة املعنيني باآلل ّية األخذ يف االعتبار الصعوبات القانون ّية
التي ستواجهها الوكالة املعنيّة عند إجراء التحقيق أو العمليّة التأديبيّة يف الحالة التي يرفض فيها مق ّدم الشكوى/الناجي
الجنيس مع الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
منسق اآلل ّية للحامية من االستغالل
اإلفصاح عن هويّته .لذلك ،ال ب ّد أن يتّفق ّ
ّ
ّ
املشارِكة عىل كيف ّية التعامل مع هذه الحالة ،ألنّها ستتطلّب إيجاد توازنٍ بني قوانني التبليغ اإللزام ّية (حيثام ينطبق ذلك)،
ورغبات/حقوق الرسيّة التي يتمتّع بها مق ّدم الشكوى/الناجي.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

مثال

الجنيس يف جمهوريّة الكونغو
الجنيس واالنتهاك
تواصلت آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الدميقراطيّة ،بشكلٍ
استباقي ،مع ق ّوات الرشطة والجيش يف املخيّم لتعلمهم بقيام اآلليّة ومهامها .وبعد هذا التواصل ،طلبت الرشطة
ّ
الجنيسٍ.
الجنيس واالنتهاك
من اآلليّة اخضاعهم لتدريب عىل الحامية من االستغالل
ّ
ّ

أدوات
• منوذج إحالة الشكاوى :وهو عبار ٌة عن منوذج مو ّحد إلحالة االدعاءات بني الوكاالت .ويض ّم هذا النموذج معلومات عن خلف ّية
االدعاء ،والوكالة املعن ّية ،واملعلومات املتوافرة عن الشخص موضوع الشكوى( .راجع الع ّينة يف املرفق )4
•مخطّط مسار معالجة الشكاوى :وهو عبارة عن خريطة تو ّجه وترشح عمليّة تلقّي الشكاوى وإحالتها (راجع العيّنة يف املرفق
.)4
الجنيس الصادر عن اللّجنة الدامئة
الجنيس واالنتهاك
•منوذج تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق والتوجيه حول االستغالل
ّ
ّ
املشرتكة بني الوكاالت ( :)2004يقدّم منوذ ًجا عن كيف ميكن أن تجمع املنظّامت املعلومات الرضوريّة عند تلقّي ادعاء ض ّد
جنيس .ويشمل مامرسات موىص بها ملعالجة الشكاوى ،والتي إذا ما ُعدّلت لتالئم
جنيس وانتهاك
موظّف بوقوع استغالل
ّ
ّ
التعاون املشرتك بني الوكاالت ،ميكن أن تساعد أصحاب املصلحة عىل تصميم آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية.

دور آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية بعد إحالة الشكوى

بعد إحالة الشكوى ،تقع مسؤوليّة اتخاذ إجراءات إضافيّة عىل عاتق الوكالة املعنيّة ،مبا يف ذلك تقييم مدى ص ّحة الشكوى ،وإجرء التحقيق
داعم
إذا اقتىض األمر ،وتقديم تعقيبات إىل الناجي /مقدّم الشكوى مبوجب سياساتها الداخليّة .وتؤدّي آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة دو ًرا ً
للوكالة املعنيّة ،إذا طُلب منها ذلك ،وتضطلع بدور صلة الوصل لضامن تواصلٍ مستم ّر مع مقدّم الشكوى/الناجي .ويعود قرار إجراء التحقيق،
إذا اقتىض األمر ،إىل الوكالة ،عىل أن يت ّم وفقًا إلجراءاتها الخاصة بها.

املساعدة عىل إجراء املتابعة
طلب من الوكالة التي تجري التحقيق .فقد ال تكون
ال تجري آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة التحقيقاتّ ،إل أنّها تقدّم املساعدة تحت ٍ
الجنيس ،أو
الجنيس واالنتهاك
للمنظامت غري الحكوميّة أو املنظّامت املجتمعيّة الصغرية القدرة عىل إجراء تحقيقات متعلقة باالستغالل
ّ
ّ
تحقيقات تلبّي املعايري الدوليّة .ويف هذه الحاالت ،قد تق ّرر الوكاالت األعضاء يف اآلليّة املعنيّة تكوين مجموعة من املحققني املدربني عىل
الجنيس يطلب منهم إ ّما  )1التحقيق بالنيابة عن الوكالة ،أو  )2مساعدة الوكالة يف التحقيق ،مبا يبني
الجنيس واالنتهاك
قضايا االستغالل
ّ
ّ
تدريب شامل عىل االلتزامات بالحامية من االستغالل
قدرتها 31.وإذا ت ّم اللّجوء إىل خيار تكوين هذه املجموعة ،يجب إخضاع املحققني إىل
ٍ
الخاصة بالوكاالت املشاركة يف اآلل ّية.
العاملي ،وإنّ ا أيضً ا عىل صعيد السياسات
الجنيس وإجراءاتها عىل الصعيد
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
ّ
وكخيا ٍر ثانٍ  ،ميكن للوكاالت أو املنظامت غري الحكوميّة الصغرية التي تفتقر إىل القدرة عىل إجراء تحقيقات داخليّة أن تلجأ إىل القوائم الدامئة
الجنيس ،والذين يعمل الكثري منهم لصالح وكاالت أو مجموعات (عىل
الجنيس واالنتهاك
من املحققني املدربني عىل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
غرار  .)CHS Allianceويجب أن يسعى مدراء الوكاالت القُطريون للتع ّرف إىل موارد التحقيقات املتاحة .وميكن آلل ّية تقديم الشكاوى
املجتمع ّية أن تش ّجع الوكاالت عىل استخدام القوائم املوجودة و/أو أن تفكّر يف خيارات تحقيق خارج ّية إضاف ّية خالل اجتامعات أصحاب
املصلحة.

 31يف بعض الحاالت ،ميكن أن تطلب وكالة حكوميّة أن تنض ّم إىل مجموعة املحققني .وهذا ما حصل يف آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة يف كيفو الشامليّة يف
جمهوريّة الكونغو الدميقراط ّية.

٦٥

٦٦

اجلن�سي �إىل التحقيق واملتابعة
اجلن�سي واالنتهاك
الف�صل اخلام�س �إحالة ادعاءات ال�ستغالل
ّ
ّ
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

مثال
مجموعة املحققني االختياريّة يف جمهوريّة الكونغو الدميقراط ّية� :أجرت �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
درا�سة ا�ستق�صائ ّية لتقييم االحتياجات يف موقع تنفيذ امل�شروع التجريبي يف جمهور ّية الكونغو الدميقراط ّية ك�شفت عن
افتقار الوكاالت للقدرة على �إجراء التحقيقات الداخل ّية .وبعد احل�صول على موافقة الوكاالت� ،أن�ش�أت الآل ّية جمموعة
اجلن�سي واالنتهاك
كمورد اختياري للوكاالت املفتقرة للقدرة الداخل ّية على �إجراء حتقيقات متعلقة باال�ستغالل
حمق ّقني
ٍ
ّ
اجلن�سي .و�أعطيت الوكاالت خيار طلب امل�ساعدة من املجموعة تب ًعا للحالة� ،أو العمل مع املحققني للتع ّلم وبناء قدرة الوكالة.
ّ
أدوات

خاص ،عىل
يجري تحالف املعيار اإلنساين األسايس للنوعية واملساءلة ورش عملٍ تدريب ّية للمحققني ،مع الرتكيز ،بوج ٍه ّ
الجنيس .وتعهد املجموعة أيضً ا قامئة بأسامء املحققني املدربني الذين ميكن نرشهم
الجنيس واالنتهاك
التحقيقات املتعلقة باالستغالل
ّ
ّ
بطلب من الوكاالت .راجع:
ٍ
 .www.chsalliance.org/what-we-do/capacity-strengtheningولدى مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ،ومفوضية األمم
اللجئني ،قوائم مامثلة.
املتحدة لشؤون ّ

أفضل مامرسات التحقيقيات -املنارصة والدعوة
أي سلطة عىل كيف ّية إجراء الوكالة املعن ّية للتحقيق ،يجب أن تهت ّم بشدّة بدعوة
يف حني أ ّن آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ليس لديها ّ
أصل للوكاالت .فعىل سبيل
الوكاالت األعضاء يف اآلليّة إىل تلبية الح ّد األدنىمن املعايري الدوليّة .وتستند هذه املعايري إىل االلتزامات القامئة ً
املثال ،يجب عىل اآلليّة أن تدعو إىل أن تض ّم السياسات الداخلية للوكاالت رصاح ًة الح ّد األدىن من الوقت الذي تحتاجه لالستجابة منذ وقت
تلقي الشكوى إىل حني فتح تحقيق ،إذا اقتىض األمر .وإ ّن املعيار السائد يف هذه الحالة هي أن يُجرى تحقيق خالل ثالثة أشهر 32 ،ولكن
عاجل.
يجب عىل اإلجراءات الداخل ّية أن تأمر بأن يبدأ التحقيق ً

معلومة
يف مواجهة تقييم �شامل لقوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتّحدة� ،أعلن الأمني العام للأمم املتّحدة بان
كي مون �إعادة هيكلة وا�سعة النطاق للنظام بحلول نهاية العام  ،2015ت�ض ّمنت �إن�شاء "فريق ا�ستجابة �سريعة" جلمع الأد ّلة
�سلوك ذي طبيعة جن�س ّية .ويجب على الوكاالت �أن حتدد مدّة ا�ستجابة مماثلة.
خالل � 72ساع ًة من تل ّقي ادعاء وقوع �سوء ٍ
جدول زمنيًا إلنهاء التحقيق يف
ً
وال ب ّد أن ت ُحرتم الجداول الزمنيّة إلجراء التحقيقات أيضً ا .ففي العام  ،2015أق ّر األمني العام لألمم املتّحدة
الجنيس مدّته ستة أشهر ،تلتزم به هيئات التحقيق التابعة لألمم املتّحدة ،عىل أن تتقلّص هذه املدّة
الجنيس واالنتهاك
ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
33
إىل ثالثة أشهر عندما "متيل الظروف بالحاجة إىل رسع ٍة أكرب" .لذلك ،يجب تشجيع الوكاالت غري التابعة لألمم املتّحدة عىل تب ّني جداول
زمن ّية للتحقيق مامثلة 34.وتشمل أفضل املامرسات وااللتزامات القامئة يف مجال التحقيقيات أيضً ا

املؤشه.
الجنيس واالنتهاك
 32إجراءات التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس (ّ ،8# )2012
ّ
ّ

الجنيس" A/70/729
الجنيس واالنتهاك
الخاصة للحامية من االستغالل
 33الجمعية العامة لألمم املتّحدة "تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التدابري
ّ
ّ
ّ

( 16شباط/فرباير  )2016الفقرتني 51-50؛ املع ّزز يف تقريره الشفهي ملجلس األمن يف  10آذار/مارس 2016؛ والذي شُ جعت الدول األعضاء عىل تب ّنيه يف قرار مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة رقم  11( 2272 S/RES/2272آذار/مارس .)2016
الجنيس يف الوقت املحدّد
الجنيس واالنتهاك
 34التزمت وكاالت األمم املتحدة والوكاالت غري التابعة لألمم املتّحدة بـ "التحقيق يف ادّعاءات وقوع االستغالل
ّ
ّ
وبطريقة مهن ّية" (بيان االلتزام (.)6# )2006

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
احرتام حقوق الشخص موضوع الشكوى باملعاملة وفق اإلجراءات القانونيّة ،واللّجوء إىل خدمات محققني من ذوي الخربة وموظفني مهنيني
اللزمة يف حاالت
فضل عن اتخاذ اإلجراءات التأديبية ّ
الحساسة  35ومبادئ اآلليّة (الرسيّة ،والسالمة ،إلخ)ً ،
مؤهلني ومدربني عىل التحقيقيات ّ
الجنيس36 .
الجنيس واالنتهاك
إثبات وقوع االستغالل
ّ
ّ

نصائح
على الرغم من �أنّ الآل ّية لي�ست جز ًءا من التحقيق ،فان عليها �أن تدعو الوكاالت �إىل اتباع املبادئ التوجيه ّية
لبناء ّ
منظمات �أكرث �أم ًنا ال�صادرة عن املجل�س الدويل للم�ؤ�س�سات اخلري ّية (�أو ما �شابهها) ،وتدريب موظفيها على
ال ّإطالع على املعايري الدول ّية املتّبعة يف التحقيقات.

التعليقات التي تصل إىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
منذ لحظة وصول الشكوى إىل الوكالة املعن ّية ،يوىص بشدّة أن تقوم الوكالة املعن ّية مب ّد اآلل ّية بتحديثات عن وضعية الحالة  .ويف حني أ ّن
أي سلطة لتطلب أن تقوم الوكالة املعن ّية بتقاسم معلوماتها الداخل ّية ،يجب أن تدعو إىل أن ت ُبلّغ بالتطورات األساس ّية،
اآلل ّية ليس لديها ّ
عىل غرار:
•وصول الشكوى إىل وحدة التحقيق؛
أساس ٍ
كاف يف الشكوى للرشوع يف التحقيق؛
•بدء التحقيق ،إذا أجري ،و ما إذا مل يتوافر ٌ
•انتهاء التحقيق؛ 37
•نتائج التحقيق؛ و
أي معلومات أخرى ،وما إذا كانت السياسات الداخل ّية للوكالة التي تجري التحقيق
•متى/إذا أُعلم الناجي بنتائج التحقيق أو أُعطي ّ
تحظر مشاركة املعلومات.
التزمت الكثري من الوكاالت بتقاسم هذه املعلومات 38 ،عىل الرغم من أ ّن املامرسة عىل أرض الواقع محدودة .وحفاظًا عىل الشفافيّة
رضرين ،يجري تشجيع وحدات التحقيق يف الوكاالت عىل م ّد اآلل ّية العاملة يف املوقع حيث وقعت الحادثة
واملساءلة أمام السكّان املت ّ
الحساسة منها،
الجنيس التي وصلت و/أو ُحقّق فيها ،بعد حذف املعلومات
الجنيس واالنتهاك
املزعومة ،بإحصاءات عن قضايا االستغالل
ّ
ّ
ّ
واإلجراءات التأديب ّية املتخذة ،إن وجدت .ويع ّد التواصل بني الوكالة واآلل ّية أساس ًّيا ملعالجة الحاالت بفعال ّية.

35
36
37
38

املؤش .4
الجنيس واالنتهاك
إجراءات التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس (ّ ،8# )2012
ّ
ّ
املؤش " :6تفيض الشكاوى املثبتة إىل اتخاذ إجراءات تأديب ّية أو
الجنيس واالنتهاك
إجراءات التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس (ّ ،8# )2012
ّ
ّ
يتعي عىل الهيئة تقديم املربرات".
عواقب تعاقديّة ،وإذا مل يحدث ذلكّ ،
الجنيس إىل رئيس املكتب امليداين ،يف حني ترسل وكاالت أخرى التقرير
الجنيس واالنتهاك
تتطلّب إجراءات بعض الوكاالت أن تُقدَّم التقارير عن االستغالل
ّ
ّ
مبارش ًة إىل وحدات التحقيق يف املق ّر الرئيس .يف الحالة األوىل ،يجب إعالم اآلليّة بتاريخ وصول الشكوى إىل رئيس املكتب امليداين ،وتاريخ إحالتها إىل املق ّر الرئيس.
الجنيس واالستجابة
الجنيس واالنتهاك
بيان االلتزام (" :9# )2006إعالم موظفينا واملجتمعات املحل ّية بشكلٍ منتظم بالتدابري املتّخذة ملنع وقوع االستغالل
ّ
ّ
لهام .ويجب صياغة هذه املعلومات ونرشها يف البلد بالتعاون مع الوكاالت ذات صلة ،عىل أن تتضمن معلومات عن آل ّيات تقديم الشكاوى ،ووضع التحقيق ونتائجه بصورة عامة،
بحق املرتكبني ،وإجراءات املتابعة املتخذة ،واملساعدة املتاحة ملقدّمي الشكوى والناجني" .وتش ّجع إجراءات التّشغيل املو ّحدة العامليّة حول
وردود الفعل عىل اإلجراءات املتخذة ّ
التّعاون بني الوكاالت يف آليّات تقديم الشّ كاوى املجتمعيّة ،والتي وافقت عليها اإلدارات العليا للوكاالت قي املق ّرات الرئيسة ،عىل تقديم التعليقات األساسي ّة إىل اآلليّة ،وتقدّم الدعم
يف هذا املضامر.

٦٧

٦٨

اجلن�سي �إىل التحقيق واملتابعة
اجلن�سي واالنتهاك
الف�صل اخلام�س �إحالة ادعاءات ال�ستغالل
ّ
ّ
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

معلومة
وح�سا�سة للغاية،
اجلن�سي واالنتهاك
نظ ًرا �إىل �أنّ ق�ضايا اال�ستغالل
اجلن�سي تنطوي على معلومات �سر ّية ّ
ّ
ّ
اخلا�صة بك ّل
يجب �إيجاد التوازن بني احلاجة �إىل م�شاركة املعلومات ومراجعتها ،وبني احرتام �سيا�سات حماية البيانات
ّ
وكالة وحقّ الناجي بال�سر ّية وعدم الك�شف عن الهو ّية .وال ب ّد للآل ّية �أن تكون حا�ضرة ملواجهة االختالف يف م�ستويات
ويتعي تو�ضيح االلتزام
م�شاركة املعلومات بني وكالة و�أخرى ،و�أن حتر�ص على �إطالع مقدّمي ال�شكوى على هذا املو�ضوعّ .
بتقا�سم املعلومات يف املناق�شات امل�شرتكة التي ت�سبق تنفيذ الآل ّية ،وذلك وف ًقا لربوتوكوالت �إجراءات الت�شغيل العامل ّية
اخلا�صة بالآل ّية.
املوحدة املتوافق عليها ،على �أن ُيذكر هذا االلتزام �صراح ًة يف �إجراءات الت�شغيل املوحدة
ّ
يتعي عىل اآلليّة أن تراقب تط ّور القضيّة قدر اإلمكان ،لضامن
باالستناد إىل التحديثات عن الحالة التي تشاركها الوكالة التي تجري التحقيقّ ،
أن تتابع الشكوى .وتحافظ اآلليّة عىل سجالت حاليّة عن الشكاوى املفتوحة ،وتس ّهل تدفّق املعلومات إىل مقدّم الشكوى/الناجي ،وتبقى
حارضة ملساعدة الوكالة املعنية يف الخطوات التالية التي تتخذها ،عند الطلب.

كن متن ّب ًها

شاغل مستم ًرا.
يع ّد انتفاء الشفاف ّية تجاه السكّان املترضرين ،وال س ّيام تجاه مقدّم الشكوى/الناجي ،خالل التحقيقاتً ،
رض بعالقات املستفيدين
فإذا شعر مقدّمو الشكوى بأ ّن شكواهم مل تعالج ،سيشكّل هذا ً
فشل يف املساءلة وسيق ّوض الثقة يف اآلل ّية وي ّ
يتعي عىل اآلل ّية أن تدعو باستمرار الوكاالت التي تجري التحقيق إىل مشاركة
مع جميع الوكاالت اإلنسان ّية العاملة يف املوقع  .ولذلكّ ،
يتعي
معلومات عن وضع القضية وأن تقدّم تعليقات إىل الجهات املعنية .ويف غضون ذلك ،وحفاظًا عىل ثقة املستفيدين يف اآلل ّيةّ ،
عىل املمثلني إدارة توقعات مقدّم الشكوى/الناجي من خالل إعالمه بأ ّن مستوى التعليقات التي سيحصل عليها تعتمد عىل السياسات
الداخليّة للوكاالت التي تجري التحقيق.

أدوات

منصة التبليغ املو ّحدة التي ط ّورت
يساعد استخدام قاعدة البيانات
املخصصة للشكاوى (عىل سبيل املثالّ ،
ّ
للمرشوع التجريبي آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية الذي نفّذته اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت) عىل املحافظة عىل
املعلومات عن االدعاءات التي أحيلت ،وما إذا أقفلت القضيّة أم بعد .إلّ أ ّن قاعدة البيانات هذه ال تحفظ معلومات عن
اإلجراءات التأديبية املتّخذة.

الجنيس
الجنيس واالنتهاك
األفعال اإلجرام ّية املتعلّقة باالستغالل
ّ
ّ

الجنيس أفعاال إجراميّة ،يعود قرار إحالة القضيّة إىل سلطات إنفاذ القانون املعنية إىل الوكالة التي
الجنيس واالنتهاك
عندما يشكّل االستغالل
ّ
ّ
تجري التحقيق ،وذلك وفق سياستها الداخليّة .ويجب عىل قرار الوكالة بإحالة القضيّة إىل السلطات الوطنيّة أن يأخذ يف االعتبار الحصول عىل
موافقة الناجي/مقدّم الشكوى ،الذي قد ال يرغب يف إقحام السلطات املحليّة .ولكن ،ويف بعض الحاالت ،تكون للحكومة املحليّة والدولة حيث
الجنيس .وتقع مسؤول ّية اإلطالع عىل القوانني الوطنية وإدماجها يف
الجنيس واالنتهاك
تعمل اآلل ّية قوانني تبليغ إلزام ّية تحكم قضايا االستغالل
ّ
ّ
إجراءات اآلل ّية وحزم املعلومات املقدمة للناجني ومقدمي الشكاوى ،حسب االقتضاء ،عىل عاتق القامئني بالتنسيق لدى اآلل ّية.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

كن متن ّب ًها

الجنيس التي تقدّم
الجنيس واالنتهاك
ال تزال العالقة بني قوانني التبليغ الوطنيّة اإللزاميّة من جهة ،وشكاوى االستغالل
ّ
ّ
إىل اآلليّة من جهة ٍأخرى ،بحاج ٍة إىل البحث .وسيحتاج أصحاب املصلحة املعنيون باآلليّة إىل أن يعوا الحاجة إىل إيجاد توازنٍ بني
وستظل هذه العمليّة
ّ
بروتوكوالت اإلحالة والقوانني الوطنية ،وسياسات جميع الجهات املعنيّة  ،ورغبات مقدّم الشكوى/الناجي.
عاملي.
مرتجلة وظرف ّية ما مل يقدّم توجيه ّ
الجنيس ،التزم املسؤولون يف اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بوضع أفضل
الجنيس واالنتهاك
يف بيان العام  2015عن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
مامرسات اإلحالة إىل السلطات الوطنيّة ومشاركتها .ال تزال العمليّة يف مراحلها األوىل ،حتّى وقت كتابة هذا الدليل.

بطلب منه ،عىل توجيه االتهامات لدى سلطات إنفاذ القانون املحليّة يف حال
ويتعي عىل اآلليّة أن تضع إجراءات ملساعدة مقدّم الشكوى،
ٍ
ّ
ويتعي عىل اآلليّة أيضً ا التشاور مع إدارة األمم املتّحدة لشؤون السالمة واألمن لصياغة هذه اإلجراءات .ونظ ًرا إىل
انطوت الشكوى عىل جرم.
ّ
الجنيس ،وطبيعة الناجني منهام التي تتّسم بالضعف ،يجب عىل اآلليّة أن تكون حارضة لتقديم املساعدة
الجنيس واالنتهاك
فداحة االستغالل
ّ
ّ
القانون ّية والنفس ّية االجتامع ّية إذا ُو ّجهت التهم .ويف حال رغب الناجي يف توكيل محامٍ  ،يحيل ممثّلوا اآلل ّية الناجي إىل الخدمات القانون ّية
االجتامعي).
(مثل من خالل برامج الحامية من العنف القائم عىل النوع
القامئة ً
ّ

من الرضوري أن تعرف
يف حني أ ّن قرار تسليم الشخص موضوع الشكوى إىل السلطات
يحق للناجني السعي للحصول عىل
الوطنية يعود إىل الوكالة التي تجري التحقيقّ ،
مساعدة قانونيّة من خالل خدمات مساعدة الضحايا.

للمزيد من املعلومات عن املساعدة القانون ّية
للناجني ،راجــع الفصل املعنون "ضــان
مساعدة رسيعة ومالمئة ملقدّمي الشكوى
والناجني".

سد الثغرات
تقديم ردود الفعل إىل الناجنيّ -
باإلضافة إىل تقاسم وضعية التقارير مع آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،تقع عىل عاتق الوكالة
التي تجري التحقيق مسؤول ّية إبالغ مقدّم الشكوى ،يف الوقت املناسب وبطريقة آمنة ،بنتائج
التحقيق 39.وتع ّد مسؤوليّة تقديم تعليقات إىل مقدّمي الشكاوى/الناجني مسؤوليّ ًة مزدوجة:
فهي جز ٌء من النتائج املنشودة من تحقيقيات الوكاالت مبوجب االلتزامات الدوليّة ،وإمنّا هي أيضً ا
جز ٌء من حزمة املساعدة املقدّمة للضحايا.

للمزيد من املعلومات عن املساعدة
الواجبة للضحايا ،راجع الفصل املعنون
"ضـــان مــســاعــدة رسيــعــة ومالمئة
ملقدّمي الشكوى والناجني".

معلومة
تع ّد اال�ستجابة امل�ستفي�ضة ويف الوقت املنا�سب لل�شكاوى جز ًءا مه ًّما من بناء الثقة وتق ّبل املجتمع املح ّلي لآل ّية
خمت�ص ومع ّمق من دون �أن تعلم مقدّم ال�شكوى/الناجي
تقدمي ال�شكاوى .ف�إذا �شرعت الوكالة املعن ّية يف �إجراء حتقيق
ّ
اجلن�سي واالنتهاك
ببدء التحقيق ،قد تفقد الثقة برغم ذلك .وباملثل� ،إذا تط ّلب �إنهاء التحقيق بادعاء وقوع اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي �سن ًة كامل ًة ،ومل ُيع َلم مقدّم ال�شكوى/الناجي � ّإل عند انتهاء التحقيق� ،ستُفقد � ً
أي�ضا الثقة يف جدوى الآل ّية.اذا
ّ
تهتم كث ًريا بالدعوة �إىل تقدمي حتديثات عن احلالة يف الوقت املنا�سب مل�شاركتها مع الناجني.
يجب على الآل ّية �أن ّ

املؤش " :5تبدأ التحقيقات يف عضون ثالثة أشهر ،وتشارك املعلومات
الجنيس واالنتهاك
 39إجراءات التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس (ّ ،8# )2012
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
عن النتائج مع مقدّم الشكوى" .بيان االلتزام (" :9# )2006إعالم موظفينا واملجتمعات املحليّة بشكلٍ منتظم بالتدابري املتّخذة ملنع وقوع االستغالل
ّ
ّ
بحق املرتكبني ،وإجراءات املتابعة املتخذة".
واالستجابة لهام ،عىل أن تتضمن معلومات عن  ...وضع التحقيق ونتائجه بصورة عامة ،و التعليقات عىل اإلجراءات املتخذة ّ

٦٩

٧٠

اجلن�سي �إىل التحقيق واملتابعة
اجلن�سي واالنتهاك
الف�صل اخلام�س �إحالة ادعاءات ال�ستغالل
ّ
ّ
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

مثال
اآلل ّية املشرتكة بني الوكاالت يف كينيا� :أفاد تقيي ٌم �أجري للربنامج عن انعدام الثقة يف النظام النه مل يظهر
"ير�سخ هذا الأمر ال�شعور بال�ضعف ،من جه ٍة لدى امل�ستفيدين
ملقدّمي ال�شكاوى واملجتمع كك ّل �أنّ الق�ضايا قد بُتّ فيها.
ّ
الذين �أف��ادوا ب�أنّ ال�سبب وراء التبليغ املحدود هو خوفهم من الأعمال االنتقامية ،ومن جه ٍة �أخرى لدى عاملي الإغاثة
املحليني الذين ي�شعرون ب�أنّ مد ّونة قواعد ال�سلوك ميكن �أن ت�ستخدم لإقحاهم يف ادعاءات ّمت التبليغ عنها بن ّية الأذ ّية".
الجنيس (أيلول/سبتمرب  )2007نريويب ،كينيا".
الجنيس واالنتهاك
لجنة اإلنقاذ الدولية" ،التقييم األخري :برنامج منع االستغالل
ّ
ّ

نصائح
اجلن�سي:
اجلن�سي واالنتهاك
أفكار عن كيف ّية تقديم تعليقات  :تقارير �سنو ّية عن احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
من بني الطرق التي ميكن اتّباعها لزرع الثقة يف �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية والوكاالت العاملة هي �أن ت�صدر الإدارة
اجلن�سي التي
اجلن�سي واالنتهاك
العليا يف املق ّر الرئي�س للوكاالت تقري ًرا يف نهاية ك ّل �سنة ادارية عن �شكاوى اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي ،وتخ�ضع
اجلن�سي واالنتهاك
و�صلتها وكيف عاجلتها .و�سيظهر التقرير �أنّ الوكالة مدركة لق�ضايا اال�ستغالل
ّ
ّ
للم�ساءلة �أمام ال�س ّكان املت�ضررين ،وت�سمح بالر�صد والتع ّلم .وال يجب �أن يف�شي التقرير معلومات �سر ّية �أو تلميحات قد
تف�ضح هو ّية مقدّمي ال�شكاوى� ،أو الناجني� ،أو مرتكبي الأفعال.
ويتلخّص دور آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية يف تسهيل تبادل التعليقات .فيمكن لآلل ّية أن تكون جهة االتصال بني الوكالة التي تجري
التحقيق ،ومقدّمي الشكاوى/الناجني ،لتقدّم التعليقات إليهم ،عىل أن تقوم بذلك بطريقة آمنة وأخالق ّية مالمئة للمتلقّي .ويف الحاالت املثىل،
يجب أن تقدّم التعليقات كتاب ًيا للحؤول دون وقوع التباس و/أو إختالف التفسريات .ويجب عىل إجراءات التشغيل النموذج ّية لآلل ّية أن
تحدّد كيف أ ّن مسؤوليّة إيصال املعلومات ستكون مشرتكة بني الوكالة التي تجري التحقيق واألطراف املعنيّة ،بحسب اإلجراءات الداخليّة
للوكالة التي تجري التحقيق.

نصائح
قد ترغب �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية يف و�ضع مناذج لتقدمي تعليقات للناجي/مقدّم ال�شكوى وال�شخ�ص
مو�ضوع ال�شكوى ،على التوايل (راجع ع ّينات عن النماذج يف املرفق  .)4وتقع م�س�ؤول ّية �إي�صال التعليقات �إىل �شخ�ص
مو�ضوع ال�شكوى على عاتق الوكالة التي جتري التحقيق ،ولي�س على عاتق الآل ّية .ولكن ،ميكن �أن ُي�ستخدم منوذج تقدمي
التعليقات من قبل املنظمات غري احلكوم ّية ّ
واملنظمات املجتمع ّية املحل ّية التي ت�ضع �سيا�ساتها الداخلية ب�ش�أن احلماية
اجلن�سي و�سيا�سات التحقيق اخلا�صة بها .ويجب �أن تبقى الآل ّية حا�ضرة للإجابة على
اجلن�سي واالنتهاك
من اال�ستغالل
ّ
ّ
�أ�سئلة مقدّم ال�شكوى /الناجي ،ح�سب احلاجة.
يتعي عىل إجراءات اآلليّة والوكاالت أن تكون واضحة إزاء مستوى التعليقات الذي ميكن
ّ
مقدّم الشكوى توقّعه والجدول الزمني للحصول عىل تعقيبات .وتكون اآلليّة مسؤولة عن
إيصال املعلومات إىل مقدّم الشكوى عند تلقّي الشكوى.

للمزيد من املعلومات عن املعلومات
الــروري إفصاحها ملقدّمي الشكاوى،
راجــع الفصل املعنون "تلقّي الشكاوى
ومراجعتها".

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

معلومة
تختلف م�ستويات التعليقات املقدّمة على عمل ّية التحقيق ونتائجه بح�سب الوكالة التي جتري التحقيق ،وذلك
ويتعي على الآل ّية
بح�سب ما ت�سمح به �إجراءات الوكالة و�سيا�ساتها الداخل ّية املعنية مبعاجلة الق�ضايا وحماية البياناتّ .
�أن تكون �صريحة مع مقدّمي ال�شكاوى يف �ش�أن م�ستوى التعقيبات الذي ميكن �أن يتو ّقعوه ،على �أن تدعو يف الوقت نف�سه
الوكاالت �إىل تقدمي تعليقاتها وذلك طب ًقا للمعايري وااللتزامات الدول ّية.
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الجنيس واالنتهاك الجنيس يف غضون ثالثة أشهر ،وبأن تجري التحقيقيات يف الوقت
التزمت معظم الوكاالت ببدء التحقيقيات بادعاءات االستغالل
ّ
وبأسلوب مهني .وعند االقتضاء ،يجب عىل اآلل ّية دعوة الوكاالت إىل احرتام التزاماتها.
املناسب
ٍ

الشكوى ،اتفاقيات عدم إفصاح ،ويجب حرص عدد هؤالء األشخاص ،وحذف املعلومات الدالة عىل الهوية من تقارير اإلحصائيات ،إىل أقىص حدّ ممكن.

يجب أن تعطى الرسية أولوية قصوى خالل عمليات اإلحالة .ويجب أن توقّع جميع الجهات التي لديها قدرة وصول إىل بيانات حساسة عن

املصلحة املعنيني ،كمقدمي خدمات مساعدة الضحايا ،وأن تضع جداول زمنية واضحة إلحالة الشكاوى.

يجب التوافق عىل إجراءات إحالة الشكاوى وتقديم التعليقات  ،وتدوينها يف إجراءات التشغيل النموذجية للوكالة ،وذلك قبل تنفيذ اآلل ّية .ويجب
تبي مسؤوليات الوكاالت األعضاء يف اآللية وأصحاب
أن تتالءم هذه اإلجراءات مع تلك املوضوعة يف منوذج إجراءات التشغيل العاملية املوحدة  ،وأن ّ

معها ،واالتفاق معها ،يف الحاالت املثىل ،عىل أن تحال إليها االدعاءات التي تطال موظفيها.

استباقا ألن تصل إىل اآلل ّية شكاوى تطال موظفني يف من ّظامت غري مشارِكة (عىل سبيل املثال الرشطة والقوات املسلحة ،أو وكاالت إنسانية غري
مشاركة ،ومتعاقدون من الباطن) ،يجب عىل اآللية أن تتواصل ،بشكلٍ استباقي ،مع هذه الهيئات لضامن أن تكون عىل دراية باآلل ّية ،وإلقامة الروابط

الجنيس ،بوضوح ،يف اختصاصاته.
الجنيس واالنتهاك
أي شخص يضطلع بدور الحامية من االستغالل
ويجب تفصيل مسؤول ّيات ّ
ّ
ّ
لكل وكالة مشارِكة،
يجب عىل اآلل ّية أن تد ّرب جهات التنسيق عىل دورها يف إحالة الشكاوى ،وسبل اإلحالة يف اآلل ّية ،وإجراءات الشكاوى األساس ّية ّ
ح ّتى تك ّون لجهات التنسيق نظرة شاملة عن عمل ّية اإلحالة.

يجب عىل التدريبات التي تستهدف جميع موظفي الوكاالت املشارِكة أن تتض ّمن تعليامت متعلّقة بتبليغ الشكاوى وسبل اإلحالة يف وكاالتهم.

التوصيات

اجلن�سي �إىل التحقيق واملتابعة
اجلن�سي واالنتهاك
�إحالة ادعاءات اال�ستغالل
ّ
ّ

التحدّ يات

قد ال يكون موظّفو الوكاالت املشارِكة عىل ب ّينة من دورهم يف إحالة االدعاءات ،وسبل اإلحالة امل ّتبعة

يف وكاالتهم.

بحق موظّف يعمل لدى وكالة ليس لديها
تصري عمل ّية إحالة الشكاوى معقّدة عند تلقّي ادّعاءات ّ

الجنيس .وإذا مل تكن الوكالة
الجنيس واالنتهاك
سياسات أو إجراءات معمول بها للحامية من االستغالل
ّ
ّ
املنسق ح ّتى تحديد الشخص/الوحدة التي يجب إحالة الشكوى إليها.
عض ًوا يف اآلل ّية ،قد ال يستطيع ّ

جنيس ،وإحالة
جنيس واانتهاك
قد تطول الفرتة التي تفصل بني رفع شكوى بوقوع حادثة ااستغالل
ّ
ّ

الشكوى من اآلل ّية إىل الوكالة املعنية .عىل سبيل املثال ،إذا استخرجت اآلل ّية الشكاوى من صندوق
االقرتاحات مرتني يف الشهر ،واستغرقت مراجعتها وإحالتها أسبوعني ،قد ينتظر مقدم الشكوى شه ًرا ً
كامل

يبت يف شكواه.
قبل أن ّ

قد يصعب املحافظة عىل رسيّة جميع األشخاص (الناجون/مقدمو الشكوى /األشخاص موضوع
الشكوى) يف خالل مرحلة إحالة معلومات الشكوى إىل املنظّامت.

أي دور فيه ،عىل الرغم من أنّ فعاليتها تتأثر
ليس لآلل ّية أي سلطة عىل عملية التحقيق وال تؤدّي ّ
مبارشة باملعايري التي يتبعها أصحاب املصلحة يف تحقيقاتهم.
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التوصيات

اجلن�سي �إىل التحقيق واملتابعة
اجلن�سي واالنتهاك
�إحالة ادعاءات اال�ستغالل
ّ
ّ

التحدّ يات

قد يستغرق تأكيد الوكاالت عىل استالم الشكاوى وق ًتا ً
طويل منذ تاريخ استالمها .وبنا ًء عىل الجداول

سيبت فيها.
ّ
الزمنية لإلحالة ،قد يخرس مقدم الشكوى الثقة بأنّ الشكوى

قد يساعد تقديم اآلل ّية لتعليقات بشكلٍ مستم ّر عىل إعادة الثقة إذا استغرق التحقيق وق ًتا ً
طويل .ويجب عىل اآلل ّية أن تضع إجراءات لتأكيد
وصول الشكوى عىل الفور ،وإعالم مقدّ م الشكوى ،باستخدام قناة التواصل املفضّ لة لديه متى أحيلت الشكوى( .هذه املسألة ال تواجه األشخاص الذين

تظهر خربة آل ّيات تقديم الشكاوى املجتمع ّية السابقة أنّ الوكاالت ،وبشكلٍ منتظم ،ال تقدّ م تعقيبات
أو تحديثات عن الوضع للناجني أو اآلل ّيات ،مبا يف ذلك التأكيد عىل تلقّي االدعاءات.

يقدمون الشكوى بالحضور الشخيص ،لك ّن الحاجة إىل تقديم تعليقات توضح الجانب السلبي الستخدام صندوق االقرتاحات كقناة تبليغ).

يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تدعو الوكاالت املشارِكة إىل أن متدّ ها بتحديثات عن الحالة كام هو متفق عليه يف إجراءات التشغيل
النموذج ّية العامل ّية ،وأن تقدّ م إىل الناجي/مقدّ م الشكوى الحدّ األدىن من التعليقات عن نتائج القض ّية .ويجب تشجيع الوكاالت بشدّ ة عىل االلتزام
بالتأكيد عىل تلقّي االدعاءات املحالة ،بشكلٍ
رسمي ،وتقديم املعلومات عن الخطوات امل ّتخذة.
ّ

الجنيس
الجنيس واالنتهاك
إنّ واجب املوظفني/الوكاالت إحالة األفعال اإلجرام ّية املتعلّقة باالستغالل
ّ
ّ

إىل السلطات الوطن ّية هو غري واضح وغري منظم .

يغي فيها الناجي ادّعاءه مقابل الحصول عىل تعويض ،يجب االستمرار يف عمل ّية إحالة القض ّية إىل أقىص حدّ ممكن .وتحال الشكوى
يف الحاالت التي ّ
إىل الوكالة املعن ّية ،و عند تلقّي الشكوى ،يكون واجبا عىل الوكالة أن تحدد ما اذا كان ينبغي فتح تحقيق ،ح ّتى وإن مل يكن اتخاذ قرار إداري ممك ًنا.
ً
(مثل بسبب عدم الحصول عىل ما يكفي من أدّلة من دون تقديم الناجي إفادته).

تعزيز االلتزامات الدول ّية بإحالة القضايا إىل القضاء.
املؤسسية املتعلقة بقوانني التبليغ اإللزام ّية.
يجب عىل الوكاالت األعضاء يف اآلل ّية أن تستوضح سياساتها ّ

الجنيس هي وسيلة ف ّعالة ملساءلة الجناة ،تضطلع الوكالة التي تجري التحقيق بدور
الجنيس واالنتهاك
يف حني أنّ مقاضاة مرتكبي أفعال االستغالل
ّ
ّ
بطلب منها ،عىل الدعوة إىل
أي دو ٍر يف هذا السياق .ويجب عىل اآلل ّية أن تساعد الوكاالتٍ ،
إحالة القض ّية إىل السلطات الوطنية ،من دون أن تؤدّي اآلل ّية ّ

قد يختار الناجون عدم رفع دعوى مقابل تسوية القضية بشكلٍ ودي ،أي عرب الحصول عىل تعويض

"لحل" املشكلة أو تغيري إفاداتهم ،مبا يق ّوض عمل اآلل ّية وعمل ّية اإلحالة ،ومينع التخلّص من مرتكبي
ّ

الجنيس .ويستتبع هذا األمر مشكلة تعيق الرصد إذ قد ال يستخدم
الجنيس واالنتهاك
جرائم االستغالل
ّ
ّ
لحل النزاع".
الناجي اآلل ّية يف املقام األ ّول ،بل يفضل اللجوء إىل طريقة "تقليديّة ّ

الجنيس واستجابات الحامية لهام ،مبا يشمل وضع
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ( ،)2015بتعزيز التحقيق يف ادّعاءات االستغالل
الجنيس واالنتهاك
يلتزم بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس التي تنطوي عىل ٍ
الجنيس
امي إىل السلطات املعنية .وأضافت فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
ومشاركة أفضل مامرسات إحالة قضايا االستغالل
ّ
ّ
ّ
سلوك إجر ّ
لعامي  2016و.2017
الجنيس هذا النشاط إىل خطّة العمل
واالنتهاك
ّ
ّ
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٧٤
الق�سم ب -هيكلة �آل ّية تقدمي �شكاوى جمتمع ّية م�شرتكة و�إن�شا�ؤها

أفضل املامرسات
يجب أن يشكّل النظر يف كيف ّية املحافظة عىل آل ّية تقديم شكاوى مجتمع ّية مستدامة أساس جميع
القرارات األساسيّة املتعلّقة بإنشاء اآلليّة واملحافظة عليها .ومن دون مراعاة هذه املسألة ،ستخرس اآلليّة زخمها
أي تغيريات عىل املوظفني أو التمويل ،ما سينال من ثقة السكّان املترضرين وسالمتهم.
اإليجا ّيب عندما تطرأ ّ

تعد اال�ستدامة �أحد م�شاغل �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
ملاذا ّ
الرضوري وضع خطّة استدامة حتّى تقدر اآلليّة عىل مواجهة التغيريات الحتميّة ،عىل غرار دوران املوظفني ،ومغادرة
•من
ّ
الوكاالت ملوقع العمليات ،والقيود املفروضة عىل التمويل.
معي عىل املدى الطويل ،لذلك يجب وضع اسرتاتيجيّة انسحاب لتسلّم
•ال تهدف الوكاالت اإلنسانيّة إىل أن تبقى عامل ًة يف موقعٍ ّ
ٍ
امتالك لآلليّة حتى تكون مستدامة
حس
الوكاالت العمل إىل اآلليّة عند املغادرة .ويجب أن يكون للمنظّامت املحليّة واملجتمع ّ
حجم من املوقع.
بعد انسحاب املنظامت األكرب ً
•تزرع اآلليّة ،إذا أديرت بشكلٍ صحيح ،الثقة يف نفوس أفراد املجتمع حيث تعمل .وقد يؤذي وقف العمل بنظام إدارة شكاوى
يل.
يسري بشكل جيد العالقات اإلنسانيّة مع املجتمع املح ّ

عوائق االستدامة
أشري يف سياق هذا الدليل إىل العراقيل التي تعيق  -عمل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية وهي :عدم إندماج اآلل ّية بشكلٍ كامل يف املجتمع
مم يؤدي إىل فشل اآلل ّية عىل املدى الطويل
يل ،وعدم توفر قنوات التبليغ  ،وعدم تقديم تعليقات ملقدّمي الشكاوى بشكلٍ منتظمّ ،
املح ّ
بسبب عدول مقدّمي الشكاوى املحتملني عن استخدامها.
باإلضافة إىل هذا ،يع ّد دوران املوظّفني ،وال س ّيام منهم القامئون بالتنسيق لدى آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،من بني أكرب العوائق
التي تقف يف وجه استدامة زخم اآلل ّية يف املوقع .وبسبب املستويات املرتفعة من دوران املوظفني يف مجال العمل اإلنسا ّين ،تواجه اآلل ّية،
الجنيس والذين يحملون خربة يف إجراءات
الجنيس واالنتهاك
باستمرار ،مسألة مغادرة موظفي الوكاالت املدربني عىل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس معهم،
الجنيس واالنتهاك
اآلل ّية .و عندما يغادر القامئون بالتنسيق املدربني ،فانهم يحملون خربتهم يف مجال الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك الجنيس  .ويع ّد انعدام
و عندها تبدأ الوكالة التي كانوا يعملون لديها مع ممثّلٍ جديد يف اآلل ّية يعنى مبسائل االستغالل
ّ
الجنيس يف املوقع.
الجنيس واالنتهاك
املؤسسية للوكالة مبواضيع الحامية من االستغالل
رضا لتط ّور اآلل ّية باالضافة اىل املعرفة
ّ
االستمراريّة م ًّ
ّ
ّ

معلومة
قد يكون القائمون بالتن�سيق لدى �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية الفاعلة الق ّوة الدافعة وراء �أن�شطة احلماية
اجلن�سي يف موقع اال�ستجابة .وقد ينتج عن دوران املوظفني الذين ي�أخذون زمام
اجلن�سي واالنتهاك
من اال�ستغالل
ّ
ّ
املبادرة� ،إهمال الأن�شطة يف املوقع �إذا مل يبادر �أحد �إىل ّ
تول املهام .ويف �أ�سوء احلاالت ،قد تبقى العديد من الربامج
موظف �أو ّ
يبت يف ال�شكاوى� ،إلخ) ،عند خ�سارة ّ
موظفني �أ�سا�س ّيني.
برمتها راكد ًة (ك�أن ال تفتح �صناديق االقرتاحات ،وال ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
ويشكّل انعدام التواصل بشكل منتظم بني الوكاالت عقب ًة كبري ًة أخرى .فقد يصعب كث ًريا تحقيق التعاون املشرتك بني الوكاالت ،حتّى بعد توافق هذه
حل الكثري من املشاكل التي تواجه آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أو الح ّد
األخرية عىل العمل م ًعا .و عىل صعيد العالقات بني األشخاص ،ميكن ّ
رسمي (كأن تالحظ جهات تنسيق الوكاالت األخرى عدم مشاركة أحد األعضاء وتستجيب لها) .أ ّما
منها ،إذا عمل موظّفو الوكاالت م ًعا بشك ٍل غري
ّ
املؤسيس ،فتُعلم اإلدارات العليا يف املق ّر الرئيس الكثري من املكاتب امليدانية برضورة االلتزام باألنشطة املشرتكة املتعلقة بالحامية من
عىل الصعيد ّ
مؤسسية متباينة والحاجة إىل املحافظة
الجنيس  ،من دون أن تقدّم التوجيه عن كيف ّية املشاركة يف ّ
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ظل وجود سياسات ّ
ّ
ّ
عىل خصوصيّة املعلومات الداخليّة للوكالة .فمن دون التوصل إىل توافقٍ عىل أساليب التعاون يف معالجة الشكاوى املشرتكة ،قد تواجه آليّات تقديم
الجنيس أو تنفيذها ،وقد تنتج حاالت
الجنيس واالنتهاك
الشكاوى املجتمعيّة تحديّات يف ضامن التزام الوكاالت بتمويل أنشطة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
سوء فهمٍ من جانب الرشكاء املحليني.

ٌ
حلول مستدامة

ٍ
مامرسات ج ّيدة قد يساعد عىل جعل آل ّية
تع ّد االستدامة خاص ّية مشرتكة بني جميع املامرسات املذكورة يف سياق هذا الدليل ،أل ّن ات ّباع
يل،
تقديم الشكاوى االجتامع ّية ف ّعالة ،وعىل تعزيز استدامتها .وميكن تخطّي معظم عقبات االستدامة عرب التشاور الفاعل مع املجتمع املح ّ
واالستجابة لحاجات املجتمع ،حتّى يتمكّن املستفيدون من أن يثقوا يف اآلل ّية وأن يستخدموها بحريّة .ولكن ،هناك مامرسات إضاف ّية ميكن
أن تستخدمها اآلليّة لتضمن استمرارها يف تقديم خدمات ف ّعالة يف املوقع.

الجنيس
الجنيس واالنتهاك
مستقل آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية للحامية من االستغالل
ّ
منسق
ّ
ّ
ّ
يع ّد وجود ٍ
الجنيس واالنتهاك
مستقل آلليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة للحامية من االستغالل
ّ
ٍّ
شخص
منسقٍ
مستقل يف املوقع ،يضطلع بدور ّ
ّ
الجنيس يف
الجنيس واالنتهاك
املنسق عىل تنسيق جميع أعامل الحامية من االستغالل
الجنيس ،خطو ًة راسخة نحو ضامن استدامة اآلل ّية .ويعمل ّ
ّ
ّ
ّ
املوقع ،ويعقد اجتامعات منتظمة مع الوكاالت األعضاء ،ويكون صلة الوصل بني الوكاالت والحكومة أو الحكومات املضيفة ،ويراجع الشكاوى
الجنيس .ونظ ًرا إىل
الجنيس واالنتهاك
ويحيلها أو يح ّولها إىل الجهات املعن ّية ،ويحافظ ،بشكلٍ عام ،عىل زخم أنشطة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
منسق الشؤون اإلنسان ّية40،
أ ّن مسؤول ّيات الحامية من االستغالل
الجنيس ،مبا يشمل وضع آل ّيات تقديم شكاوى ،أضيفت حديثًا إىل دور ّ
ّ
الجنيس .ويكون
الجنيس واالنتهاك
منسق آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة للحامية من االستغالل
يتعي عىل هذا األخري أن يشارك يف تعيني ّ
ّ
ّ
ّ
رصا للربنامج ،ليع ّزز قيام عالقات عمل وثيقة ومشاركة املعلومات .ويكون مسؤولً
هذا األخري منا ً
املنسق
للمزيد من املعلومات عن دور ّ
أيضً ا عن التواصل مع ّ
منسق الشؤون اإلنسانيّة وإرشاك الجهات الفاعلة األساسيّة يف خطط إنشاء يف مراجعة الشكاوى ،راجــع الفصل
املعنون "إعــداد البنية التحت ّية آلل ّية
اآلليّة ،عىل غرار الفرق القُطريّة للعمل اإلنسا ّين وفرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
تقديم الشكاوى املجتمعيّة".
الجنيس ،وذلك
الجنيس واالنتهاك
املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
ّ
ّ
املنسق
للدعوة إىل التزام رفيع املستوى وضامن أن تبقى املنتديات العامل ّية عىل اطّال ٍع باألنشطة التي تنفّذ عىل صعيد البلد .وميكن أن يعمل ّ
ٍ
وطني يف البلد 41 ،أو يف موقع العمليات ،بحسب ما تراه اللّجنة التوجيه ّية مناس ًبا.
عىل
صعيد ّ

نصائح
اجلن�سي هو نقطة االت�صال
اجلن�سي واالنتهاك
من�سق �آل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية للحماية من اال�ستغالل
مبا �أنّ ّ
ّ
ّ
اجلن�سي ،فان عليه �أن يبني عالقات عمل قو ّية مع
اجلن�سي واالنتهاك
بني اجلهات الفاعلة يف جمال احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي واالنتهاك
املوظفني يف الوكاالت امل�شا ِركة ،و�أن ُيطلع املنتديات العامل ّية التي تتط ّرق �إىل موا�ضيع احلماية من اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي (على �سبيل املثال فرقة عمل ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت املعنية بامل�ساءلة �أمام ال�سكان املت�ضررين وباحلماية
ّ
اجلن�سي) على اجلهود املبذولة من قبل الآل ّية ،والتحدّيات التي تواجهها على ال�صعيد القطري.
اجلن�سي واالنتهاك
من اال�ستغالل
ّ
ّ
الجنيس (.)2015
الجنيس واالنتهاك
 40بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
 41إ ّن إحدى فوائد إطالع فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
ّ
الجنيس عىل الجهود املبذولة من قبل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة املشرتكة هو أ ّن إدارات املق ّرات الرئيسة للوكاالت العاملة ستعلم بوجود اآلليّة ،وستدعو رؤساء املكاتب القُطريّة
ّ
الجنيس
إىل املشاركة الفاعلة يف اآلل ّية .للمزيد من املعلومات عن فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
ّ
الجنيس" يف
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ،راجع "ملحة عن فرقة عمل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين وبالحامية من االستغالل
واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
الفصل املعنون "إرشاك الوكاالت اإلنسان ّية".

٧٥

٧٦

الف�صل ال�ساد�س �ضمان �آلية م�ستدامة
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها
املنسق أن يكون
املنسق وحساسيّة توقيتها ،ال سيّام لجهة مراجعة الشكاوى وإحالتها ،يجب عىل منصب ّ
نظ ًرا إىل أهميّة األدورا التي يؤدّيها ّ
ٍ
املنسق هو الشخص الوحيد الذي يقيّم الشكاوى لإلحالة ،يجب وضع
دامئًا ،ال أن يكون مه ّمة تضاف إىل
واجبات وظيفيّة أخرى .ومبا أ ّن ّ
ضامنات عندما يكون يف إجازة راحة أو عندما يرتك العمل ،حتّى ال تبقى الشكاوى من دون مراجعة ،ما قد يولّد مشاكل أمنيّة للضحايا
يل باآلليّة .ويجب أن تتّفق الوكاالت األعضاء عىل هذه الربوتوكوالت وأن ت َُّبي هذه األخرية يف
رض بثقة املجتمع املح ّ
ومقدّمي الشكاوى وي ّ
املنسق بأن يتسلّم املنصب موظ ٌّف كبري
إجراءات التشغيل املوحدة
ّ
املنسق .وال ب ّد أن تتضمن اختصاصات ّ
الخاصة باآلليّة ويف اختصاصات ّ
السية.
الجنيس واالنتهاك
مد ّرب بشكلٍ جيّد عىل الحامية من االستغالل
الجنيس ،وحامية البيانات ،ومساعدة الضحايا ،وتدابري املحافظة عىل ّ
ّ
ّ
الجنيس يف املوقع .فبهدف محاربة
الجنيس واالنتهاك
املنسق أن يكون مبثابة قاعدة املعارف يف شأن قضايا االستغالل
وقد تتض ّمن إحدى مهام ّ
ّ
ّ
خسارة املعارف التي تنتج عن دوران موظّفي الوكاالت األعضاء يف آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية ،ميكن للقامئني بالتنسيق الذين ستغادرون
ستحل محل
ّ
للمنسق أن مي ّد جهة التنسيق التي
علم بأعاملهم  ،وذلك لضامن عدم خسارة املعرفة .وميكن
املنسق ً
ّ
مناصبهم أن يحيطوا ّ
الشخص املغادر بهذه املعرفة عند وصولها إىل املوقع ،فتُنقل بذلك املعارف والخربة بنجاح .ويأيت هذا اإلمداد باملعرفة باإلضافة إىل مسؤول ّية
جهات التنسيق بإطالع وكاالتها بشكلٍ مستم ّر عىل تط ّور العمل يف اآلل ّية ،عىل أن تضاف هذه املسؤول ّية إىل اختصاصات جهات التنسيق.

نصائح
اجلن�سي
من�سق لدة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمية امل�شرتكة خمت�ص يف احلماية من اال�ستغالل
ال يكون وجود ّ
ّ
اجلن�سي الدافع الوحيد للوكاالت التباع ممار�سة م ّد موظفيها باملعلومات حول اخلربة املكتب�سة يف احلماية من
واالنتهاك
ّ
ل�شخ�ص واحد نظرة �شاملة عن هذه الق�ضايا يف املوقع،
املن�سق ح ّتى يكون
اجلن�سي واالنتهاك
اال�ستغالل
ٍ
اجلن�سي .فيو�صى بوجود ّ
ّ
ّ
ولكن ُتن�صح الوكاالت باحل ّد من خ�سارة املعرفة التي تنتج عن دوران املوظفنيّ ،
املن�سق.
بغ�ض النظر عن وجود ّ

نظام التبليغ القائم عىل "شخص موثوق به" -مثال من آل ّية تقديم الشكاوى
املجتمع ّية يف تايلندا

عىل الرغم من أ ّن جهات التنسيق لدى آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية هي الهياكل النموذج ّية لتلقّي الشكاوى ،والوكاالت ملتزمة بتعيني
أشخاص لهذه األدوار 42 ،قد ال يكون نظام جهات التنسيق النظام املستدام الوحيد لتلقّي الشكاوى .يف مواجهة اإلنهاك الذي يصيب املوظفني
أي
واملستويات املرتفعة من دوران املوظفني ،حاولت آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية يف تايلندا  43تطبيق نظام يش ّجع املستفيدين عىل تبليغ ّ
ٍ
ٍ
ضامنات
موظف يثقون به يف املوقع ،ويكون املوظفون مدّربني عىل التبليغ عن الشكاوى إىل اللّجنة التوجيه ّية لآلل ّية .يف حني يتطلّب النظام
حل مشكلة دوران
إضاف ّية للمحافظة عىل الرسيّة ،أظهر النظام أن التوسع يف درجة املوظفني الذي ميكن للمستفيدين تبليغهم بشكاواهم ّ
املوظفّني يف السياقات التي يطول أمدها.

الجنيس
الجنيس واالنتهاك
تعميم الحامية من االستغالل
ّ
ّ

الجنيس
الجنيس عبار ٌة عن اسرتاتيج ّية أو مامرسة تُدمج مبوجبها الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
إ ّن نعميم الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس يف ثقافة املنظّمة وعمل ّياتها وسياساتها وإجراءاتها .ويجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية دعوة أصحاب املصلحة
واالنتهاك
ّ
ككل .ويعترب
الجنيس يف نظم اإلدارة والربامج عىل صعيد منظّامتهم ّ
الجنيس واالنتهاك
املعنيني باآلل ّية إىل إدماج الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس قض ّية شاملة لقطاعات عدّة ،وبالتايل يجب إدماج الحامية منهام يف جميع أوجه االستجابة اإلنسان ّية .
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
وتتض ّمن بعض األمثلة:
الجنيس وأنشطتها إىل عمليات املراجعة امليدان ّية املنتظمة.
الجنيس واالنتهاك
•تضاف سياسات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس املبذولة
الجنيس واالنتهاك
•تحدّد اإلدارة العليا يف املق ّر الرئيس للوكاالت موارد ميكن أن تدعم جهود الحامية من االستغالل
ّ
ّ
عىل الصعيد امليداين.
الجنيس
الجنيس ( ،)2003وإجراءات التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
 42نرشة األمني العام لألمم املتّحدة حول الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس (.3# )2012
واالنتهاك
ّ
اللجئني عىل الحدود التايلنديّة
الجنيس يف مخيّم ّ
الجنيس واالنتهاك
 43لجنة تنسيق الخدمات لألشخاص النازحني يف تايلندا ( ،)CCSDPTمنع االستغالل
ّ
ّ
البورم ّية.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
الجنيس ،ويضمن أن
الجنيس واالنتهاك
•يص ّمم وينفّذ موظفو إعداد الربامج ومدراء الربنامج ،الربامج بشكلٍ يح ّد من خطر االستغالل
ّ
ّ
تقني.
الجنيس يف االعتبار وكيف ستنفّذ يف ّ
الجنيس واالنتهاك
ت ُظهر اقرتاحات املشاريع كيف ستُأخذ الحامية من االستغالل
ّ
ّ
كل قطا ٍع ّ
الجنيس
•يصيغ كبار املدراء الرسائل األساسيّة التي تشارك مع الفرق يف خالل مراحل تنفيذ جميع سياسات الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس .
واالنتهاك
ّ
الجنيس يف التوصيفات الوظيفية ومعايري تقييم الوظائف ،وال سيّام لكبار
الجنيس واالنتهاك
•يُعمل عىل تضمني الحامية من االستغالل
ّ
ّ
املدراء.

أدوات
أدوات إدماج وضعتها  .InterActionتهدف هذه الأدوات �إىل م�ساعدة الوكاالت على �إجراء تقييم ذاتي
اجلن�سي .وميكن لآل ّية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية
اجلن�سي واالنتهاك
عن مدى جناحها يف �إدماج احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
�أن ت�ساعد وكاالت تقدمي املعونة من خالل م�شاركة هذه الأدوات و�/أو ا�ستخدامها لو�ضع �أدوات مالئمة حمل ًّيا.
• • :SEA 201: Mainstreaningهو مق ّرر مدّته  35دقيقة يقدّم التوجيه ب�ش�أن العنا�صر الأ�سا�س ّية ّ
اللزم تواجدها
اجلن�سي واال�ستجابة لها يف الوكاالت.
اجلن�سي واالنتهاك
لتعميم احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ

.www.interaction.org/courses/sea20/index.html

الجنيس
•املراجعة الذاتية -مراجعة مدى اتّباع منظمتك إلجراءات التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس :تعطي هذه الأداة الوكاالت �أهداف قابلة للقيا�س ،وم�ؤ�شرات ،وغريها ،لتقييم مدى جناح املنظمة
واالنتهاك
ّ
اجلن�سي.
اجلن�سي واالنتهاك
يف اتّباع �إجراءات الت�شغيل الدنيا للحماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
ويع ّد اإلدماج وسيل ًة ف ّعال ًة لتعزيز استدامة املرشوع ،طاملا أنّه ينفّذ بشكلٍ منتظم من قبل الوكاالت األعضاء ويجري إطالع املستفيدين عليه.
الجنيس الشائعة هو أ ّن النشاطات واملسؤوليّات ليست محصورة يف مكانٍ
الجنيس واالنتهاك
إلّ أ ّن أحد مخاطر تعميم الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
معي ترتكز مسؤوليّاته عىل قضايا االستغالل
واحد أو تخضع للرصد يف موقعٍ واحدً ،
فمثل إذا مل يتواجد شخص أو فريق ّ
ّ
الجنيس ،من املر ّجح ّأل يجري رصد أنشطة الحامية .ولهذا السبب ،تكون وظائف جهات تنسيق اآلليّة أساسيّةً ،ولهذا السبب أيضً ا يجب
ّ
أن يتب ّوأها موظ ٌّف كبري ،لضامن أن يتم تحديث السياسات وأن تعمل اآلليّات ،وأن يعرف جميع املوظفني مسؤوليّاتهم تجاه الحامية من
الجنيس التي أدمجت حديثًا
الجنيس واالنتهاك
الجنيس .ويضاف إىل ذلك أ ّن مسؤوليّات الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
منسق الشؤون اإلنسانيّة ستساعد عىل املحافظة عىل رقابة عىل هذه القضايا.
يف مسؤوليّات ّ

توفري املوارد آلل ّيات تقديم الشكاوى املجتمع ّية

يتعي عىل الوكاالت أن توفّر املوارد املال ّية واإلنسان ّية آلل ّيات تقديم الشكواى املجتمع ّية .إذ شكّل نقص املوارد إحدى الثغرات الكربى آلل ّيات
ّ
تقديم الشكاوى املجتمع ّية يف املايض وأحد عوامل فشل استدامتها .ويع ّد وضع خطّة توفري موارد مستدامة أساس ًّيا لحسن سري اآلل ّية ،إذ
الجنيس نظ ًرا إىل أنّها أفعال سوء سلوك يرتكبها
الجنيس واالنتهاك
يصعب تأمني التمويل الخارجي للمبادرات املتعلّقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
املوظفون .وبالتايل ،يجب مناقشة توفري التمويل و/أو املساهامت العين ّية مع املنظامت اإلنسان ّية وطلبها منها ،بهدف املحافظة عىل حسن
سري عمل اآلل ّية .ويجب عىل توفري املوارد أن يكون أولويّ ًة مستم ّرة حتّى تتمكن اآلل ّية من االستمرار بدعوة الوكاالت املشارِكة إىل تلبية
متطلبات توفري املوارد ،حفاظًا عىل اآلل ّية.

من الرضوري أن تعرف
تحتاج آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة ،بالح ّد األدىن ،إىل:
•موارد ماليّة و/أو مساهامت عينيّة كافية للتوظيف ،واملحافظة عىل قنوات التبليغ ،وتنظيم فعاليات توعية وتدريب ،وتقديم
اللزمة.
املساعدة إىل الضحايا إذا كان مقدّمو الخدمات املتواجدون يف املوقع ال يقدّمون الخدمات ّ
•موارد برشيّة كافية ملعالجة الشكاوى وإحالتها يف الوقت املناسب ،وتخصيص الوقت والطاقة لآلليّة ،مبا يشمل تقديم التقارير
للوكاالت األعضاء واملشاركة يف التدريبات.
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الف�صل ال�ساد�س �ضمان �آلية م�ستدامة
الق�سم ب .هيكلة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة و�إن�شا�ؤها

متويل لبناء القدرات :يجب �أن يتوفر لدى الآل ّية ما يكفي من املوارد لتد ّرب موظفني الوكاالت القائمني بالتن�سيق لدى الآلية  ،و
ذلك بهدف نقل املعارف امل� ّؤ�س�سية ،وحماية نف�سها من م�ضار دوران املوظفني .وال يجب ال�سماح بف�شل الآل ّية عقب خ�سارة جهة
اجلن�سي يف
اجلن�سي واالنتهاك
جهتي تن�سيق فاعلتني ،ولذلك يجب �إدماج و�سيل ٍة لنقل املعارف حول احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
�أو ّ
الآل ّية ،و� ّإنا � ً
أي�ضا متويلها.
ويف حني أ ّن اآلليّة تص ّمم بطريقة تدمج هياكل تقديم الشكاوى واملساعدة القامئة ،متى كان ذلك ممك ًنا ،تحتاج بعض أنشطة الحامية من
الجنيس إىل متويلٍ مستم ّر ،عىل غرار التتنسيق ،وإدارة نظام اآلليّة نفسه ،وأنشطة الوقاية ،وبالتحديد أنشطة
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
44
التدريب .وتقع مسؤوليّة متويل اآلليّة عىل عاتق الوكاالت املشارِكة .ويتطلّب تصميم آليّة تقديم شكاوى وتنفيذها االستثامر يف تدريب
املحل ،وتلقّي الشكاوى وإحالتها).
طويل (عىل غرار التشاور مع املجتمع ّ
املوظفني ،وأنشطة التوعية ،وأنشطة أخرى معقّدة وتستغرق وقتًا ً
ولكن يع ّد االستثامر يف جودة اآلل ّية نفسها طريقة مه ّمة لتقليل التكاليف التشغيل ّية .فيع ّد تخصيص املوارد إلعداد آل ّية تقديم شكاوى
مجتمع ّية مشرتكة استثام ًرا يف املساءلة والجودة.

مثال
�أظهر تقييم امل�شروع التجريبي ل ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت �أنّ تكاليف املوارد الب�شر ّية ت�ش ّكل جز ًءا
أ�سا�سي ( %71و  %67ملخ ّيم ميلكاديدا وجمهور ّية الكونغو الدميقراط ّية على التوايل) .وقد تكون
كب ًريا من التمويل ال ّ
تكاليف ال�سفر عالي ًة يف �سياقٍ مفتوح وبعيد امل�سافة ،فعلى �سبيل املثال ،كان على جهات التن�سيق يف جمهور ّية الكونغو
الدميقراط ّية قطع م�سافة تبعد �سبع �ساعات بني موقعي التنفيذ.
قابل للتمويل .فمن منظور
منفصل ً
ً
ميكن آلليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة ُمعدّة بشكلٍ مالئم أن تشكّل ،يف سياقات إنسانيّة كثرية ،مرشو ًعا
منسقًا للتفاعل مع السكّان
التكاليف والفوائد ،ميكن آلليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة أن تكون ف ّعالة من حيث التكلفة ألنّها تشكّل نظا ًما ّ
رضرين .وتصري اآلليّة أكرث فعاليّة إذا أدمجت مع آليّات تقديم شكاوى مجتمعيّة وهياكل محليّة قامئة أصال ،وستظهر فوائدها يف قدرة
املت ّ
بشكلٍ
أفضل واالضطالع بالوالية املنوطة بها.
املنظّامت عىل التعامل مع مواردها

تدخّل الجهات املانحة
الجنيس هو أن تربط الجهات املانحة بني االمتثال ملتطلبات
الجنيس واالنتهاك
إ ّن إحدى طرق تشجيع نشاط مستدام للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ومتويل املشاريع .فبعض الجهات املانحة تطلب حاليًا الحصول عىل دليلٍ عىل االمتثال
الجنيس واالنتهاك
الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس والوفاء بها)
الجنيس واالنتهاك
الجنيس (مثال وضع التزامات متعلّقة بالحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
للحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
للحصول عىل متويلٍ مستم ّر .وتع ّد املشاركة يف آليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة مشرتكة من بني الطرق التي تثبت التزامات الوكالة .ويف الواقع،
الجنيس عىل تحقيق أهداف اآلليّة ونتائجها من خالل فرض
الجنيس واالنتهاك
يش ّجع ربط تقديم التمويل بااللتزام بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجهات املانحة لبعض الضغوط.

معلومة
اجلن�سي :ي�شرتط
اجلن�سي واالنتهاك
مثال عن التمويل من اجلهات املانحة املرتبط باحلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
الت�شريع يف الواليات املتّحدة الأمريك ّية �أن تتب ّنى � ّأي ّ
منظمة حت�صل على متويل من الوكالة الأمريك ّية للتنمية الدول ّية
اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
ومكتب امل�ساعدة اخلارج ّية يف حاالت الكوارث ،مد ّونة قواعد �سلوك للحماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
اجلن�سي
يف عمل ّيات الإغاثة الإن�سان ّية .ويجب �أن تكون املد ّونة متّ�سقة مع املبادئ الأ�سا�س ّية ال�ستة للحماية من اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي ال�صادرة عن ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ،و�أن تُرفق بفقرة ت�شرح كيف تن ّفذ ّ
املنظمة هذه
واالنتهاك
ّ
املد ّونة يف خالل العمل ّيات .ويجب على � ّأي جهة حا�صلة على متويل من الباطن �أن تتب ّنى هذه املد ّونة ،على م�س�ؤول ّية اجلهة
أ�سا�سي.
احلا�صلة على التمويل ال ّ
الوكالة األمريكيّة للتنمية الدوليّة ومكتب املساعدة الخارجيّة يف حاالت الكوارث مد ّونة "املبادئ التوجيهيّة ملقرتحات املشاريع")2012( .

الجنيس واالنتهاك
مبي يف نرشة األمني العام لألمم املتّحدة حول الحامية من االستغالل
 44إ ّن آل ّية تقديم الشكاوى هي خطوة إلزام ّية لضامن املساءلة ،كام هو ّ
ّ
الجنيس ( ،)2003وبالتايل ،يكون متويل هذه الجهود متجذّر يف تلبية هذه الخطوة اإللزام ّية.
ّ

التحدّ يات

ينتج عن عدم إدماج اآلل ّية يف املجتمع ّ
نقص يف تأييد اآلل ّية وفعال ّيتها.
املحل ٌ

قد ينتج عن انعدام التواصل بني الوكاالت استجابات مج ّزأة ووجهات نظر متباينة بشأن أهداف

اآلل ّية.

الجنيس
الؤسسية حول الحامية من االستغالل
ينتج عن دوران املوظّفني عاد ًة خسارة املعارف ّ
ّ

الجنيس وآل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية.
واالنتهاك
ّ

عدم توافر املوارد الكافية لدى اآلل ّية ،مبا يشمل املوارد البرشيّة والوقت واملوارد املال ّية.

الجنيس أولويّة يف سياقات
الجنيس واالنتهاك
قد ال تويل الوكاالت موضوع الحامية من االستغالل
ّ
ّ
حاالت الطوارئ و/أو عندما يرجح تضارب األولويات عىل اسرتاتيجيات الحامية.

�ضمان �آل ّية م�ستدامة
التوصيات

الجنيس .وتسمح
الجنيس واالنتهاك
يع ّزز بناء القدرة املستم ّر للمجتمعات واملن ّظامت املحل ّية والرشكاء ،استدامة جهود الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الشبكات القويّة القامئة بني اآلل ّية والوكاالت األعضاء والهياكل املجتمع ّية عىل إدماج املجتمعات املحل ّية يف تصميم نقاط دخول أو خالل معالجة الشكاوى،
عىل سبيل املثال.
منسق آلل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية
يجب تشجيع التواصل املشرتك بني الوكاالت ،من خالل أساليب رسم ّية وغري رسم ّية .ويوىص بتوظيف ّ
الجنيس لتكون له نظرة شاملة اآلل ّية.
الجنيس واالنتهاك
للحامية من االستغالل
ّ
ّ
يجب الدعوة إىل إدماج مهمة أن يقوم املوظفون القامئون بالتنسيق لدى اآلل ّية باخبار وكاالتهم بصفة منتظمة بالتاطورات الحاصة يف هذا املجال
يف صلب اختصاصاتهم ./ويجب تشجيع هذه املامرسة عمل ًيا.
يجب إطالع الوكاالت بشكلٍ مستم ّر عىل فوائد تقديم املوارد املال ّية والبرشيّة إىل اآلل ّيةً ،
مثل لجهة تنفيذ التزامات الوكالة يف مجال الحامية من
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
الجنيس وااللتزام مبتطلبات الجهات املانحة املتعلّقة باملساءلة والحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ

الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الجنيس يف أنشطة الربامج ،وتضمني بنود عن الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
يجب إدماج الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
يف عقود رشكاء التنفيذ واملتعاقدين من الباطن ،وإنفاذها.
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مؤسساتية يجب عىل املوظفني
لدى معظم الوكاالت التي تقدّم املساعدة اإلنسان ّية أو تعمل يف مجال التنمية حال ًيا مد ّونة قواعد سلوك ّ
الجنيس املتض ّمنة يف
الجنيس واالنتهاك
االمتثال لها كجز ٍء من التزاماتهم التعاقديّة .وتستند معظم األحكام املتعلّقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( .)2003وعىل الرغم من شيوع
الجنيس واالنتهاك
الخاصة باالستغالل
مد ّونات قواعد السلوك إىل نرشة األمني العام لألمم املتّحدة
ّ
ّ
ّ
هذه املد ّونات ،ال تزال هناك تباينات ،وال سيّام من حيث تحديد األفعال التي تشكّل سلوكًا محظورا من شأنها أن تعرقل الجهود الجامعيّة
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
لتنفيذ آليّة تقديم شكاوى مجتمعيّة للحامية من االستغالل
ّ
ّ
وعىل الرغم من أنّه من غري الواقعي توقّع أن تتبّنى الوكاالت عىل اختالف حجمها نفس مد ّونة قواعد السلوك  ،فانه من املمكن وضع مدونة
قواعد سلوك مو ّحدة للوكاالت التي تقدّم املساعدة أو التي تعمل يف موقعٍ محدّد .ومن شأن مد ّونة قواعد السلوك املوحدة هذه أن تع ّزز
تحل محلها.
مدونة قواعد السلوك الداخلية للوكالة التي تبقى نافذة  ،عوض أن ّ

من الرضوري أن تعرف
من امله ّم مالحظة واقع ارتباط مدونة قواعد السلوك املوحدة مبوقع عمليات محدّد .فتختلف مد ّونات قواعد السلوك
املعي والقضايا السائدة فيه ،وترتكز عىل االتفاقات املربمة بني الوكاالت
املو ّحدة من موقعٍ إىل آخر ألنّها تستهدف حاجات املوقع ّ
املع ّينة العاملة فيه.

وميكن ملد ّونة قواعد السلوك أن تحقّق أهدافًا ع ّدة متعلّقة بآل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية:

•تقدّم إطار عملٍ مشرتك ليتّبعه املوظفون ومجموعة مشرتكة من القيم ميكنهم التامهي معها .ويساعد هذا األمر عىل إخضاع عد ٍد
معي للمساءلة و يف نفس الوقت إبراز مجموعة معايري مو ّحدة للسكان املترضرين الذين يحصلون عىل
أكرب من املوظفني يف موقع ّ
املساعدة.
•تقدّم استجابة ف ّعالة لواقع مفاده أ ّن املستفيدين ال مييّزون عاد ًة بني الوكاالت التي يعمل املوظفون لصالحها.
أي أنشطة توعوية حول املعايري الذي يجب عىل املوظفني االمتثال لها ،سواء استهدفت
•إ ّن وجود مد ّونة قواعد سلوك مو ّحدة يعني أ ّن ّ
السكان املترضرين ،ميكن أن تجرى بطريقة ف ّعالة من حيث التكلفة والوقت .وميكن أن يع ّزز االت ّساق عىل نطاق الوكاالت
املوظفني أو ّ
الفهم اىل جانبالشعور بالتملّك.
مجتمعي إلطالع املستفيدين عىل أنواع السلوك املحظور رصاح ًة عىل العاملني يف
 oعىل سبيل املثالُ ،عقد اجتام ٌع
ّ
كل وكالة عقد مناقشات مامثلة مع املجموعة نفسها من األشخاص
الوكالة اإلثنتي عرشة العاملة يف املجتمع .وبالتايل ،لن يكون عىل ّ
يف املستقبل.
•يس ّهل وجود مد ّونة قواعد سلوك مو ّحدة رصد الحاالت وتعقّب االتجاهات بشكلٍ أفضل.
•تساعد مد ّونات قواعد السلوك املو ّحدة عىل تحديد السلوكيات التي تحقّق ،أو ال ،الوكاالت فيها ،وذلك من خالل توحيد األفعال التي
استغالل وانتهاكًا جنسيني .و يف حني تختلف التدابري التأديبيّة من منظّمة إىل أخرى ،يزيد وضع معايري متّفق عليها من ات ّساق
ً
تعترب
والسكان املترضرين ملوضوع ّية الوكالة أواستقالل ّية تقديم الخدمات.
استجابة الوكاالت لهذه املسألة  ،ويرفع بالتايل من إدراك املوظفني ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

مثال
ُ
ق�صة جناح :و�ضعت �آل ّية تقدمي ال�شكاوى يف تايلندا مد ّونة قواعد �سلوك م�شرتكة بني الوكاالت� ،أجربت
ّ
الوكاالت يف ال�سنة الثانية من تنفيذ الربنامج على توقيعها ك�شرط ع�ضو ّية.
اللجئني عىل الحدود
الجنيس يف مخيّم ّ
الجنيس واالنتهاك
لجنة تنسيق الخدمات لألشخاص النازحني يف تايلندا ( ،)CCSDPTمنع االستغالل
ّ
ّ
التايلنديّة البورميّة.

إذا نظرت آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة يف صياغة مد ّونة قواعد سلوك مو ّحدة وتب ّنيها ،يجب أن تعي أ ّن االتّفاق عىل السلوكيات املحظورة
محتمل مع مد ّونات قواعد السلوك الداخليّة .ولذلك ،يجب تحديد القيمة املضافة اإلجاملية
ً
قد يستغرق الكثري من الوقت ويولّد تضاربًا
بديل ،كأن تتض ّمن مد ّونة قواعد السلوك الداخل ّية املبادئ الستة
لهذا التمرين منذ البداية .ويشكّل وضع معايري دنيا للوكاالت املشرتِكة نه ًجا ً
الجنيس .ومن دون هذا الخ ّط األساس ،سيصعب عىل الوكاالت إعداد رسائل ف ّعالة ومتّسقة بشأن
الجنيس واالنتهاك
للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس وسلوك املوظفني املقبول.
الجنيس واالنتهاك
الحامية من االستغالل
ّ
ّ

أدوات
•استخدم عيّنة من مد ّونات قواعد السلوك املو ّحدة كنموذج -راجع مثالً عن تلك التي استخدمت يف فيجي أو يف االستجابة
اإلنسانيّة لإلعصار املداري هايان يف املرفق .4
الجنيس  ،تقدّم املبادئ التوجيه ّية للّجنة الدامئة املشرتكة
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
•بهدف تحديد املعايري الدنيا للحامية من
ّ
ّ
الجنيس ( )2013توجي ًها مفيدًا بشأن
الجنيس واالنتهاك
بني الوكاالت لتنفيذ إجراءات التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
الخطوات املعيّنة التي يجب عىل الوكاالت ات ّباعها للوفاء بالتزاماتها يف مجال الحامية من االستغالل
ّ
ّ

مثال عن �سيناريو
فلنفرتض أ ّن ثالث وكاالت منفصلة (أ ،ب،ج) أرسلت موظّفًا ليستجيب لكارثة إنسانيّة .ولنفرتض أيضً ا أ ّن املوظفني الثالثة قد أُلحقوا بالوحدة
سيتعي عىل أي تقييم ينظر يف مدى مالءمة سلوكهم ،مراجعة
عينها وأ ّن كلًّ منهم عىل عالقة جنس ّية مبستفيد .وفق السياسات الحال ّية،
ّ
عقودهم املربمة ومد ّونات قواعد السلوك الخاصة بهدف تحديد من قد يكون منخرطًا و من قد ال يكون منخرظا يف هكذا عالقة .
ولنفرتض أ ّن الوكالة أ "تثني بشدّة" موظفيها عن إقامة عالقة جنس ّية مع املستفيدين ،يف حني ُينع زمالؤهم يف الوكالة ب عن "العالقات
املحل الذين يعملون مبارش ًة معهم" ،عىل أن تناقش هكذا عالقة ،إذا أقيمت ،مع املسؤولني عنهم،
الغراميّة الجنسيّة مع أفراد املجتمع ّ
ويكون عىل املسؤول حينها تحديد "إجراءات عمل مالمئة بديلة" .أ ّما مد ّونة قواعد سلوك الوكالة ج فتق ّر بـ"تضارب املصالح القائم طبيعيًا
واإلساءة املحتملة الستخدام السلطة " يف العالقات الجنسية القامئة مع أفراد املجتمع املح ّيل الذي تعمل معه الوكالة ج .ولكن ،إذا أقام
موظفو الوكالة ج عالقة جنس ّية يعتقدون بأنّها "غري استغالل ّية وبالرتايض" ،فانه يُطلب منهم اإلفصاح عنها للمسؤول عنهم "ليقدّم التوجيه
املالئم" .ويعمل جميع هؤالء املوظفون جن ًبا إىل جنب يف املوقع نفسه ويتفاعلون بشك ٍل منتظم مع نفس املستفيدين.
الجنيس عىل العاملني يف املجال اإلنساين يف
الجنيس واالنتهاك
تظهر دراسة الحالة كيف يص ّعب غياب معايري م ّوحدة للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
املحل عن الحامية من االستغالل
املوقع وعىل آليّة تقديم الشكاوى املجتمعيّة التي من مصلحتها تقديم رسائل مو ّحدة للمجتمع ّ
ّ
الجنيس .ان عدم االتّساق يف ما يعترب سلوكًا غري مقبول يعني توجيه رسائل مختلفة إىل الجهات املانحة واملوظفني واملستفيدين
واالنتهاك
ّ
عن معايري السلوك يف موقعٍ واحد .ويعني أيضً ا رضورة رصد معايري مختلفة للسلوك يف نفس موقع العمليات  .أ ّما بالنسبة للموظفني ،فهذا
يعني تحديد املعايري املالمئة لسلوكهم الشخيص وتح ّمل املعاملة املختلفة لزمالئهم الذين أقدموا عىل الفعل نفسه .وهذا يعني ،أخ ًريا ،أ ّن
عىل أفراد املجتمعات املحليّة أن يفهموا أ ّي معايري تنطبق عىل أ ّي موظفني ،وأن يقدروا سبب عدم إنفاذ معايري الحامية من االستغالل
الجنيس بشكل متّسق .وباختصار ،فان عدم اليقني بشأن املعايري املالئة من شانه أن يضعف اإلدانة املبارشة لالستغالل
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ

الجنيس واالستجابة لهام
الجنيس واالنتهاك
عدّل من دراسة حالة يف تقرير يستند إىل مراجعة جهود منظّمة كري  CAREللحامية من االستغالل
ّ
ّ
(.)2008

٨١

التحدّ يات

التوصيات

عندما ال ميكن الوصول إىل اتّفاق عىل وضع مدونة قواعد سلوك مو ّحدة ،يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تعمل مع الوكاالت عىل
تحديد معايري السلوك الدنيا وإضافتها إىل الجهود التوعوية ،وذلك بهدف ضامن نهجٍ متسق وموحد عىل نطاق جميع الوكاالت املشارِكة .

