
ق ا  ا
       

دث

ت ا

ا

ا

دوات ا

ا
 ا

ت
را

ا
 ا

ذ
ا

ر ا ا
ّ

دة وا
س ا

رو
ا

ارة
د

ا

 

 دليل إدارة معلومات
الحوادث ا��منية

ب�غ عن الحوادث ذات  ا��داة 7: الممارسات الجّيدة ل��
ب�غ عن  الصلة با�عتبارات الجنسانية وآليات الشكاوى ل��

(SEA) � ا�ستغ�ل وا�نتهاك الجنسي��

Insecurity 
Insight
Data on People in Danger
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السياسة ومدونة قواعد 
السلوك، المعرفة، 

التوعية، القبول

جراءات  ا��
التأديبية 

والقانونية

التحليل و/أو 
التحقيق بالموافقة 

الكاملة
حالة إ� الرعاية  ا��
الصحية والدعم 

ا�جتماعي والنف��

آليات آمنة و�ية وسهلة 
ب�غ عن الحوادث  الوصول ل��

(اختيارية، داخلية، خارجية)

 � يجا�� التشجيع ا��
ب�غ عن الحوادث ل��

داة 7 الأ

بالغ عن الحوادث الحّساسة 39 دورة االإ

      

 الأداة 7: الممارسات الجّيدة
بالغ عن الحوادث ذات الصلة  لالإ

 بالعتبارات الجنسانية وآليات
بالغ عن الستغالل  الشكاوى لالإ

)SEA( ن والنتهاك الجنسي�ي

ي إدارة
سو )2012(. الجنسانية والأمن: المبادئ التوجيهية لتعميم مراعاة الجنسانية �ن  تم استخالص هذه الأداة من مقالة ب�ي

EISF .المخاطر الأمنية

39

بالغ عن الحوادث ذات الصلة ي الإ
 توفر هذه الأداة ملّخصاً للممارسات الجّيدة �ن

ن )SEA(. ويمكن لهذه  بالعتبارات الجنسانية والستغالل والنتهاك الجنسي�ي
 الممارسات أن توّجه المنظمات أثناء تطوير وتكييف أنظمتها.
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داة 7 الأ

السياسة:
ط بالغ الجّيد عن الحوادث وقد تتضمن �ش  تعت�ب السياسة الأساس الذي يقوم عليه الإ

بالغ عن ن بوجه خاص عىل تعزيز الإ ك�ي بالغ عن المخالفات. وينبغي ال�ت  الكشف والإ
ي يكون

بالغ عن حوادث معّينة إلزامياً باستثناء الحالت ال�ت  الحوادث. ينبغي أن يكون الإ
بالغ خياراً بالنسبة للشخص مثل حوادث التحرش والعنف القائم عىل نوع الجنس  فيها الإ

ي إطار مدونة سلوك وسياسات
ن )SEA( �ن  )GBV(. )يندرج الستغالل والنتهاك الجنسي�ي

يذاء وإل فقد بالغ عن حوادث الستغالل الجنسي والإ ن الإ  مختلفة. ومن واجب الموظف�ي
يواجهون إجراءات تأديبية. انظر أدناه لمزيد من المعلومات(.

الوعي:
ن بشكل خاص عىل الحالت ك�ي  يجب أن يكون الموظفون عىل دراية عّما يشّكل حادثاً مع ال�ت

ي ل يتم التطرق إليها بشكل كب�ي مثل التحرش والعنف القائم عىل نوع
 والحوادث ال�ت

ة. يمكن تعزيز الوعي من خالل  الجنس، أو الحوادث الوشيكة، أو الحوادث الصغ�ي
بالغ عن الحوادث أثناء التوجيهات والدورات التدريبية ي الإ

 خلق بيئة من الرتياح والثقة �ن
ن معرفة حقوقهم وخياراتهم. والجتماعات، وما إىل ذلك. كما يجب عىل الموظف�ي

بالغ عن الحوادث: خيارات/إجراءات االإ
بالغ عن الحوادث. الأمر الذي سيتيح خيارات إضافية  ينبغي إنشاء قنوات عدة لالإ

ن اعتماداً عىل مستوى الراحة أو الحاجة إىل ال�ية. تشمل الخيارات )عىل للموظف�ي
نت الخاصة بالوكالة، ن�ت ي من خالل شبكة الإ

و�ن لك�ت بالغ الإ  سبيل المثال ل الحرص(: الإ
ي تتجاوز بعض

(، جهات، والقنوات ال�ت ي
  خط هاتف ساخن )مدفوع الرسوم أو مجا�ن

ي الحالت حيث يتم البالغ عنها( إلخ.
دارة )�ن مستويات الإ

استخدام جهات االتصال:
 يجب اختيار جهات التصال بعناية وتدريبها استناداً إىل صفاتها الشخصية وقدراتها، وقدرتها
 عىل الحفاظ عىل ال�ية والموضوعية. إن وجود عدد من جهات التصال المختلفة )الدولية

والوطنية، ذكورا وإناثا( من شأنه أن يزيد من الراحة ويسهل الحصول عىل التقارير.