ويجب أن تقرتح آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تقود عمل ّية إجراء البحوث والصياغة.

الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
ح ّتى عندما تختلف سياسات الوكاالت ،ميكن إيجاد املعايري الدنيا للسلوك يف االلتزامات الدول ّية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ

والتدريب عليها.

محل الوثيقة الداخل ّية.
تحل ّ
ال ّ
عندما تظهر الوكاالت استعدادها للتنسيق ،يجب عىل آل ّية تقديم الشكاوى املجتمع ّية أن تقود عمل ّية وضع مد ّونة قواعد سلوك مو ّحدة وتعميمها

يجب دعوة الوكاالت إىل املوافقة عىل وضع مد ّونة قواعد سلوك مو ّحدة ،مع إبراز الفوائد املذكورة آنفًا وواقع أنّ مد ّونة قواعد السلوك املو ّحدة

موحدة
و�ضع مد ّونة قواعد �سلوك ّ

خاصة بالوكاالت .ولذلك ،سترتدّد هذه األخرية
إنّ مدونات قواعد السلوك هي وثائق داخل ّية متكاملة ّ
ستحل محل مد ّونتها الداخل ّية.
ّ
يف إقرار مد ّونة قواعد سلوك جديدة إذا شعرت أنّها

الجنيس ()3002
الجنيس واالنتهاك
الخاصة باالستغالل
تعمدت مذكرة األمني العام لألمم امل ّتحدة
ّ
ّ
ّ

ً
استغالل وانتهاكًا
واإلدانات اإلضاف ّية لهذه األفعال أن ال تحدّ د بشكل واضح السلوك ّيات التي تشكّل
جنسيني .وقد يكون الوصول إىل اتفاقٍ بني الوكاالت عىل معايري السلوك املالئم صع ًبا ،ال س ّيام إذا كان

ً
استغالل جنس ًيا وانتهاكا جنس ّيا.
للوكاالت سياسات مختلفة تحكم األفعال التي تشكّل

تقتيض مدونات قواعد السلوك الرصامة يف اختيار املفردات وتتطلب صياغتها الكثري من املجهود .وقد

خاصة وال
ال ترغب الوكاالت األعضاء يف بذل الجهود لوضع مد ّونة موحدة ،ال س ّيام إذا كات لديها مد ّونة ّ

أي قيمة مضافة يف أخرى مو ّحدة.
ترى ّ

٨٢

القسم ج

إذكاء الوعي بشأن الحماية
من االستغالل الجنسي
واالنتهاك الجنسي

٨٤
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

أفضل املامرسات
عىل جميع املوظفني العاملني مع املستفيدين تلقي تدريبات منتظمة وشاملة يف شؤون الحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وأيضاً اإلجراءات والسياسات املتعلقة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس الخاصة بـوكاالتهم .و يعد بناء قدرات آلية الشكاوى القامئة عىل املجتمع املحيل (آلية الشكاوى املجتمعية)
عند أعضاء الوكالة خطوة قوية نحو تغيري السلوك واسرتاتيجية وقاية ُمربهنة.
احلاجة �إىل تغيري ال�سلوك" :إننا منلك سلطة .بقيامنا
بقيادة سياراتنا البيضاء الكبرية وتوزيع املعونة ،يُنظر إلينا عىل
أننا أشخاص ذوي سلطة .هناك دامئاً انعدام يف توازن القوى بني
موظفي املنظامت غري الحكومية واملستفيدين .من السهل اساءة
الفهم واالستفادة من ضعف املستفيدين.

متثل التوعية بشؤون الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أحد
الوظائف األساسية لـ الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني-آلية الشكاوى
املجتمعية .إن تدريب املوظفني عىل أدوارهم ومسؤولياتهم املتعلقة بالحامية
من اإلساءة واالستغالل الجنسيني واألثر عىل الناجني وعمليات آلية الشكاوى
املجتمعية وإجراءات اإلبالغ الخاصة بالوكاالت املشاركة تساهم جميعها يف دليل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للتدريب عىل الحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
تحقيق الهدف الشامل املتمثل يف حامية املستفيدين من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس .و بالتوازي ينبغي عقد أنشطة التوعية للمجتمع املحيل بأرسه والعاملني يف مجال تقديم املعونة والسكان املترضرين
واملجتمعات املضيفة من أجل تطوير استجابة شاملة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .بيد أن السبب الجذري لالستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس هو أن بعض املوظفني يختارون إساءة معاملة املستفيدين ،لذا يجب أن يكون الهدف الرئييس لزيادة الوعي هم موظفي
املساعدة اإلنسانية باعتبار ذلك مهجية وقائية .عىل آلية الشكاوى املجتمعية االنخراط يف عمليات الوقاية التي تهدف ليس فقط إىل إطالع
املوظفني عن السلوكيات املحظورة وشؤون الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،بل أيضاً اعالمهم بالنشاطات التي تستدعي تغيريا ً
يف السلوك .ينبغي أن يكون الغرض من أي تدريب للموظفني هو القضاء عىل ثقافة قبول امكانية حصول اإلساءة ،وتحديدا ً ردع املسيئني
املحتملني من االعتداء عىل األشخاص الذين يجب أن يكونوا محل حامية مبقتىض الوظائف املسنودة اليهم .

معلومة
يت�ضمن تغيري ال�سلوك املقبول على م�ستوىة موظفي املعونة االن�سانية ما يلي :فهم �أنهم م�س�ؤولون �أمام
املجتمعات املحلية وعليهم �أن يكونوا متجاوبني مع �أراء و تعاليق املجتمع املحلي ،واالنخراط يف عالقة حمرتمة ومت�ساوية
مع �أع�ضاء املجتمع ،وامل�ساهمة يف تخفي�ض عدد حوادث اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي.
مثال
وجد تقييم امل�شروع النموذدي للجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت يف كال املوقعني �أن امل�ستفيدين �أفادوا
ب�أنهم يتمتعون باحرتام متزايد من قبل املوظفني بعد تطبيق �آلية ال�شكاوى القائمة على املجتمع املحلي .و يف نقا�شات
حلقات الرتكيز� ،أفاد كل من امل�ستفيدين واملوظفني على حد �سواء بحدوث تغيري �إيجابي يف �سلوك املوظفني ،حيث ربط
املوظفون �صراحة التدريب الذي تلقوه يف جمال احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي بالتغري امللحوظ يف
ال�سلوك.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

التدريب لكافة املوظفني
بنــاء القــدرات

تهدف التدريبات التي تركز عىل بناء قدرات املوظفني اىل بناء استثامراتهم يف الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني و آلية الشكاوى
املجتمعية .و يعترب موظفي املساعدة اإلنسانية فاعلني محتملني لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ويعتربون أيضاً داعمني محتملني
وقنوات إبالغ خاصة باملشتكني بسبب تفاعلهم وعالقتهم باملجتمعات املتأثرة .يف حني يركز الجزء األكرب من تدريب املوظفني الذي تديره
الوكالة عىل القواعد وااللتزامات املتعلقة مبنع التجاوزات ،فإنه من املهم بنفس القدر عقد تدريبات تستهدف موظفي املساعدة اإلنسانية
الذين سيقومون بدعم وقيادة آلية الشكاوى املجتمعية.
كحد أدىن ،عىل جميع املوظفي العاملني يف املجال االنساين التد ّرب عىل ما ييل:
•ماهية اإلساءة واالستغالل الجنسيني وااللتزام الدويل القائم ملناهضتها
•دور األفراد ومسؤولياتهم يف الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني
•اإلبالغ عن االحاالت و اجراءات االحالة داخل وكاالتهم وآلية الشكاوى املجتمعية
•السلوك املناسب ملوظفي املساعدة االنسانية
•احتياجات الناجني ومراقبة املساعدة

تغييـر السلــوك
ال يعد كافياً تكرار الحلقات الدراسية التي تكتفي بعرض نرشة األمني العام عن اإلساءة واالستغالل الجنسيني ( )2003و التزامات الوكالة يف
مجال الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني ،وتعد غري كافية بالنسبة إىل املوظفني كذلك .وبدالً من ذلك ،يجب أن ترشك التدريبات
املوظفني عن طريق إبراز دورهم يف شبكة الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني ،وكيف ميكن أن تؤثر الحامية من اإلساءة واالستغالل
الجنسيني عليهم عملياً.و تتحمل الوكاالت املسؤولية عن تدريب موظفيها عىل الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني 45 ،لكن يجب
عىل آلية الشكاوى املجتمعية أن تضمن توفري أنشطة كفيلة بتوليد أفكار خالقة عن الوعي بالحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني  -مع
الوكاالت األعضاء فيها مبا من شأنه أن يرشك املوظفني بفعالية وبطريقة تكون مصممة لغرض تغيري السلوك.

أدوات
الخدمة بفخر (فيديو) :يناق�ش هذا الفيلم الذي تبلغ مدته  20دقيقة واملوجه نحو موظفي الأمم املتحدة
والأفراد املرتبطني بها ت�أثري الإ�ساءة واال�ستغالل اجلن�سيني على الأفراد واملجتمعات ،ويقدم االلتزامات مبوجب ن�شرة الأمني
العام املتعلقة بالإ�ساءة واال�ستغالل اجلن�سيني ( .)2003موجود على ( www.psetaskforce.orgبلغات متعددة).
أدوات
ميكن تكييف الوحدات التدريبية حول احلماية من الإ�ساءة واال�ستغالل اجلن�سيني لكل �آلية من �آليات
ال�شكاوى املجتمعية .و من الأمثلة ال�شاملة ما يلي:
y yالدليل الأ�سا�سي لتدريب اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن احلماية من الإ�ساءة واال�ستغالل اجلن�سيني .
y yتدريب اليوني�سيف للمدربني على العنف القائم على النوع االجتماعي :الرتكيز على اال�ستغالل واال�ساءة اجلن�سية .
أدوات
يجب �أن ت�ستخدم �أدوات الر�صد لقيا�س فعالية التدريب:
y yمت تطوير من�صة الإبالغ امل�شرتكة من م�شروع اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت للحماية من الإ�ساءة واال�ستغالل
اجلن�سيني و�آلية ال�شكاوى املجتمعية للم�شروع التجريبي ،ويحتوي على من�صة تقوم بت�سجيل �أحداث التوعية والأثر.
و ميكن ن�سخ هذه الأداة يف مواقع ا�ضافية.
y yاختبارات املعرفة واملوقف واملمار�سات ملقارنة املعرفة الأولية بتلك املكت�سبة مبرور الوقت.
الجنيس (" 7# )2012إنشاء آليات فعالة وشاملة لضامن زيادة الوعي بشأن االستغالل
الجنيس واالنتهاك
 45املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس بني املوظفني".
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ

٨٥

٨٦

الف�صل الأول موظفو ال�ش�ؤون الإن�سانية :التدريب وبناء القدرات
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

اإلبالغ الفعال لسياسات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وقنوات اإلبالغ لجميع
املوظفني
يف الوقت الراهن ،تحتفظ وكاالت كبرية مبامرسة راسخة يف عقد تدريبات الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني للموظفني تتضمن كيفية
التعرف عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومسؤوليات العاملني يف املجال اإلنساين تجاه السكان املترضرين .و تتمثل التعليامت التي
كثريا ً ما تغيب عن دورات التدريب التي تقوم بها الوكاالت يف ما ييل :ما الذي ينبغي أن يفعله املوظفون عندما يسمعون عن حادث يتعلق
باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؟ هناك فصل ملحوظ بني التزامات الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني يف املقر الرئييس والفهم
امليداين لنفس املوضوع .ففي حني أن للعديد من الوكاالت مدونة سلوك تصف السلوك املحظور،
أدوات
فإنه ال يزال من غري الواضح للكثري من املوظفني ما اذا كانت االجراءات الداخلية تتعلق باإلبالغ
يعترب كتيب مفوضية
عن شكوى ما أو ماهي الخطوات التي ينبغي أن اتخاذها إذا وردت معلومات من مصدر خارجي
شؤون الالجئني للموظفني للتبليغ
يشري إىل أنه تم خرق مدونة السلوك  .وعىل نفس القدر من األهمية ،فان الوكاالت ال توعز إىل
عن اإلســاءة واالستغالل الجنسيني
موظفيها بكيفية الترصف إذا علموا بوقوع حادث مزعوم يتعلق باالستغالل الجنيس واالنتهاك
(يف ملحق  )4مثاالً ممتازا ً ألداة
الجنيس ارتكبه موظفون من وكالة أخرى .وليك تكون سياسات الحامية من اإلساءة واالستغالل
معلوماتية سهلة وشاملة ميكن
الجنسيني فعالة ،يجب ترجمتها وفقا لفهم املوظفني وقبولهم ،وإبالغها اىل امليدان مبا يكفي من
توفريها لجميع املوظفني بسهولة.
السلطة والتوجيه الواضح46.

من الرضوري أن تعرف
يجب أن يعطى جميع املوظفني  -خصوصاً األشخاص يف املناصب امليدانية  -تعليامت واضحة ملن عليهم إبالغ االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس يف مؤسساتهم ،ويتضمن ذلك معلومات اتصال محدّثة .و تعترب وسيلة اإلبالغ غري فعالة إذا مل يعرف
املوظف كيفية الوصول اليها.
 ،8# MOSمؤرش " 2يبلغ املوظفون بشكل منتظم عن كيفية رفع تقرير أو شكوى واالجراءات للتعامل معها.

الخلط بني املصطلحات
عىل الرغم من أن العديد من الوكاالت قامت بوضع برامج تدريبية تشمل الحد األدىن من معايري التدريب حول "ما هو االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس؟" إال أنه ال يزال هناك التباس يف تعريف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بني املوظفني .يخلط املوظفون بني االستغالل
الجنيس واالساءة مع التحرش الجنيس والعنف الجنيس القائم عىل النوع االجتامعي .فهم يرون أن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف
اتصال مع التحرش الجنيس واالستغالل الجنيس ويف نهاية املطاف االعتداء الجنيس .و يقوض هذا التصنيف الخاطئ الرسائل الرئيسية املتعلقة
مبا يسمح لهم به وما ال يسمح لهم بالقيام به ،ويسبب التباساً بشأن اإلجراءات املناسبة لإلبالغ عن الحاالت ومساعدة الضحايا .و ينبغي أن
تعالج الدورات التدريبية هذا املفهوم الخاطئ حيث وجد.

معلومة
�أحد �أ�سباب االلتبا�س ب�ش�أن تعريف اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي هو �أنه �أحد املجاالت التي
ميكن �أن تختلط فيها �سيا�سات الوكالة ،و�أن املوظفني يف �أحد املواقع قد يح�صلون على معلومات مت�ضاربة .و ينبغي �أن
يتمثل جزء من التن�سيق امل�شرتك بني الوكاالت يف التدريبات التي يجريها املوظفون الو�ضعيات التي تكون فيها �سيا�سات
الوكاالت تت�ضمن اختالفات رئي�سية  -بهذه الطريقة ميكن �أن تت�ضمن تدريبات �آلية ال�شكاوى املجتمعية نظرة عامة على
كيفية ت�أثري �سيا�سات الوكاالت يف خمتلف �سلوك املوظفني.
الجنيس ( :1 # )2015يتطلب التنفيذ الكامل ملعايري التشغيل الدنيا
الجنيس واالنتهاك
 46بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
"تدريباً فعالالً ومستمرا ً للموظفني من قبل جميع الوكاالت اإلنسانية".

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

أدوات

تحتوي أدلة تدريب الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني ،مثل كتيب تدريب امليرسين التابع ملفوضية شؤون
الالجئني الذي سيصدر قريباً حول الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني واألدلة املشار إليها أعاله يف هذا الفصل ،عىل دراسات
حاالت لسيناريوهات محتملة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ملساعدة املوظفني والسكان املترضرين عىل تحديد السلوك غري
الالئق .و ميكن أن تأخذ آلية الشكاوى املجتمعية هذه األمثلة وتعديلها لتوضيح كيف ميكن أن تتعامل كل مدونة لقواعد السلوك
الخاصة بكل وكالة عضو مع السيناريو.
عىل الدورات التدريبية املنتظمة ملوظفي املساعدة االنسانية أن تتضمن محتوى مضمون مدونة قواعد السلوك الخاصة بوكالتهم ،واآلثار
العملية املرتتبة عىل انتهاك تلك القواعد 47.كام ينبغي أن تعزز التدريبات االلتزام بالتبليغ عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وترشح
بدقة السياسات القامئة بخصوص الحامية من االنتقام 48 .و كثريا ً ما يشعر املوظفون بالقلق إزاء الرسية وكيفية التعامل مع شكواهم ،بالنظر
إىل أنه يطلب منهم التبليغ عن أقرانهم .كام ينبغي أن يتم تناول هذه القضايا بالتحديد أثناء الدورات التدريبية.

من الرضوري أن تعرف
اآلثار املرتتبة عىل خرق مدونة السلوك� :أي �إج��راء ت�أديبي يتخذ بحق املوظفني الرتكابهم اال�ستغالل
اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �سي�ستند �إىل حقيقة �أن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي هو خرق ملدونة قواعد ال�سلوك
اخلا�صة بالوكالة .لذلك يجب �أن تكون لدى الوكاالت مدونة �سلوك قوية ت�شمل اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
ب�صراحة ،وتقوم بتنفيذ هذه القوانني عند خرقها .ان اتخاذ هذه اخلطوات يحول املدونة �إىل ا�سرتاتيجية رادعة ووقائية
قوية ،وينبغي �أن تدعو �آلية ال�شكاوى املجتمعية �إىل �ضرورة �أن تكون الوكاالت مت�سقة يف تطبيقها للمدونة اخلا�صة بها.
الجنيس (" 3 # )2015تعزيز التحقيق و االستجابات املتعلقة بالحامية من مزاعم
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
االستغالل واالنتهاك الجنسيني".

مثال
التغيري السلويك يف آلية الحامية من اإلستغالل واالنتهاك الجنسيني بخصوص كينيا :وجد تقييم نهائي للم�شروع
�سنة � 2007أن القلق بخ�صو�ص الأمان الوظيفي هو ال�سبب الرئي�سي وراء انخفا�ض حاالت التبليغ عن اال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي ،حيث يطلب من موظفي امل�ساعدة االن�سانية �أن يقوموا بالتوقيع على مدونة قواعد ال�سلوك امللزمة عند
التوظيف .يخاف املعلمون الآن من التعر�ض للطرد ،لذا مل يعودوا ميزجون مع الطالب حول الق�ضايا املتعلقة باجلن�س .مل يعد
املعلمون يتطلعون اىل الزواج من طالبات املدر�سة اليافعات بعد �أن كان ذلك ممار�سة عادية يف ال�سابق .تبني هذه النتائج
الآن القيمة الرادعة ملدونة قواعد �سلوك قوية :فاجلناة املحتملون �سريتدعون عن ارتكاب جرم اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك
اجلن�سي عندما يكون هناك �سبب قوي لديهم لالعتقاد ب�أنهم قد يطردون من عملهم جراء القيام بذلك.
لجنة اإلنقاذ الدولية" ،التقييم النهايئ :مرشوع منع االستغالل و االنهاك الجنسيني" (سبتمرب  ،)2007نريويب ،كينيا.

نتائج الحاالت كأداة لتغيري السلوك
تعترب مواقف املوظفني الرافضة لخطورة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عامل خطر حقيقي
يف السامح لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس باالستمرار .و اعتامدا ً عىل الثقافة املسترشية
داخل الوكالة أو املوقع املحيل ،قد يبدو االستغالل الجنيس الذي يحقق "منفعة" اساءة غري
حقيقية ،مام يسمح بانتشار ثقافة القبول السلبية بتلك األفعال .و من السهل رؤية ملاذا تم
السامح لهذا السلوك باالنتشار ،بالنظر إىل ندرة توقيع االجراءات التأديبية بحق جناة االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس.

نصائح

اإلفــات من العقاب
يشجع عــى ارتــكــاب املــزيــد من
االنتهاكات .اإلبالغ عن اإلجـراءات
التأديبية املتخذة يثني الجناة
املحتملني بصفة مبارشة عن ارتكاب
أفعال محظورة.

الجنيس ( ، 7 # )2012املؤرش " .1يتلقى املوظفون تدريبًا سنويًا لتجديد املعلومات حول
الجنيس واالنتهاك
 47املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
معايري السلوك  ،ويتعرفون عىل  ...آثار انتهاك هذه املعايري".
الجنيس ( ،7 # )2012مؤرش .3
الجنيس واالنتهاك
 48املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ

٨٧

٨٨

الف�صل الأول موظفو ال�ش�ؤون الإن�سانية :التدريب وبناء القدرات
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
إحدى إسرتاتيجيات الوقاية األكرث احتامالً أن تحدث تغيريا ً سلوكياً من تدريبات قواعد السلوك ،هي أن تعلن الوكاالت نتائج إجراءاتها التأديبية
فيام يتعلق باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 49 .و ميكن للشفافية يف حالة النتائج أن تشري إىل املوظفني وكذلك للمجتمع اإلنساين بأرسه
بأن الوكالة تأخذ الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومدونة قواعد سلوكها عىل محمل الجد ،مام يعطي املدونة قيمة رادعة.
و يجب أن تشري تدريبات املوظفني إىل اإلحصائيات املعلقة بهذه الحاالت عند توفرها ،إلثبات أن الوكالة سوف تتخذ اجراءات تدريبية عند
الرضورة ،مام يعزز التوجيه بأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس غري مقبول.

كن متن ّب ًها
الشعور باإلفالت من العقاب عىل األفعال اإلجرامية :توفر االتفاقيات الدولية ملمثلي وك��االت الأمم
املتحدة ح�صانة من املالحقة اجلنائية يف بع�ض احلاالت حتى تتمكن الأمم املتحدة من اال�ضطالع مبهامها ب�صورة
م�ستقلة .و تعترب العديد من ت�صرفات اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي مبوجب القوانني الوطنية جرمية وكذلك
انتهاك ًا ملدونة قواعد ال�سلوك التي و�ضعتها الوكالة .غري �أن امل�شاورات التي �أجريت �أثناء تقييم امل�شروع التجريبي للجنة
الدائمة ت�شري �إىل �أن املمثلني املحليني ملوظفي الأمم املتحدة يعتقدون خط�أ �أن االمتيازات واحل�صانات التي تن�ص عليها
هذه االتفاقيات تعني �أنها حمميني "من �أي مالحقة جنائية يف حالة اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �أو غريها
من اجلرائم " .ويدل هذا ال�شعور بالإفالت من العقاب على حدوث ف�شل خطري يف امل�ساءلة .وميكن لقطاع واحد من
حم�صنون من عواقب ارتكاب اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �أن يخلق
موظفي امل�ساعدة الإن�سانية يعتقدون �أنهم ّ
ثقافة قبول بتلك الأفعال ميكن �أن ت�صيب جميع العاملني يف جمال امل�ساعدة يف املوقع .ويجب �أن تو�ضح دورات تدريب
املوظفني جوهر االمتيازات واحل�صانات :فهذه االتفاقيات ال تن�ص �إال على ح�صانة املوظفني من "الأفعال الر�سمية التي
ي�ؤدونها يف ممار�ستهم لوظيفتهم" � ،أي ب�صفة عامة:على الأعمال املنفذة كجزء من وظائفهم .و هو �أمر ال ينطبق على
�أفعال اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي التي قد يتعر�ض لها امل�ستفيدون  ،وبالتايل ف�إن موظفي الأمم املتحدة لي�سوا
يف م�أمن من املقا�ضاة اجلنائية �ضد �أفعال اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي.
انظر اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها ( 13شباط  /فرباير  )1946واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية (.)1961
انظر أيضاً "دليل التحقيقات" التابع ملكتب خدمات الرقابة الداخلية  ، ST / AI / 371الفقرة  M " :24ال يُرتكب السلوك اإلجرامي كجزء من
وظيفة رسمية" وحيث ميكن أن تكون الحصانة التنازل عنها إذا "من شأنها أن تعوق بطريقة أخرى مسار العدالة".

التدريب قبل التوظيف  /املغادرة
ينبغي أن يتلقى جميع املوظفني تدريباً مستمرا ً عىل الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني طوال فرتة واليتهم ،ولكن ينبغي إجراء أول
تدريب عند التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك قبل بدء العمل .و سيكون من شأن اقرار تدريب بشكل فوري تعزيز أهمية الحامية من
اإلساءة واالستغالل الجنسيني وضامن أن يعرفوا كيفية التعامل مع حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من بداية توظيفهم .كام
أن الجمع بني التدريب والتوقيع عىل مدونة السلوك هو أكرث نفعا من حيث تذكر الرتاتيب من مجرد توقيع يتضمن الحامية من اإلساءة
واالستغالل الجنسيني ،اذ غالباً ما ال يقوم املوظفون بقراءه و/أو تذكر األحكام الدقيقة .ويتمثل التحدي يف اجراء هذا التدريب األويل
للموظفني امليدانيني وضامن أن يكون التدريب شامالً وأن يشمل املسائل املحددة املتعلقة بالحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني يف
املنطقة .كام ينبغي عىل آلية الشكاوى املجتمعية أن تضع االسرتاتيجيات مع الوكاالت املشاركة لضامن فهم املوظفني القادمني اىل امليدان
التزامات مناهضة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس قبل بدء العمل.

 49ينبغي أن تكون جميع التقارير املتعلقة باإلجراءات التأديبية مجهولة الهوية  -إن اتخاذ إجراء تأديبي هو األمر األسايس هنا ،وليس األسامء الفردية.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

�أفكار مبتكرة لتدريب املوظفني
استخدم دليل إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن لالبالغ األمني قبل أن يتم نرش أي موظف يف امليدان ،للتدريب عىل الحامية من
اإلساءة واالستغالل الجنسيني قبل أن بدء العمل .و ميكن للموظفني أن يتقدموا إىل اختبار عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
قبل توزيعهم كجزء من توجيههم الوظيفي ،وأن يكون اصدار الشهادة األمنية ومدفوعات املنح اليومية مرتبطاً بإكامل تدريب
الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني .و من شأن هذا أن يكفل أن يكون لكل شخص يدخل إىل امليدان املعرفة األساسية ،وأن يعي
أهمية املسألة , .ميكن أن يشمل التدريب الفجوات األكرث شيوعاً واألكرث رضرا ً يف معرفة املوظفني ،مثل كيفية التفريق بني االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس واألشكال األخرى من العنف القائم عىل النوع االجتامعي .كام ميكن أن يحدد التدريب أيضاً مراكز تنسيق
آلية الشكاوى املجتمعية التابعة لكل وكالة بالطريقة التي تحدد بها إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن املسؤولني ،وضامن أن يعرف
املوظفون بالضبط مكان اإلبالغ عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس قبل دخول امليدان.

من مرشوع منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف مخيامت الالجئني يف كينيا :عندما تلقى موظفو االحتاد
اللوثري العاملي  -ق�سم اخلدمات العاملية يف خميم كاكوما لالجئني بع�ض ق�سائم رواتبهم عام � ،2006شملت ك�شوفات
املرتبات الفردية معلومات حتث املوظفني على الإبالغ عن جميع حاالت اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي امل�شتبه
فيها يف مكان العمل .وقد مت ن�صح املوظفني بو�ضوح عن كيفية ومكان تقدمي �شكاوى اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك
اجلن�سي امل�شتبه  ،وكيفية احلفاظ على ال�سرية يف مثل هذه احلاالت.
من ورشة عمل املامرسات األفضل للحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني -آلية الشكاوى املجتمعية للمرشوع
التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت� :إن�شاء �أدوات التقييم الذاتي للموظفني ال�ستعرا�ض �سلوكهم اخلا�ص
يف التفاعالت اليومية مع املجتمعات املحلية .على �سبيل املثال ،تطبيق للهاتف الذكي مع قوائم املراجعة التي �سيقوم
املوظفون مبلئها وتقدميها كل ثالثة �أ�شهر.
من املوقع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف جمهورية الكونغو الدميقراطية :تن�سيق فعاليات التوعية بخ�صو�ص
اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف الأعياد الرئي�سية التي حتتفل بالنوع االجتماعي والأطفال وحقوق املر�أة .مث ًال يف 25
ت�شرين الثاين/نوفمرب :اليوم الدويل لرف�ض العنف �ضد املر�أة والعا�شر من دي�سمرب :يوم حقوق الإن�سان.
لجعل األمر أسهل عىل املوظفني السرتداد املستندات التوجيهية لوكاالتهم التي تنطبق عليهم ،يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية تشجيع
الوكاالت عىل التأكد من أن قواعد البيانات الداخلية (تخزين السياسات وإدارة املستندات) كاملة وسهلة البحث.

تدريبات اضافية للمدراء

يحتاج املدراء بصفة خاصة إىل التدريب عىل ماهية االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وعىل التزامات مقراتهم بالحامية من اإلساءة
واالستغالل الجنسيني  .كام يلعب كبار املدراء يف امليدان دورا ً حاسامً يف تطبيق سياسات الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني يف املنظمة
ملنع االستغالل ،وعليهم أن يكونوا عىل علم تام مبوقف منظمتهم بشأن الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني وعىل التزامها بإدماج
الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني يف تصميم الربامج وتقييمها.

معلومة
�إن املبادئ ال�ستة الأ�سا�سية املتعلقة باال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي والتي مت اعتمادها من قبل
الأمني العام للأمم املتحدة يف الن�شرة عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ( )2003وبيان االلتزام ()2006
والتي مت �إدراجها يف مدونة قواعد �سلوك املنظمة تتطلب من جميع الوكاالت االن�سانية خلق بيئة متنع اال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي واملحافظة على تلك البيئة وترويج تطبيق القواعد امل�ؤ�س�ساتية .و على املدراء يف جميع امل�ستويات
م�س�ؤولية خا�صة لدعم وتطوير هياكل حتافظ على بيئة خالية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي.
باإلضافة إىل ذلك ،كثريا ً ما يكون املديريون هم األشخاص الذين يتلقون شكاوى غري رسمية من املوظفني يف املوقع تتعلق باالستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس  .وعىل هذا النحو ،يجب أن يكونوا عىل أتم االستعداد للتعرف عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومعرفة كيفية
احالة هذه االهتاممات بالضبط إىل الوحدة املختصة التابعة لوكاالتهم للمتابعة.

٨٩

٩٠

الف�صل الأول موظفو ال�ش�ؤون الإن�سانية :التدريب وبناء القدرات
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
كام يجب أيضاً تدريبهم عىل التزامهم باإلبالغ عن جميع شواغل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وعىل دعم موظفيهم يف الحفاظ عىل
بيئة متنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس50 .

كن متن ّب ًها
يواجه املدراء ور�ؤ�ساء املكاتب امليدانية مهمة �صعبة تتمثل يف تنفيذ التوجيهات
من املقر مع مراعاة ثقافة املجتمعات املحلية التي يعملون فيها .وبدون توجيهات وا�ضحة ب�ش�أن
امل�س�ؤوليات االدارية عن الإبالغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ،ميكن للح�سا�سية
الثقافية �أن ت�ؤدي باملوظفني �إىل قبول اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي كجزء من الثقافة
املحلية .و يجب على �آلية ال�شكاوى املجتمعية امل�ساعدة يف تدريب املديرين على عدم الت�سامح
مطلق ًا مع �سيا�سة اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي التي هم ملزمون بالتقيد بها.
انظر  ،عىل سبيل املثال املثال يف تقرير يستند إىل مراجعة لجهود منظمة كري بشأن الوقاية من االستغالل واالعتداء
الجنسيني والتصدي له (يوليو  )2008ص .24-23

أدوات

املـــجـــلـــس

الــدويل للوكاالت الطوعية
توجيهات بناء منظامت أكرث
أماناً تتضمن معايري خاصة
للمديرين لتقديم التقارير.

تدريب املسؤولني عن التنسيق املعنيني بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية
باإلضافة إىل جميع دورات الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني التي سيتلقونها من وكاالتهم الخاصة ،يجب أن يتلقى املسؤولني عن
تنسيق آلية الشكاوى املجتمعية تدريبات ملساعدتها يف أداء واجباتها تجاه آلية الشكاوى املجتمعية
لالطالع عىل املبادئ التي توجه
بنجاح .و عىل آلية الشكاوى املجتمعية التأكد من أن القامئني بالتنسيق عىل دراية بسياسات آليات الشكاوى املجتمعية ،راجع
فصل حول "إعداد البنية األساسية
وإجراءات الوكاالت األخرى يف آلية الشكاوى املجتمعية ،وأنها يفهمون بشكل جيد املبادئ العامة
آللية الشكاوى املجتمعية" يف هذا
التي تسرتشد بها جميع آليات الشكاوى املجتمعية.
الدليل.

معلومة
يتعني على مراكز تن�سيق �آلية ال�شكاوى املجتمعية �أن تدير توقعات امل�شتكيني بعناية ،بالنظر �إىل مدى تنوع
�إجراءات التحقيق التي تقوم بها الوكاالت .لذلك ينبغي �أن يكون القائمون بالتن�سيق على دراية بالإجراءات املتعلقة بجميع
الوكاالت الأع�ضاء امل�شاركة ،بغية �ضمان تقدمي معلومات دقيقة �إىل امل�شتكيني.

بناء قدرات القامئني بتنسيق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
ستؤدي التدريبات املنظمة تنظيامً جيدا ً إىل بناء قدرات ممثيل الوكاالت األعضاء عىل املشاركة
يف إدارة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،عن طريق غرس املهارات التقنية الالزمة للتنفيذ
والرصد .و إذا ما تم تطبيقها بشكل مناسب ،فإن بناء قدرات القامئني بالتنسيق يعني زيادة
قدرة مسؤويل التنسيق التابعة آللية الشكاوى املجتمعية عىل تعبئة وتدريب أعضاء املجتمع
املحيل عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،األمر الذي ميكن أن يزيد من شعور السكان
املترضرين بتملّك العملية و استخدامها بكفاءة.
وكام ذكر أعاله ،ينبغي لجميع العاملني يف املجال اإلنساين يف املوقع أن يعرفوا عن آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية ،ألنهم قد يتلقون شكاوى عند العمل مع املستفيدين أثناء أنشطة
الربمجة اإلنسانية اليومية .وبناء عيل ذلك ،يقصد بالقامئني بالتنسيق التابعني للوكالة أن
يكونوا األشخاص الرئيسيني الذين يتلقون شكاوى شخصية ،وينبغي أن يكونوا عىل دراية
تامة بكامل عملية معالجة الشكاوى التي تقدمها آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،فضالً عن
إجراءات وكاالتها الخاصة والوكاالت األخرى.
الجنيس (.)2003
الجنيس واالنتهاك
 50نرشة األمني العام بشأن االستغالل
ّ
ّ

نصائح
ستختلط ادعـــاءات
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
أحياناً بقضايا السلوك األخرى ،مثل
الــحــادث الــذي يشمل االستغالل
الجنيس والفساد .وللقيام بوظيفيتهم
عىل أحسن وجه ،يجب أن يخضع
الــقــامئــون بتنسيق آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية اىل تدريب عىل
األشكال األخــرى من سوء السلوك
باإلضافة إىل االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ،و ذلك بغرض
تعزيز قدرتهم عىل التعرف عىل
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
عندما يختلط مبسائل أخرى.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

معلومة
يف احلاالت التي ت�ستخدم فيها �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية هيك ًال غري ر�سمي للقائمني بالتن�سيق (جهات
التن�سيق املجتمعية ،نظام االبالغ عن ال�شخ�ص املوثوق به ،وما �إىل ذلك) ،ينبغي �أن يتلقى ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أي�ض ًا تدريب ًا
�أجراءي َا �أكرث �شمولية.
و كهمزة وصل بني آلية الشكاوى املجتمعية ووكاالتهم  ،يكون القامئون بالتنسيق مسؤولني عن متثيل وكاالتهم داخل آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية ،وعن جلب املعارف واألدوات التي يتعلمونها من العمل يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إىل وكاالتهم املعنية .كام يجب عىل
القامئني بالتنسيق أن يتفهم بدقة مدونات قواعد السلوك وإجراءات التظلم الخاصة بهم و سيحتاجون إىل نفس الفهم فيام يتعلق بااجراءات
االبالغ والتحقيق الخاصة بالوكاالت املشاركة األخرى ،مام سيمكنهم من معرفة كيف تحال الشكاوى املشار إليها .و سيتعني عليهم أيضاً أن
يكونوا عىل دراية بالقوانني واللوائح املحلية التي ستؤثر عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،مثل قوانني اإلبالغ اإللزامية.

معلومة
على �سبيل املثال ،كثري ًا ما تغطي قوانني البلد امل�ضيف ال�شكاوى املتعلقة باملوظفني العاملني يف امل�ؤ�س�سات
التي تركز على الأطفال (مثل دور الأيتام ،املدار�س �أو مراكز الرعاية خالل �ساعات النهار) .و يجب �أن يعرف القائمون
بتن�سيق �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية ويفهموا املتطلبات القانونية للك�شف عن املعلومات.
وبصفتهم ممثيل الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني لوكاالتهم يف املجتمع املترضر ،يجب أيضً ا تدريب القامئني بالتنسيق عىل املبادئ
اإلرشادية ملبادئ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية .كام ينبغي الكشف بدقة عن معايري الرسية والسالمة واالحتياجات الصحية  /النفسية
للناجني إىل أي شخص يتفاعل مع الشاكني.
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تنسيق اجتامعات منتظمة و متوانرة للقامئني
بالتنسيق بالوكاالت .فاالجتامعات املنتظمة تسهل تبادل املعلومات حول ثالث قضايا )1 :التدابري
التي تضعها جميع الوكاالت األعضاء يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ملنع ومعالجة االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس ؛  )2الحوادث املوث ّقة (الحفاظ عىل الرسية) ؛ و  )3متابعة كيفية
التعامل مع الحوادث .تحافظ هذه االجتامعات املنتظمة عىل إطّالع القامئني بالتنسيق  ،وبالتايل ،
الوكاالت األعضاء عن وضع نشاطات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع.
كام أنها تستعمل كمكان الجتامعات القامئني بالتنسيق للتواصل وتشجيع االتصاالت املفتوحة
بني الوكاالت حول املسائل املتعلقة بربنامج الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

نصائح

يجب عــى إحــدى
الوكاالت أو منسق الحامية من
اإلساءة واالستغالل الجنسيني/آلية
تقديم الشكاوى املجتمعية قيادة
هذه االجتامعات ،لضامن التعاون
والزخم.

نصائح
ميكن لآلية تقدمي ال�شك=اوى املجتمعية النظر يف �إن�شاء قائمة طوارئ للموظفني املدربني واملخت�صني بـاحلماية
من الإ�ساءة واال�ستغالل اجلن�سيني� .إن ت�صميم مثل هذه القائمة داخل البلد� ،أو حتى على م�ستوى العامل ،ميكن �أن ي�ساعد وكاالت
الإغاثة يف حتديد املوظفني املدربني تدريب ًا جيد ًا لن�شرهم يف امليدان  ،و يف الوقت نف�سه توفري الدافع الوظيفي للعاملني يف املجال
الإن�ساين لي�صبحوا مثقفني يف جمال احلماية من الإ�ساءة واال�ستغالل اجلن�سيني .
يجب أيضً ا أن يكون أي شخص يعمل يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية عىل دراية تامة بكيفية تفاعل اآللية مع بقية الربامج اإلنسانية
العاملة يف املوقع.و يجب أن يتضمن هذا التدريب املتعمق اإلجراءات التفصيلية املتعلقة بإحالة الشكاوى ،وعمليات معالجة الشكاوى
بالنسبة للوكاالت املشاركة ،باإلضافة إىل إجراءات نقل الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل آلية املساءلة يف الوكالة/
الكتلة /ذات الصلة .كام يجب أن مييز تدريب القامئني بالتنسيق حول معالجة الشكاوى بشكل واضح بني االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
و اإلجراءات غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

٩١

٩٢

الف�صل الأول موظفو ال�ش�ؤون الإن�سانية :التدريب وبناء القدرات
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

من الرضوري أن تعرف
يجب أيضً ا إعالم قادة الكتل الرئيسية يف املوقع بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية ودعوتهم إىل أنشطة التدريب املتعمقة.
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية اﻻﻧﺧراط والتنسيق ﻣﻊ اﻟكتل ،ﺧﺎﺻﺔ كتلة التعليم والحامية و تنسيق وإدارة املخيامت
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟكتلة اﻟﻔرﻋﻲة ﻟﻟعنف القائم عىل النوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،حيث تتفاعل هذه الجهات بانتظام ﻣﻊ املستفيدين وتحتاج
واﻟﻣﺄوىً ،
إىل ﻣﻌرﻓﺔ كيفية ﻋﻣل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية .وهذا يشمل التأكد من أن منسقي الكتل هؤالء عىل دراية بـآلية تقديم
الشكاوى املجتمعية ،وفهم إجراءات اإلحالة الخاصة مبساعدة الضحايا وإدعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،باإلضافة إىل
تلقي التدريب حول كيفية التعرف عىل حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املحتملة ومعالجتها .وألن االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس هو شكل من أشكال العنف القائم عىل النوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،فانه من املهم بشكل خاص أن يعرف منسق الكتلة
الفرعية املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي ويعزز مبادئ ومسؤوليات الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني الرئيسية،
ويتعاون مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية حول تقديم املساعدة للضحايا وإحالة االدعاءات.

تدريب رشكاء التنفيذ
إن إحدى الطرق السائدة التي تحدث بها انتهاكات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وتظل غري خاضعة للمساءلة هي األفعال التي يقوم
بها الرشكاء أو العامل املتعاقدين الذين قد ال يكون لهم التزامات خاصة بهم .و قد ال يكون لدى منظامت اإلغاثة الصغرية مدونة سلوك خاصة
بها تتعلق بالحامية من واالستغالل و االنتهاك الجنسيني بشكل ال يتيح أي وسيلة للتأديب يف مواجهة حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس .ولذلك  ،فإن جميع الوكاالت التي تعمل مع الرشكاء لها مصلحة ومسؤولية إلدراج بنود الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني يف
عقود الرشاكة الخاصة بها 51.وباملثل ،يجب أن يكون لدى العاملني املتعاقدين مع الوكاالت  -مبا يف ذلك املتدربني واملتطوعني  -رشط خاص
بـالحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني يف عقودهم أيضً ا (أنظر عينة من البنود يف امللحق  .)4كام ينبغي توسيع أنشطة التوعية الخاصة
مبوظفي الوكاالت اإلنسانية لتشمل الرشكاء والعامل املتعاقدين من أجل زيادة معرفتهم وقدرتهم عىل منع ومعالجة مشكلة االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس.

التدريب االستقصايئ
يجب تدريب أي فرد أو هيئة مكلفة بالتحقيق يف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل كل من املعايري الدولية لجمع األدلة وتحديدًا يف
قضايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .لن تحتاج العديد من آليات تقديم الشكاوى املجتمعية إىل إجراء تدريب خاص بها للمحققني،
حيث إن غالبية الوكاالت اإلنسانية تجري تحقيقات انطالقا من املقر الرئييس فقط .ومع ذلك ،عندما تلعب آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
دو ًرا يف التحقيق يف حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (عىل سبيل املثال ،باستخدام هيكل مجموعة املحققني االختياري) ،يجب
تدريب أي محققني يف املجاالت التالية:
y
y
y
y
y

yمقابلة الناجني من سوء املعاملة
yمبادئ الرسية والسالمة
yالبنية األساسية لعملية اإلحالة الخاصة بآلية الشكاوى املجتمعية
yاألطر الزمنية للتحقيق
yأعباء اإلثبات لجميع الوكاالت ذات الصلة

باإلضافة إىل ذلك ،يجب تدريب كل ممثيل الوكاالت األعضاء يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ممن يتعاملون مع شكاوى االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس عىل اإلجراءات املناسبة لجمع األدلة .وحتى إذا مل يكونوا هم من يتوىل مهمة التحقيق بأنفسهم ، ،فيجب أن يكونوا عىل
دراية مبعايري األدلة الدولية حتى ال يعرضوا التحقيقات الالحقة للوكالة للخطر.
الجنيس ( ، 2 # )2012املؤرش " :2توجد إجراءات لتلقي موافقة خطية من الكيانات أو
الجنيس واالنتهاك
 51املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس وستلتزم بها" .بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
األفراد الذين يدخلون يف ترتيبات تعاونية مع الوكالة التي تعرف مبعايري سياسة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس يتطلب جهودا ً متظافرة لتنفيذ رشوط
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ( :3 # )2015تعزيز الردود عىل مزاعم الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس التعاقدية مع الرشكاء املنفذين.
واالنتهاك
الجنيس
الحامية من االستغالل
ّ
ّ

التحدّ يات

تدريب املوظفني وبناء القدرات
التوصيات

قامت العديد من الوكاالت بجعل املوظفني املعينني حديثاً يقومون بالتوقيع عىل مدونة السلوك
الخاصة بهم مع قسم املوارد البرشية ،لكنهم ال يقومون مبراقبة ما إذا كان املوظفون يقرؤون بالفعل
ناهيكم عن فهم املدونة.

يجب أن تكون آلية تقديم الشكاوى املجتمعية قابلة للتكيف مع قدرات الوكاالت املختلفة ومستعدة للدعوة  /التدريب عىل قضايا آلية الشكاوى
املجتمعية .يجب أن تأخذ زمام املبادرة يف تطوير حزمة تدريبية شاملة حول التعاون بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني
وتعميمها بني أصحاب املصلحة.

ملراقبة مزيد من الفهم  ،ينبغي إجراء تقييم أويل للمعرفة يف وقت توظيف املوظفني وإجراء اختبارات شهرية بعد ذلك لقياس الفهم املكتسب
مع مرور الوقت.

يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تدافع عن تلقي جميع املوظفني تدريبا حول الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني عند
التوظيف ودورات تدريبية إلزامية بعد ذلك .كام يجب تقديم ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻟوك وتوضيحها لجميع املوظفني اﻟﺟدد والتوقيع عليها ﻣﻊ ﻋﻘد التوظيف.

سيكون لدى مختلف الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية قدرات مختلفة إلجراء تدريبات
للموظفني .وحيثام تتوفر املوارد وتكون اإلدارة راغبة ،لن تغطي وحدة التدريب الخاصة بالوكالة إال سياساتها
وإجراءاتها الخاصة بالحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني  ،وليس سياسات الوكاالت املشاركة األخرى أو
آلية الشكاوى املجتمعية نفسها.

من الصعب قياس تأثري أنشطة التوعية عىل تغيري السلوك.

قد يكون هناك عدم اتفاق بني الرشكاء حول فوائد التوعية .قد يقاوم بعض املوظفني املشاركة يف
التدريبات ،و  /أو يتم منعهم من الحضور بسبب األولويات  /التوجيهات املنافسة من قبل املديرين.

ال يزال موظفو املكاتب امليدانية غري مدركني للتزامات مقراتهم الرئيسية املتعلقة مبرشوع بالحامية
من اإلساءة واالستغالل الجنسيني.

معدل تغيري املوظفني :سيقوم املوظفون املدربون عىل الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني
وآلية الشكاوى املجتمعية مبغادرة و/أو تغيري من يوظفهم ،مع األخذ يف عني االعتبار للمعرفة وترك
الفراغ خلفهم.

تطوير أدوات الرصد والتقييم واألطر لرصد أنشطة التوعية والتأثري .ميكن أن يشري تحليل البيانات حول حوادث واتجاهات االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس إىل ما إذا كانت حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس تتقلص يف املناطق التي تتم فيها أنشطة التوعية .ميكن أن تكون مناقشة
املستفيدين يف كيف ينظرون إىل سلوك املوظفني تجاههم مؤرشا آخر لتغيري السلوك.
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تنظيم ورش عمل لرؤساء الوكاالت يف املوقع امليداين لتعزيز أهمية تدريب الحامية من االستغالل و
االنتهاك الجنسيني للموظفني .وستعزز هذه املبادرة التزام الوكاالت ودعم كبار املديرين للقامئني عن التنسيق بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية.و ينبغي
أن تكون نتيجة حلقة العمل مبثابة التزام موقع عليه و ذلك ألجل تفعيل خطة عمل مشرتكة بني الوكاالت ،تكمل خطة العمل الفردية بشأن الحامية من
االستغالل و االنتهاك الجنسيني لكل وكالة .
الدعوة إىل "اسرتاتيجية رفع الوعي من أعىل إىل أسفل" :ينبغي للوكاالت أن تدعم اسرتاتيجيات زيادة الوعي عىل مستوى اإلدارة  /اإلدارة العليا ،
وأن تنقل هذه األمور إىل امليدان للتنفيذ .هذا يعزز التوجيه الصحيح للمقر لدعم التزامات وكالة الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني .
استخدام استخالص /نقل املعلومات مع منسق الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني /آلية تقديم الشكاوى املجتمعية كطريقة للحد من
فقدان املعرفة املؤسسية عند تغيري املوظفني ،حيثام يكون ذلك ممكنا .

٩٣

٩٤
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

أفضل املامرسات
إن التوعية الفعالة لجميع أفراد املجتمع هي إسرتاتيجية رئيسية لتمكني األفراد من تقليل مخاطر االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس يف مجتمعهم  ،والتقليل من اآلثار الضارة عندما يحدث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
يعد رفع مستوى الوعي لدى املجتمع املتأثر بخصوص الحامية من االستغالل و االنتهاك
الجنسيني جز ًءا أساسيًا من أنشطة آلية الشكاوى املجتمعية .فيجب إخبار جميع
املجتمعات يف املواقع التي تقدم فيها املنظامت اإلنسانية املساعدات حول ماهية
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ودور آلية الشكاوى املجتمعية يف مكافحته .و يف حالة وجود الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني -آلية
الشكاوى املجتمعية ،تتحمل الوكاالت األعضاء مسؤولية تثقيف املستفيدين واملجتمعات املضيفة بشأن حقوقهم املتعلقة بالحامية مناالستغالل
و االنتهاك الجنسيني  ،وكيفية اإلبالغ عن اإلساءات ،ومصادر الدعم املتاحة .و يف غياب برامج التوعية ،فانه لن يتم متكني أعضاء املجتمع املحيل
لتأكيد حقهم يف املساعدة اإلنسانية غري املرشوطة.
"مع الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني ،لن
يبق الجئ واحد دون تغيري".
إقتباس من ورشة أفضل املامرسات  ،كيغايل 2015

و ينبغي للحمالت اإلعالمية توجيه املستفيدين بشكل واضح إىل معايري االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس و آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية .و عىل سبيل املثال ،يحتاج أصحاب الشكاوى املحتملني إىل معرفة أن تعريف "العامل يف املجال اإلنساين" فيام يتصل باالستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس يشمل جميع العامل الذين تتعامل معهم
معلومة
الوكاالت اإلنسانية للقيام بأنشطة تلك الوكالة ،مبا يف ذلك املتطوعني
برنامج فعال لزيادة الوعي املجتمعي:
واملقاولني املحليني .و ميكن أن يؤدي سوء فهم تعريف العاملني يف املجال
�y yإزال� ��ة الغمو�ض ع��ن اال��س�ت�غ�لال اجلن�سي
اإلنساين إىل عدم اإلبالغ عندما يضطر املستفيد إىل التساؤل عام إذا كانت
واالنتهاك اجلن�سي ،و
شكواه تندرج تحت تعريف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

y yي�شرح �آلية ال�شكاوى وكيفية الو�صول �إليها

ر�سالة �أ�سا�سية
"تستند جميع املساعدات التي تقدمها املنظامت اإلنسانية إىل الحاجة وهي مساعدات مجانية .و تعمل املنظامت اإلنسانية
وموظفوها وفقا ملبادئ اإلنسانية و عدم التحيز واالحرتام .لديك الحق يف املساعدة والحق يف اإلبالغ عن أي سلوك غري الئق أو
استغالل أو سوء معاملة من قبل موظف يف املجال اإلنساين .تم إنشاء نظام للشكاوى يف أدخل اسم الكتلة  /املنظمة  /املوقع .
اتصل أدخل تفاصيل االتصال ملزيد من الدعم واملشورة حول هذا األمر .تبقى جميع الشكاوى رسية.

كحد أدىن  ،يحق للمستفيدين معرفة:
y yتعريف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وفقا لنرشة األمني العام املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ووفقاً للمنظامت
املشاركة؛
y yمعايري السلوك للعاملني يف املجال اإلنساين؛
y yأن يكون لهم الحق يف املساعدة اإلنسانية دون التعرض لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؛

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
y
y
y
y

yمكان اإلبالغ عن حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؛
yالخدمات املتاحة وكيفية الوصول إليها؛
yما الذي ميكن توقعه بعد تقديم شكوى ،مبا يف ذلك اإلحاالت املحتملة واإلطار الزمني واألدوار واملسؤوليات وأي قيود عىل الجهات
الفاعلة املعنية؛
yالخطوات التي ستتخذها آلية الشكاوى املجتمعية والوكالة املعنية لضامن السالمة والرسية.

ما هو اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي؟
ميكن أن يكون تعريف االستغالل واالنتهاك الجنسيني وتوضيح املفاهيم الخاطئة حول ما يعنيه نقطة انطالق جيدة للتوعية
املجتمعية .و يجب عىل القامئني بالتنسيق إدخال تعريف مقبول لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ودعوة املشاركني ملشاركة ما
يعتقدون أنه مقصود باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .و ميكنهم بعد ذلك إعطاء أمثلة عن السلوك غري الالئق الذي قد يصدر
عن املوظفني ،ومناقشة سبب انتهاك كل مثال ملدونة قواعد السلوك الخاصة بكل وكالة (أو القانون العام عند االقتضاء)  ،مثل:
y yأمثلة عىل االستغالل الجنيس
 oمدير مدرسة يعمل ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮﻴ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،يرفض اﻟﺴﺎﻤح ﻟﻄﻔﻞ ﻧﺎزح ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺪرﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻢﻟ ﺗﻨﺎم أمه ﻣﻌﻪ.
 oسائق تابع لألمم املتحدة يقدم رحالت مبركبة األمم املتحدة الرسمية إىل تالميذ املدارس القرويني الذين
يسافرون إىل املدرسة يف بلدة مجاورة مقابل قيامه بالتقاط صور عارية لهم.
 oرئيسة مكتب إحدى املنظامت غري الحكومية ،ترفض منح عمل لشاب يطلب أن يكون خادم مطبخ ما مل ينم معها.
y yأمثلة عىل االنتهاك الجنيس
 oالجئ يعمل كعامل يتلقى حوافز من قبل منظمة دولية ،يجذب الجئة تجمع الطعام إىل مستودع مهجور ويغتصبها،
معلناً أنه سيخرب زوجها بأن يف عالقة غرامية معها إذا أبلغت عن القضية.
 oعامل محيل يف منظمة غري حكومية يلمس طفلة يف السادسة من العمر بشكل غري الئق أثناء اللعب معها كجزء
من تدخل نفيس اجتامعي.
 oالتامس عاهرة.
يوجد التعريف املقبول لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف نرشة األمني العام حول االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ( )2003واملصطلحات
األساسية يف بداية هذا الدليل.
بالنظر إىل تفسريات الوكاالت املختلفة لألفعال التي تشكل استغالالً واعتداءا ً جنسياً ،يجب تصميم هذا التمرين مبشاركة جميع الوكاالت األعضاء
يف آلية الشكاوى املجتمعية.
أمثلة مأخوذة من "دليل التدريب عىل الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

معلومة
إذكاء الوعي لتشجيع اإلبالغ :ال يقوم بع�ض النا�س بالإبالغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
خوفا من االنتقام ،مبا يف ذلك فقدان امل�ساعدات املادية التي هم يف �أم�س احلاجة �إليها .ت�أكد من �أن اجلميع على علم
مبا يحق لهم احل�صول عليه و�أن حقوقهم لن تت�أثر ب�شكواهم .يجب �أن تعلن املرا�سلة العامة �أن اخلدمات جمانية وال يتوقع
من امل�ستفيدين تقدمي �أي �شيء يف املقابل.
ال ينبغي أن يكون رفع الوعي املجتمعي حول الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني ُمفيدًا
فحسب ،بل يجب أيضً ا أن يستدعي عملية تغيري السلوك .الهدف هو تقليل املخاطر العامة
لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس لدى السكان عن طريق مكافحة األعراف االجتامعية والعقليات
والثغرات يف املعرفة التي تسمح وتشجع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف بعض األحيان .و
يف حني يتمثل الدور األسايس للعمل الوقايئ يف تغيري سلوك الجناة املحتملني باالضافة اىل جعل
هذا األمر هو محور الجهود التعليمية ،فإن الفهم الحقيقي لحقوق املستفيدين ومسئوليات املوظفني ميكن أن يقلل من الرضر االجتامعي
لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من خالل متكني املجتمعات املحلية ومساعدتها يف تصميم اسرتاتيجيات الوقاية الخاصة بهم.
ملعرفة املزيد عن الدورات التدريبية
للعاملني يف مجال املساعدات
اإلنسانية ،راجــع فصل "العاملني
يف املجال اإلنساين :التدريب وبناء
القدرات" يف هذا الدليل.

٩٥

٩٦

الف�صل الثاين:املجتمعات املت�أثرة
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

معلومة
ي�شمل التغيري املتوقع لل�سلوك على م�ستوى املجتمع املحلي :الرغبة يف الإبالغ عن حاالت اال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي وم�ساءلة املنظمات والق�ضاء على و�صم الناجني.
أدوات

قياس نجاح فعاليات التوعية
y yﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻤﻟﺸﺮﺘكة ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺸوع اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟـ الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني آللية الشكاوى
املجتمعية ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﻤﺋﺔ املشرتكة بني الوكاالت ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻰﻠ ﻣﻨﺼﺔ ﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ أﺣﺪاث اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وأﺛﺮها ﻋﻰﻠ ﻓﻬﻢ الحامية من
االستغالل و االنتهاك الجنسيني  .و ميكن تطبيق هذه األداة عىل مواقع إضافية.
y yاختبارات املعرفة و املواقف و املامرسات ملقارنة املعرفة األولية بتلك املكتسبة عرب الزمن.

مثال
تغيري السلوك واملعرفة التي أثريت يف املرشوع التجريبي اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت :تلقى
القائمون على تقييم امل�شروع التجريبي للجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت تقارير من �أع�ضاء املجتمع املحلي حول زيادة
مفهوم ال�سالمة وثقة املجتمع يف �آلية ال�شكاوى املجتمعية يف كال املوقعني التجريبيني منذ تنفيذ امل�شروع.
y yﻲﻓ كال املوقعني ،ذكر ﻣﺎ يقارب ﻣن  ٪ 80ﻣن املستفيدين أنهم ﺷﻌروا ﺑﺄﻣﺎن من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أكرث ﻣن
العام السابق.
y yﻲﻓ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺷﻌﺮت اﻤﻟﺮاهقات ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﻗﻮل "ﻻ" إﻰﻟ االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
وأﻓﺎدت أن اﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻲﻓ اﻤﻟﺠﺎل اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ يعاملونهن ﺑﺎﺣﺮﺘام أكرب.
y yشهد كال املوقعني ارتفا ًعا ملحوظًا يف فهم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .ﻲﻓ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ،كانت هناك
زﻳﺎدة  %10يف نسبة فهم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ﺑﻦﻴ اﻤﻟﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ يبلغ  ،حيث أن %70
أصبحوا قادرين ﻋﻰﻠ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻰﻠ االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث .كام زادت قاعدة
املعرفة بني الالجئني يف إثيوبيا من  ٪ 30إىل .٪ 81
أقل من  ٪80بقليل يف شامل كيفو ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وما يزيد قليالً عن  ٪80يف ميلكاديدا بإثيوبيا.

"منذ أكرث من  20عاماً يف الصومال ،كانت تصوراتنا حول النساء والفتيات مختلفة ومل تكن لدينا حكومة فاعلة للعمل عىل حقوق املرأة.
واعتقدنا أن وجهات نظر النساء ليست مهمة .ونتيجة لذلك ،مل تعترب املرأة رشيكة مهمة للرجال من حيث اتخاذ القرارات املنزلية أو
املجتمعية ،هنا يف املخيم ،جعلتنا الهيئة الطبية الدولية ورشكاؤنا مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني نفهم أهمية حقوق املرأة
ودورها يف أي مجتمع .لقد أدركنا أن هذا صحيح ،ألننا بدأنا نالحظ التغيريات اإليجابية يف حياة النساء والفتيات يف املخيم ،تتعلم النساء
معلومات جديدة عن أنفسهن كل يوم ،كام أن فتياتنا قادرات عىل الذهاب إىل املدرسة ،وسنواصل دعم هذه القضية ألنها قضية جديرة
باالهتام" .
أحد قادة الالجئني الذكور من اللجنة املركزية لالجئني يرشح للمنظمة الهجرة الدولية واملفوضية السامية لشؤون الالجئني  ،أكتوبر .2014

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
يجب أن تستهدف التوعية زيادة فهم أسباب ونتائج االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس ،وكذلك معالجة االتجاهات التي تحدث يف كل سياق معني .و عىل سبيل
املثال ،يف عملية استجابة إنسانية أين تتقلص املساعدة ،يصبح الفقر عامل ضعف
كبري وميكن أن ينظر بعض أعضاء املجتمع املحيل إىل تبادل الخدمات الجنسية
كوسيلة عملية للوصول إىل موارد إضافية .و يف هذا السياق ،يجب أن تتعامل
جهود التواصل مع اسرتاتيجيات التكيف الضار يف محاولة للحد من مكامن
الضعف ،ويجب تطويرها من خالل ممقاربة تقوم عىل الحقوق ،يتامىش مع
التدخالت التي تعالج التمكني والنوع االجتامعي واملساعدة اإلنسانية كحق
وليس كتفضّ ل . .وستكون هناك حاجة إىل رسائل توعوية مختلفة يف املناطق
التي ينطوي فيها االتجاه السائد عىل اإلساءة الجنسية لألطفال الصغار.

نصائح

مــقــاربــة للتواصل تــقــوم عىل
الحقوق" :موظفو املنظامت اإلنسانية مسؤولون
أمام املستفيدين مبوجب قواعد سلوكهم الخاصة
بـالحامية من اإلســاءة واالستغالل الجنسيني"،
و"املساعدة اإلنسانية مجانية ،وليست مرشوطة
باملصالح الجنسية".

مثال
يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية هناك تحيز مجتمعي ضد اإلبالغ ،وخاصة بالنسبة لسوء
السلوك االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .حيث ال يرى السكان املحليون دامئًا أهمية اإلبالغ عن االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس إذا كان "مجرد عالقة"  -أي عندما يحصل املستفيد عىل زيادة يف توزيع املواد الغذائية
أو املواد غري الغذائية الناتجة عن االستغالل .باإلضافة إىل ذلك ،تحافظ الهياكل املجتمعية عىل موقف سلبي قوي
تجاه الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،مام يؤثر بشكل مبارش عىل سالمة ورفاهية الناجني عىل
املدى الطويل .فهذه مواقف صعبة ومرتسخة ثقافيا يصعب العمل معها .وقد استجابت اللجنة آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية من خالل تنفيذ "مقاربة تقوم عىل الحقوق" للتصدي لنظرية
"املنفعة املكتسبة" املضادة لإلبالغ والوصم الراسخ.
من الرضوري أن تعرف
بغض النظر عن السياق أو االتجاهات املحلية لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،يجب أن تدرك التوعية املجتمعية
أن السبب الرئييس لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس هو حقيقة أن أعضاء املجتمع اإلنساين اختاروا ارتكاب هذه األعامل.

للقيام مبسؤوليات التوعية  ،يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية تصميم برنامج طويل األجل من األحداث وتنسيق املشاركة وتقاسم موارد
الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية .يجب أن تكون رسائل املعلومات وحمالت التوعية واسرتاتيجيات تغيري السلوك متامسكة
ومتسقة ومتصلة بالخدمات واملؤسسات لتجنب االرتباك يف املجتمع .كام ينبغي أن تشجع لجنة آلية الشكاوى املجتمعية كل وكالة من
الوكاالت األعضاء عىل توضيح توقعاتها لزيادة الوعي ومشاركة هذه األهداف بوضوح ،باإلضافة إىل أدوات ومواد التدريب مع آلية الشكاوى
املجتمعية52.

من الرضوري أن تعرف
مجال ها ًما للتنسيق بني الوكاالت :يجب عىل جميع الجهات
تعد رسائل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع ً
الفاعلة املشاركة يف الوقاية التنسيق مع بعضها البعض وتخطيط األنشطة بطريقة تعاونية ،أو ستكون الرسائل غري متامسكة.

الجنيس (" 4 # )2012التواصل الفعال والشامل من املقر الرئييس إىل امليدان بشأن التوقعات
الجنيس واالنتهاك
 52املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس "اﻤﻟﺆﺮﺷ  " :1أﺑﻠﻎ اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﻲﺴ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ عن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑجهود زيادة الوعي للمستفيدين
الجنيس واالنتهاك
املتعلقة برفع وﻋﻲ اﻤﻟﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺣﻮل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس (مبا يف ذلك معلومات عن معايري السلوك وآلية اإلبالغ يف املنظمة)" واملؤرش  ":2قام املقر الرئييس بتوزيع أمثلة حول أدوات ومواد
الجنيس واالنتهاك
بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
التوعية التي سيتم استخدامها ألنشطة زيادة الوعي للمستفيدين" .

٩٧

٩٨

الف�صل الثاين:املجتمعات املت�أثرة
الق�سم ج� .إذكاء الوعي ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

أنواع أنشطة التوعية
ميكن أن تأخذ أنشطة التوعية مجموعة واسعة من األشكال ،وينبغي أن تأخذ يف عني االعتبار مدخالت
املجتمع يف أكرث املنتديات ووسائل اإلعالم فعالية الستخدامها يف توصيل رسائل الحامية مناالستغالل
و االنتهاك الجنسيني .و يوىص باستخدام مجموعة من املنهجيات لضامن أقىص قدر ممكن من
التغطية واستيعاب للمجتمع .و ميكن أن تشمل األساليب أحداث ًا واسعة النطاق ومنتديات نقاش
ومفصلة حسب الجنس وتشجع املحادثات التفاعلية .وميكن أن تشمل تدريب املدربني لقادة
أصغر ّ
املجتمع ،حيث أن القادة هم أعضاء مجتمع موثوق بهم ميكن أن يكونوا أكرث فعالية يف نقل الرسائل
من موظفي املعونة .و بشكل عام ،فإن إرشاك أعضاء املجتمع املدربني عىل الحامية من اإلساءة
واالستغالل الجنسيني إلدارة فعاليات التوعية يزيد من متلّك املجتمع لهذه القضية .و بغض النظر
عن نوع األحداث التي يتم عقدها ،فمن املهم أن تأخذ بعني االعتبار الحساسية الثقافية ،وتعكس
حواجز اللغة املحلية وأدوار الجنسني ،وتكرر بانتظام لبناء الثقة والحفاظ عليها.

نصائح

ليس رفــع الوعي
املجتمعي حملة إعالمية تحدث
مــرة واحـــدة .اذ يجب تقديم
املعلومات املتعلقة باالستغالل
الــجــنــي واالنــتــهــاك الجنيس
وكيفية طلب املساعدة عىل
أســاس مستمر ،من أجل األخذ
بعني االعتبار  ،عىل سبيل املثال
الطبيعة املتغرية للمجموعات
السكانية النازحة أو نقل سكان
املخيامت.

نصائح
تنظيم حمالت توعية جماعية حول احلماية من اال�ستغالل و االنتهاك اجلن�سيني للمجتمع ككل ،وكذلك جمموعات
الرتكيز ال�صغرية ،ا�ستناد ًا �إىل هدف االت�صاالت والتف�ضيالت املجتمعية املعلنة.

ت�سليط ال�ضوء على "حمادثات ال�شاي"
" "Tea Talksمحادثات الشاي ،هي عبارة عن تجمعات مجتمعية تقليدية يقودها شخص قائم بالتنسيق املجتمعي كيون مد ّربا،
حيث يتم تشجيع االتصاالت ثنائية االتجاه حول الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني وغريها من القضايا الحساسة ،مثل العنف
القائم عىل النوع االجتامعي .و تتاح ألعضاء املجتمع املحيل الفرصة ملناقشة األسئلة وطرحها يف بيئة يشعرون فيها بالراحة .كام ميكن
شخصا حول تناول الشاي ،مام يعزز الروابط االجتامعية
أن تعقد هذه املحادثات األكرث حميمية من األحداث الجامعية بني ً 20-15
ويشجع املحادثات الرصيحة واملفتوحة.
ينبغي أن تقوم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بإجراء اتصاالت خاصة مع مجموعات النساء
واملدارس وأية مجموعات أخرى من السكان التي حددتها مشاورات املجتمعات املحلية عىل أنها
ضعيفة بشكل خاص .كام يجب أن يظل الرتاسل قابل للتكيف عىل أساس االحتياجات املعلنة
للمجتمع واتجاهات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التي يتم تحديدها من خالل رصد
الشكاوى.

ملعرفة املزيد عن تعديل الربنامج
استنادًا إىل اتجاهات االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس راجع فصل "املراقبة
والتقييم  ،مع تعديل الربنامج" يف هذا
الدليل.

تصميم رسائل الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني
قد يكون تطوير حملة توعية يف أماكن متعددة اللغات أو يف األماكن التي تغلب فيها األمية أم ًرا صعبًا ،ألنه ليس من األكيد أن يفهم جميع
أعضاء املجتمع املحيل الرسائل املوجهة .و للوصول إىل أكرب عدد من األشخاص ،يجب أن تستخدم املراسلة الرسومات والحد من النص قدر اإلمكان.
كام يجب أن تكون الشعارات والرسائل املكتوبة بسيطة ومرتجمة إىل جميع اللغات ذات الصلة داخل املجتمع .باالضافة اىل ذلك ،يجب عىل آلية
الشكاوى املجتمعية تنويع الرسائل عرب وسائل اإلعالم املطبوعة واملحادثات اإلذاعية واملحادثات املجتمعية ومواد االتصال يف مجال تعليم املعلومات
( )IECوما إىل ذلك لتحقيق أقىص قدر من إمكانية الوصول إليها .و ميكن لحلول الرسائل اإلبداعية مثل العروض املرسحية الخاصة بالحامية من
االستغالل و االنتهاك الجنسيني التي يسنها أعضاء املجتمع أن تنقل الوعي وتحسن متلّك املجتمع للرسائل .و يعد املرسح أداة مرئية مفيدة تسمح
للمجتمعات بالتعبري عن مفاهيم معقدة بطريقة مفهومة .كام ميكن لالستشارات املجتمعية أن تكون فعالة للغاية ملعرفة وسائل اإلعالم التي
تعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

أدوات

كانت الرسائل البسيطة الفعالة يف املرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت "عدم التسامح مطلقا مع
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" و "املساعدة اإلنسانية املجانية" (باللغات املناسبة).

نصائح

آلية اإلبالغ غري فعالة إذا كان املستفيدون ال
يعرفون كيفية الوصول إليها .يجب أن تكون املعلومات حول
كيفية الوصول إىل آلية الشكاوى املجتمعية واضحة وبسيطة،
ويتم تقدميها باللغة (اللغات) املحلية و  /أو كتقديم مريئ.

صورة من تايالند آللية الشكاوى املجتمعية :منع االعتداء الجنيس
واالستغالل الجنيس يف مخيامت الحدود التايالندية  /بورما لالجئني.

بناء القدرات
يف املجتمعات املحلية املترضرة التي تكون فيها األمية شائعة ،غالباً ما يحدد األشخاص النازحون أصدقاءهم كمصدر أسايس للمعلومات عن
الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني 53.و قد يكون من املفيد إجراء التدريبات لصالح املستفيدين املهتمني ،من أجل بناء قدراتهم عىل
رفع الوعي حول الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني وآلية الشكاوى املجتمعية بني أقرانهم .وقد أعرب املستفيدون الذين أُجريت
معهم مقابالت يف مخيم ملقادي لالجئني يف إثيوبيا ومن خالل آلية الشكاوى والتعليقات بشأن الفساد يف منظمة الشفافية الدولية يف كينيا
عن اهتاممهم بتلقي مثل هذا التدريب.

أدوات
•ميكن أن تساعد مجموعة أدوات تعبئة املجتمع  ،مثل ) SASA! (http://raisingvoices.org/يف تصميم اسرتاتيجيات
التوعية.
•ميكن أن تساعد األدوات املساعدة عىل تغيري السلوك يف تصميم اسرتاتيجيات للحد من ثقافة قبول االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس .راجع اتصاالت تغيري السلوك يف حاالت الطوارئ يف اليونيسف (تستهدف بالدرجة األوىل املخاطر الصحية يف الكوارث
الطبيعية).

إدارة التوقعات
قد يستخدم املستفيدون آلية الشكاوى املجتمعية لتقديم شكاوى حول مجموعة واسعة من القضايا ،إذ قد تكون الفرصة الوحيدة للتعبري
عن وجهات نظرهم .و تخاطر آلية الشكاوى املجتمعية برفع التوقعات بأنها ستعالج جميع األخطاء ومن ثم تخلق خيبة أمل .و يجب أن
تعمل الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية بشكل وثيق مع املجتمعات املحلية وجعلهم يف مجموعات صغرية لرشح كيفية عمل
آلية الشكاوى املجتمعية وملاذا ميكن معالجة بعض الشكاوى يف حني ال ميكن معالجة البعض اآلخر ،وملاذا ال ميكن تقديم بعض الخدمات.

 53استنادا إىل استطالعات املعارف واملواقف واملامرسات ( )KAPأجريت خالل املرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية وإثيوبيا.
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معلومة

يف حني أن آلية الشكاوى املجتمعية ال تستطيع معالجة جميع املخاوف ،إال
أنه عليها مالحظة االتجاهات يف الشكاوى والعمل مع الجهات اإلنسانية الفاعلة األخرى يف
املوقع للدعوة للحصول عىل خدمات إضافية عىل أساس االحتياجات املعلنة املستفيدين.
و ميثل هذا سببا آخرا لرضورة تسجيل الشكاوى الخارجة عن نطاق االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس .

ملعرفة املزيد عن أهمية تسجيل
جميع الشكاوى الــواردة من آلية
الشكاوى املجتمعية  ،راجع فصل
"الــرصــد والتقييم  ،مع تعديل
الربنامج" ،يف هذا الدليل.

تثقيف املجتمع األوسع
من املهم أن يفهم كل من يتفاعل مع املستفيدين أو الذين قد يتأثرون باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املبادئ التي تدعم آلية
الشكاوى ،باإلضافة إىل فهم كيفية عملها عمل ًيا .ليس موظفوا الوكالة واملستفيدين هم الذين يجب أن يعرفوا كيف تعمل آلية الشكاوى
املجتمعية فقط ،بل ينبغي تقاسم مبادئ وطرق عمل آلية الشكاوى املجتمعية مع السلطات الوطنية والسكان املضيفني والوكاالت غري
املشاركة يف اآللية (عىل سبيل املثال ،املنظامت املجتمعية التي تقرر عدم املشاركة) ،حيث أنها تتفاعل بانتظام مع املستفيدين .كام يعد
تدريب األشخاص الذين قد يتفاعلون مع آلية الشكاوى املجتمعية عىل السلوك املحظور ،وكيفية الوصول إىل آلية الشكاوى املجتمعية،
وإجراءات اإلبالغ واإلحالة أمرا ً بالغ األهمية .كام يزيد تدريب الفاعلني الخارجيني من الفهم بني الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين حول
رضورة وجود آلية الشكاوى املجتمعية ،مام يسهم يف توسيع نطاق متلّك اآللية واستدامتها.

مثال

يف منطقة جمهورية الكونغو الدميقراطية يف إطار املرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،عاش
املستفيدون جنباً إىل جنب مع أعضاء املجتمع املضيف بدالً من مخيم منفصل .زادت آلية الشكاوى املجتمعية يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية يف مرشوع اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التجريبي من جهودها يف تثقيف أعضاء املجتمع املضيف ،بعد أن بدأت
يف تلقي شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس منهم.

ق�ص�ص جناح للتوعية
املوسيقى لنقل الرسائل الرئيسية :كانت الإذاعة واملو�سيقى ،يف الربنامج التجريبي لآلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية
التابعة للجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت يف جمهورية الكونغو الدميقراطية و�سيلة ناجحة للغاية لنقل الر�سائل
با�ستخدام املحطات الإذاعية املحلية التي حتظى ب�شعبية يف خميمات النازحني داخلي ًا ،مما يجعل الو�صول �إىل الر�سائل
متاح ًا لل�سكان .و يتم تكرار الر�سائل � ً
أي�ضا مما يزيد من الت�أثري.
حملة الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRالتي يقودها األطفال  -الفلبني :قام الأطفال بت�سجيل مقاطع فيديو يف
مناطق يف جمتمعاتهم املحلية اعتربوها معر�ضة للخطر حلوادث اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ،وقابلوا �أفراد ًا
من املجتمع املحلي وامل�س�ؤولني عن احلفاظ على �سالمة الأطفال .وقد ثبت �أن هذه �أداة قوية حددت الثغرات يف جمال
احلماية/ال�سالمة وانعدام الوعي بني �أولياء الأمور وامل�س�ؤولني عن واجباتهم فيما يتعلق مب�س�ؤولياتهم.
حملة الحقوق املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية بقيادة الشباب  -بوليفيا� :أجرى ال�شبان مقابالت مع م�ستخدمي
املركز ال�صحي حيث عر�ضت خدمات حقوق ال�صحة اجلن�سية والإجنابية ال�صديقة للمراهقني على ا�ستحقاقاتهم
واحل�صول على اخلدمات وجودتها .كما �أن�ش�أوا �صناديق االقرتاحات وا�ستطالعات الر�ضا ،و�أجروا مقابالت مع مقدمي
اخلدمات و�صانعي ال�سيا�سات املحليني ب�ش�أن م�س�ؤولياتهم .كما ا�ستخدم ال�شباب الفيديو ملقارنة االلتزامات والثغرات يف
تقدمي اخلدمات.

التحدّ يات

من الصعب قياس تأثري أنشطة التوعية عىل تغيري السلوك.

قد تخلق الرسائل الواردة من الوكاالت املختلفة ارتباكًا إذا مل تكن موحدة.

قد يكون هناك ارتباك أو اختالف يف الرأي بني الوكاالت بشأن األنشطة التي تنطوي عليها التوعية.

ميكن خفض أولوية التوعية كنشاط وقاية عندما تكون الوكاالت مثقلة بقضايا فورية تهدد الحياة.

عىل عكس العنف القائم عىل الجنس أو الفساد ،قد يكون من الصعب التقاط األوجه املتعددة

لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف رسم بسيط ،بغرض تقليل حجم النص يف الرسائل.

التوعية باملجتمعات املت�أثرة
التوصيات

تطوير أدوات الرصد والتقييم واألطر لرصد أنشطة التوعية وتأثريها .وميكن أن تشمل هذه التقييامت التقييامت الذاتية للمستفيدين غري الرسميني،
واستطالعات معرفة ومواقف ومامرسات أكرث رسمية.

يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تويل مهمة تنسيق الرسائل استنادًا إىل أدوات مشرتكة من الوكاالت املشاركة لضامن استخدام رسائل
موحدة وواضحة.
عندما يواجه النقاش حول الغرض من إذكاء الوعي ،ينبغي أن تشدد لجنة آلية الشكاوى املجتمعية عىل الوكاالت املشاركة بأن زيادة الوعي هي
عملية ذات هدف شامل (أي بناء القدرات) وليس مجرد مجموعة من األنشطة.
ينبغي إدراج أنشطة التوعية يف االختصاصات الخاصة بجهات التنسيق التابعة آللية تقديم الشكاوى املجتمعية ،وينبغي آلية الشكاوى املجتمعية
أن تدعو الوكاالت إىل أهمية أنشطة املنع والتوعية عىل وجه الخصوص ،حسب الرضورة.

لتصميم حملة مراسلة تستخدم صورة بسيطة لتمثيل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،تحدث إىل أعضاء املجتمع الذين تم تدريبهم عىل
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس حول الصور التي تنقل الرسالة املناسبة إىل مجتمعهم .اخترب الرسائل مع مجموعات مختلفة داخل املجتمع للتأكد
من أن الرسالة مفهومة ومناسبة.

١٠١

القسم د

الحمايـة
و املساعـدة

١٠٤
الق�سم د .احلماية وامل�ساعدة

أفضل املامرسات

ان تقديم املساعدة الفورية لضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أمر بالغ األهمية ويجب تقدميه بشكل مستقل
عن اإلدعاء املحال أو تحقيقات الوكالة .و تحتاج آلية الشكاوى املجتمعية إىل تنسيق كل ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺎﺟﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة
للمشتكني  -ضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ﻣﻊ آليات اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟقامئة .

من الرضوري أن تعرف
مالحظة حول املسؤوليات :ان و�ضع �آلية �إحالة لتوفري امل�ساعدة ال يحل �أو يلغي م�س�ؤولية

مرتكبي جرائم اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي الذين يجب �أن يخ�ضعوا للم�ساءلة على
�أفعالهم �إداري ًا وقانوني ًا .و ال تقلل امل�ساعدة املقدمة من قبل مقدم اخلدمات ب�أي �شكل من
الأ�شكال من امل�س�ؤولية الفردية وال حتل حملها .وباملثل ،ال يعترب تقدمي امل�ساعدة مبثابة �إقرار
ب�صحة املطالبة �أو �شك ًال من �أ�شكال التعوي�ض �أو �إ�شارة �إىل قبول اجلاين املزعوم امل�س�ؤولية.
كام يجب توفري املساعدة الطبية واملشورة والخدمات اإلضافية املناسبة ألي شخص قد يكون قد تعرض ألذى من أي استغالل جنيس أو
إنتهاك مزعوم .و يلزم قرار األمم املتحدة  A / Res / 62/214بتقديم املساعدة والدعم األساسيني ملقدمي خدمات التقييم االسرتاتيجي
(انظر ملحوظة توضيحية أدناه) كجزء من مقاربة شامل ملساعدة الضحايا؛ 54وقد انترش هذا االلتزام يف املجتمع اإلنساين األوسع  55.وتشري
املساعدة األساسية إىل الخدمات والعالج التي ال ميكن أن تنتظر إثبات املطالبة .وألن الحق يف الحصول عىل املساعدة يعود إىل صاحب
الشكاوى ،والنه ال يرتبط بإثبات أو تأكيد صحة مزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،يجب تقديم املساعدة بشكل مستقل عن أي
مراجعة للشكوى من جانب آلية الشكاوى املجتمعية أو التحقيق يف القضية من قبل الوكالة املعنية.

من الرضوري أن تعرف
يتمثل أحد األحكام األساسية آلليات الشكاوى املجتمعية والحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة يف اعبار تقديم
خدمات املساعدة أمرا ً مستقالً متاماً عن أي إجراءات أو أعامل إضافية تتخذ بشأن االدعاء ،مبا يف ذلك اإلحالة إىل هيئة التحقيق
املناسبة .و يجب تقديم خدمات املساعدة دون االعتامد عىل نتيجة مراجعة الشكاوى أو التحقيق يف القضية.

 54اسرتاتيجية األمم املتحدة الشاملة ملساعدة ودعم ضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها
( 7آذار  /مارس .214/62 / A / RES )2008
الجنيس (" :3 # )2015يجب بذل جهود لضامن أن تتضمن
الجنيس واالنتهاك
 55بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس الحامية والتعويض املناسبني ،مبا يف ذلك املساعدة الكافية للناجني".
الجنيس واالنتهاك
استجابة اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إىل االستغالل
ّ
ّ

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

ملحوظة تو�ضيحية
يع ّرف دليل مساعدة ضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (" )2009مقدم الشكوى" بأنه الشخص الذي يزعم أنه قد تم ارتكاب
جرمية استغالل واعتداء جنيس ضده/ضدها ،و "ضحية" كأحد الذين تم إثبات ادعائه ضد االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .و
ملواءمة موقف دليل مساعدة الضحايا مع الوكالة التي تقتيض عدم اعتامد املساعدة عىل إثبات الشكاوى ،يوضح هذا الدليل أنه يحق
لجميع املشتكني من الضحايا الحصول عىل تقييم فوري لالحتياجات.
باإلضافة إىل كونها التزا ًما دول ًيا من قبل الوكاالت اإلنسانية ،فإن املساعدة الرسيعة واملالمئة هي أيضً ا أفضل املامرسات يف آلية الشكاوى
املجتمعية نظ ًرا ألن تقديم الشكاوى قد يعرض األشخاص لخطر االنتقام إذا مل تكن الوكاالت األعضاء ُمجدّة .و ميكن أن يؤثر هذا الخطر عىل
الرغبة يف اإلبالغ عن حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وبالتايل يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية حامية املشتكني بشكل واضح
للحفاظ عىل الثقة يف املنظومة.

معلومة
قد يحتاج امل�شتكون من غري ال�ضحايا املزعومني ،مبا يف ذلك املبلغني عن املخالفات� ،إىل تقييم �أمني مادي
وغري ذلك من ال�ضمانات حلماية م�صاحلهم .ولذلك ،يف حني �أن جميع ال�ضحايا  -مقدمي ال�شكاوى ي�ستحقون امل�ساعدة
الأ�سا�سية ،ينبغي �أن يتلقى جميع امل�شتكيني تقييم ًا لالحتياجات.

املساعــدة الفوريــة
مبجرد استالم آلية الشكاوى املجتمعية شكوى ما ،فانه يجب إجراء تقييم فوري الحتياجات الشخص املشتيك فيام يتعلق بالصحة واألمن
والحالة النفسية و االجتامعية .و وفقًا ملا تحدده اللجنة التوجيهية وما هو منصوص عليه يف إجراءات التشغيل املوحدة املعمول بها يف ألية
تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة ،ميكن إجراء هذا التقييم واإلحالة إىل الخدمات املناسبة من قبل منسق الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك  /آلية الشكاوى املجتمعية ،أو ممثل مفوض من آلية الشكاوى املجتمعية تم تدريبه عىل توفري املساعدة للضحايا ،أو من خالل
هيئة مساعدة خاصة بالضحايا موجودة عىل املوقع .وينبغي أن يتلقى مقدمو الشكاوى املساعدة والدعم األساسيني وفقاً الحتياجاتهم
الفردية الناشئة مبارشة عن االستغالل واالنتهاك الجنسيني املزعومني .وميكن أن تشمل هذه املساعدة وهذا الدعم الرعاية الطبية والخدمات
القانونية والدعم للتعامل مع اآلثار النفسية واالجتامعية للتجربة ،وكذلك الرعاية املادية املبارشة مثل الغذاء وامللبس والطوارئ واملأوى اآلمن
حسب الرضورة .ويجب أيضاً معالجة االحتياجات العاجلة للمساعدة عىل الفور ،وينبغي أن تحدد التقييامت الالحقة وتفي بأي احتياجات
مطولة.

املساعــدة عىل املــدى الطويــل
رغم عدم اعتامد املساعدة الفورية واألساسية عىل إثبات الشكوى ،إال أنه عند إثبات الشكوى ،فإن الضحية تستحق دعام موسعا و ذلك
ملعالجة النطاق الواسع للنتائج املرتتبة عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .و قد يتضمن ذلك مساعدة أكرث تعقيدًا وأطول أمدا بعد
التحقق من صحة الشكوى من خالل تحقيقات الوكالة .و عىل سبيل املثال ،يف حالة فتاة يجب عليها ترك املدرسة نتيجة استغالل أو اعتداء
جنيس ،قد تقوم آلية الشكوى املجتمعية بالتنسيق مع خدمات املساعدة يف مساعدة الفتاة عىل
ملزيد مــن املعلومات حــول توفري
الوصول إىل برامج تعليمية أو مهنية بديلة عىل املهارات املدرة للدخل حتى تتمكن من دعم
املهارات املدرة للدخل  ،انظر "املذكرة
الخاصة بشأن سبل العيش" يف هذا
نفسها وطفلها.
الدليل.

١٠٥

١٠٦

الف�صل الأول� :ضمان تقدمي امل�ساعدة ال�سريعة واملنا�سبة �إىل امل�شتكني وال�ضحايا
الق�سم د .احلماية وامل�ساعدة

يجب على �آلية ال�شكاوى املجتمعية �أن تقوم على الفور بـ:
		
•تقديم املساعدة الطبية العاجلة
•معالجة مخاوف السالمة  /الحامية العاجلة
•إحالة األطفال إىل أخصائيي حامية الطفل

•تحديد من قد يكون يف خطر ،وكيف
•تحديد أولويات املخاطر  -أيها أكرث إلحا ًحا؟
• تقليل املخاطر  -كيفية االستجابة؟

مثال

يف آلية الشكاوى املجتمعية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،يتم تقييم احتياجات املساعدة لصاحب الشكوى فور
تلقي الشكوى .و يجب أن تتم اإلحالة الطبية يف أول  72ساعة ،وتدخل أنظمة اإلحالة الرسمية حيز التنفيذ يف هذه املرحلة األوىل (أي
حامية الطفل ،والعنف املبني عىل النوع االجتامعي ،وما إىل ذلك) .بعد تقييم الشكوى ،وإذا تم تحديد احتواءها عىل إدعاء استغالل
واعتداء جنيس ،فيتم إعادة تقييم احتياجات مقدم الشكوى لضامن عدم الحاجة إىل مزيد من املساعدة الفورية وتقديم املساعدة
الكافية .بعد ذلك ،تواصل آلية الشكاوى املجتمعية مراقبة احتياجات مساعدة الضحايا وتقديم الخدمات.

تخطيـط الخدمـــة
عند تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،يجب عىل أصحاب املصلحة تحديد مقدمي الخدمات املوجودين وإنشاء مسار إحالة ينسق
مع أنظمة توفري الدعم يف املوقع .و بشكل إجاميل ،يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية:
•إﺟراء تقييم ﻟﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻔﺟوات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻟﺣﺻول عىل اﻟدﻋم اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻲﻧ واﻟﻧﻔﻲﺳ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺎدي.
•وضع خطة إحالة وقامئة بوكاالت اإلحالة لتقديم معونة فورية ودعم أطول أجالً (انظر منوذج مسار اإلحالة ملساعدة الضحايا يف
امللحق .)4
•تحديد ميرسي الدعم ملساعدة الضحية-مقدم الشكوى يف الوصول إىل الخدمات.
•تحديد معايري الرسية وجمع البيانات والتنسيق فيام بني مقدمي الخدمات ،و
•الحفاظ عىل الوثائق الكاملة لإلحاالت املقدمة (االسم واملوقع ونوع مزود الرعاية وما إىل ذلك) للمراقبة .يجب تزويد منسق
الحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة /آلية الشكوى املجتمعية بنسخة من كل إحالة.
يعتمد نظام تقديم املساعدة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية عىل الخدمات
القامئة يف كل موقع تنفيذ .و يجب أن تكون كل مساعدة ودعم متعلق بالحامية
من االستغالل الجنيس واإلنتهاك الجنيس مكمال و ليس تكرارا ٍ للدعم الحايل لضحايا
اإلساءة والعنف ،وأن ُتدمج  -إىل أقىص حد ممكن  -يف الربامج القامئة .و إذا كانت
هناك بروتوكوالت ومامرسات مساعدة قامئة قيد االستخدام يف املوقع تلبي الحد
األدىن من املعايري التشغيلية ،فانه يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية دمج
عملية اإلحالة مع تلك الربامج .و عندما ال تتوافق أنظمة الخدمة الحالية مع املعايري
الدولية ،فانه يجب عىل الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية املوافقة
عىل بروتوكول معياري لإلدارة املستقلة يف أرسع وقت ممكن لتطوير آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية.

نصائح

أدوات
•يقدم دليل ﻣﺳﺎﻋدة ضحايا االستغالل
الجنيس واالنــتــهــاك الجنيس ()2009
ﻣﻌﻟوﻣﺎت ﺣول إﻧﺷﺎء آلية ﻟﻣﺳﺎﻋدة
الضجايا ،وميكن تعديلها لتناسب سياق
آلية الشكاوى املجتمعية.
•انظر عينة مسارات اإلحالة ملساعدة
الضحايا (يف امللحق  )4عند صياغة مسار
آلية الشكاوى املجتمعية.

يجب أن يشمل نظام القامئني باالتنسيق داخل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ممثلني من شبكة مساعدة الضحايا
لضامن التواصل بني الهياكل.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

خدمــات املساعــدة

عند إجراء التقييم لإلحالة إىل خدمات املساعدة ،يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية األخذ باالعتبارات التالية:

االستجابة الصحية  /الطبية
يجب أن تشمل الرعاية الصحية كحد أدىن :فحص وعالج اإلصابات ،الوقاية من املرض و/أو الحمل غري املرغوب فيه  ،جمع الحد األدىن من
األدلة الجنائية ،التوثيق الطبي ورعاية املتابعة .و يجب عىل العاملني يف مجال الصحة اعتبار أن ضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
قد يعانون من إصابات مستمرة غري مرئية ،خاص ًة إذا تم استخدام العنف .وأخريا ً ،يجب أن يتم العالج الطبي يف غضون  72ساعة حتى يصبح
منع الحمل أو العالج من فريوس نقص املناعة البرشية فعاالً.

الصحة العقلية والدعم النفيس
هناك حاجة إىل اإلستشارة والدعم للمساعدة يف التعايف من العواقب النفسية لالعتداء الجنيس ،والتي قد تشمل مشاعر اللوم والشعور
بالذنب والخجل والخوف .ويشمل الدعم النفيس االجتامعي أيضاً إدارة الحاالت والدعوة ملساعدة الضحايا يف الوصول إىل الخدمات املطلوبة،
فضالً عن الدعم واملساعدة يف إعادة التكامل االجتامعي .و ينبغي تدريب مقدمي خدمات الصحة العقلية يف املوقع عىل تقديم دعم مبديئ
وأخالقي للناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي ،مبا يف ذلك اإلسعافات األولية النفسية.
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الحفاظ عىل سالمة الصحة النفسية-االجتامعية
للضحية/الشايك عند وضع خطة أمن أو حامية ،مع األخذ بعني االعتبار أن بعض ضحايا االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس قد يتم نبذهم بسبب املعتقدات الثقافية التي توصم الناجني من
االعتداء الجنيس واالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل وجه الخصوص.

للمزيد من املعلومات عن اإلسعافات
األولية النفسية واالجتامعية وتقديم
املساعدة املبدئية ،انظر املبادئ
التوجيهية للعنف املبني عىل النوع
(.)2015( )IASC

مثال

وجد تقييم للمرشوع التجريبي للحامية من االستغالل الجنيس واإلنتهاك الجنيس التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت أنه يف كال املوقعني ،مل تتناول خدمة تقديم املساعدة "الكراهية القوية الكامنة يف املجتمع للناجني من برنامج االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس" بصورة كافية ،ويجب أن يتضمن توفريا ً أفضل للمساعدة عىل املدى الطويل .وقد وجد العديد من الضحايا
أن نظم العدالة املحلية "تعمل بشكل أسايس ضد مصالح الضحية" من حيث معالجة وصمة العار والنبذ من قبل املجتمع ،مثل الدعوة
إىل مغادرة النساء للمخيم أو الزواج من الجاين املزعوم .و يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية معالجة مثل هذه القضايا ،سواء بشكل
فردي من خالل تقديم املشورة والدعم املادي ،وأيضاً عرب الوقاية من خالل التوعية املجتمعية.

العنايــة املاديــة
يوىص بعدم تقديم املساعدة املالية املبارشة كشكل من أشكال املساعدة العامة ،ألن الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني ليست
برنام ًجا يقوم عىل التعويض .ومع ذلك ،ينبغي مساعدة الضحية-الشاكني يف العثور عىل ملجأ و/أو مالبس و/أو طعام عندما يعوقهم االستغالل
الجنيس أو سوء املعاملة عن استخدام مواردهم الخاصة.

استجابــة األمــن والسالمــة
ستحتاج آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إىل معالجة احتياجات أمن وسالمة مقدم الشكاوى من الضحية فور تلقي الشكاوى ومتابعتها عند الرضورة.
و يجب أن تتصدى االستجابة ألي مخاطر مستمرة ساهمت يف وقوع حادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس األويل ،باإلضافة إىل املخاطر
اإلضافية الناتجة عن اإلبالغ عن الشكاوى .إحدى الوسائل الطويلة األمد لتقليل املخاطر هي تصميم نقاط الدخول إىل آلية الشكاوى املجتمعية
لضامن أنها آمنة ومأمونة .باإلضافة إىل ذلك ،سيحتاج فريق الحامية األمنية إىل إنشاء خطة أمنية فورية تستند إىل تقييم املخاطر لكل مقدم شكوى.
ولذلك ،يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية تحديد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالحامية/األمن
للمزيد من املعلومات حول إعداد
أثناء تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،وتحديد الجهات الفاعلة املناسبة للمشاركة يف حامية
نقاط الدخول  ،راجع فصل "القنوات
اآلمنة والقابلة للوصول لإلبالغ عن آلية
الضحايا وتنسيق أدوارها ومسؤولياتها املتوقعة فيام يتعلق بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية.
الشكاوى املجتمعية" يف هذا الدليل".

١٠٧

١٠٨

الف�صل الأول� :ضمان تقدمي امل�ساعدة ال�سريعة واملنا�سبة �إىل امل�شتكني وال�ضحايا
الق�سم د .احلماية وامل�ساعدة

مثال

يف محاولة لضامن سالمة ضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املناطق النائية جغرافياً التي يغطيها املرشوع
التجريبي لجمهورية الكونغو الدميقراطية ،رشعت آلية الشكاوى املجتمعية يف خلق منصب "مرافق للناجني" .وقدم هذا الشخص الذي
عينته اللجنة التوجيهية من بني شبكة القامئني بالتنسيق لتقديم الدعم املادي للضحايا-الشاكني يف منطقة يواجهون فيها وصمة العار
والرفض من قبل املجتمع املحيل.
و يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية تقديم اﻟدﻋم إىل وكالة التحقيق ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم اﺗﺻﺎل املشتىك عليه ﻣﻊ الضحية ،ﻣﺛل تعليق اﻟﻌﻣل ﻣن الوكالة
املعنية أو طلب مساعدة الرشطة إذا كان ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً .يجب إرشاك خدمات الحامية لتقديم خدماتها ودعمها.
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الدعوة إىل املعايري األمنية التالية:
•يجب تدريب أفراد األمن عىل عملهم وفهم حدود أدوارهم؛
•يجب أن يتلقى الفاعلون األمنيون تدريباً حول الوقاية واالستجابة لالستغالل و
االنتهاك الجنيس ،مبا يف ذلك املبادئ اإلرشادية ملواصفات آلية الشكاوى املجتمعية،
ومعايري حقوق اإلنسان ومعايري السلوك؛
•يجب عىل الجهات األمنية اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ أن تفهم أن العديد ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ شكاوى/ضحايا
االستغالل و االنتهاك الجنيس قد ال يرغبون يف التدخل األمني ،بينام ينظرون يف
الوقت نفسه يف القضايا األمنية يف املجتمع بأكمله.

نصائح

لـــلـــحـــصـــول ﻋﻰﻠ
إرﺷﺎدات ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻼﻣﺔ أﺛﻨﺎء استقبال اﻟﺸﻜﻮى،
اﻧﻈﺮ إرﺷﺎدات اﻟﺮﺒﻧﺎﻣﺞ املجلس
الــــدويل لــلــوكــاالت التطوعية
(.)2007( )ICVA

االستجابـة القانونيـة  /العدالـة
بغض النظر عن نتيجة ادعاء االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أو ما إذا كانت القضية قد أحيلت إىل السلطات الوطنية للمقاضاة ،فإن
صاحب الشكاوى/الضحية له حق مستقل يف التامس املشورة القانونية بشأن شكواه .و ميكن ملقدمي الخدمات القانونية الذين يعملون مع
آلية الشكاوى املجتمعية أن يساعدوا مقدمي الطلبات عىل فهم العملية اإلدارية للهيئة القضائية ملتابعة قضاياهم ،كام يجوز لهم مساعدة
صاحب الشكوى عىل فهم كيفية متابعة دعوى مدنية أو جنائية ضد الجاين املزعوم مبوجب القوانني الوطنية.
و يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تحديد الجهات القانونية الفاعلة املوجودة يف املوقع عند تطوير آلية الشكاوى املجتمعية
والتفاعل معها ،وتنسيق األدوار واملسؤوليات املتوقعة املتعلقة بآلية الشكاوى املجتمعية .و ميكن لهذه الجهات الفاعلة أن تشمل ضباط
الحامية ،ومقدمي املعونة  /املساعدة القانونية مثل املساعدين القانونيني أو املحامني واملدعني العامني والقضاة وضباط املحكمة ،باإلضافة
إىل الجهات التقليدية املعنية بالعدالة مثل الشيوخ أو قادة املجتمعات املحلية.
و يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تدعو جميع األطراف الفاعلة القانونية بوضوح وبأمانة إىل إبالغ مقدم الشكاوى/الضحية
باإلجراءات والقيود واإليجابيات والسلبيات لجميع الخيارات القانونية القامئة .و يتضمن هذا األمر ما ييل :
•معلومات عن التدابري األمنية القامئة التي ميكن أن متنع املزيد من الرضر من قبل الجاين املزعوم.
•معلومات عن اإلجراءات والجداول الزمنية وأية أوجه قصور أو مشاكل يف حلول العدالة الوطنية أو التقليدية (أي آليات العدالة
التي ال تفي باملعايري القانونية الدولية).
•اﻟﺪﻋﻢ اﻤﻟﺘﺎح ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪء إﺟﺮاءات أو إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
قد توجد آليات تقليدية أو بديلة لحل النزاعات يف العديد من السياقات اإلنسانية ،وقد تكون أكرث تفضيالً لصاحبة الشكاوى/الضحية .يف حني
أن هذه اآلليات هي انعكاس للمعايري االجتامعية الثقافية يف املجتمع وقد ال تفي باملعايري الدولية بشأن حامية الضحايا ،فانه يجب احرتام
ما يفضله الفرد .كام يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية إرشاك أعضاء نظم العدالة التقليدية يف تطوير إجراءات املساعدة القانونية آللية
الشكاوى املجتمعية ويف ورش التدريب حول الحامية من االستغالل الجنيس والنتهاك الجنيس وحقوق اإلنسان لبناء القدرات.

التدريـب ملقدمـي الخدمـتات
تحتاج العيادات واألفراد وغريهم ممن يقدمون الخدمات املوضحة أعاله إىل فهم كامل للغرض الشامل آللية تقديم الشكاوى املجتمعية
وسياساتها وإجراءاتها وكيفية تلقي الحاالت وإحالتها إىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية .وينبغي توجيه مقدمي الخدمات بشأن دورهم
ومسؤوليات الجهة املعنية حتى ال يرشعوا يف إجراء تحقيق منفصل قد يتعارض مع تحقيق الوكالة .كام ينبغي أن يتلقوا تدريباً أساسياً عىل
الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني وأن يفهموا كيفية االستجابة لالحتياجات الخاصة لضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنسني.

مثال

يجب تدريب مقدمي املساعدة الذين سيعملون مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية لتلقي إحاالت املساعدة عىل القضايا
الخاصة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التي ستؤثر عىل تقديم املساعدة .فعىل سبيل املثال ،وجد تقييم املرشوع التجريبي للجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف جمهورية الكونغو الدميقراطية أنه بسبب الديناميات الثقافية والدينية ،يتعرض الناجون من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس للتمييز ضدهم من قبل مجتمعهم ويعاملون بشكل مختلف عن الناجني من العنف املبني عىل النوع
االجتامعي .و يجب أن تفيد هذه النتائج االستجابات النفسية واالجتامعية واألمنية املقدمة لضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

تقديم الردود و التعليقات ملقدم الشكوى  /الضحية
ﺷﻜﻼ ﻗﻮﻳﺎً وﻣﺒﺎﺮﺷا ً ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .إن معرفة أنه تم
ﺗﻌﺘﺮﺒ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﻰﻟ ﻣﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ وكالة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺘﻪ ً
تناول الشكوى والتحقيق فيها بشكل صحيح ،وخاصة تلقي اتصاالت بشأن نتيجة القضية ،ميكن
أدوات
أن تسمح للضحية بالبدء يف التعايف و انهاء املوضوع .وعىل النقيض من ذلك ،فان عدم تلقي
تتضمـن املنصـــة
أي إخطار من هيئة التحقيق سترتك الضحية غري مسموعة و دون حامية بغض النظر عام إذا
املشرتكة إلعداد التقارير التي طورها
كانت الوكالة تتابع الشكوى أم ال .و تتحمل الوكاالت مسؤولية اإلبالغ عن حالة الدعوى األساسية
املــروع التجريبي للجنة الدامئة
واإلجراءات املتخذة ضد الجناة إىل ضحايااالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  56ويجب أن
املشرتكة بني الوكاالت وسيلة لتتبع
يعترب ذلك التواصل جز ًءا من مساعدة الضحايا .كام يجب عىل آليات تقديم الشكاوى املجتمعية
ورصد تفاصيل إحالة مقدم الشكوى
القيام بالدعاية بني الوكاالت املشاركة لتبني وجهة النظر هذه.
إىل الخدمات.

نصائح

كجزء من الحفاظ عىل نظرة شاملة لحالة الشكوى يف املوقع ،وللمساعدة يف الردود و التعليقات للضحايا/مقدمي
الشكاوى ،ينبغي أن يشمل جزء من مراقبة وتقييم آلية الشكاوى املجتمعية لآللية مراقبة اإلحالة إىل الخدمات والتعليقات إىل مقدم
الشكوى/الضحية.

الجنيس ( .)2015بيان االلتزام ( )2006رقم " :9إبالغ موظفينا
الجنيس واالنتهاك
 56بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ومجتمعاتنا بانتظام عن التدابري املتخذة ملنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام".

١٠٩

التحدّ يات

لدى الوكاالت تفسريات متنوعة ملن ميثل مستفيدً ا ،خاصة يف وضع النازحني داخل ًيا (أي خارج إطار
مخيم مغلق و مراقب) .و ميكن أن يثري هذا مقاومة حول ما يندرج تحت تعريف االستغالل الجنيس

واالنتهاك الجنيس ،مام يؤدي إىل إنكار مساعدة الضحية.

ال تكون املساعدة املناسبة ملعالجة التأثري طويل املدى للحمل أو فريوس نقص املناعة البرشية متاحة

دامئًا .فعىل سبيل املثال ،حالة املواطنة للطفل املولود من أحد الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك

الجنيس يف معظم الواليات غري محددة قانونًا.

قد يفتقر املشتكون من الضحايا إىل الخدمات األمنية الرضورية يف الحاالت

األمنية التي ال يتوفر فيها مرافقني.

يف بعض األحيان ،يختار الضحايا إسقاط الشكاوى ألجل تسوية ودية ،وعىل سبيل املثال :قبول

التعويض لتغيري شهادتهم أو سحبها ،األمر الذي ال يؤثر فقط عىل قدرة الوكالة عىل التحقيق ،بل ويحتمل

أيضً ا أن مينع الضحايا من الوصول إىل خدمات املساعدة الرضورية.

�ضمـان امل�ساعـدة
التوصيات

يجب أال تؤثر التعريفات املتنوعة عىل تعريف املستفيد يف االستجابة للحامية من االستغالل الجنيس واإلنتهاك الجنيس.

أعضاء املجتمع املحيل من التعرض لالستغالل و االنتهاك الجنسيني.

يجب أن تؤكد الحمالت اإلعالمية عىل األهمية املجتمعية لتقديم الشكاوى ،عىل سبيل املثال :ترويج رسالة مفادها أن اإلبالغ قد مينع تعرض أحد

األساسية وفقا ملا يضمنه تقييم االحتياجات.

مقدم الشكاوى بتغيري أو سحب ادعاءه مقابل التعويض ،يجب أن تقدم آلية الشكاوى املجتمعية جميع الخدمات الطبية والنفسية االجتامعية والسالمة

ال تستطيع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تقديم املساعدة يف األماكن التي تكون فيها غري مرغوب فيها  .و مع ذلك ،يف الحاالت التي قام فيها

بها يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مع جداول زمنية دورية بحيث تكون املرافقة متاحة دامئًا عند الحاجة.

األشخاص الذين يحتاجون إىل خدمات أمنية (آلية تقديم الشكاوى املجتمعية)  ،واألشخاص الذين تم تحديدهم يف إجراءات التشغيل املوحدة املعمول

ينبغي أن تتفق جميع الجهات الفاعلة (أصحاب املصلحة يف آلية الشكاوى املجتمعية وموظفو األمن ومقدمو الخدمات) عىل املسؤولية عن مساعدة

املجتمعية.

ينبغي تحديد مقدمي املساعدة عىل املدى الطويل واملساعدة املتاحة يف املوقع بوضوح يف إجراءات التشغيل املوحدة التابعة آللية الشكاوى

تحسني مامرسات املساعدة.

الجنيس واإلنتهاك الجنيس ( )5102عزز االلتزام بتوفري "املساعدة الكافية للناجني" ،والذي يوفر دعامً عرب آلية تقديم الشكاوى املجتمعية للدعوة إىل

يف حني أن توفري املساعدة عىل املدى الطويل غري مقيد يف الوقت الحايل ،فإن بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل

واالنتهاك الجنيس وإحالة الحوادث إىل الوكاالت املعنية من قبل آلية الشكاوى املجتمعية ،واألهم من ذلك أال تعيق الوصول إىل املساعدة.

الوكالة بشأن من يشكل "مستفيدا" الحظر املفروض عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وال تؤثر عىل هوية الناجيني من برنامج االستغالل الجنيس

و يجب أن تشمل املبادئ اإلنسانية جميع املساعدات اإلنسانية بغض النظر عن املركز السيايس أو هوية الضحية .ولذلك ،ينبغي أال تتجاوز مناقشات

١١٠

التحدّ يات

يعتمد توفري املساعدة القانونية عىل اإلطار القانوين للبلد املضيف .عىل سبيل املثال ،قد تفشل أحكام
الدعم القانوين يف الوفاء باملعايري الدولية بسبب نظام قانوين فاسد أو غري فعال.

�ضمـان امل�ساعـدة
التوصيات

يجب أن تعمل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مع الوكاالت املشاركة لبناء القدرات يف النظام القانوين املحيل ،داعية دامئًا الحرتام حقوق الضحايا.

بسبب عالقات القوة بني الجناة والناجني من االستغالل و االنتهاك الجنسيني ،ميكن أن يكون
لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس تأثري إضايف ضار عىل عائالت الناجني والشهود عىل الحادث.

تعترب املعايري الدولية حول كيفية اإلبالغ عن الحاالت للسلطات الوطنية عندما تكون شكوى
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبثابة مخالفة جنائية غري واضحة يف الوقت الحايل.

ال متلك بعض مواقع االستجابة خدمات تتعلق مبساعدة قوية يف حاالت العنف املبني عىل النوع
اإلجتامعي والتي ميكن أن يرتبط بها نظام إحالة مساعدة الحامية من االستغالل الجنيس واإلنتهاك  /آلية
الشكاوى املجتمعية.

قد يكون الضحايا غري مدركني لحقهم يف الحصول عىل املساعدة أو كيفية
الحصول عليها.

عندما ال تفي القوانني املحلية باملعايري الدولية لحامية حقوق اإلنسان و/أو عندما ال تكون بعض األفعال التي تشكل استغالالً واعتداءاً جنسياً افعاال
غري قانونية مبوجب الترشيع الوطني ،ينبغي أن تركز التوعية للمجتمع املترضر عىل الفرق بني القوانني ومدونات السلوك الخاصة بالوكاالت  -أي عىل
الرغم من أن عمل االستغالل واالنتهاك الجنيس غري مخالف للقانون ،فانه ال يزال يعترب عمال "خاط ًئا" وفقًا ملدونة السلوك التي وقعها الجاين املزعوم.
يجب أن يأخذ توفري املساعدة بعني االعتبار تأثري االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل عائالت ضحايا وشهود االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس عند إجراء تقييم االحتياجات.
يعود األمر اىل قرار هيئة التحقيق عن ما إذا كان يجب إحالة ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل السلطات الوطنية ملقاضاة جنائية
محتملة ،مع األخذ برغبات الضحية يف االعتبار بشكل مثايل .و ال يؤثر قرار إرسال الدعوى الجنائية عىل حق صاحب الشكاوى يف الحصول عىل خدمات
املساعدة األساسية ،مبا يف ذلك التدابري األمنية واملساعدة القانونية .وهام مستقالن عن بعضهام البعض.
يف حني أن املالحقة القضائية لألفعال اإلجرامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس هي طريقة قوية ملرتكبي الجرائم ألن آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية ال تقدم مساعدة مبارشة للضحايا ،فانه يجب عليها أن تقوم بالدعاية مع مزودي الخدمات املحرتفني واملتخصصني يف كل موقع للتعامل مع آلية
الشكاوى املجتمعية ووضع إجراءات إحالة ملساعدة الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .كام ينبغي لها أن تعزز توفري إمدادات الطوارئ
املتعلقة بالحامية من االستغالل الجنيس واإلنتهاك يف إطار البنى التحتية لخدمات العنف املبني عىل النوع االجتامعي ،مثل حزم الوقاية من التعرض
للظهور (االستجابة الطارئة للتعرض لفريوس نقص املناعة البرشية) .و عندما تفتقر هذه الخدمات إىل آلية الشكاوى املجتمعية ،فانه يجب أن تعمل مع
الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل النوع اإلجتامعي لضامن وضع هذه الخدمات موضع التنفيذ.
يجب أن تشمل التوعية املجتمعية إعالم املستفيدين حول خدمات املساعدة املتاحة وكيفية الوصول إليها ومكان وجودها وأن تكون مجانية.
كام يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية وضع مخطط بياين يوضح عملية اإلحالة ملساعدة الضحايا ،والتي ميكن استخدامها أثناء التدريب للموظفني
واملستفيدين لفهم الجهات الفاعلة ذات الصلة والخدمات املتوفرة يف املوقع.

١١١

١١٢
الق�سم د .احلماية وامل�ساعدة

أفضل املامرسات
يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية االنخراط يف األنشطة املصممة ملنع وقوع حوادث االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس والدعوة لسياسات الوكالة  -والتنفيذ الفعال لهذه السياسات  -التي تعزز بيئة خالية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس.
يف حني أن تقديم املساعدة هو من وظائف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املصممة ملساعدة
مقدمي الشكاوى/الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبجرد أن يكونوا ضحايا  -مع
األخذ بعني االعتبار الوضع الفردي  -فإن تدابري الوقاية موجهة نحو املجتمع بأكمله .كام أن
الهدف من الوقاية هو إيقاف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس قبل حدوثه من خالل تشجيع
تغيري السلوك .ولذلك ،ينبغي أن تستهدف أنشطة وسياسات الوقاية الجميع :الجناة املحتملني ومقدمي الشكاوى و/أو الناجني عىل حد
سواء ،وكذلك السلطات الحكومية واملجتمعات املضيفة حتى تشهد املنطقة الجغرافية بأكملها حظ ًرا واحدًا موحدًا عىل االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس.
ملزيد من املعلومات حــول تقديم
املساعدة الفردية  ،راجع فصل هذا
الدليل حول "ضامن املساعدة الرسيعة
واملالمئة ملقدمي الشكاوى والضحايا".

معلومة
العديد من التزامات احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي والإنتهاك ت�شكل ب�شكل مثري للإعجاب بروتوكوالت
لكيفية اال�ستجابة لال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �أينما يحدث .يتمثل هدف �آلية ال�شكاوى املجتمعية هنا يف منع
حدوث حوادث اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ب�شكل ا�ستباقي من خالل �أن�شطة الوقاية امل�ستهدفة.
يُنظر إىل الوقاية تقليدياً عىل أنها الخطوة األوىل يف مقاربة الحامية من االستغالل الجنيس واإلنتهاك املكونة من ثالثة أجزاء ،حيث االستجابة
(أي التحقيق وإدارة الحاالت) وآلية الشكاوى نفسها أجزاء منفصلة .ومع ذلك ،يعترب منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس جانباً
اسرتاتيجياً رئيسياً يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،ويجب أن يكون جز ًءا من تصميم اآللية وصيانتها.

�أ�سئلـة �صعبـة
يتضمن الكثري من العمل الذي ميكن أن تقوم به آلية تقديم الشكاوى املجتمعية والوكاالت املشاركة لتقليل حوادث االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس بناء القدرات والحد من عوامل الخطر من خالل استهداف الضحايا املحتملني .ومن املهم الحد من تعرض
الضحايا املحتملني للخطر ،ولكن ينبغي أال يغيب عن بال أصحاب املصلحة هذا السؤال املهم :ملاذا يستغل العاملون يف مجال اإلغاثة
اإلنسانية املستفيدين؟ غال ًبا ما يكون من األسهل تعليم السكان املترضرين ومتكينهم ،عىل سبيل املثال ،لتغيري اختالل توازن القوى
عىل مستوى النوع االجتامعي أو ثقافة اإلفالت من العقاب يف منطقة ما ،ولكن هذه القضايا املجتمعية يجب أن تؤخذ بعني االعتبار
عند التعامل مع عوامل الخطر املساهمة وخلق استجابات هادفة .كام يجب أن تكون الوقاية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس شاملة ويجب أال تستهدف فقط سلوك الضحايا املحتملني  -يجب أن يكون الرتكيز األسايس عىل ردع املسيئني املحتملني من
انتهاك واجبهم يف حامية األشخاص املوضوعني تحت رعايتهم.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
تقع العديد من األنشطة واإلجراءات الوقائية التالية عىل عاتق الوكاالت .و يجب عىل آلية الشكاوى
املجتمعية التنسيق مع الوكاالت بشأن تصميم وتعزيز تدابري املنع ،وينبغي أن تساعد الوكاالت
يف تطوير سياسات داخلية أقوى حني ال ترقى معايريها إىل املعايري الدولية .و سوف ينطوي جزء
كبري من جهود وقاية آلية الشكاوى املجتمعية عىل دعوة الوكاالت إىل الوفاء بواجباتها الوقائية،
ومساعدتها عىل القيام بذلك ،وتنسيق الجهود حتى تكون الرسائل متسقة.

تطوير وتعميم السياسات الداخلية

أدوات

ينبغي أن تحافظ
آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
عىل االلتزامات الدولية املذكورة
يف هــذا الفصل واملــوجــودة
يف املــلــحــق ،2وه ــي جــاهــزة
لالستخدام للدعم يف مجال
الدعوة إىل أفضل املامرسات.

تعترب السياسات املؤسسية القوية للحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني ومدونات قواعد
السلوك أدواتاً رئيسية للوقاية ،ألنها هي اللوائح التي ستستخدمها الوكالة يف النهاية ملحاسبة الجاين.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
و ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕً 57 ،
 .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺩﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻤﻟﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻲﻓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .إن التنفيذ
الكامل لسياسات الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني(عىل سبيل املثال عن طريق إجراء تحقيقات شاملة عن االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ومعاقبة مرتكبي جرائم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املثبتة بشكل فعال) يرسل رسالة وقائية قوية داخل وخارج
املؤسسة .باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن ترحب سياسات الوكاالت بتقارير االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املبلغ عنها رصاح ًة بحسن نية،
ويجب عىل الوكاالت أن توضح ملوظفيها أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي عامل يقدم مثل هذا االدعاء بحسن نية  58.إزالة خوف املوظفني
من اإلبالغ بسبب االنتقام تشجع عن اإلبالغ وتحدث تأثريا ً رادعاً عىل املجرمني املحتملني.
باالضافة اىل الحاجة إىل وضع السياسات ،يتعني عىل الوكاالت ضامن أن جميع املوظفني العاملني يف املجال اإلنساين  -عىل كل مستوى من
مستويات التوظيف  /الرشاكة مع الوكالة  -يكونون عىل دراية تامة بهذه السياسات الداخلية  59.كام يجب أن تتأكد الوكاالت من أن جميع
املتطوعني واملقاولني الجدد يفهمون أدوارهم و أدوار و مسؤوليات اآلخرين لحامية املستفيدين من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس،
وسياسات ومدونات السلوك املنطبقة عليهم  ،وعواقب مخالفة السلوك  60.كام يجب أن تكون ألية تقديم الشكاوى املجتمعة املشرتكة
جاهزة ملساعدة الوكاالت مع تعميم سياساتها لضامن أقىص قدر من التفاهم بني املوظفني واملجتمع املترضر.

رفع مستوى وعي املوظفني وضامن اإلرشاف املناسب
تعترب زيادة وعي املوظفني وبناء القدرات أدواتا لتغيري السلوك وذلك لدعم الوقاية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .وتشمل
االعتبارات ضامن حصول املوظفني عىل التوعية و  /أو التدريب الخاص بـ الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنيس ،وضامن التوازن بني
الجنسني بني املوظفني امليدانيني ،خاصة فيام يتصل باألنشطة التي قد يحدث فيها االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 61.و ينبغي أن تعزز
التدريبات االلتزام باإلبالغ عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس/سوء السلوك ،وتذكر املوظفني بأن هناك سياسة للحامية من االنتقام.
و ميكن أن يجعل وجود مدونة سلوك موحدة بني املشاركني يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية التدريب املشرتك بني الوكاالت أكرث بساطة
وأكرث كفاءة للتنسيق.
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الجنيس (" 1 # )2012تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة" املؤرش " :1توجد سياسة تنص عىل
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،وتوجد خطة عمل لتنفيذ السياسة".
الجنيس واالنتهاك
معايري السلوك مبا يف ذلك أعامل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
بيان االلتزام ( )2006رقم " :5اتخاذ اإلجراء املناسب وفقًا ألفضل قدراتنا لحامية األشخاص من االنتقام حيث يتم اإلبالغ عن ادعاءات االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس عىل موظفينا".
الجنيس ( 1 # )2012املؤرش " :2تم نقل السياسة  /معايري السلوك إىل املوظفني الحاليني
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
واإلدارة العليا (يف املقر الرئييس واملستوى امليداين) يف مناسبات متكررة (مثل الدورات التعريفية ودورات التدريب لتجديد املعلومات)".
الجنيس (" 6 # )2012التوظيف الفعال وإدارة األداء" املؤرش " :1تتأكد املنظمة من أن جميع
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( 7 # )2012املؤرش " :2يشكل التدريب
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
من
للحامية
الدنيا
ة
ي
التشغيل
املعايري
العقد".
عرض
قبل
املرشحني ملزمني بالتوقيع عىل مدونة السلوك
ّ
ّ
ّ
الجنيس) جز ًءا من عملية التعريف" .بيان االلتزام ( )2006رقم " :2دمج معايرينا حول االستغالل واالنتهاك الجنيس يف
الجنيس واالنتهاك
عىل سوء السلوك (بالتحديد ذكر االستغالل
ّ
ّ
املواد التعريفية والدورات التدريبية ملوظفينا".
الجنيس (" 7 # )2012إنشاء آليات فعالة وشاملة لضامن زيادة الوعي باالستغالل الجنيس
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
واالنتهاك الجنيس بني املوظفني".

١١٣

١١٤

الف�صل الثاين�:أن�شطة و�سيا�سات الوقاية
الق�سم د .احلماية وامل�ساعدة
ملعرفة املزيد عن محتوى تدريبات
املوظفني ،انظر فصل هذا الدليل حول
"العاملني يف املجال اإلنساين :التدريب
وبناء القدرات".

يجب أن تكون املشاركة يف تدريبات مدونة السلوك (أو ما شابه) التي تشمل الحامية من
االستغالل و االنتهاك الجنسيني

جز ًءا من اإلرشاف عىل املوظفني وتقييم األداء  ،ويجب أن تشمل تقييامت اإلدارة العليا احرتام
االلتزام بإنشاء والحفاظ عىل بيئة متنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وتعزز تنفيذ املبادئ
األساسية الستة 62.كام يجب أن تكون آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻲﻓ
راجــع "مــذكــرة خاصة حــول قواعد
التخطيط وإﺟراء تدريبات الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني ،وﻲﻓ وﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﺳﻟوك
السلوك املشرتكة" يف هذا الدليل.
املشرتكة حيثام ﺗرﻏب.

توعية املجتمع املترضر
يجب أن يفهم املستفيدون حقوقهامملتعلقة بالحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني واملعايري واإلجراءات ذات الصلة بالحامية من
االستغالل و االنتهاك الجنسيني التي ستؤثر عليهم ،مبا يف ذلك كيفية الوصول إىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية .كام يجب عىل كل منظمة
تطوير توقعات واضحة للتوعية يف مجال الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني ومشاركة هذه األهداف بوضوح ،باإلضافة إىل أدوات
ومواد التدريب مع مكاتبها امليدانية 63.و باالضافة اىل ذلك ،فانه يجب أن يتم التواصل مع مجموعات النساء واألطفال واملدارس والقادة
الدينيني وغريهم من قادة املجتمع املحيل .كام يجب أن تعلن املراسلة العامة أن الخدمات مجانية وال يتوقع من املستفيدين تقديم أي يشء
يف املقابل ،وتوضيح نقاط الدخول إىل آلية الشكاوى املجتمعية ومعلومات بسيطة حول إعداد التقارير واإلحاالت باللغة املحلية (اللغات) و
 /أو كعرض مريئ .و يجب أن تكون آلية تقديم الشكاوى املجتمعية متاحة للمساعدة يف تصميم
ملزيد من املعلومات حــول توعية
ونرش رسائل عامة متامسكة ومتسقة مبشاركة الوكاالت وأعضاء املجتمع املحيل.
املستفيدين ،راجع فصل هذا الدليل
حول "التوعية للمجتمعات املتأثرة".

دور �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية  -م�شاركة املجتمع املحلي
تتمثل اسرتاتيجية الوقاية التي تستطيع آلية الشكاوى املجتمعية مراقبتها من تلقاء نفسها يف الحفاظ عىل ارتباط قوي مع املجتمع
املحيل .و يجب أن تستمر اآللية يف التحدث مع املجتمعات املترضرة واالستامع إليها حول قضايا الحامية من االستغالل و االنتهاك
الجنسيني وفقا لنظرة املستفيدين أنفسهم ،وتوجيه أنشطة الوقاية وفقًا لذلك .وسيؤدي الحفاظ عىل هذا االتصال الوثيق إىل تبسيط
املراقبة االستباقية لحوادث واتجاهات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وضامن االستجابة املناسبة.

التوظيـف والتدقيــق
من الوسائل الفعالة للوقاية ضامن عدم إعادة تعيني أو إعادة انتداب مرتكبي االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل العمل اإلنساين ،سواء
يف نفس الوكالة أو يف وكالة أخرى .و لتجنب إعادة التوظيف داخل نفس الوكالة ،يجب أن تحتفظ إدارات املوارد البرشية بسجالت كاملة
لإلجراءات التأديبية .و من الناحية املثالية ،عىل الرغم من كونة أكرث صعوبة يف املامرسة ،ينبغي لهذا النظام تسجيل اإلجراءات ضد جميع
العامل مبا يف ذلك املوظفني لفرتات قصرية والعامل املتعاقدين واملتدربني واملتطوعني .و يتطلب تجنب تجنيد مرتكبي جرائم االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس من وكالة إىل أخرى و مشاركة معلومات الوكالة الداخلية التي قد تتعارض مع سياسة الرسية الداخلية أو حامية
البيانات ،باإلضافة إىل قوانني الخصوصية الوطنية.
الجنيس (# ،6 # )2012مؤرش " :3تشمل عمليات اإلرشاف وتقييم األداء االلتزام باملشاركة يف
الجنيس واالنتهاك
 62املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس " واملؤرش " :4تشمل تقييامت األداء لإلدارة العليا االلتزام بإنشاء والحفاظ عىل بيئة
الجنيس واالنتهاك
تدريبات قواعد السلوك (أو ما شابه) التي تشمل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
متنع االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس وتشجع عىل تنفيذ  ST / SGB / 2003/13أو مدونة السلوك ".
الجنيس (" 4 # )2012التواصل الفعال والشامل من املقر الرئييس إىل امليدان بشأن التوقعات
الجنيس واالنتهاك
 63املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس " املؤرش " :1أبلغ املقر الرئييس بالتفصيل التوقعات املتعلقة ببذل الجهود لزيادة الوعي للمستفيدين
الجنيس واالنتهاك
املتعلقة برفع وعي املستفيدين بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس (مبا يف ذلك معلومات عن معايري السلوك الخاصة باإلدارة وآلية اإلبالغ) "واملؤرش  ":2قام املقر الرئييس بتوزيع أمثلة حول أدوات
الجنيس واالنتهاك
بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ومواد التوعية التي سيتم استخدامها يف أنشطة رفع وعي املستفيدين "؛ بيان االلتزام ( )2006رقم " :9إبالغ موظفينا ومجتمعاتنا بانتظام عن التدابري املتخذة ملنع االستغالل واالنتهاك
الجنسيني والتصدي لهام".

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
و ميثل إعادة انتداب الجناة مشكلة كبرية يف مجال الحامية ،ال سيام عندما يتم تعيني الجناة يف نفس املوقع مام يتسبب يف انهيار خطري يف
ثقة املستفيد .إن إعادة االنتداب داخل نفس املخيم أو املوقع يرسل رسالة إىل املجتمع مفادها أن العاملني يف املجال اإلنساين ميكن أن يسيئوا
استغالل األشخاص واستغاللهم دون عقاب .كام أنه يصبح وضعاً يحتمل أن يكون خطرا ً بالنسبة للشخص الذي أبلغ عن الحادث ،حيث من
املرجح أن يكون لدى املرتكب فكرة واضحة عن الشخص الذي قدم االدعاء أثناء إجراء أي تحقيق.

معلومة
ان �إعادة االنتداب البادية للعيان للأ�شخا�ص املتهمني بـاال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي هي واحدة
من �أعظم احلواجز التي حتول دون الإب�لاغ وم�شاركة املجتمع املحلي يف �آلية ال�شكاوى املجتمعية .ويو�ضح ذلك �أحد
الأ�سباب التي جتعل جهود الوقاية  -مثل الدعوة �إىل الإ�صالح امل�ؤ�س�سي يف ممار�سات التوظيف يف املوارد الب�شرية -
متداخلة �إىل حد كبري مع ا�ستدامة وفعالية نظام �آلية ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة بني الوكاالت.
ال يوجد حالياً أي اتفاق مشرتك بني الوكاالت بشأن تقاسم السجالت التأديبية الداخلية
ملنع إعادة التجنيد ،لكن يجب عىل الوكاالت املشاركة يف آلية الشكاوى املجتمعية ينبغي
أن تتوصل اىل اتفاق فيام بينها .كام ينبغي أن تدعو آلية الشكاوى املجتمعية الوكاالت
اىل اتباع املامرسة املتمثلة يف الحصول عىل توصيات من أرباب العمل السابقني للمرشحني
للعمل لضامن عدم تعرض مقدمي الطلبات إلجراءات تأديبية ناتجة عن خرق مدونة
قواعد سلوك صاحب العمل السابق (مبا يف ذلك االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس).
كام يجب عليها أن تويص بشدة بأن يتحقق قسم املوارد البرشية بشكل شامل من إقرارات
السجالت الجنائية ،إىل جانب املؤهالت وسجالت التوظيف السابقة قبل التوظيف64 .

أدوات
التحديات والــخــيــارات
لتحسني عمليات التوظيف يف سياق
الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس من قبل موظفينا  ، 2013فرقة
العمل التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت واملعنية بشؤون الحامية من
االستغالل و االنتهاك الجنسيني.

كن متن ّب ًها

االتفاق بني الوكاالت عىل الحد األدىن من املعايري لتجنب إعادة توظيف مرتكبي االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
هو مجال ال يزال بحاجة إىل مناقشة .و عندما تكون الوكاالت املشاركة عىل استعداد التخاذ إجراءات ملنع اعادة توظيف املخالفني،
يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية العمل مع إدارات املوارد البرشية بحيث تكون املامرسات موحدة قدر اإلمكان لخلق رسالة قوية
ضد االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

رشوط الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني يف العقود
تتمثل إحدى فجوات الحامية الرئيسية يف الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني يف أن بعض الوكاالت مل تقم بالتعهد مبحاربة االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ال سيام الرشكاء املحليني األصغر الذين قد يكون لديهم تفاعل مبارش مع املستفيدين .و ميكن سد هذه الفجوة
من خالل إلزام جميع الرشكاء املتعاقدين بالتزامات الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني و ذلك من خالل إضافة رشط الحامية من
االستغالل و االنتهاك الجنسيني إىل عقودهم (راجع منوذج بنود الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني للعقد يف امللحق 65. )4

الجنيس ( ، 6 # )2012املؤرش " :2تلتزم كل منظمة بتحسني نظام مراجعتها والتدقيق يف سوء
الجنيس واالنتهاك
 64املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الترصف السابق ".تنص املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بتنفيذ املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
( )2013عىل أن سياسة التوظيف يف املنظمة يجب أن تشمل الفحوص املرجعية ،مبا يف ذلك الضوابط الجنائية ،للوفاء بهذا املبدأ .انظر أيضاً بيان االلتزام ( )2006رقم " :3منع مرتكبي
االستغالل واالنتهاك الجنيس من إعادة تعيينهم أو إعادة نرشهم (يف امليدان)".
الجنيس (" 2 # )2012الرتتيبات التعاونية" املؤرش " :1تدرج نرشة األمني العام
الجنيس واالنتهاك
 65املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
( )ST / SGB / 2003/13أو مدونات السلوك الخاصة بها يف رشوط العقد العامة" واملؤرش " :2اإلجراءات سارية املفعول لتلقي اتفاق مكتوب من الكيانات أو األفراد الذين يدخلون يف
الجنيس وسيلتزمون بها" .
الجنيس واالنتهاك
ترتيبات تعاونية مع الوكالة أنهم عىل دراية مبعايري سياسة الحامية من االستغالل
ّ
ّ

١١٥

١١٦

الف�صل الثاين�:أن�شطة و�سيا�سات الوقاية
الق�سم د .احلماية وامل�ساعدة
كام يجب أن يكون هذا البند محددًا لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ويذهب إىل أبعد من بيان عام متعلق بـ مدونة السلوك .وينبغي أن
ينص عىل أن القواعد الواردة يف نرشة األمني العام بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (أو االلتزامات املامثلة غري التابعة لألمم املتحدة
 )66تنطبق عىل جميع األطراف يف العقد وتوضح النتائج القانونية إذا مل ِ
يف الرشيك املتعاقد بالتزاماته ،مبا يف ذلك:
•اتخاذ تدابري وقائية ضد االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
•التحقيق يف االدعاءات بها  ،و
•اتخاذ تدابري تصحيحية عند حدوث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إجراء تقييم لجميع مقدمي املعونة الحاليني يف املوقع ،وترتيب التزامات الحامية من اإلساءة
واالستغالل الجنسيني (أو عدم وجودها) وتشجيع عدد ممكن من الرشكاء لتوقيع وتطبيق رشوط الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني
مع الوكاالت التي تفتقر إىل االلتزامات .كام يجب عىل اآللية أن تدعو الوكاالت إال أن عدم الوفاء برشط عقد الحامية من االستغالل و االنتهاك
الجنسيني ينبغي أن يؤدي إىل إنهاء اتفاق التعاون .

دور املـوارد الب�شريــة
نظ ًرا ألن العديد من اسرتاتيجيات الوقاية للوكاالت تشمل املوارد البرشية (توقيع العقود ،وسياسات التوظيف) ،فمن الجيد تضمني
مسؤوليات الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني عند البدء يف املوظفني .ويتمثل أحد الخيارات يف تعيني موظف كبري يف
مجال الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني مكلف بالتنسيق لدى مكتب املوارد البرشية عىل املستوى الوطني .و ميكن لهذا
الشخص التأكد من وجود أنظمة يف تقييم األداء تتضمن الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني  ،وأن الرشوط املتعلقة بالحامية
من االستغالل و االنتهاك الجنسيني واملبلغني يتم قراءتها وفهمها عند بدء العمل ،وأن هناك إرشافًا عىل فحص مزاعم آلية الشكاوى
املجتمعية يف عملية التوظيف .و عندما ال يكون باالمكان انشاء مثل هذا املنصب  ،فانه يجب تدريبموظفي املوارد البرشية الذين
يقومون مبثل هذه املهام عىل مبادئ الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني عىل األقل.

مثال

وجد تقييم املرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أن موظفي الوكالة يف كال املوقعني ال يفهمون سياسة
وكالتهم فيام يتعلق باإلبالغ عن املخالفات بشكل واضح ،وأن سياساتهم املتعلقة بالحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني  -إن
وجدت  -هي التزام ملزم عىل املوظف مبارشة .و ميكن أن يعيق ارتباك فهم طبيعة هذه الوثائق التقارير ويقود املوظفني إىل االعتقاد
بأنهم يف مأمن من التأديب  .إن تضمني املسؤولية يف رشح هذه السياسات ضمن املوارد البرشية سوف يضمن إبالغ هذه املعلومات
لجميع املوظفني الجدد.

الجنيس ( )2003وبيان االلتزام ( ، )2006اللذان يحددان هذه املعايري لكل من وكاالت األمم
الجنيس واالنتهاك
 66يرد يف املرفق  2نرشة األمني العام بشأن االستغالل
ّ
ّ
املتحدة والوكاالت غري التابعة لألمم املتحدة.

التحدّ يات

كثرياً ما يتم تهميش أنشطة الوقاية من قبل الجهات الفاعلة يف امليدان ألنها ال تستجيب عىل الفور

لحاالت الطوارئ (أي "غري منقذة للحياة").

العديد من أنشطة الوقاية هي مسؤوليات الوكاالت ،وليس لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أي

سلطة عىل إجراءات الوكالة.

ميكن لعدم وجود سياسات موحدة بني الوكاالت أن يجعل من الصعب تقديم سياسة واحدة واضحة

ضد االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس للمجتمع املحيل.

ال يوجد يف الوقت الحايل توحيد للمامرسات ملنع اعادة انتداب املخالفني يف برنامج التقييم

االسرتاتيجي ،كام أن الجهود املبذولة لتعزيز اإلجراءات املعيارية تعيقها سياسة الرسية وسياسات حامية

البيانات.

الوقـايــة
التوصيات

يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تدعو بشكل منتظم إىل أن تفي الوكاالت بالتزامات الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني القامئة
 والتي تشمل الوقاية  -وأن تكون متاحة ملساعدة الوكاالت عند الطلب.فيجب أن تقوم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بدور رائد يف أنشطة الوقاية التي تنطوي عىل التنسيق بني الوكاالت ،مثل تصميم رسائل املجتمع
و كتابة مدونة السلوك املشرتكة.
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أخذ زمام املبادرة يف إنشاء أدوات التوعية التعاونية التي تعكس جميع سياسات الوكاالت املشاركة فيام
يتعلق باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  .و يف الحاالت التي قد ال تكون فيها سياسة موحدة ممكنة ،يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية تجميع
وتثقيف االختالفات بني السياسات ،مع االستمرار يف الدعوة إىل أن وجوب أن تفي السياسات باملعايري الدولية الدنيا.

يف حني أن عمليات التوظيف بني الوكاالت ليست متامثلة يف الوقت الحايل  ،فقد أصدر مديرو اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت توصيات يف عام
 3102من أجل تخفيف مخاطر املسؤولية التي تأيت مع توظيف شخص لديه سوابق يف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس(املذكور أعاله).
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من اإلساءة واالستغالل الجنسيني
( )5102الذي عزز االلتزام بتعزيز االستجابات ملزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،يتضمن "جهوداً متضافرة لتفعيل توصيات منع إعادة توظيف
األفراد الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية من أجل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" .و ميثل البيان والتوصيات أدوات مفيدة للدعوة إىل تحسني
مامرسات املوارد البرشية بني الوكاالت األعضاء.
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الق�سم د .احلماية وامل�ساعدة

تعريــف
سبل كسب العيش هي وسائل لكسب العيش ،وتشمل قدرات الناس وممتلكاتهم ودخلهم وأنشطتهم الالزمة لتأمني رضوريات
الحياة .وتعترب سبل كسب العيش مستدامة عندما يتمكن الناس من التأقلم ضد الصدمات والضغوط و التعايف منها (مثل الكوارث
الطبيعية واالضطرابات االقتصادية أو االجتامعية) وتعزيز رفاه وأجيال املستقبل دون تقويض البيئة الطبيعية أو قاعدة املوارد .و
تعترب برمجة سبل كسب العيش مبثابة تعليم أنشطة توليد الدخل مثل الزراعة والتجارة وتربية الحيوانات ،مام ميكن املشاركني
ويحميهم من أن يكونوا عرضة إىل االستغالل لتحقيق مكاسب مادية.
موقع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،
www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/from-crisis-to-recovery/what-is-a-livelihood/

ﺗرﺗﺑط أﻧﺷطﺔ ﺳﺑل كسب العيش ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم عىل اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -وﺑﺎﻟﺗﺎﻲﻟ الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني-
متكني السكان املترضرين واﻟﺣد ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺿﻌف ﻋن طريق ﻧﻘل املهارات اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ للتسويق لفائدة السكان الضعفاء .و توفر برامج سبل
كسب العيش وسائل ملموسة للحد من قابلية التعرض للرضر عن طريق تعليم املهارات القابلة للتسويق وتوليد الدخل ومتكني الناجني من
التعايف ،ال سيام يف املواقع التي يشكل فيها الفقر عامل خطر كبري لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .إن الدعم االجتامعي و االقتصادي من
خالل سبل كسب العيش هو وسيلة للوقاية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وشكل من أشكال مساعدة الناجني.

من الرضوري أن تعرف
تتم معالجة اإلحالة إىل برامج سبل كسب العيش بشكل منفصل يف هذا الدليل ألنها إسرتاتيجية حامية تقع تحت كل من
الوقاية واملساعدة .ويف حني أنها ال تعد اسرتاتيجية الحامية الوحيدة املتاحة لـ آليات الشكاوى املجتمعية ،إال أنها حل قد حقق بعض
النجاح يف مشاريع مختارة .يجب تقييم اإلحالة إىل مرشوع كسب العيش مع اإلحالة إىل التدخالت األخرى التي تقلل من قابلية التعرض
للعنف املبني عىل النوع اإلجتامعي ،عىل سبيل املثال ،التدخالت يف مجال حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وتدخالت الحامية...إلخ.

الوقـايــة
إن توفري سبل كسب العيش ميكن أن يؤدي إىل تقليل التعرض لالستغالل الجنيس ،كجزء من استجابة شاملة تأخذ يف االعتبار عوامل الخطر
األخرى (مثل القوالب النمطية للنوع االجتامعي الضارة وانعدام األمن) .و يؤدي الربنامج اىل التمكني االقتصادي وزيادة االستقالل التي ميكن
أن تقلل من عوامل الخطر ألي عضو يف املجتمع .وهو أيضً ا منوذج مستدام ،ألن متلقي برنامج كسب العيش ميتلكون مهاراتهم الجديدة
ويعيدونها إىل املجتمع و /أو املواقع الجديدة .و باإلضافة إىل ذلك ،تخلق تجربة العمل املشرتك لتعلم مهارة ما ج ًوا مفتو ًحا حيث يصبح
املستفيدون مرتاحني للحديث بني بعضهم البعض يف إطار سياق اجتامعي جديد .و عند ظهور مشكلة أو شكوى ،ميكن لربامج سبل كسب
العيش أن تشجع عىل اإلبالغ ألن املشاركني سيكونون أكرث ارتيا ًحا لالنفتاح يف هذه املجموعة االجتامعية املرتابطة.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

كن متن ّب ًها

إن متكني املجتمعات املحلية الضعيفة ميكن أن يلعب دورا ً يف منع حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ولكن
هذا ال يقلل بأي حال من األحوال من مسؤوليات الوكالة ملكافحة السبب الجذري لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .فقد تحد
ُسبل كسب العيش من بعض عوامل الضعف التي قد تسهم يف إخضاع املستفيد لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ولكنها ال
تعفي سلوك الجاين بأي شكل من األشكال ،ويجب أال تستخدم أبدا ً لتشويه أو تحريف الدوافع الحقيقية لالستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس ،والتي تتمثل هي عامل اإلغاثة اإلنسانية الذين يختارون اإلساءة للمستفيدين .كام يجب وضع أولويات الوقاية يف استهداف
تغيري سلوك الجناة املحتملني وليس عىل تغيري سلوك الضحية .و يجب أن تكون برامج سبل كسب العيش جز ًءا من اسرتاتيجية الوقاية
الشاملة (عىل سبيل املثال ،مع رفع مستوى وعي املوظفني ،و/أو حامية الطفل ،و/أو برامج الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية)
املصممة ملعالجة أكرب عدد ممكن من عوامل خطر االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

مسـاعــدة
قد يكون دعم سبل كسب العيش شكالً مناسباً من أشكال املساعدة املبارشة لبعض الناجني ،خاصة البالغني الذين يتعرضون لالستغالل
الجنيس .و عند االستخدام ،يجب أن تكون اإلحالة إىل هذه املساعدة جز ًءا من مجموعة خدمات شاملة تتوافق مع االحتياجات الخاصة
للناجني .كام أنه من الرضوري تقديم املساعدة لكسب العيش بطريقة تحمي هوية الناجني وتحميهم من وصم العار ،وأن يجري رصدها
باستمرار لضامن عدم تعرض الناجني ملزيد من االستغالل واملخاطر نتيجة الختيارهم لربنامج كسب العيش.

من الرضوري أن تعرف
يف إطار نفس املخاوف املتعلقة بإنشاء نظام آلية الشكاوى املجتمعية
الخاص باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ال يُنصح باستخدام آلية الشكاوى
املجتمعية لتطوير برنامج كسب العيش الخاص فقط بالناجني من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس كجزء من حزمة املساعدة .فهذا الربنامج من شانه تحديد املشاركني
بسهولة ويحتمل أن يعرضهم للخطر .وبدالً من ذلك ،ينبغي أن تتضمن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية عند االقتضاء مامرسة
إحالة الناجني إىل برامج سبل كسب العيش املوجودة يف املوقع لضامن فوائد الربنامج
ملعرفة املزيد عن االرتــبــاط بآليات
املساعدة القامئة ،راجع فصل هذا الدليل مع التقليل إىل أدىن حد من وصمة العار .و ربط مسار إحالة املساعدة الخاص بـ آلية
حول "ضامن املساعدة الرسيعة واملالمئة تقديم الشكاوى املجتمعية بربامج سبل كسب العيش املوجودة مسبقًا وتجنب ازدواجية
ملقدمي الشكاوى والضحايا".
الجهود.
ملعرفة املزيد عن مخاوف الربمجة
الخاصة بـاالستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنسيني ،انظر فصل هذا الدليل حول
"نطاق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية".

تـأثيـر اجتمــاعي
يقيض األشخاص املشاركون يف مشاريع سبل كسب العيش التي تنطوي عىل جانب تعاوين وقتًا م ًعا يف األنشطة التي ال تولد الدخل فحسب،
بل وتوفر لهم أيضً ا الدعم النفيس واالجتامعي ومساحة آمنة وموثوقة للحديث عن مشاكلهم وتلقي املعلومات ومشاركة قصص إساءة
االستخدام واالستغالل إذا رغبوا يف ذلك .و مثل املجموعات الصغرية التي تركز عىل زيادة الوعي،
ملعرفة املزيد عن مجموعات الرتكيز
فقد توفر هذه التجمعات نقطة دخول موثوقة يتم من خاللها اإلبالغ عن حوادث االستغالل
 ،راجــع فصل هــذا الدليل حول
"التوعية للمجتمعات املترضرة".
الجنيس واالنتهاك الجنيس.
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مثال

يف دولو أدويف إثيوبيا ،بدأت وكالة واحدة بشكل مستقل برنامج سبل كسب عيش منخفض التكلفة باستخدام مواد
خردة من مشاريع اإلسكان القامئة لتعليم النساء بناء مقاعد ليقمن ببيعها بعد ذلك .وقد أفادت النساء أنهن كن يتمتعن بتعلم
املهارات الجديدة ويثمن الدخل الذي ولدته و ان كان قليال ،بينام يستمتعن بشكل خاص بالفرصة الجديدة لاللتقاء مع النساء
األخريات اللوايت يشاركن يف املخيم ملتابعة النشاط املجتمعي .و قد زاد الجو املشجع واملهارة املدرة للدخل من ثقتهن يف أنفسهن و
تعزيز شعورهن باالستقالل  ،وهو خطوة قوية يف الحد من قابلية التعرض لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

ال تعترب اإلحاالت إىل برامج سبل كسب العيش مناسبة يف جميع حاالت االستجابة .فعىل سبيل املثال ،يف املواقع التي تكون فيها
املقايضة بالجنس للحصول عىل املعونة غري مبارشة بسبب الفقر وإمنا بسبب الضغوط املجتمعية عىل النساء الشابات ،ال يعد التدريب عىل
املهارات استجابة موجهة .وﺑﺎﻟﻣﺛل ،حيث يكون اﻷطﻔﺎل أو اﻷﺷﺧﺎص املعاقني جسدياً أهدافاً
ملزيد من املعلومات حــول االستشارات
األساسية لالنتهاك  ،ﻗد ﻻ تكون ﺑراﻣﺞ تدريب املهارات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت األكرث ﺧطورة.
املحلية ،راجــع فصول هذا الدليل حول
"إرشاك السكان املترضرين" و "إرشاك
عند النظر يف دمج إحاالت سبل كسب العيش يف آلية الشكاوى املجتمعية ،ينبغي عىل
املنظامت غري الحكومية الوطنية ،ومنظامت
أصحاب املصلحة التشاور مع املجتمع واملنظامت املحلية لتحديد التطبيق العميل لربنامج
املجتمع املحيل ،وهياكل املجتمع".
اإلحالة هذه يف ذلك املوقع.

مثال

يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية والحامية من االستغالل و االنتهاك الجنيس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،ت ُظهر
سجالت الشكاوى أن غالبية إدعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس( )٪67تتعلق باألطفال ،واختارت اآللية عدم االرتباط بربنامج
كسب العيش  .و يف املقابل ،اختار آلية الشكاوى املجتمعية يف ميلكاديدا العمل مع مثل هذا الربنامج يف املوقع بعد إجراء دراسة
استقصائية أشارت إىل أن السكان املحليني حددوا اختالل التوازن بني الجنسني والفقر عىل أنهام يفضيان بشكل خاص إىل االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس.
و يف الحاالت التي تتضمنها آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،يجب أن تكون عملية إحالة األفراد إىل برنامج سبل كسب العيش محددة
بوضوح ورصاحة بني آلية الشكاوى املجتمعية والرشكاء املنفذين يف إجراءات التشغيل املعيارية املوحدة املعمول بها يف آلية الشكاوى
املجتمعية .كام يجب أن تنسق آلية الشكاوى املجتمعية مع قطاع تنظيم سبل كسب العيش يف املوقع لالتفاق عىل كيفية تلقي الربنامج
لإلحاالت من قبل آلية الشكاوى املجتمعية.

التحدّ يات

التوصيات

ال يعد الرباط بربنامج سبل كسب العيش أمرا إلزامياً لتوفري الوقاية واملساعدة من برنامج االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املبديئ ،ويجب

الوضع.

قم بإجراء تقييم للمخاطر قبل االرتباط بربنامج سبل العيش .قد ال يكون من املستحسن الربط بني برنامج كسب الرزق  -إن وجد يف مثل هذا

الجنيس واالنتهاك الجنيس" معيا ًرا واحدً ا فقط يف اختيار املستفيدين للربنامج.

الضعف .و ميكن اعتبار جميع املستفيدين من الضحايا املحتملني لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،لذلك يجب أن يكون "الناجي من االستغالل

واالنتهاك الجنيس فقط .و ذلك لتجنب وصم الناجي وألنه ميكن أن تفيد سبل كسب العيش املستفيدين عن طريق الحد من مجموعة واسعة من عوامل

يجب أن تربط آلية تقديم الشكاوى املجتمعية برامج سبل كسب العيش بربامج املساعدة األوسع نطاقاً ،وليست الخاصة بـ االستغالل الجنيس

بسبل كسب العيش جهداً يذكر.

 /آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مسؤوالً عن تنسيق اإلحالة إىل برنامج قائم ،بحيث يبذل أصحاب املصلحة الذين ال يعطون األولوية لإلحاالت املتعلقة

سيكون منسق الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني

إىل الربنامج حسب االقتضاء.

الدخل .ففي إطار برنامج أوسع ،ميكن لجميع األشخاص املحتاجني التقدم مبطالب ،وميكن إحالة مقدمي الطلبات املتعلقة باالستغالل و االنتهاك الجنيس

لن تضطر آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إىل القلق بشأن تلقي مطالبات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس االحتيالية فقط للوصول إىل فوائد توليد

يف برنامج ُسبل كسب العيش التي ال تكون مخصصة لضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (كام هو موىص به يف هذه املذكرة الخاصة) ،

الإحاالت �إىل برنامج �سبل العي�ش

نتيجة للفائدة االقتصادية الكامنة يف برامج كسب العيش  ،واجهت الربامج السابقة مشكلة

املستفيدين الذين قدموا مطالبات استغالل واعتداء جنيس مزورة ليك يتم تضمينها يف برنامج سبل

كسب العيش.

ميكن ألصحاب املصلحة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية عدم منح األولوية لربامج سبل كسب

العيش بسبب النشاط الزائد ،ال سيام كاسرتاتيجية الوقاية ،ألنه ال يعلق بانقاذ الحياة عىل الفور.

إن توفري برامج سبل كسب العيش للناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس فقط سيعرض

املشاركني للوصم الذي قد يصبح

مانعاً للناجني من االنضامم إىل سبل كسب العيش واألنشطة التمكينية األخرى...

يف بعض املواقع ،يتعرض األشخاص من الذين يتلقون مساعدة مادية لخطر االعتداء من قبل أفراد

املجتمع.

قد يفتقر موقع االستجابة إىل برامج سبل كسب العيش التي تفي مبعايري اإلرشاف  -عىل سبيل املثال،

معايري اختيار موضوعية ،ومطابقة األنشطة الحتياجات السوق املحلية ،إلخ.
استخدامه فقط عندما تثق آلية الشكاوى املجتمعية بأنها ستكون مفيدة للمجتمع.

١٢١

القسم هـ

رصد وتقييم
آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية املشرتكة

١٢٤
الق�سم هـ .ر�صد وتقييم �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

أفضل املامرسات
يجب أن يكون لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية نظام مطبق لتقييم أدائها مبا يتضمن فعاليات إلذكاء
الوعي وإجراءات للتعامل مع الشكاوى واتجاهات وأمناط شاملة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .واستنادا إىل
رصد وتقييم فعالية اآللية ،فعىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تشارك يف تعديالت الربنامج املنتظمة لضامن
صالحية النظام واستهدافه لالحتياجات املحلية.
يعترب الرصد والتقييم املنتظمني عنرصان أساسيان يف تقييم ما إذا كانت آلية الشكاوى تعمل وتتكيف بشكل صحيح مع السياق املحيل
الستخراج الدروس املستفادة وإجراء التحسينات الالزمة آللية تقديم الشكاوى املجتمعية والربمجة اإلنسانية ككل .وعىل بيانات الرصد
والتقييم أن تأيت من كل من املشاورات مع املجتمعات املحلية وكذلك من التحاليل اإلحصائية للشكاوى والفعاليات داخل آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية .ومن املهم إرشاك املترضرين من السكان يف كل من جمع املعلومات وتعديل الربنامج مبا أن رضاهم عن آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية واستخدامهم لها هو الدليل األسايس عىل نجاحها .وباملثل ،فمن املهم التعاون مع الوكاالت املشاركة حول مدى نجاح
دمج آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مع إجراءاتهم الداخلية ،بحيث تستمر آلية تقديم الشكاوى املجتمعية يف تلقي الدعم واالستدامة.

من الرضوري أن تعرف
عند إجراء تعديل للربنامج ،عىل الوكاالت األعضاء يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تكون واعية بشكل خاص عن
كيفية تعريض اآللية للمستهلكني للخطر عن غري قصد .كام يجب أن تضع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية يف اعتبارها أي عمليات
للربامج قد تكون وصمة عار عىل املشتكني/الناجيني.

تأمني تلقي الردود و التعليقات أثناء املراقبة
يجب أن تأيت مالحظات املستفيدين عىل جودة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية من املناقشات الجامعية التي تشجع االتصال عرب االتجاهني
واملشاركة الكاملة .كام يجب أن توفر آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أيضً ا وسائل إليصال ردود الفعل مجهولة املصدر لراحة أولئك الذين
يفضلون عدم تحديد هويتهم .و تنفذ استطالعات الرأي مثل هذه الوظيفة ،باإلضافة إىل إعطاء املستفيدين فرص إضافية لإلبالغ عن حاالت
أو حوادث.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

أدوات
•ميكن أن تكشف استطالعات الرأى عن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت (" )"KAPاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺑل أية ﻣﺑﺎدرة وأثناءها وبعدها
عن خط أسايس ميكن من خالله قياس التأثري بعد إعداد اآللية.
•ميكن أن تسفر استبيانات رضا املستفيدين أيضً ا عن معلومات مثينة لتهذيب أو تحسني أو الحفاظ عىل آلية الشكاوى.

إجراء التعديالت
ومع ذلك ،ال تتوقف عملية التقييم عند إجراء الرصد والتقييم الدقيقني .اذ تعتمد آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الفعالة عىل أخذ املعلومات
املكتسبة من تقييم اآللية واستخدام هذه املعلومات إلجراء التحسينات الالزمة يف ضوء البيانات وردود الفعل الجديدة.

مثال

يف املوقع التجريبي آللية تقديم الشكاوى املجتمعية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية  ،فان  ٪46من ضحايا االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس املعرفني كانوا من األطفال حتى نهاية عام  .2015و قد أجرت آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مسح اﻟﻣﻌرﻓﺔ
واﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت الذي كشف أن النساء والفتيات مل يكن لديهن فهم جيد آللية تقديم الشكاوى املجتمعية ومل يتم الوصول إليهن
بشكل فعال من خالل عمليات إذكاء الوعي حول االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وآليات اإلبالغ .من بعد ذلك ،بذلت آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية جهودا إضافية لتعزيز اللجان النسائية يف املخيامت وزيادة التدريب للنساء والفتيات.

أدوات

استخدم قوائم املراجعة ألنشطة التنفيذ والتدريب وما إىل ذلك لضامن إنجاز جميع املهام الالزمة لوضع وصيانة آلية
تقديم الشكاوى املجتمعية بطريقة موضوعية ويف الوقت املناسب .و متكّن قوائم املراجعة املكتملة أيضً ا من املحافظة عىل سجالت
واضحة ملا تم إنجازه ومن ِقبل من ،من أجل التقييم الحقًا .انظر مثال إىل "ورقة  HAPلرصد االستغالل والوقاية من إساءة املعاملة
واالستغالل الجنيس".

املساءلة
يحقق تعديل الربنامج السليم أكرث من مجرد الحفاظ عىل فعالية آلية تقديم الشكاوى املجتمعية .انه أيضا وسيلة قوية للمساءلة أمام السكان
املترضرين .إذا التمس أصحاب املصلحة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ردود الفعل و التعليقات عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
ومن ثم قاموا بإجراء تعديالت عىل أساس هذه التعليقات ،فهذا مؤرش قوي للمجتمع أن مدخالتهم تُحرتم وذات مغزى .أما الفشل يف النظر
اىل وتطبيق هذه التعليقات  -أو التواصل بشكل فعال مع أعضاء املجتمع املحيل عن أسباب عدم متابعة تعليقاتهم  -ميكن أن يؤدي إىل
انهيار الثقة وما يرتتب عليه من إحجام للمشاركة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية.

جماالت للمراقبة
هناك حاجة للرصد والتقييم ونتائج اعادة هيكلة الربنامج يف ثالثة مجاالت آللية تقديم الشكاوى املجتمعية:

 .1فعاليات إذكاء الوعي
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تقييم تأثري فعاليات إذكاء الوعي بحيث ميكن تكرار األساليب الفعالة وتحسني األساليب غري
الفعالة.
ميكن أن يساعد الحفاظ عىل سجالت بأنشطة إذكاء الوعي التي تُجرى يف املوقع عىل تعزيز فعالية واستدامة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية.
و كحد أدىن ،فان وجود سجالت آنية حول التدريبات املنعقدة ﺳيؤدي إﻰﻟ ﺗﻘﻠﻴﻞ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮد وﺗﺠﻨﺐ إرهاق املوظفني وزيادة املعلومات
عىل املستفيدين .كام سيشجع عىل االشرتاك يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية عىل املدى الطويل.

١٢٥

١٢٦

الف�صل الأول :الر�صد والتقييم مع تعديل الربنامج
الق�سم هـ .ر�صد وتقييم �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة
وبالنسبة إىل موقع يحتوي عىل صيانة قوية للبيانات ميكن مقارنة سجالت إذكاء الوعي بسجالت الشكاوى لتحليل تأثري دورات التدريب
وفعاليات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل املدى الطويل .كام ميكن أن تساعد النتائج يف تعديل الربنامج وتعزيز فعالية
آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بشكل عام.

نصائح
تعديل الربنامج� :إذا كان �أحد املواقع يتلقى �أحدا ًثا منتظمة للتوعية وت�ستمر حوادث اال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي يف تلك املنطقة ،و�/أو ال تظهر ا�ستبيانات امل�ستفيدين زيادة يف املعرفة ف�إن زيادة وترية الأحداث قد
ال يكون اجلواب ال�صحيح .عندها يجب على �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية النظر �إىل مزيد من عوامل اخلطر املتعلقة
باال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي املوجودة يف املوقع ،وتقييم ما �إذا كان يحتاج �إىل تعديل الر�سائل و�/أو اجلمهور
امل�ستهدف .وهذه فر�صة جيدة لت�شجيع �إ�شراك املجتمع املحلي يف برجمة �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية.
تذكــر :قد ت�ؤدي زيادة �أن�شطة التوعية �إىل زيادة يف تقارير اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي لي�س لأن عدد حوادث
ح�سنوا الو�صول �إىل/املعرفة عن �آلية ال�شكاوى.
اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �آخذ يف االرتفاع بل لأن امل�ستفيدين قد ّ
و �سوف ي�أخذ حتليل الإجتاهات ال�سليم يف االعتبار االرتفاعات يف التقارير التي تعك�س نتائج ناجحة لإذكاء الوعي (�أي زيادة
ا�ستخدام �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية).