التحليل/التحقيقات:
شاد تحليل المخاطر، أو تداب�ي الحد من   سيتم لحقاً استخدام متابعة الحوادث لس�ت

وري إجراء بعض التحقيقات . وقد يكون من الرصن ن  المخاطر أو مستويات وعي الموظف�ي
ي حالة انتهاك السياسات الداخلية،

ن بشكٍل جيد �ن ن مدرب�ي  الداخلية من قبل موظف�ي
ي حالة حدوث

طة لإجراء تحقيق خارجي �ن  وسيتطلب ذلك إبالغ السلطات المحلية / ال�ش
ن المحلية. خرق مؤكد للقوان�ي

جراءات التأديبية: االإ
ن المحلية ء من جانب الموظف )تبعاً لشدة الحادث، والقوان�ي ي حالة وجود سلوك سي

 �ن
ن العمل(، ينبغي اتخاذ تداب�ي تأديبية ويجب تطبيقها بشكل منظم عىل ي ذلك قوان�ي

 بما �ن
ن / ذكوراً وإناثاً. ن / الدولي�ي ن / الوطني�ي ن المحلي�ي الموظف�ي

الذاكرة المؤسسية:
ي ذلك

ة بما �ن ي ارتكاب أي نوع من الحوادث الخط�ي
 تجنب توظيف أي شخص لديه سوابق �ن

ي ذلك الستغالل الجنسي والعتداء
، بما �ن  الفساد والتحرش الجنسي أو العنف الجنسي

. قد يبدو ذلك أمراً بديهياً، ولكن تاريخاً طويالً من الأدلة القولية ىلي
ن  الجنسي والعنف الم�ن
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مدونة قواعد 
السلوك

ا	ستجابة للنتائج

� ا	دعاء التحقيق ��

سياسة وإجراءات 
الوكالة

آليات / معالجة 
الشكاوى

مساعدة 
الضحايا

ا��ثار والنتائج 
 
تبة ع �الم�� الموظف��

التعليم حول ا� جراء

� أي جزء من السلسلة! يمكنك البدء ��

ب�غ عن الشكوى ا�  � الموظف��

المستفيدين داة 7 الأ

ي مكاتب قطرية مختلفة - أحيانا ح�ت من قبل نفس
ن الجناة �ن  يش�ي إىل حالت إعادة تعي�ي

، يمكنكم ن ي تحكم أصحاب العمل والموظف�ي
ن ذات الصلة ال�ت  الوكالة. إذا سمحت القوان�ي

ن الذين تم نشاء نظام لتبادل المعلومات حول الموظف�ي  التنسيق مع الوكالت الأخرى لإ
. ن  إنهاء عقودهم بسبب المضايقة والعنف الجنسي و / أو الستغالل والعتداء الجنسي�ي

ي تشمل الفحوص المرجعية والفحص الدقيق.
ولبد من الستعانة بالممارسات ال�ت

ن  إطار االستغالل واالنتهاك الجنسي�ي
ن كة ب�ي ن المحددة من قبل اللجنة الدائمة المش�ت  مبادئ الستغالل والعتداء الجنسي�ي

:)IASC( الوكالت
ي من

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن ن من قبل العامل�ي  يعت�ب الستغالل والنتهاك الجنسي�ي
نهاء التوظيف. الترصفات المشينة، وبالتاىلي فهي سبب لإ

 يحظر أي نشاط جنسي مع الأطفال )الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 81( بغض
ي السن الطفل دفاعاً.

النظر عن سن الرشد أو سن الرشد محلياً ول يعت�ب الإخطاء �ن
ي ذلك

 يحظر تبادل المال، أو السلع أو التوظيف أو الخدمات مقابل الجنس، بما �ن
 الخدمات الجنسية أو أي شكٍل آخر من السلوكيات المذلة أو المهينة أو الستغاللية.

ي الأساس إىل المستفيدين.
ي تعود �ن

ويشمل ذلك تبادل المساعدة ال�ت
ي والمستفيدين محبطة للغاية

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن ن العامل�ي  العالقات الجنسية ب�ي

 لأنها تستند إىل ديناميكيات السلطة غ�ي المتكافئة بطبيعتها. وهذه العالقات تضعف
نسانية. مصداقية ونزاهة عمل المعونة الإ

ن مخاوف وشكوك بشأن قيام أحد زمالئه باعتداء جنسي ي حال ساورت أحد الموظف�ي
 �ن

بالغ عن ي نفس الوكالة أم ل، فإن عليه الإ
، سواًء كان ذلك الشخص �ن  أو استغالل جنسي

ي وكالته.
بالغ المعمول بها �ن ذلك من خالل آلية الإ

ي تمنع
ي ملزمون بإنشاء والمحافظة عىل البيئة ال�ت

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن  إن العامل�ي

ن وتعزز تنفيذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بهم. يتحّمل  الستغالل والعتداء الجنسي�ي
المديرون عىل كافة المستويات مسؤولية دعم وتطوير نظام الحفاظ عىل هذه البيئة.

ن 40 بالغ عن االستغالل واالنتهاء الجنسي�ي دورة االإ

      

 InterAction . ن .InterAction. )2010(. دليل InterAction خطوة بخطوة لمعالجة الستغالل والنتهاك الجنسي�ي 40
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