مثال

منذ تاريخ تشغيل آلية الشكاوى يف املرشوع التجريبي لجمهورية الكونغو الدميقراطية وبداية أنشطة التوعية تلقت
آلية تقديم الشكاوى املجتمعية  41شكوى متعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف فرتة  8أشهر .و ال يشري هذا الرقم الصادم
إىل زيادة مفاجئة يف حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية  -فبعض هذه الشكاوى زعمت
وقوع حوادث تعود إىل عامني .بدال من ذلك ،يوضح هذا بشكل إيجايب أن آلية الشكاوى العاملة ميكن أن تتلقى أعدادًا غري متناسبة
من الشكاوى مبجرد علم املستفيدين بحقوقهم ومعرفتهم بكيفية الوصول إىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية.
ميكن أن يؤدي عدم وجود فهم شامل للتوعية بخصوص الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع إىل عدم الكفاءة يف تنفيذ
الربمجة ،مام يؤدي إىل عدم ثقة السكان املترضرين و تضييع املال واملوارد ،و يف نهاية املطاف  ،آلية غري مستدامة .و ان من أفضل املامرسات
يف جمع املعلومات استخدام استبيانات رضا املستفيدين واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت قبل وأثناء وبعد املبادرة .كام أن االستبيانات هذه
تسمح بتعليقات املستفيدين املبارشة حول تصورهم لفعالية اآللية ،أي عىل سبيل املثال ،أي من املامرسات تعترب مفيدة وأيها ال تفعل ذلك.

معلومة
محتويات االستبيان :

•ميكن أن ترتاوح األسئلة املتضمنة يف استبيانات رضا  /إدراك املستفيدين بني أهمية ما يعتقده به الشخص تجاه آلية الشكاوى فيام يتعلق
بحالتهم الشخصية وما إذا كانوا يشعرون بأن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية و/أو الوكالة املحققة توفرردود الفعل و التعليقات الكافية
عىل لشكاوى ،اىل مدى الرضا عن كيفية التعامل مع قضايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
•ميكن ألسئلة استبيان اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أن تقيس مدى فهم قنوات آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إلعداد
التقارير وتصورات أكرث مرتكبي االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واملواقف تجاه الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس .و يجب إجراء اختبارات املعرفة والتوعية يف وقت مبكر من عملية تنفيذ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إلنشاء
املعرفة األساسية من أجل املقارنة مع مرور الزمن .

نصائح

مع أنه من املهم جمع البيانات عن معرفة وتصورات املستفيدين يف عملية تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية،
فانه ميكن أن تتغري هذه اآلراء مبرور الوقت بالنظر اىل تفاعل املستفيدين مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية وما يطرأ من تغيري
عىل السكان .و من املهم أن يتم جمع املعلومات بانتظام اللتقاط التغيري يف املواقف وتنمية املجتمع.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ
يف حني أن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية قد تكرس استثامرات كبرية من الوقت واملوارد لتتبع تأثري زيادة التوعية عن الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس عند املجتمع املترضر إال أن تتبع زيادة وعي املوظفني هو إىل حد كبري دور الوكاالت التي تُجري دورات تدريبية
داخلية .و ما مل تتفق و اىل حني أن تتفق الوكاالت حول التدريب يف مجال الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يكون منسقا
بشانه يف املوقع ،فانه ستكون هناك مستويات مختلفة من الوعي حول الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عند موظفي مختلف
الوكاالت العاملة يف نفس املوقع .و حاليا ،ليس لدى العديد من الوكاالت نظام مراقبة منظم لتتبع تطور مواقف املوظفني و السلوك تجاه
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .و يجب أن تعمل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مع الوكاالت يف املوقع ملراقبة وتتبع نتائج دورات
تدريب املوظفني من أجل الحفاظ عىل رؤية شاملة للمعرفة يف املوقع وتجنب ازدواجية الجهود وملء أي فجوات معرفة ملحوظة.

معلومة
تقوم العديد من الوكاالت ب�إجراء دورات تدريبية على احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
ب�شكل مثري للإعجاب ملوظفيها .ما هو مطلوب الآن هو ر�صد ما �إذا كانت هذه التدريبات لها الت�أثري املطلوب :تغيري يف
ال�سلوك ي�ؤدي �إىل الق�ضاء على حوادث اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف نهاية املطاف .و يجب �أن تكون الدورات
التدريبية م�صممة ح�سب ال�سياقات املحلية و�أن ت�شرح �سيا�سات احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
للوكالة ب�شكل وايف و�أن تكون العواقب عن االنتهاكات فعالة  -وميكن �أن ي�ساعد الر�صد والتقييم يف حتديد ما �إذا كانت
التدريبات تعمل من خالل مراقبة حت�سني الوعي.
استنادًا إىل املعلومات املستقاة من الحفظ القوي للسجالت وتتبع البيانات والتواصل مع أصحاب املصلحة ،ميكن آللية تقديم الشكاوى
املجتمعية تعديل برامجها لضامن استمرار صالحية فعاليات إذكاء الوعي وملئها لفجوات املعرفة و أنها تدار إ من خالل استخدام طرق
مناسبة اجتامعيا.

 .2التعامل مع الشكاوي
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مراجعة ما إذا كانت اآللية تحافظ عىل األطر الزمنية و اإلجراءات املوضحة يف إجراءات التشغيل
املوحدة ( )SOPالخاصة بها بانتظام.
إن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية هي نظام مراقبة ذايت وبالتايل فإنه يتحمل مسؤولية ضامن ذلك بشكل منتظم وأن يقوم مبهامه الخاصة
بكفاءة .فبينام تفقد اآللية السيطرة املبارشة عىل الشكاوى مبجرد إحالة االدعاء إىل الجهة املعنية للمتابعة ،فان هناك عدة إجراءات ميكن ويجب
عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية رصدها .ان أكرث الجوانب أهمية يف معالجة الشكاوى هو ضامن احرتام األطر الزمنية وأن الشكاوى تنقل
إىل الكيان املناسب وأن املشتكني/الناجني يتلقون ردود فعل و تعليقات ذات معنى.

األطر الزمنية
يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تقييم ما إذا كان يتم اتباع اإلجراءات داخل األطر الزمنية املحددة يف إجراءات التشغيل املوحدة
آللية تقديم الشكاوى املجتمعية  -بانتظام مبا يف ذلك احالة االدعاءات وإحالة املستفيدين للمساعدة ومسؤوليات اإلبالغ .ومن الواضح أن
إحالة االدعاءات يف الوقت املناسب هي خطوة مهمة يف املساءلة تجاه كل من املستفيدين والوكالة املعنية ،ولكن جميع األطر الزمنية ذات
مغزى .ان التأخري املنتظم يف وظائف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية عىل الرغم من أنه يبدو صغريا أو غري ضار ،قد يعكس قضايا أكرب
ويجب عدم تجاهله.

معلومة
الت�أخري يف معاجلة ال�شكاوى ميكن �أن يكون م�ؤ�شرا على م�شاكل �أكرب يف الآلية مثل نق�ص املوارد الب�شرية
�أو حتى الف�ساد بكل ب�ساطة .و يجب �أن يكون التحقيق يف �سبب الت�أخري جز ًءا من املراقبة والتقييم املنتظمني لآلية تقدمي
ال�شكاوى املجتمعية.

١٢٧

١٢٨

الف�صل الأول :الر�صد والتقييم مع تعديل الربنامج
الق�سم هـ .ر�صد وتقييم �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

الإحاالت

يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مراقبة وصول الشكاوى فعليًا إىل الوحدة املعنية بالوكالة املكلفة بالتحقيق يف االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس  67وأن يتم إغالق الحاالت يف غضون إطار زمني مناسب .فبمجرد إحالة الشكاوى إىل الوكالة تعتمد آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية عىل الوكالة املعنية لتلقي بيانات حول حالة الشكوى ويجب أن توثق جميع هذه بيانات حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس التي تتلقاها حتى يكون لآللية نظرة شاملة عىل تطور الشكاوى يف املوقع .و هذه النظرة العامة رضورية للحفاظ عىل املساءلة
الخاصة باآللية تجاه السكان املترضرين ويف نطاق أوسع ،لتحسني ثقافة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع من خالل
الدعوة املطلعة لتحسني مامرسات التعامل مع الحاالت.

أدوات

يعترب التقييم الذي يجرى يف منتصف املدة مامرسة معيارية لتقييم فعالية و/أو نجاح الربنامج بعد نشاطه لفرتة زمنية
محددة .و ميكن آللية تقديم الشكاوى املجتمعية أن تقيس عملية اإلحالة الخاصة بها بهذه الطريقة.
وباعتبارها اآللية التي تدعم التعاون بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ينبغي عىل آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية تنسيق ردود الفعل و التعليقات لتصل إىل الناجني/املشتكيني والحفاظ عىل نظرة عامة عن العدد اإلجاميل من الحاالت الجارية يف
موقعها .و من الصعب ترتيب معلومات مح ّينة عن وضع الحاالت بالنظر اىل عدم وجود ردود فعل و تعليقات من وحدات التحقيق التابعة
للوكاالت .ومع ذلك ،فانه  ،يجب أن تشجع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الوكاالت أن تقوم إىل أقىص قدر ممكن وبالتنسيق مع سياسات
وإجراءات التحقيق الداخلية عىل توفري املعلومات التالية:

ردود الفعل املرغوب فيها من الوكاالت:
1.1متى تلقت وحدة التحقيق التابعة للوكالة الشكوى؛
2.2متى/إذا بدأ التحقيق أو تم تحديد أن أساس الشكوى غري كاف للقيام باالجراء ؛
3.3متى انتهى التحقيق؛
4.4نتائج التحقيق؛ و
5.5متى  /إذا تم تقديم النتيجة (أو أي معلومات) للناجني.
إجراءات العمل العاملية املوحدة بشأن التعاون بني الوكاالت يف آليات تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة والتي تم االتفاق عليها بني الوكاالت عىل
مستوى املقر الرئييس تشجع الوكاالت املشاركة عىل تزويد آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بهذه املعلومات األساسية حول وضعية الحالة.

يجب أن تحتفظ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بسجالت حول جميع الشكاوى التي تتلقاها مبا يف ذلك الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس.ليك يكون لدى السكان املترضرين الثقة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية يجب أن يتم تقييم وتسجيل ونقل
جميع الشكاوى التي يتم إبالغها بها إىل الوكالة أو الكتلة املعنية للمتابعة وليس فقط ألولئك الذين يدّعون االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس .لذا فإن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس-آلية تقديم الشكاوى املجتمعية لديها مصلحة خاصة يف تتبع كيفية معالجة
الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ليك تتم رصد النظام ككل من أجل االمتثال ملعايري املساءلة.

من الرضوري أن تعرف
بالنظر اىل أن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية سوف تتلقى حتام شكاوى بشأن قضايا غري متعلقة باالستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ،فإن مستوى املتابعة وردود الفعل املمنوحة للمستفيدين بشأن جميع الشكاوى سينعكس عىل جودة آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية يف أعني املجتمع .و إذا كان لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية القدرة وخاصة إذا اختارت اللجنة التوجيهية إنشاء آلية
مساءلة واسعة النطاق بدال من آلية مخصصة فقط لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،فيجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية رصد
املتابعة لدى الوكالة للشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
الجنيس
 67تقوم اإلجراءات التشغيلية العاملية املوحدة للتعاون املشرتك بني الوكاالت يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بإصدار تعليامت ملنسق الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس مع طلب لتأكيد االستالم  ،وتشجيع الوكالة إلرسال
الجنيس واالنتهاك
الجنيس /آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ملرافقة جميع اإلحاالت املزعومة للتحقيق باالستغالل
واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
تأكيد بأن االدعاء تم استالمه وأنه ال يوجد أي إجراء آخر مطلوب من منسق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية خالل يومي عمل.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

ردود الفعل /التعليقات

يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أيضا أن ترصد وصول ردود فعل كافية اىل املستفيدين بعد مواجهتهم اآللية .كام ينبغي أن تكون
ردود الفعل /التعليقات ا للمستفيدين أولوية بالنسبة آللية تقديم الشكاوى املجتمعية باعتبارها مسألة بناء ثقة ومساءلة سواء إىل الشاكني
أو الناجني أو األفراد الذين يبحثون عن معلومات عن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .كام يجب أن تتبع عملية رصد وتقييم
آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ما إذا كانت اآللية توفر اتصاالت متابعة منتظمة وكافية مع املستفيدين الذين تتفاعل معهم.

نصائح

االحتفاظ بسجالت قوية إلحاالت الشكاوى املقدمة والتحديثات املتعلقة بوضعية الحاالت الواردة سيسمح آللية تقديم
الشكاوى املجتمعية بتقديم ردود فعل /تعليقات فعالة وشاملة للمستفيدين املعنيني.
بعد تقييم التزام آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بإجراءات التعامل مع الشكاوى يجب عىل اآللية أن تأخذ بعني االعتبار أين يقل أداءها
وأن يتم تعديله وفقًا لذلك.

 .3اتجاهات وأمناط االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
يسمح رصد حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ألصحاب املصلحة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مبراقبة اتجاهات وأمناط
االستغالل و االنتهاك داخل موقع ما وإجراء تعديالت مستهدفة عىل أساس احتياجات املجتمع املترضر.
يجب أن يتم جمع البيانات وتحليلها بشأن حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بذكاء وأن يتم استخدامها بنحو فعال .اذ ان العديد
من املنظامت والربامج لديها مامرسات مبسطة لجمع بيانات الرصد والتقييم .و يكمن الحل يف تقييم تلك البيانات بشكل صحيح وتطبيق
الدروس املستفادة إلقامة التعديالت الالزمة ملعالجة نقاط ضعف الربنامج .فعمليات الرصد والتقييم ميكن  -عىل سبيل املثال  -أن تكشف
عن عوامل محددة للخطر والضعف التي ميكن معالجتها من خالل تحسينات مستهدفة لآللية و/أو برامج املساعدة املحددة يف املوقع .و
ميكن أن يشري فهم أمناط حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف منطقة ما إىل أصحاب املصلحة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
ملاذا يوجد استغالل جنيس وانتهاك جنيس يف منطقتهم املعينة ليك يتم تنفيذ األنشطة التي من شأنها أن تحد من املخاطر.

من الرضوري أن تعرف
إذا كانت الطريقة غري فعالة فتوقف عن استخدامها :يجب �أن تت�أكد �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية من
�أن معلومات الر�صد والتقييم يتم �إر�سالها �إىل ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين ميكنهم �إجراء التعديالت الالزمة على
الربنامج� .سواء كان ذلك من�سق احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي�/آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية �أو
ر�ؤ�ساء الكتل يف املواقع �أو ر�ؤ�ساء بعثات اجلهات املعنية امل�شاركني يف �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية  ،ف�إن �آلية تقدمي
ال�شكاوى املجتمعية تتحمل م�س�ؤولية تبادل بيانات الر�صد والتقييم مع الأطراف املعنية حتى يكون التعديل الفعال للربنامج
اجلديدة،خ�صو�صا على املدى الطويل ،لن يكون بامكانها
ممكنا .كما �أن الآلية التي تعجز عن التكيف مع املعلومات
ً
ا�ستهداف ق�ضايا اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف املوقع ب�شكل فعال.
الخطوة األولية يف تقييم اتجاهات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس هي ضامن جمع البيانات بفعالية .فالبيانات املرصودة ينبغي أن
تتضمن وترية عملية اإلبالغ وأنواع الشكاوى الواردة واملساعدة املقدمة إىل الشاكني/الناجني وأي معلومات عن شكاوى أخرى ميكن أن
تساعد آلية تقديم الشكاوى املجتمعية لبناء رؤية شاملة لقضايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع .فجميع البيانات عن الشكاوى
الواردة يجب أن تفصل عىل أساس الجنس والفئة العمرية ونوع الشكوى وعوامل أخرى ذات الصلة لفهم التأثري عىل مجموعات محددة
ويف مواقع معينة.
و يجب جمع البيانات يف منوذج موحد .و بالنظر اىل التنسيق بني وكاالت متعددة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية واإلدخاالت التي
تحدث عرب مواقع مختلفة فيجب أن تضع جهود لتوحيد تقارير البيانات وذلك للمكّن من اجراء مقارنات البيانات اإلقليمية والوطنية .فبدون
بيانات ثابتة وشاملة فإنه ببساطة ال ميكن فهم نطاق املشكلة وإنشاء خط أساس ميكن من خالله تصميم التدخالت وقياس أثرها أو تحديد
اتجاهات منذرة بالخطر .و ميكن آللية تقديم الشكاوى املجتمعية التي تكون فيها الوكاالت األعضاء ملتزمة بنشاط ومامرسات قوية لتتبع
البيانات أن توفر عال ًجا لهذه املشكلة عن طريق إنشاء آلية ذات منوذج تقارير مشرتك وتقاسم البيانات لفهم املدى الكامل لالستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس يف منطقة ما.

١٢٩

١٣٠

الف�صل الأول :الر�صد والتقييم مع تعديل الربنامج
الق�سم هـ .ر�صد وتقييم �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

كن متن ّب ًها

يعترب عدم وجود بيانات شاملة ومتسقة حول حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مشكلة متكررة .و ميكن
للوكاالت الفردية توثيق شكاوى املستفيدين ضدهم لكن ناد ًرا ما يتم مشاركة هذه املعلومات أو تجميعها مع بيانات الوكاالت
األخرى .و ال يتم توحيد نوع البيانات التي يتم جمعها .و يجب أن يتم تدريب موظفي التنسيق يف الوكاالت األعضاء يف آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية الذين يتلقون شكاوى بطرق شخصية بشكل مناسب عىل كيفية ملء مناذج تقارير الحوادث املوحدة بحيث
تكون البيانات التي يتم جمعها داخل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية متسقة.

معلومة
يجب �أن تكون جميع البيانات التي يتم م�شاركتها داخل وخارج �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية جمهولة
امل�صدر �إىل �أق�صى حد ممكن ل�سالمة امل�شتكني/الناجني ويجب على الأ�شخا�ص الذين لديهم �إمكانية الو�صول �إىل
معلومات ح�سا�سة ب�ش�أن ال�شكاوى توقيع اتفاقيات �سرية.

منصة التقارير املشرتكة ()CRP
تعترب منصة التقارير املشرتكة أداة للرصد والتقييم تم تطويرها كجزء من املرشوع التجريبي للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  -آلية تقديم الشكاوى املجتمعية لعام  .2015 -2013وهي قاعدة بيانات تُستخدم لتسجيل وتتبع
جميع الشكاوى الواردة وإحاالت الناجني إىل مقدمي خدمات املساعدة وإحاالت إدعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل وحدات
التحقيق وردود الفعل اىل الناجني .فهي يسمح آللية تقديم الشكاوى املجتمعية بتوحيد عملية جمع بياناتها وتنظيم الحاالت وتحديثها عند
ظهور معلومات جديدة .كام تراقب املنصة أنشطة التوعية للموظفني وأعضاء السكان املترضرين وتسجل املعلومات التي تم جمعها حول
تأثريها عىل املعرفة وتغيري السلوك .و ميكن ملوظفي آلية تقديم الشكاوى املجتمعية استخدام منصة التقارير املشرتكة لتحديد املواقع التي
لها نتائج قوية يف إذكاء الوعي ومقارنتها مع تلك التي ليس لديها ذلك وإجراء تحسينات موجهة .وعىل سبيل املثال ،قد يحتاج موقع يحتوي
عىل العديد من الفعاليات ولكن مع مستويات وعي ضعيفة إىل تبديل رسائله لتكون أكرث مالءم ًة من الناحية الثقافية.

معلومة

تحتاج جميع معلومات الشكاوى املسجلة يف موقع فعيل اىل احتياطات رسية.
وباملثل فإن املعلومات املخزنة عىل االنرتنت تتطلب حامية رسية فريدة من نوعها و تقييم
لالمتيازات وقضايا الحصانات .و عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية التي لديها الرغبة يف
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشكاوى أو طلب قاعدة بيانات مستهدفة ملنصة التقارير
املشرتكة أو مناقشة خيارات تخزين البيانات اآلمنة األخرى االتصال بفرقة العمل املعنية باملساءلة يف اللّجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت ومكتب املساعدة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل .helpdesk-aap-psea@unhcr.org
للمزيد من املعلومات عن اإلحالة
إىل الخدمات ،راجع الفصل املعنون
"ضــان مساعدة رسيعة ومالمئة
ملقدّمي الشكوى والضحايا".

التواصل ثنايئ االتجاه بني منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  /آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية والجهات القامئة بالتنسيق
يكون املنسق الشخص املوجود يف املوقع الذي لديه أوسع رؤية شاملة لقضايا واتجاهات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .ويف معظم
األحيان ،تتكون جهات التنسيق لوكاالت آلية تقديم الشكاوى املجتمعية  -خاصة تلك التي تقوم بأنشطة التوعية  -من األشخاص الذين
يقومون بالتواصل شخص ًيا و بصفة منتظمة مع املستفيدين.كام أنه من املهم أن يتم تقاسم املعرفة عن الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس بني هذه الجهات الفاعلة .و يجب أن تتقاسم جهات التنسيق االنطباعات املبارشة وتعليقات املجتمع مع املنسق وعىل
املنسق مشاركة املعلومات مجهولة املصدر عن أمناط واتجاهات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع بحيث ميكن ملمثيل الوكاالت
األعضاء املشاركة التشارك يف الردود املستهدفة واملراسلة املستنرية.

اجلن�سي� :آل ّيات تقدمي ال�شكاوى املجتمع ّية امل�شرتكة
اجلن�سي واالنتهاك
املعني باحلماية من اال�ستغالل
دليل �أف�ضل املمار�سات
ّ
ّ
ّ

ما يجب القيام به بشأن اتجاهات البيانات
يعترب تحديد اتجاهات وأمناط االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أمرا رضوريا لتحسني الربنامج املستهدف .و من خالل باستخدام جمع
البيانات املوحدة وخلق رؤية شاملة لقضايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ميكن آللية تقديم الشكاوى املجتمعية تحديد الجهات
الفاعلة التي ستقوم بطلبها لضامن استجابات هادفة (عىل سبيل املثال معالجة مخاطر االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف قوائم
الضعف) .وعىل سبيل املثال ،يف حني أنه من املهم استشارة وتدريب منسقي الكتل من بداية عملية تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية،
فانه يجب أن ت ُعزز مشاركة الكتل ذات الصلة إذا أظهرت عملية الرصد والتقييم نشاط استغالل جنيس وانتهاك جنيس غري متناسب أو متزايد
يف مواقع توزيع الغذاء عىل سبيل املثال .و تعترب آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املسؤولة عن إبالغ
ملعرفة املــزيــد عــن تدريب
املمثلني من مختلف الجهات املسؤولة الفاعلة يف املوقع عندما يحدث االستغالل الجنيس واالنتهاك
مجموعة املــنــســقــن راجــع
الــفــصــول "إرشاك الــوكــاالت
الجنيس يف منطقة تقع تحت مسؤوليتهم .و يجب أن ال تتضمن املعلومات بخصوص الشكوى التي يتم
اإلنسانية "و "موظفو الشؤون
مشاركتها أي تفاصيل رسية و/أو حساسة عن الحاالت.
اإلنــســانــيــة :الــتــدريــب وبناء
القدرات " يف هذا الدليل.

معلومة
يجب ان ال يقوم حتليل اجتاهات اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي فقط بتحديد فعالية �أﻧ�ﺸﻄﺔ �آلية
تقدمي ال�شكاوى املجتمعية وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬ �أن يق ّيم ﻣﺎ �إذا كانت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻤﻟ�ﺴﺎﻋﺪة ﺗ�ﺴﻬﻢ يف خطر اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك
اجلن�سي .على �سبيل املثال ،قد يتم ترك الأفراد املحتاجني للم�ساعدة عر�ضة لال�ستغالل �إذا كانوا غري م�ؤهلني للح�صول
على امل�ساعدات ب�سبب هزالة معايري اال�ستهداف املطبقة  .و يجب �أن تعمل �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية مع من�سقي
الكتل الرئي�سية الكت�شاف �أين يحتمل �أن تعر�ض �أن�شطة الربنامج امل�ستفيدين للخطر وتعديل الربامج وف ًقا لذلك.
باإلضافة إىل القضايا التي تم اإلبالغ عنها إلجراء تحسينات محددة ،فانه ﻳﻨﺒﻐﻲ تشارك البيانات مجهولة املصدر عن حوادث واتجاهات
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ﻣﻊ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ والكتل املعنية ووحدات التحقيق التابعة للوكاالت األعضاء وهيئات اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املركزة عىل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ليكونوا عىل علم مبستوى ونطاق االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس يف بيئة استجابة إنسانية معينة وميكنهم االستجابة لها .كام أنه يجب حذف جميع التفاصيل التي من املحتمل استخدامها
لتحديد مقدمي الشكاوى والناجني و/أو مواضيع الشكاوى قبل مشاركة االتجاهات العامة.

من الرضوري أن تعرف
يجب أن تعقد آلية تقديم الشكاوى املجتمعية اجتامعات منتظمة مع أصحاب املصلحة إلنشاء منصة ميكن من خاللها
تحديد اتجاهات التقييم االسرتاتيجي للبيئة ومناقشتها .و ميكن أن تكشف املناقشات التفاعلية عرب الجهات الفاعلة املشاركة عن
األمناط وأن تحدد الفجوات والحلول بشكل أفضل من أي برنامج إلكرتوين أو مخطط.
قد تشري الشكاوى املتعددة حول املوظفني من وكالة واحدة إىل أن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أصبح مشكلة مؤسسية لتلك الوكالة.
و ال يكمن الحل يف أن تتوقف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية عن العمل مع تلك الوكالة مبا من شانه أن يعرض قدرة آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية عىل العمل للخطر بشكل ملحوظ .فآلية تقديم الشكاوى املجتمعية هي داعية إلتباع أفضل املامرسات يف منع ومعالجة االستغالل
واالنتهاك الجنسيني ،وهي تعمل عىل بناء قدرات أعضائها و تعزيز املساءلة اإلنسانية .و عندما تواجه ما يبدو أنها سلوكيات مؤسساتية
لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  ،فيجب أن تركز آلية تقديم الشكاوى املجتمعية جهودها عىل الدعوة للحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس وأنشطة الوقاية والدورات التدريبية التي تستهدف تغيري السلوك.
كام يجب عىل أصحاب املصلحة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أن يتذكروا أن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس هو يف أساسه قضية
مساءلة إنسانية حيث يختار املوظف الفرد انتهاك حقوق املستفيد وكذلك سياسات وكالته ومدونة قواعد السلوك الخاصة بها .فالوكالة التي
وظفت الجاين هي يف أفضل وضع لوقف اإلساءة من خالل إنفاذ مدونة سلوكها وردع املزيد من سوء االستخدام من خالل سن إجراءات
تأديبية ضد الجناة الذين ثبت ادانتهم .لذلك فان جزءا من تعديل الربنامج يجب أن يتمثل يف تحديد مجاالت املشاكل ضمن البنية التحتية
الكاملة آللية تقديم الشكاوى املجتمعية والدعوة إىل الوكاالت بأن يقوموا بالتعديالت الخاصة بهم داخليًا.

١٣١

التحدّ يات

الغعل /التعليقات بشأن وضعية الحالة.

التوصيات

إجراءات التشغيل العاملية املوحدة للتعاون ما بني الوكاالت يف آليات تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة يف امللحق  ،3وأن تتضمن معايري أدىن لردود

يف غياب قواعد مشرتكة ،ستظل الوكاالت بحاجة إىل وضع إجراءات مشرتكة للمشاركة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية والتي ينبغي أن تستند إىل

و تسهيل رصد الشكاوى.

يجب أن تدعو آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الوكاالت املشاركة إىل تطوير واعتامد قواعد السلوك املوحدة لتكملة القواعد الداخلية الخاصة بها

اإلبالغ عن الشكاوى ،يجب عىل اآللية أن تقدم وبشكل دائم وسائل تلقي تعليقات الربمجة التي ميكن الوصول إليها من قبل املجتمع بأكمله.

عند جمع املعلومات مع املستفيدين ،يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مراعاة مستويات محو األمية و حواجز اللغة .و عىل غرار قنوات

الجنيس املبلغ عنها و/أو املحقق فيها وعن التدابري التأديبية املتخذة إن وجدت مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية.

يجب عىل أصحاب املصلحة يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الدعوة داخل وكاالتهم لتبادل اإلحصاءات عن حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك

املعلومات بطرق مفيدة.

أن تعمل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية باستمرار عىل تطوير عالقات عمل ما بني الوكاالت قامئة عىل الثقة املتبادلة واالحرتام واملساءلة لتسهيل مشاركة

بروتوكوالت واضحة لجمع البيانات وتبادل املعلومات بني الرشكاء بحيث تكون البيانات التي يتم تلقىيها موثوق بها ومتسقة .باإلضافة إىل ذلك ،يجب

يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تجميع وتقييم االتجاهات عىل قدر اإلمكان حتى لو كانت البيانات مفقودة .كام يجب أن تتطور

الر�صد والتقييم وتعديل الربنامج

ال يرتتب عىل الوكاالت تبادل املعلومات عن التحقيق يف الحاالت أوالرتتيبات التأديبية املتخذة  -إن

وجدت  -مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية .فقد ال تتلقى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تفاصيل

القضية مثال عندما يتم تقديم الشكوى مبارشة اىل الوكالة املعنية ،مبا من شانه أن يخلق ثغرات يف رصد

االتجاهات العامة والحالة الحقيقية الخاصة باألمن والحامية يف املوقع.

تواجه عدديد الطرق املتعلقة بتقديم ردود فعل /تعليقات املستفيدين إىل آلية تقديم الشكاوى

املجتمعية املشرتكة تحديا يتمثل يف أن أعدادا كبرية من املستفيدين أميني .فعىل سبيل املثال ،لطرح

مشغل يتمثل يف برمجة مجهولة عن طريق صندوق اقرتاح ،فإن عىل الشخص االعتامد عىل وسيط لكتابة

الشكوى مام يثري قضايا محتملة عن الرسية والوصم .و ميكن لهذا التأثري أن مينع املستفيدين من تقديم

ردود الفعل /التعليقات وبدوره يحد من تعديل الربنامج بناء عىل تأثري املجتمع.

يرتتب عىل غياب قواعد السلوك املوحدة وعملية استقبال الشكاوى املوحدة باإلضافة اىل عدم

الحفاظ عىل نفس املحققني مشكلة تتعلق بالرصد املوحد.

١٣٢

التحدّ يات

التوصيات

من تحدي التغيري الطبيعي يف املوظفني .و يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أيضا التأكد من وجود مالحظات تسليم صحيحة عند مغادرة

ان من شان التدريب املنتظم واملتسق للقامئني بالتنسيق حول أهمية وكيفية تنفيذ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية للرصد والتقييم أن يخفف

املستفيدين يف املواقف التي تواجه تحديات التواصل.

يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية تخصيص موارد مالية وبرشية كافية لالتصاالت واستكشاف الخيارات اإلبداعية ملالحظات

مؤرشات الرصد محددة ويتم نقلها أثناء التدريب بحيث يفهم جميع املستخدمني ما الذي يتم رصده وأهمية الرصد.

يجب أن تكون أدوات الرصد سهلة االستخدام ويجب أن تكون اإلجراءات واضحة ويتم نقلها إىل جميع املستخدمني .كام يجب أن تكون

وفقا لربوتوكوالت واضحة لجمع ومشاركة البيانات لضامن عدم اغفال املعلومات ذات الصلة عىل أي مستوى.

بفاعلية .كام يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إنشاء هياكل مراقبة عىل مستويات مشرتكة بني الوكاالت واملستويات التنظيمية واملجتمعية

يجب أن يكون آللية تقديم الشكاوى املجتمعية قنوات إبالغ وظيفية وهياكل إلذكاء الوعي قبل أن تتمكن من تقييم االتجاهات واألمناط

املتنافسة.

للتمويل إذا لزم األمر.كام يجب بوضوح تفويض األدوار واملسؤوليات لتحليل االتجاهات من أجل معالجة الجداول املزدحمة وأولويات العمل

تحتاج آلية تقديم الشكاوى املجتمعية إىل تكريس املوارد املالية والبرشية الكافية ملراقبة و تقييم االتجاهات والدعوة مع الوكاالت املشاركة

الر�صد والتقييم وتعديل الربنامج

تتطلب املحافظة عىل السجالت موارد مالية وموظفني وقد تكون كلتاهام محدودتني .و يواجه

موظفو آلية تقديم الشكاوى املجتمعية جداول زمنية ضيقة وأولويات متنافسة مام يعني نزع األولوبة

عن عملية رصد البيانات..

تكمن قوة نظام املراقبة بقدر البنية التي تسجل البيانات .ويؤدي عدم وجود هياكل فعالة لجمع

الشكاوى وإذكاء الوعي إىل تحليل بيانات ضعيف و/أو غري دقيق.

قد يؤدي ضعف اإلنرتنت وخدمة الهاتف وغريها من املشاكل املرتبطة بالتواصل عرب االتصاالت إىل

إبطاء عملية الرصد وإضعاف مشاركة املعلومات.

ميكن أن يؤدي التغيري يف املوظفني إىل موظفني غري مدربني يعيقون جودة

واستدامة الرصد باإلضافة اىل فقدان املعرفة املؤسسية التي من شأنها أن تعوق التعديالت الذكية يف

الربنامج.
القامئني بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية للموقع.

١٣٣

امللحقــات
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الجدول املوجز:
أفضل املمارسات والنتائج

الت�صميــم
م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة
ارجع �إىل
الف�صل

امللحق 1

امللحق 2

النتيجة

عية املشرتكة يف امللحق 3

امللحق 3

تصبح لدى الحكومة معرفة بآلية
الشكاوى املجتمعية وتشارك بها

تصبح تفاعالت آلية الشكاوى
املجتمعية مع الحكومة املضيفة أبسط
وفعالة

يصبح املجتمع املتأثر متفاعالً مع
آلية الشكاوى املجتمعية وتلبي اآللية
احتياجات املجتمع

امللحق 4

امللحق ١

الن�شـــــــاط

 تواصل مع الوكاالت اإلنسانية لتشجيع االشرتاك يف آلية الشكاوى املجتمعية -ناقش مع رؤساء املكاتب املحلية ما ميكن توقعه كوكالة عضو مشاركة يف آلية الشكاوى املجتمعية

 تشاور مع منظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية الوطنية لتحديد: oاألشخاص  /املجموعات املحلية املناسبة لالجتامع بها
 oاملجموعات التي يجب أن تشارك يف متارين املسح ،و
 oالهياكل املحلية املعنية للمشاركة يف تصميم وتشغيل آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة

 تأكد من أن املسؤولني الحكوميني املعنيني يدركون غرض ونطاق آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة ودور أصحاب املصلحة قم بتوضيح أن آليات الشكاوى املجتمعية ال تقوم بالتحقيق ما مل تطلب بذلك رصاحة الوكالة التي توظف املرتكب املزعوم لسوء السلوك -قم بتزويد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻤﻟﻀﻴﻔﺔ ﻤﺑﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﻰﻠ اﻷدﻟﺔ ﺣﻮل ﺳﺒﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻰﻟ آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة

 قم بإنشاء منصب يف آلية الشكاوى املجتمعية معني بالتواصل مع الحكومة والذي يعمل مبثابة جهة اتصال مخصصة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيسداخل الحكومة املحلية
 ﺷﺟﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ املحلية ﻋﻰﻠ تقديم اﻟﺗزاﻣﺎتهااﻟﺧﺎﺻﺔ بها بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس -قم بفهم متطلبات إعداد التقارير الحكومية وإجراءاتها الخاصة باالجتامعات واالتصاالت ومدى مشاركتها املقصود يف آلية الشكاوى املجتمعية

-

-

قم بإجراء تفاعل منسق وهادف مع املجتمع املترضر إلنشاء آلية شكاوى مجتمعية تراعي الحساسية الثقاف ًيا و تكون فعالًة ومستدا ًمة
تأكد من أن آلية الشكاوى املجتمعية تأخذ بعني االعتبار املعتقدات واملواقف السلوكية واألولويات املحلية
قم بتنظيم مناقشات مركزة جامعية للنساء والفتيات والفتيان والرجال وملجموعات املستهدفة من األفراد الضعفاء واملهمشني
احصل عىل آراء املجتمع حول تصميم آلية الشكاوى مثل:
 oمواقع وقنوات تلقي الشكاوي
 oاملخاوف املتعلقة باللغة
 oالتصورات واملحظورات املحلية  /الثقافية بشأن التحدث عناالعتداء الجنيس مبا يف ذلك مع الجنس اآلخر أو الجهات الخارجية
 oعوامل الضعف الخاصة يف املجتمع
 oاآلليات التقليدية لحل النزاعات
قم بإطالع املجتمع عىل كيفية دمج مداخالتهم يف تصميم آلية الشكاوى

امللحق  -١اجلدول املوجز� :أف�ضل املمار�سات والنتائج



امللحق ١
عملية تقديم الخدمات تصبح فعاله،
ذو مبدأ ومنسقه مع الهياكل القامئة
حالياً

 قم بالتواصل مع مجموعات ال تشارك كأعضاء يف آلية الشكوى املجتمعية أو تقع خارج املجال اإلنساين (عىل سبيل املثال :بعثات حفظ السالم) من أجل: oالتأكد من أنهم عىل علم بآلية الشكاوى املجتمعية
 oإقامة الروابط واملنارصة يف عقد اتفاق مع هذه الكيانات لتلقي االدعاءات املحالة واملرفوعة ضد موظفيها

 قم بتحديد وإرشاك الجهات الفاعلة القانونية املوجودة يف املوقع (من الهياكل الرسمية وغري الرسمية عىل حد سواء) وتنسيق أدوارها املتوقعة ومسؤولياتها تحت آليةالشكاوى املجتمعية
 -قم بالتعرف عىل اآلليات التقليدية لحل النزاعات

 قم بارشاك والتنسيق مع الكتل بحيث تكون عىل دراية بآلية الشكاوى املجتمعية وإجراءاتها .يجب أن تكون الجهات الفاعلة التي تتفاعل بانتظام مع املستفيدين عىلاستعداد أن:
 oتتلقى وتعالج الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التي تنقلها آلية الشكاوى املجتمعية و
 oتتعرف عىل شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والرجوع إىل آلية الشكاوى املجتمعية

 قم بعملية مسح للبنية التحتية للمساعدة القامئة حاليا عىل مبا يف ذلك الخدمات الطبية والنفسية االجتامعية والقانونية واألمنية واملادية وكذلك تحديد الفجواتلضامن توفري املساعدة للضحايا الناجني حيث تبنى هذه املساعدات عىل خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومسارات اإلحالة القامئة
 قم بتجميع قامئة الوكاالت التي تقبل اإلحالة لتقديم املساعدة الفورية والدعم عىل املدى الطويل ووضع خطة لإلحالة -قم بالتأكد من أن معايري /إجراءات الرسية وجمع البيانات والتنسيق محددة بوضوح مع مقدمي الخدمة املشاركني

الفصل
ب
و
د1.
تصبح آلية الشكاوى املجتمعية
صديقة للطفل
تحقيق التنسيق مع جهات رئيسية
والتي هي ليست من ضمن اعضاء
ألية الشكاوى املجتمعية
قيام ألية الشكاوى املجتمعية بتنسيق
الدعم القانوين للناجني واحرتام
املامرسات املحلية
يتم تثقيف الكتل يف مجال آلية
الشكاوى املجتمعية والتفاعل معها
و كيفية التعامل مع الشكاوى الغري
متعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس.

 قم بتحديث فرقة العمل (العاملية) للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساءلة أمام السكان املترضرين  /الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيسبشأن عضوية آلية الشكاوى املجتمعية وأنشطتها بحيث ميكن ألعضاء فرقة العمل ضمن وكاالتهم أن ينارصوا املقر الرئييس لوكاالتهم وتشجيعهم عىل املشاركة يف آلية الشكاوى
املجتمعية

 قم بإرشاك الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل يف فهم الربوتوكوالت الخاصة باألطفال والترشيعات املحلية (مثل اإلبالغ اإللزامي) عند صياغة إجراءات آلية الشكاوىاملجتمعية
ملساعدة املشتكني من األطفال

الفصل
ب3.
الفصل
ب5.
و
د1.
امللحق
2
والفصل
د1.
الفصل
ب1.
و الفصل
ج1.

امللحق 1

يحتفظ الفريق التقني الجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت عىل الفهم
الحايل آللية الشكاوى املجتمعية
باالضافه لتحدياتها وتطوراتها .وبالتايل
الدعم لآللية

٤
ت�صميم امل�شروع

امللحق ١

 قم بعملية مسح آلليات الشكاوى القامئة التابعة لألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية وقنوات اإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي وأنظمة			
الشكاوى املحلية املوجودة سابقاً (الرسمية وغري الرسمية)

 قم بتحديد األولويات التي تركز عليها آلية الشكاوى املجتمعية .عىل سبيل املثال ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،والشكاوى العامه املتعلقة بسوءسلوك املوظفني  ،أو (الشكاوى) عن قضايا املساعدة اإلنسانية  /الربمجية األوسع نطاقاً وذلك من خالل فحص إيجابيات وسلبيات كل منها ومراعاة املخاوف اللوجستية
والسالمة ورغبات املجتمع

 قم بتعيني منسق للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكاوى املجتمعية يعمل بدوام كامل لعقد اجتامعات منتظمة مع الوكاالت األعضاء،واالتصال بالحكومة (أو الحكومات) املضيفة ،وتنسيق جميع أنشطة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الجامعية ،ومراجعة وإحالة  /نقل جميع الشكاوى من
أجل املتابعة ،وبصفة عامة الحفاظ عىل استمرارية قوة دفع موضوع الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس

 قم بإنشاء االختصاصات املرجعية ملنتديات  /الجهات الفاعلة الرئيسية يف آلية الشكاوى املجتمعية من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات .ويشمل ذلك : oمنسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكاوى املجتمعية
 oاللجنة التوجيهية (اإلدارة العليا للوكاالت األعضاء)
 oالقامئني بالتنسيق يف آآلية تقديم الشكاوى املجتمعية (الخرباء الفنيني للوكاالت األعضاء)

 قم بالتأكد من أن يكون لدى الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية سياسة مؤسسية بشأن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ونظام لنرش هذهالسياسة مع جميع املوظفني عىل املستوى امليداين (مبا يف ذلك املوظفني واملتطوعني عىل املدى القصري)
 -قم بالتأكد من أن الوكاالت األعضاء تزود جميع موظفيها بتوجيهات واضحة بشأن التزامات وإجراءات إعداد التقارير لوكالتهم

الأنظمة والإجراءات
النتيجة

تتوافق آلية الشكاوى املجتمعية مع
آليات الشكوى /ردود الفعل القامئة
تتحديد نطاق آلية الشكاوى
املجتمعية
تتلقى آلية الشكاوى املجتمعية
اإلرشاف املخصص ويتم معالجة
الشكاوى بشكل موضوعي وفعال
تصبح آلية الشكاوى املجتمعية فعالة
وشفافة
يفهم العاملون يف املجال اإلنساين
السياسات واالجراءات الداخلية
لوكاالتهم بشأن الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس
يتم تطوير إجراءات التشغيالملوحدة
آللية الشكاوى املجتمعية ويتم
توضيح إدعاءات وإحاالت االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس

الن�شـــــــاط

ارجع �إىل
الف�صل

الفصل ب1.

الفصل ب2.
الفصل ب1.
و
الفصل ب6.

الفصل ب1.

امللحق 1

امللحق 1
و الفصل ب1.
و الفصل ب4.

 قم بفهم إجراءات التشغيل العامليةاملوحدة بشأن التعاون بني الوكاالت يف آليات الشكاوى املجتمعية (امللحق  )3وهي النموذج الذي من خالله يتم تطوير إجراءاتالتشغيل املوحده آللية الشكاوى املجتمعية الخاصة باملوقع
 قم بتطوير إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة باملوقع من خالل تخصيص منوذج إجراءات التشغيل العاملية املوحدة للسياق املحيل ،فعىل سبيل املثال تحديد مقدميخدمات مساعدة الضحايا و إنشاء قنوات إبالغ (استناداً إىل املشاورات املجتمعية) فضالً عن جدول زمني مؤكد الجتامعات اللجنة التوجيهية و القامئني بالتنسيق
 قم باالحتفاظ بقامئة مبعلومات االتصال الخاصة بوحدة التحقيق التابعة لكل وكالة (أو الوحدة التي تتلقى شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس) وإرفاقهابإجراءات التشغيل املوحدة

امللحق  -١اجلدول املوجز� :أف�ضل املمار�سات والنتائج

٥

 ناقش ما إذا كان أعضاء آلية الشكاوى املجتمعية يرغبون يف تطوير مدونة سلوك مشرتكة لجميع الوكاالت األعضاء .هذا القانون العام سيعزز مدونة قواعد السلوكالداخلية الخاصة بالوكالة بدالً من استبدالها
 يجب أن تشتمل املدونة املشرتكة عىل: oموقف موحد بشأن السلوك املحظور
 oاآلثار املرتتبة عىل خرق مدونة السلوك
 ﻲﻓ ﻏﻴﺎب مدونة عامة ،قم بتحديد ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ دﻧﻴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺑﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ الوكاالت اﻷﻋﻀﺎء ﻲﻓ آلية الشكاوى املجتمعية ﻟﻲﻜ تشمل أنشطة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ والتدريب استناداً إىل القواننيالخاصة بكل منهم

 قم بوضع منوذج موحد لإلبالغ عن الحوادث مستمد من أفضل املامرسات و/أو النامذج املوجودة ومتكيف مع السياق قم بتحديد كيفية تسجيل جميع الشكاوى وتعقبها لضامن جمع البيانات بشكل منهجي لتسهيل تحديد أمناط  /اتجاهات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وضامنوجود ضامنات رسية كافية ،أي استخدام منصة التقارير املشرتكة أو تطوير نظام جديد

امللحق ١

توجد مدونة سلوك مشرتكة أو الحد
األدىن من معايري السلوك ويتم توضيح
املعايري لسلوك املوظفني يف املجتمع

تصبح عملية التعهد بالشكاوى
موحدة ويتم تسجيل جميع
املعلومات الالزمة وضامنات الرسية
وحامية البيانات
متواجدة يف مكانها
تم تناول الشكاوى غري املتعلقة
باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
قد

الفصل ب6.
و
الفصل ج1.

الفصل ب3.
و
لفصل ب4.

الفصل ب2.
و
الفصل ه1.

 إرشاك الكتل ذات الصلة بحيث ميكن إحالة الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومعالجتها قم بتطوير إجراءات نقل الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل الكتلة  /القطاع  /الوكالة املناسبة للمتابعة بغض النظر عن النطاق املقصوديف آلية الشكاوى املجتمعية
 قم بتسجيل جميع الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وإذا كانت لدى آلية الشكاوى املجتمعية القدرة عىل ذلك ـ فقم مراقبة معالجة الشكوىغري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس كجزء من تحليل االتجاهات

 تشاور مع إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن بشأن صياغة اإلجراءات ملساعدة مقدمي الشكاوى الذين يرغبون  /يطلبون رفع تهم عن طريق القانون املحيل إذاكانت هناك جرمية
 -كن مستعدً ا لتقديم املساعدة القانونية واألمنية والنفسية إذا تم توجيه اتهامات جنائية

الفصل ب5.

تكون آلية الشكوى املجتمعية قد
أنشأت روابط مع هيئات تطبيق
القانون املحيل

٦
ت�صميم امل�شروع

الن�شـــــــاط

التنفيــذ
الأنظمـة والإجـراءات

 ضامن قيام الوكاالت بتعيني موظفني ذو سلطة كافية للمشاركة يف مختلف وظائف آلية الشكاوى املجتمعية مبا يف ذلك كأعضاء يف اللجنة التوجيهية والقامئني بالتنسيقالتابعة آللية الشكاوى املجتمعية
 -املنارصة من أجل أن تكون مسؤوليات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس جزءا ال يتجزأ من االختصاصات املؤسسية لهؤالء األشخاص

ارجع �إىل
الف�صل

الفصل ب1.

النتيجة

يكون املمثلني عن آلية الشكاوى
املجتمعية مشاركني ويكرسون ما
يكفي من الوقت والجهد لآللية
تصبح آلية الشكاوى املجتمعية
يف متناول جميع األشخاص وتلبي
احتياجات املجتمع

امللحق ١

 اطلب من القامئني بالتنسيق يف آلية الشكاوى املجتمعية قراءة وفهم سياساتها املؤسسية بشأن حامية البيانات والرسية قم بتحديد فيام إذا كان منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكاوى املجتمعية ،الذي سيكون لديه حق الوصول إىل معلومات حساسةمتعلقة بالشكوى ال يجب أن يوقع عىل اتفاقية رسية منفصلة طورتها آلية الشكاوى املجتمعية
 -قم بإجراء تدريبات متعمقة حول الرسية وحامية البيانات ودورات تدريبية لتجديد املعلومات بانتظام لضامن معالجة الشكاوى بشكل مناسب

امللحق 4
و
الفصل ب3.

ضامنات الرسية تكون جزءا ال يتجزأ
من آلية الشكاوى املجتمعية

تتبع إجراءات التشغيل املوحدة آللية
الشكاوى املجتمعية بشكل صحيح

 التشاور مع املجتمع لتحديد العوائق الرئيسية أمام تقديم الشكاوى (مثل معرفة القراءه والكتابة  /اللغة أو العوائق املادية أو االقتصادية أو الثقافية أو السالمة أوالتهميش) ،ودمج الحلول لهذه العوائق يف قنوات اإلبالغ وأنشطة  /إجراءات آلية الشكاوى املجتمعية
 ضع يف اعتبارك املصالح الناتجة عن عدم الكشف عن الهوية واألمن والخيارات لألشخاص الذين يفتقرون إىل الهاتف املحمول أو خدمة اإلنرتنت إنشاء قنوات إبالغ متعددة لتوفري مجموعة واسعة من الخيارات للمستفيدين لتقديم الشكاوى مبا يف ذلك: oاإلبالغ الشخيص إىل :القامئني بالتنسيق يف آلية الشكاوى املجتمعية" ،املكان اآلمن" (مثل مركز املرأة) ،واملرفق الطبي ،وقادة املجتمع ،إلخ.
 oعن طريق الكتابة ،مثالً من خالل صندوق االقرتاحات
 oمن خالل وسائل التكنولوجيا ،مثل الرسائل النصية القصرية أو الخطوط الساخنة عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين

امللحق 2
و
الفصل ب4.

الفصل ب4.

 ي ّتبع منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  /آللية الشكاوى املجتمعية إجراءات آلية الشكاوى املجتمعية املعمول بها ملعالجة جميع الشكاوى مبا يف ذلك: تلقي الشكوى األولية تحديد طبيعة الشكوى تحديد االحتياجات الفورية من الحامية واملساعدة للضحية  /مقدم الشكوى وإحالة الضحية  /املشتيك إىل الخدمات املناسبة تحديد الوكالة التي ينبغي إحالة االدعاء اليها للمتابعة والتحقيق فيها وإجراء اإلحالة (يف غضون  84ساعة من تلقي االدعاء) .تشمل الشكاوي املحالة ما ييل: ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ضد موظفي الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ضد الجهات الفاعلة التي مل يتم توظيفها من قبل وكالة عضو يف آلية الشكاوى املجتمعية أو ضد املوظفني خارجاملجال اإلنساين (الرشطة ،الجيش ،بعثات حفظ السالم ،إلخ)
 الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ( نقل هذا النوع من الشكاوي إىل الكتلة  /القطاع املعني بها) قم بطلب تأكيد من جهة التحقيق أن االدعاء قد تم استالمه (يجب إرسال إشعار التأكيد إىل منسق آلية الشكاوى املجتمعية خالل يومي عمل) قم بتسجيل الشكوى يف قاعدة بيانات آلية الشكاوى املجتمعية -قم بإخطار املشتيك بأن شكواه قد تم استالمها (إذا مل يتم أخذها شخص ًيا) وما الخطوات التي تم اتخاذها

امللحق  -١اجلدول املوجز� :أف�ضل املمار�سات والنتائج

٧

 قم بفهم القوانني الوطنية املعنية مع متطلبات اإلبالغ اإللزامي املتعلقة بحوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ودمجها يف إجراءات آلية الشكاوى املجتمعيةوحزم املعلومات للناجني  /املشتكني حسب االقتضاء

امللحق ١

 قم بدعوة وكاالت آلية الشكاوى املجتمعية األعضاء إلجراء تحقيقات تتفق مع املعايري الدولية (مثل املبادئ التوجيهية املوحدة لألمم املتحدة للتحقيق) املتعلقة باإلطارالزمني والحقوق اإلجرائية للشخص موضوع الشكوى واستخدام املحققني ذوي الخربة واملؤهالت واملدربني يف التحقيقات الحساسة
 -دﻋوة اﻟوكاﻻت إىل اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄديبية اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻲﻓ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻲﺗ ﺛﺑت فيها االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس

 قم بضامن أن يتم إحالة الشكاوى املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وغريها والرد عليها يف الوقت املناسب قم بتقديم مالحظات أساسية إىل مقدم الشكوى :اإلقرار باستالم الشكوى ومتى تم إحالتها إىل الجهة املعنية (يف غضون  84ساعة) وارشح عملية املتابعة التي ميكن أنيتوقعها مقدم الشكوى مبا يف ذلك األطر الزمنية لها
 -قم مبناشدة الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية لتبادل نتائج التحقيقات وإحصاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس العامة  ،متشيا مع االلتزامات الدولية

 تتبع تقدم الحالة ،إىل أقىص قدر ممكن ،لضامن متابعة الشكوى قم باالحتفاظ بالسجالت الحالية لكل شكوى مفتوحة وقم بتسيري تدفق املعلومات إىل مقدم الشكوى  /الناجي وابق مستعدا ملساعدة الوكالة املعنية يف الخطوات التاليةعند الطلب

تحرتم عمليات آلية الشكاوى
املجتمعية
قوانني االبالغ الوطنية اإللزامية
تصبح استجابة الوكاالت لالستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس أقوى
(التحقيق والحامية)
تصبح آلية الشكوى املجتمعية فعالة
ويف الوقت نفسه تتم املحافظة عىل
خضوع الوكالة املساءلة يف وتعزيز
ثقة املجتمع املحيل
قيام آلية الشكاوى املجتمعية بتتتبع
معالجة الشكاوى وتكون مستعدة
للمساعدة يف متابعة الشكوى عند
الطلب
تعزيز قدرات التحقيق الداخيل
للوكالة

الفصل ب5.

امللحق 4
و
الفصل ب4.
و
الفصل ه1.
الفصل ب5.
و
الفصل ه1.

الفصل ب5.

تشارك املعلومات بني
الوكاالت األعضاء يف آلية الشكوى
املجتمعية ويستمر زخم الحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس

الفصل ب1.
و
الفصل ج1.

 بناء عىل طلب وكالة التحقيق ،قد تقدم آلية الشكاوى املجتمعية املساعدة وتعمل كجهة اتصال الستمرار التواصل مع املشتيك  /الناجي إذا كانت الوكالة التي يُحال إليها اإلدعاء تفتقر إىل القدرة عىل التحقيق فيمكن ملنسق آلية الشكاوى املجتمعية توفري موارد للتحقيق .عىل سبيل املثال ،قد تقرر الوكاالتاألعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية إنشاء مجموعة من املحققني الخارجيني (املدربني عىل املعايري الدولية للتحقيقات الحساسة مبا فيها االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس)
كمورد للوكاالت التي تفتقر إىل القدرة عىل التحقيق

 يقود منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  /آلية الشكاوى املجتمعية االجتامعات املتكررة واملنتظمة لنقاط اتصال آلية الشكوى املجتمعية ويسهلتبادل املعلومات بني أصحاب املصلحة
 قم بعقد اجتامعات منتظمة للجنة التوجيهية لضامن استمرار انخراط الوكالة وتقديم تقارير عن التقدم املحرز وتحديد الثغرات يف برمجة آلية الشكاوى املجتمعيةوإيجاد حلول مبا فيها تعديل الربنامج

 قم بتطوير طريقة ملعالجة شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس "غري الرسمية" والشائعات مع األخذ يف عني االعتبار لسياسات الوكاالت األعضاء يف آليةالشكاوى املجتمعية

تستجيب آلية الشكاوى املجتمعية
بشكل استباقي ألحداث االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس املحتملة
الفصل ب3.

٨
تنفيذ امل�شروع

 قم بإعالم املجتمعات املحلية بنطاق وغرض آلية الشكوى املجتمعية مبا يف ذلك دور الرشكاء املحليني قم بتصميم اسرتاتيجيات مالمئة لرفع الوعي تستند إىل املشاورات مع قادة املجتمعات املحلية والجامعات التي يُحتمل أن تكون مهمشة ( النساء واألطفال عىل سبيل املثال) -تأكد من أن أنشطة رفع الوعي املقدمه للمستفيدين من قبل الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية تقدم رسائل متناسقة

 قم بإرشاك وسائل اإلعالم املحلية لدعم املشاركة يف التوعية املجتمعية حول الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبا يف ذلك قنوات اإلبالغ يجب أن تستخدم قنوات االتصاالت نطاقًا واس ًعا من الوسائط اإلعالمية (امللصقات والراديو واملطبوعات وما إىل ذلك ،حسب عىل السياق استشارات املجتمع) وتكونمتاحة باللغات املحلية املناسبة و  /أو من خالل التمثيل املريئ

رفــع الوعــي
النتيجة

تكون رسائل التوعية متامسكة
وذات صلة للمجتمع كله :تكون آلية
الشكاوى املجتمعية سهل الوصول
إليها والرشكاء املحليني مدعمون
تكون رسائل التوعية واسعة االنتشار
ويسهل الوصول إليها

يفهم جميع املستفيدين الحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
وآلية الشكوى املجتمعية مبا يف ذلك
كيفية اإلبالغ وما ميكن توقعه من
تقديم شكوى

امللحق ١

الن�شـــــــاط

ارجع �إىل
الف�صل

امللحق 2
الفصل ج1.
و الفصل ج2.
امللحق 2
و
الفصل ج2.

امللحق 2
والفصل ج1.
و الفصل ج2.

 قم برفع مستوى وعي املجتمع املحيل املتأثر بقضايا الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبا يف ذلك: oتعريف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 oمعايري السلوك للعاملني يف املجال اإلنساين
 oالحق يف املساعدة اإلنسانية دون التعرض لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 oمكان اإلبالغ عن حوادث  /ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 oما هي الخدمات املتوفرة للناجني وكيفية الوصول إليها
 oما الذي ميكن توقعه بعد تقديم شكوى مبا يف ذلك اإلحاالت املحتملة ،واألطر الزمنية ،واألدوار واملسؤوليات وحدود الجهات الفاعلة املعنية (إدارة التوقعات)
 oما هي الخطوات التي ستتخذها آلية الشكاوى املجتمعية والوكالة املعنية لضامن السالمة والرسية
 -قم بضامن وصول أنشطة التوعية إىل مجموعات النساء واملدارس وأي قطاعات سكانية أخرى تم تحديدها من خالل املشاورات املجتمعية عىل أنها ضعيفة بشكل خاص

امللحق 1
و الفصل ب3.
و الفصل ب5.
و الفصل ج1.
و الفصل د2.

منع االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس :يفهم جميع العاملون
يف املجال اإلنساين آلية الشكاوى
املجتمعية ومسؤولياتهم املتعلقة
بالحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس وتفهم قيادة
الوكاالت األعضاء آلية الشكاوى
املجتمعية مسؤولياتهم اإلضافية
يف الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس

 تعقد الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية دورات تدريبية منتظمة ملوظفيها (مبا يف ذلك املتطوعني ،واملتدربني ،واالستشاريني ،وما إىل ذلك) والتي تغطيمواضيع مثل:
 oما هي األفعال التي متثل الذي ااستغالال جنسيا وانتهاكا جنسيا
 oااللتزامات الدولية ملكافحة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 oسياسات الوكاالت ذات الصلة مبا يف ذلك قواعد السلوك والسلوك املالئم للعاملني يف املجال اإلنساين ،وسياسات اإلبالغ عن املخالفات ،وقواعد اإلبالغ اإللزامي
 oأدوار ومسؤوليات األطراف الفاعلة الفردية يف الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،مبا يف ذلك املشاركة يف آلية الشكاوى املجتمعية
 oإجراءات اإلبالغ عن الحوادث واإلحالة للوكاالت الفردية وآلية الشكاوى املجتمعية
 oاحتياجات الناجني وتقديم املساعدة
 تضمن الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية أن يكون مديرو الربامج عىل علم تام مبا ييل: oسياسة املنظمة والتزاماتها بشأن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 oالتزاماتهم الخاصة باإلبالغ
 oأهمية دمج الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف تصميم الربنامج وتقييمها ،مبا يف ذلك تعديل الربنامج املحتمل عىل أساس حوادث
وأمناط االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 قم بتوسيع ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ورفع اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى الرشكاء اﻤﻟﻨﻔﺬﻳﻦ واﻤﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ (اﻟﻔﺮﻋﻴﻦﻴ) ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ وقدرتهم عىل منع االستغالل الجنيس واالنتهاكالجنيس واالستجابة لهام.
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٩

بناء قدرات القامئني بالتنسيق آلية
الشكاوى املجتمعية
تخلق آلية الشكاوى املجتمعية روابط
مع مقدمي الخدمة ويشارك مقدمي
الخدمة يف آلية الشكاوى املجتمعية
وينسقون معها
يفهم جميع مقدمي املعونة
وظائف آلية الشكاوى املجتمعية
ويشارك قادة الكتل يف آلية الشكاوى
املجتمعية وينسقون معها
تخلق آلية الشكاوى املجتمعية روابط
مع الجهات األمنية الفاعلة وتفهم
الجهات األمنية الفاعلة آلية الشكاوى
املجتمعية وأدوارهم فيها
تبني آلية الشكاوى املجتمعية
القدرات وتشجع عىل مشاركة
املنظامت املحلية

 قم بعقد املزيد من التدريبات املتعمقة بالقامئني بالتنسيق لدى آلية الشكاوى املجتمعية حول أدوارهم ومسؤولياتهم باالضافه اىل اجراءات معالجة شكاوى االستغاللالجنيس واالنتهاك الجنيس

 قم بتدريب مقدمي الخدمات عىل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالحتياجات الخاصة لضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والغرضالعام من آلية الشكاوى املجتمعية وسياساتها وإجراءاتها ،وكيفية تلقي اإلحاالت من خالل آلية الشكاوى املجتمعية وكيفية إخطار آلية الشكاوى املجتمعية بقضايا االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس التي يتم اإلبالغ عنها مبارشة إىل مقدم الخدمة

 قم بتدريب قادة الكتل عىل آلية الشكاوى املجتمعية ونظام اإلحالة الخاص بها حتى يتمكنوا من: oمعرفة آلية الشكاوى املجتمعية وفهم أهمية املشاركة الفعالة
 oالقدرة عىل التعرف عىل حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املحتملة
 oفهم إجراءات اإلحالة ملساعدة الضحايا وإدعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 oالقدرة عىل تلقي شكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من آلية الشكاوى املجتمعية واملتابعة وفقًا لذلك
 oمعرفة وتعزيز مبادئ الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الرئيسية ومسؤولياتها يف أنشطة الكتل

 الدعوة إىل تدريب األطراف الفاعلة يف مجال األمن عىل دورها يف منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالستجابة لها مبا يف ذلك املبادئ اإلرشادية آللياتالشكاوى املجتمعية ومعايري حقوق اإلنسان ومعايري السلوك

 قم مبواصلة جهود التوعية ملنظامت املجتمع املحيل  /املنظامت غري الحكومية الوطنية واطالعهم عىل السياسات واإلجراءات واسرتاتيجيات تنفيذ آلية الشكاوىاملجتمعية وتشجيعهم عىل املشاركة بشكل فعال

امللحق ١

الفصل ج1.

الفصل د1.

الفصل ج1.

الفصل د1.

امللحق2

١٠
تنفيذ امل�شروع

الوقــايـــة
النتيجة

ميكن محاسبة جميع العاملني يف
املجال اإلنساين واملقاولني (الفرعيني)
عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس

 باالشرتاك مع أعضاء الوكاالت ضمن آلية الشكاوى املجتمعية قم بالدعوة إىل ما ييل: oالتأكد من أن جميع موظفي الوكالة مبن فيهم املتدربون واملتطوعون واملقاولون لفرتات قصرية ،يعرفون ويفهمون السياسة املؤسسية للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس  /مدونة السلوك لديهم
 oالتأكد من أن جميع عقود الرشاكة تحتوي عىل رشوط الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومن من األفضل أن تتضمن الرجوع إىل املعايري
املناسبة للسلوك وعواقب خرق القوانني (مبا يف ذلك إنهاء العقد)
 oتطبيق رشوط الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مع رشكائها التنفيذيني واملقاولني (الفرعيني)

 -قم بتدوين سياسات  /التزامات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (أو عدم وجودها) لجميع الوكاالت اإلنسانية يف املوقع

امللحق ١

الن�شـــــــاط

ارجع �إىل
الف�صل

امللحق 1
و الفصل ج1.
و الفصل د2.

تحافظ آلية الشكاوى املجتمعية عىل
فهم شامل عن القدرات املتعلقة
بالحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس

 قم مبساعدة الوكاالت عىل تطوير و  /أو تعزيز سياساتها الداخلية عن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس للوفاء باملعايري الدولية قم بالتنسيق مع الوكاالت بشأن تصميم وتعزيز تدابري الوقاية -قم بالدعوةمع أعضاء وكاالت آلية الشكاوى املجتمعية التخاذ خطوات ملنع إعادة توظيف الجناة والتنسيق مع أقسام املوارد البرشية يف هذا الخصوص

 -قم بالدعوة مع وكاالت التحقيق لتوفري املستجدات عن حاالت يف الوقت املناسب و تقاسم هذه املستجدات مبا يف ذلك النتائج مع الناجني وآلية الشكاوى املجتمعية

الفصل د2.
تصبح تدابري الوقاية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس معززة
ومتامسكة
تثبط الشفافية عزمية املجرمني
املحتملني وتحافظ ردود الفعل/
التعليقات عىل بناء ثقة املجتمع يف
آلية الشكاوى املجتمعية

الفصل ب5.
و الفصل ج1.
و الفصل ه1.
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١١

-

-

-

الن�شـــــــاط

م�ساعدة وحماية ال�ضحايا

اال�ستـدامــة

الجنيس بآليات املساعدة القامئة .و يجب
الجنيس واالنتهاك
قم بتنسيق كل من خدمات املساعدة العاجلة واملساعدات املقدمة لضحايا  /مقدمي شكاوى االستغالل
ّ
ّ
تقديم املساعدة بشكل مستقل عن اإلحالة املزعومة (عىل سبيل املثال  ،فان توفرياملساعدة ليس مرشوطا ببدء أو نتيجة التحقيق)
تستند املساعدة الفورية عىل تقييم االحتياجات الفردية  ،وميكن أن تشمل الرعاية الطبية والخدمات القانونية والدعم النفيس االجتامعي املساعدة املادية (مثل الطعام
واملالبس وحالة الطوارئ واملأوى اآلمن)
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎوى املتعلقه باﻷﻃﻔﺎل ،قم باﺮﺷك دﻋﺎة  /ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
عند إثبات ادعاء ما ،قد تكون هناك حاجة إىل توسيع الدعم  -باإلضافة إىل ما يتم تقدميه بناء عىل تقييم االحتياجات الفورية  -من أجل معالجة النطاق الواسع من
النتائج طويلة املدى عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (مثل املساعدة التعليمية والدعم النفيس واالجتامعي والخدمات املخصصة لألبناء)

 -التنسيق مع وكالة التحقيق للتأكد من أن املشكو به ال يوجد لديه اتصال آخر مع الضحية

الن�شـــــــاط

النتيجة

الفصل ب6.

ارجع �إىل
الف�صل

الفصل د1.

ارجع �إىل
الف�صل

امللحق ١

ينسق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
كال مساعدة عاجلة وطويلة األجل،
وفقا الحتياجات الناجني

حامية الناجي (والشهادة)

 قم بانشاء منصب منسق للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  /آلية الشكاوى املجتمعية .املنصب مستقل ومكرس للحفاظ عىل زخم الحامية مناالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع ،تنسيق االجتامعات واألنشطة املشرتكة بني الوكاالت

النتيجة

تصبح آلية الشكاوى املجتمعية فعالة
ومستدامة

 -قم بتحفيز ومساعدة الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية عىل تعميم الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس داخل منظامتهم

تصبح آلية الشكاوى املجتمعية فعالة
ومستدامة

البناء والحفاظ عىل املعرفة حول
الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس يف املوقع

تدمج الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس يف جميع مراحل
الربمجة اإلنسانية

 ملعالجة موضوع دوران املوظفني ،تأكد من أن القامئني بالتنسيق ا آلية الشكوى املجتمعية عىل اتصال مع مع منسق آلية الشكاوى املجتمعية حيث يرشكون املنسق مبالديهم من معلومات قبل ترك وظائفهم من أجل الحفاظ عىل املعرفة املؤسسية
 -الدعوة إىل نقل هذه املعرفة امللتقطة إىل نقطة القائم بالتنسيق الجديد الخاص بالوكالة

 قم بوضع خطة استدامة لضامن قيام الوكاالت األعضاء بتوفري املوارد الكافية (املساهامت البرشية واملالية والعينية) من أجل: oالحفاظ عىل قنوات التبليغ
 oإدارة فعاليات التوعية وأنشطة التدريب
 oتقديم املساعدة للضحايا إذا كان مقدمو الخدمات الحاليون ال يقدمون الخدمات الالزمة
 oضامن املشاركة النشطة وذات املغزى يف آلية الشكاوى املجتمعية مبا يف ذلك الدورات التدريبية

١٢
تنفيذ امل�شروع

الر�صد والتقييم

 اضمن أن تكون عملية جمع البيانات موحدة وفعالة ينبغي أن يشمل رصد البيانات :وترية اإلبالغ  ،وأنواع الشكاوى الواردة  ،واملساعدة املقدمة للضحايا  /مقدمي الشكاوى (مزود الخدمة  ،ونوع املساعدة  ،والتاريخ /الوقت املشار إليه  ،والخدمات اإلضافية املطلوبة  ،وما إىل ذلك)
 -تفصيل البيانات حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الشكوى والعوامل األخرى ذات الصلة لفهم التأثري عىل املجموعات املحددة واملواقع

 -قم بتحديد األدوار واملسؤوليات لتحليل بيانات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املجهولة من أجل تحديد األمناط واالتجاهات

الأنظمة والإجراءات
النتيجة

تحتفظ آلية الشكاوى املجتمعية
بسجالت تفصيلية لشكاوى االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع
تعترب رصد وتقييم البيانات إحدى
الوظائف األساسية يف آلية الشكاوى
املجتمعية

 قم بالتقييم بشكل منتظم فيام إذا كان يتم اتباع اإلجراءات يف األطر الزمنية املحددة الواردة يف إجراءات التشغيل املوحدة آللية الشكاوى املجتمعية ،مبا يف ذلك إحاالتالشكوى وإحاالت املستفيدين للحصول عىل املساعدة

امللحق ١

الن�شـــــــاط

ارجع �إىل
الف�صل

الفصل ب3.
و الفصل د1.
و الفصل هـ1.
الفصل ب1.
و الفصل هـ1.
تحافظ آلية الشكاوى املجتمعية عىل
املساءلة والفاعلية
الفصل هـ1.

 قم برصد وصول الشكاوى فعل ًيا إىل وحدة الوكالة املعنية املكلفة باستالم (أو التحقيق يف) مزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،و قم مبناشدة الوكاالتاألعضاء باإجراء التحقيق يف إطار زمني مناسب
 قم مبناشدة وكاﻻت التحقيق لتقديم التطورات املتعلقة بوضعية الحالة ا ﻟﻟﻧﺎجني  /ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺷكاوى وﺗﺳيري ردود الفعل هذه إذا ُطﻟب منك ذﻟك قم مبناشدة الوكاالت مشاركة اإلحصاءات املجهولة مع آلية الشكاوى املجتمعية بشأن حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التي تم اإلبالغ عنها و  /أو التحقيقفيها والتدابري التأديبية التي اتخذت بشانها ،إن وجدت
تحافظ آلية الشكاوى املجتمعية عىل
املساءلة وثقة املستفيدين

تحافظ الوكاالت األعضاء يف آلية
الشكاوى املجتمعية عىل املساءلة
وتحافظ آلية الشكاوى املجتمعية عىل
فهم شامل لقضايا االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس يف املوقع

-

قم باالحتفاظ بسجالت حول جميع الشكاوى الواردة ومبا يف ذلك الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
عند االمكان  ،تتبع إذا  /وكيف يتم التعامل مع الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وحلها
قم بالحفاظ عىل جميع الوثائق املتعلقة باالإحاالت املقدمة ملساعدة الضحايا
قم بتتبع مستوى التعليقات /درود الفعل املقدمة إىل مقدمي الشكاوى  /الناجني إما من قبل آلية الشكوى املجتمعية أو هيئة التحقيق (إن أمكن)
الفصل ب4.
و الفصل د1.
و الفصل هـ1.

امللحق  -١اجلدول املوجز� :أف�ضل املمار�سات والنتائج

١٣

الن�شـــــــاط

 قم بتشجيع الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية عىل مشاركة بيانات القضايا مجهولة املصدر مبا يف ذلك نتائج التحقيقات واإلحصاءات العامة لالستغاللالجنيس واالنتهاك الجنيس باستخدام املعايري  /اإلجراءات املبينة يف اإلجراءات التشغيل العاملية املوحدة للتنسيق املشرتك بني الوكاالت يف آليات الشكاوى املجتمعية .قم بذلك
حتى عندما يتم اإلبالغ عن الحوادث مبارشة إىل الوكالة املعنية وال تشارك آلية الشكاوى املجتمعية يف عملية اإلدخال أو مراجعة الشكوى

امللحق ١
النتيجة

تحافظ آلية الشكاوى املجتمعية عىل
رؤية كاملة ملدى انتشار االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املوقع

 قم بتقييم حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التي تم اإلبالغ عنها من خالل عملية قياسية لجمع البيانات من أجل: oتحديد اتجاهات وأمناط االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 oتحديد فجوات الربنامج وتطوير التدخالت الهادفة
 oالتمكني من اجراء مقارنات اإقليمية ووطنية وعاملية للبيانات

�أمناط واجتاهات اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
ارجع �إىل
الف�صل

الفصل ب 3.و
الفصل ب 5.و
الفصل هـ1.
تستخدم آلية الشكاوى املجتمعية
بيانات الرصد لتحسني الربمجة

 قم مبشاركة أمناط االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس العامة مع منسق الشؤون اإلنسانية ،والكتل املعنية  ،ووحدات التحقيق التابعة للوكاالت  ،والهيئات التابعة للجنةالدامئة املشرتكة بني الوكاالت التي تركز عىل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،بحيث يتم إعالمهم مبستوى ونطاق االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف وضع
استجابة إنسانية معينة

الفصل هـ1.
بيانات آلية الشكاوى املجتمعية
تسهم يف عملية صنع القرار فيام
يخص الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس عىل املستوى
العاملي

 تأكد من أن الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية تجتمع بانتظام ملناقشة البيانات مجهولة املصدر والتعديالت املناسبة للربنامج يجب أن تكون مؤرشات الرصد واملراقبة واضحة ويتم نقلها أثناء الدورات التدريبية حتى يفهم جميع نقاط االتصال يف آلية الشكاوى املجتمعية ما يتم رصده وأهميةعملية املراقبة
 -ﻗم ﺑﺗطبيق التدخالت اﻟهادﻓﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗوﺟهات وأﻧﻣﺎط االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس اﻟﻲﺗ ﺗﺣدث ﻲﻓ ﻣوﻗﻊ ﺗﻧفيذ آلية الشكاوى املجتمعية

 -استخدم استبيانات التصور  /الرضا لقياس ما إذا كانت آلية الشكاوى املجتمعية تلبي احتياجات الناجني واملجتمع املترضر وتحديد جوانب آلية الشكاوى املجتمعية التي يجب تعديلها

تعديل �آلية ال�شكاوى املجتمعية
النتيجة

يتم تحليل البيانات بشكل كاف
ويقوم بإعالم عملية تعديل الربنامج
تصبح آلية الشكاوى املجتمعية فعالة
ويشارك املجتمع يف إيجاد الحلول
تواصل آلية الشكاوى املجتمعية تلبية
االحتياجات املتغرية للمجتمع وتعترب
أنشطة التوعية والوقاية مهمة وفعالة

الن�شـــــــاط

ارجع �إىل
الف�صل

الفصل هـ1.
امللحق  4و
الفصل هـ1.
الفصل ج1.
و الفصل ج2.
و الفصل هـ1.

 استخدم استقصاء املعرفة واملوقف واملامرسات يف مرحلة التصميم األولية آللية الشكاوى املجتمعية .قم بذلكبشكل منتظم طوال فرتة التنفيذ من أجل التقاط املواقفاملتغرية وعملية تنمية املجتمع املحيل وقياس مدى فهم قنوات التبليغ والتصورات املتعلقة باتجاهات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الناشئة ومواقف املجتمع نحو
الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
 قم بتقييم ورصد نتائج فعاليات التوعية للمستفيدين وأنشطة الوقاية  /التدريب للعاملني يف املجال اإلنساين من أجل الحفاظ عىل فهم شامل ملستوى املعرفة يف املوقع،ولتجنب ازدواجية الجهود ومعالجة الفجوات املعرفية
 -ﻗﺎرن اﻟﺴﺠﻼت املتعلقة بأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وسجالت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻤﻟﻮﻇﻔﻲ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ مع ﺳﺠﻼت اﻟﺸﻜﺎوى ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ التأثري الحقيقي للتثقيف.

١٤
ر�صد وتقييم

ملحق 2

االلتزامات الدولية من أجل
الحماية من االستغالل
الجنسيّ واالنتهاك الجنسيّ

١٦

جـدول املحتويـات
� 2أ .الن�شرة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن التدابري اخلا�صة للحماية من
اال�ستغالل اجلن�سي واالعتداء اجلن�سي (17 .......................................................... )2003

امللحق 2

 2ب .بيان االلتزام بالق�ضاء على اال�ستغالل واالنتهاك اجلن�سيني من قبل الأمم املتحدة والأفراد
من غري موظفي الأمم املتحدة 22 ...............................................................................
 2ج .احلد االادنى من املعايري املعمول بها بني الوكاالت للحماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالعتداء
اجلن�سي (29 ............................................................................................. )2012
اجلن�سي واالنتهاك
 2د .بيان ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل
ّ
اجلن�سي ( 11دي�سمرب 32 ............................................................................... )2015
ّ

اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
امللحق  - 2االلتزامات الدولية من �أجل احلماية من اال�ستغالل
ّ

ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ST/SGB/2003/13
9 October 2003

ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨﺴﻲ
ﻣﻨﻌــﺎ ﳊــﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘــﻬﺎ ،ﻭﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻟﻘــﺮﺍﺭ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ٣٠٦/٥٧ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٥ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٢٠٠٣ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻥ ”ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻗﻴـﺎﻡ ﻋـﺎﻣﻠﲔ
ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻟﻼﺟــﺌﲔ ﰲ ﻏــﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ“ ،ﻳُــﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣــﲔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳﲔ ﻟﻠـﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺓ ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﻣـﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ١
ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ
ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨــﺸﺮﺓ ،ﻓــﺈﻥ ﻣــﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ" ﻳﻌــﲏ ﺃﻱ ﺇﺳــﺎﺀﺓ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ
ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﳏﺎﻭﻟــﺔ ﺇﺳـﺎﺀﺓ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﳊﺎﻟـﺔ ﺿــﻌﻒ ﺃﻭ ﻟﺘﻔــﺎﻭﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻔـﻮﺫ ﺃﻭ ﻟﻠﺜﻘــﺔ ﻣـﻦ ﺃﺟــﻞ ﲢﻘﻴــﻖ
ﻣــﺂﺭﺏ ﺟﻨــﺴﻴﺔ ،ﳑــﺎ ﻳــﺸﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜــﺎﻝ ﻻ ﺍﳊــﺼﺮ ،ﲢﻘﻴــﻖ ﻛــﺴﺐ ﻣــﺎﱄ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺃﻭ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ .ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻓـﺈﻥ ﻣـﺼﻄﻠﺢ ”ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨـﺴﻲ“ ﻳﻌـﲏ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺪﻱ ﺍﻟﺒـﺪﱐ ﺍﻟـﺬﻱ ﳛﻤـﻞ ﻃﺎﺑﻌـﺎ ﺟﻨـﺴﻴﺎ ،ﺳـﻮﺍﺀ ﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘـﻮﺓ
ﺃﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ٢
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻕ
 ١-٢ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨــﺸﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ ﻣــﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻣﻮﻇﻔــﻮ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ
ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺪﺍﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
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 ٢-٢ﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘـﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﲢـﺖ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﺳـﻴﻄﺮﻬﺗﺎ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ
ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨﺴﻲ ،ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻫﻠـﻬﺎ ﻭﺍﺟـﺐ ﺧـﺎﺹ
ﻳﻘــﻀﻲ ﲝﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻋﻤــﻼ ﺑﺎﻟﺒﻨــﺪ  ٧ﻣــﻦ ﻧــﺸﺮﺓ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ST/SGB/1999/13
ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ”ﺗﻘﻴﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ“.

امللحق 2

 ٣-٢ﲢﺪﺩ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ST/SGB/253ﺍﳌﻌﻨﻮﻧـﺔ ”ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻣﺒـﺪﺃ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑـﲔ
ﺍﻟﺮﺟــﻞ ﻭﺍﳌــﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﻣﻨــﻊ ﺍﻟﺘﺤــﺮﺵ ﺍﳉﻨــﺴﻲ“ ،ﻭﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺫﻭ ﺍﻟــﺼﻠﺔ) ،(١
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌـﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤـﺮﺵ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺪﺍﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ٣
ﺣﻈﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨﺴﻲ
 ١-٣ﻳ ـﺸﻜﻞ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘــﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﺍﻧﺘــﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋــﺪ ﻭﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪﺍ ﺩﻭﻣﺎ ﺗـﺼﺮﻓﺎ ﻏـﲑ ﻣﻘﺒـﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴـﻪ ﻣﻮﻇﻔـﻮ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﻭﺳــﻠﻮﻛﺎ ﻣﻨــﻬﻴﺎ ﻋﻨــﻪ ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻣــﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﳌ ـﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻳﻨــﻬﻴﺎﻥ ﻋــﻦ ﻫــﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.
 ٢-٣ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺿـﻌﻔﺎ ،ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ،ﺗـﺼﺪﺭ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ
ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻣﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ
ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ:
)ﺃ( ﲤﺜﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﺃﺷـﻜﺎﻻ ﺧﻄـﲑﺓ ﻣـﻦ ﺳـﻮﺀ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻻﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ؛
)ﺏ( ﲢﻈﺮ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘـﻞ ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻢ
ﻋﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ( ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳏﻠﻴﺎ .ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠـﻞ ﺑﺈﺳـﺎﺀﺓ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ؛
)ﺝ( ﲢﻈﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳉﻨﺲ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻃﻠـﺐ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏـﲑ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻟـﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻬـﲔ ﺃﻭ ﺍﶈـﻂ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣـﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻄـﻮﻱ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ؛
__________
) (١ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ،ST/AI/379ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ”ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ“.
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)ﺩ( ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻬﻧـﺎ ﺗﻘـﻮﻡ ﻋﻠـﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴـﺎﺕ ﻟﻠﻘـﻮﻯ ﻏـﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘـﻬﺎ ،ﳑـﺎ
ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ؛

امللحق 2

)ﻫـ( ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣـﻦ ﻣـﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺗﺘﻮﻟـﺪ ﻟﺪﻳـﻪ ﳐـﺎﻭﻑ ﺃﻭ ﺷـﻜﻮﻙ ﰲ
ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ،ﺃﻥ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﺳـﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﻧﻔـﺴﻬﺎ
ﺃﻡ ﻻ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻡ ﻻ؛
)ﻭ( ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻬﺗﻴﺌـﺔ ﻭﺇﺩﺍﻣـﺔ ﺑﻴﺌـﺔ ﲤﻨـﻊ ﺣـﺪﻭﺙ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ
ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨﺴﻲ .ﻭﺗﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ﺍﳌـﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﺮﺗـﺐ ﻣـﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋـﻦ
ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﱵ ﲢﻔﻆ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
 ٣-٣ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋـﻼﻩ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺣـﺼﺮﻳﺔ .ﻓﺜﻤـﺔ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺃﺧـﺮﻯ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨﻄـﻮﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﺃﺳـﺒﺎﺑﺎ
ﻻﲣــﺎﺫ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺃﻭ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻔــﺼﻞ ﺑــﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣــﻮﺟﺰﺓ ،ﻋﻤــﻼ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ٤
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ
 ١-٤ﻳــﻀﻄﻠﻊ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜــﺔ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﳌــﺎ ﻳﻘﺘــﻀﻴﻪ ﺍﳊــﺎﻝ ،ﲟــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻬﺗﻴﺌــﺔ
ﻭﺇﺩﺍﻣﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﲤﻨﻊ ﺣـﺪﻭﺙ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ،ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺍﲣـﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻼﺋﻤـﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ،
ﺑﺈﺑﻼﻍ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
 ٢-٤ﻭﻳــﻀﻄﻠﻊ ﺭﺋـــﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘـــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜـــﺔ ﲟــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﲣـــﺎﺫ ﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﺳـــﺐ ﰲ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔـﺮﻉ
 ٢-٣ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﻭ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ  ٣-٣ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻳُﺘﺨـﺬ ﺫﻟـﻚ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺳﻮﺀ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ.
 ٣-٤ﻭﻳﻘــﻮﻡ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜــﺔ ﺑﺘﻌــﻴﲔ ﻣــﺴﺆﻭﻝ ،ﰲ ﺭﺗﺒــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺪﺭ
ﺍﻟﻜــﺎﰲ ،ﻟﻴﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ﻣﻨــﺴﻘﺎ ﻟﺘﻠﻘــﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘــﻬﺎﻙ
ﺍﳉﻨــﺴﻲ .ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜــﺎﺕ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﺑــﻼﻍ ﻣــﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜــﺔ ﻭﺍﻟــﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠــﻴﲔ ،ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،ﺑﻮﺟــﻮﺩ ﺍﳌﻨــﺴﻖ ﻭﺇﻃﻼﻋﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺍﻻﺗــﺼﺎﻝ ﺑــﻪ .ﻭُﺗــﺴﻠﻢ ﲨﻴــﻊ ﺑﻼﻏــﺎﺕ
06-67347
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ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺳـﺮﻳﺔ ﲪﺎﻳـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﲨﻴـﻊ ﺍﳌﻌﻨـﻴﲔ .ﺇﻻ ﺃﻧـﻪ ﳚـﻮﺯ
ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺒﻼﻏــﺎﺕ ،ﻋﻨــﺪ ﺍﻟــﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﺍﲣــﺎﺫ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤــﻼ ﺑــﺎﻟﻔﺮﻉ ٢-٤
ﺃﻋﻼﻩ.

امللحق 2

 ٤-٤ﻭﻻ ﻳﻄﺒــﻖ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜــﺔ ﺍﳌﻌﻴــﺎﺭ ﺍﳌﻨــﺼـــــﻮﺹ ﻋﻠﻴــــــﻪ ﰲ ﺍﻟﻔــــــﺮﻉ
) ٢-٣ﺏ( ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﳌﻮﻇـﻒ ﻣـﻦ ﺷـﺨﺺ ﻳﻘـﻞ ﻋﻤـﺮﻩ ﻋـﻦ  ١٨ﺳـﻨﺔ ،ﻭﻟﻜﻨـﻪ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ.
 ٥-٤ﻭﻟــﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜــﺔ ﺃﻥ ﻳــﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺍﳌﻌﻴــﺎﺭ ﺍﳌﻨــﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ) ٢-٣ﺩ( ،ﰲ ﺣﺎﻝ ﲡﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ١٨ﺳﻨﺔ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺗـﱪﺭ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ.
 ٦-٤ﻭﻋﻠــﻰ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜــﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻠــﻎ ﻓــﻮﺭﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻋﻤــﺎ
ﳚﺮﻯ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨﺴﻲ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻣـﻦ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ٥
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺑﻮﻗـﻮﻉ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺟﻨـﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻙ ﺟﻨـﺴﻲ ،ﺑﻌـﺪ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ،ﳝﻜﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺘﺘـﻮﱃ ﺍﳌﻼﺣﻘـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ٦
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ١-٦ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻏﲑ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻳﻘـﻮﻡ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﲟﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟـﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ  ،٣ﻭﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ.
 ٢-٦ﻭﻳــﺸﻜﻞ ﻋــﺪﻡ ﻗﻴــﺎﻡ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﺑﺎﲣــﺎﺫ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ
ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘــﻬﺎﻙ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ،ﺃﻭ ﺑ ـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻻﺩﻋــﺎﺀﺍﺕ ﲝــﺪﻭﺛﻬﻤﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺎﲣــﺎﺫ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺛﻬﻤﺎ ،ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﻹﻬﻧﺎﺀ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺎﻭﱐ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
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ﺍﻟﻔﺮﻉ ٧
ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  ١٥ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠٠٣
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)ﺗﻮﻗﻴﻊ( ﻛﻮﰲ ﻋﻨﺎﻥ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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٢٢

 2ب .بيان االلتزام بالق�ضاء على اال�ستغالل واالنتهاك اجلن�سيني من قبل الأمم املتحدة والأفراد من غري موظفي الأمم املتحدة

بيان االلتزام بالقضاء عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من جانب
موظفي األمم املتحدة وغري املوظفني التابعني لألمم املتحدة
نؤكد نحن ،األمم املتحدة والكيانات غري التابعة لألمم املتحدة ،من جديد عزمنا عىل منع أفعال االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف
املستقبل من قبل موظفينا.

امللحق 2

نالحظ إصدار هذا البيان يف املؤمتر الرفيع املستوى املعني بالقضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنسيني من قبل موظفي األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية يف  4كانون األول  /ديسمرب  2006يف نيويورك ،الواليات املتحدة األم ريكية ،ونرحب باملوافقة املستقبلية عىل هذا
البيان من قبل اآلخرين.
نحن نتذكر املبادئ األساسية الستة املتعلقة باالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس والتي أقرت من خالل اإلشارة إىل أن هذه املبادئ قد
أُدرجت يف قواعد السلوك والقواعد واألنظمة الخاصة بكل منظمة وبالتايل فهي ملزمة للموظفني .وهي عىل وجه الخصوص ملزمة ملوظفي
األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها واملوضحة يف نرشة األمني العام املتعلقة بالتدابري الخاصة يالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس(.)ST / SGB / 2003/13
ونشري إىل أن هذه املعايري قد صدرت لحامية السكان األكرث ضعفاً ،ال سيام النساء والفتيات والفتيان ،ونقر بأن الظروف يف البلدان التي نعمل
فيها ،مثل الفقر وضعف سيادة القانون والترشيد وتدمري الهياكل املجتمعية الناتجة عن الرصاع يزيد من تعرض املجتمعات لالستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ،مبا يف ذلك االتجار بالبرش ،من قبل موظفينا وغريهم.
ونشري كذلك إىل أن إنشاء بيئة عمل و عيش تعمل عىل منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واملحافظة عىل تلك البيئة هي مسؤولية
الفرد واملنظمة عىل حد سواء .ونالحظ أن الثقافة اإلدارية ملنظمة ما والتمثيل املتساوي للنساء والرجال عىل جميع مستويات املنظمة ومدى
مالءمة البيئة املعيشية والعملية كلها عوامل تساهم يف منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
ونشدد عىل أهمية منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ونؤكد عىل رضورة اتخاذ إجراء رسيع وحاسم عند وقوع هذه األفعال .وننوه
بالواجبات املحددة للمدراء والقادة يف هذا الصدد واملب ّينة لألمم املتحدة يف الباب  4من النرشة.
ندرك أنه قد تم إحراز تقدم كبري حتى اآلن للقضاء عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من جانب موظفينا ،ونالحظ أننا يف مراحل
مختلفة من تنفيذ املبادئ األساسية الستة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

 1انظر "التذييل  :1قامئة بالكيانات التي متت املوافقة عليها" للحصول عىل قامئة كاملة بالكيانات التي تصادق عىل بيان االلتزام الخاص بالقضاء عىل االستغالل
واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة وغري املوظفني التابعني لألمم املتحدة.
 2يشمل "موظفونا" :موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها مثل متطوعي األمم املتحدة أو موظفيها أو موظفيها من الكيانات غري التابعة لألمم املتحدة
أو األفراد الذين أبرموا ترتيبات تعاونية مع األمم املتحدة (مبا يف ذﻟﻚ املتدربني واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳين الدوليني واملحليني ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إىل املقاولني األفراد واﻟﺮﺸﻛﺎء)  ،واﻟﺨبراء العاملني يف اﻟﺒﻌﺜﺎت
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮيني ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ يف ﺑﻌﺜﺎت اﻷﻣﻢ املتحدة لحفظ اﻟﺴﻼم)؛ املوظفني عىل
مبن ﻓﻴﻬﻢ ﺿﺒﺎط ﺷـﺮﻃﺔ اﻷﻣـﻢ املتحدة ،وأﻋﻀـﺎء اﻟﻮﺣـﺪات املراقبنيً ،
النحو املحدد من قبل املنظامت الدولية والهيئات األعضاء فيها؛ وأفراد املنظامت غري الحكومية.
 3انظر "التذييل  :2املبادئ األساسية الستة املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس".

اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
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نؤكد من جديد هدفنا املتمثل يف التنفيذ الكامل لهذه املبادئ باعتبارها أمرا رضوريا وااللتزام بـ مبا ييل:

1 .1و�ضع ا�سرتاتيجيات حمددة للمنظمة ملنع ملنع اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي واال�ستجابة
لهما .وتشمل ذلك مؤرشات زمنية وقابلة لقياس التقدم لتمكني منظامتنا وغريها من مراقبة أدائنا.

2.2دمج معايرينا بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف املواد التعريفية والدورات التدريبية ملوظفينا.

3.3منع مرتكبي االستغالل واالنتهاك الجنيس من إعادة تعيينهم أو إعادة نرشهم .وميكن �أن ي�شمل ذلك ا�ستخدام فح�ص
اخللفية والقيود اجلنائية.

5.5اتخاذ اإلجراءات املناسبة بأفضل ما لدينا من قدرات لحامية األشخاص من االنتقام يف حال كون اإلبالغ عن ادعاءات
االستغالل واالنتهاك الجنيس يخص موظفينا.
6.6التحقيق يف ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيني يف الوقت املناسب و بأسلوب مهني .وي�شمل ذلك ا�ستخدام
�أ�سلوب منا�سب لإجراء املقابالت مع مقدمي ال�شكاوى وال�شهود وال �سيما مع الأطفال.
7.7اتخاذ إجراءات رسيعة ومناسبة ضد موظفينا الذين يرتكبون االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .وقد ي�شمل ذلك
�إجراءات �إدارية �أو ت�أديبية و�/أو الإحالة �إىل ال�سلطات املخت�صة التخاذ الإجراء املنا�سب ،مبا يف ذلك املقا�ضاة اجلنائية.
8.8تقديم املساعدة األساسية إىل مقدمي الشكاوى املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف حاالت الطوارئ.

9.9إبالغ موظفينا ومجتمعاتنا بانتظام عن التدابري املتخذة ملنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والتصدي لهام .و
ينبغي تطوير هذه املعلومات ون�شرها داخل البلد بالتعاون مع الوكاالت الأخرى ذات ال�صلة ،وينبغي �أن تت�ضمن تفا�صيل عن
�آليات تقدمي ال�شكاوى وحالة ونتائج التحقيقات ب�شكل عام وردود الفعل على الإجراءات املتخذة �ضد اجلناة وتدابري املتابعة
املتخذة ف�ض ًال عن امل�ساعدة املتاحة للم�شتكني وال�ضحايا.
1010إرشاك املجتمعات والحكومات يف دعم ومنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس للحيلولة دون وقوعه من قبل موظفينا
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4.4ضامن إمكانية الوصول إىل آليات الشكاوى لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنيس وأن نقاط التنسيق لتلقي الشكاوى تفهم كيفية
آداء واجباتها.
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تذييل  :1قامئة الكيانات املعتمدة

كيانات األمم املتحدة

 .1إدارة شؤون نزع السالح ()DDA
السيد نوبوايك تاناكا ،وكيل األمني العام
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 . 2إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ()DESA
السيد خوسيه أنطونيو أوكامبو ،وكيل األمني العام
 .3إدارة الشؤون السياسية ()DPA
السيد إبراهيم أغبوال غمباري ،وكيل األمني العام
 . 4إدارة شؤون اإلعالم ()DPI
السيد شايش ثارور ،وكيل األمني العام لالتصاالت واإلعالم
 .5إدارة عمليات حفظ السالم ()DPKO
السيد جان  -ماري غينو ،وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم
 .6قسم اإلدارة
السيد وارن ساتش OIC
 .7إدارة السالمة واألمن ()DSS
السيد ديفيد فينيس ،وكيل األمني العام
 .8منظمة األغذية والزراعة ()FAO
السيد جاك ضيوف املدير العام
 . 9املنظمة الدولية للهجرة ()IOM
السيد وليام اليس سوينج  ،املدير العام
 .10املركز التجارى الدوىل ()ITC
باتريشيا فرانسيس
 .11مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA
السيد جان إيغالند ،وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
 .12مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ()OHCHR
السيدة لويز أربور ،املفوضة السامية لحقوق اإلنسان
 .13مكتب الشؤون القانونية ()OLA
السيد نيكوالس ميشيل ،وكيل األمني العام  /املستشار القانوين
 .14مكتب املستشار الخاص لشؤون أفريقيا ()OSAA
السيد جوزيف ليغوايال ليغوايال ،وكيل األمني العام
 .15مكتب املمثل الخاص لألمني العام لألطفال والرصاع املسلح ()OSRSG / CAAC
السيدة راديكا كوماراسوامي ،وكيل األمني العام/املمثل الخاص لألمني العام لألطفال والرصاع املسلح
 .16برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()UNDP
السيد كامل درويش ،املدير
 .17قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك (، )UNDOF
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اللواء فولفغانغ جيلك ،قائد القوة
 .18برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (موئل األمم املتحدة)
السيدة آنا تيبايجوكا ،املديرة التنفيذية
 .19مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ()UNHCR
السيد أنطونيو مانويل دي أوليفريا غوترييس ،املفوض السامي لشؤون الالجئني
 .20منظمة األمم املتحدة للطفولة  -اليونيسيف ()UNICEF
السيدة آن فينامن ،املديرة التنفيذية

 .22بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ()UNMIK
السيد واكيم راكر ،املمثل الخاص لألمني العام
 .23بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشتي ()UNMIT
السيد أتول كهاري ،املمثل الخاص لألمني العام
 .24مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ()UNODC
السيد أنطونيو ماريا كوستا ،املدير العام
 .25بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار ()UNOCI
السيد أبو موىس ،منظمة التعاون اإلسالمي
 .26بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريرتيا ()UNMEE
السيد عزوز النيفر ،املمثل الخاص بالنيابة لألمني العام
 .27بعثة األمم املتحدة يف السودان ()UNMIS
السيد تاي-بروك زيريهون ،املمثل الخاص بالنيابة لألمني العام
 .28بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية ()MINURSO
جوليان هارستون ،املمثل الخاص لألمني العام
 .29فريق مراقبي األمم املتحدة العسكريني يف الهند وباكستان ()UNMOGIP
اللواء دراغوتني ريبينتش ،كبري املراقبني العسكريني
 .30بعثة مراقبي األمم املتحدة يف جورجيا ()UNOMIG
السيد جان أرنو ،املمثل الخاص لألمني العام
 .31بعثة منظمة األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ()MONUC
السيد وليام اليس سوينغ ،املمثل الخاص لألمني العام
 .32مكتب األمم املتحدة يف جنيف ()UNOG
السيد سريجي أوردجونيكيدزه ،املدير العام
 .33مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ()UNOPS
السيد جان ماتسون ،املدير التنفيذي
 .34قوة األمم املتحدة لحفظ السالم يف قربص ()UNFICYP
السيد مايكل مولر ،املمثل الخاص لألمني العام ورئيس البعثة
 .35صندوق األمم املتحدة للسكان ()UNFPA
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 .21قوات األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ()UNIFIL
اللواء كالوس غرازيانو ،قائد القوة
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السيدة ثريا عبيد ،املدير التنفيذي
 .36وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن  -األونروا ()UNRWA
السيدة كارين كونينغ أبو زيد ،املفوض العام
 . 37بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هايتي ()MINUSTAH
السيد إدموند موليت ،املمثل الخاص لألمني العام
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 .38اتحاد موظفي األمم املتحدة
السيد ستيفن كيسامبريا ،الرئيس
 .39منظامت األمم املتحدة ملراقبة الهدنة ()UNTSO
امليجور جرنال إيان جوردون ،رئيس األركان
 .40متطوعو األمم املتحدة ()UNV
السيد أد دي رعد ،املنسق التنفيذي
 .41منظمة الصحة العاملية ()WHO
الدكتور أندرياس نوردسرتوم ،املدير العام باإلنابة
 .42برنامج الغذاء العاملي ()WFP
السيد جيمس يت موريس ،املدير التنفيذي

كيانات غري تابعة لألمم املتحدة
 .1العمل من الكنائس معاً ()ACT
السيد جون ندونا ،املدير
 .2أفريقيا ومساعدة الالجئني يف الرشق األوسط ()AMERA UK
السيدة باربارا إي .هريل-بوند  ،أو.يب.إيه ،املديرة التنفيذية لعمليات ما وراء البحار
 .3افريكري
السيد جوليوس كولز ،الرئيس
 .4اللجنة األمريكية لالجئني الدولية ()ARC
السيد هيو بارمر ،الرئيس
 .5جمعية الوكاالت التطوعية للتنمية الريفية ()AVARD
السيد ب .م .تريبايث ،الرئيس
 .6الصليب االحمر النمساوي
السيد ولفغانغ كوبتسيك ،األمني العام
 .7كري انرتناشيونال
السيد دنيس كايو ،األمني العام
 .8كاريتاس الدولية
السيد دنكان ماكالرين ،األمني العام
 .9خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ()CRS
السيد كني هاكيت ،الرئيس
 .10صندوق األطفال املسيحي ()CCF
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السيد  /بيل لياي ،الرئيس التنفيذي بالوكالة
 .11اللجنة العاملية لإلصالح املسيحي ()CRWRC-US
السيد أندرو ريسكامب ،مدير
 .12كونسرين ورلدوايد
السيد توم أرنولد ،الرئيس التنفيذي
 .13منظمة "إنهاء بغاء األطفال واستغالل األطفال إباحياّ واالتجار باألطفال ألغراض جنسية" ()ECPAT International
السيدة كارمن م .مادرينيان ،املديرة التنفيذية

 .15الهيئة الطبية الدولية
السيدة نانيس آويس ،الرئيس واملدير التنفيذي
 .16لجنة اإلنقاذ الدولية ()IRC
السيد جورج روب ،الرئيس واملدير التنفيذي
 .17الصليب االحمر االيرلندي
السيد جون رويكروفت ،األمني العام
 .18الصليب االحمر االيطايل
السيد ماسيمو بارا ،الرئيس
 .19اللوثري الدولية لإلغاثة
السيد جيف ويسنانت ،نائب الرئيس التنفيذي
 .20مرييس كور
السيدة نانيس ليندبورج ،رئيسة
 .21الصليب االحمر يف موناكو
سمو األمري ألربت الثاين
 .22منظمة أطباء العامل ()MDM France
الدكتور بيري ميتشيليتي ،رئيس مجلس اإلدارة
 .23الالجئني الدولية ()RI
السيد كينيث هـ .بيكون ،الرئيس
 .24عمليات الواليات املتحدة األمريكية
السيد ريتشارد م .والدن ،الرئيس واملدير التنفيذي
 .25اإلغاثة الدولية
السيد فرشاد راستيجار ،الرئيس التنفيذي

 .26باكتInc ،
السيدة سارة نيوهال ،الرئيس واملدير التنفيذي
 .27بالن انرتناشيونال ( الخطة الدولية)
السيد توم ميلر ،الرئيس التنفيذي
 .28العمل الدويل للسكان ()PAI
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 .14هيلبآيج (سن املساعدة )الدولية ()HAI
السيد ريتشارد بلويت  ،الرئيس التنفيذي
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السيدة آمي كوهني ،الرئيس التنفيذي والرئيس
 .29مؤسسة إنقاذ الطفولة باململكة املتحدة ()SC UK
السيدة ياسمني ويتربيد ،الرئيس التنفيذي
 .30تحالف إنقاذ األطفال
السيدة ياسمني ويتربيد ،الرئيس التنفيذي
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 .31تريفند
السيد ماثيو فروست ،الرئيس التنفيذي
 .32الوجود الدويل املؤقت يف الخليل ()TIPH
السيد كارل هرنيك شورسني ،رئيس البعثة
 .33جمعية الصليب األحمر لرتينيداد وتوباغو
السيدة ديليا شور ،رئيسة
 .34معهد يرنوك الدويل للتنمية الزراعية (ويرنوك انرتناشيونال)
السيد فرانك توغويل ،الرئيس واملدير التنفيذي
 .35لجنة املرأة لشؤون الالجئات واألطفال
السيدة كارولني ماكينسون ،املدير التنفيذي
 .36ورلد فيجن الدولية
كيفن جيه جينكينز ،الرئيس واملدير التنفيذي

الوضعية يف كانون األول ديسمرب 2011

تذييل  :2ست مبادئ رئيسية متعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنيس 4

1.1متثل حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أشكاال خطرية من سوء السلوك ،ومن ثم تعد سببا موجبا التخاذ تدابري تأديبية مبا يف
ذلك الفصل من الخدمة بإجراءات موجزة؛ إنهاء الخدمة"
2.2تحظر مامرسة أي نشاط جنيس مع األطفال (األشخاص الذين تقل أعامرهم عن  18سنة) بغض النظر عن سن الرشد أو سن الرضا
املقررة محليا .وال يعتد بالتعلل بإساءة تقدير سن الطفل؛
3.3تحظر مبادلة الجنس باملال أو العمل أو السلع أو الخدمات ،مبا يف ذلك طلب خدمات جنسية أو غري ذلك من أشكال السلوك املهني
أو املحط للكرامة أو املنطوي عىل االستغالل .ويشمل ذلك أي مبادلة مبساعدات واجبة ملستحقيها؛العالقات الجنسية بني العاملني يف
املجال اإلنساين واملستفيدين ال تشجع إطالقا ألنها تستند إىل ديناميكيات السلطة غري املتكافئة بطبيعتها .مثل هذه الترصفات تنال من
مصداقية ونزاهة أعامل األمم املتحدة؛
4.4ال تشجع العالقات الجنسية بني العاملني يف املجال اإلنساين واملستفيدين اطالقاّ ألنها تعتمد بطبيعتها عىل ديناميكيات السلطة غري
املتكافئة .و تقوض مثل هذه العالقات مصداقية ونزاهة عمل املساعدات اإلنسانية.
 5.5يجب عىل أي موظف تتولد لديه مخاوف أو شكوك يف إقدام أحد زمالئه عىل ارتكاب عمل من أعامل االستغالل الجنيس أو االنتهاك
الجنيس ،أن يبلغ عن تلك املخاوف عن طريق آليات اإلبالغ القامئة سواء كان ذلك يف الوكالة نفسها أم ال
6.6العاملون يف املجال اإلنساين ملزمون بإنشاء والحفاظ عىل بيئة متنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وتشجع عىل تنفيذ قانون
السلوك الخاص بهم .ويتحمل املديرون عىل جميع املستويات مسؤوليات خاصة لدعم وتطوير األنظمة التي تحافظ عىل هذه البيئة ".
 4انظر تقرير فرقة العمل التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني يف األزمات اإلنسانية املؤرخ 13
حزيران  /يونيو  ، 2002خطة العمل  ،الفرع األول  -ألف.

اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
امللحق  - 2االلتزامات الدولية من �أجل احلماية من اال�ستغالل
ّ

٢٩

معايري التشغيل الدنيا للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من قبل املوظفني 1
لتوفري الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من قبل املوظفني فإن االلتزام بالحد األدىن من معايري التشغيل للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس مطلوب .تم تصميم معايري تشغييل الحد األدىن للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل غرار معايري
تشغيل الحد األدىن األمنية لسالمة املوظفني املعروفة والتي تعترب إلزامية بالنسبة ملنظومة األمم املتحدة لضامن وجود مجموعة مشرتكة من
املتطلبات التي تتبعها جميع الوكاالت من أجل ضامن سالمة املوظفني .

تعتمد معايري تشغيل الحد األدىن للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل:
1.1بيان االلتزام بالقضاء عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من جانب موظفي األمم املتحدة وغري املوظفني ،أغسطس 2008
2.2املراجعة العاملية للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من قبل موظفي األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،واملنظمة
الدولية للهجرة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،يوليو 2010
3.3املبادئ األساسية الستة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،يونيو 2002

ما هي العنارص الرئيسية ملعايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؟
توفر األركان األربعة للعمل الحايل يف الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إطا ًرا لآللية .و تتمثل هذه األركان فيام ييل:

1.1اإلدارة والتنسيق :و�ضع ال�سيا�سات الفعالة وتنفيذها؛ الرتتيبات التعاونية؛ ق�سم خم�ص�ص  /جهة ات�صال ملتزمة باحلماية
من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي.
2.2االشرتاك ﻣﻊ ﺳكان اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻲﻟ ودﻋﻣهم :اﻟﺗوا�ﺻل اﻟﻔﻌﺎل واﻟ�ﺷﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﻘر اﻟرﺋي�سي �إىل اﻟﻣيدان ﺑ�ﺷ�ﺄن (�أ) ﻣﺎ
يجب اﻟﻘيام به ﺑ�ﺷ�ﺄن ﺗوعية اﻟﻣ�ﺳتفيدين عن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي و (ب) وكيفية �إﻧ�ﺷﺎء
�آليات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻟ�ﺷكاوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌية.
3.3الوقاية�:آليات فعالة و�شاملة ل�ضمان التوعية حول اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي بني املوظفني؛ التوظيف الفعال
وتقييم �آداء العمل.
4.4االستجابة :وجود الإجراءات الداخلية لل�شكاوى والتحقيق .

الجنيس .الوثيقة قيد
الجنيس واالنتهاك
 1وقد نوقشت هذه املعايري التشغيليّة الدنيا بني أعضاء اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للحامية من االستغالل
ّ
ّ
العمل وتعكس حالة التفكري الحايل لفريق العمل.
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ما هي معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؟
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املعايري الت�شغيلية الدنيا املتعلقة باحلماية من
اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

تطوير وتنفيذ السياسات فعالة

الرتتيبات التعاونية

وجود قسم مخصص  /جهة تنسيق ملتزمة بالحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس

اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺷﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﻘر اﻟرئييس إىل اﻟﻣيدان ﺑﺷﺄن التوقعات
املتعلقة بتوعية اﻟﻣﺳﺗفيدين حول الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس

آﻟيات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻟﺷكاوى اﻟﻣﺟﺗمعية املشرتكة مبا فيها مساعدة الضحايا

امل�ؤ�شــرات الرئي�سيــة
•توجد سياسات تنص عىل معايري السلوك مبا يف ذلك أفعال االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وتوجد خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة.
•ﺗﻢ تعريف للموظفني اﻟﺤﺎﻟﻴﻦﻴ واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ باﻟﺴﻴﺎﺳات  /ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺴﻠﻮك (ﻋﻰﻠ ﻣﺴﺘﻮى اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﻲﺴ واﻤﻟﺴﺘﻮى اﻤﻟﻴﺪاﻲﻧ) ﻲﻓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻜﺮرة (ﻣﺜﻞ
فعاليات التعريف ودورات اﻟﺘﺪرﻳﺐ لتجديد املعلومات).
•تدرج نرشة األمني العام ( )ST / SGB / 2003/13أو مدونات قواعد السلوك املعنية يف رشوط العقد العامة.
• وجود اجراءات لتلقي املوافقات الخطية من الجهات أو األفراد الذين يدخلون يف ترتيبات تعاونية مع الوكالة والتي تنص عىل معرفتهم والتزامهم
مبعايري سياسة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
•يتحمل القسم املخصص  /القائم بالتنسيق املسئولية الكاملة عن تطوير وتنفيذ سياسة وأنشطة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
•يتعني عىل القسم املسؤول  /رابط االتصال تقديم تقارير منتظمة إىل اإلدارة العليا تتناول التقدم الذي تحرزه بشأن الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس من خالل القائم بالتنسيق األعىل بشأن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
•قام املوظفون الذين يتعاملون مع الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بإضفاء الطابع الرسمي عىل املسئولية عن الحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس باضفاء املسؤليات يف وصف وظائفهم و تقييم أدائهم أو ما شابه.
•قد تلقوا تدريباً منتظامً عىل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .ويتناسب الوقت املخصص للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس مع حجم التنفيذ املطلوب يف ظل الوضع الحايل للمنظمة.
•يبلغ املقر الرئييس بالتفصيل عن توقعاته املتعلقة بجهود توعية املستفيدين عن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (مبا يف ذلك
املعلومات املتعلقة مبعايري السلوك واإلبالغ الخاصة باملنظمة).
•قيام املقر الرئييس بتوزيع أمثلة ألدوات ومواد التوعية التي ستستخدم يف أنشطة رفع وعي املستفيدين.
•يحث املقر الرئييس مكاتبه امليدانية عىل املشاركة يف آليات الشكاوى املجتمعية والتي تم تطويرها وتنفيذها بشكل مشرتك من قبل مجتمع اإلغاثة
وتكييفها مع مواقعها املحددة.
•هناك ﺗوجيهات ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻟمكان ﺣول كيفية ﺗﺻميم آلية الشكاوى املجتمعية ﻟﺿﻣﺎن تكييفها ﻣﻊ اﻟسياق اﻟﺛﻘﺎﻲﻓ ﻣﻊ اﻟﺗركيز ﻋىل ﻣﺷاركة املجتمع
املحيل.
•توجد آلية لرصد ومراجعة آلية الشكاوى.
•لدى املنظمة إرشادات خطية حول توفري املساعدة للضحايا.

٣٠
 2ج .احلد االادنى من املعايري املعمول بها بني الوكاالت للحماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالعتداء اجلن�سي ()2012

التوظيف الفعال وتقييم آداء العمل

إنشاء آليات فعالة وشاملة لضامن التوعية حول االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس بني املوظفني

وجود اإلجراءات الداخلية للشكاوى والتحقيقات
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•تتأكد املنظمة من أن جميع املرشحني ملزمني بالتوقيع عىل مدونة السلوك قبل عرض عقد العمل عليهم.
•تلتزم كل منظمة بتحسني نظامها للتحقيق من مراجع املرشحني للعمل والتدقيق يف سجل الترصف السابق.
•يشمل اإلرشاف وتقييم اﻷداء عىل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺷﺎركة ﻲﻓ ﺗدريبات ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻟوك (أو ﻣﺎ ﺷﺎبه ذﻟك) اﻟﻲﺗ ﺗﺷﻣل موضوع الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس.
ST /
•تشمل تقييامت األداء لإلدارة العليا االلتزام بإيجاد والحفاظ عىل بيئة متنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وتشجع عىل تنفيذ
 SGB / 2003/13أو مدونة السلوك.
•يتلقى املوظفون تدريب سنوي لتجديد املعلومات حول معايري السلوك والتعرف عىل آلية تقديم الشكوى والتقارير عن سوء السلوك وآثار انتهاك
هذه املعايري.
•التدريب حول سوء السلوك (عىل وجه التحديد االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس) يشكل جزءا من عملية التعريف األولية.
•املوظفني عىل دراية بالتزامهم باإلبالغ عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  /سوء السلوك ويدركون أن هناك سياسات للحامية من االنتقام.
•توجد إجراءات خطية بشأن التعامل مع الشكاوى  /التقارير من املوظفني أو املستفيدين.
•ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى  /ﺗﻘﺮﻳﺮ وإﺟﺮاءات ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬا.
•تصدر إجراءات التشغيل املوحدة للتحقيق أو ما يعادلها وتستخدم لتوجيه مامرسة التحقيق.
•يتم إجراء التحقيقات من قبل خرباء مهنيني ومؤهلني مد ّربني أيضً ا عىل تحقيقات حساسة مثل ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
•تبدأ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻲﻓ ﻏﻀﻮن  3أﺷﻬﺮ وﺗﺘﻢ ﻣﺸﺎركة اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ بالنتائج ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى.
•أدت الشكاوى الجوهرية إىل اتخاذ إجراءات تأديبية أو عواقب تعاقدية .وإذا مل يكن األمر كذلك ،فإن الجهة قادرة عىل تربير ملا ال.

اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
امللحق  - 2االلتزامات الدولية من �أجل احلماية من اال�ستغالل
ّ
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اجلن�سي ( 11دي�سمرب )2015
اجلن�سي واالنتهاك
 2د .بيان اللّجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ

الحاميــة مــن االستغــالل الجنســي واالنتهــاك الجنســي

امللحق 2

بيـــان مــن الـلجنـــة الـدامئـــة املشرتكـــة بــني الـوكــــاالت
�أقرها ر�ؤ�ساء اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت يف  11دي�سمرب 2015
يؤكد هذا البيان التزام مديري اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت مبنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من قبل
العاملني يف املجال اإلنساين واالستجابة لهام بنشاط،وكام يؤكد عىل دور القامئني بالتنسيق الكبار يف الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس ومنسقي الشؤون اإلنسانية وفرق البلدان اإلنسانية يف تنفيذ هذا االلتزام يف جميع عمليات
االستجابة اإلنسانية.
نحن ،مديرو اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،نؤكد من جديد عزمنا عىل القضاء عىل أعامل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من
جانب موظفينا والرد بشكل فعال عىل الحوادث التي تستمر ضد املستفيدين لدينا .نحن نقر مبسؤوليتنا القيادية يف تعزيز مكافحة املجتمع
اإلنساين ضد االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من أجل تحقيق نظام حقيقي للمساءلة الجامعية ،ونحن نلتزم بتوفري املوارد الالزمة للقضاء
عىل هذا العمل السيئ.
يف القيام بذلك ،نحن:
نستذكر نرشة األمني العام بشأن التدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس 1،مبا يف ذلك إدانتها لالستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس واملبادئ األساسية الستة للحامية ؛
نستذكر التعهدات السابقة للوكاالت الخاصة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،مبا يف ذلك بيان االلتزام بشأن القضاء عىل االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس من جانب موظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني ،ومعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس من جانب موظفينا ؛
نؤكد من جديد أن خلق بيئة عمل ومعيشة متنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واملحافظة عليها هي مسؤولية فردية ومؤسسية عىل
حد سواء ؛ 2
نعرتف بأن التعاون املشرتك بني الوكاالت أمر بالغ األهمية ملنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالستجابة لهام بفعالية ؛
نستذكر أهمية اإلجراءات القانونية الواجبة يف إحالة القضايا والتحقيقات واحرتام حقوق جميع األفراد املعنيني ؛

 9( SGB ST / SGB / 2003/13 )1( 1ترشين األول  /أكتوبر .)2003
 2بيان االلتزام بالقضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة وغري املوظفني (تم تنقيحه يف ديسمرب  /كانون األول  )2011من
اآلن فصاعدا "بيان االلتزام" .

اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
امللحق  - 2االلتزامات الدولية من �أجل احلماية من اال�ستغالل
ّ

٣٣

نراعي أفضل املامرسات والدروس املستفادة من الدراسات واملبادرات العديدة التي نفذتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت وغريها من
املنتديات الدولية التي تحدد قضايا الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والتي ال ميكن معالجتها إال عىل املستوى العاملي؛3
نرى أن التزامات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس غري مطبقة عامليا يف املامرسة ويجب علينا إعطاء األولوية التخاذ املزيد من
اإلجراءات بشأن هذه االلتزامات الحداث تغيري حقيقي ؛
نلتزم بنقاط العمل التالية من أجل الوفاء بالتزاماتنا السابقة واملستمرة ملحاربة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من قبل موظفينا
وضامن تطوير جميع الردود بطريقة توازن بني احرتام اإلجراءات القانونية الواجب إتخاذها وبني النهج الذي يركز عىل الناجني والذي تكون
فيه رغبات الناجي وسالمته ورفاهيته أولوية يف جميع املسائل واإلجراءات:

2.2تعزيز مسؤوليات ودور املنسق اإلنساين للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،لدور املن�سق الإن�ساين من
�أجل �ضمان وجود مكان وا�ضح للحماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف البنية الإن�سانية ،بالإ�ضافة اىل
م�س�ؤولية اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت على م�ستوى املنظومة من �أجل تطوير �إ�سرتاتيجيات وخطط عمل للحماية
من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي 5.و ان�سجاما ّ مع م�س�ؤوليات املن�سق املقيم القائمة للحماية من اال�ستغالل
اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي  ،ي�شمل هذا الأمر تطوير �آليات ال�شكاوى ،و�ضمان ح�صول الناجني على امل�ساعدة الفورية
املنا�سبة وطويلة الأمد ،وتن�سيق الإحاالت املتعلقة باالدعاءات امل�شرتكة بني الوكاالت ،وتقدمي تقارير منتظمة �إىل من�سق
الإغاثة يف حاالت الطوارئ ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي فيما يتعلق بالعمليات الإن�سانية
 ،و�إدراج احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي كبند دائم يف جدول �أعمال االجتماع ال�سنوي للمن�سق
الإن�ساين.
3.3تعزيز استجابات التحقيق والحامية بشأن اادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،من قبل منظمات فردية

 3انظر تقرير األمني العام "التدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" ) .A / 69/779 (13فرباير  )2015؛ استعراض شامل لكامل
مسألة عمليات حفظ السالم من جميع جوانبها  17 ،حزيران  /يونيو  ،A / 70 / 95– S / 2015/446 ، 2015الفقرات (الفصل  )6؛ دراسة عاملية حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325
لعام  2015؛ اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،االستعراض العاملي للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،واملنظمة الدولية
للهجرة ،وموظفي االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،متوز  /يوليو 2010؛ مراجعة مستقلة كاملة لنظم الحامية يف سياق العمل اإلنساين ،بتكليف من املجلس
الرنويجي لالجئني نيابة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ومجموعة الحامية العاملية (مايو  ، )2015ص .57 .و اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس :مجموعة املامرسات يف آليات الشكاوى املجتمعية (.)2012
الجنيس املعايري التشغيل ّية الدنيا  2 #للمشاركة يف الرتتيبات التعاونية ،وبيان االلتزام رقم 10
الجنيس واالنتهاك
 4تشمل االلتزامات الجامعية ملنع االستغالل
ّ
ّ
"إرشاك دعم املجتمعات والحكومات ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفينا ومواجهتهم".
 5يف إطار الوصف العام لوظيفة املنسق املقيم لألمم املتحدة ،شباط  /فرباير  ،2014يتحمل املنسق املقيم مسؤولية ضامن "أن تعمل شبكة من القامئني بالتنسيق
لتنفيذ الحكم الوارد يف "نرشة األمني العام" بشأن التدابري الخاصة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" وتكون داعمة لتطوير وتنفيذ خطة عمل عىل مستوى البلد ملعالجة
الجنيس
القضية .انظر تقرير مجموعة األمم املتحدة لألمني العام لعام  :A / 69/779 ، 2015إنشاء منصب تحت مكتب املنسق املقيم لدعم عمله كمنسق للحامية من االستغالل
ّ
الجنيس وتقاسم تكلفة املنصب من قبل جميع كيانات األمم املتحدة العاملة يف البعثة امليدانية .انظر أيضاً؛ اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،املراجعة الدولية للحامية من
واالنتهاك
ّ
االستغالل واالنتهاك الجنسيني من قبل األمم املتحدة ،املنظامت غري الحكومية ،املنظمة الدولية للهجرة وموظفي االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،يوليو .2010

امللحق 2

1.1التنفيذ الكامل للمعايري التشغيلية ،مبا يف ذلك من خالل تطوير �أدوات ت�شغيلية وتوجيهات وا�ضحة للميدان ب�ش�أن
التزامات الوكالة و�أن�شطتها للحماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي على امل�ستويني امل�ؤ�س�سي واجلماعي4
على حد �سواء .ويتطلب هذا �ضمان تطوير و�إقرار الإجراءات الت�شغيلية العاملية املوحدة ب�ش�أن التعاون يف �آليات ال�شكاوى
امل�شرتكة بني الوكاالت وعلى وجه التحديد ب�ش�أن �إحالة ومتابعة ق�ضايا اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي بحلول
�أيار /مايو  .2016كما ويتطلب الأمر التدريب الفعال وامل�ستمر للموظفني من جميع الوكاالت الإن�سانية ل�ضمان فهم
املكاتب امليدانية التزامات وكالتهم باحلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي والتزامهم مبدونة قواعد
ال�سلوك الأمرالذي يعزز بناء القدرات وتغيري ال�سلوك ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية لال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

وجماعيا 6،وي�شمل هذا اتخاذ عقوبات �إدارية �سريعة ومنا�سبة وتطوير وتبادل �أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن فر�ض احرتام
عدم خرق مدونة قواعد ال�سلوك و�إحالة ق�ضايا اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي التي قد ترقى اىل �سوء ال�سلوك
الإجرامي �إىل ال�سلطات املخت�صة 7.ويتطلب هذا � ً
أي�ضا بذل جهود مت�ضافرة من �أجل تفعيل التو�صيات املتعلقة مبنع
�إعادة توظيف الأفراد الذين تعر�ضوا لعقوالت ت�أديبية ب�سبب اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي  8وتطبيق البنود
التعاقدية املت�صلة باحلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي مع ال�شركاء املنفذين .وعالوة على ذلك ،ينبغي
بذل اجلهود ل�ضمان ا�ستجابة اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت لال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ب�شكل ي�شمل
احلماية الكافية والتعوي�ض مبا يف ذلك امل�ساعدة الكافية للناجني9.

امللحق 2
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اجلن�سي ( 11دي�سمرب )2015
اجلن�سي واالنتهاك
 2د .بيان اللّجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ

6

7
8
9

بنا ًء عىل بيان االلتزام رقم " 6التحقيق يف ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيني يف الوقت املناسب وبطريقة مهنية" .وتشمل االلتزامات الجامعية تجاه
التحقيق والحامية بيان االلتزام رقم " 3منع مرتكبي االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من إعادة توظيفهم أو إعادة نرشهم يف امليدان" و  " 9 #إبالغ موظفينا ومجتمعاتنا بانتظام
بالتدابري املتخذة ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني والتصدي لهام .وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات  ...تفاصيل عن آليات تقديم الشكاوى و وضعية التحقيقات ونتائجها بشكل
عام وردود الفعل عىل اإلجراءات املتخذة ضد الجناة وتدابري املتابعة املتخذة " ...
استنادا ً إىل بيان االلتزام رقم " 7اتخذت إجراءات رسيعة ومناسبة ضد موظفينا الذين يرتكبون أعامل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .وقد يشمل هذا
اإلجراء اإلداري أو التأديبي و/أو اإلحالة إىل السلطات املختصة التخاذ اإلجراء املناسب ،مبا يف ذلك املقاضاة الجنائية" .
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻰﻠ ﺑﻴﺎن اﻻﻟﺘﺰام رﻗﻢ " 3ﻣﻨﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﻧﺘﻬﺎك الجنيس ﻣﻦ إعادة توظيفهم أو إعادة نرشهم يف امليدان .وميكن أن يشمل ذلك استخدام فحص
الخلفية واملراجع الجنائية" .
تشمل املعايري املنطبقة عىل مساعدة الضحايا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،املعايري الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان (مثل حامية السالمة البدنية والحرية من
التعذيب والحق يف عالج فعال وما إىل ذلك)؛ يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري؛ التوجيهات الرسمية املقدمة من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات (مثالً فيام يتعلق
بوصول النساء ضحايا العنف الجنيس والنوع االجتامعي إىل العدالة يف التقرير العام لألمني العام لألمم املتحدة رقم  ، 33فضالً عن التوجهات السياساتية والربامجية التي وضعتها األمم
املتحدة ،أي مذكرة توجيهية بشأن تعويض ضحايا العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات من ِقبل األمني العام لألمم املتحدة).
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إجراءات التشغيل العاملية
املوحدة للتعاون املشرتك
بني الوكاالت بشأن آليات
الشكاوى املجتمعية املشرتكة

احلمايـة مـن اال�ستغـالل
اجلن�سـي واالنتهـاك اجلن�سـي
()PSEA
التعـاون بـني الوكـاالت يف �آليــات ال�شكــاوى
املجتمعيــة امل�شرتكــة

مايـو 2016
إجراءات التشغيل العاملية املوحدة

التزام من اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( )IASCلوضع أدوات تشغيلية وتوجيهات واضحة للميدان
فيام يتعلق بالتزامات اللجنة وأنشطتها للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني عىل املستويني املؤسيس
والجامعي.
(بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الذي أقره
مدراء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف  11ديسمرب )2015
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التعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

التعريفات الأ�سا�سية
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس� :أ�شكال حمددة من العنف  1القائم على النوع االجتماعي التي مت الإبالغ عنها يف �سياقات
�إن�سانية وعلى وجه التحديد العنف املزعوم �ضد العاملني يف املجال الإن�ساين.
اال�ستغالل اجلن�سي" :أي إساءة فعلية أو محاولة لإلساءة يف موقف ضعف أو قوة متفاوتة أو ثقة ألغراض جنسية مبا يف ذلك عىل سبيل
املثال وليس الحرص الربح املايل أو االجتامعي أو السيايس من االستغالل الجنيس لشخص آخر2 ".
االنتهاك اجلن�سي" :اإلعتداء البدين الفعيل ذو طبيعة جنسية أو التهديد به سواء بالقوة أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قرسية"3 .

امللحق 3

التحرش الجنيس مقابل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس :يحدث اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �ضد �أحد
امل�ستفيدين �أو �أع�ضاء املجتمع .و يحدث التحر�ش اجلن�سي بني املوظفني/العاملني ،وي�شمل �أي مقدمات جن�سية غري مرحب
بها �أو �سلوك لفظي �أو ج�سدي غري مرغوب فيه ذو طبيعة جن�سية .و ال يندرج التحر�ش اجلن�سي يف �إجراءات الت�شغيل املوحدة 4
هذه على الرغم من �أن الإجراءات الداخلية التي تتبعها الوكاالت للإبالغ عن ادعاءات التحر�ش اجلن�سي قد تكون هي نف�سها
التي تُتبع للإبالغ عن �شكاوى اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي� .إن التمييز بني االثنني مهم حتى تت�ضمن �سيا�سات الوكالة
وبرامج تدريب املوظفني تعليمات حمددة حول �إجراءات الإبالغ عن كل منها.
العنف القائم عىل النوع االجتامعي مقابل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس :العنف القائم على النوع االجتماعي هو
م�صطلح �شامل لأي فعل �ضار يرتكب �ضد �إرادة ال�شخ�ص وي�ستند �إىل االختالفات االجتماعية املن�سوبة بني الذكور والإناث (�أي
اجلن�س) .وي�شمل ذلك الأفعال التي ت�سبب �أذى �أو معاناة ج�سدية �أو جن�سية �أو عقلية ،والتهديدات مبثل هذه الأفعال ،والإكراه،
وغريها من الأفعال التي حترم من احلرية 5 .و ميكن اعتبار اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �شك ًال من �أ�شكال العنف
القائم على النوع االجتماعي حيث �أن �ضحايا اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي هم غالبا من يتعر�ضون للإ�ساءة ب�سبب
حالتهم ال�ضعيفة مثل الن�ساء والفتيات والفتيان وحتى الرجال (يف بع�ض الظروف) .و تغطي الإجراءات يف هذه الوثيقة �شكاوى
اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي فقط.
آلية الشكوى املجتمعية املشرتكة� :آلية ال�شكوى املجتمعية امل�شرتكة هي نظام ميزج بني هياكل املجتمع الر�سمية وغري الر�سمية
حيث يكون الأفراد قادرين على الإبالغ عن حوادث اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ب�شكل �آمن وي�شجعون على ذلك.

1

2

3
4
5

اﻧظر :اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗركة بني الوكاالت ،اﻟﻣﺑﺎدئ التوجيهية ﻹدﻣﺎج تدخالت اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم عىل اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻲﻓ اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻲﻧ  -ﺧﻔض اﻟﻣﺧﺎطر،
تعزيز اﻟﻘدرة عىل اﻟﺻﻣود واملساعدة عىل التعايف ( )2015تعرف من اآلن فصاعدا ّ عىل القواعد االرشادية التابعة للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بخصوص العنف القائم عىل أساس
الجنيس يف أمثلة العنف التي قد تتعرض لها مجموعات محددة معرضة للخطر)؛ القواعد اإلرشادية للعنف
الجنيس واالنتهاك
النوع االجتامعي ( )2015ص( 13-12 .مبا يف ذلك االستغالل
ّ
ّ
القائم عىل أساس النوع االجتامعي ،ملحق "( 336 .p ،6االستغالل واالنتهاك الجنسيني هام شكالن من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي تم اإلبالغ عنه يف سياقات إنسانية
وخاصة فيام يتعلق بالعاملني يف املجال اإلنساين") ؛ فريق العمل املسؤول عن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻰﻠ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،دﻟﻴﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ تدخالت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻰﻠ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻲﻓ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الحاالت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (ﻳﻮﻟﻴﻮ  )2010ص( 10 .والتي يذكر أنه ﻲﻓ حني ميكن ألﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم عىل اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣتعارف عليه أن ﺗﺧﺗﻟف ،ﻓﺈن االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
هو ﻣن بني األشكال األكرث شيوعاً ،ويشار إىل تعريف اﻟﻟﺟﻧﺔ الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي واﻟذي يشمل
ّ
ّ
"يعتمد عىل التعريف اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة" ﻲﻓ اﻟﻣﺎدة  1من إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد املرأة ( إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة ،اعالن األمم املتحدة بشأن
انهاء العنف ضد املرأة .))1993
نرشة األمني العام لألمم املتحدة "التدابري الخاصة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس"  9( ST / SGB / 2003/13ترشين األول  /أكتوبر
الجنيس ( . )2003يتضمن حظر االستغالل واالنتهاك الجنسيني ،مبوجب نرشة األمني العام
الجنيس واالنتهاك
 )2003تعرف من اآلن فصاعدًا عىل نرشة األمني العام بشأن االستغالل
ّ
ّ
لألمم املتحدة ،املعايري املحددة التالية :يحظر النشاط الجنيس مع األطفال (األشخاص دون سن  )18بغض النظر عن سن املوافقة أو سن الرشد املحيل .ال يعد االعتقاد الخاطئ يف عمر
الطفل عذرا مقبوال( .ج) يحظر تبادل األموال أو العمل أو السلع أو الخدمات ألغراض الجنس ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس أو غريه من أشكال السلوك املهني أو املذل أو االستغاليل،
ويشمل ذلك أي تبادل للمساعدة يعود بالفائدة عىل املستفيدين من املساعدة؛ (د) العالقات الجنسية بني موظفي األمم املتحدة واملستفيدين من املساعدة ألنها تستند إىل ديناميكيات
غري متساوية يف السلطة ،وتقوض مصداقية ونزاهة عمل األمم املتحدة وال تشجع بشدة .انظر الفقرة ( 3.2ب) ( -د) .انظر أيضاً الفقرة  3.1التي توضح أن املعايري "ال يقصد منها أن
تكون قامئة شاملة .قد تكون األنواع األخرى من سلوك االستغالل أو االنتهاك الجنيس أسبابًا التخاذ إجراءات إدارية أو إجراءات تأديبية ،مبا يف ذلك الفصل التعسفي ،وفقًا للنظامني
األسايس واإلداري ملوظفي األمم املتحدة" .
الجنيس (.)2003
الجنيس واالنتهاك
نرشة األمني العام عن االستغالل
ّ
ّ
التحرش الجنيس مشمول بإجراءات التعليامت اإلدارية لألمانة العامة لألمم املتحدة للتعامل مع التحرش الجنيس  29( ST / AI / 379ترشين األول  /أكتوبر
 )1992؛ نرشة األمني العام ،حظر التمييز واملضايقة ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس وإساءة استعامل السلطة  11( ST / SGB / 2008/5شباط  /فرباير .)2008
القواعد االرشادية التابعة للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بخصوص العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي ()2015
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حساسا ثقافيًا ومن جانب النوع
وتشارك املجتمعات املحلية يف تطوير وإقرار آلية الشكوى املجتمعية املشرتكة بحيث يكون الهيكل
ً
االجتامعي 6 .و يجب أن يكون لآللية نقاط دخول متعددة مام يتيح لكل من اﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ اﻟﻔﺮﺻﺔ لالبالغ ﻋﻰﻠ ﻤﺴﺘﻮى اﻟمنظمة
 داﺧﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ أو الوكالة اﻤﻟﻴﺪاﻧﻴﺔ  -أو ﻋﻰﻠ ﻣﺴﺘﻮى اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻤﻟﺤﻲﻠ 7 .و ﻳﺘﻤﺜﻞ الهاجس اﻟﺮﺋﻴﻲﺴ ﻟﻬﺬﻩاﻵﻟﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺟﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓﻦﻴ واﻤﻟﺤﺘﻤﻠﻦﻴ ﻣﻦ االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس باإلضافة اىل تحقيق وظيفة وقائية من خالل جهود
التوعية .و ال ينبغي أن تكون آلية الشكوى املجتمعية للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس نظا ًما منفصالً ومتوازًيا لهياكل
الشكاوى و تلقي ردود الفعل األخرى يف منطقة معينة بل يرتبط بالبنى القامئة ويبني عليها إلنشاء نظام واحد للتعامل مع التعليقات
والشكاوى8 .

املستفيدون من املساعدة اإلنسانية :هو شخص يتلقى املساعدة كجزء من مساعدات اإلغاثة الطارئة أو املساعدات اإلمنائية
من خالل برامج املساعدة .ويشمل األشخاص املندرجون تحت هذا العنوان أعضاء السكان املترضرين مبا يف ذلك الالجئون
واملرشدون داخلياً وغريهم من األفراد ضعاف الحال وكذلك أعضاء املجتمع املضيف .و يعترب االستغالل الجنيس أو االنتهاك
عىل املستفيد "استغالال جنسيا وانتهاكا جنسيا" ولكن ال يرتتب عىل الفرد أن يكون يف موقف ضعف فإن عالقة تفاوت يف
القوة أو عالقة ثقة تكفي لتأسيس حالة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

ا ُﻟﻣﺑﻟﻎ :ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟفني وفقا إلﺟراءات اﻟﺗشغيل اﻟموحدة هذه ،يُعترب املبلغ عن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔين نوع من اﻟﻣشتيك ،وليس الناجي ،وهو
ﻋﺎﻣل يف مجال املساعدة اإلﻧﺳانية يقوم ﺑﺈﺻدار ﺗﻘرير ﻋن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .و تشجع سياسات اإلبالغ املؤسساتية
املوظفني عىل اإلبالغ عن املخاوف أو الشك يف سوء السلوك من قبل الزمالء من خالل توفري الحامية من االنتقام  9بسبب اإلبالغ
باإلضافة اىل توضيح القواعد واإلجراءات الخاصة باإلبالغ ومعالجة مثل هذه الحاالت .لذلك قد تختلف التعريفات والنطاق وتدابري
الحامية بني املنظامت .و تنطبق مبادئ آلية الشكوى املجتمعية (مثل الرسية) عىل املبلغني عن املخالفني و عىل عىل أي مقدم
شكوى وتحمي سياسات الوكاالت الداخلية املبلغني عن املخالفني من االنتقام ،طاملا أن التقرير يتم بحسن نية ووفق سياسات الوكالة
الداخلية10 .
الناجي :الشخص الذي ارتكب ضده/ها االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  11أو تم محاولة ارتكاب االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ضده/ها .ووفقا إلﺟراءات اﻟﺗشغيل اﻟموحدة هذه يتم التعامل مع األشخاص الذين يقدمون تقارير
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الذي ارتكب ضدهم عىل أنهم ناجون ألغراض تقييم األمن واالحتياجات.
 6ملزيد من املعلومات حول تصميم آلية تقديم شكاوى مجتمعية تراعي الثقافة والفروق بني األنواع االجتامعية ،راجع الفقرة  4.1إعداد نظام آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية مشرتكة بني الوكاالت.
الجنيس وفقًا للسياسات واإلجراءات الداخلية يف
الجنيس واالنتهاك
 7يجب عىل العاملني يف املجال اإلنساين اإلبالغ عن أي قلق أو شك أو ادعاء باالستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك الجنيس للوكاالت املشرتكة (يشار إليه فيام
وكالتهم/منظمتهم .اطلع عىل املزيد يف دليل أفضل مامرسات يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية والحامية من االستغالل
ّ
ييل ب " -دليل أفضل مامرسات آلية تقديم الشكاوى املجتمعية التابع للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت").
 8ملزيد من املعلومات حول دمج آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مع الهياكل الحالية ،انظر الفقرة  4.1.2تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية.
" 9بيان االلتزام بالقضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة وغري املوظفني"
( 2006وتم تحديثه يف عام  )2011املشار إليه فيام ييل ببيان االلتزام ( )2006رقم "( 5اتخاذ اإلجراءات املناسبة بأفضل ما لدينا من قدرات لحامية األشخاص من االنتقام عندما يتم
اإلبالغ عن مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيني التي تشمل موظفينا .)".مالحظة :تتطلب الوثيقة
 ST / SGB / 2005/21أيضا أن يتم إعداد التقرير "يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز ست سنوات بعد أن يعلم الفرد بسوء الترصف .يجب عىل
الفرد  ...تقديم معلومات أو أدلة لدعم اعتقاد منطقي بأنه قد حدث سوء سلوك ".
 10حامية  SGBاألمم املتحدة من االنتقام جراء اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق أو التحقيقات املأذون بها حسب القوانني
 19( ST / SGB / 2005/21ديسمرب .2.1 § )2005
 11الشخص الذي تعرض أو يتعرض لالستغالل أو االنتهاك الجنيس .يدل هذا املصطلح عىل القوة واملرونة والقدرة عىل البقاء" .ميكن استخدام املصطلحني"
الضحية "و" الناجي "بالتبادل" .الضحية" مصطلح يستخدم غالبًا يف املجالني القانوين والطبي يف حني أن مصطلح "الناجي" مفضل عمو ًما يف قطاع الدعم النفيس و االجتامعي ألنه يدل
عىل القدرة عىل مواجهة األزمات " .راجع فرقة عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالحامية من االستغالل الجنيس واإلنتهاك"  ،إرشادات حول تطبيق املعايري التشغيلية
الدنيا للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني من قبل موظفي األمم املتحدة وغري املوظفني "(مارس  )2013تعرف من اآلن فصاعدا عىل املبادئ التوجيهية لتنفيذ بنود املعايري
التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( ، )2013واملبادئ التوجيهية الصادرة عن اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
بخصوص العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي ( ، )2015الجزء األول  -مقدمة ص.1

امللحق 3

مقدم الشكوى :هو الشخص الذي يقدم ادعا ًءا باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل آلية الشكوى املجتمعية وفقًا
لإلجراءات املعمول بها .قد يكون هذا الشخص أحد الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أو أي شخص آخر عىل
علم بالخطأ .يجب حامية كل من الناجي واملشتيك إذا كانا مختلفني عن بعض من االنتقام بسبب اإلبالغ عن االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس .عندما يكون هناك أي تضارب يف املصالح بني الناجي وطرف آخر معني يجب أن تكون رغبات
الناجي هي االعتبار األسايس يف معالجة الحاالت ،ال سيام عند وجود خطر من رضر جسدي و/أو عاطفي إضايف.

امللحق 3

٤٢

التعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

الضحية :ينوه هذا التعريف أيضاً اىل اﻟﺷﺧص اﻟذي ارتكب ﺿده/ها االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ويتم اﺳﺗﺧدامه
ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻊ "اﻟﻧﺎﺟﻲ" 12.ﺗﺳﺗﺧدم إﺟراءات اﻟتشغيل املوحدة هذه مصطلح "الناجي" ألغراض التوافق .وﻣﻊ ذﻟك فإن
العديد من اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ بتقديم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻲﺗ كانت مصدرا ً لهذه اﻹﺟراءات التشغيلية املوحدة ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺻطلح
"اﻟضحية" ،لذلك ﺳﺗﺗﺑﻊ إﺟراءات التشغيل اﻟموحدة هذا االستخدام ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺎﻋدة الضحايا .و ال تعني أي من
التسميتني وجود نقص عىل اإلطالق يف القوة أو القدرة عىل التكيف أو القدرة عىل البقاء .
الشخص موضوع الشكوى :مبجرد تقديم الشكوى يشار إىل الجاين املزعوم يف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبوجب
هذه األلفاظ .
موظف املعونة اإلنسانية :وفقا إلجراءات التشغيل املوحدة هذه يشمل هذا املصطلح جميع األشخاص املشاركني يف توفري
الحامية و  /أو املساعدة للسكان املترضرين واألشخاص الذين لديهم عالقة تعاقدية باملنظمة املشاركة  /الرشكاء مبا يف ذلك
عامل الحوافز  13من املجتمعات املستهدفة .ويشري هذا التعريف إىل جميع موظفي الوكاالت واملنظامت اإلنسانية مبا يف
ذلك وكاالت األمم املتحدة ،واملنظامت الحكومية الدولية ،واملنظامت غري الحكومية ،والرشكاء املنفذون ،ومنظامت املجتمع
املحيل ذات الصلة مبا يف ذلك املوظفون املدفوع لهم ،واملتطوعون ،واملقاولون ،والعاملون يف مجال الحوافز وأي شخص
يقوم مبهمة نيابة عن أي وكالة أو منظمة إنسانية بغض النظر عن نوع العقد أو مدته14 .
املوظفون :وفقا إلجراءات التشغيل املوحدة هذه فإن "املوظفني" يف أي منظمة هم أي شخص يعمل أو ميثل هذه املنظمة
سواء تم تعويضه نق ًدا أم ال وبرصف النظر عن نوع العقد أو مدته( 15 .انظر أيضً ا "الرشكاء املنفذون")
الرشكاء املنفذون :الكيانات أو املنظامت التي تعمل عىل املستوى القُطري وفقا إلجراءات األمم املتحدة أو منظمة دولية أو
منظامت غري الحكومية لتوفري الخدمات وتقديم املساعدة اإلنسانية .و يعترب املوظفون العاملون لدى الرشيك املنفذ وكل
من يعمل لديهم "عاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية" زفقا إلجراءات التشغيل املوحدة هذه.
مدونة قواعد السلوك :مجموعة من معايري السلوك التي يلتزم بها موظفو املنظمة.

12
13
14
15

باملثل.
عامل الحوافز هم أفراد يحصلون عىل تعويض غري نقدي عن العمل أو التمثيل يف منظمة ،وكثريا ً ما يكونون أعضاء يف مجتمع املستفيدين .راﺟﻊ ﻣﺼﻄﻠحات
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﻲﺴ واالنتهاك الجنيس ﻲﻓ www.interaction.org/document/sea-glossary.
املجلس الدويل للوكاالت الطوعية" ،إرشادات بناء منظامت أكرث أماناً :تلقي ادعاءات اإلنتهاك واالستغالل الجنيس من جانب العاملني يف املجال اإلنساين
والتحقيق بها" (.)2007
الجنيس (.)2013
الجنيس واالنتهاك
املبادئ التوجيهية للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لتنفيذ املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ

امللحق � - 3إجراءات الت�شغيل العاملية املوحدة للتعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

٤٣

 .١املقدمـة
 ١.١خلفية عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والتعاون بني الوكاالت
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من قبل عامل اإلغاثة يتناقض بشكل مبارش مع املبادئ التي يستند إليها العمل اإلنساين وميثل فشالً يف
الحامية من جانب مجتمع املساعدات االنسانية .فاالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يلحق الرضر مبن يُلزم املجتمع اإلنساين بحاميتهم،
وكذلك يعرض مصداقية جميع وكاالت املساعدة للخطر .و من املتوقع أن يحافظ العاملون يف املجال اإلنساين عىل أعىل معايري السلوك
الشخيص واملهني يف جميع األوقات لحامية املستفيدين من املساعدة .يشكل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل السكان املترضرين
سوء سلوك جسيم وسيؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية ،مبا يف ذلك اإلنهاء الفوري للعمل واإلحالة للمقاضاة الجنائية حني يكون مناس ًبا16 .
تقديرا ّ لالهتامم العاملي باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،فإن اللجنة الدامئة املشرتكة  17بني الوكاالت قامت بإعطاء األولوية للجهود
املبذولة ملنع هذه التجاوزات والتصدي لها عىل مستوى الوكالة وعرب الجهود الجامعية يف هذا املجال .يف عام  2002اعتمدت اللجنة ستة
مبادئ أساسية أعدت لتنص عىل معايري ملنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس:

املبادئ الست األساسية املتعلقة باالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس

تم دمــج هــذه املــبــادئ يف نــرة األمــن العام لألمم املتحدة حــول االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف عــام  .2003و تحدد
النرشة سياسة عدم التسامح املطلق تجاه االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وتُلزم موظفي األمم املتحدة باإلبالغ عن حوادث
اإلســاءة كام هي ملزمة لجميع موظفي األمم املتحدة ،مبا يف ذلك جميع الوكاالت واألف ـراد الذين لديهم اتفاقات تعاونية مع األمم
املتحدة .و قد أدت االتزامات الطوعية الالحقة للوكاالت مثل بيان عام  2006لاللتزام بالقضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنسيني
من جانب موظفي األمــم املتحدة وغري املوظفني ،باإلضافة اىل السياسات الداخلية للوكاالت اىل التوسع إىل حد كبري يف االلتزام
الدويل ملحاربة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ووضعت معايري للسلوك تنطبق عىل جميع "املوظفني"  19ويف جميع األوقات،
16
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الجنيس ( .)2003بيان االلتزام (.)2006
الجنيس واالنتهاك
نرشة األمني العام عن االستغالل
ّ
ّ
أنشئت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف عام  1992استجابة لقرار الجمعية العامة  182/46الذي دعا إىل تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية .أنشأ
القرار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت باعتبارها اآللية األساسية لتيسري اتخاذ القرارات بني الوكاالت استجابة لحاالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية .يتم تشكيل اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت من قبل ممثلني ملجموعة واسعة من رشكاء األمم املتحدة وغري األمم املتحدة يف املجال اإلنساين .ملزيد من املعلومات حول اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يرجى
الدخول إىل موقع اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت www.humanitarianinfo.org/iasc.
تم تحديد املبادئ األساسية الستة من قبل فرقة عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالحامية من االنتهاك واالستغالل الجنسيني يف عام ،2002
والتي اعتمدتها الوكاالت األعضاء يف اللجنة من أجل إدراجها يف مدونات قواعد السلوك املؤسسية الخاصة بهم.
الجنيس ( )2003من موظفي األمم املتحدة إىل "موظفينا" أي
الجنيس واالنتهاك
قام بيان االلتزام ( )2006بتوسيع نطاق نرشة األمني العام حول االستغالل
ّ
ّ
متطوعي األمم املتحدة أو موظفيها أو موظفي الكيانات غري التابعة لألمم املتحدة أو األفراد الذين دخلوا يف ترتيبات تعاونية مع األمم املتحدة (مبا يف ذلك املتدربني واملستشارين
الدوليني واملحليني واملتعاقدين األفراد والرشكات) وخرباء البعثات مبا يف ذلك ضباط رشطة األمم املتحدة وأعضاء وحدات الرشطة الوطنية وضباط اإلصالحيات واملراقبني العسكريني
واألعضاء العسكريني يف الوحدات الوطنية التي تخدم يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة)؛ واملوظفني كام تم تعريفهم من قبل املنظامت الدولية والهيئات األعضاء فيها؛
وأفراد املنظامت غري الحكومية.

امللحق 3

1.1يشكل االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب العاملني يف املجال اإلنساين أفعاالّ من سوء السلوك الجسيم وبالتايل فهي
أسباب موجبة إلنهاء التوظيف.
2.2يحظر النشاط الجنيس مع األطفال (أي األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 18عاما) بغض النظر عن سن املوافقة أو سن
الرشد املحيل .و ال يعترب الظن الخاطئ يف عمر الطفل عذرا مقبوال.
3.3يحظر تبادل املال أو العمل أو السلع أو الخدمات ملامرسة الجنس ،مبا يف ذلك الخدمات الجنسية أو أشكال أخرى من
السلوك املهني أو املذل أو االستغاليل .كام يتضمن هذا تبادل املساعدات املستحقة للمستفيدين.
4.4ال تشجع العالقات الجنسية بني العاملني يف املجال اإلنساين واملستفيدين اطالقاّ ألنها تعتمد بطبيعتها عىل ديناميكيات
السلطة غري املتكافئة .و تقوض مثل هذه العالقات مصداقية ونزاهة عمل املساعدات اإلنسانية.
5.5حينام يشعر العامل يف املجال اإلنساين مبخاوف أو شكوك بشأن االنتهاك الجنيس أو االستغالل من قبل عامل زميل ،سواء يف نفس
الوكالة أم ال ،يجب عليه  /عليها اإلبالغ عن هذه املخاوف عرب آليات اإلبالغ الخاصة بالو كالة.
6.6العاملون يف املجال اإلنساين ملزمون بإنشاء والحفاظ عىل بيئة متنع اﻻﺳﺘﻐﻼل واالنتهاك اﻟﺠﻨﺴﻴﻦﻴ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪوﻧﺔ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.

٤٤

 .1املقــدمــة

مبا يف ذلك عندما يكونون خارج الخدمة أو يف إجازة .ومع ذلك ،فإن املعايري األساسية األولية املنصوص عليها يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت يف عام  2002انعكست يف جميع االلتزامات الالحقة بشأن سلوك املوظفني املحظور من قبل وكاالت األمم املتحدة واملجتمع اإلنساين
رشا مبساءلة الوكالة تجاه السكان املتأثرين ،مبا
األوسع عىل حد سوى  .ترتبط الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ارتباطًا مبا ً
يف ذلك االلتزامات تجاه االنخراط يف املشاورات وتبادل ردود الفعل من االتجاهني .و يف ديسمرب  2011قامت اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت بوضع جدول األعامل التحوييل وسلسلة من الربوتوكوالت مبا يف ذلك اإلطار التنفيذي للمساءلة للسكان املتأثرين ،وذلك بهدف
تحسني االستجابة اإلنسانية الجامعية21 .

امللحق 3

و يقر إطار املساءلة أن منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يعترب جز ًءا ال يتجزأ من جميع العمليات وأن واحدا من األهداف الرئيسية هو
"التواصل بشكل ممنهج مع السكان املترضرين باستخدام اآلليات ذات الصلة للتواصل وتلقي ردود الفعل " يف جميع مراحل دورة الربنامج.
كام صادق املدراء عىل خمسة التزامات للمساءلة تجاه السكان املترضرين ووافقوا عىل دمجها داخل السياسات واملبادئ التوجيهية التنفيذية
ملنظامتهم و تعزيزها مع الرشكاء املنفذين وداخل الفرق القُطرية اإلنسانية وبني أعضاء التجمعات .االلتزام الثالث  -املتعلق بتلقي ردود
الفعل والشكاوى  -يُلزم الوكاالت بفاعلية "اللتامس آراء السكان املترضرين لتحسني السياسة واملامرسة يف الربمجة وضامن تنسيب آليات تلقي
ردود الفعل والشكاوى ومناسبتها وقوتها مبا يكفي للتعامل مع الشكاوى (التواصل والتلقي والتعامل والرد والتعلم من) املتعلقة بالخروقات يف
السياسات واستياء أصحاب املصلحة ".
عىل الرغم من هذه الصياغة الجامعية لاللتزام ،تستمر االنتهاكات املرتكبة من عامل اإلغاثة 21 .فقد الحظت املراجعة املستقلة الكاملة
للحامية يف العمل اإلنساين لسنة  2015أنه عىل الرغم من التقدم فإن "املشاركة املنتظمة مع السكان املترضرين واملساءلة بني األقران ال تزال
منقوصة" 22 .وأشار الباحثون إىل وجود مخاوف من أن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس تتطلب اتباع مقاربة متخصصة،
مبا يف ذلك إجراءات الشكاوى والتحقيقات الرسية عىل مستوى املنظومة ومستوى الوكالة مبفردها .ويف عام  2012حدد فريق العمل التابع
للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملعني بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التعاون املشرتك بني الوكاالت يف إنشاء وصيانة
آليات الشكاوى املجتمعية كمكون رئييس يف الوقاية واالستجابة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 23 .وليك تتقدم الشكاوى يجب أن
تكون املجتمعات املحلية قد أُبلغت بأن املساعدات اإلنسانية مجانية وغري مرشوطة أبدا ً بالخدمات الجنسية .و يحتاج كل من املستفيدين من
املساعدة اإلنسانية والعاملني يف املجال اإلنساين أن يُعلموا بكيفية الوصول إىل آلية الشكاوى املناسبة إذا وقع استغالل جنيس وانتهاك جنيس ال
سيام يف حالة االستجابة اإلنسانية حيث توجد وكاالت متعددة .وعالوة عىل ذلك ،يتطلب نظام آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الفعال وجود
تنسيق مشرتك بني الوكاالت لضامن الرتاسل املتسق والوصول الواسع واملبارش إىل اآللية بقدر اإلمكان من قبل املشتكيني املحتملني.
يتصل اثنان من املبادئ املنصوص عليها يف بيان االلتزام ( )2006والذي أيده مثانية وسبعون من املنظامت  24اتصاال مبارشا بإنشاء وصيانة
آليات الشكاوى:

" 20يجب أن يكون للقضايا املحددة التي يثريها األفراد املترضرون فيام يتعلق باالنتهاكات و/أو االعتداء الجسدي التي قد يرتتب عليها آثار حقوق اإلنسان وآثار
قانونية أو نفسية أو غريها نفس نقطة الدخول مثل الشكاوى املستندة عىل نوع الربنامج ولكن يجب تهيئة إجراءات التعامل معها وفقًا لذلك" .راجع
21

22
23
24

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affectedpeople/documents-public/operational-framework-aap.

الجنيس واالنتهاك
كشفت الدراسات التي أجرتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني و STCو HAPعىل مدى العقد املايض عن عودة حدوث االستغالل
ّ
الجنيس من أقسام ومكاتب األمانة
الجنيس واالنتهاك
الجنيس من قبل موظفي املساعدة اإلنسانية .كام أفاد األمني العام لألمم املتحدة بأنه تم تلقي  79ادعاء جديد باالستغالل
ّ
ّ
ّ
العامة والوكاالت والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة يف عام  .2014انظر تقرير األمني العام ،التدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس A / 69/779
( 13فرباير .)2015
دراسة مستقلة شاملة الستعراض نظام الحامية يف سياق العمل اإلنساين ،بتكليف من املجلس الرنويجي لالجئني نيابة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
ومجموعة الحامية العاملية (مايو  /أيار  ، )2015ص.57 .
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت" ،الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني :مجموعة املامرسات بشأن آليات الشكاوى املجتمعية" ( .)2012تعرف من
اآلن فصاعدا ً مبجموعة مامرسات اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (. )2012
اىل غاية  ، 2011حظي بيان االلتزام ( )2006بتأييد الكيانات التالية غري التابعة لألمم املتحدة :العمل من الكنائس معاً ,أفريقيا ومساعدة الالجئني يف
الرشق األوسط ,افريكري ,اللجنة الدولية لالجئني الدولية ,جمعية الوكاالت التطوعية للتنمية الريفية ,الصليب األحمر النساوي ,كري انرتناشيونال  ,كاريتاس الدولية ,خدمات اإلغاثة
الكاثوليكية ,صندوق األطفال املسيحي ,اللجنة العاملية لإلصالح املسيحي ,كونسرين الدولية ,منظمة "إنهاء بغاء األطفال واستغالل األطفال إباحياّ واالتجار باألطفال ألغراض جنسية",
هيلبآيج الدولية ,الهيئة الطبية الدولية ,منظمة الهجرة الدولية ,لجنة اإلنقاذ الدولية ,الصليب اآلحمر اإليرلندي ,الصليب االحمر االيطايل  ,لوثري الدولية لالغاثة ,مرييس كور ,الصليب
االحمر يف موناكو ,منظمة أطباء العامل ,الدولية لالجئني ,عمليات الوالت املتحدة األمريكية  ,Operation USAاإلغاثة الدولية ,باكت ,Inc ،بالن الدولية ,العمل الدويل للسكان,
مؤسسة إنقاذ الطفولة باململكة املتحدة ,تحالف إنقاذ األطفال ,تريفند ,الوجود الدويل املؤقت يف الخليل ,الصليب األحمر يف ترينيداد وتوباغو ,معهد يرنوك الدويل للتنمية الزراعية,
لجنة املرأة لشؤون الالجئات واألطفال ,ورلد فيجن الدولية.l

امللحق � - 3إجراءات الت�شغيل العاملية املوحدة للتعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

٤٥

"ضامن أن آليات الشكوى لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيني ميكن الوصول إليها وأن نقاط االتصال لتلقي الشكاوى تفهم
كيفية أداء واجباتهم( " .املبد�أ رقم )4
إبالغ موظفينا ومجتمعاتنا بانتظام حول التدابري املتخذة ملنع ورد االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس .و يجب أن يتم تطوير هذه
املعلومات ويتم نرشها داخل البلد وذلك بالتعاون مع الوكاالت األخرى ذات الصلة .كما يجب �أن ت�شمل تفا�صيل عن �آليات ال�شكاوى،

وحالة ونتائج التحقيقات ب�شكل عام ،وردود الفعل على الإجراءات املتخذة �ضد اجلناة والتدابري املتخذة للمتابعة بالإ�ضافة �إىل
امل�ساعدة املتاحة للم�شتكني وال�ضحايا( .املبد�أ رقم )9

تم تحقيق مزيد من التقدم التعاوين يف عام  2012مع تطوير معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.و
قد تم إنشاء معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس باالشرتاك مع الوكاالت اإلنسانية بقيادة بطل اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ ونالت تأييد كل من املسؤولني الكابر عن التنسيق بخصوص
الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وفريق عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس 25 .ومثل نرشة األمني العام عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وبيان االلتزام ،فإن معايري التشغيل الدنيا للحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس هي التزامات تعهدت بها الوكاالت ملكافحة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 26 .كام أنها توفر
مبادئ توجيهية ومؤرشات محددة حول كيفية بناء الهياكل الداخلية من قبل املنظامت للقيام بذلك .و يعترب االلتزام بـ"املشاركة مع السكان
املحليني ودعمهم" واحدة من الركائز األربع الرئيسية ملعايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس:

مشاركة الوكالة يف إنشاء وصيانة آليات فعالة للشكاوى املجتمعية بالتعاون بني الوكاالت للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
ترتبط بشكل مبارش بأهداف هذه الركيزة وتم املصادقة عليها عىل وجه التحديد يف معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس27 .
و عىل وجه الخصوص  ،تشجع معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املقرات الرئيسية للوكاالت عىل
حث مكاتبها امليدانية للمشاركة يف آليات الشكاوى املجتمعية التي تم تطويرها وتنفيذها بشكل مشرتك من قبل مجتمع املساعدات وتوفري
التوجيه للميدان عن كيفية تصميم آليات شكاوى مجتمعية كهذه 28 .كما جدد املدراء التزامهم بالتنفيذ الكامل ملعايري الت�شغيل الدنيا

للحماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف دي�سمرب  2015مع ت�أييد بيان اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن
احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي  29.كما �ساعد بيان اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت على تو�ضيح مكانة
احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �ضمن البنية الإن�سانية و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على م�س�ؤولية اللجنة على
نطاق املنظومة لتطوير ا�سرتاتيجيات وخطط عمل احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي من خالل تعزيز م�س�ؤوليات
دور املن�سق الإن�ساين يف احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي30.
25
26
27
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30

الجنيس مع فرقة عمل املعنية باملسؤولية تجاه
الجنيس واالنتهاك
منذ ذلك الحني اندمجت فرقة عمل للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
يس.
يس واالنتهاك الجن ّ
السكان املترضرين لتصبح فريق العمل التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملسؤولية تجاه السكان املترضرين والحامية من االستغالل الجن ّ
الجنيس واالنتهاك
يقدم مسؤولو االتصال األعىل رتبة تحديثات منتظمة عن التقدم الذي تحرزه وكاالتهم يف تنفيذ التزامات املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
الجنيس يف اجتامعات  SFPنصف السنوية.
ّ
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت" ،الحد األدىن من معايري التشغيل :الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل موظفي اللجنة (املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية
الجنيس ("( 5 # )2012آليات الشكاوى املجتمعية
الجنيس واالنتهاك
الجنيس )" ( )2012تعرف من اآلن فصاعدا ً عىل املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
الفعالة (آلية تقديم الشكاوى املجتمعية) ،مبا يف ذلك مساعدة الضحايا .)".انظر أيضاً بيان االلتزام ( )2006رقم "( 4تأكد من أنه ميكن الوصول إىل آليات الشكوى لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيني،
وأن نقاط اتصال تلقي الشكاوى يفهمون كيفية أداء واجباتهم.)" .
الجنيس ( ،5 # )2012مؤرش .1
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس يف جميع
الجنيس واالنتهاك
ويؤكد بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أيضاً عىل املسؤولية الجامعية للوكاالت يف تنظيم االستجابة اىل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس .انظراىل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت " ،بيان بشأن الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
العمليات اإلنسانية وتعزيز استجابات التحقيق والحامية لالدعاءات املتعلقة باالستغالل
ّ
ّ
الجنيس (. )2015
الجنيس واالنتهاك
واالنتهاك الجنسيني" ( 11كانون األول  /ديسمرب  )2015يشار إليه فيام بعد ببيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس ( )2015نقطة العمل  "( 2تعزيز مسؤوليات الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
يس يف البنية اإلنسانية واملسؤولية عىل مستوى املنظومة للّجنة الدامئة املشرتكة
يس واالنتهاك الجن ّ
يس ملنصب املنسق اإلنساين من أجل ضامن وجود مكانًا واض ًحا للحامية من االستغالل الجن ّ
واالنتهاك الجن ّ
يس
يس ومأسسة االسرتاتيجيات وخطط العمل .وتناسقاّ مع مسؤوليات املنسق املقيم بتناسق يف الحامية من االستغالل الجن ّ
يس واالنتهاك الجن ّ
بني الوكاالت لتطوير اسرتاتيجيات الحامية من االستغالل الجن ّ
يس القامئة ،تتضمن املسؤوليات تطوير آليات تقديم الشكاوى ،وضامن حصول الناجني عىل املساعدة الفورية والطويلة األجل ،وتنسيق اإلحاالت املتعلقة باالدعاءات املشرتكة بني الوكاالت،
واالنتهاك الجن ّ
يس كبند
يس واالنتهاك الجن ّ
يس فيام يتعلق بالعمليات اإلنسانية ،مبا يف ذلك الحامية من االستغالل الجن ّ
يس واالنتهاك الجن ّ
واإلبالغ بانتظام إىل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بشأن الحامية من االستغالل الجن ّ
ملنسق الشؤون اإلنسانيّة").
دائم يف جدول أعامل االجتامع السنوي ّ

امللحق 3

"اتصاالت فعالة وشاملة من املقر الرئييس إىل امليدان بشأن ما ييل( :أ) ما الذي يجب عمله فيام يتعلق بزيادة وعي املستفيدين
بشأن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس و (ب) كيفية إنشاء آليات فعالة للشكاوى املجتمعية" ( الركيزة  2 #من
معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس)

٤٦

 .1املقــدمــة

و يف كانون األول  /ديسمرب  2013أعاد رؤساء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  31التأكيد عىل أن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس هو جانب أسايس من املساءلة تجاه السكان املترضرين واتفقوا عىل "الطلب من املسؤولني عن التنسيق بشأن الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل العمل نحو تنفيذ املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس داخل وكاالتهم
وإنشاء آليات رصد داخلية عىل مستوى اللجنة الدامئة املشرتكة من أجل ضامن املساءلة " 32 .كام أيد املدراء ورقة األولوية لفريق عمل
املساءلة للسكان املتأثرين-الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والتي ركزت عىل دعم مرشوع ملدة عامني ل"-تجريب آليات
الشكاوى املجتمعية بالتعاون بني الوكاالت  ...والتي صممت خصيصا للرد عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والتي تبني التامسك
مع شكاوى تركز عىل املساءلة للسكان املتأثرين عىل نطاق أوسع وآليات تلقي ردود الفعل واالسرتاتيجيات بهدف طويل األمل وهو إضفاء
الطابع املؤسيس عىل آليات الشكوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت يف جميع مجاالت االستجابة اإلنسانية يف نهاية املطاف33 .

امللحق 3

يتم إذكاء إجراءات التشغيل املوحدة هذه جزئياً من خالل نتائج هذا املرشوع التجريبي التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التي
أنشأت آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت يف إثيوبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية بهدف تطوير مقاربة أكرث انتظا ًما ملنع
لإلستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالستجابة لهام يف جميع عمليات االستجابة اإلنسانية .إن الدروس املستفادة من هذا املرشوع بشأن
االستالم اآلمن للشكاوى ،وضامن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻤﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻤﻟﻨﺎﺳﺒﺔ ،وتيسري إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻤﻟﺸﺮﺘكة ﺑﻦﻴ الوكاالت توفر أساسا واحدا
إلجراءات التشغيل املوحدة هذه .و باالعتامد عىل مصادر إضافية مبا يف ذلك سياسات وإجراءات الوكالة الداخلية تم إنشاء إجراءات
التشغيل املوحدة هذه لتكون قابلة للتطبيق يف آليات الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت املنشأة يف أي الوضع اإلنساين.

 ٢.١هدف ونطاق إجراءات التشغيل املوحدة
 ١.٢.١الهدف
تم تطوير إجراءات التشغيل املوحدة هذه لتسهيل اإلجراءات املشرتكة من قبل الوكاالت  /املنظامت اإلنسانية يف عمليات االستجابة لحامية
املستفيدين من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وتعزيز القدرة الجامعية للوكاالت والسكان املترضرين ملنع االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس الذي يرتكبه عامل اإلغاثة واالستجابة لهام .هذا الجهد هو نتيجة لتوجيه من مدراء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف مايو
 2015والتي دعت وكاالت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إىل املشاركة يف فريق مهام من أجل تطوير إجراءات التشغيل املوحدة آلليات
الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت للتعامل مع شكاوى وتقارير االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف أي بيئة إنسانية 34 .و سوف
تعمل إجراءات التشغيل املوحدة كإرشادات عاملية للتعاون بني الوكاالت يف هذا املجال عند هيكلة آلية الشكاوى املجتمعية واملحافظة عليها.
وقد أظهرت التجربة أن التنسيق املشرتك بني الوكاالت  35أمر جوهري للتفعيل العميل اللتزام املجتمع اإلنساين تجاه الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس.

31
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مدراء ا اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت هم رؤساء جميع الوكاالت األعضاء يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أو ممثليهم.
سجل موجز إلجتامع مدراء اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 17 ،ديسمرب ( 2013نقطة العمل .)21
أولوية اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت :املسؤولية نحو السكان املترضرين مبا يف ذلك الحامية من االعتداء الجنيس واالستغالل الجنيس ( 5ديسمرب .)2013
اجتامع مدراء اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،سجل امللخص النهايئ ونقاط العمل  22-21 ،مايو  ، 2015نقطة عمل " :18الطلب من املنظمة الدولية
الجنيس واالنتهاك
للهجرة قيادة فريق عمل من خرباء الوكاالت لوضع إجراءات تشغيلية قياسية عاملية آلليات الشكوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت للتعامل مع شكاوى االستغالل
ّ
الجنيس والتقارير يف أي وضع إنساين ويطلب من وكاالت اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت تعيني كبار املوظفني مع الخربة والسلطة الالزمة للمشاركة يف فريق العمل .يتخذ االجراء
ّ
من قبل :املنظمة الدولية للهجرة بحلول ديسمرب  .2015انظر أيضً ا اجتامع رؤساء اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،سجل امللخص النهايئ ونقاط العمل  11 ،ديسمرب )2 "، 2015
التنفيذ الكامل للمعايري التشغيلية الدنيا ،مبا يف ذلك من خالل تطوير أدوات تشغيلية وإرشادات واضحة للميدان بشأن التزامات الوكالة وأنشطتها للحامية ضد االستغالل واالنتهاك
الجنسيني عىل املستويني املؤسيس والجامعي .يتطلب هذا ضامن وضع إجراءات التشغيل العاملية املوحدة بشأن التعاون يف آليات الشكاوى املشرتكة بني الوكاالت ،وعىل وجه التحديد
الجنيس ومتابعتها ،وأن يتم تطويريها واعتامدها بحلول مايو  .2016يتخذ االجراء من قبل :مدراء اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
بشأن إحاالت قضايا االستغالل
ّ
ّ
بحلول  31مايو  2016تحت قيادة املنظمة الدولية للهجرة" .
مجموعة املامرسات للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (.)2012
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و يضمن االتفاق عىل اإلجراءات عىل املستوى العاملي أن يتم إنشاء آلية الشكاوى املجتمعية عىل نحو يلبي هذه االلتزامات ويحرتم إجراءات
والتزامات الوكاالت الداخلية للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ويضمن حقوق األفراد (املستفيدين واملوظفني عىل حد سواء)،
وبالتايل يحقق التوازن بني اإلجراءات الواجبة ومقاربة تركز عىل الناجني36 .
ان من أعظم مزايا آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت هو أنها تسهل وصول املترضرين من السكان اىل تقديم الشكاوى ألنها
تخفف من حاجة الناجني اىل تحديد الوكالة التي يعمل لديها الجاين ومن ثم تحديد آليات الشكاوى املناسبة التي يتم تقديم االدعاءات
من خاللها .كام توفر اآللية املشرتكة خيار تقديم شكوى إىل هيئة ال توظف هي نفسها الجاين املزعوم بارتكاب سوء السلوك ،األمر الذي قد
يخفف من مخاوف االنتقام .و إذا تم تقديم شكوى إىل آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت فإن نظام اإلحالة املدمج يقلل فرص
ضياع الشكاوى قبل اتخاذ أي إجراءات ويقلل املصاعب املحتملة عىل مقدمي الشكاوى (مثل تكاليف السفر ،والحواجز اللغوية ،والوصم
املحتمل ،واالرتباك حول إجراءات وآليات اإلبالغ).
ان الهدف من إجراءات التشغيل املوحدة هذه هو وضع لنموذج عام لإلجراءات يتسم بالوضوح عىل املستوى املنظومة برمتها بحيث ميكن
للوكاالت أن تتعاون يف إنشاء آليات الشكاوى املجتمعية والحفاظ عليها عىل املستوى القُطري ملعالجة مزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس بطريقة آمنة ورسية وفعالة .وﻟذﻟك ﻓﺈن عملية ﺗطويرإﺟراءات اﻟﺗشغيل اﻟموحدة كانت ﺗﻌﺎوﻧية وﻗﺎمت بضم اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣن
وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية واملنظامت الحكومية والغري حكومية  ،واملنظامت املجتمعية وممثيل السكان املترضرين .و تعترب
إجراءات التشغيل املوحدة هذه مستندًا ح ًيا يتم تصميمه وفقًا للسياق املحيل لكل آلية شكاوى مجتمعية كام يتم تحديثها عىل املستوى
العاملي مبا يتامىش مع تطورات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس37 .

ان إجراءات التشغيل املوحدة هذه هي إجراءات تعكس منوذ ًجا لألدوار التعاونية وأدوار ومسؤوليات كل منظمة بخصوص التعاون يف مجال
آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت يف سياق وضع إنساين.
عىل وجه التحديد  ،تهدف إجراءات التشغيل املوحدة هذه إىل تغطية وتوفري الوضوح بشأن:
•أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة يف آلية الشكاوى املجتمعية؛
•املبادئ األساسية إلدارة حاالت الشكاوى يف آلية الشكاوى املجتمعية ؛
•طريقة موحدة لتلقي وتقييم شكوى  38االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكاوى املجتمعية ؛ و
•إجراءات االستجابة ملزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبا يف ذلك اإلحاالت لـ  )1توفري املساعدة للضحايا و  )2التحقيق.

 36العنارص الرئيسية ملقاربة اتتمحور حول الناجني هي السالمة والرسية واالحرتام وعدم التفرقة .القواعد االرشادية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي
لللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2015( .الجزء  - 2الخلفية ص46.
 37عىل سبيل املثال ،يف الوقت الذي تجري فيه صياغة إجراءات التشغيل املوحدة هذه ،تقوم األمم املتحدة بإصالح طويل األجل يتقاطع مع هذه اإلجراءات.
ينبغي عىل الوكاالت ومن خالل فريق املهام التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أن تسعى إىل تحديث الوثيقة عىل أساس أفضل املامرسات األكرث حداثة املعغرتف بها.
الجنيس أم ال ،من أجل تحديد الوكالة  /الوحدة
الجنيس واالنتهاك
" 38تقييم الشكاوى" يشري إىل تحديد الطبيعة العامة للشكوى ،أي اذا كانت متعلقة باالستغالل
ّ
ّ
املناسبة إلحالة الشكوى للمتابعة , .ال يتضمن تقييم الشكاوى أي إجراءات أو تحقيق إلثبات صحة أي مطالبة ومع ذلك ،تشمل تقييم احتياجات الضحية الصحية واألمنية والنفسية
الفورية .انظر §  2.4.2معالجة الشكاوى.
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مالحظات خاصة حول النطاق
 )1الوضع اإلنساين :عىل الرغم من أن نرشة األمني العام لألمم املتحدة بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ( )2003وبيان
االلتزام ( )2006ال تقيد بشكل واضح سوء سلوك املوظفني يف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف األوضاع اإلنسانية ،فإن هذه
اإلجراءات يتم تطويرها نياب ًة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت والتي هيا املنتدى الرئييس للرشكاء يف مجال املساعدات
اإلنسانية بشأن التنسيق والسياسات واتخاذ القرارات .ولذلك فإن نطاق إجراءات التشغيل املوحدة مصمم لالستخدام يف السياق
اإلنساين .عىل أية حال ،مع مالحظة أن العديد من اإلجراءات قد تكون قابلة للتطبيق يف السياقات االنتقالية والتنموية ومع مراعاة
النطاق الواسع اللتزامات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف الصكوك القانونية الدولية ،يتم استخدام مصطلح
"عامل اإلغاثة" خالل النص ليعكس أن هذه اإلجراءات قد تطبق عىل نطاق أوسع.
 )2آلية الشكاوى املجتمعية :إجراءات التشغيل املوحدة توفر أمناط تعاونية خاصة آلليات الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني
الوكاالت .وميكن أن تستخدم الوكاالت واألفراد العاملني يف بيئة خالية من آلية الشكاوى املجتمعية أساليب تلقي الشكاوى
وتقييمها ،وإحالة الضحايا إىل املساعدة ،وإحالة االدعاءات إىل وحدات تحقيقية مناسبة للمتابعة.

امللحق 3

 3.٢.١ال�سيا�سات والإجراءات الإ�ضافية ذات ال�صلة
السياسات الداخلية :ال تهدف هذه اإلجراءات املوحدة إىل تغيري أو تجاوز السياسات الداخلية .بل هي باألحرى إجراءات تنشأ عن السياسات
الداخلية وتكملها عندما تشارك الوكاالت يف تعاون بني الوكاالت عىل آليات الشكاوى املجتمعية ومعالجة الشكاوى .بينام ستعمل هذه
اإلجراءات التشغيلية العاملية املوحدة عىل توجيه التنسيق بني الوكاالت وتوحيد إجراءات آلية الشكاوى املجتمعية ،يجب أن تستكمل من
قبل التزام الوكالة بالتنفيذ الكامل لسياسات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الداخلية الخاصة بها ،مبا يف ذلك التحقيقات
وتدريب املوظفني 39 .كام يجب أن تتخلل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس كل مستوى من البنية التحتية اإلنسانية من
أجل الوقاية واالستجابة الناجحة.
إجراءات التشغيل املوحدة آللية الشكاوى املجتمعية :ال يُقصد من إجراءات التشغيل املوحدة هذه أن تكون موردًا قامئًا بذاته .يجب أن يتم
تنفيذ خطة منسقة من قبل فريق مشرتك بني الوكاالت ،مثل فريق التنسيق اإلنساين أو شبكة  /فريق عمل الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ،لوضع إجراءات يف كل حالة من حاالت االستجابة اإلنسانية لضامن تنفيذ الحد األدىن من الوقاية وتدخالت االستجابة ا من
قبل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة .و تهدف إجراءات التشغيل املوحدة هذه إىل توضيح كيفية تعاون الوكاالت يف آلية شكوى مشرتكة
متوافقة  /تتامىش مع سياساتها املؤسسية وإجراءاتها .و ستختلف كيفية تنظيم آلية الشكاوى املجتمعية عىل املستوى امليداين آلن جوانب
معينة من آلية الشكاوى يجب أن تصمم حسب السياق املحيل لتكون آمنة وفعالة .وبالتايل ،ستحتاج الفرق امليدانية إىل تطوير رشوط
مرجعية خاصة بكل بلد ،ورمبا إجراءات تشغيلية موحدة معدلة  40بشكل تعكس املقاربة املعتمدة حسب السياق .ان هذه الوثيقة سوف
تسلط الضوء عىل القضايا املحددة التي يتعني عىل الوكاالت امليدانية أن تتناولها يف كل موقع .ان توضيح أساليب التعاون عىل املستوى
العاملي سيسهل عمل البعثات امليدانية عن طريق السامح لهم بالرتكيز عىل تطوير هيكل مناسب بدال من االضطرار إىل تحديد ما إذا كانت
سياساتها املؤسسية ستسمح لهم باملشاركة يف األنشطة املشرتكة بني الوكاالت وكيفية تطبيق ذلك.

الجنيس
الجنيس واالنتهاك
 39تتضمن التزامات الوكالة بإنشاء وتنفيذ السياسات الداخلية بالكامل اآليت :املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،ووجود خطة عمل لتنفيذ السياسة"؛
الجنيس واالنتهاك
( ، 1 # )2012املؤرش "( 1وضع وتنفيذ السياسات الفعالة :سياسة تتضمن معايري السلوك ،مبا يف ذلك أفعال االستغالل
ّ
ّ
بيان االلتزام ( )2006رقم "( 9وضع اسرتاتيجيات خاصة باملنظامت ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني واالستجابة لهام .وتشمل هذه مؤرشات زمنية قابلة للقياس لتمكني منظامتنا
الجنيس ( )2015نقطة العمل "( 1التنفيذ الكامل للمعايري
الجنيس واالنتهاك
وغريها من مراقبة أداءنا") ؛ بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
التشغيلية الدنيا  ،مبا يف ذلك  ...تدريب املوظفني الفعال واملستمر من قبل جميع الوكاالت اإلنسانية ،للتأكد من أن مكاتبهم امليدانية تفهم التزامات وكالة بشأن الحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والتزاماتها بشأن مدونة السلوك").
 40يجب أن يتم االتفاق عىل إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة بالبلد من قبل املمثلني املخولني من جميع الوكاالت املشاركة
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٤٩

� .2أدوار وم�س�ؤوليات �أ�صحاب امل�صلحة يف �آلية ال�شكاوى املجتمعية
ان أصحاب املصلحة يف آلية الشكاوى املجتمعية هم وكاالت التزمت باملشاركة يف آليات الشكاوى املشرتكة .و ينبغي أن يشمل أصحاب
املصلحة املنظامت التي تقدم املساعدة اإلنسانية يف مواقع التنفيذ (وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية
واملنظامت الدولية) باإلضافة اىل املنظامت املجتمعية والوكاالت الحكومية املضيفة ذات الصلة.
"املبادئ األساسية الستة املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" التي اعتمدتها نرشة األمني العام حول االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس ( 41 )2003وبيان االلتزام ( )2006والتي اندمجت يف قواعد السلوك املؤسسية للمنظامت تتطلب من جميع الوكاالت اإلنسانية
إنشاء بيئة متنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس والحفاظ عليها والرتويج لتنفيذ قواعد سلوك مؤسسية خاصة بكل منها .ويتحمل املدراء
عىل جميع املستويات مسؤولية خاصة لدعم وتطوير الهياكل التي تحافظ عليها 42 .و باإلضافة إىل ذلك ،أكدت مبادئ اللجنة الدامئة املشرتكة
بني الوكاالت يف ديسمرب  2015عىل متطلبات "تدريب املوظفني الفعال واملستمر من قبل جميع الوكاالت اإلنسانية لضامن فهم مكاتبهم
امليدانية اللتزامات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الخاصة بوكاالتهم والتزامات قواعد السلوك والتي ترعى بناء القدرات
وتغيري السلوك ملعالجة األسباب الجذرية لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس43 .

يف حني أن كل آلية شكاوى مجتمعية مشرتكة بني الوكاالت سوف تختلف يف هيكلها التنظيمي ،هناك بعض األدوار واملسؤوليات الرئيسية
لألداء الفعال آللية الشكاوى املجتمعية وذلك نتيجة املشاورات مع املجتمع املحيل واملوارد املتاحة .ويتطلب هذا األمر من الوكاالت املشاركة
تعيني ممثلني من املستويات العليا يف اإلدارة (أي رئيس املكتب أو املكتب الفرعي) للمشاركة يف لجنة توجيه آلية الشكاوى املجتمعية وعىل
القامئني بالتنسيق الالنخراط بنشاط يف األنشطة األخرى آللية الشكاوى املجتمعية.
يجب أن تقدم اإلجراءات التشغيلية املوحدة والرشوط املرجعية التي تم صياغتها ألي موقع من مواقع آلية الشكاوى املجتمعية إرشادات
محددة لجميع ممثيل الوكاالت األعضاء وأعضاء املجتمع املحيل املشاركني يف أنشطة آلية الشكوى املجتمعية مثل رفع الوعي .كام ينبغي
أن تكون أوقات االجتامعات العادية املشرتكة بني الوكاالت مفصلة يف الرشوط املرجعية بني الهيئات اإلدارية آللية الشكاوى املجتمعية وبني
الهيئات لإلبالغ عن التقدم املحرز وتحديد الثغرات يف برامج آلية الشكاوى املجتمعية وإيجاد الحلول .كام ينبغي أن تستند هذه التعليامت
املوجهة محليًا إىل املشاورات مع املجتمعات ،ومراعاة الفوارق بني الجنسني ،ومراعاة قضايا السالمة واألمن املخصصة باملنطقة املعنية.

اللجنة التوجيهية :تت�ألف هذه الهيئة من �إدارة رفيعة امل�ستوى (�أي رئي�س املكتب �أو املكتب الفرعي) للوكاالت امل�شاركة على
م�ستوى البلد �أو املكتب الفرعي لتوجيه ودعم الت�صميم والتنفيذ والر�صد لأن�شطة �آلية ال�شكاوى املجتمعية .و يقوم �أع�ضاء اللجنة
التوجيهية بتي�سري و حتديد �أو ت�سمية القائمني بالتن�سيق يف وكاالتهم املعنية ،وي�شاركون بن�شاط يف اجتماعات التن�سيق و يقومون
باتخاذ القرارات املتعلقة باحلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي نيابة عن وكاالتهم ،وينفذون معايري امل�ساءلة
واجلودة ،ويعملون جماعيا لتطوير ا�سرتاتيجيات الوقاية وتعبئة املوارد لدعم �آلية ال�شكاوى املجتمعية.

41
42
43
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استنادا إىل املبادئ الستة األساسية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التي تتعلق باالستغالل اواالنتهاك الجنسيني املنصوص عليها يف الفقرة  1من املقدمة.
الجنيس ( )2003وبيان االلتزام (.)2006
الجنيس واالنتهاك
انظر نرشة األمني العام بشأن االستغالل
ّ
ّ
الجنيس (.)2015
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
إن املنسق املقيم مسؤول عن ضامن تشغيل شبكة من القامئني بالتنسيق لتنفيذ نرشة األمني العام بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس .سيتعني عىل منسق األمم املتحدة املقيم بالتشاور مع
الجنيس واالنتهاك
( )2003ودعم تطوير وتنفيذ خطة عمل عىل املستوى القطري ملعالجة قضايا الحامية من االستغالل
ّ
ّ
وكاالت األمم املتحدة  ،مبا يف ذلك رؤساء البعثات  /املمثلني الخاصني لألمني العام يف حالة عمليات حفظ السالم أو بعثات سياسية خاصة ،تعيني شخص (أو أشخاص)  /كيان (أو كيانات)
قيادية إلنشاء وتنسيق برنامج االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس/آلية مساعدة الضحايا .وصف الوظيفة العام للمنسق املقيم لألمم املتحدة ( 29يناير .)2009
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كام أكد بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ( )2015دور املنسقني اإلنسانيني
والفرق اإلنسانية الوطنية لتنفيذ التزامات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف جميع عمليات االستجابة اإلنسانية .كام عززت
مسؤوليات منسقي الشؤون اإلنسانية بالتامسك مع املسؤوليات الحالية للمنسق املقيم 44 ،للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
مبا يف ذلك إنشاء آليات الشكوى ،وﺿﺎﻤن ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺎﺟﻦﻴ ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻤﻟﻼﻤﺋﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ،وتنسيق اإلحاالت املتعلقة باالدعاءات
بني الوكاالت .عىل هذا النحو ،فهو من غاية األهمية أن الجهود املبذولة إلقامة آلية الشكاوى املجتمعية مشرتكة يجب أن تنفذ بالتنسيق
منسق الشؤون اإلنسانيّة بالوكالة.
الوثيق مع ّ

٥٠

� .٢أدوار وم�س�ؤوليات �أ�صحاب امل�صلحة يف �آلية ال�شكوى املجتمعية

يتحمل أعضاء اللجنة التوجيهية املسؤولية التالية:
أ) التأكد من أن جميع املوظفني داخل وكالته/ها يقرأون ويفهمون ويقرون ويتقيدون بإجراءات التعامل مع شكاوى االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس الداخلية يف وكالتهم ،مبا يف ذلك مدونة السلوك املؤسسية وآلية اإلبالغ الداخلية وسياسة وإجراءات مساعدة
الضحايا ودعمهم واإلجراءات ،وإدارة الشكاوى للموظفني .و يجب عىل املوظفني املشاركني يف الوقاية واالستجابة لالستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس عىل وجه الخصوص فهم وتوقيع مدونة السلوك (أو ما شابهها) 45التي تلتزم باملعايري الدولية للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس46 .
ب) رفع مستوى الوعي عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس لدى املوظفني من خالل الدورات التدريبية التعريفية
للموظفني الجدد ودورات تدريبية لتجديد املعلومات للموظفني الحاليني عن الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وعن
ومدونة قواعد السلوك وأهمية االمتثال لسياسات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وإجراءات اإلبالغ عن الحوادث.
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ج) دعم القامئني بالتنسيق لدى آلية الشكاوى املجتمعية وضامن وصولهم املبارش إىل رئيس املكتب (املكتب الفرعي واملكتب
القطري) ومقر الوكالة لتنفيذ مهامهم:
أ .التأكد من أن كل من املوارد البرشية والجوانب الربامجية تشارك يف الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؛
ب .التأكد من أن نقاط االتصال املعينة تشارك بنشاط يف آلية الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت للحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وأن وقت املوظفني مخصص للمشاركة بانتظام يف اجتامعات آلية الشكاوى املجتمعية؛
ج .دمج مسؤوليات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف تقارير تقييم أدائهم.
د) تعزيز التزام الوكالة بإجراءات الوقاية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل النحو املوضح يف الفقرة § 1 1 4
أدناه واملبينة يف دليل أفضل مامرسات الحامية آللية الشكوى املجتمعية لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الخاص بـاللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال وليس حرصيا:
أ .بذل العناية الواجبة ملنع إعادة تجنيد الجناة ؛
ب .ضامن توفري خدمات مساعدة الضحايا؛
ج .إحباط االنتقام من اإلبالغ عن ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؛ و
د .تتطلب االلتزام برشوط الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف االتفاقيات التعاونية.
هـ) رفع الوعي لربنامج الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ولقدرات الرشكاء املنفذين من اللحظة التي يتم
اختيارهم ومبا يف ذلك عىل سبيل املثال وليس حرصيا:
أ .التأكد من أن الرشكاء املنفذين لديهم فهم واضح ملا يعنيه االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وما هي واجباتهم
ومسؤولياتهم تجاه منع الحاالت واإلبالغ عنها؛ 47
ب .تشجيع الرشكاء املنفذين عىل التفاعل مع آلية الشكوى املجتمعية وإنشاء  /تعزيز سياساتهم الخاصة للحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  48؛ و
ج .إرشاك الرشكاء املنفذين يف دورات تدريب الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل قدر اإلمكان
لضامن االلتزام والتعهد بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

45
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ينبغي للموظفني واملتطوعني التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك الخاصة بوكاالتهم ،أو مدونة السلوك املشرتكة إذا تم تطويرها من قبل آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية .انظر منوذج مدونة السلوك املشرتكة يف امللحق.
الجنيس" ،اإلجراءات النموذجية للشكاوى والتحقيقات
الجنيس واالنتهاك
انظر اىل فرقة عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للحامية من االستغالل
ّ
ّ
واإلرشادات املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" (.)2004
الجنيس املتعلقة بامللكية الفكرية واضحة وملزمة من خالل تضمني رشط الحامية من
الجنيس واالنتهاك
ميكن جعل واجبات ومسؤوليات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس يف دليل اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
الجنيس واالنتهاك
الجنيس يف اتفاقيات الرشاكة .و يتم تقديم مناذج لعقود الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس ( ، )2015الذي يدعو
الجنيس واالنتهاك
أللية تقديم الشكاوى املجتمعية ألفضل املامرسات .انظر أيضا بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
إىل تنفيذ أقوى لهذه الرشوط.
سواء انضم الرشكاء املنفذون إىل عضوية آلية الشكاوى املجتمعية أم ال ،فانه يجب معالجة جميع الشكاوى التي تتلقاها آلية الشكاوى املجتمعية وإحالتها.
الجنيس بغرض اإلحالة.
الجنيس واالنتهاك
ملعرفة املزيد عن إحالة الشكاوى إىل الكيانات الغري مشاركة ،راجع الفقرة § ( 2 2 4ب) معالجة مزاعم االستغالل
ّ
ّ
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٥١

القامئني بالتنسيق يف آلية الشكاوى املجتمعية :هؤالء هم وكالء يعينون من داخل الوكاالت األعضاء آللية الشكاوى املجتمعية والذين يتمثل
دورهم يف جمع الشكاوى وتسجيلها .هم مسؤولون عن تلقي الشكاوى شخصيا ألخذ الترصيحات باستخدام منوذج تقرير الحوادث القيايس .و
يقدم القامئون بالتنسيق الدعم يف االستشارات املجتمعية وحمالت التوعية والتدريب ورصد الشكاوى .ويجب تدريب القامئني بالتنسيق التابعني
للوكاالت األعضاء يف آلية الشكوى املجتمعية ،الذين يتمثل دورهم يف املستوى الفني ،وأن يكونوا ملتزمني ،ويشاركون بانتظام يف االجتامعات،
ويحرتمون رسية مزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .ونظرا ً لدورهم كحلقة وصل بني آلية الشكاوى املجتمعية ووكاالتهم ،فيجب أن
تتأكد الرشوط املرجعية للقامئني بالتنسيق يف آلية الشكاوى املجتمعية أن يكون القامئون بالتنسيق التابعني للوكاالت من كبار املوظفني داخل
منظمتهم ليك يكون لديهم سلطة اتخاذ القرار يف االجتامعات املشرتكة بني الوكاالت .و يف الحالة املثالية يتم اختيار قامئا بالتنسيق واحدا عىل
األقل من كل من الذكور واإلناث لكل وكالة عضو .كام يجب أن يكون إلجراءات التشغيل املوحدة آللية الشكاوى املجتمعية و للرشوط املرجعية
املتعلقة بالقامئني بالتنسيق بروتوكوالت وإجراءات وسياسات مفصلة تحدد كيفية قيام نقاط االتصال باإلبالغ ما بني آلية الشكاوى املجتمعية
ووكالتهم.

من املهم أن يعرف ويفهم جميع أصحاب املصلحة يف آلية الشكاوى املجتمعية املبادئ التي تقوم عليها آلية الشكاوى باإلضافة إىل فهم
كيفية عملها فعليًا.

منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  /آلية الشكوى املجتمعية :حتتاج كل �آلية �شكاوى جمتمعية �إىل �شخ�ص
واحد خم�ص�ص بالكامل لبدء �أن�شطة �آلية ال�شكاوى املجتمعية  /احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي والإ�شراف عليها
وتن�سيقها يف املوقع .ومبا �أن م�س�ؤوليات احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ،مبا يف ذلك تطوير �آليات ال�شكاوى،
من�سق ال�ش�ؤون الإن�سان ّية ب�شكل كامل يف تعيني من�سق
قد مت تعزيزها م�ؤخر ًا يف دور من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية 52 ،فينبغي �أن ي�شارك ّ
احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف �آلية ال�شكاوى املجتمعية .كما ينبغي �أن ت�شمل امل�س�ؤوليات املحددة ملن�سق
احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف �آلية ال�شكاوى املجتمعية �إ�شراك فريق البلد الإن�ساين يف خطط بدء مثل هذه
الآلية من �أجل الدعوة �إىل التزام رفيع امل�ستوى وم�شاركة وا�سعة على امل�ستوى القطري .ويجب على املن�سق � ً
أي�ضا �إخطار فريق عمل
اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن امل�ساءلة اىل ال�سكان املت�أثرين  /احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
حمي للأن�شطة القطرية و�أن يتم �إبالغ مقرات الوكاالت التنفيذية و التت�أكد
ل�ضمان حفاظ املنتديات على امل�ستوى العاملي على فهم ّ
53
من �أن ر�ؤ�ساء مكاتبها على امل�ستوى القطري يفهمون احلاجة �إىل امل�شاركة الفعالة .و �سيكون ﻟﻠﻤﻨ�ﺴﻖ ر�ؤﻳﺔ �ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘ�ﻀﺎﻳﺎ احلماية
من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ﻲﻓ ﻣﻮﻗﻊ ما وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨ�ﺴﻴﻖ ﺑﻦﻴ اﻟﻮكاﻻت واﺤﻟﻜﻮﻣﺔ (�أو اﺤﻟﻜﻮﻣﺎت) اﻤﻟ�ﻀﻴﻔﺔ وﻳﺠﺮي
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻮكاﻻت وﻳﺤﺎﻓظ اجما ًال على زﺧﻢ احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي .ان وجود �شخ�ص
واحد بهذه امل�س�ؤولية �أمر جوهري للغاية من �أجل ا�ستمرار كفاءة وا�ستدامة �آلية ال�شكاوى املجتمعية .و �سيحدد �أ�صحاب امل�صلحة يف
جلنة �آلية ال�شكاوى املجتمعية ال�شروط املرجعية وامل�ؤهالت للمن�سق ،ولكن يجب �أن يتم �شغر املن�صب من قبل موظف كبري مدرب
جيدا على احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي وحماية البيانات وم�ساعدة ال�ضحايا وتدابري ال�سرية.
49
50
51

52
53

الجنيس ( ،3 # )2012املؤرشات  1و .2
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( ،3 # )2012املؤرش .3
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( ، 3 # )2012املؤرش  .4يتضمن هذا اتخاذ الخطوات الكافية لضامن تدريب نقاط
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
االتصال املجتمعية ونقاط االتصال التابعة للوكالة تدريباً جيدا ً ،ال سيام عىل الطبيعة الرسية للمعلومات الواردة وعىل النهج املعتمد عىل الناجني واملوازن بني الجنسني وكذلك عىل فهم طبيعة
التحقيقات اإلدارية الداخلية للوكاالت من أجل تنفيذ وظيفة ادخال الشكوى بشكل صحيح .ميكن أن تساعد حزمة التدريب املشرتكة عرب آلية الشكاوى املجتمعية (كام هو موضح يف دليل أفضل
املامرسات آللية الشكوى املجتمعية التابع للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت) يف تنسيق مناهج تدريب الوكاالت.
الجنيس (.)2015
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
يتألف فريق العمل التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية ب -املساءلة تجاه السكان املتأثرين/الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
من ممثلني للوكاالت االنسانية عىل مستوى املقر الرئييس .انظر

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexualexploitation- and-abuse.
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•باإلضافة إىل ذلك ،فإن معايريالتشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ( )2012تتطلب من الوكاالت أن يكون
لديها قامئا بالتنسيق مؤسيس مخصص ملنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالستجابة له عىل مستوى املقر .ويحتوي هذا املعيار
عىل سلسلة من املؤرشات للوكاالت مبا فيها:
•تكريس قامئا بالتنسيق خاص بربنامج الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس لتحمل املسؤولية الكاملة عن تطوير وتنفيذ
سياسة وأنشطة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،باإلضافة إىل تقديم تقارير منتظمة إىل اإلدارة العليا حول تقدم عملية
الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ؛ 49
•إضفاء الطابع الرسمي عىل مسؤوليات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس للموظفني الذين يتعاملون مع الحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف وصف وظائفهم وتقييم أدائهم وما شابهه؛ 50
•ﺿﻣﺎن التدريب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻟموظفني وتخصيص اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس حتى يتمكنوا ﻣن أداء
أدوارهم وﻣﺳؤولياتهم بشكل صحيح51 .

٥٢

 .٣املبادئ التوجيهية

يجب أن يكون دور املنسق منصبًا محايدًا يترصف نيابة عن آلية الشكاوى املجتمعية بغض النظر عن الوكالة التي يعمل/تعمل بها .وبهذه
الصفة تتمثل إحدى وظائف املنسق يف مراجعة الشكاوى الواردة من آلية الشكاوى املجتمعية لإلحالة إىل الوكالة املعنية ومساعدة الضحايا.
ان مراجعة الشكاوى عن طريق فرد مستقل تعزز التصور الهام للحياد واملوضوعية يف آلية الشكوى 54.كام متكّن من تقييم الشكاوى من
خالل مجموعة واحدة من املعايري بدالً من تطبيق الوكاالت ملعايري فردية لتلقي الشكوى .وأخريا ً  ،فإن حرص املراجعة يف شخص واحد يقلل
من خطر ترسيب معلومات حساسة ويشجع عىل معالجة الشكاوى يف الوقت املناسب .ويف ظل هذه الوظيفة املرجعية ودور اإلحالة فيها،
يجب أن تكون وظيفة املنسق منصباً دامئاً وليست وظيفة مضافة إىل مهام وظيفية أخرى .ومبا أن املنسق هو الشخص الوحيد الذي يقوم
بتقييم الشكاوى املتعلقة باإلحالة 55 ،فيجب أن يكون هناك ضامنات عند مغادرة الشخص ألسباب الراحة واالستجامم أو عند ترك الوظيفة
بحيث ال ترتك الشكاوى يف انتظار املراجعة .ويجب أن تتفق الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية عىل هذه الربوتوكوالت وأن يتم
وصفها يف إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة بعمليات آلية الشكاوى املجتمعية والرشوط املرجعية للمنسق.
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توافق جميع الجهات الفاعلة التي تشارك يف اتفاقية آلية تقديم الشكوى املشرتكة عىل التعاون ومساعدة بعضها البعض إىل أقىص حد يف منع
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالستجابة لها مع احرتام اإلجراءات الحكيمة إلدارة املخاطر وكذلك االلتزام باملبادئ الرئيسية التالية
التي تقوم عليها إجراءات التشغيل املوحدة هذه:
•تعزيز التعاون واملساعدة بني املنظامت يف منع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالستجابة له .ويشمل ذلك تبادل
املعلومات عن تحليل الحالة وتقييمها حسب الرضورة لتجنب االزدواجية وتحقيق أقىص قدر من الفهم املشرتك للحالة؛
•ضامن املشاركة املتساوية والفعالة من املستفيدين يف تقييم وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم الربامج من خالل االستخدام
املنتظم لألساليب القامئة عىل املشاركة .اعرتافا بأن االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس غالبا ما يرتكز عىل عدم املساواة بني
الجنسني ،فإن الوكاالت املشاركة ستكفل بأن األنشطة اإلنسانية تنفذ بطريقة تراعي الفوارق بني الجنسني وأن آراء ووجهات
نظر النساء والرجال والفتيات واألوالد يتم النظر فيها عىل نحو كاف؛
•ضامن إعداد جميع الردود بطريقة توازن بني احرتام اإلجراءات القانونية الواجبة وبني نهج يركز عىل الناجني تظل فيه رغبات
الناجني وآمالهم وأمنهم ورفاهيتهم أولوية يف جميع املسائل واإلجراءات؛ 56
•دمج وتعميم الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف جميع الربامج وجميع القطاعات عىل قدر اإلمكان؛
•ضامن املساءلة يف جميع املستويات؛ و
•التأكد من تقديم املساعدة للضحايا بطريقة ال متيز.
باإلضافة إىل ذلك تنطبق املبادئ التالية عىل جميع آليات الشكوى املشرتكة بني الوكاالت:

السالمة والرفاه :يجب �ضمان �سالمة الناجي يف جميع الأوقات مبا يف ذلك خالل مرحلة الإبالغ والتحقيق من قبل اجلهة املعنية
وتوفري امل�ساعدة لل�ضحايا .يجب �أن تراعي �آليات ال�شكوى املخاطر والأخطار املحتملة جلميع الأطراف (مبا يف ذلك الناجي
ومقدم ال�شكوى �إذا كان �شخ�ص ًا خمتل ًفا وال�شخ�ص امل�شكي عليه واملنظمات املعنية) و�إدماج طرق متنع حدوث �أ�ضرار �إ�ضافية.

منظم من قبل أصحاب املصلحة .انظر الفقرة ( 4.2.2أ) اإلحاالت املتعلقة باملساعدة
 54ميكن أن يشمل هذا إجراء تقييام الحتياجات خدمات الضحايا إذا كان ً
الفورية.
الجنيس املوضوعة تحت املراجعة.
الجنيس واالنتهاك
 55لصالح الرسية ،يجب أن يكون شخص واحد فقط عىل دراية بالتفاصيل الحساسة لشكوى االستغالل
ّ
ّ
عندما ترص الكيانات األخرى (عىل سبيل املثال الحكومة املضيفة) عىل املشاركة ،فسيؤدي ذلك إىل املشاركة يف جمع الشكاوى (مثل فتح صناديق االقرتاحات) وال يرتب عليه تبادل
تفاصيل الشكاوى.
الجنيس (.)2015
الجنيس واالنتهاك
 56بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ

امللحق � - 3إجراءات الت�شغيل العاملية املوحدة للتعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة
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ويشمل هذا تنسيق الحامية املادية عند الرضورة مبوافقة مستنرية من الناجي والتصدي بشكل استباقي لالنتقام املحتمل ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺸﻜﺎوى 57 .كام ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ  /خطة ﺣﺎﻤﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻰﻠ أﺳﺎس ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﻞ ناجي58 .
الناجي ال يالم مطلقا عىل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .يجب عىل املشاركني يف آلية تقديم الشكوى األخذ بعني االعتبار للرفاه النفيس
االجتامعي للناجي عند وضع خطة أمنية  /خطة حامية ،مع األخذ بعني االعتبار أيضا أن بعض الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس قد يتم نبذهم بسبب املعتقدات الثقافية .ستوجه إجراءات واستجابات جميع املنظامت باحرتام االختيارات والرغبات والحقوق
والكرامة للناجني.
وعالوة عىل ذلك ،ينبغي عىل الوكاالت أن تبذل جهودا ً لضامن أال يكون للشخص املشيك عليه عىل أي اتصال بالناجي عن طريق تعليق
العمل يف املنظمة املعنية مثالّ أو عن طريق الرشطة إذا كان ذلك مناس ًبا ،مع مراعاة توصيات لجنة آلية تقديم الشكوى .كام يجب إرشاك
خدمات الحامية لتقديم خدماتها ودعمها.

ويجب عىل كل وكالة  /منظمة مشاركة االلتزام مببادئ حامية البيانات الخاصة بها يف حالة قيامها بجمع أو استالم أو استخدام أو نقل أو
تخزين أي بيانات شخصية للشكوى.
جميع موظفي األمم املتحدة ،باإلضافة إىل العديد من موظفي املنظامت غري الحكومية واملوظفني الداخليني ،ملزمون بالرسية التامة والتي
تستمر يف بعض الحاالت إىل ما بعد نهاية عملهم 60 .وينطبق هذا االلتزام عىل جميع أصحاب املصلحة داخل آلية تقديم الشكوى يف
تنفيذ أدوارهم يف آلية تقديم الشكوى .إن أي من أصحاب مصلحة يف آلية تقديم الشكوى الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إىل معلومات
الشكوى الحساسة ،مبا يف ذلك أولئك الذين لديهم حق الوصول إىل سجالت آلية تقديم الشكوى أو قاعدة البيانات ،ملزمون بشكل خاص
مببدأ الرسية ويجب أن تتضمن إجراءات التشغيل املوحدة آللية تقديم الشكوى توقيع اتفاقات الرسية عند االقتضاء  61قبل أن يتمكنوا
من أداء واجباتهم .إن اإلخفاق يف الحفاظ عىل الرسية سيكون له عواقب وقد يؤدي إىل اتخاذ إجراءات من جانب وكالة أو منظمة الشخص
املعني ،مبا يف ذلك ،ووفقا إلجراءات الوكالة ،اإلنهاء الفوري لعقود العمل أو عقود الخدمات دون التحيز ألي تعويض متاح يف القانون أو يف
حقوق اإلنصاف.

الشفافية :يجب �أن يظل عمل �آلية تقدمي ال�شكوى �شفاف ًا بالن�سبة للمجتمع الذي يتم فيه .فال�شفافية يف العمليات الإن�سانية
وامل�شاركة الكاملة للم�ستفيدين يف تخطيطها وتنفيذها تقلل من خطر امل�ساعدة الإن�سانية واخلدمات التي ُت�ستخدم يف االعتداء
واال�ستغالل اجلن�سيني� .إن مفتاح نظام الإبالغ الوا�ضح هو معرفة �أ�صحاب �شكوى اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ملن عليهم
الإبالغ وما نوع امل�ساعدة التي ميكن �أن يتوقعوا تلقيها من القطاعات ال�صحية والقانونية والنف�سية االجتماعية والأمنية وغريها.
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إن االنتقام املحتمل ضد املبلغني عن املخالفات هو أحد األسباب التي تجعل من توفري املساعدة الفورية شيئاً رضورياً وليس للضحايا فقط ،ويجب أن تستند إىل
تقييم االحتياجات الشخصية .انظر الفقرة ( 4.2.2أ) اإلحاالت املتعلقة باملساعدة الفورية.
يوفر دليل أفضل املامرسات آللية الشكاوى املجتمعية الخاص باللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت معلومات وأدوات لتقييم املخاطر التي يواجهها أصحاب
الشكوى وتطوير خطة أمنية عند الرضورة.
يُنصح دامئًا باملوافقة املسبقة عىل مشاركة معلومات الشكاوى ،ما مل يتم تجاوز ذلك من خالل قوانني اإلبالغ اإللزامية و/أو سياساتها .انظر أدناه مالحظة يف
هذا القسم حول اإلبالغ اإللزامي مقارنة باملبادئ التوجيهية.
ال يسمح ملوظفي األمم املتحدة اإلفصاح للجمهور عن أية معلومات رسية تم الحصول عليها مل يتم اإلعالن عنها بحكم خدمتهم يف األمم املتحدة .و يستمر هذا
االلتزام بعد االنتهاء من الخدمة .النظام اإلداري والنظام األسايس ملوظفي األمم املتحدة 1( ST / SGB / 2014/1 ،كانون الثاين  /يناير  )2014املادة  ،1القاعدة ( 2-1ط).
يوجد لدى بعض الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية سياسات مؤسسية تلزم املوظفني باالحتفاظ برسية كل املعلومات املتعلقة بادعاءات االستغالل
الجنيس التي يحصلون عليها.
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ

امللحق 3

الرسية :احرتام �سرية امل�شتكني والناجني والأطراف الأخرى ذات ال�صلة يف جميع الأوقات .يجب احلفاظ على �سرية جميع
املعلومات املتعلقة باال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي ويجب حماية الهويات وجمع املعلومات ال�شخ�صية اخلا�صة بالناجني
وم�شاركتها فقط باملوافقة امل�ستنرية لل�شخ�ص املعني 59 .و عند حفظ ال�سجالت املادية ،يجب تخزين امل�ستندات ب�أمان ملنع
الإف�صاحات اخلاطئة .كما يجب �أن يكون جميع امل�شتكني على دراية ب�إجراءات ال�سرية مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين �سي�شاركون
يف معاجلة الق�ضية ،ويجب �أن يقدموا موافقتهم الوا�ضحة ال�صريحة على متابعة ت�سجيل ال�شكوى .و قد ال يكون احل�صول على
موافقة املبلغني عن املخالفات �أم ًرا �ضرور ًيا �إذا كانت وكالتهم لديها �سيا�سة �إبالغ �إلزامية عند املعرفة �أو ال�شك يف �سوء �سلوك
املوظفني .و عندما يعطي الناجي هذه املوافقة ت�شارك املعلومات املعنية والوثيقة فقط مع الآخرين لغر�ض م�ساعدة الناجي مثل
الإ�شارة �إىل اخلدمات �أو لغر�ض التحقيق.

٥٤

 .٣املبادئ التوجيهية

و يجب �أن يكون جميع الناجني املحتملني والفعليني من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي على علم تام بكيفية عمل �آلية
ال�شكوى مبا يف ذلك عملية تقدمي التقارير وطول فرتة النظر يف الق�ضية .و ﻟﻠﻤ�ﺸﺘﻜﻦﻴ واﻟﻨﺎﺟﻦﻴ اﺤﻟﻖ ﻲﻓ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮر
وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ و�ﺳﻮف ﺗﺒﺬل �آلية تقدمي ال�شكوى كل اجلهد ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط التوا�صل62 .
تحتاج سياسات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وقنوات اإلبالغ داخل الوكاالت أيضا إىل أن تكون شفافة.و يعترب عدم وجود
توجيهات واضحة بشأن معالجة الشكاوى من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من املقر إىل امليدان مشكلة متكررة .ويلزم التواصل عن
السياسات واإلرشادات اإللزامية ملن هم يف امليدان والذين لديهم التزام بالتنفيذ ومن هناك يجب إبالغ كل موظف وعامل تعاقدي 63 .كام
ينبغي أن يكون الوصول إىل مدونات السلوك سهال يف كل بلد وأن تكون باللغة السائدة وذلك لضامن فهمها وقد يتطلب ذلك الرتجمة إىل
عدة لغات مختلفة يف بعض البلدان.

امللحق 3

إمكانية الوصول :يجب �أن تكون الآلية متاحة جلميع مقدمي ال�شكوى املحتملني ويجب تقدمي معلومات كافية حول كيفية الو�صول
�إىل �آلية ال�شكاوى املجتمعية مما يجعل عملية تقدمي ال�شكاوى متاحة لأكرب عدد ممكن من الأ�شخا�ص .و ي�شمل ذلك حتديد
وم�أ�س�سة نقاط دخول خمتلفة تكون منا�سبة من حيث الثقافة وال�سياق على حد �سواء .و ﻟﺘ�ﺴﻬﻴﻞ ا�ﻹﺑﻼغ وﺠﺗﻨﺐ اﻟﻮ�ﺻﻢ ،ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻤﻟﺠﻬﻮﻟﺔ ﺑﻨﻔ�ﺲ ثقل اﺤﻟﺎﻻت ا�ﻷﺧﺮى64 .
املقاربة القامئة عىل الناجني :التزمت وكاالت اال�ستجابة الإن�سانية باملنع لال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي واال�ستجابة
الفعالة لهما و�ضمان تطوير جميع الردود بطريقة توازن بني احرتام الإجراءات القانونية الواجبة وبني املقاربة التي تركز على
الناجني والتي تبقى فيها رغبة الناجي و�أمنه ورفاهيته �أولوية يف جميع امل�سائل والإجراءات 65 .وعالوة على ذلك ينبغي �أن
ت�سرت�شد جميع الإجراءات املتخذة باحرتام االختيارات والرغبات واحلقوق وكرامة الناجي66 .
الرشاكة :يتم خدمة امل�صالح الف�ضلى للناجي/ة من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي عندما تعمل وكاالت احلماية ومقدمو
اخلدمات م ًعا لتوفري الرعاية ال�شاملة .وت�ؤدي الأزمات الإن�سانية �إىل تفاقم خطر تعر�ض ال�سكان املت�ضررين لال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي  67مما ي�ؤكد احلاجة �إىل خطة عمل من�سقة بني وكاالت اال�ستجابة الإن�سانية� .إن م�شاركة الناجي  68يف حتديد
مداخالت امل�ساعدة  /الإنعا�ش �أمر �أ�سا�سي للحفاظ على م�صاحله/ها و�إدارة امل�س�ؤولة للحاالت.
اعتبارات خاصة بشأن األطفال :تنطبق جميع املبادئ املذكورة �أعاله على الأطفال مبا يف ذلك احلق يف امل�شاركة يف القرارات
التي ت�ؤثر عليهم .و �إذا مت اتخاذ قرار نيابة عن طفل ف�إن امل�صالح الف�ضلى للطفل هي الدليل الغالب .و ينبغي بذل اجلهود
لت�صميم م�سارات الإحالة اخلا�صة خم�ص�صة للبلد بالت�شاور مع اجلهات الفاعلة املدربة على التعامل مع االحتياجات اخلا�صة
للأطفال الناجني من االنتهاك اجلن�سي والذين يعرفون الإجراءات املحلية املتعلقة بحماية الأطفال69 .
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يختلف مستوى املالحظات املقدمة إىل مقدمي الشكاوى وفقًا إلجراءات هيئة التحقيق والتي ميكن أن ترتاوح من تقديم إقرار عام ببدء استقصاء إداري ،إىل
مزيد من التفاصيل ومعلومات عن حالة التحقيق ونتائج القضية.
الجنيس ( 1 # )2012املؤرش "( 2تم نقل السياسة  /معايري السلوك إىل املوظفني
الجنيس واالنتهاك
انظر أيضاً املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الحاليني واإلدارة العليا (يف املقر الرئييس واملستوى امليداين) يف مناسبات متكررة (مثل الدورات التعريفية ودورات التدريب لتجديد املعلومات)" ( التشديد من األصل)).
يف حني أنه يجب التعامل مع الشكاوى املجهولة بنفس الجدية ،قد تتم اعاقة التحقيقات إذا مل يكن التحقق من األدلة بشكل مستقل ممكناً .يف مثل هذه الحاالت
قد يُطلب من مقدم الشكوى املجهول تحديد هويته إن أمكن ذلك.
الجنيس ( .)2015عندما أعاد رؤساء اللجنة الدامئة املشرتكة
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس و اعرتفوا مبسؤوليتهم القيادية يف تعزيز استجابة املجتمع اإلنساين ،فقد التزموا بثالثة "نقاط عمل
الجنيس واالنتهاك
بني الوكاالت تأكيد تصميمهم عىل القضاء عىل االستغالل
ّ
ّ
الجنيس من قبل موظفينا ،وضامن تطوير جميع الردود بطريقة توازن بني احرتام اإلجراءات القانونية
الجنيس واالنتهاك
من أجل الوفاء بالتزاماتنا السابقة واملستمرة ملحاربة االستغالل
ّ
ّ
الواجبة وبني النهج الذي يركز عىل الناجني حيث تكون أمنيات ورغبات الناجي وأمنه وسالمته أولويات يف جميع املسائل واإلجراءات".
الجنيس (.)2015
الجنيس واالنتهاك
بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للحامية من االستغالل
ّ
ّ
انظر تقرير اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التابع لفرقة العمل املعنية بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني يف األزمات اإلنسانية (.)2002
املبادئ التوجيهية للعنف القائم عىل النوع الجنيس (اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ) ( ، )2015الجزء  - 2العنارص الرئيسية للنهج الذي يركز عىل
الناجني من أجل تعزيز معايري السالمة واملعايري األخالقية ،ص.47 .
ميكن اﻟﻌﺛور عىل إرﺷﺎدات إضافية ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣل ﻣﻊ املشتكني األطفال ﻲﻓ دليل أﻓﺿل املامرسات آللية الشكاوى املجتمعية اﻟﺧﺎصة باللّجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت.

امللحق � - 3إجراءات الت�شغيل العاملية املوحدة للتعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

٥٥

اإلبالغ اإللزامي :اعرتافًا بسياسة األمم املتحدة بعدم التسامح مطلقاً مع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،تلزم نرشة األمني العام بشأن
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وما يتصل بها من سياسات الوكالة  /املنظمة موظفي األمم املتحدة والرشكاء املنفذين باإلبالغ الفوري
عن جميع املخاوف أو الشكوك املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من ِقبل زمالئهم العاملني من خالل آليات اإلبالغ القامئة70 ،
إذا كان الجاين املزعوم من نفس الوكالة أم ال 71 .ويجب أن تقدم التقارير بحسن نية ويجب أن يطمنئ املوظفون املقدمون لإلبالغ بأنه لن
يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي عامل يقدم مثل هذه التقارير بحسن نية حتى إذا ثبت أن االدعاء ال أساس له من التحقيق .ومع ذلك ،إذا أبلغ
أحد املوظفني عن علم وعن عمد عن معلومات كاذبة أو ضارة تتعلق مبوظف آخر فقد تؤدي هذه التقارير الزائفة إىل اتخاذ إجراء تأديبي.
وباإلضافة ،قد يكون للدولة والحكومات املحلية التي تعمل فيها آلية تقديم الشكوى أيضا قوانني بشأن اإلبالغ اإللزامي متعلقة باالستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس .وتقع عىل عاتق جهات التنسيق يف آلية تقديم الشكوى أن يكونوا عىل علم متواصل بالقوانني الوطنية املعنية
ودمجها يف إجراءات آلية تقديم الشكوى وحزم املعلومات للناجني  /املشتكني حسب االقتضاء72 .

� .4إجراءات تقدمي ال�شكاوى
 1.٤إعداد آلية الشكوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت
� ١.1.٤إن�شاء �آلية �شكوى جمتمعية فعالة وم�ستدامة
ان الدروس املستفادة من آليات تقديم الشكوى السابقة باإلضافة إىل االلتزامات الدولية الحالية للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس تفيد بأن بعض املامرسات أساسية يف إنشاء آلية شكوى مجتمعية فعالة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .فعىل
سبيل املثال ،تنعكس أهمية الحساسة الثقافية لآللية يف معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 73 ،يف حني
ثبت أن عملية القيام بذلك من خالل املشاركة النشطة للمجتمعات واألفراد املترضرين ،سواء خالل تصميم وتنفيذ آلية تقديم الشكوى ،هي
مامرسة جيدة وهي جزء من بيان االلتزام (74 .)2006
وباملثل ،فيجب إجراء أنشطة الوقاية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بالتوازي مع تنفيذ إجراءات إحالة الشكوى الصادرة عن آلية
الشكوى املجتمعية .و يشار إىل أنه ثبت مرارا أن أنشطة الوقاية يف نرشة األمني العام بشأن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس (75 )2003
وبيان االلتزام ( 67 )2006ومعايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ( 77 )2012هي جزء رضوري لتشغيل
آلية الشكاوى .وتشمل
الجنيس من خالل اإلجراءات الداخلية لإلبالغ.
الجنيس واالنتهاك
 70يجب أن يبلّغ موظّفو الوكالة عن مزاعم االستغالل
ّ
ّ
الجنيس (( 3.2§ )2003هـ) ("عندما يطور موظف يف األمم املتحدة شواغل أو شكوك بشأن االستغالل الجنيس أو االنتهاك
الجنيس واالنتهاك
 71انظر :نرشة األمني العام بشأن االستغالل
ّ
ّ
الجنيس من جانب عامل زميل ،سواء يف نفس الوكالة أم ال ،و
سواء كان ذلك داخل منظومة األمم املتحدة أم ال ،يجب عليه اإلبالغ عن هذه الشواغل من خالل آليات اإلبالغ القامئة ").
 72يجب أن يتم التوفيق بني التقارير اإللزامية املقدمة للحكومات و امتيازات وحصانات املنظامت.
الجنيس ( ، 5 # )2012املؤرش "( 2هناك إرشادات مقدمة إىل امليدان حول كيفية تصميم آلية الشكاوى املجتمعية
الجنيس واالنتهاك
 73املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
لضامن تكييفها مع السياق الثقايف مع الرتكيز عىل املشاركة املجتمعية").
 74بيان االلتزام ( )2006رقم "( 10إرشاك دعم املجتمعات املحلية والحكومات ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفينا واالستجابة لهام").
الجنيس ( )( 3.2§ )2003بشأن واجبات جميع موظفي األمم املتحدة "لخلق بيئة متنع االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
الجنيس واالنتهاك
 75نرشة األمني العام بشأن االستغالل
ّ
ّ
والحفاظ عليها" والفقرة  4.1عىل املهام الخاصة لرؤساء اإلدارات واملكاتب والبعثات.
 76أحكام متعددة مبا يف ذلك رقم "( 1وضع اسرتاتيجيات خاصة باملنظمة ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني والتصدي لها")  ،رقم "( 3منع مرتكبي االستغالل واالنتهاك الجنسيني من (إعادة) التوظيف
أو (إعادة) النرش ")  ،و رقم  "( 10إرشاك دعم املجتمعات والحكومات ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفينا واالستجابة لهام ")
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الجنيس ( )2012العنرص رقم " 4املنع :آليات فعالة وشاملة لضامن زيادة الوعي باالستغالل
الجنيس واالنتهاك
 77املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
بني املوظفني؛ التوظيف الفعال وإدارة األداء" .

امللحق 3

مالحظة خاصة حول اإلبالغ اإللزامي عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومدى ارتباطه بالرسية وموافقة
الناجي :على الرغم من �أن الإبالغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي �إلزامي بالن�سبة لغالبية العاملني يف املجال
الإن�ساين ف�إن هذا االلتزام قد يتعار�ض يف الواقع مع مبادئ ال�سرية وحق الناجي/ة يف اختيار الطريقة الت�صدي حلادث
اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي .و حتتاج الوكاالت للتوافق الداخلي حلل هذا النزاع املحتمل وحتقيق التوازن بني
حقوق الناجني و�سالمة املجتمع الأو�سع .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن توفر �أ�ساليب الت�شغيل اخلا�صة بالبلد لآلية ال�شكوى
املجتمعية �إر�شادات ت�ستند �إىل ال�سيا�سات الداخلية للوكاالت امل�شاركة� .أحد االحتماالت هو �إطالع الناجي بخ�صو�ص
الوالية برفع التقارير عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي قبل ال�شروع يف تناول ال�شكوى.

٥٦

� .٤إجراءات تقدمي ال�شكاوى
أنشطة الوقاية ،يف جملة أمور أخرى ،بناء القدرات من خالل التوعية املجتمعية وتدريب املوظفني ،وتطوير وتداول وتطبيق سياسات الوكالة
للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومدونات السلوك .و تعترب هذه االسرتاتيجيات الوقائية رضورية يك يعرف جميع األشخاص
املوجودين يف املوقع حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وأن تكون آلية الشكوى املجتمعية
مفهومة ومتاحة للجميع .و كحد أدىن ،يجب أن تعزز األنشطة التي تستهدف املستفيدين واملجتمعات املضيفة فهم االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس ،ومعايري السلوك املناسبة لعامل اإلغاثة ،وحقوق املستفيدين فيام يتعلق باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،والقنوات
املتاحة لإلبالغ .كام يجب أن يتضمن الرتاسل أيضً ا معلومات حول إجراءات الوكالة املحتملة نتيجة لتلقي الشكوى (مثل التحقيق واإلجراءات
التأديبية املحتملة وما إىل ذلك) حتى يتسنى للمشتكني اتخاذ قرار مستنري بشأن إعداد التقارير وأن تدار توقعات املجتمع.

امللحق 3

ويف نفس السياق يجب أن تكون آلية الشكوى املجتمعية مستدامة بحيث ال يتم تدمري الثقة التي تبنيها يف املجتمع من خالل حل اآللية.
وعندما يتم القيام بذلك بشكل صحيح تصبح آلية الشكوى املجتمعية جز ًءا ال يتجزأ من مساءلة النظام اإلنساين أمام املستفيدين وميكن أن
يؤدي الفقدان املفاجئ آللية الشكوى املجتمعية إىل تشويه عالقة املجتمع مع مجتمع املساعدات بالكامل .و تتمثل إحدى وسائل ضامن
االستدامة يف قيام الوكاالت بتخصيص املوارد املالية والبرشية الكافية آللية الشكوى املجتمعية كام هو موضح يف نرشة األمني العام حول
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ( )2003ومن قبل مديري اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف بيانهم لعام  2015بشأن الحامية من
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 78 .إن تحديد املصادر إلنشاء آلية الشكوى املجتمعية والحفاظ عليها قضية يتعني عىل الوكاالت املشاركة
تناولها أثناء تصميم آلية الشكوى املجتمعية سواء قبل التنفيذ أو أثناء الربنامج .وسيشمل ذلك بذل جهود حثيثة من جانب الوكاالت للبحث
عن متويل أو تخصيص موارد الوكالة لجعل شبكة آلية الشكوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت مستدامة.
و يجب تطوير املامرسات األساسية املذكورة أعاله بالتنسيق بني جميع املشاركني يف املوقع وتصميمها حسب االحتياجات والثقافة املحلية .و
يحتوي دليل أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑاللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت آللية الشكوى املجتمعية عىل الكثري ﻣن التفاصيل والتوجيهات
امللموسة ﺑﺷﺄن هذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗنفيذية 79 .و فيام ييل اإلجراءات التعاونية الرضورية بني الوكاالت والتي لن تختلف من آلية ألخرى .

 ٢.١.٤ت�صميم �آلية ال�شكوى املجتمعية
الهدف من آلية الشكوى املجتمعية هو السامح للمجتمعات و/أو األفراد املترضرين باإلبالغ عن املخاوف بطريقة آمنة وفعالة ومناسبة
ثقافياً .و يجب أن يأخذ تصميم آلية الشكوى املجتمعية بعني االعتبار مبادئ آليات الشكاوى (السالمة والشفافية والرسية وإمكانية الوصول
والرشاكة)؛ ومخاوف عملية مثل الثقافة املحلية واللغة ومستويات القراءة والكتابة وذلك من أجل تعزيز فعاليتها؛ وكذلك الجوانب القانونية
مثل صعوبة املشاركة يف التحقيق أو اإلجراءات التأديبية يف الحاالت التي ال يرغب فيها الناجي/مقدم الشكوى يف الكشف عن هويته  .و
ينبغي للمطورين التأكد من إجراء تحليل مناسب للنوع االجتامعي والضعف لتحديد السبل التي ميكن من خاللها للنساء والفتيات والفتيان
والرجال الوصول إىل املعلومات واإلبالغ عنها .و عند تصميم مثل هذه اآللية ،يجب أن تعمل جميع املنظامت املشاركة يف عملية االستجابة
اإلنسانية  80بشكل متزامن مع دمج املدخالت من السكان املترضرين (انظر أعاله) وكذلك مشاركة السلطات  81الوطنية واملجتمعات
املضيفة82 .

الجنيس من أجل تحقيق نظام حقيقي للمساءلة الجامعية،
الجنيس واالنتهاك
" 78نحن ندرك مسؤوليتنا القيادية يف تعزيز مكافحة املجتمع اإلنساين لالستغالل
ّ
ّ
الجنيس (.))2015
الجنيس واالنتهاك
ونلتزم بتوفري املوارد الالزمة للقضاء عىل هذا الفعل السيئ "( .بيان اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
 79يقدم دليل أفضل املامرسات آللية الشكاوى املجتمعية الخاص باللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إرشادات تشغيلية بشأن كيفية إنشاء آلية شكاوى مجتمعية
مشرتكة بني الوكاالت واملحافظة عليها للتعامل مع التقارير املتعلقة باالنتهاك واالستغالل الجنسيني من جانب موظفي املعونة اإلنسانية .و يقدم الدليل أفضل املامرسات والتوصيات
التي استمدت أساساً من الدروس املستفادة خالل مرشوع تجريبي مدته سنتان ينفّذ بالنيابة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إلنشاء هيئات مشرتكة بني الوكاالت يف إطار اللجنة
يف إثيوبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية .كام أنه يبني عىل جوهر االلتزامات الدولية وكذلك الدروس املستفادة من أبحاث سابقة وآليات الشكاوى يف مختلف البلدان وبهدف تحويل
هذا االلتزام الرفيع املستوى إىل تعليامت مفيدة .ميكن الحصول عىل نسخة من الدليل من خالل الرابط التايل https://interagencystandingcommittee.org/. :و www.iom.int
 80وهذا يشمل أيضً ا عمليات ما بعد النزاع أو عمليات االنتقال والتعايف.
 81دون املساس بامتيازات وحصانات الوكالة/املنظمة.
الجنيس ( ، 5 # )2012املؤرش "( 2هناك إرشادات مقدمة إىل امليدان حول كيفية تصميم آلية
الجنيس واالنتهاك
 82املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الشكاوى املجتمعية لضامن تكييفها مع السياق الثقايف مع الرتكيز عىل املشاركة املجتمعية.)".

امللحق � - 3إجراءات الت�شغيل العاملية املوحدة للتعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

إن قرار ما إذا كانت آلية تقديم الشكوى ستتعامل مع شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس فقط أو أن تكون مبثابة آلية مساءلة أوسع هو
قرار ستتخذه لجنة التسيري آللية الشكوى املجتمعية عىل املستوى امليداين بحيث تكون آلية الشكاوى املجتمعية مالمئة للسياق املحيل وتكمل غريها
من آليات اإلبالغ/أليات تلقي ردود الفعل .و تظهر الدروس املستفادة من آليات الشكاوى املجتمعية السابقة أن آلية أوسع ،مرتبطة بشكل كاف
بالهياكل القامئة ،ميكن أن تحد من وصم أصحاب الشكوى وتشجع عىل اإلبالغ 85 .ومع ذلك فإن استخدام آلية أوسع له عيوب لوجستية خاصة كام
أن إجراءات التشغيل املوحدة هذه ال تشجع عن هيكل واحد أكرث من آخر 86 .و مهام كان النطاق الذي اختاره أصحاب املصلحة فإن الوكاالت لن
يكون بامكانها مراقبة عىل أنواع الشكاوى التي يقدمها املستفيدون فعل ًيا ،وبالتايل يجب أن يكون لدى آلية الشكوى املجتمعية القدرة عىل إحالة
مجموعة واسعة من الشكاوى .كام أن الفشل يف استباق الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واالستجابة لها ،حتى عندما
يكون نظام آلية الشكوى املجتمعية خاصا باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ميكن أن يؤثر عىل مصداقية آلية الشكوى املجتمعية واملجتمع
اإلنساين بشكل عام 87.يجب عىل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻟﺣﺔ ﻲﻓ آلية الشكوى املجتمعية اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟكتل  /اﻟﻘطﺎﻋﺎت  /الوكاالت املعنية ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذﻟك وﺣدات
التحقيق املعنية لتنسيق كيفية ﻧﻘل الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل الجهات اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ والذين ينبغي أيضاً
اﺳﺗﺷارتهم ﻲﻓ إﺟراءات التشغيل القياسية اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑألية الشكوى املجتمعية .كام يجب أن تكون إﺟراءات التشغيل القياسية رصيحة ﺑﺷﺄن إﺟراءات
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ الشكاوى الغري متعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ويجب أن مييز التدريب عىل معالجة الشكاوى لنقاط االتصال بوضوح بني
إجراءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وغريها.

83
84
85
86
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املبادئ التوجيهية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي الخاص باللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (.)2015
انظر اىل فريق العمل املسؤول عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،دليل تنسيق التدخالت يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع
اإلنسانية (متوز /يوليو .)2010
الجنيس خوفًا
الجنيس واالنتهاك
أظهرت املامرسة أن املستفيدين أقل ميالً إىل تقديم شكوى من خالل قناة إبالغ تركز فقط عىل قضية حساسة مثل االستغالل
ّ
ّ
من الوصمة االجتامعية واملخاوف املتعلقة بالسالمة واإلحراج العام عند اإلبالغ عن األفراد باإلضافة اىل مجموعة أخرى من العوائق .انظر مجموعة املامرسات للّجنة الدامئة املشرتكة
بني الوكاالت (.)2012
هنالك مزايا وعيوب لكل نوع من أنواع آليات الشكاوى املجتمعية .للحصول عىل تفاصيل حول إيجابيات وسلبيات مختلف النطاقات املمكنة ،انظر ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻤﻟﺎﻤﺭﺳﺎﺕ آللية الشكاوى املجتمعية يف اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
تأخذ االستجابة الدقيقة والشاملة للشكاوى أهمية خاصة عندما تتعامل آلية الشكاوى مع أنواع متعددة من القضايا .و يجب أن يكون أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻟﺣﺔ ﻲﻓ
الجنيس .ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎﹰ
الجنيس واالنتهاك
آلية الشكاوى املجتمعية عىل علم ﺑﺄن املستفيدين ﻲﻓ البداية ﻗد يتقدمون إىل اﻵلية بشكاوى أﻗل حساسية ﻗﺑل ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻟرﻓﻊ شكوى االستغالل
ّ
ّ
 .4.3.4ﻗﻢ ﺑﺘﻮﻓﺮﻴ ﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻤﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﻦﻴ ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻤﻟﺎﻤﺭﺳﺎﺕ آللية تقديم الشكاوى املجتمعية يف اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
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كام ينبغي تنسيق عملية تصميم آلية تقديم الشكاوى ﻟﻣﻧﻊ االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ له ﻣﻊ الجهود الحالية ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻧف
اﻟﻘﺎﺋم عىل اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ والتخفيف منه" .الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس هو جانب هام ملنع بعض أشكال العنف القائم عىل النوع
االجتامعي ،وبالتايل يجب أن ترتبط جهود الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بخربات وبرمجة العنف املبني عىل النوع االجتامعي  -وخاصة
لضامن احرتام حقوق الناجني واملبادئ التوجيهية األخرى 83 ".يف حني أنه ال ينبغي استبدال شبكة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
بآليات التنسيق للنوع االجتامعي والعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي ،يجب أن يوفر مسار اإلحالة الخاص باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس صلة
بني شبكات املساعدة املعنية .ومن املهم التأكد من الفهم املشرتك للمسئوليات األساسية لشبكة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس داخل
البلد وعالقتها بآلية التنسيق للنوع االجتامعي ،واالستعداد للتنسيق .وعىل سبيل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻣن املهم أن يفهم اﻟﻣﻧﺳق اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻟكتلة الفرعية ﻟﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم
عىل اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ ومعايري اﻟﺳﻟوك الرئيسيىة ﻲﻓ الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ويغززها .كام يجب أيضاً تقييم أداء الكتلة
الفرعية للعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي وغريه من منسقي املجموعات ذات الصلة بإجراءات وعمليات اإلبالغ املحلية املتعلقة بالتصدي ملزاعم
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات اإلحالة .ولعل األهم من ذلك ،وجوب أن تعمل آليات تنسيق العنف القائم
عىل النوع االجتامعي مع شبكات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس داخل البلد لضامن حصول الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس عىل خدمات متوفرة لضحايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي .و يف حني أن الناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس لديهم احتياجات
متميزة ناشئة عن حقيقة أن أعضاء املجتمع اإلنساين ارتكبوا اإلساءة و  /أو االستغالل ،فإن العديد من االحتياجات الجسدية والنفسية واالجتامعية تشبه
ضحايا أشكال أخرى من العنف القائم عىل النوع االجتامعي .تتحمل شبكات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مسؤولية ضامن وجود
آليات مساعدة للضحايا للناجني والتي يجب أن تبني بشكل مثايل عىل خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي القامئة ومسارات اإلحالة من أجل
تنسيق الخدمة وﺗﺠﻨﺐ خلق هياكل خدمات موازية متخصصة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 84 .كام يجب إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ تخطيط أولية ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﻦﻴ ﻣﻦ االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ القائم عىل النوع االجتامعي.
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تشدد رضورة إحالة الشكاوى غري املتعلقة االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،بغض النظر عن نطاق آلية الشكوى املجتمعية ،عىل أهمية
التنسيق مع هياكل اإلبالغ يف املوقع .كام أن التنسيق مع آليات الشكاوى القامئة يسهل تكاليف التنفيذ ويجنب خلق عمليات متوازية من
املحتمل أن تكون مربكة .و يُنصح مصممو آلية الشكوى املجتمعية يف موقع محدد بالقيام مبسح آليات الشكاوى املوجودة فعليا من الوكاالت
مبفردها واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية إلخ لضامن توافق تصميم آلية الشكوى املجتمعية بشكل طبيعي مع تلك اآلليات،
وبالتايل تسهيل اإلحالة والتحقق من الحاالت .كام أن املشاركة مع األنظمة الحالية يعزز الشعور بالتملك يف آلية الشكاوى املجتمعية مع
املنظامت املحلية والحكومة املضيفة والذي بدوره يفيد االستدامة.

 2.٤تلقي الشكاوى وتقييمه
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 ١.٢.٤تلقي ال�شكاوى من خالل �آلية ال�شكوى املجتمعية
تقع عىل عاتق جميع املنظامت املشاركة مسؤولية ضامن إنشاء نظام شكاوى آمن ورسي وشفاف وميكن الوصول إليه بحيث يعرف جميع
أصحاب الشكوى املحتملة مكان وكيفية تقديم الشكوى .و يجب أن يفهم املستفيدون حقهم يف املساعدة اإلنسانية املجانية وحقهم يف التشيك
وتلقي املساعدة وكيفية وصولهم إىل آلية الشكوى املجتمعية بالطريقة األكرث أريحية بالنسبة لهم .ويجب عىل العاملني يف املجال اإلنساين
بدورهم أن يفهموا ما هو االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ودور آلية الشكوى املجتمعية يف املوقع وإجراءات اإلبالغ عن االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس الخاصة بوكاالتهم  /منظامتهم .كام يجب أن تكون هناك عملية لتلقي االدعاءات وتقييم وإحالة املساعدة الفورية
وفصل مزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عن املزاعم التي ال تتعلق باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وإحالة جميع الشكاوى
التخاذ مزيد من اإلجراءات مبا يف ذلك التحقيق.

قنوات اإلبالغ للسكان املترضرين:
يتمثل الشاغل الرئييس عند إنشاء قنوات اإلبالغ الخاصة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس للمجموعات السكانية املترضرة يف وجود نقاط
دخول متعددة تسمح بطرق مختلفة لإلبالغ (أي كتابة ،شفهياً ،شخصياً ،عرب رسائل نصية قصرية ،إلخ) والتي ميكن لجميع الشكاوى املحتملة
الوصول إليها .و تعمل نقاط الدخول املتعددة عىل تقليل وصمة مقدمي الشكوى وتشجيع اإلبالغ .كام يجب اختيار طرق الوصول إىل آلية
الشكوى املجتمعية استنادًا إىل املشاورات مع املجتمع وعمليات املسح لتحديدها ودمجها مع أساليب الشكاوى املرغوب تقدميها واملوجودة
مسبقًا يف املوقع .و ينبغي أن يكون تقديم التقارير اﻟﻣﺑﺎﺷرة إىل ﻣﺳؤوﻲﻟ التنسيق آللية الشكوى املجتمعية دامئاً خيارا لإلبالغ ويجب عىل
ﻣﺳؤوﻲﻟ التنسيق هؤالء أن يتلقوا التدريب اﻟﻣﻧﺎﺳب 88.و ينبغي اﻟﻧظر ﻲﻓ سهولة الوصول للفئات املهمشة والضعيفة بشكل ﺧﺎص وﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل .و هناك إرشادات جوهرية حول إنشاء قنوات إبالغ تتسم بالحساسية والفعالية من الناحية الثقافية موضحة يف دليل أفضل
مامرسات آلية الشكوى املجتمعية .و سيضطر أصحاب املصلحة يف آلية الشكاوى املجتمعية إىل أخذ العديد من القرارات املتعلقة بالبنى
التحتية التي تعتمد عىل العوامل املحلية وعند القيام بذلك يجب اتباع املامرسات الجيدة وضامن أن تحرتم إجراءات التشغيل املوحدة آللية
الشكوى املجتمعية السياسات الداخلية للوكاالت املشاركة.
و يف حالة تقديم الشكاوى شخص ًيا ،يجب أن يكون لدى آلية الشكوى املجتمعية منوذج تقرير الحوادث لهذا الغرض 89 .وأثناء عملية
االستيعاب ،يجب أن تحرتم جهة اتصال الوكالة العضو يف آلية الشكوى املجتمعية التي تتلقى الشكوى رغبات الشايك وخياراته وحقوقه
وكرامته .و ليس من مسؤولية نقطة االتصال يف آلية الشكوى الجتمعية التحقق مام إذا كانت الشكوى صحيحة أم ال تحتوي عىل معلومات
كافية إلجراء تحقيق .و تقع عىل عاتقه مسؤولية جمع املعلومات ذات الصلة من مقدم الشكوى وإدخالها يف منوذج تقرير الحوادث آللية
الشكوى املجتمعية وإحالة االدعاء إىل اإلدارة املختصة يف الوكالة املعنية عرب العملية املوضحة يف إجراءات التشغيل املوحدة هذه.

 88من الرضوري أن تكون مراكز التنسيق الخاصة بوكاالت آلية الشكاوى املجتمعية مدربة تدريباً مالمئاً عىل أمن وسالمة الناجني/املشتكيني ورسية الشكاوى
(انظر § 3املبادئ التوجيهية و  2األدوار واملسؤوليات بشأن التدريب املالئم للعاملني عىل املبادئ التوجيهية ،باإلضافة اىل دليل أفضل املامرسات آللية الشكاوى املجتمعية يف اللّجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت).
 89انظر منوذج تقرير الحوادث يف امللحق.
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كام يجب اتخاذ تدابري محددة من أجل الحفاظ عىل الرسية يف جميع األوقات .و يجب تخزين نسخ مطبوعة من مناذج الشكوى واإلحالة
يف خزانة مقفلة وأن تكون إمكانية الوصول إليها محدودة .كام يجب أن تكون هناك قيودا يف الوصول اىل قواعد البيانات اإللكرتونية
املستخدمة لتسجيل معلومات الحالة ويجب أن يقوم األشخاص الذين لهم حق الوصول بالتوقيع عىل تعهدات الرسية وفقًا للسياسات
الداخلية ملؤسساتهم90 .
يجب املحافظة عىل رسية جميع أسامء األطراف يف الشكوى .كام يجب حامية هوية الشخص موضوع الشكوى وذلك انطالقاً من اعتبارات
اإلجراءات القانونية والخوف من االنتقام وافرتاض الرباءة .كام أنه من املهم أال يتم اإلفصاح عن اسم الناجي أو املشتيك إذا كان مختلفًا عن
الناجي يف موضوع الشكوى دون موافقة الناجي ،ويجب عدم اإلفصاح عنه من ِقبل آلية الشكاوى املجتمعية .و يف ظروف معينة ،يجوز
لوكالة التحقيق ،مع تربير واضح ،الكشف عن اسم أحد الناجني إىل الهيئة اإلدارية التي تجري املراجعة التأديبية دون موافقته/ها إذا مل تكن
هناك أدلة دعم كافية من دون شهادته/ها .و يف مثل هذه الحاالت 91 ،قد يتخذ أصحاب املصلحة يف آلية الشكوى املجتمعية وبالتشاور مع
وكاالت التحقيق إجراءات معقولة إضافية لحامية الناجي  /املشتيك من االنتقام أو الوصم املحتمل.
و عندما تكون هوية الناجي غري معروفة ألسباب مختلفة (مثال عندما يتم اإلبالغ عن الحالة من قبل طرف ثالث ال يعرف هوية الناجي أو
يتم تقديم الشكوى كمجهول) تتم إحالة اإلدعاءات عىل كل األحوال إىل اإلدارة املختصة يف املنظمة املعنية لتحديد ما إذا كان من املستحسن
الرشوع يف املتابعة اإلدارية أو يف التحقيق .و للوكالة املعنية أن تقرر ما إذا كان قد بدأ الرشوع يف التحقيق أم ال ،مثال إذا قدمت معلومات
إثبات كافية باإلضافة إىل أدلة مستقلة تدعم االدعاء.

 90عىل سبيل املثال ،يحتفظ نظام التقارير املشرتك الذي تم تطويره من خالل املرشوع التجريبي للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكوى
املجتمعية بالوصول املقيد ويستخدم مرحلتني أمنيتني لتسجيل الدخول.
 91قد يكون لدى املنظامت معايري مختلفة لألدلة من رضوري الوفاء بها .عىل سبيل املثال ،ينص قرار املحكمة اإلدارية لألمم املتحدة عىل أنه ال ميكن اتخاذ أي
إجراءات تأديبية عىل أساس الشهادة املجهولة .انظر الحكم رقم  27( 2010-UNAT-087ترشين األول  /أكتوبر  :)2010ليانارشيجيه ضد األمني العام لألمم املتحدة.
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مالحظة خاصة :تختلف نتائج التحقيق وفق ًا ملعايري الأدلة املن�صو�ص عليها يف الإجراءات الداخلية للوكالة والتي تختلف
وفق ًا ملعيار الإثبات املطلوب من فقه الق�ضاء يف املحكمة املخت�صة بهذه املنظمة .و �سيحتاج الأمر �إىل تدريب القائمني
بالتن�سيق اخلا�صني ب�آلية ال�شكوى املجتمعية على املعايري املعنية من �أجل الإملام ب�أهمية ال�سرية و�إحالة ودرا�سة الق�ضايا /
الإحاالت بطريقة ح�سا�سة و�سريعة حتى ال يتم تعري�ض التحقيق الداخلي للوكالة للخطر عن غري ق�صد.
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و يف حالة ما اذا شكل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس جرمية جنائية فإن قرار هيئة التحقيق يكمن يف إحالة القضايا إىل سلطات تنفيذ
القانون املناسبة مبا يتفق مع إجراءاتها الداخلية ومع مراعاة مصالح الناجي .و قد تتطلب الترشيعات الوطنية يف بعض الحاالت تقديم
التقارير لبعض املنظامت .و يجب أن يكون لدى إجراءات التشغيل املوحدة آللية تقديم الشكوى الخاصة بالبلد إجراءات واضحة عن كيفية
مساعدة مقدم الشكوى يف إيداع التهم مع سلطات تنفيذ القانون املحلية إذا كانت الجرمية قامئة 92.وقد يتطلب قرار املنظمة بإحالة قضية
إىل السلطات الوطنية موافقة الناجي /مقدم الشكوى الذي قد ال يرغب يف مشاركة السلطات املحلية .ونظرا ً لخطورة االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس والطبيعة الضعيفة للناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،فينبغي أن تكون آليات الشكاوى مستعدة إلحالة
مقدمي الشكاوى إىل مقدمي املساعدة القانونية والنفسية و االجتامعية ،و عند االقتضاء يجب االفصاح عن التهم .و يف حالة رغبة أحد
الناجني يف الحصول عىل استشارة قانونية ،فستقوم آلية الشكوى املجتمعية ومن خالل القامئني بالتنسيق التابعني للوكالة العضو بإحالة
الناجي إىل الخدمات القانونية القامئة (مثال من خالل برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي)93 .
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قنوات الإبالغ للعاملني يف املجال الإن�ساين:
يجب أن يكون كل عامل من العاملني يف املجال اإلنساين عىل دراية بإجراءات تقديم التقارير املناسبة عندما يتعرف شخصيًا عىل أو يشهد
حادث ًا من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .و يجوز للعاملني يف مجال املساعدات اإلنسانية استخدام أي قناة من قنوات اإلبالغ املتاحة
للسكان املترضرين ولكن يجب أن تكون نقطة االتصال الرئيسية هي قنوات اإلبالغ املنشأة مبنظمته/ها .وسواء أكان اإلدعاء ضد  )1زميل يف
العمل يف نفس الوكالة  /املنظمة ،أو  )2ضد موظفي وكالة أخرى ،فإن إجراء اإلبالغ يظل متامشيا مع اإلجراءات الداخلية لوكالته .ويف معظم
الحاالت سيشمل ذلك اإلبالغ عىل االدعاء من خالل نظام الشكاوى الداخلية للموظفني الذي ستقدمه وحدة التحقيق التابعة له  /لها يف
املقر الرئييس إىل الوكالة املختصة إذا كان املوظف موضوع الشكوى يعمل يف وكالة أخرى94 .
نظ ًرا ألنه سيتم معالجة الشكوى يف مثل هذه الحالة داخليًا فمن الرضوري وبشكل أسايس إنشاء نظام شكاوى داخيل رسي لكل وكالة من
وكاالت آلية الشكوى املجتمعية املشاركة .و يجب أن يكون من السهل عىل املوظفني الوصول إليه يف األماكن النائية أو املعزولة .ويف أفضل
الحاالت ،سيتطلب النظام تقديم ادعاءات شفوية أو خطية مبارشة اىل أعىل مدير يف مركز الخدمة ولكن ذلك يختلف باختالف إجراءات
اإلبالغ الداخلية للوكاالت .وعىل نفس القدر من األهمية ،يجب نقل عملية اإلبالغ عن الشكاوى إىل جميع املوظفني .و ميكن أن يؤدي عدم
وجود نظام داخيل مفهوم أو عميل إلدارة الشكاوى يف وكالة واحدة فقط إىل تعريض مصداقية وكاالت متعددة للخطر ،خاصة إذا كانت تلك
الوكالة تشارك يف آلية الشكوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت .و لتسهيل الشفافية والدروس املستفادة وفعالية آلية الشكوى املجتمعية
املشرتكة بني الوكاالت ،يجب عىل الوكاالت التي تتلقى شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الداخلية إخطار آلية الشكوى املجتمعية
الخاصة بوكالتهم من أجل تتبع البيانات.
إذا كان أحد العاملني يف املجال اإلنساين يعتقد حقاً أن مسار اإلبالغ الرئييس قد تعرض للخطر ،أو أنه/ها قد يكون ضحية أو ليس لديه ثقة
يف بنية اإلدارة املحلية ،فيجب عندئذ رفع تقرير عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبارشة ملدير يف رتبة عالية أو مسؤول عن التنسيق
يف الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل املستوى اإلقليمي أو مستوى املقر الرئييس للوكالة  /املنظمة املعنية 95.و يف ظروف
استثنائية ،عىل سبيل املثال إذا تم اخرتاق الوصول إىل آلية تقديم الشكاوى ،يجوز للعامل تقديم الشكوى إىل قائم بالتنسيق يف وكالة  /منظمة
مشاركة أخرى لغرض تقديم شكوى مجهولة عرب آلية الشكوى املجتمعية.
و يجب الحفاظ عىل الربوتوكوالت املتعلقة بالرسية واملوافقة املستنرية ،وفقًا لإلطار القانوين لكل منظمة مشاركة وإجراءات التشغيل املوحدة
الخاصة بآلية الشكوى املجتمعية ،للشكاوى التي يقدمها العاملون يف املجال اإلنساين كام هو الشأن بالنسبة ألي شكوى أخرى.
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عند إعداد إجراءات التشغيل القياسية آللية تقديم الشكاوى املجتمعية الخاص بالبلد ،يجب عىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية التشاور مع إدارة األمم
املتحدة لشؤون السالمة واألمن أو مع موظفي األمن املعنيني حول هذه اإلجراءات.
يف حني أنهريجع الوكالة املعنية اتخاذ قرار بتحويل الشخص موضوع الشكوى إىل السلطات الوطنية أم ال ،فإن للناجني حق منفصل يف طلب املساعدة القانونية
من خالل قسم مساعدة الضحايا.
الجنيس بغرض اإلحالة.
الجنيس واالنتهاك
انظر أيضاً الفقرة ( 4.2.2ب) معالجة مزاعم االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
تتباين قنوات اإلبالغ لكل وكالة/منظمة ويجب عىل العامل يف املجال اإلنساين اتباع اإلجراءات املناسبة يف سياسة الوكالة الخاصة باالستغالل
ّ
الجنيس
واالنتهاك
ّ
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 2.٢.4معاجلة ال�شكاوى
سيتم تقييم جميع الشكاوى من قبل منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية تقديم الشكوى يف ظل ظروف رسية
صارمة لتحديد طبيعتها ومستوى الحساسية  /األولوية .و يجب عىل املنسق بصفته الشخص املعني لتقييم الشكاوى أن يوقع عىل تعهدات
الرسية .وسيتم تقييم جميع الشكاوى من أجل تحديد تلك التي تدعي سوء السلوك ضمن نطاق االستغالل واالنتهاك الجنيس .و يعترب مثل
هذا التقييم رضوريا ألن معظم الشكاوى التي تتلقاها آلية الشكوى املجتمعية هي ذات طابع غري متعلق باالستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس ولكن هذا التقييم ليس بأي حال إجراء لتقيص الحقائق .و ال يتمثل دور املنسق يف إثبات ادعاء أو تحديد ما إذا كان هناك أساس
كاف للتحقيق ولكن دوره فقط لتحديد ما إذا كانت الشكوى تشكل ادعاء  96يتعلق باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وإحالة الضحية
 /الناجي إىل الخدمات املناسبة.

�( 2.٢.4أ) الإحاالت للح�صول على م�ساعدة فورية

اإلحالة إىل الخدمات :بنا ًء عىل االحتياجات املحددة وموافقة الضحية ،يجب أن تتم اإلحالة اىل الخدمات املناسبة مبا يف ذلك الرعاية النفسية
و االجتامعية والرعاية الصحية والسالمة من قبل عضو مفوض يف آلية الشكوى املجتمعية أي من قبل املنسق أو ممثل الوكالة العضو يف
آلية الشكوى املجتمعية أو من مقدمي خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي املكلفني من آلية الشكوى املجتمعية لتنفيذ التقييم
كام هو مطلوب من اللجنة التوجيهية 99 .و يجب أن يتم تطوير آلية اإلحالة املستخدمة خالل التصميم األويل آللية الشكوى املجتمعية،
وذلك بعد عملية تخطيط مفصلة يتم من خاللها تحديد الخدمات املتوفرة ومسارات اإلحالة يف موقع التنفيذ .و ستقوم هذه الخدمات
وإجراءات اإلحالة بتوضيح كيفية وصول الناجني إىل أشكال محددة من املساعدة والوكاالت التي توفرها لهم مثل عيادة العنف القائم عىل
النوع اإلجتامعي وبرنامج الخدمات القانونية لضحايا العنف الجنيس عند االقتضاء والخ .و يجب ان يتم دمج الربامج القامئة (الربامج الوطنية
واملنظامت غري الحكومية والحكومة الخ) املستخدمة يف املحيط والتي تلبي الحد األدىن من معايري التشغيل يف مسار اإلحالة آللية الشكاوى
املجتمعية .و إذا كانت بعض الخدمات األساسية غري متوفرة أو ال تستويف الرشوط األساسية للمعايري ،فانه يجب أن تتفق الوكاالت  /املنظامت
املشاركة عىل بروتوكول قيايس لإلدارة الكفؤة يف أرسع وقت ممكن يف عملية تطوير آلية الشكاوى املجتمعية .كام يجب تزويد ﻣﻧﺳق الحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية تقديم الشكاوى ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق الكاملة ﺣول اﻹﺣﺎﻟﺔ (اﻻﺳم ،اﻟﻣوﻗﻊ ،ﻧوع ﻣﻘدم الرعاية ،اﻟﺦ)
ﻟﻟﻣراﻗﺑﺔ .و سيكون جميع الفاعلني الذين قد يجرون مقابالت أو يكون لديهم اتصال مبارش مع الضحايا عىل دراية باملبادئ التوجيهية 100
ويكونون قادرين عىل تطبيقها .كام يجب أخذ االعتبارات التالية أيضً ا عند إجراء التقييم لإلحالة إىل الخدمات:
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بدالً من عىل سبيل املثال شكاوى املأوى أو املياه والرصف الصحي والنظافة.
بيان االلتزام ( )2006رقم "( 8تقديم املساعدة األساسية يف حاالت الطوارئ ملقدمي شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيني").
يوجد ارشادات متعمقة بشأن مساعدة الضحايا يف دليل أفضل املامرسات آللية الشكوى املجتمعية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.
يجب أن يتم تحديد هذه الوظيفة من قبل اللجنة التوجيهية عند تصميم آلية الشكاوى املجتمعية وأن يتم تبيينها بوضوح يف إجراءات آليات الشكاوى املجتمعية.
انظر § 3املبادئ التوجيهية أعاله.

امللحق 3

التقييم األويل :مبجرد استالم االدعاءات املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،يجب إجراء تقييم فوري لصحة الضحية وأمنه
واحتياجاته النفسية االجتامعية .واعتامدا ً عىل هيكل آلية الشكوى املجتمعية ميكن تنفيذ ذلك من قبل منسق الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية تقديم الشكاوى ،أو من قبل ممثل مفوض من وكالة آلية الشكوى املجتمعية تم تدريبه عىل توفري املساعدة
للضحايا ،أو من خالل هيئة مساعدة خاصة بالضحايا متوفرة يف املوقع .وهناك رشط أسايس آلليات الشكوى املجتمعية للحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس املشرتكة بني الوكاالت وهو أن هذا التقييم ﻣﺴﺘﻘل ﻤﺗﺎﻣﺎً ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻤﻟﺘﺨﺬة ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻜﻮى ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﻧﺘﻴﺠﺔ أي حالة تم البدء فيها97 .
و ﻳﺤﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺷﻜاﻮى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أو الناجني طلب عملية ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت .و قد يحتاج أصحاب الشكوى
الذين ليسوا ضحايا مزعومني ،مبا يف ذلك املبلغني عن املخالفات ،إىل تقييم أمني مادي أيضا وغري ذلك من الضامنات لحامية مصالحهم .كام
يجب تطوير هذه العملية من خالل التشاور مع مزودي الخدمة املعنيني وأن يتم توضيحها بشكل مبارش يف إجراءات التشغيل املوحدة آللية
تقديم الشكوى98 .

٦٢

� .٤إجراءات تقدمي ال�شكاوى

االستجابة الصحية  /الطبية:

•يجب أن تشمل الرعاية الصحية كحد أدىن ما ييل :فحص ومعالجة اإلصابات ،والوقاية من املرض و  /أو الحمل غري املرغوب فيه،
وجمع الحد األدىن من األدلة الجنائية ،والوثائق الطبية ،ومتابعة الرعاية؛
•قد يكون للضحايا إصابات مستمرة غري مرئية ،ال سيام إذا تم استخدام العنف؛ و
•يجب أن يتم العالج الطبي يف غضون  72ساعة حتى تكون إجراءات منع الحمل أو العالج من فريوس نقص املناعة البرشية فعالة.

االستجابة النفسية و االجتامعية:

•هناك حاجة إىل املحامني والدعم من أجل املساعدة يف التعايف النفيس والروحي والشفاء من الصدمات ،مبا يف ذلك مشاعر اللوم
والشعور بالذنب والعار والخوف التي هي من آثار االعتداء الجنيس؛ و
•ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﻲﺴ و اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ أﻳﻀﺎ إدارة اﻟﺤﺎﻻت واﻟﺪﻋﻮة ﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺟﻦﻴ ﻲﻓ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ باالضافة اىل
اﻟﺪﻋﻢ واﻤﻟﺴﺎﻋﺪة إلﻋﺎدة اﻟادماج اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ.

امللحق 3

استجابة األمن والسالمة:

•ميكن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺎوف اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل أﻓراد اﻷﻣن ﻲﻓ املخيم وﻓرق ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﻲ واﻟﺷرطﺔ وﻗوات ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة و  /أو الجيش اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻷﻣن .و يجب تحديد ومشاركة هذه الجهات الفاعلة أثناء تطوير آلية الشكاوى
املجتمعية .و إذا تم استخدام خدماتهم من قبل آلية الشكوى املجتمعية للوقاية العامة أو من أجل تنفيذ خطة أمنية  /خطة
حامية ألحد الناجني فيجب أن يكون لديهم مسؤوليات محددة بوضوح يف إجراءات التشغيل املوحدة آللية تقديم الشكاوى؛
•يجب تدريب أفراد األمن عىل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف عملهم وفهم أي قيود تحكم أدوارهم؛
•يجب أن يتلقى الفاعلون األمنيون تدريباً حول الوقاية واالستجابة لالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس مبا يتضمن املبادئ
التوجيهية وحقوق اإلنسان ومدونات السلوك الخاصة؛
•يجب عىل الجهات األمنية أن تفهم أن العديد من ضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس قد ال يرغبون يف التدخل األمني ويف
نفس الوقت أن يأخذوا يف عني االعتبار القضايا األمنية يف املجتمع .يحق للناجني من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التحكم
يف كيفية مشاركة املعلومات حول قضيتهم مع الوكاالت األخرى أو األفراد اآلخرين ويجب أن يتضمن تطوير إجراءات التشغيل
املوحدة الخاصة بآلية الشكوى املجتمعية مناقشة حول كيفية التعامل مع هذه األنواع من القضايا.

االستجابة القانونية  /القضائية ،عند االقتضاء:

•ميكن للجهات اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻲﻧ  /اﻟﻌداﻟﺔ أن ﺗﺿم ﻣﺳؤوﻲﻟ الحامية وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة القانونية ﻣﺛل املساعدين القانونيني
أو املحامني واملدعني العامني واﻟﻘﺿﺎة وموظفي املحكمة واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌداﻟﺔ التقليدية ﻣﺛل الشيوخ أو ﻗﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
املحيل .ويجب تحديد هوية هؤالء الفاعلني وإرشاكهم عند وضع إجراءات التشغيل املوحدة آللية الشكوى  /اﻟﻣﺳﺎﻋدة ،مع تلخيص
األدوار واملسؤوليات بوضوح إذا طلب الضحية مستشارا قانونيا حتى تكون جميع األطراف املعنية واضحة بشأن من يفعل ماذا؛
•ستقوم الجهات القانونية الفاعلة بإخطار الضحية بوضوح وبإخالص باإلجراءات والقيود واإليجابيات والسلبيات لجميع الخيارات
القانونية القامئة .و يتضمن ذلك:
 oمعلومات حول التدابري األمنية الحالية التي ميكن أن متنع املزيد من الرضر من قبل الجاين املزعوم
 oمعلومات حول اإلجراءات والجداول الزمنية وأية أوجه قصور أو مشاكل يف حلول العدالة الوطنية أو التقليدية (أي آليات
العدالة التي ال تفي باملعايري القانونية الدولية)
 oالدعم املتاح يف حالة اإلجراءات القانونية الرسمية أو التعويضات اذا ابتدأت أنظمة العدالة البديلة
•يف كثري من الحاالت  ،لن تُرسل اإلحالة إىل أجهزة العدالة الجنائية الوطنية من قبل الرشطة إال إذا كانت الضحية قد أعطت موافقتها
املستنرية ولكن يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية أن تفهم القوانني الجنائية املحلية فيام يتعلق مبوافقة الضحية ؛ و
•توجد آليات حل النزاعات التقليدية أو البديلة يف العديد من السياقات الطارئة وقد تكون مفضلة من قبل الضحية .و تعترب هذه
اآلليات انعكاسا للمعايري االجتامعية و الثقافية يف املجتمع وحتى لو مل تحمي حقوق النساء والفتيات حامية كاملة فيجب احرتام
هذا التفضيل .و يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية إرشاك أعضاء أنظمة العدالة التقليدية يف تطوير إجراءات التشغيل املوحدة
آللية الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت ويف ورش التدريب حول االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وحقوق اإلنسان.
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( 2.٢.4ب) معاجلة مزاعم اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي عند الإحالة
سيقوم منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكوى املجتمعية بإرسال جميع شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس بشكل مبارش من خالل منوذج إحالة الشكوى  101إىل اإلدارة املسؤولة عن تلقي شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 102
داخل الوكالة  /املنظمة حيث يتم توظيف الشخص موضوع الشكوى إلجراء مزيد من األفعال مبا يف ذلك تقييم إمكانية تنفيذ الشكوى
والتحقيق وتقديم مالحظات للناجني  /مقدمي الشكاوى وفقًا لسياساتهم الداخلية .و يتضمن منوذج إحالة الشكوى جميع التفاصيل املقدمة
يف الشكوى األولية مبا يف ذلك هوية مقدم الشكوى والناجي إذا كان مختلفًا عن مقدم الشكوى وموضوع الشكوى.

مالحظة خاصة حول إحاالت الشكوى:
يف الحاالت التي يكون فيها صاحب الشكوى مجهوالً ولكن موضوع الشكوى والوكالة التي يعمل بها معروفني ،سيوجه الطلب إىل
تلك الوكالة للمتابعة يف كل األحوال وفقاً لسياسة وإجراءات التحقيق الخاصة بها.
يف حالة عدم معرفة هوية الشخص موضوع الشكوى ولكن يُعرف صاحب الشكوى ووكالة الشخص موضوع الشكوى ،سيتم إرسال
االدعاء إىل تلك الوكالة للمتابعة.

إذا مل تكن هوية صاحب الشكوى وال هوية الشخص موضوع الشكوى وال الوكالة التي توظيفه/ها معروفة  ،فيجب أن يقرر أعضاء
لجنة آلية الشكاوى املجتمعية اتخاذ إجراء آمن وفعال لالستفسار عن طريق أعضاء املجتمع املحيل حول "الشائعات" الخاصة
باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
يف بعض الحاالت ،قد يكون لدى إحدى الوكاالت األعضاء يف آلية الشكاوى املجتمعية إجراءات مؤسسية للتعامل مع الشكاوى التي تتطلب
من موظفيها اإلبالغ عن جميع ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املعروفة مبارش ًة إىل وحدة التحقيق الخاصة به/ها يف املقر
الرئييس .يف مثل هذه الحاالت وإذا تلقى أحد موظفي الوكالة شكوى شخصية بشأن حادث استغالل جنيس وانتهاك الجنيس ،يقوم املوظف
باإلبالغ عن االدعاء مبارشة إىل الوحدة املعنية يف وكالته/ها املكلفة بتلقي شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  103من أجل التطابق
مع إجراءات اإلبالغ الخاصة بوكالته/ها .وينطبق هذا عىل مزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املتعلقة بشخص من موظفي تلك
الوكالة أو وكالة أخرى .و يف هذه الحالة األخرية يجوز للموظف اإلبالغ عن ادعاء يتعلق مبوظف من وكالة أخرى مبارشة ومن ثم يحال
تبسط هذه العملية عملية اإلبالغ وبذلك
االدعاء إىل اإلدارة املختصة بالوكالة التي يتم فيها توظيف الشخص موضوع الشكوى .و سوف ّ
تقلل من عدد األشخاص الذين يطلعون عىل املعلومات الحساسة وتتجنب الترسيبات غري املقصودة عىل املستوى امليداين .و ميكن استخدام
هذا اإلجراء أيضً ا يف األوضاع اإلنسانية التي تفتقر إىل آلية شكوى مجتمعية مشرتكة بني الوكاالت .و نظرا ألن العملية املذكورة أعاله تتفادى
مراجعة الشكوى من قبل آلية الشكوى املجتمعية ،يوىص بشدة بأن تقوم وكالة التحقيق بإخطار منسق آلية الشكوى املجتمعية بالتقرير
ألغراض تتبع البيانات104 .
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انظر الفقرة  .4.2.2تسجيل وتداول معالجة الحاالت.
انظر منوذج إحالة شكوى التابع للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت الوارد يف امللحق.
سيختلف هذا القسم يف كل مؤسسة ،أي وحدة التحقيق ،أو "وحدة مراجعة الشكاوى" .يجب عىل إجراءات التشغيل املوحدة آللية تقديم الشكاوى املجتمعية
توضيح أي قسم محدد لكل وكالة عضو وتوفري معلومات االتصال لإلدارة.
الجنيس ﻣﺑﺎﺷرة إىل وﺣدة التحقيق .تطلب الوكاالت األخرى من املوظفني تقديم
الجنيس واالنتهاك
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض الوكاالت ،سيتم إرﺳﺎل تقارير االستغالل
ّ
ّ
تقارير إىل األقسام اإلدارية األخرى ،مثل املوارد البرشية واألخالقيات...إلخ.
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إذا كان صاحب الشكوى معروفًا ولكن ال تعرف هوية الشخص موضوع الشكوى أو الوكالة التي توظفه/ها ،فيجب عىل أعضاء آلية
الشكاوى املجتمعية أن يقرروا ما إذا كان منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكوى املجتمعية أو أي
شخص آخر قد يقوم مبقابلة الناجي من أجل الحصول عىل مزيد من التفاصيل حول االدعاء و يف نفس الوقت يجب الحفاظ عىل
مصلحة الناجي كأولوية وعىل الحاجة إىل الحد من املقابالت لتجنب إعادة الصدمة والتلوث املحتمل لألدلة.

٦٤

� .٤إجراءات تقدمي ال�شكاوى

يجب أن يكون الحد األقىص لوقت معالجة آلية الشكوى املجتمعية للشكوى قبل اإلحالة إىل الوكالة املعنية يف أقرب وقت ممكن وبشكل
معقول وال يزيد عن  48ساعة من وقت استالم املنسق للشكوى .ومن منطلق العناية الواجبة لضامن إحالة االدعاءات يف النحو املناسب
واستالمها من قبل الوحدة املناسبة يف الوكالة املعنية ،فينبغي أن يدرج املنسق أيضاً طلبا بتأكيد االستالم .كام يجب أن ترسل الوكالة املعنية
تأكيدًا بأن ادعاءات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس قد تم استالمها وأنه ال يوجد أي إجراء إضايف مطلوب من منسق آلية الشكوى
املجتمعية وذلك خالل يومي عمل .و ميكن أن يكون هذا اإلقرار إخطا ًرا أساس ًيا يفيد فقط باستالم الشكوى وتاريخ استالمها .ويجب عدم
الخلط بني هذا األمر وبني التعليقات التي ترد إىل آلية الشكوى املجتمعية بشأن وضع الحالة  105أو مع تعليقات الوكالة إىل مقدم الشكوى
 /الناجي والتي يتم تشجيعها أيضً ا ويجب أن تتم وفقًا لسياسات الوكالة.

امللحق 3

يجب توضيح أوقات املعالجة بوضوح يف إجراءات العمل التشغيل املوحدة الخاصة بآلية الشكوى املجتمعية.
سيتم تسجيل الشكوى التي ال تنطوي عىل ادعاء باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،ولكن باألحرى عىل قضية أوسع تتعلق بتوفري
املساعدات اإلنسانية ،ونقلها مبارشة إىل الوكالة املعنية (إذا تم اإلشارة إليها بوضوح) أو إىل الكتلة  /القطاع الذي ينسق تلك االستجابة (مثل
كتلة أو قطاع املأوى ،تنسيق املخيامت وإدارة املخيامت ،إلخ ).ليك ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل اﻟﺸﻜﻮى إﻰﻟ اﻟﻮكالة اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ 106 .و ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎً ﻧﻘﻞ
ﺷﻜﺎوى ﻏﺮﻴ االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف وقت مناسب .و ليك يكون لدى املستفيدين الثقة يف آلية الشكوى املجتمعية ،يجب
متابعة جميع الشكاوى التي يتم إبالغها بها بشكل صحيح وليس فقط الشكاوى التي تدعي االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .وبالنظر
إىل أن التجربة تظهر أن معظم الشكاوى التي يتم تلقيها من خالل آلية الشكوى املجتمعية ال ترتبط باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس،
فإن لدى آلية الشكوى املجتمعية مصلحة محققة لضامن معالجة الشكاوى العامة املتعلقة بالربنامج أو بالخدمات .و يحافظ هذا األمر عىل
املصداقية وبالتايل عىل استخدام آلية الشكوى املجتمعية .و إذا تم توسيع نطاق آلية الشكوى املجتمعية لتلقي ومعالجة شكاوى املساعدة
اإلنسانية العامة ،فإنه من املفيد أيضً ا تتبع ما إذا كان وكيف يتم التعامل مع الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من
أجل املساهمة يف نظام أشمل للمساءلة107.

 3.٢.4ت�سجيل وتتبع معاجلة احلاالت
إدارة البيانات :يعترب �أع�ضاء �آلية ال�شكوى املجتمعية م�س�ؤولني عن �ضمان وجود عملية جتميع منتظم و�إعداد تقارير عن بيانات
احلوادث غري املحددة يف اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي .ونظر ًا للتن�سيق بني الوكاالت املتعددة لآليات ال�شكوى املجتمعية
وعمليات اال�ستيعاب التي تتم عرب خمتلف املواقع ،يجب �أن تكون اجلهود قائمة لتوحيد تقارير البيانات لتمكني اجراء املقارنات
الإقليمية والوطنية .وبدون بيانات مت�سقة و�شاملة ،ال ميكن ر�سم �صورة كاملة للم�شكلة و�إن�شاء خط �أ�سا�سي ميكن من خالله
قيا�س ت�أثري �أنواع خمتلفة من التدخالت ملعاجلة هذه امل�شكلة وال لر�صد االجتاهات املثرية للقلق ب�شكل فعال .و يجب م�شاركة
بيانات احلوادث مع من�سقي ال�ش�ؤون الإن�سانية ووحدات التحقيق التابعة للوكاالت وهيئات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
املعنية التي تركز على احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي بحيث يتم �إعالمهم ب�أمناط اال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي احلالية.
كام يجب أن يتم ملء منوذج تقرير الحوادث بشكل ثابت من قبل جميع األشخاص الذين يستخدمون النموذج حتى يتم توحيد التقارير.
وينبغي تدريب األشخاص املكلفني بجمع املعلومات من املشتكني بشكل مناسب عىل كيفية ملء االستامرات وكيفية الترصف وفقًا للمبادئ
التوجيهية .كام ينبغي توفري التدريب املنتظم لضامن ملء جميع الخانات بنفس الطريقة من جانب كل من يقوم بإكامل هذه الوثائق .و
تجد العديد من املواقع امليدانية أن حرص هذه الوثائق يف بعض املنظامت املحددة يكون أكرث فعالية لتبسيط التدريب وزيادة التقارير
املوحدة.

 105راجع الفقرة  3.3.4إبالغ حالة التحقيق والنتائج إىل آلية الشكاوى املجتمعية .تعترب التعليقات مجهولة املصدر حول حالة القضية إىل آلية الشكاوى
املجتمعية من أفضل املامرسات التي تشجع عىل الشفافية واملساءلة؛ االعرتاف باستالم شكوى كام هو مذكور هنا رضوري آللية الشكاوى املجتمعية إلغالق واجباتها الخاصة.
 106إذا تم اإلشارة بوضوح للوكالة املعنية ،يجب نقل التقارير إليها مبارشة وليس من خالل الكتلة املعنية من أجل تقليل عدد األشخاص املنخرطني يف التعامل مع
الحاالت ،إذ قد تكون بعض الشكاوى غري املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس حساسة بالتساوي أو لها آثار مرتتبة عىل الحامية.
الجنيس وغري املتعلقة بها.
الجنيس واالنتهاك
 107بغض النظر عن النطاق ،يجب عىل آلية الشكاوى املجتمعية تسجيل استالم وإحالة كل من شكاوى االستغالل
ّ
ّ
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تحليل تتبع البيانات واالتجاهات :يعد الر�صد والتقييم املنتظمني لإج��راءات ال�شكاوى من الأمور الأ�سا�سية لتقييم ما �إذا
كانت �آلية ال�شكاوى تعمل و تتوائم ب�شكل منا�سب مع ال�سياق املحلي وذلك لتق�صي الدرو�س امل�ستفادة و�إدخال حت�سينات على �آلية
ال�شكوى املجتمعية 108 .و يجب �أن ت�أتي بيانات املراقبة والتقييم من امل�شاورات مع املجتمعات املحلية (�أي ا�ستطالعات الر�ضا،
ا�ﺳﺘﻘ�ﺼﺎءات املعرفة العامة واملوقف واملمار�سات وﻏﺮﻴها) واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ا�ﻹﺣ�ﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠ�ﺸﻜﺎوى �ﺿﻤﻦ �آلية ال�شكوى املجتمعية� .إن وجود
نظام م�شرتك لإعداد التقارير ي�سمح مبراجعة االجتاهات يف ال�شكاوى ،والتي بدورها ت�سهم يف الوعي بالو�ضع الأمني وباحلماية
ب�شكل عام يف كل موقع وت�سمح بتعديل الربنامج وف ًقا لذلك 109 .و يجب �أن تت�ضمن البيانات املراقبة معلومات �إح�صائية ميكن
ا�ستخدامها لقيا�س فعالية الآلية ،مثل تكرار الإبالغ ،وتقدمي امل�ساعدة لل�ضحايا ،ونتائج ا�ستطالعات الر�ضا ،والأن�شطة ال�شاملة
للحماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف املوقع .كما ينبغي ف�صل جميع البيانات املتعلقة بال�شكاوى امل�ستلمة ح�سب
اجلن�س والفئة العمرية ونوع ال�شكوى والعوامل الأخرى ذات ال�صلة لإجراء حتليل مفيد وا�ستجابة حمددة الهدف .و يجب �أن
تتفق الوكاالت امل�شاركة على معايري و�أ�ساليب و�إجراءات الإبالغ عن املعلومات جمهولة امل�صدر حول حوادث اال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي ويف الوقت املنا�سب.
ونظرا ً ألن مناذج اإلبالغ عن الحوادث تحتوي عىل معلومات رسية وحساسة للغاية فإن الحاجة إىل تبادل املعلومات واملراجعة بني الوكاالت
ستحتاج إىل املوازنة مع وجود سياسات حامية البيانات الداخلية للوكاالت وحقوق الناجني يف الرسية وإخفاء الهوية.

 ٣.٤اإلحالة للتحقيق واإلجراءات اإلدارية املحتملة
كام هو مبني يف الفقرة ( 2 2 ٤ب)  ،تقع عىل عاتق منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكوى املجتمعية ضامن
إرسال شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املتلقاة من خالل آليتها إىل اإلدارة املناسبة يف الوكالة /املنظمة املعنية التخاذ اإلجراء
املناسب .و ليس من دور آلية الشكوى املجتمعية رفض املزاعم أو طلب االستفسارات امليدانية أو منع إرسال الشكوى إىل الوكالة املعنية .و
ألجل اإلحالة الفعالة إىل الوكالة املعنية للتحقيق واملتابعة املحتملني ،يجب أن يكون أصحاب املصلحة يف آلية الشكوى املجتمعية عىل دراية
بإجراءات التقارير املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ملؤسساتهم وأن يلتزموا بها .كام يجب أن تكون إلجراءات التشغيل القياسية
آللية الشكوى املجتمعية ﻟﻐﺔ رصيحة ﺗوﺿﺢ كل ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻟﺣﺔ (املشاركني) ﺿﻣن آلية الشكوى املجتمعية الذين سيقومون ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ
الشكاوى (أي ﻣﻧﺳق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكوى املجتمعية) واملوظفني ﻲﻓ كل وكالة  /ﻣﻧظﻣﺔ عضو
الذين ﺳوف يتلقون شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.
و مبجرد إحالة الشكوى إىل الوكالة  /املنظمة املعنية ،تحتفظ آلية الشكوى املجتمعية بدور سلبي يف املراقبة واملساعدة بشأن هذه الشكوى
إذا طُلب ذلك .وهناك مزيد من الخطوات االستباقية (أي التحقيق واإلجراءات التأديبية املحتملة) والتي هي املسؤولية الداخلية للوكالة /
املنظمة املعنية .فآلية الشكوى املجتمعية ال تحقق يف الشكاوى.
استنادًا إىل التحديثات املتعلقة بالحالة التي تشاركها هيئة التحقيق ،ستقوم آلية الشكوى املجتمعية باملراقبة لضامن تلقي الشكوى من
قبل وحدة التحقيق ،والحفاظ عىل السجالت الحالية حول وضع كل شكوى ،وتسهيل االتصال وتدفق املعلومات إىل مقدم الشكوى و  /أو
الناجي .كام ستظل متاحة ملساعدة الوكالة  /املنظمة املعنية طوال الخطوات التالية عند الطلب .و سيتغري مستوى املعلومات املقدمة إىل
آلية الشكوى املجتمعية والناجني عن حالة أي إجراء إداري يتم اتخاذه ،مبا يف ذلك التحقيق ونتائجه ،وفقاً للسياسات واإلجراءات الداخلية
للوكاالت .ومع ذلك ،يوىص بشدة بتزويد آلية الشكوى املجتمعية بالشفافية واملساءلة عند مقدم الشكوى  /الناجي أيضا بهدف املراقبة
والتقييم110 .

الجنيس ( 5 # )2012املؤرش "( 3توجد آلية لرصد ومراجعة آلية الشكوى.)".
الجنيس واالنتهاك
 108املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
 109منصة التقارير املشرتكة التي تم تطويرها من خالل املرشوع التجريبي للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس يف آلية الشكوى املجتمعية التابع
للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت متاحة عند طلب آليات الشكاوى املجتمعية املشرتكة استخدامها .
 110انظر أدناه الفقرة  4..3.3إبالغ حالة التحقيق والنتائج إىل آلية الشكاوى املجتمعية.
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 1.٣.4الإحالة �إىل اجلهة املعنية للمتابعة
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� .٤إجراءات تقدمي ال�شكاوى

 2.٣.4مذكرة خا�صة حول حتقيقات الوكالة يف ال�شكاوى
تتم تحقيقات االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التي تشمل عىل موظفي املساعدات اإلنسانية من قبل الوكالة  /املنظمة املتعلقة بهم
وفقًا لسياساتها وإجراءاتها املؤسسية .و يف حني قد تضع املنظامت اإلنسانية مبادئ توجيهية مشرتكة للتحقيق الستخدامها أثناء التحقيقات
(والتي تحدد عىل سبيل املثال الجداول الزمنية للتحقيق ،ومستوى املعلومات التي تشارك مع آلية الشكوى املجتمعية ،والضامنات لضامن
الرسية) ،ال تتطلب آليات الشكوى املجتمعية ( وإجراءات التشغيل املوحدة هذه) سياسات تحقيق شاملة .بدالً من ذلك ،تلتزم الوكاالت
األعضاء يف آلية الشكوى املجتمعية بالتزام مشرتك يوضع اإلجراءات الداخلية للشكاوى والتحقيق 111،وأنهم يف مامرستاهم العملية سوف
يستخدمون سياسات التحقيق الخاصة بهم يف حالة اتهام موظفيهم باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس112 .
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بعض اإلجراءات األساسية هي نواة لجميع التحقيقات الداخلية .عىل سبيل املثال ،ويف مصلحة اإلجراءات القانونية الواجبة ،يجب عىل هيئة
التحقيق إبالغ الشخص موضوع الشكوى حول االدعاءات ضده .ويجب منحه/ها فرصة لإلجابة عىل االدعاءات كتابة وتقديم أدلة عىل خالف
ذلك .باإلضافة اىل ذلك ،وفقا لالنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان الذي يشكله االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ،تلتزم الوكاالت األعضاء
باتخاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة وفقا لسياساتها الداخلية يف الحاالت التي ثبت فيها االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس 113 .فإحدى
الطرق لتشجيع املساءلة تتمثل يف اصدار مدير املنظمة (أو وحدة مناسبة أخرى) تقرير سنوي عىل مستوى املنظمة ضمن آلية اإلبالغ الحالية
للمنظمة حول شكاوى االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وكيفية التعامل معها من قبل املنظمة .كام يجب أال يكشف هذا التقرير عن أية
معلومات رسية أو تلميحات ميكن أن تكشف عن هوية صاحب الشكوى أو الناجي أو الجاين114 .
يجب أن تتضمن سياسات الوكالة الداخلية حدًا أدىن لوقت االستجابة من لحظة إحالة الشكوى إىل الوكالة للمتابعة وإىل لحظة بدء تحقيق
الوكالة عندما يكون هناك ما يربر ذلك .و تطلب معايري التشغيل الدنيا للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أن تبدأ التحقيقات
يف غضون  3أشهر 115
ولكن ينبغي عىل الوكاالت أن تسعى للرشوع يف إجراء تحقيقات يف وقت أقرص116 .
قد تفتقر الوكاالت  /املنظامت األصغر واملحلية إىل القدرة عىل إجراء تحقيقات داخلية ويف هذه الحالة تظل آلية الشكوى املجتمعية املشرتكة
بني الوكاالت مستعدة للمساعدة يف التحقيقات بناء عىل طلب من الوكالة املعنية .إن الهيكل االختياري الذي ميكن للوكاالت املشاركة أن
تختار توظيفه هو مجموعة دامئة من املحققني املدربني يف الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس داخل آلية الشكوى املجتمعية.
ويدعم هذا الهيكل الشفافية يف التحقيقات ويزيد من القدرات عىل أرض الواقع مع الحفاظ عىل إجراءات الوكالة الداخلية ألنها تستخدم
فقط كخيار الوكالة املعنية عىل أساس كل حالة عىل حده .باإلضافة إىل ذلك ،تحتفظ بعض الوكاالت  /الفرق بقوائم ملحققي االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس املدربني الذين ميكن التعاقد معهم للتحقيق يف مزاعم االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس117 .
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الجنيس ( ، 8 # )2012املؤرش .1
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( ، 8 # )2012املؤرش "( 3إجراءات التشغيل القياسية للتحقيق أو ما يعادلها
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الصادرة واملستخدمة لتوجيه مامرسة التحقيق.)".
الجنيس ( ، 8 # )2012املؤرش "( 6أدت الشكاوى الجوهرية إىل اتخاذ إجراء تأديبي أو
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
عواقب تعاقدية ،وإذا مل يكن األمر كذلك ،فإن الهيئة قادرة عىل تربير ملاذا ال" ، ).وبيان االلتزام ("( 7 # )2006اتخاذ إجراء رسيع ومناسب ضد موظفينا الذين يرتكبون االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس .وقد يشمل هذا اإلجراء اإلداري أو التأديبي ،و/أو اإلحالة إىل السلطات املختصة التخاذ اإلجراء املناسب مبا يف ذلك املقاضاة الجنائية")
الجنيس .)2013
الجنيس واالنتهاك
إرشادات اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لتنفيذ املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( ، 8 # )2012إجراءات الشكاوى والتحقيق الداخلية املعمول بها ،املؤرش "( 5تبدأ
الجنيس واالنتهاك
املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
التحقيقات يف غضون  3أشهر ويتم تبادل املعلومات حول النتائج مع صاحب الشكوى")  ،وبيان االلتزام ("( 6 # )2006التحقيق يف ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيني يف الوقت
املناسب وبطريقة مهنية").
يف مواجهة التقييم الشامل األخري لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،أعلن األمني العام بان يك -مون عن إعادة هيكلة شاملة للنظام بحلول نهاية عام
 ،2015والتي ستشمل إنشاء "فرق استجابة فورية" لجمع وحفظ األدلة املتعلقة مبزاعم سوء السلوك الجنيس( .مالحظات األمني العام إىل مشاورات مجلس األمن بشأن الحالة يف
جمهورية أفريقيا الوسطى (نيويورك  13 ،آب  /أغسطس )2015
عىل سبيل املثال ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع  ،وتحالف املعايري االنسانية األساسية.
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 3.٣.4التوا�صل حول حالة التحقيق والنتائج مع �آلية ال�شكوى املجتمعية
كأداة من أدوات املساءلة العملية ،يتم تشجيع وحدات التحقيق التابعة للوكاالت األعضاء بشدة عىل مشاركة اإلحصاءات املتعلقة بحاالت
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس التي يتم اإلبالغ عنها و  /أو التحقيق فيها والتدابري التأديبية املتخذة إن وجدت مع آلية الشكاوى
املجتمعية يف املوقع الذي يُزعم وقوع الحادث فيه سوا ًء كانت الشكوى استلمت يف البداية من خالل آلية الشكوى املجتمعية أم ال 118.و
يجب عليهم تقديم تحديثات منتظمة حول حالة أي تحقيق إىل آلية الشكوى املجتمعية كتابة و  /أو يف االجتامعات العادية .كام يجب أن
يحدد املحتوى و ﺟدول التقارير لكل ﺣﺎﻟﺔ ﺑوﺿوح ﻲﻓ إﺟراءات التشغيل القياسية اﻟﺧﺎﺻﺔ بآلية الشكوى املجتمعية.

وبعد االنتهاء من التحقيق ،يقوم ممثلو الوكاالت امليدانيون بإبالغ آلية الشكوى املجتمعية عن وضعية التحقيق واإلجراء املتخذ يف الوقت
املناسب ويتم ذلك وفقاً لربوتوكول كل منظمة لتقاسم هذه املعلومات.

 4.٣.٤تقدمي ردود الفعل للناجني وامل�شتكني
ينبغي عىل أصحاب املصلحة يف آلية الشكوى املجتمعية أن يعلموا األطراف املعنية بحالة الشكوى املقدمة 120 .اذ لدى صاحب الشكوى
والناجي (إذا كانا منفصلني) مصلحة يف تلقي ردود الفعل عن القضية املقدمة نيابة عنهام 121 .كام أن الشخص موضوع الشكوى له مصلحة
يف الشكوى ضده/ها ولكن هذا ليس من مسؤولية آلية الشكاوى املجتمعية أو أي مسؤول عن التنسيق بشأن الحامية من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس بالوكالة -فإن إبالغ الشخص موضوع الشكوى هو من مسؤولية وكالة التحقيق مبا يتامىش مع السياسات الداخلية.
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بيان االلتزام ( )2006رقم "( 9إبالغ موظفينا ومجتمعاتنا بانتظام عن التدابري املتخذة ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني والتصدي لهام .وينبغي تطوير
هذه املعلومات ونرشها داخل البلد والتعاون مع الوكاالت األخرى املعنية ،وينبغي أن تتضمن تفاصيل عن آليات الشكاوى وحالة التحقيقات ونتائجها بشكل عام وردود األفعال عىل
اإلجراءات املتخذة ضد الجناة وتدابري املتابعة املتخذة وكذلك املساعدة املتاحة للمدعني والضحايا.)" .
قد تتطلب بعض إجراءات الوكاالت تقديم تقارير االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس إىل رئيس املكتب امليداين وليس إىل وحدة التحقيق يف املقر الرئييس
مبارشة .وبالنسبة للشكاوى املحالة إىل هذه الوكاالت ،ينبغي إرسال التاريخ الذي تم فيه تلقي االدعاء وموعد إرساله إىل املقر إىل آلية الشكاوى املجتمعية.
يتم تشجيع الوكاالت عىل توفري املعلومات التالية لألفراد املعنيني إىل أقىص حد ممكن وبالتنسيق مع إجراءات التحقيق الداخلية )1 :الشكوى املستلمة )2
الحالة املبلغ عنها إىل مقر الوكالة ؛  )3بدأ التحقيق أو عدم وجود األساس الكايف للميض قدماً ؛ و  )4انتهاء التحقيق.
الجنيس ( )2013عىل
الجنيس واالنتهاك
تنص إرشادات اللّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لتنفيذ املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ( )2012رقم "( 8إجراءات الشكاوى الداخلية والتحقيقات
الجنيس واالنتهاك
أن ردود األفعال مهمة للغاية لتلبية متطلبات املعايري التشغيل ّية الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
املعمول بها") .وتؤكد عىل أنه ال يجب أن تكشف املالحظات عن معلومات رسية ،فإن صاحب الشكوى له الحق يف معرفة كيفية تعامل هيئة التحقيق مع القضية .باإلضافة إىل ذلك،
تستلزم املخاوف من اإلجراءات القانونية أن يتم تعريف املشتىك به باالتهامات املنسوبة إليه/ها والتي تم إسقاطها ضده/ها .ومع ذلك ،ال تعترب جميع الوكاالت أن مقدم الشكوى،
وهو ليس الناجي ،لديه مصلحة يف تلقي املالحظات .و يعتمد مستوى املالحظات املقدمة ملقدمي الشكاوى عىل اإلجراءات الداخلية للوكالة.
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وتختلف مستوى التفاصيل املقدمة بشأن حالة اإلجراء اإلداري املتخذ بشأن االدعاء وفقًا إلجراءات الوكالة العضو ،وقد تقترص عىل التحديثات
العامة عن حالة التحقيق (أي أنه قد بدأ أو أنه يف مرحلة جمع األدلة) بدال من تحليل مفصل للحالة وذلك وفقا لسياسات الرسية الداخلية.
ومع ذلك ،فان التواصل بني وكالة التحقيق وآلية الشكوى املجتمعية أمر بالغ األهمية للتعامل الفعال يف القضية واملساءلة الكاملة تجاه
الناجي .و تتمثل أحدى املكونات الرئيسية آللية الشكوى املجتمعية للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املشرتكة بني الوكاالت
يف املراقبة والتقييم املمنهجني للتعامل مع الحاالت ،األمر الذي يتطلب االستمرارية والشفافية والحد األدىن من الرقابة عىل األقل.
ت ُشجع الوكاالت إىل أقىص حد ممكن وبالتنسيق مع سياسات وإجراءات التحقيق الداخليةعىل تقديم املعلومات التالية إىل آلية الشكوى
املجتمعية:
1.1متى وصلت الشكوى إىل وحدة التحقيق 119؛
2.2متى  /إذا بدأ التحقيق أو تم تحديد الشكوى عىل أساس غري كاف للميض قدما؛
3.3متى انتهى التحقيق؛
4.4نتائج التحقيق؛ و
5.5متى  /إذا كانت النتيجة (أو أي معلومات) قد تم توفريها للناجني أو إذا كان تقديم ردود الفعل محظو ًرا من قبل السياسات
الداخلية للوكالة.
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� .٤إجراءات تقدمي ال�شكاوى

كام أن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ الشاملة وﻲﻓ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب للشكاوى هي أيضاً ﺟزء ﻻ يتجزأ ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ واﻻلتزام بالنسبة آللية الشكاوى املجتمعية
ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ122.
بعد التعهد ،تعمل آلية الشكوى املجتمعية والوكالة املعنية جنباً إىل جنب عىل إابقاء األطراف املعنية عىل اطالع بسري األمور .و يجب أن
تكون وكالة التحقيق ،أو آلية الشكوى املجتمعية بناء عىل طلب الوكالة ،مسؤولة عن إخطار صاحب الشكوى (وإذا كان منفصالً فالناجي)
عن حالة ونتائج التحقيق وفقاً للربوتوكوالت الداخلية للوكالة بطريقة آمنة ويف الوقت املناسب 123 .و قد تعمل آلية الشكاوى املجتمعية
للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس كقامئة بالتنسيق لتسليم ردود الفعل إىل مقدم الشكوى أو الناجي والتي يجب أن يتم
تسليمها بطريقة آمنة وأخالقية مقبولة للمستلم ويفضل أن تكون كتابة لضامن التوحيد و لتجنب االرتباك و/أو التفسريات املختلفة لردود
الفعل .و ﻗد ﺗﺷﻣل إﺟراءات التشغيل اﻟموحدة آللية الشكوى املجتمعية ﻧﻣﺎذج لتقديم ردود فعل إىل كل ﻣن اﻟﻧﺎﺟﻲ  /ﻣﻘدم الشكوى
والشخص ﻣوﺿوع الشكوى 124 .و يجب أيضاً أن ﺗظل آلية الشكوى املجتمعية ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻟمشتيك أو الناجي لإلجابة عىل األسئلة حسب الحاجة.
ومع ذلك ،فإن إخطار الشخص موضوع الشكوى هي مسؤولية وكالة التحقيق فقط وليس آلية الشكوى املجتمعية.
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وكام هو الحال يف التقارير املقدمة إىل آلية الشكوى املجتمعية ،تختلف مستوى التفاصيل املقدمة لألفراد املهتمني باختالف اإلجراءات
الداخلية للوكالة .و قد يرتاوح هذا األمر من تقديم نتائج حالة محددة والتدابري التأديبية املتخذة إىل معلومات أكرث عمومية مثل االعرتاف بأن
التحقيق اإلداري قد بدأ .كام يجب أن تفصل إجراءات التشغيل املوحدة آللية الشكوى املجتمعية كيفية تقاسم املسؤولية عن نرش املعلومات
بني وكالة التحقيق والطرف املهتم (أو األطراف املهتمة) وفقاً لإلجراءات الداخلية للوكالة.

 122ملزيد من املعلومات عن متابعة الشكاوى وثقة املجتمع املحيل ،انظر دليل أفضل مامرسات آللية الشكاوى املجتمعية الخاص باللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت.
الجنيس ( ،8 # )2012مؤرش .5
الجنيس واالنتهاك
 123املعايري التشغيليّة الدنيا للحامية من االستغالل
ّ
ّ
 124تم إدراج مناذج التعليقات يف امللحق .تقع مسؤولية إخطار الشخص موضوع الشكوى عىل عاتق هيئة التحقيق فقط وليس عىل آلية الشكاوى املجتمعية .ومع
الجنيس
ذلك ،قد يكون منوذج التعليقات مفيدًا للمنظامت غري الحكومية واملنظامت املجتمعية الوطنية التي تعمل عىل تطوير سياساتها الخاصة بالتحقيق وبالحامية من االستغالل
ّ
الجنيس ،وقد متتلك آلية الشكاوى املجتمعي مناذج بناء القدرات.
واالنتهاك
ّ

امللحق � - 3إجراءات الت�شغيل العاملية املوحدة للتعاون امل�شرتك بني الوكاالت ب�ش�أن �آليات ال�شكاوى املجتمعية امل�شرتكة

٦٩

قامئة اإلتصال
وحدات التحقيق  /وحدات اإلبالغ عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
للحصول عىل أحدث معلومات االتصال  ،يرجى زيارة موقع اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عىل https: //
interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including probotection-sexual-exploitation and-abuseوانقر عىل مربع "قامئة االتصال  -وحدات االبالغ عن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس".

وكالة

�إ�سم الوحدة

�إت�صــل

منظمة األغذية
والزراعة لألمم
املتحدة

مكتب األخالقيات

الربيد اإللكرتوينEthics-Office@fao.org :
الهاتف +39 06 57054151 :1
الهاتف +39 06 57053956 :2

IMC

فريق قضية االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس

الربيد اإللكرتوين seafocalpoint@InternationalMedicalCorps.org:1

املنظمة الدولية
للهجرة

مكتب األخالق والسلوك

الربيد اإللكرتوين Ethics &ConductOffice@iom.int :1

لجنة اإلنقاذ
الدولية

الخط الساخن لإلبالغ

( Ethics Pointألية الطرف الثالث لإلبالغ املجهول والرسي)
الخط الساخنintegrity@rescue.org :
املوقع اإللكرتوينwww.ethicspoint.com :
الهاتف( +1 (866) 654-6461 :مجاين يف الواليات املتحدة)
الهاتف ( +1 (503) 352-8177 :مكاملات مدفوعة من قبل املستقبل من خارج الواليات
املتحدة)

مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية

الخط الساخن لـ OIOS

املوقع اإللكرتوين:
https://oios.un.org/page?slug=reporting-wrongdoing
الربيد اإللكرتوينinvestigationsoios@un.org :

مفوضية األمم
املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان

قسم املشاركة املوضوعية،
اإلجراءات الخاصة والحق يف
التنمية

الربيد اإللكرتوينphicks@ohchr.org :
الربيد اإللكرتوينinvestigationsoios@un.org :
رقم الهاتف( +41 22 917 1234 :لوحة تبديل عامة)

SCUK

فريق رعاية الداعم (للمظامل الربيد اإللكرتوينsupporter.care@savethechildren.org.uk :
الربيد اإللكرتوين:
العامة)
AccountabilityProgrammes@savethechildren.org.uk
برنامج املسائلة
(للشكاوى املتعلقة بالربامج يف الهاتف+44 0800 8 148 148 :
امليدان مبا يف ذلك الحامية من العنوان ، Save the Children :فريق رعاية الداعم  1 ،سانت جون لني
االستغالل الجنيس واالنتهاك لندن EC1M 4AR
الجنيس)

(نقطة اتصال االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس)
الربيد اإللكرتوين seareport@InternationalMedicalCorps.org :2
الهاتف+1 (310) 826-7800 :
الفاكس+1 (310) 453-3914 :

امللحق 3

منظمة كري
الدولية

األمني العام

الربيد االلكرتوينcisecretariat@careinternational.org :
العنوان الربيدي :األمانة العامة ملنظمة كري الدولية  ،شيمني دي باليكسريت
 1219 ، 7-9شاتليان (جنيف)  ،سويرسا
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قائمة الإت�صال

برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ

مكتب التدقيق
والتحقيقات )(OAI

الربيد اإللكرتوينhotline@undp.org :
الخط الساخن( +1 770-776-5678 :يف جميع أنحاء العامل)
الخط الساخن( +1 877-557-8685 :يف الواليات املتحدة األمريكية)
الفاكس+ 1 770 409 5008 :
العنوان :نائب املدير (التحقيقات)  ،مكتب التدقيق والتحقيقات
 220إيست  42ند سرتيت ،نيويورك ،NY 10017
الواليات املتحدة
االستفسار عرب اإلنرتنت

صندوق األمم
املتحدة للسكان

مكتب التدقيق وخدمات
التحقيق )(OAIS

عىل اإلنرتنت :الخط الساخن للتحقيق
الربيد اإللكرتوينinvestighotline@unfpa.org :
الهاتف+1 (212) 297 5200 :
العنوان :صندوق األمم املتحدة للسكان  ،االهتامم الخاص والرسي ملدير مكتب التدقيق
وخدمات التحقيق 605 ،
ثرد أفينيو ،الطابق الخامس ،نيويورك،NY 10158 ،
الواليات األمريكية

املفوضية
السامية لألمم
املتحدة لشؤون
الالجئني

املفتش العام للمفوضية

الربيد اإللكرتوينinspector@unhcr.org :
موقع الويبwww.unhcr.org/php/cpmplaints.php :
الخط الساخن+41 22 739 8844 :
الفاكس+41 22 739 7380 :
العنوان 94 :رو دو مونتربيالنت 1202 ،جنيف

اليونيسيف

مكتب التدقيق الداخيل
والتحقيقات )(OIAI

الربيد اإللكرتوينintegrity1@unicef.org :
العنوان :مدير مكتب التدقيق الداخيل والتحقيق )(OIAI
قسم التحقيق  ،منظمة األمم املتحدة لألطفال
صندوق األمم املتحدة الثالث  ،نيويورك  ،نيويورك
 ،10017الواليات املتحدة األمريكية

برنامج األغذية
العاملي

مكتب املفتش العام
)(OIG

الربيد اإللكرتوينhotline@wfp.org :
الخط الساخن+39 06 6513 3663 :
الفاكس+39 06 6513 2063 :

منظمة الصحة
العاملية

مكتب األخالقيات

الربيد اإللكرتوينethicsoffice@who.int :
الخط الساخنwww.who.int/about/ethics/en/ :

WVI

الخط الساخن للنزاهة
والحامية

التقرير عرب اإلنرتنتhttp://worldvision.ethicspoint.com :
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يقدم هذا امللحق عينة من الوثائق من مختلف مبادرات الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس القُطرية .تستند العينات "العامة"
إىل األدوات التي تم إنتاجها خالل املرشوع التجريبي للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ومتت صياغتها مبا يتامىش مع إجراءات
التشغيل العاملية املوحدة حول التعاون املشرتك بني الوكاالت يف آليات تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة .يجدر التذكري بأنه يجب تخصيص
جميع األدوات لتتناسب مع السياق املحيل.
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تم تطوير مدونة قواعد السلوك هذه للوكاالت والجهات الفاعلة األخرى املشاركة يف أنشطة االستجابة للطوارئ وإعادة
اإلعامر بعد حدوث حالة طوارئ .و يرتتب عىل هذه الجهات واجب رعاية النساء والفتيات والفتيان والرجال املترضرين
من جميع األعامر وضامن معاملتهم بكرامة واحرتام .كام يجب عىل جميع العاملني التأكد من مراعاة الحد األدىن من
معايري السلوك بغض النظر عام إذا كان الشخص يف الخدمة أو خارجها.
من أجل منع االستغالل الجنيس وجميع أشكال اإلساءة ،مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية والجسدية والعاطفية واإلهامل ،يجب احرتام املبادئ
األساسية التالية من جانب أي شخص يشارك يف املساعدة اإلنسانية أو يشارك يف أنشطة إعادة اإلعامر يف فيجي:
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•يجب عىل جميع العاملني ضامن تقديم املساعدة بطريقة آمنة ومحرتمة وبكرامة وميكن الوصول إليها بشكل متسا ٍو للنساء والفتيات
والفتيان والرجال من مختلف األعامر والقدرات.
•يعترب االستغالل الجنيس وجميع أشكال سوء املعاملة من جانب العاملني الذين يقدمون املساعدة اإلنسانية سوء سلوك جسيم ،ومن
ثم فهي أسباب كافية إلنهاء الخدمة.
•يحظر النشاط الجنيس مع األطفال (األشخاص الذين تقل أعامرهم عن  18سنة) بغض النظر عن سن املوافقة أو سن الرشد املحيل .ال
يعترب الظن الخاطئ بخصوص عمر الطفل عذرا مقبوال أو مربرا ً.
•يحظر تبادل األموال أو التوظيف أو السلع أو الخدمات أو الوعود الكاذبة مقابل الجنس ،مبا يف ذلك الخدمات الجنسية أو غريها من
أشكال السلوك املهني أو االستغاليل ،مبا يف ذلك املحسوبية ،أو رشاء هذه الخدمات ألطراف ثالثة .يشمل ذلك تبادل املساعدة املستحقة
للمستفيدين.
•متنع العالقات الجنسية بني العاملني يف املجال اإلنساين والنساء املتأثرين والفتيات واألوالد والرجال بشدة ،ألنها تستند إىل ديناميكيات
السلطة غري املتكافئة أصالً .مثل هذه العالقات تقوض مصداقية ونزاهة عمل املساعدات اإلنسانية.
•يف حالة قيام عامل بتطوير شكوك أو اشتباه يتعلق باالنتهاك واالستغالل الجنسيني أو أشكال أخرى من سوء املعاملة من جانب عامل
زميل سواء يف نفس الوكالة أم ال ،يجب عليه أو عليها اإلبالغ عن هذه املخاوف من خالل آليات اإلبالغ القامئة املعمول بها.
•يتعني عىل العاملني الذين يقدمون املساعدة اإلنسانية إيجاد بيئة متنع االستغالل الجنيس وجميع أشكال اإلساءة والحفاظ عليها،
والتشجيع عىل تنفيذ مدونة السلوك هذه .يتحمل املدراء عىل جميع املستويات مسؤولية خاصة لدعم وتطوير األنظمة التي تحافظ
عىل هذه البيئة.
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الأمم املتحدة

الأمم املتحدة

مكتـب املقيــم ومنســق الشــؤون اإلنسـانيــة يف الفلــبني
اإلعصار هايان  -مدونة قواعد السلوك لالستجابة اإلنسانية
عىل جميع املنظامت والكيانات املستجيبة مبا فيها أعضاء منظومة األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية و العسكريني
والسلطات الحكومية واملجتمع املدين واملتعاقدين من القطاع الخاص واجب رعاية األشخاص املترضرين من إعصار هايان .ويشمل واجب
الرعاية هذا مسؤولية ضامن معاملة كل فرد بغض النظر عن الجنس والسن والقدرة بكرامة واحرتام وتلقي املساعدة بأمان وعىل قدم
املساواة ،ومراعاة املعايري السليمة للسلوك واملساءلة.
يعترب النساء والرجال والفتيات والفتيان املترضرين من هذا اإلعصار هم أصحاب املصلحة الرئيسيني يف االستجابة اإلنسانية ولهم حق أسايس
يف املشاركة يف القرارات املؤثرة عىل حياتهم ،وتلقي املعلومات التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات مستنرية وتقديم شكوى إذا كانوا يشعرون
بأن املساعدة التي يتلقونها ليست كافية أو لها عواقب غري مرغوب فيها.
الجنيس  1ألولئك الذين نسعى إىل مساعدتهم أخطر انتهاك للمساءلة تجاه ضحايا اإلعصار .إنه يؤدي إىل
الجنيس واالنتهاك
يعترب االستغالل
ّ
ّ
انهيار ثقة املجتمعات املتأثرة والدولة املضيفة يف كل من يقوم بتقديم املساعدة ،وهذا يرض بصورتنا الجامعية و نزاهتنا.

امللحق 4

يُلزم جميع املستجيبني لهذه الحالة الطارئة باألطر القانونية للمؤسسات اإلدارية التي يتبعونها .وعىل سبيل املثال ،فإن تدابري األمم املتحدة
الخاصة بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  2تحظر بعض السلوكيات .فهذه املعايري مقبولة عىل نطاق واسع باعتبارها غري
قابلة للتفاوض من جانب املجتمع اإلنساين  ،مبا يف ذلك مجتمع املنظامت غري الحكومية:
•النشاط الجنيس مع األطفال (األشخاص الذين تقل أعامرهم عن  18سنة) برصف االعتبار عن سن الرشد أو املوافقة املحلية .ال يعترب
الظن الخاطئ بخصوص عمر الطفل عذرا مقبوال أو مربرا ً.
•الخدمات الجنسية املتبادلة ألي شكل من أشكال املساعدة ،مبا يف ذلك املواد الغذائية أو غري الغذائية
•استخدام األطفال أو الكبار للحصول عىل خدمات جنسية لآلخرين
•تبادل األموال أو العاملة أو السلع أو الخدمات ملامرسة الجنس مع عامالت الجنس أو أي فرد آخر من السكان املحليني ،أو القيام
بزيارات إىل بيوت الدعارة أو األماكن التي يعلن أنها محظورة
باإلضافة إىل ذلك:
•ينصح بشدة بعدم الخوض يف عالقات جنسية بني املوظفني واألشخاص الذين يتلقون املساعدة.
الجنيس من جانب أحد العاملني اآلخرين يف وكالة أخرى
الجنيس واالنتهاك
•يجب اإلبالغ عن أي اشتباه يف االستغالل
ّ
ّ
•عن طريق آليات اإلبالغ القامئة.
الجنيس والحفاظ عيل ذلك املنع  ،ويكلف املدراء بشكل
الجنيس واالنتهاك
•يلزم املوظفون بتهيئة بيئة متنع االستغالل
ّ
ّ
•خاص بتطوير النظم التي متكن من ذلك.

 1يعني االستغالل الجنيس أي استغالل فعيل أو محاولة لسوء املعاملة ألغراض جنسية ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،تحقيق أرباح نقدية أو اجتامعية
أو سياسية من االستغالل الجنيس لشخص آخر .ويعني االنتهاك الجنيس التعدي البدين الفعيل ذي الطابع الجنيس أو التهديد به ،سواء بالقوة أو يف ظل ظروف قرسية غري متكافئة.
 2نرشة األمني العام لألمم املتحدة ST/SGB/2003/13
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تنص املادة  13من ميثاق املرأة الذي وضعته حكومة الفلبني عىل أنه فيام يتعلق بالنساء املترضرات من الكوارث "وتكفل الدولة حاميتهن
الكاملة من االستغالل الجنيس وغريه من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي املرتكب ضدهن ".ويخضع األفراد العسكريون لهذه
القواعد أيضاً.
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
إن أي انتهاك ملدونة قواعد السلوك هذه يشكل سوء سلوك خطري ،وسيتم التحقيق يف االستغالل
ّ
ّ
وقد يؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية جذرية مبا يف ذلك الفصل الفوري والتعليق والرتحيل الفوري ويف حالة الرشكاء املتعاقدين إنهاء العقد.
وسوف يتنازل األمني العام عن الحصانة ،يف حال وجودها ،إذا ما عرقلت هذه الحصانة سري العدالة.

لويزا كارفالهو
املقيمة و املنسقة اإلنسانية

امللحق 4
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4ب .ال�شروط املرجعية العامة

4ب.

ال�شروط املرجعية العامة
اللجنة التوجيهية

الغرض
الغرض من اللجنة التوجيهية هو توجيه ودعم وتصميم وتنفيذ ورصد آلية تقديم الشكاوى املجتمعية وأنشطتها .اللجنة التوجيهية هي الهيئة
الجنيس واالستجابة لهام.
الجنيس واالنتهاك
الرئيسية للتنسيق وتبادل أفضل املامرسات والرقابة عىل االستغالل
ّ
ّ

العضوية
تتألف اللجنة التوجيهية من ممثل واحد من االدارة الرفيعة املستوى (أي رئيس املكتب أو املكتب الفرعي) لكل وكالة مشاركة يف آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية .و تتألف اللجنة التوجيهية من  xمنظامت وطنية x ،حكومة  xاملؤسسات x ،واملنظامت الدولية x ،
واملنظامت غري الحكومية الدولية ،و  xوكاالت األمم املتحدة ،وفقاً للمخطط التايل:
ا�سم املنظمة /
الهيئة

نوع املنظمة /
الهيئة

الدور يف اللجنة
التوجيهية

اال�سم

رقم الهاتف

الإمييل

الرئاسة
الرئاسة املشاركة
عضو

...
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االجتامعات
تجتمع اللجنة التوجيهية داخلياً يف يوم االثنني األول من كل شهر لإلبالغ عن التقدم املحرز يف هذا املجال ،وتحديد الثغرات يف الربمجة
الخاصة بآلية تقديم الشكاوى املجتمعية املشرتكة وإيجاد الحلول.

مجاالت العمل
الحوكمــة

•تيسري تعيني القامئني بالتنسيق يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية من وكاالتها ودعم املشاركة الكاملة
لوكاالتهم يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
•املشاركة بفعالية يف اجتامعات التنسيق
•تنفيذ معايري املساءلة والجودة داخل الوكاالت التابعة لكل منها
•تحديد نطاق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بالتشاور مع املجتمعات املحلية بحيث تكون آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية مصممة بصورة مالمئة للسياق املحيل  ،وتلبي االحتياجات الخاصة باملوقع/البلد،
وتتكامل مع آليات اإلبالغ/ردود الفعل األخرى
•وضع منوذج إجراءاتلتشغيل عاملية موحدة عىل اإلطار املحيل واالستفادة منه يف السياق القطري آللية
تقديم الشكاوى املجتمعية
•استعراض مذكرات التحديث العادية من اجتامعات منسقي آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
•وضع حلول بشكل جامعي ملعالجة املشاركة غري الكافية للقامئني بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية ،عند الرضورة
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التمويــل

•تعبئة املوارد لدعم استدامة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية

إدارة آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية

•املساهمة يف التنفيذ املشرتك لآللية وتحقيق أهدافها من خالل التعاون بني جميع الهيئات والحوكمة
الجيدة
الجنيس
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
ملنع
اتيجيات
رت
اس
وضع
عىل
جامعي
بشكل
•العمل
ّ
ّ
•تعزيز عملية معالجة الشكاوى التي تحرتم الناجيني والجناة املزعومني ،والقواعد واملعايري الدولية
والترشيعات املحلية

الدعوة والتمثيل

•تعزيز قبول ودعم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية من قبل السلطات واملجتمعات املحلية واملانحني
والجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين

التبادل والتعلم

الجنيس
•إتاحة مجال مفتوح لتبادل املعرفة والخربات التي تفيض إىل التفكري وتعلم شؤون االستغالل
ّ
الجنيس
واالنتهاك
ّ
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اللجنة التوجيهية ليست مسؤولة عن التحقيق يف الشكاوى الفردية أو الفصل فيها ،وال يجوز لها أن تتعامل مبارشة مع املشتكني.
تقع هذه املهام حرصا ً عىل املنظامت أو الوكاالت الفردية .ومع ذلك ،ميكن للجنة التوجيهية أن تعمل بصفة استشارية للوكالة بشأن
ادعاءات وتحقيقات محددة بناء عىل طلب رصيح من الوكالة.

األدوار واملسؤوليات

رئيس اللجنة التوجيهية:

•تنسيق اللجنة التوجيهية واإلرشاف عىل أنشطتها.
•تنظيم وتيسري وتوثيق االجتامعات الشهرية للجنة التوجيهية واالجتامعات الخاصة.
•يقدم تقارير عن األنشطة الوسيطة إىل أعضاء اللجنة التوجيهية.
•تعزيز تبادل الخربات وعمليات التعلم.
•ميثل اللجنة التوجيهية مع الجهات املانحة والسلطات واملجتمعات املحلية ويف منتديات وشبكات مناقشة الحامية ،مبا يف ذلك كتلة
الحامية.

أعضاء اللجنة التوجيهية:
•التأكد من أن جميع املوظفني داخل وكالتهم يقرأون ويفهمون ويقرون و يتقيدون باإلجراءات الداخلية التي تتبعها وكالتهم يف مجال
الجنيس ،مبا يف ذلك املدونة املؤسسية لقواعد السلوك وآلية اإلبالغ الداخلية وسياسة وإجراءات مساعدة
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
الضحايا ودعمها وإدارة الشكاوى للموظفني.
الجنيس واالنتهاك الجنيس من خالل التدريب والتوجيه للموظفني الجدد والتدريب عىل تحديث
•زيادة وعي املوظفني باالستغالل
ّ
الجنيس ومدونة قواعد السلوك ،و أهمية
الجنيس واالنتهاك
املعلومات من أجل املوظفني الحاليني يف مجال الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس وإجراءات اإلبالغ عن الحوادث.
الجنيس واالنتهاك
االمتثال لسياسات االستغالل
ّ
ّ
•دعم القامئني بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية التابعة للهيئة وضامن وصولهم املبارش إىل رئيس املكتب (املكتب الفرعي
واملكتب القطري ) واملقر الرئييس للوكالة لتنفيذ مهامها:
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•تيسري تخطيط األنشطة وتنفيذها ورصدها.
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الجنيس
الجنيس واالنتهاك
•كفالة مشاركة كل من املوارد البرشية ووحدات/موظفني الربمجة يف الحامية من االستغالل
ّ
ّ
•ضامن مشاركة القامئني بالتنسيق املعنيني التابعني للوكاالت بنشاط يف الفريق املشرتك آللية تقديم الشكاوى املجتمعية بني
الوكاالت ،وتخصيص وقت املوظفني للمشاركة بصورة منتظمة و ُمجدية يف اجتامعات آلية تقديم الشكاوى املجتمعية؛
الجنيس يف تقارير تقييم أداء القامئني بالتنسيق لدى آلية تقديم
الجنيس واالنتهاك
•إدراج مسؤوليات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الشكاوى املجتمعية التابعة لهذه الهيئة.
الجنيس ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:
الجنيس واالنتهاك
• عزيز التزام الوكاالت بإجراءات االستغالل
ّ
ّ
•بذل العناية الواجبة ملنع اعادة تجنيد املعتدين؛
•ضامن تقديم خدمات مساعدة للضحايا؛
الجنيس؛
الجنيس واالنتهاك
•إحباط عمليات االنتقام بعد اإلبالغ عن املخالفات عىل ادعاءات االستغالل
ّ
ّ
الجنيس يف االتفاقيات التعاونية؛
الجنيس واالنتهاك
•اشرتاط التقيد بأحكام الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس ،وأشكال أخرى من سوء السلوك ،واإلفالت من العقاب.
الجنيس واالنتهاك
•تهيئة بيئة عمل خالية من االستغالل
ّ
ّ
• زيادة وعي الرشكاء املنفذين وقدراتهم بدءا ً من لحظة اختيارهم ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:
الجنيس واالنتهاك الجنيس وما هي واجباتهم ومسؤولياتهم
•ضامن أن يكون لدى رشكاء التنفيذ فهم واضح ملا يعنيه االستغالل
ّ
الجنيس؛
الجنيس واالنتهاك
يف منع الحاالت واإلبالغ عنها ،مبا يف ذلك التزاماتهم التعاقدية فيام يتعلق بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
•تشجيع رشكاء التنفيذ عىل العمل مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية وعىل وضع/تعزيز سياساتها الخاصة والحامية من
الجنيس؛
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
•إدراج رشكاء التنفيذ يف الدورات التدريبية التي تنظمها املؤسسة عىل قدر اإلمكان لضامن االلتزام بالحامية من االستغالل
الجنيس؛
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
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تتم مراجعة هذه الرشوط العامة املرجعية بشكل سنوي وتنقّح حسب االقتضاء.
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4ب .2جمهورية الكونغو الدميقراطية (امل�شروع التجريبي لربنامج
اجلن�سي) ال�شروط
اجلن�سي واالنتهاك
احلماية من اال�ستغالل
ّ
ّ
املرجعية  -اللجنة التوجيهية
 .1الهدف
•املساهمة يف التنفيذ املشرتك للمرشوع وتحقيق أهدافه من خالل التعاون بني جميع الهيئات وإدارة الحكم الجيد/املشاريع.
•تقديم إدارة الحاالت املتعلقة باالعتداء واالستغالل بشكل يحرتم الضحايا والجناة والقواعد واملعايري الدولية والترشيعات واملبادئ
األساسية لإلجراءات املشرتكة إلدارة الحاالت .
•التشجيع عىل قبول املرشوع ودعمه من قبل السلطات واملجتمعات املحلية واملانحني والجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين من خالل
املساهمة يف مسائلة املرشوع ووجوده يف االجتامعات االسرتاتيجية الرسمية وغري الرسمية املشرتكة بني الوكاالت.
• يوفر حيزا ً مفتوحاً وتبادالً خالقاً للمعارف والخربات التي تفيض إىل التفكري والتعلم بشأن قضايا االنتهاك واالستغالل الجنيس من جانب
العاملني يف املجال اإلنساين.

 .2التكوين
تتألف اللجنة التوجيهية من  4منظامت وطنية و  2من املؤسسات الحكومية و  4منظامت دولية لها عضوية و  2من وكاالت األمم املتحدة
التي تتمتع بصفة املراقب .و سيتم متثيل كل هيئة من قبل أحد القامئني بالتنسيق :
ا�سم املنظمة  /الهيئة

نوع املنظمة  /الهيئة

الدور يف اللجنة التوجيهية

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

وتجتمع اللجنة التوجيهية شهرياً يف دورة عادية ويجوز لها ،بناء عىل طلب منسق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس أن
تجتمع يف دورة استثنائية.

 .4املبادئ
املساءلة  -يلتزم �أع�ضاء اللجنة التوجيهية باملبادئ املتعلقة مب�ساءلة اجلهات املانحة وامل�ستفيدة واملجتمعات املحلية عن طريق
�ضمان �شفافية م�شروع فعال ومبد�أ عدم الإ�ضرار والتقييم امل�ستمر للمخاطر ومراعاة �آراء امل�ستفيدين يف تنفيذ الأن�شطة
ور�صدها وتقييمها.

التعاون  -ال�شراكة بني املنظمات والهيئات وال�سلطات هي قيمة �أ�سا�سية للجنة التوجيهية ل�ضمان �سال�سة �سري امل�شروع
والعالقات مع ال�سلطات ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات الدولية وت�شجيع تبادل اخلربات واملعارف بني املنظمات/الهيئات
للح�صول على �أف�ضل النتائج.
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 .3اإلجتامعات
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املصلحة الفضىل للضحية  -ي�ضع جميع �أع�ضاء اللجنة التوجيهية م�صلحة ال�ضحية وال �سيما الطفل قبل جميع االعتبارات عند
اتخاذ القرارات التي قد ت�ؤثر على ال�ضحية .واللجنة التوجيهية هي ال�ضامن لهذا املبد�أ وتكفل متريره �إىل الأفرقة واملتطوعني
و�شركاء امل�شاريع على �أر�ض الواقع.
الرسية  -ال�سرية مبد�أ �أ�سا�سي يلزم جميع �أع�ضاء اللجنة التوجيهية وامل�ساهمني وينعك�س يف �أعمالها وقراراتها .فال�سرية هي
�أ�سا�س عملنا يف �إطار هذا امل�شروع ل�صالح �ضحايا االنتهاك واال�ستغالل اجلن�سيني واجلاين وموظفي امل�شاريع واملنظمات التي
تعنيهم .ويجب حماية جميع البالغات املتعلقة باحلاالت املبلغ عنها.
عدم التحيز  -الأن�شطة ،مبا يف ذلك اال�ستبيانات املنفذة يف امل�شروع التي حترتم عدم التحيز واحلياد والتي حتظى مبرافقة
واحرتام جميع �أع�ضاء اللجنة التوجيهية.
الحق يف الحصول املستمر عىل الرعاية  -يلتزم �أع�ضاء اللجنة التوجيهية من خالل تخطيط وتنفيذ ور�صد �أن�شطة امل�شاريع
ب�ضمان ح�صول �ضحايا االنتهاك واال�ستغالل اجلن�سيني على الرعاية ال�صحية ح�سب االقت�ضاء ل�ضمان الو�صول �إىل املوارد من
حيث احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية.
الحق يف العدالة  -يلتزم �أع�ضاء اللجنة التوجيهية بتنفيذ الإجراءات التي حترتم الإطار القانوين القائم يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،ويقرتن احلق يف العدالة دائم ًا بتقييم املخاطر على ال�ضحية.

 .5األدوار واملسؤوليات
• رئيس اللجنة التوجيهية:
• ينسق اللجنة التوجيهية والنظرة العامة عن األعامل .
•تنظيم وتيسري وتوثيق االجتامعات الشهرية للجنة التوجيهية واالجتامعات الخاصة.
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•تنظيم وتيسري وتوثيق االجتامع األسبوعي لوحدة إدارة الشكاوى الذي هو عضو فيه بحكم الواقع.
•تيسري تخطيط األنشطة وتنفيذها ورصدها.
•يقدم تقارير عن األنشطة يف منتصف املدة إىل أعضاء اللجنة التوجيهية.
•تعزيز تبادل الخربات وعمليات التعلم.
•ميثل اللجنة التوجيهية مع الجهات املانحة والسلطات واملجتمعات املحلية ويف منتديات املناقشة وشبكات الحامية ،مبا يف ذلك
كتلة الحامية.

• األعضاء:
•التعهد باملشاركة بنشاط يف االجتامعات.
•املشاركة يف قرارات اللجنة التوجيهية.
•التعاون من أجل صالح املرشوع وتحقيق األهداف.
•تبادل املعلومات واملهارات والخربات والدروس.
•ضامن تنفيذ األنشطة تحت قيادتها ودعم اآلخرين.
•توفري خرباتهم وموظفيهم وفقا لالحتياجات وأنشطة املشاريع عند استطاعتهم ذلك.
•ضامن مساهمتهم يف تحقيق الصالحيات التي تتمتع بها وحدة إدارة الشكاوى إذا كانوا أعضاء أيضاً عىل النحو املحدد يف املادة .7
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• املراقبني

•املشاركة بنشاط يف االجتامعات.
•املوافقة عىل إتاحة املوارد املتاحة للجنة التوجيهية
•تنفيذ املرشوع.
•دعم أنشطة الدعوة التي تقوم بها وكاالت األمم املتحدة وسلطاتها وغريها.
•تيسري الوصول إىل السلطات ووكاالت األمم املتحدة استنادا ً إىل واليتها.
•تقديم املشورة والتوصيات إىل اللجنة التوجيهية عند الحاجة.

 .6صالحيات اللجنة التوجيهية
مقارنة بأنشطة املشاريع
•تخطيط أنشطة املشاريع وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها.
•كفالة الحكم الرشيد وإدارة املشاريع.
•توفري املوارد الالزمة للنجاح يف تنفيذ املرشوع وإدارة الحاالت الجيدة.
•تقييم املخاطر املرتبطة باألنشطة يف إدارة الحاالت.
الجنيس التي أبلغ عنها يف جميع مراحل
الجنيس واالنتهاك
•كفالة تنفيذ اإلجراءات املشرتكة املتعلقة بحاالت الحامية من االستغالل
ّ
ّ
املرشوع واإلرشاف عىل وحدة إدارة الشكاوي.

مقارنة مبشاركة املعرفة
•تحديد فرص بناء القدرات للموظفني املعنيني.
•توفري التعلم واستعراض املرشوع يف جميع أنحاء املرشوع.
•تطوير أدوات االتصال.

فيام يتعلق بالجهات الفاعلة األخرى
•توفري التمثيل والعالقات مع املستفيدين من املرشوع واملجتمعات املحلية والوكاالت اإلنسانية.
•دعوة الجهات املانحة واملنظامت والسلطات الدولية.
• املشاركة يف اجتامعات لجنة التنسيق وشبكات الحامية.
•كفالة تنفيذ وتعزيز مدونة قواعد السلوك االنساين ووضع مدونة قواعد السلوك املشرتكة التي يتوقعها املرشوع.
•تتبع التوصيات الصادرة عن كل استبيان ألعضائها ،وال سيام فيام يتعلق بإدارة الضحية واإلجراءات التأديبية التي يتعني اتخاذها
ضد الجناة.

 .7وحدة إدارة الشكاوي
تفوض اللجنة التوجيهية لوحدة إدارة الشكاوي مهارات إدارة القضايا لضامن الرسية.
•يدعم أعضاء اللجنة التوجيهية اإلجراءات التي تتخذها وحدة إدارة الشكاوي.
•يتم إبقاء أعضاء اللجنة التوجيهية عىل علم بإدارة الحاالت بناء عىل طلبهم وكجزء من االجتامعات الشهرية ،ضمن الحدود التي
تفرضها الرسية.
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•تبادل املهارات والخربات واألدوات والوثائق.
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ويرد رشح لصالحيات وحدة إدارة الشكاوى يف إجراءات إدارة الحاالت عىل النحو التايل:
•إبالغه أو إبالغها بالشكاوى يف أقرص فرتة زمنية ال تتجاوز  24ساعة من تقرير الحادث.
•يقوم أو تقوم بوضع خطة الطوارئ ،وتعيني التحقيق واإلرشاف عليه وعىل املحققني.
•إبالغ أعضاء اللجنة التوجيهية بعدد الحاالت واملعلومات والتوصيات اإلدارية والربامجية عندما تغلق القضية .ويجب استخدام
هذه التوصيات واملعلومات يف املرشوع أو يف املنظامت األعضاء يف اللجنة التوجيهية.
•التوثيق والحفظ وإغالق كل حالة من خالل تقرير عن الحادث ،ومصطلح مرجعي لالستبيان  ،وتقرير عن التحقيق وتقرير تثقيفي
وتوصية وخطة ادارية للضحايا عىل املدى الطويل.
•يقوم رئيس وحدة إدارة الشكاوى باالتصال بكل منظمة معنية بالقضية وبالسلطات املسؤولة عن نتائج التحقيق والتوصيات
الواردة يف صحيفة قرار الشكوى ملستويات العمل ( تأديبية أو قضائية) .وينبغي أال تتجاوز هذه الفرتة  10أيام عمل من تاريخ
تلقي الشكوى.
•تقديم التقارير إىل اللجنة التوجيهية التي تجتمع كل شهر مبا فيها عدد الحاالت وطبيعة الحاالت وتحليل الحاالت .

امل�صادقة على االخت�صا�صات
�أع�ضاء اللجنة التوجيهية
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اسم املنظمة/الهيئة

نوع املنظمة/الهيئة

الصفة يف لجنة التوجيه

االسم الكامل ملمثل
الدولة  /املكتب الرئييس

التوقيع
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مراكز تن�سيق �آلية تقدمي ال�شكاوى املجتمعية
الدور
يتم تعيني القامئني بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية من داخل وكاالت آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املشاركة وهم ميمثلون
الجنيس .ويقومون بتقديم تقاريرهم إىل منسق
الجنيس واالنتهاك
وكاالتهم يف أنشطة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية والحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واملشاورات مع املجتمعات املحلية .باإلضافة إىل ذلك،
الجنيس واالنتهاك
آلية تقديم الشكاوى املجتمعية /الحامية من االستغالل
ّ
ّ
فإنهم يقدمون تقريرا ً إىل وكاالتهم بخصوص التقدم املحرز يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية واملعرفة املكتسبة من العمل مع اآللية.
وتقوم كل وكالة مشاركة يف الهيئة بتعيني شخصني قامئني بالتنسيق للعمل مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية؛ امرأة واحدة ورجل واحد،
يف أفضل الحاالت..

االجتامعات
يجتمع القامئون بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية يف يوم االثنني الثاين من كل شهر من أجل تبادل اآلراء والتحديثات
الجنيس  ،ويتم التشاور مع منسق
الجنيس واالنتهاك
والخربات املتعلقة بأنشطة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية و الحامية من االستغالل
ّ
ّ
أنشطة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،ومعالجة القضايا مع التدريب وأنشطة التوعية عند الرضورة .ويجب أن تقوم االجتامعات املنتظمة
الجنيس (املحافظة عىل الرسية)
الجنيس واالنتهاك
بتيسري تبادل املعلومات بشأن التدابري التي اتخذتها كل وكالة ملنع ومعالجة االستغالل
ّ
ّ
ومتابعة االحداث.

املسؤوليات

الشكاوى

الجنيس
الجنيس واالنتهاك
•العمل كقناة شخصية ملقدمي شكاوى االستغالل
ّ
ّ
•تسجيل جميع املعلومات يف منوذج التقرير املناسب للحادث
•أثناء الشكاوي الشخصية ،يتم نقل الخطوات املقبلة املتوقعة التي تشمل األطر الزمنية ودور آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية وإجراءات وكالة التحقيق املحتملة حتى تتم إدارة التوقعات
•اسرتداد الشكاوي من صناديق االقرتاحات املجهولة كام هو منظم من قبل إجراءات التشغيل املوحدة
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
•العمل مع منسق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية و الحامية من االستغالل
ّ
ّ
لضامن إحالة الضحايا إىل خدمات املساعدة املناسبة
•سيشارك القامئون بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املدربة املتمرسة بحامية الطفل يف
قضايا الناجني من األطفال
الجنيس يف رصد
الجنيس واالنتهاك
•دعم منسق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية والحامية من االستغالل
ّ
ّ
الشكاوي وتقديم تعليقات املشتيك/الناجي عند الحاجة

التنسيق

الجنيس بني
الجنيس واالنتهاك
•العمل مبثابة القناة الرئيسية لتبادل معلومات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الوكاالت يف اجتامعات التنسيق ذات الصلة
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
•االستجابة لطلبات املعلومات املتعلقة بأنشطة الحامية من االستغالل
ّ
ّ

إدارة آليات تقديم
الشكاوى املجتمعية
املشرتكة

•إجراء مشاورات منتظمة مع املجتمعات املحلية من مرحلة التصميم وطيلةعمر آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية مبا يؤدي إىل التكيف الفعال للربامج
•املساهمة يف تبادل الخربات وأفضل املامرسات أثناء التنفيذ والرصد والتقييم
•إنتاج مالحظات تسليم مناسبة عند الخروج من املوقع
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أنشطة التوعية

•تخطيط وتنظيم دورات تدريبية للعاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية داخل منظامتهم يف املنظمة
الجنيس ومدونة قواعد السلوك التابعة للوكالة
الجنيس واالنتهاك
الدولية عىل الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
من
الحامية
بشأن
املحلية
للمجتمعات
•تخطيط وتنظيم حمالت توعية
ّ
الجنيس وآلية تقديم الشكاوى املجتمعية تركز عىل حقوق املستفيدين وكيفية استخدام اآللية.
ّ
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وتقوم مراكز تنسيق آلية تقديم الشكاوى املجتمعية التابعة لهذه الهيئة بالدعوة مع مواردها البرشية و/أو ادارتها العليا لضامن إدراج
الجنيس املذكورة أعاله يف توصيف وظائفها .و يعترب هذا األمر رضوريا لتكريس الوقت
الجنيس واالنتهاك
مسؤوليات الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الالزم للمشاركة املستمرة والهادفة مع آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ،مبا يف ذلك :حضور اجتامعات التنسيق والدورات التدريبية وفعاليات
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
التوعية للمجتمع املحيل واألنشطة األخرى املتعلقة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
يجب أن ال يحقق القائم بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أبدا ً يف أي شكوى ؛
وينبغي أال يشارك القائم بالتنسيق يف إسداء املشورة ملقدمي الشكاوى (ما مل يتدربوا رسمياً عىل القيام بذلك وتكون املسؤولية ضمن
اختصاصاتهم املرجعية).

امللف الشخيص
•يجب أن تكون القائم بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية أحد موظفي الوكالة العضو يف آآلية تقديم الشكاوى املجتمعية.
يجب أن يكون قادرا ً عىل الوصول بسهولة إىل فريق االدارة وينبغي أن يكون عىل مستوى كاف ليكون قادرا ً عىل الرشوع يف التغيري
املؤسيس.
•يجب أن تتوفر للقائم بالتنسيق املهارات والخربات التالية:
•ثبوت النزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية
•إظهار الحساسية إزاء التنوع الثقايف وقضايا النوع االجتامعي ة
•القدرة عىل الحفاظ عىل الرسية (أي التدريب عىل حامية البيانات)
•إجادة اللغات املعنية
•خربة واضحة يف العمل مبارشة مع املجتمعات املحلية
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التدريب
باالضافة إىل الدورات التدريبية املنتظمة ملوظفي الحامية من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس يجب أن يتلقى القامئون بالتنسيق لدى
آلية تقديم الشكاوى املجتمعية دورات تدريبية ملساعدتهم عىل إنجاز واجباتها يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية بنجاح .وتشمل هذه
األمثلة ما ييل:
الجنيس يف املجتمعات املترضرة ،يجب تدريب القامئني بالتنسيق عىل املبادئ
الجنيس واالنتهاك
•كممثيل وكاالتهم يف الحامية من االستغالل
ّ
ّ
التوجيهية لهذه الهيئات ،مبا يف ذلك معايري الرسية والسالمة والصحة/االحتياجات النفسانية واالجتامعية للناجني.
•ينبغي للقامئني بالتنسيق  ،بوصفهم األشخاص الرئيسيني الذين يتلقون الشكاوي الشخصية ،أن يكونوا عىل دراية تامة بعملية آلية
تقديم الشكاوى املجتمعية برمتها.
الجنيس من أجل تعزيز
الجنيس واالنتهاك
•ينبغي تدريب القامئني بالتنسيق عىل األشكال األخرى لسوء السلوك باإلضافة إىل االستغالل
ّ
ّ
الجنيس عندما يختلط مبسائل أخرى.
الجنيس واالنتهاك
قدراتهم عىل التعرف عىل االستغالل
ّ
ّ
•ينبغي أن يكون القامئون بالتنسيق عىل دراية بالسياسات واإلجراءات املتبعة يف جميع وكاالت آلية تقديم الشكاوى املجتمعية  ،وذلك
لضامن تقديم معلومات دقيقة وإدارة توقعات صاحب الشكوى أثناء التعهد .
•ينبغي أن يكون القامئون بالتنسيق ملمني أيضاَ بإجراءات التحقيق العامة لجميع وكاالت آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املشاركة
التابعة للهيئة ،فضالَ عن املعايري الدولية املتعلقة بجمع األدلة ،بحيث ال ترض عملية التعهد بالقضية التحقيق الالحق من جانب
الوكالة.
الجنيس واالنتهاك
•عندما يكون لدى الدولة و/أو الحكومات املحلية التي تقع فيها اللجنة قوانني إلزامية لإلبالغ عن حوادث االستغالل
ّ
الجنيس ،تقع عىل عاتق القامئني بالتنسيق لدى آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مسؤولية القيام بتحديثات بشأن القوانني الوطنية
ّ
ذات الصلة وإدراجها يف إجراءات آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ومجموعة املعلومات املتعلقة بالناجني/املشتكيني ،حسب االقتضاء.
وتستعرض هذه االختصاصات عىل أساس سنوي وتنقح حسب االقتضاء.
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4ب� .4إثيوبيا (امل�شروع التجريبي للحماية من اال�ستغالل اجلن�سي
والعنف اجلن�سي)  -ال�شروط املرجعية للحماية من اال�ستغالل
اجلن�سي والعنف اجلن�سي من قبل القائمني بالتن�سيق
وصف الدور
الجنيس هو دور وليس بالرضورة موقفاً .لذا فإنه ميكن تعيينه أما من املوظفني
الجنيس واالنتهاك
ان تعيني منسقي الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الحاليني أو ميكن التعاقد مع املوظفني الجدد للقيام بذلك .سواء كان الدور دواماً كامالً أو بشكل جزيئ ،وينبغي أن يتوقف التعيني عىل كل
منظمة عىل حدة أو عىل احتياجات الوكالة الخاصة.
و يف أفضل الحاالت فانه يتعني عىل كل منظمة أو وكالة إنسانية يف مخيم ميلكا ديدا لالجئينشخصني قامئني بالتنسيق للحامية من االستغالل
الجنيس داخل املنظمة
الجنيس واالنتهاك
الجنيس عىل األقل من الذكور واإلناث لالضطالع مبسؤوليات الحامية من االستغالل
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
ّ
ّ
الجنيس شخص
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
من
للحامية
بالتنسيق
قائم
واحد
شخص
األقل
عىل
وكالة
أو
منظمة
لكل
يكون
و
الوكالة.
أو
ّ
ّ
آخر تنسيق احتياطي أو بديل.
الجنيس
الجنيس مسؤولني عن التحقيق يف شكاوى االستغالل
الجنيس واالنتهاك
وال يعترب القامئون بالتنسيق بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
الجنيس ،أو للتعامل مبارشة مع أصحاب الشكوى .اذ تقع هذه املهمة حرصا ً عىل عاتق املنظامت والوكاالت الفردية.
واالنتهاك
ّ

املهام الرئيسية
الجنيس عىل الرتويج الفعال ألنشطة
الجنيس واالنتهاك
ضمن عمله مع املنظمة أو الوكالة ،يشجع الشخص املنسق للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الحامية من االستغالل الجنيس وإساءة املعاملة .ويف هذا الصدد ،يقومالقائم بالتنسيق بـ:

مشاركة ودعم السكان املحليني

الوقاية/االستجابة

الجنيس يف جميع أنحاء املنظمة والوكالة ،وأن تكون تفاصيل
الجنيس واالنتهاك
•ضامن معرفة هوية منسق الحامية من االستغالل
ّ
ّ
االتصال متاحة عىل نطاق واسع؛
الجنيس واالنتهاك
•خلق الوعي بني املوظفني الجدد والقدامى ،واملتطوعني واملقاولني من املنظمة الخاصة والوكالة يف منع االستغالل
ّ
الجنيس واالستجابة لهام؛
ّ
الجنيس" واضحة تحظر أعامل االستغالل
الجنيس واالنتهاك
•ضامن قيام املوظفني بالتوقيع عىل "مدونة قواعد سلوك الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس واالنتهاك الجنيس ،وإلزامهم بتقرير هذه األعامل وفقاً لالتفاقات وإجراءات تقديم التقارير؛
الجنيس واالنتهاك
•املشاركة بنشاط يف وضع آلية مشرتكة بني الوكاالت للشكوى املستندة إىل املجتمع املحيل للحامية من االستغالل
ّ
الجنيس
ّ
•تقديم توصيات مناسبة إلدارة املنظمة أو الوكالة الخاصة عىل تعزيز اسرتاتيجيات الوقاية .وميكن أن يشمل جمع وتحليل املعلومات حول
عوامل الخطر الفعلية أو املحتملة للهشاشة تجاه االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ووضع تدابري للتصدي لها؛
الجنيس وتطبيقها.
الجنيس واالنتهاك
•ضامن وضع اإلجراءات االحرتازية ضد التعاقد مع األشخاص الذين لديهم سجل جرائم االستغالل
ّ
ّ
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الجنيس بني الوكاالت ،تيسري التوعية يف مخيم ميلكا ديدا من
الجنيس واالنتهاك
•بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية للحامية من االستغالل
ّ
ّ
بني املستفيدين للمساعدة بشأن حقوقهم ،ومعايري السلوك املتوقعة من العاملني يف مجال املعونة ،والقنوات املتاحة لإلبالغ عن حوادث
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
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الجنيس عند تقديم املوظفني ،مبا يف ذلك
الجنيس واالنتهاك
•العمل مع موظفي املوارد البرشية لتضمني محتوى الحامية من االستغالل
ّ
ّ
جميع املقاولني واالستشاريني ،واملوظفني املؤقتني والعامل املؤقتني؛
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الجنيس لتلقي شكاوى االستغالل
الجنيس واالنتهاك
•العمل مبثابة غرفة مقاصة خاصة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
ّ
ّ
من خالل القنوات القامئة يف مخيم ميلكا ديدا واتخاذ اإلجراءات مبا يف ذلك إعادة توجيه الالحقة للمنظامت أو الوكاالت املعنية ملواصلة
أعاملهم؛
الجنيس واالنتهاك
•اتخاذ التدابري املناسبة لضامن سالمة ورسية جميع زوار القائم بالتنسيق مبا يف ذلك الضحايا/الناجني من االستغالل
ّ
الجنيس؛
ّ
الجنيس بشكل مالئم التاحة الوصول إىل الصحة والسالمة والدعم النفيس
الجنيس واالنتهاك
•إحالة الضحايا/الناجني من االستغالل
ّ
ّ
واالجتامعي حسب االقتضاء.

اإلدارة والتنسيق
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الجنيس يف املنظمة أو الوكالة الخاصة به ؛
الجنيس واالنتهاك
•العمل كقائم بالتنسيق بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
•العمل كعضو نشط يف مركز تبادل املعلومات املشرتكة بني الوكاالت لشؤون الحامية من االستغالل
ّ
ّ
•حضور االجتامعات املشرتكة
الجنيس ذات الصلة
الجنيس واالنتهاك
•املشاركة يف أنشطة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
•تنسيق امتثال املنظمة الخاصة أو الوكالة آلليات الرصد/االمتثال ذات الصلة ،مبا يف ذلك املساهمة يف التقرير السنوي لألمني العام عن
"التدابري الخاصة" للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؛
الجنيس للمنظمة والوكالة الخاصة به للتأكد من أن
الجنيس واالنتهاك
•تعقب األنشطة املتصلة بجميع شؤون الحامية من االستغالل
ّ
ّ
جميع املعلومات بشأن األنشطة ذات الصلة يتم مشاركتها مع األشخاص املعنيني داخل املنظمة نفسها والوكالة؛
الجنيس وخطط
الجنيس واالنتهاك
•إبقاء إدارة املنظمة والوكالة الخاصة عىل معرفة بالتدابري املتخذة بشؤون الحامية من االستغالل
ّ
ّ
اتخاذ اإلجراءات يف املستقبل.

الكفاءات والخربات
يجب أن تكون نقطة التنسيق التابعة للمنظمة أو الوكالة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس من أحد املوظفني .ويحتاج
املنسق الوصول بسهولة إىل اإلدارة العليا يك يكون قادرا ً عىل أحداث التغيري ولذلك ينبغي أن يعني عادة يف منصب رفيع مبا فيه الكفاية .ومن
كقامئي بالتنسيق ".
األفضل تعيني امرأة ورجل موظفني
ْ
عىل نقطة االتصال امتالك الكفاءات والخربة التالية :نزاهة مثبتة ،املوضوعية والكفاءة املهنية؛ إظهار حساسية للتنوع الثقايف والقضايا املتعلقة
بالنوع االجتامعي ؛ يجيد اللغات ذات الصلة؛ مشهود لهم بالخربة يف العمل مبارشة مع املجتمعات املحلية؛ ومهارات اتصال مثبتة.عند
التعيني ،عىل القائم بالتنسيق الخضوع لتدريب محدد يعنى بالحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك ،متى أمكن ذلك.
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منوذج ا�ستمارة تقرير احلوادث

رقم امللف:

معلومات شخصية
هــــــــام
جمع املعلومات يف فرتة التقرير هي عنرص حاسم يف هذه العملية .و ينبغي أن يكون التقرير موضوعياً ودقيقاً ،مع الرتكيز عىل الحقائق
واملعلومات ذات الصلة التي سوف تساعد عندما يحني وقت الترصف.
•عندما يكشف طفل عن سوء معاملة أو اعتداء ،تأكد من طرح األسئلة التي تقود إىل فهم واضح ملا يقوله الطفل وضامن أمن ورفاهية
الطفل .ال تبحث عن أكرث من ذلك.
•إبالغ الشخص أن جميع املعلومات الواردة يف الشكوى سوف تبقى رسية.
•كن متقبالً لصاحب الشكوى واالستامع إىل ما يود قوله
•سجل بشكل واضح ً ما قاله صاحب الشكوى بكلامته الخاصة .خذ وقتاً للتحقق مع صاحب الشكوى من كونك قد فهمت كل يشء
قبل الكتابة.
•اسمح لصاحب الشكوى بقراءة ما كتبته .إذا كان صاحب الشكوى من األميني ،اقرأ النص للتأكد من أن ما كتبته هو ما يعنيه أو تعنيه.
اسأل الشخص إذا كان أو كانت راضية عن ما هو مكتوب .إذا مل يكن األمر كذلك ،قم بتصحيح النص معهم.

معلومات من مقدم الشكوى:

تاريخ تقديم الشكوى

الهاتف

املخيم :
آخر

جوما
مركز ماسييس
كيتشاتغا

فئة الشكوى

العنوان:
املخيم:
املجتمع:
5

6

آخر

فئة الشكوى:
• الفئة  :5شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد السلوك اإلنساين" واالستغالل الجنيس أو االنتهاك ضد الكبار (رجل أو امرأة) (وقت املعالجة من  4أسابيع ملدة  3أشهر)
• الفئة  :6شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد السلوك اإلنساين" واالستغالل الجنيس أو االنتهاك عىل األطفال (الصبي أو الفتاة تحت سن  18سنة) (وقت املعالجة
من  4أسابيع ملدة  3أشهر)
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اسم العائلة الكامل

االسم الكامل
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الشكوى

(ا�ستخدم عبارات �صاحب ال�شكوى ب�شكل حريف واطرح الأ�سئلة للح�صول على معلومات هامة كثرية على قدر
الإمكان .وكحد �أدنى ،ينبغي �أن ي�شري مقدم ال�شكوى �إىل ماذا وكيف و�أين ومتى متت ال�شكوى).
تاريخ وقوع الحادثة (متى):

االسم الكامل للضحية (من):
سن املجني عليه:
أين؟

كيف؟

ماذا؟
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معلومات حول املتهم( :الرجاء تشفري اسم املتهم)
اسم املتهم:
وظيفة املتهم:
املنظمة التي يعمل بها املتهم
عالقة بالضحية:
اإلقامة الحالية للمتهم (إذا كانت معروفة):

الجنس:
الوصف الجسدي للمتهم:

فئة الشكوى:
• الفئة  :5شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد السلوك اإلنساين" واالستغالل الجنيس أو االنتهاك ضد الكبار (رجل أو امرأة) (وقت املعالجة من  4أسابيع ملدة  3أشهر)
• الفئة  :6شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد السلوك اإلنساين" واالستغالل الجنيس أو االنتهاك عىل األطفال (الصبي أو الفتاة تحت سن  18سنة) (وقت املعالجة
من  4أسابيع ملدة  3أشهر)
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للشكاوى املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل وجه التحديد:
هل تم إبالغ الضحية عىل الرعاية الطبية املتاحة؟
إذا كان الجواب نعم ،هل سعت الضحية وراء العالج الطبي بعد الحادث؟
إذا كان الجواب نعم ،هل قدمت منظمة الصحة العاملية املعالجة؟

نعم

نعم

ال

ال

إذا كان الجواب ال ،قم بإحالة الشكوى عىل الرعاية الطبية األقرب وقم باملتابعة إىل أن يتلقى الخدمات املتاحة.
وهل اتصلت الضحية بالرشطة؟
إذا كان الجواب نعم ،ما الذي تم إنجازه؟

ال

نعم

إذا كان الجواب ال ،هل طلبت الضحية مساعدة الرشطة ،وإذا مل يكن كذلك ،ملاذا؟
هل اتصلت الضحية بالخدمات القانونية؟

نعم

ال

الجنيس واالنتهاك
االسم الكامل للقائم بالتنسيق بشأن الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس
ّ
املنظمة/الوكالة:
الجنس:

ذكر

أنثى
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فئة الشكوى:
• الفئة  :5شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد السلوك اإلنساين" واالستغالل الجنيس أو االنتهاك ضد الكبار (رجل أو امرأة) (وقت املعالجة من  4أسابيع ملدة  3أشهر)
• الفئة  :6شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد السلوك اإلنساين" واالستغالل الجنيس أو االنتهاك عىل األطفال (الصبي أو الفتاة تحت سن  18سنة) (وقت املعالجة
من  4أسابيع ملدة  3أشهر)

٩٠

4ج .ا�ستمارات ال�شكاوي

4ج .2منوذج احالة ال�شكاوى من ال ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
(اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي)
اسم صاحب الشكوى:
العنوان/تفاصيل االتصال:
العمر:

األصل العرقي/الجنسية:

رقم الهوية:

الجنس:

اسم الضحية (إذا كان مختلفاً عن املشتيك):
األصل العرقي/الجنسية:
العنوان/تفاصيل االتصال:
الجنس:
العمر:
اسم (أسامء) وعنوان للوالدين ،وإذا كان دون سن :18

هل أعطت الضحية موافقة إلكامل هذا النموذج؟

رقم الهوية:

نعم

ال

امللحق 4

وقت الحادث:
تاريخ الحادث:
الحالة العاطفية والبدنية للضحية (وصف أي تخفيضات ،كدمات متزقات ،السلوك ،واملزاج):

موقع الحادث:

أسامء الشهود ومعلومات االتصال:

وصف مخترص "للحادث" (إرفاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)

اسم الشخص أو األشخاص املتهمني:
املنظمة التي يعمل بها الشخص املتهم :
عنوان الشخص املتهم (إذا كانت معروفاً):
العمر:
الوصف الجسدي للمتهم :

"عنوان وظيفة الشخص املتهم":

الجنس:
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هل تم االتصال بالرشطة من قبل الضحية؟

ال

نعم

٩١

إذا كان الجواب نعم ،ماذا حدث؟

إذا ال ،هل تريد الضحية مساعدة الرشطة ،وإذا مل يكن كذلك ،ملاذا؟

ال

نعم
هل سعت الضحية وراء العالج الطبي املتوفر؟
نعم
إذا كان نعم ،هل سعت الضحية وراء "العالج الطبي" لهذا الحادث؟
إذا كان الجواب نعم ،هل قدمت منظمة الصحة العاملية املعالجة؟ ما هو التشخيص واملآل:

ال

هل اتخذت التدابري األمنية املبارشة للضحية؟
من هو املسؤول عن ضامن خطة السالمة (االسم ،العنوان ،املنظمة):

أي معلومات أخرى ذات صلة يف مقابلة (مبا يف ذلك االتصال مع املنظامت األخرى

التفاصيل املتعلقة باإلحاالت واملشورة بشأن الصحة واالحتياجات النفسية االجتامعية والقانونية للضحية التي اضيفت بواسطة معد
التقرير
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كاتب التقرير:

		
املركز/منظمة

		
اسم

التاريخ/الوقت/املكان

ال
نعم
هل تم إبالغ صاحب الشكوى حول اإلجراءات املنظمة للتعامل مع الشكاوى؟
توقيع/ختم االبهام لصاحب الشكوى مام يشري إىل موافقة مشاركة النموذج مع الهياكل اإلدارية ذات الصلة SRSG/RC/HC
موافقة صاحب الشكوى للبيانات التي سيتم تقاسمها مع الكيانات األخرى (راجع أيهم ينطبق):

الرشطة
وكالة خدمات املجتمع
مركز الصحة

قادة املخيم (االسم)
مركز آخر

تاريخ إعادة توجيه التقرير لإلدارة ذات الصلة :
تلقي اإلدارة ذات الصلة :
		
املنصب
		
اإلسم
			

التوقيع
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٩٢

4د .املخطط االن�سيابي العام امل�شرتك بني الوكاالت ملعاجلة ال�شكاوى
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٩٣

امللحق 4
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٩٤

4هـ .م�سار االحالة العام مل�ساعدة ال�ضحايا

امللحق  - 4العينات والنماذج

٩٥

امللحق 4

امللحق 4

٩٦

4و .ن�شرة مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني حول كيفية قيام املوظفني بالإبالغ عن اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي
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4ز.1

٩٧

احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي يف اتفاقيات
ال�شراكة والتزامات موظفي احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي
واالنتهاك اجلن�سي

الجنيس يف االتفاقات التعاقدية
الجنيس واالنتهاك
أمثلة للغة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
يف خطة عملها لعام  ،2015/2014وافق فريق عمل املسؤولية تجاه السكان املترضرين لقضايا الحامية من
االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس التابع للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عىل جمع أفضل املامرسات لدعم
الجنيس يف
الجنيس واالنتهاك
جهود أعضاء الفريق يف مهمة التحقيق مبا يف ذلك لغة الحامية من االستغالل
ّ
ّ
عمليات املوارد البرشية واتفاق الرشاكة ،وهو أحد اإلجراءات املنصوص عليها يف معايري التشغيل الدنيا للحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

اللغة املستخدمة يف عقود الرشكاء
ST/
عىل "رشكاء التنفيذ" ضامن امتثال جميع موظفيهم ألحكام نرشة األمني العام
 SGB/2003/13املعنونة "التدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس" ،املتوفرة عىل
www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/13.
عىل "رشكاء التنفيذ" كذلك ضامن أن ال يقوم أي من موظفيهم بتعريض أي مستفيد مقصود ،مبا يف ذلك
األطفال ،ألي شكل من األشكال إىل التمييز وإساءة املعاملة أو االستغالل ،وأن كل من رشكاء التنفيذ العاملني
واملوظفني متوافقني مع سياسات اليونيسيف األخرى املتعلقة بحامية األطفال كام تنصح بها اليونيسيف
من وقت آلخر.

 22 1عىل املتعاقد اتخاذ جميع التدابري املناسبة ملنع االستغالل الجنيس أو االعتداء عىل أي شخص أو أي
من موظفيها أو غريهم من األشخاص الذين ميكن أن يكونوا مشرتكني مع املقاول ألداء أي خدمات مبوجب
العقد .لهذه األغراض ،سوف يعترب النشاط الجنيس مع أي شخص عمره أقل من مثانية عرش عاماً  ،بغض
النظر عن أي قوانني متعلقة باملوافقة ،استغالالً واعتداءا ً جنسياً عىل هذا الشخص .وباﻹضافة إىل ذلك،
ميتنع املتعاقد وتتخذ جميع التدابري املناسبة ملنع موظفيها أو األشخاص الذين يقومون بذلك من تبادل
املال والسلع والخدمات وتوفري العاملة أو أشياء أخرى ذات قيمة ،أو الخدمات الجنسية أو األنشطة أو
االنخراط يف أي من األنشطة الجنسية التي تكون استغاللية أو مهينة ألي شخص .يقر املقاول ويوافق عىل
أن أحكام هذا القانون تشكل بندا ً أساسياً يف العقد وأن أي إخالل بهذا التمثيل والضامن مينح الربنامج
القطري لألمم املتحدة حقاً يف إنهاء العقد فورا ً بعد إشعار املقاول ،دون أي مسؤولية عن رسوم اإلنهاء أو
أي مسؤولية أخرى من أي نوع.
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خدمة العقد ما ييل 22 0 :االستغالل الجنيس:

٩٨

4ز .بنود العقد

وتشري مبادئ رشاكة مفوضية شؤون الالجئني إىل مدونة قواعد السلوك التابعة ملفوضية شؤون الالجئني "إذ
تكرر تشجيع موظفي املفوضية للرشكاء عىل التمسك مبعايري املفوضية واالنضامم إىل موظفي املفوضية يف
التمسك بها".
يركز الجزء  6من مدونة قواعد السلوك عىل :الرتتيبات التعاونية مع كيانات غري تابعة لألمم املتحدة أو
األفراد (من نرشة )SG
 6 1عند الدخول يف ترتيبات تعاونية مع كيانات غري تابعة لألمم املتحدة أو األفراد ،عىل
املسؤولني املعنيني يف األمم املتحدة إبالغ تلك الكيانات أو األفراد عن معايري السلوك الواردة يف قسم
 ،3وتلقي تعهد مكتوب من تلك الكيانات أو األفراد عىل قبولهم بهذه املعايري.
 6 2إن فشل تلك الكيانات أو األفراد يف اتخاذ تدابري وقائية ضد االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس والتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بها أو اتخاذ إجراءات تصحيحية عند حدوث االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس أسباب إنهاء أي ترتيب تعاوين مع األمم املتحدة....
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االتفاقات امليدانية
الوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني
 9 1تلتزم األمم املتحدة وبرنامج األغذية العاملي بحامية الفئات الضعيفة من السكان يف األزمات
اإلنسانية ،مبا يف ذلك من االستغالل واالنتهاك الجنسيني .و من خالل الدخول يف اتفاق مع برنامج
األغذية العاملي ،يتعهد الرشيك املتعاون بااللتزام مبا ييل )1( :املعايري املنصوص عليها يف نرشة األمني
العام بالتدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ()ST / SGB / 2003/13
؛ ( )2أي معايري تشغيلية دنيا اعتمدت نتيجة لبيان االلتزام الخاص بالقضاء عىل اإلساءة واالنتهاك
الجنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة وغري العاملني يف األمم املتحدة يف  4كانون األول  /ديسمرب
 2006؛ ()3أي سياسة أخرى للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني أو املبادئ التوجيهية التي قد
يعتمدها برنامج األغذية العاملي ،وفقا ملا تم إخطار الرشيك املتعاون من جانب الربنامج من حني
آلخر.
 9 2يجب أن يضمن الرشيك املتعاون أن أفراده ووكالئه ومقاوليه يتفقون مع أعىل معايري السلوك
األخالقي .أي فشل من جانب الرشيك املتعاون يف اتخاذ تدابري وقائية ضد االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس والتحقيق يف االدعاءات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية سيشكل سبباً إلنهاء االتفاقية.
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٩٩

 8 1يضمن الرشيك املنفذ أيضً ا أنه:
أ .اتخاذ جميع التدابري املناسبة لحظر ومنع جميع أفعال االستغالل واالنتهاك الجنسيني الفعلية
واملهدد بها والتي تم محاولة القيام بها من قبل موظفيها أو أي أشخاص آخرين يتعاملون معها أو
هم تحت نظرها للقيام بأنشطة مبوجب هذا االتفاق ("املوظفون اآلخرون") .ألغراض هذه االتفاقية ،
يجب أن يتضمن تعريف االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس ما ييل:
 -1تبادل أي نقود أو سلع أو خدمات أو معاملة تفضيلية أو فرص عمل أو مزايا أخرى لصالح
أنشطة جنسية ،مبا يف ذلك املعاملة املهينة أو املذلة ذات الطابع الجنيس؛ استغالل وضعية الضعف أو
سلطة غري متكافئة أو الثقة لألغراض الجنسية والتدخل الجسدي ذي الطبيعة الجنسية سواء بالقوة
أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قرسية.
 -2االنخراط يف النشاط الجنيس مع شخص يقل عمره عن  18عا ًما ("الطفل") ،إال إذا كان
الطفل متزو ًجا قانون ًيا من املوظف املعني أو غريه من املوظفني وكان عمره فوق سن الرشد أو املوافقة
يف بلد جنسية الطفل ويف بلد املواطنة للموظف املعني أو غريه.
ب .منع موظفيه أو املوظفني اآلخرين بشدة من الخوض يف عالقات جنسية مع املستفيدين من
املنظمة الدولية للهجرة.
ج .إبالغ املنظمة الدولية للهجرة يف الوقت املناسب عن أي ادعاءات أو شكوك بشأن االستغالل
الجنيس ،والتحقيق واتخاذ التدابري التصحيحية املناسبة ،مبا يف ذلك فرض تدابري
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
الجنيس
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
ارتكب
الذي
الشخص
عىل
تأديبية
ّ
ّ
الجنيس يف جميع العقود الفرعية.
الجنيس واالنتهاك
د .التأكد من تضمني أحكام االستغالل
ّ
ّ
هـ .االلتزام بااللتزامات املذكورة أعاله يف جميع األوقات .يشكل عدم االمتثال لـ (أ) ( -د) سبباً
إلنهاء هذه االتفاقية فورا ً.

القراءة املتعلقة بالتعيينات الثابتة والتعيينات املؤقتة:
“أقبل مبوجب هذا التعيني الوارد وصفه يف هذه الرسالة ،رهناً بالرشوط املحددة فيه وتلك املنصوص
عليها يف النظامني األسايس واإلداري للموظفني وسياسات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )...( .كام أنني أعلن
رسمياً وأعد باحرتام االلتزامات التي تقع عىل عاتقي كام هو منصوص عليه يف النظامني األسايس واإلداري
للموظفني وسياسات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ".
قراءة قواعد املوظفني:
املادة العارشة :التدابري التأديبية :البند 1 10
ا .يجوز لألمني العام فرض إجراءات تأديبية عىل املوظفني الذين يتورطون يف سوء سلوك
ب .يشكل االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس سوء سلوك خطري
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اللغة املستخدمة يف عقود عمل املوظفني والقوى العاملة التابعة

١٠٠

4ز .بنود العقد

القراءة املتعلقة بالعقود الفردية املربمة مع املقاولني:
"من خالل التوقيع أدناه ،أقر أنا ،املقاول الفردي ،وأوافق عىل أنني قد قرأت رشوط هذا العقد ( )...وأنني قد قرأت
وفهمت وأوافق عىل اإللتزام مبعايري السلوك املنصوص عليها يف نرشات األمني العام  ST / SGB / 2003/13بتاريخ
 9أكتوبر  2003بعنوان "اللوائح املنظمة للحالة والحقوق والواجبات األساسية للموظفني املسؤولني اآلخرين بخالف
مسؤويل األمانة العامة والخرباء يف البعثة".
تستخدم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف مدونة قواعد السلوك الخاصة بها والتي يجب عىل جميع
املوظفني والقوى العاملة التابعة لها واملوظفني الفنيني املبتدئني التوقيع عليها :تنطبق املدونة عىل جميع
موظفي املفوضية الذين طُلب منهم التوقيع عليها .كام سيتلقى األشخاص الذين يشغلون عقدا ً من املستشارين
التابعني للمفوضية ومتطوعي األمم املتحدة واملتدربني الداخليني املدونة ويطلب منهم تأكيد امتثالهم ملعايريها
بقدر ما ينطبق عىل وضعهم .ستطلب املنظامت الحكومية وغري الحكومية ومن الرشكات التي تعمل من خالل
موظفيها لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تجعل املبادئ الواردة يف املدونة معروفة
لهؤالء األشخاص بطريقة مناسبة.
يعترب جميع موظفي املفوضية مسؤولني عن تشجيع ونرش مدونة السلوك وتعزيزها والرتويج لها ولديهم
أيضاً دور يف تنفيذ ورصد وتنفيذ معايريها.
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( )...يتحمل املدراء عىل جميع املستويات مسؤولية خاصة للتأكد من أن أولئك الذين يجيبونهم عىل دراية
بالقانون ،وللمساعدة يف تعزيز احرتام أحكامه .املدراء ،الذين يُتوقع منهم تقديم مثال (لحسن السلوك)،
مسؤولون أيضً ا عن إبالغ مبادئ املدونة إىل أولئك الذين نعمل معهم بغض النظر عن مدى ضعف العالقة
مع املفوضية أو مداها القصري .و يجب عىل املدراء كذلك التأكد من أن األشخاص الذين نخدمهم -
املستفيدين  -يعرفون مدونة السلوك الخاصة بنا ،وأن لديهم الفرصة لإلبالغ عن خروقات للقانون دون
خوف من االنتقام.
تذكر  OFADECعىل وجه التحديد مدونة قواعد السلوك يف عقد املوظفني .املادة  7تركز عىل الحامية من
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
تقوم أوفادك ( )OFADECعىل وجه التحديد بالتنصيص عىل مدونة قواعد سلوكها يف العقود التي تربمها
مع املوظفني.
و تركز املادة  7تركز عىل االستغالل الجنيس و االنتهاك الجنيس.
 .7منع ومعارضة واإلبالغ ومكافحة أي استغالل أو اعتداء تجاه األشخاص املستفيدين من برامج أوفادك
( )OFADECواملجتمعات املضيفة واملوظفني.
املادة " :7أتعهد بعدم إساءة استخدام السلطة أو التأثري الذي لدي مبوجب منصبي عىل حياة و رفاهية األشخاص
الذين املستفيدين من برامجنا .لن أقوم أبدا بطلب أي خدمات أو مزية من األشخاص املستفيدين من برامج
أوفادك ( )OFADECيف مقابل الحامية أو املساعدة .ألن أقوم ابدا بانشاء عالقات استغالل  -جنيس وعاطفي
ومايل أو له عالقة بالعمل  -مع أشخاص مستفيدين من برامج أوفادك ( .)OFADECوإذا ما حدث و كنت
منخرطا مع أحد املستفيدين يف عالقة من هذا القبيل أعتربها بالرتايض وليست من قبيل االستغالل ،فاين أتحدث
بشأنها مع مديري و أطلب منه املشورة ،مع العلم أنه سيتم التعامل مع املسالة بالرسية املنشودة .سأترصف
مبسؤولية عند القيام بتوظيف أو تشغيل أشخاص مستفيدين من برامج أوفادك ( )OFADECللقيام بخدمات
خاصة .يقع عىل عاتقي التزام بتقديم تقرير متكوب إىل مديري بشأن طبيعة ورشوط هذا العمل" .
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املنظمة الدولية للهجرة
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
أصدرت املنظمة الدولية للهجرة لتوها تعليامتها اإللزامية للحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجديدة حول سياسات وإجراءات منع االستغالل الجنيس واإلساءة واالستجابة لهام:
"يتم تطبيق التعليامت عىل جميع األشخاص املوظفني أو العاملني يف املنظمة الدولية للهجرة يف جميع
أنحاء العامل ،سواء املعينني دوليًا أو محليًا  ،برصف النظر عن نوع العقد أو مدته  ،مبا يف ذلك املتدربون
واملوظفون واملستشارون واملراقبون واألشخاص الذين لديهم عقود ساعية .لغرض التعليامت  ،يشمل
مصطلح "املوظفني" جميع هؤالء األشخاص" )...( .
تنص معايري  ، 5 42الصادرة عن املنظمة الدولية للهجرة ( )IN / 15 / Rev.1عىل ما ييل :عىل موظفي
املنظمة الدولية للهجرة تقديم املساعدات والخدمات اإلنسانية بطريقة تحرتم حقوق املستفيدين
وتعززها .و لهذا السبب وألنه يوجد يف كثري من األحيان تباين متأصل ومهم يف السلطة التفاعلية بني
املوظفني واملستفيدين ،ال تشجع املنظمة الدولية للهجرة بشدة املوظفني عىل إقامة أي عالقات جنسية
مع املستفيدين.
باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل موظفي املنظمة الدولية للهجرة حامية املستفيدين من االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس .تحظر األنشطة الجنسية االستغاللية مع املستفيدين متاماً .و من أجل حامية السكان
األكرث ضعفاً وضامن سالمة أنشطة املنظمة الدولية للهجرة ،يجب اتباع املعايري املحددة التالية:

ال يقصد من األفعال املذكورة أعاله أن تكون قامئة شاملة .وتشكل األفعال املذكورة أعاله باإلضافة إىل أنواع
أخرى من السلوك االستغاليل أو امليسء جنسياً سوء سلوك خطري ،وهي عىل هذا األساس ،أسباب التخاذ
إجراءات تأديبية ،مبا يف ذلك الفصل الفوري.
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أ .يحظر تبادل األموال أو العاملة أو السلع أو املساعدة أو الخدمات ملامرسة الجنس ،مبا يف ذلك
التحرش الجنيس أو غريه من أشكال السلوك املهني أو املذل أو االستغاليل.
ب .يحظر النشاط الجنيس مع األطفال (األشخاص الذين تقل أعامرهم عن  ، )18بغض
النظر عن سن املوافقة أو سن الرشد محليا .االعتقاد الخاطئ عن عمر الطفل ال يعد دعذرا مقبوال
 .ﻻ ينطبق هذا اﻟﺣظر إذا كان ﻣوظف اﻟﻣﻧظﻣﺔ الدولية للهجرة ﻣﺗزوجا قانونياً مع ﺷﺧص دون ﺳن
ﻋﺎﻣﺎ ولكن ﻓوق ﺳن الرشد أو املوافقة ﻲﻓ كل ﻣن جنسية دولة ﻣوظف اﻟﻣﻧظﻣﺔ الدولية للهجرة و
ً 18
وجنسية دوﻟﺔ اﻟزوﺟﺔ.
ج .تحظر العالقات الجنسية بني املوظفني الذين يقدمون خدمات صحية مهنية مبارشة
للمستفيدين واملستفيدين.
د .يحظر استخدام خدمات البغايا أو املشتغالت بالجنس ،برصف النظر عن الوضع القانوين
للبغاء يف قوانني البلد املوطن ملوظفي املنظمة أو مراكز العمل التابعة لها .و ميتد هذا الحظر إىل
استخدام الدعارة خارج ساعات العمل ،مبا يف ذلك أثناء الراحة والتعايف إجازة زيارة الوطن.

١٠٢

4ز .بنود العقد

الجنيس أيضً ا لغة محددة بشأن
الجنيس واالنتهاك
تتضمن التعليامت اإلجبارية للحامية من االستغالل
ّ
ّ
توظيف وإدارة امللفات الشخصية:
" .36كجزء من عملية فحص املتقدمني لشغل وظائف يف املنظمة الدولية للهجرة ،يقوم قسم
إدارة املوارد البرشية بالتشاور مع أصحاب املصلحة اآلخرين مبا ييل:
ا .مطالبة املتقدمني بالتصديق عىل ما إذا كان لديهم أي إجراء تأديبي مفروض عليهم بسبب
سوء السلوك (مبا يف ذلك االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس) ؛
ب .اسأل املحكمني ما إذا كان املرشح موضوع أي تدبري تأديبي لسوء السلوك (مبا يف ذلك
االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس) ؛
ج .إنشاء آلية لفحص املرشحني ملناصب املنظمة الدولية للهجرة لسوء السلوك يف املايض (مبا
يف ذلك مبا يف ذلك االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس).
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 - 38تضمن شعبة إدارة املوارد البرشية تسجيل جميع التدابري التأديبية أو التدابري البديلة التي
ت ُفرض مبوجب أو نتيجة للتوجيه الحايل عىل الفور يف امللفات أو امللفات اإلدارية ذات الصلة".

هل تحتاج دعامً إضافياً؟
يقدم فريق املهام التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعني باملساءلة ضد السكان املترضرين
والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني خدمة مكتب املساعدة لتبادل املعلومات وأفضل املامرسات،
فضالً عن دراسات الحالة واإلرشادات اإلضافية التي تناسب االحتياجات املحددة .ال ترتدد يف االتصال بنا:
helpdesk-aap-psea@unhcr.org
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١٠٣

عينة من �سرية اللغة

نظام املوظفني والنظام األسايس ملوظفي األمم املتحدة :نرشة األمني العام ST / SGB / 2014/1
يناير )2014

( 1كانون الثاين /

املادة األوىل :املهام والواجبات واالمتيازات
املادة  :1.2الحقوق وااللتزامات األساسية للموظفني
الحقوق والواجبات العامة:
1.1عىل جميع املوظفني مامرسة أقىص درجات الرسية فيام يتعلق بجميع املسائل املتعلقة باألعامل الرسمية .ال يجوز
لهم االتصال بأي حكومة أو كيان أو شخص أو أي مصدر آخر وتقديم معلومات معروفة لهم بسبب منصبهم
الرسمي الذي يعرفون أو كان يجب عليهم معرفة أنه مل يتم اإلعالن عنه ،باستثناء ما هو مالئم يف سياق واجباتهم
العادية ،أو بإذن من األمني العام .هذه االلتزامات ال تتوقف عند الفصل عن الخدمة.

الهيئة الطبية الدولية :مدونة السلوك واألخالقيات (فرباير )2016
معلومات رسية وخصوصية:
تعترب املعلومات الحساسة مثل املعلومات املتعلقة باملوظف واملستفيد واملعلومات حول الجهات املانحة الطبية الدولية أو العقود
أمثلة عىل املعلومات الرسية .و يجب الحفاظ عىل رسية املعلومات املوكلة إليك من قبل الهيئة الطبية الدولية واملستفيدين
والرشكاء التجاريني اآلخرين .كام نلتزم أيضً ا بقوانني خصوصية البيانات الكثرية حول العامل .و نحن نعتمد عليك يف املساعدة عىل
احرتام الخصوصية من خالل الوصول إىل بيانات املوظف الرسية فقط مع املوافقات املناسبة وعىل أساس الحاجة إىل املعرفة وعدم
تكرار أو مناقشة املعلومات مع أي شخص مل تتم املوافقة عىل اطالعه عىل مثل هذه املعلومات .للمزيد من املعلومات ،راجع سياسة
"الرسية واملسائل املتعلقة باملمتلكات".
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ال ينتهي التزامك بتعاملك مع املعلومات برسية عندما تغادر الهيئة الطبية الدولية .وعند إنهاء عملك أو أي ارتباط آخر مع الهيئة
الطبية الدولية ،يجب عليك إعادة كل ما يخص الهيئة الطبية الدولية مبا يف ذلك جميع املستندات واملواد األخرى التي تحتوي عىل
معلومات الهيئة الطبية الدولية واملستفيدين الرسية.

١٠٤

4ح .تعميم قائمة مراجعة احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

4ح .تعميم قائمة مراجعة احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك
اجلن�سي :تدقيق منظمتك باالعتماد على معايري الت�شغيل الدنيا
التابعة للجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
حدد إىل أي مستوى قامت منظمتك بتنفيذ كل من الركائز أدناه.
ضع عالمة عىل العمود املناسب إىل اليمني مع وضع عالمة تشري إىل:

أ .نفذت
ب .نفذت جزئياً
ج .مل تنفذ
د .ال أعلم

الركيزة األوىل  :اإلدارة والتنسيق:
•وضع سياسات فعالة وتنفيذها
•الرتتيبات التعاونية
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
•قسم مخصص  /قائم بالتنسيق ملتزم بالحامية من االستغالل
ّ
ّ
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أ
1

الجنيس،
الجنيس واالنتهاك
توجد سياسة تنص عىل معايري السلوك ،مبا يف ذلك أعامل االستغالل
ّ
ّ
وتوجد خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة.

2

تم نقل السياسة  /معايري السلوك إىل املوظفني الحاليني واإلدارة العليا (عىل مستوى املقر الرئييس
واملستوى امليداين) يف مناسبات متكررة (مثل التحريض ودورات التدريب لتجديد املعلومات).

3

تدرج نرشة األمني العام ( )ST / SGB / 2003/13أو مدونات قواعد السلوك املعنية يف رشوط
العقد العامة.

4

توجد إجراءات للحصول عىل موافقة خطية من الكيانات أو األفراد الذين يدخلون يف ترتيبات
الجنيس واالنتهاك
تعاونية مع الوكالة التي تدرك أنها ستلتزم مبعايري سياسة الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس وستلتزم بها.
ّ

5

تتحمل اإلدارة  /جهة التنسيق املسئولية الكاملة عن تطوير وتنفيذ سياسة وأنشطة الحامية من
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ

6

7

8

يتعني عىل اإلدارة املسؤولة  /جهة التنسيق تقديم تقارير منتظمة إىل اإلدارة العليا عن التقدم الذي
الجنيس من خالل جهة التنسيق العليا بشأن
الجنيس واالنتهاك
تحرزه بشأن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس مبسؤولية
الجنيس واالنتهاك
يضطلع املوظفون الذين يتعاملون مع الحامية من االستغالل
ّ
ّ
الجنيس يف وصف وظيفتهم وتقييم األداء أو ما
الجنيس واالنتهاك
رسمية عن الحامية من االستغالل
ّ
ّ
شابه.
الجنيس والوقت املخصص
الجنيس واالنتهاك
منظم عىل الحامية من االستغالل
لقد تلقوا تدري ًبا
ً
ّ
ّ
الجنيس يتناسب مع حجم التنفيذ املطلوب يف ظل الوضع
واالنتهاك
الجنيس
االستغالل
للحامية من
ّ
ّ
الحايل للمنظمة.

ب

ج

د
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الركيزة الثانية :املشاركة مع السكان املحليني ودعمهم
•التواصل الفعال والشامل من املقر الرئييس إىل امليدان بشأن التوقعات بخصوص رفع وعي املستفيدين عن الحامية من االستغالل
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
•آليات فعالة للشكاوى املجتمعية مبا يف ذلك مساعدة الضحايا.
أ
1

قد أبلغ املقر الرئييس بالتفصيل عن التوقعات املتعلقة بجهود التوعية املستفيدة من الحامية من
الجنيس (مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة مبعايري السلوك واإلبالغ الخاصة
الجنيس واالنتهاك
االستغالل
ّ
ّ
باملنظمة).

2

ﻗﺎم اﻟﻣﻘر الرئييس بتوزيع أﻣﺛﻟﺔ عىل أدوات وأدوات التوعية اﻟﻲﺗ ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻧﺷطﺔ توعية
املستفيدة.

3

يحث املقر الرئييس مكاتبه امليدانية عىل املشاركة يف آليات الشكاوى املجتمعية التي تم تطويرها
وتنفيذها بشكل مشرتك من قبل مجتمع اإلغاثة الذي تم تكييفه مع املواقع املحددة.

4

هناك إرشادات مقدمة إىل امليدان حول كيفية تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعية لضامن
تكييفها مع السياق الثقايف مع الرتكيز عىل املشاركة املجتمعية.

5

توجد آلية لرصد ومراجعة آلية الشكوى.

6

كتبت املنظمة إرشادات بشأن توفري مساعدة الضحايا.

ب

ج

د
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الركيزة الثالثة :الوقاية
•التوظيف الفعال وإدارة األداء.
الجنيس بني األفراد.
الجنيس واالنتهاك
•إنشاء آليات فعالة وشاملة لضامن زيادة الوعي باالستغالل
ّ
ّ
أ
1

تتأكد املنظمة من أن جميع املرشحني ملزمني بالتوقيع عىل مدونة السلوك قبل عرض العقد.

2

تلتزم كل منظمة بتحسني نظام مراجعتها والتدقيق يف سوء الترصف السابق.

3

تشمل عمليات اإلرشاف وتقييم األداء االلتزام باملشاركة يف تدريبات قواعد السلوك (أو ما شابه)
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
التي تشمل الحامية من االستغالل
ّ
ّ

ب

ج

د
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4ح .تعميم قائمة مراجعة احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي

4

تشمل تقييامت األداء لإلدارة العليا االلتزام بإيجاد والحفاظ عىل بيئة متنع االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس وتشجع عىل تنفيذ  ST / SGB / 2003/13أو مدونة السلوك.

5

يتلقى املوظفون التدريب السنوي لتجديد املعلومات حول معايري السلوك  ،والتعرف عىل آلية
تقديم الشكاوى والتقارير عن سوء السلوك وآثار انتهاك هذه املعايري.

6

الجنيس) يشكل
الجنيس واالنتهاك
التدريب عىل سوء السلوك (عىل وجه التحديد ذكر االستغالل
ّ
ّ
جزءاً من عملية االستقراء.

7

يدرك املوظفون التزامهم باإلبالغ عن سوء السلوك ويدركون أنه تم وضع سياسة للحامية من
االنتقام .

الركيزة الرابعة :االستجابة

• الشكاوى الداخلية وإجراءات التحقيق يف املكان

امللحق 4

أ
1

توجد إجراءات كتابية بشأن التعامل مع الشكاوى/التقارير من املوظفني أو املستفيدين.

2

يتم إبالغ املوظفني عىل أساس منتظم بكيفية تقديم الشكوى  /التقرير وإجراءات التعامل معها.

3

إجراءات التشغيل القياسية للتحقيق أو ما يعادلها الصادرة واملستخدمة لتوجيه مامرسة التحقيق.

4

يتم إجراء التحقيقات من قبل مهنيني ذوي خربة ومؤهلني و مد ّربني أيضً ا عىل تحقيقات حساسة
الجنيس.
الجنيس واالنتهاك
مثل ادعاءات االستغالل
ّ
ّ

5

تبدأ التحقيقات يف غضون  3أشهر وتتم مشاركة املعلومات املتعلقة بالخروج مع مقدم الشكوى.

6

أدت الشكاوى الجوهرية إىل اتخاذ إجراءات تأديبية أو عواقب تعاقدية ،وإذا مل يكن األمر كذلك،
فإن الكيان قادر عىل تربير سبب عدم ذلك.

ب

ج

د
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4ط.

١٠٧

منوذج ا�ستبيان الآراء العام
التوا�صل مع ال�ضحية�/صاحب ال�شكوى

تاريخ تقديم الشكوى إىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية:
تاريخ أول إتصال لـ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مع الضحية  /مقدم الشكوى:

الخدمات:
هل متت إحالة الضحية  /مقدمة الشكوى للحصول عىل خدمات املساعدة؟ نعم  /ال
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،أي مام ييل:
األمــــن
طبـــــي
قانوين
الصحة النفسية  /نفسية اجتامعية

التاريخ ؛
التاريخ ؛
التاريخ ؛
التاريخ ؛

املعلومات التي يتم إبالغها إىل الضحية  /مقدم الشكوى قبل إحالتها للحصول عىل املساعدة:

تعليقات إضافية:

التاريخ

امللحق 4

املعلومات التي قدمها :االسم ؛ وكالة
اإلبالغ عن رضا الضحية  /مقدم الشكوى باإلحالة والخدمات املقدمة:
رايض للغاية
رايض
ميكن أن تحسن
غري رايض

تاريخ:

١٠٨

4ط .منوذج ا�ستبيان الآراء العام

اإلحالة إىل الوكالة:
التاريخ :أحالت آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الشكوى إىل الوكالة:
تاريخ إخطار آلية تقديم الشكاوى املجتمعية الضحية  /الشايك:
املعلومات التي يتم إبالغها إىل الضحية  /مقدم الشكوى وقت إحالة االدعاء إىل وكالة التحقيق:

تاريخ:

املعلومات التي قدمها :االسم ؛ وكالة
أقرت الوكالة باستالم االدعاء :التاريخ  /اسم الوكالة
الضحية  /مقدم الشكوى الذي تم إبالغه باستالم:
تاريخ:

حسب الوكالة ؛

بواسطة آلية تقديم الشكاوى املجتمعية؛

امللحق 4

اتصاالت الوكالة مع الضحية  /مقدم الشكوى (إذا كانت معروفة) :قد تشمل :متى /مــا إذا كــان قد بــدأ التحقيق
أم أن الشكوى قــد تــم تحديدها عــى أســـاس غــر كــاف للميض قــدمــا ؛ متى انتهى التحقيق ؛ نتائج التحقيق

أبلغ الضحية  /املشتيك عن رضاه عن معالجة الشكوى :التاريخ
رايض للغاية
رايض
ميكن أن تحسن
غري رايض
تعليقات إضافية:
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١٠٩

املتابعة:
أي متابعة االتصاالت مع الضحية/الشكوى :التاريخ

املعلومات التي قدمها :االسم ؛ وكالة

أي متابعة االتصاالت مع الضحية/الشكوى :التاريخ

املعلومات التي قدمها :االسم ؛ وكالة

أي متابعة االتصاالت مع الضحية/الشكوى :التاريخ

امللحق 4

املعلومات التي قدمها :االسم ؛ وكالة

١١٠

4ي .ر�صد اال�ستبيانات

4ي .1ا�ستبيانات الر�ضا والت�صور العام
تتمثل إحدى طرق تتبع نظرة املجتمعات ورضاها عن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية مع مرور الوقت يف استخدام استبيان بشأن الرضا أو
التصور .فالعينة املستخلصة أدناه مستمدة من استبيان للتصور تم استخدامه يف قطاع العمل اإلنساين ويسمى الصوت التأسييس.
و تعتمد املنهجية عىل طرح عدد محدود من األسئلة عىل عينة كبرية من السكان من أجل تحديد األمناط يف االستجابة .و مل يتم تصميم هذه
االستبيانات الصغرية لتوفري فهم متعمق ملستوى الرضا العام للسكان املستهدفني يف قضية أو خدمة ما .و ميكن أن تشري نتائج االستبيان
إىل وجود مشاكل قد تكون موجودة ولكنها قد ال تكشف عن سبب محدد ولذلك يجب استخدامها مع أدوات مراقبة وتقييم نوعية وك ّمية
أخرى لتقديم برنامج أكرث فعالية.
يقرتح الصوت التأسييس إنشاء خليط من خمسة أسئلة يتم اختيارها من أربع فئات للحصول عىل فهم واسع لتجارب املستجيبني واملواقف
تجاه القضية التي تم مسحها .و لهذا الغرض ،فإن القضية التي يتم تقييمها هي األهمية التي تم مالحظتها وفعالية آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية.

�أ�سئلة حمتملة

الفئة

جودة الخدمة

أسئلة حول توقيت وجودة
وأهمية الخدمات املقدمة

الجنيس
•ما مدى مالءمة جلسات التوعية حول الحامية من االستغالل
ّ
الجنيس بالنسبة لك؟
واالنتهاك
ّ
•إىل أي مدى ميكن آللية الشكاوى الوصول إليك وإىل اآلخرين يف
منطقتك؟
•إذا كنت قد ساعدت أدخل اسم العيادة  /الخدمات الصحية يف املوقع
يف املايض  ،فام مدى فائدة خدمتهم؟

جودة العالقة

أسئلة حول الثقة والكفاءة
واالستجابة ملمثيل آلية
تقديم الشكاوى املجتمعية

•هل لديك ثقة يف القامئني بالتنسيق يف آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
•هل يعاملك القامئني بالتنسيق ﻲﻓ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية
ﺑﻟطف وكرامة واﺣﺗرام أﺛﻧﺎء أﻧﺷطﺔ التوعية؟
•هل تشعر بالحرية لطرح األسئلة والقول ما رأيك؟
•هل ﺗﻌﺗﻘد أن آلية تقديم الشكاوى املجتمعية ستستجيب بشكل ٍ
ﻣرض
ﻟﻣﻼﺣظﺎﺗك وﺗﻌﻣل عليها؟

النتائج

األسئلة التي تستثري
تصورات املستفيدين عام
يحدث اليوم يف الحامية
الجنيس
من االستغالل
ّ
الجنيس
واالنتهاك
ّ
والتنبؤات حول كيفية
تأثري آلية تقديم الشكاوى
املجتمعية عىل املستقبل

•هل تشعر أن هناك تغريات حقيقية ومفيدة تحدث يف حياتك
ومجتمعك بسبب آلية تقديم الشكاوى املجتمعية؟
•هل ﺗﻌﺗﻘد أن هناك مزيداً ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟذي يجب القيام به ﺑﺷﺄن الوقاية
ﻣن االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وﻣﺳﺎﻋدة الضحايا؟
•هل تعتقد أنك ستفعل أي يشء بشكل مختلف بعد حضور جلسة
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
التوعية الخاصة بالحامية من االستغالل
ّ
ّ

امللحق 4

أهمية اآللية

األسئلة تثبت أهمية
أو مالءمة آلية تقديم
الشكاوى املجتمعية
للمدعى عليه

الرتتيب من  - 1ال عىل اإلطالق إىل  5للغاية
•ما مدى أهمية الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بالنسبة
لك؟
•ما مدى أهمية معرفتك بكيفية ترصف املوظفني العاملني يف املجال
اإلنساين؟
•ما مدى أهمية معرفتك مبكان وكيفية تقديم الشكاوى  ،مبا يف ذلك
الشكاوى املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس؟

http://feedbackcommons.org/sites/default/file/constituent_voice_technical_note_2015_v1.1.pdf.
يرجى الرجوع إىل قسم املنهجية يف هذه املذكرة الفنية ملعرفة املزيد عن مراحل جمع البيانات وتحليلها ملثل هذه االستبيانات .
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4ي.2

١١١

االستبيانات العامة للمعرفة واملواقف واملامرسات (")"KAP
(تقييم املعرفة األسايس)

الأهداف الرئي�سية لإجراء هذا التقييم هي:
•تقييم معرفة املجتمعات املحلية ملعايري السلوك للعاملني يف املجال اإلنساين ال سيام فيام يتعلق باالستغالل واالنتهاك الجنسيني
•تقييم معرفة املجتمعات املحلية بكيفية وأين ميكن اإلبالغ عن حوادث االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
•تحديد خط األساس ملقارنة تأثري الربنامج ضد استطالع املعرفة العامة ،واملوقف ،واملامرسات الالحق بعد بدء أنشطة التوعية

املنهجية:
ميكن للتقييم استخدام تصميم الدراسة الكمية املستعرضة مبنهجية أخذ العينات املنهجية .سيحتاج املق ّيمون إىل تحديد منطقة املسح
وحساب حجم العينة من خالل صيغة حساب حجم العينة القياسية باإلضافة إىل تحديد منهجية طلب املعلومات ،أي من خالل مناقشات
مجموعات الرتكيز أو املقابالت الفردية.
املتغريات التي تهدف تقييمها هي:
•النسبة املئوية ألفراد املجتمع الذين لديهم معرفة أساسية باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
الجنيس
الجنيس واالنتهاك
•النسبة املئوية ألفراد املجتمع الذين يعرفون مكان اإلبالغ عن حوادث االستغالل
ّ
ّ
ويرد أدناه مثال عىل االستبيان املنظم املستخدم لجمع املعلومات من أعضاء املجتمع من خالل املقابالت املنظمة مع أرس مختارة .ينبغي
تكييف االستبيان مع سياق البلد  /املوقع  /آلية تقديم الشكاوى املجتمعية املحدد.

امللحق 4

١١٢

4ي .ر�صد اال�ستبيانات

ا�ستبيان:
املوافقة :قبل املتابعة ؛ اختيار مستجيب واحد مؤهل بشكل عشوايئ من األرسة املعينة
"اسمي _____________ من اسم منظمتك أنا أجمع املعلومات املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس .أود التحدث معك
حول هذا األمر  ،إذا كنت مرتا ًحا ملناقشة هذه املسألة .سوف تستغرق املقابلة حوايل  10دقائق .ستبقى جميع املعلومات التي تقدمها رسية
للغاية.
هل يل أن أبدأ؟

إذا تم منح اإلذن  ،استمر

اسم الشخص الذي يجري املقابلة_____________:

امللحق 4

 .1اخللفية
01

تاريخ املقابلة

02

وقت بدء املقابلة

03

وقت انتهاء املقابلة

04

رقم األرسة

05

املنطقة الجغرافية

06
07

جنس املستجيب
عمر املستجيب (بالسنوات)
كم عمرك؟
منذ متى وأنت تعيش هنا؟

08

 ........... .1ذكر
 ........... .2أنثى

.1
.2
.3
.4

...........
...........
...........
...........

أقل من  6أشهر
أكرث من  6أشهر ،أقل من سنة
سنة أو أكرث لكن أقل من سنتني
سنتني وأكرث

امللحق  - 4العينات والنماذج

١١٣

 .1املعرفة املتعلقة باال�ستغالل و االنتهاك اجلن�سيني

10

هل تعرف ما هو االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس؟

 ........... .1نعم
 ........... .2ال
 ........... .3ال أعرف

11

هل ميكن أن تعطيني مثاالً عىل االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس؟ (ال تقرأ خيارات
اإلجابة بصوت مرتفع ؛ ضع دائرة حول ما إذا كان
هناك أي مام ييل)

12

هل هذه مسألة تهمك يف هذا املخيم  /املجتمع
املحيل؟

العالقات مع املستفيدين دون سن  81سنة
منافع نقدية ملامرسة الجنس
العالقات بني الطالب واملعلمني يف املدرسة
العالقات مع عامل املساعدات اإلنسانية يف وضع املساعدة
العالقات لصالح املأوى
إلخ…

13

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،ما هي أنواع حوادث
االستغالل واالنتهاك الجنسيني التي تهتم بها أكرث
يف هذا املجتمع؟

14

أين تعتقد أن حاالت االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس هذه ميكن أن تحدث؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6

15

ما هو مصدر معلوماتك األسايس عن قضايا
االستغالل الجنيس يف هذا املعسكر؟

 ........... .1املرافق الصحية مراكز املرأة
 ........... .2حملة جامهريية جلسات
 ........... .3وسائل اإلعالم اإللكرتونية  /أجهزة الراديو
 ........... .4من خالل الوعي
 ........... .5خلق
 ........... .6اآلخرين (حدد)

16

هل شاركت يف أي أحداث توعية حول االستغالل
الجنيس منذ قدومك إىل القرية
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
 /املنطقة  /املخيم؟

 ........... .1نعم
 ........... .2ال
 ........... .3ال أعرف

 ...........يف املدرسة
...........يف السوق
...........يف املنزل
...........يف مركز توزيع الغذاء
...........يف نقاط املياه
...........أي مكان آخر

امللحق 4

09

هل أنت عىل علم بأن موظفي املنظامت
اإلنسانية لديهم معايري للسلوك؟

 ........... .1نعم
 ........... .2ال
 ........... .3ال أعرف

١١٤
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اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
 .3التبليغ عن اال�ستغالل
ّ
ّ
17

18

إذا كنت تشك  /شاهدت  /تعرضت لالستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس  ،ماذا ستفعل؟
(إذا كانت اإلجابة "ال أعرف"  ،تخطى )Q.18

.1
.2
.3
.4

هل تعرف أين تبلغ عن اإلساءات؟
(إذا كان الجواب ال  ،تخطى )Q.19

 ........... .1نعم
 ........... .2ال

إذا كان نعم  ،أين  /إىل من؟

أسامء مختلفة
 ........... .1املنظامت
........... .2أسامء قنوات ألية تقديم الشكاوى
املجتمعية (حدد)
........... .2أخرى (حدد)

هل تشعر أن لديك معرفة كافية ألين وكيف
تبلغ عن االستغالل واالنتهاك الجنيس يف هذا
املجتمع؟...

 ........... .1نعم
 ........... .2ال
 ........... .3ال أعرف

19

20

...........
...........
...........
...........

ال يشء
سأبلغ عن الحالة
ال أعرف ماذا أفعل
غري ذلك (حدد)

اجلن�سي
اجلن�سي واالنتهاك
 .4تقدمي اخلدمات املتعلقة باال�ستغالل
ّ
ّ

امللحق 4

17

18

حسب رأيك ،هل يتلقى الناجون من االستغالل
الجنيس الخدمات  /الدعم من
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
أي منظمة تقوم بخدمات تقديم الدعم؟
ما هي الخدمات املتاحة للناجني من االستغالل
الجنيس؟ (ال تقرأ خيارات
الجنيس واالنتهاك
ّ
ّ
اإلجابة بصوت عال؛ ضع دائرة حول ما إذا كان
هناك أي مام ييل)

 ........... .1نعم
 ........... .2ال
 ........... .3ال أعرف
.1
.2
.3
.4
.5

...........
...........
...........
...........
...........

شكـرا ً لـك !

طبية
قانونية
السالمة  /األمن
نفسية و اجتامعية
مواد
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منصـة التقاريـر
املشرتكــة

امللحق  - 5من�صة التقارير امل�شرتكة

١١٧

ملحة عن منصة التقارير املشرتكة
منصة التقارير املشرتكة هي أداة للرصد والتقييم تم إنشاؤها عن طريق املرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عن آليات
الشكاوى املجتمعية للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس بني الوكاالت وهي متوفرة ليتم تجربتها يف مواقع ميدانية إضافية.
املنصة هي قاعدة بيانات تستعمل لتسجيل ورصد جميع الشكاوى الواردة وإحالة الناجني اىل مقدمي خدمات املساعدة وإحاالت اإلدعاءات
إىل وحدات التحقيق حول االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس وردود الفعل إىل الناجني.
تسمح املنصة آللية الشكاوى املجتمعية بتوحيد عملية جمع البيانات وتنظيم الحاالت  1وتحديثها عند ظهور معلومات جديدة .كام تراقب
منصة التقارير املشرتكة فعاليات رفع الوعي لكل من املوظفني واألعضاء املترضرين من املجتمع وتسجل املعلومات التي تم جمعها حول
تأثريها عىل املعرفة وتغيري السلوك.

منصة التقارير املشرتكة هي أداة للرصد والتقييم تم إنشاؤها من
أجل ملرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عن آليات
الشكاوى املجتمعية للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس.

يتم ضامن الرسية عن طريق الحامية بكلامت املرور الرسية – ففقط املرصح
لهم من املستخدمني ميكنهم الوصول إىل البيانات الحساسة وقد يقرر مدير
املوقع وحده من يتم منحه حق الوصول.
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ،اﻤﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ وقعت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ من خالل
آلية الشكاوى املجتمعية ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ املوظفينباتجاهات مرئية الماكن وقوع
الحوادث وبالتايل ميكن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ عن طريق اﻟمداﺧﻼت اﻤﻟﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
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يرسد هذا الجدول الشكاوى املبلغ عنها مبا فيه التواريخ ومستوى األولوية
وطرق اإلبالغ واملوقع .و مبجرد النقر عىل كل شكوى ستتضح جميع تفاصيل
الشكوى.
 1الصور املعروضة هنا هي من عرض توضيحي  -ال متثل أي من الحاالت املصورة شكاوى حقيقية.

١١٨

ملحة عن من�صة التقارير امل�شرتكة

تسجيل الشكوى :منوذج التعهد املوحد
يحتوى منوذج تسجيل الشكوى عىل الحقول التالية:

معلومات عامة :تاريخ الت�سجيل  ،م�ستوى الأولوية  ،طريقة الإبالغ  ،نوع
ال�شكوى  ،موقع  /ا�سم مقدم ال�شكوى  ،وتفا�صيل االت�صال
تفاصيل الناجي :ا�سم الناجي  ،رقم الهوية  ،املوافقة /الر�ضا  ،العمر،
عاما،
اجلن�س  ،معلومات االت�صال اخلا�صة بالوالدين �إذا كان �أقل من ً 18
واجلن�سية  ،وعوامل ال�ضعف للناجي
تفاصيل الحادث :تاريخ احل��ادث  ،الوقت  ،و�صف موجز عن احلادثة،
وا�سم ومعلومات االت�صال بال�شاهد
املشكو به (املتهم) :اال�سم ،الوكالة ،قطاع العمل ،امل�سمى الوظيفي،
العنوان ،العمر ،الو�صف اجل�سدي واجلن�س
األمن  /السالمة :التدابري الأمنية املطلوبة  ،التدابري الأمنية املتخذة،
الوكالة امل�س�ؤولة عن �ضمان خطة ال�سالمة  ،الناجي على علم باخلدمات
املتاحة ،وامل�ساعدة املقدمة (الطبية  ،القانونية  ،ال�صحة-النف�سية /
النف�سية � ،سبل العي�ش)
تفاصيل اإلحالة :التاريخ  /الوقت الذي مت �إحالة الناجي �إىل اخلدمات
ومقدميها ،التاريخ  /الوقت الذي مت �إحالة الإدعاء �إىل الوكالة  ،وحالة الق�ضية
ردود الفعل  /الرضا :التاريخ  /الوقت الذي �أعطيت ردود الفعل للناجي  ،هل مت تقدمي ردود فعل عن احلالة ،من قدم ردود
الفعل  .،ر�ضا الناجني من �آلية ال�شكاوى  ،وباخلدمة املقدمة  ،و�أي مالحظات حول احلالة باال�ضافة اىل التعليقات الإ�ضافية
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ال يلزم ملء جميع الحقول  -من املمكن إنشاء السجل مبعلومات محدودة فقط.

تقدم شاشة تفاصيل الشكوى ملحة عامة عن جميع التفاصيل املسجلة باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة بردود الفعل والرضا.

ملحق 6

قائمة أفضل
املمارســات

امللحق  - 6قائمة �أف�ضل املمار�سـات

١٢١

قامئة أفضل املامرسات
موجودة يف امللحقات
الوثائق املرجعية
الرئيسية

•النرشة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة بشأن التدابري الخاصة للحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس ()2003
•بيان االلتزام بالقضاء عىل االستغالل
واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفي
األمم املتحدة وغري املوظفني ()2006
•معايري تشغيل الحد االدىن من اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس ()2012
• بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت بشأن الحامية من االستغالل
واالنتهاك الجنسيني ()2015
•اإلجراءات القياسية العاملية املوحدة
الخاصة بالتعاون بني الوكاالت حول
آليات الشكاوى املجتمعية ()2016

موجودة على االنرتنت (انقر لتجد الرابط)
•مبادئ توجيهية لتنفيذ املعايري التشغيلية الدنيا
للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
•التحديات والخيارات لتحسني عمليات التوظيف
يف سياق الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس من قبل موظفينا ()2013
•املبادئ التوجيهية من اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت لدمج مداخالت العنف القائم عىل النوع
االجتامعي يف العمل اإلنساين ()2015
•موجز املامرسات لعام  2012الصادر عن اللجنة
•الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن آليات الشكاوى
املجتمعية
• تقرير مؤمتر  PAHلعام 2014
"هل تعمل آليات الشكوى؟"
•دليل مساعدة ضحايا االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس ( :)2009إنشاء آليات مبنية عىل
خصوصيات كل دولة ملساعدة ضحايا االستغالل
الجنيس واالنتهاك الجنيس
•منوذج الشكاوى واإلجراءات التحقيقية واإلرشادات
املتعلقة باالستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس
(مسودة) (مبا يف ذلك منوذج من اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت الحالة الشكاوى ا)

أمثلة عن أدوات
وقوائم مرجعية
إلعداد آلية شكاوى
مجتمعية

•مثال للمخطط االنسيايب ا ملعالجة
الشكوى ومسارات اإلحالة ملساعدة
الضحايا

•مجموعة أدوات لوحدة عمل الحامية من
•االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس املتوفرة عىل
االنرتنت

•مثال عن الغة املستخدمه يف الحامية
من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس يف بنود العقود

•دليل ما بني الوكاالت التدريجي ملعالجة
•االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس قوائم مراجعة
للوكاالت للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس (أمثلة):

•نظرة عامة تدريجية عىل دليل آلية
الشكاوى املجتمعية لدليل أفضل
املامرسات

•القامئة املرجعية للحد األدىن لالستجابة اليونيسف
 : UNICEFمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني من
قبل املوظفني
•الورقة املرجعيةملبادئ العمل االنساين الدولية بشأن
ملنع االستغالل واالعتداء الجنسيني و االستجابة لهام
•القامئة املرجعية لتعميم منع االنتهاك واالستغالل
الجنسيني للجنة اإلنقاذ الدولية IRC
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• • - InterActionتدقيق مؤسستك إزاء إجراءات
التشغيل الدنيا للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس

١٢٢

جدول �أف�ضل املمار�سات

إرشادات حول
كيفية التفاعل مع
املجتمعات طوال فرتة
املرشوع

•عينة من استبيان حول رضا املستفيدين
والتصورات
•عينة من استبيان املعرفة وكيفية
الترصف واملامرسة ()PAK
•عينة من منوذج تعليقات املشتيك /
الناجي
•عينة من قواعد السلوك املشرتكة

منصة التقارير
املشرتكة (قاعدة
بيانات التعامل مع
الشكاوى)

•نظرة عىل منصة التقارير املشرتكة

مواد تدريبية
عن الحامية من
االستغالل الجنيس
واالنتهاك الجنيس

أمثلة عىل االنرتنت:

•املعيار اإلنساين األسايس للجودة واملساءلة )(CHS
•أدلة االستشارات املجتمعية وعىل سبيل املثال أداة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من
أجل التقييم التشاريك يف العمليات
•أدوات تحريك املجتمع عىل سبيل املثال !SASA
•مجموعة أدوات االتصال لتغيري السلوك عىل سبيل
املثال التواصل من أجل تغيري السلوك يف حاالت
الطوارئ اليونيسيف
•للمزيد من املعلومات عن قاعدة البيانات أو
ملشاهدة استعراض قم بالتواصل مع
PSEA-CBCM@iom.int

•دليل التدريب عىل مبادئ الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس الخاص بـ InterAction
•تدريب املدربني من ب اليونيسف اليونيسف عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي :الرتكيز عىل
االستغالل واالنتهاك الجنسيني
•دليل بناء منظامت آمنة من املجلس الدويل للوكاالت التطوعية  :AVCIمواد تدريبية بشأن تلقي
والتحقيق يف مزاعم االنتهاك واالستغالل من قبل العاملني يف املجال اإلنساين
•االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس  :201تعميم الوقاية من واالستجابة لالستغالل الجنيس واالنتهاك
الجنيس (أداة التعلم اإللكرتوين)
•للعمل بفخر (فيديو)
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أسئلة إضافية

اكتب ملكتب مساعدة فريق عمل الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس عىل
 helpdesk-aap-psea@unhcr.orgأو زر موقع فريق العمل بالنقر هنا أو عىل
https ://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populationsincluding- protection-sexual-exploitation-and-abuse

