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 نبذة عن صورة الغالف: 
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 شكر وتقدیر
ھذه  األدوات  مجموعة  انشاء  قاد  قد  (ب   المعنیة  العمل  مجموعة  و  االجتماعي  واالندماج  الجنسین  بین  لدى  GESIالمساواة   (

بمنع  Chemonicsشركة   المختصة  العمل  مجموعة  من  المقدمة  والمراجعات  اإلسھامات  ذلك  في  تدعمھا  التحرش،  ، 
 ) لدى الشركة. SHEA(  واالستغالل، و االعتداء الجنسي

الجنسي   واالعتداء  الجنسي  االستغالل  مع  التعامل  "دلیل  إلى  ھذه  األدوات  مجموعة  في  الواردة  الفنیة  النُھج  بعض  تستند  كما 
بخطوة"   مؤسسة  خطوة  یحمل  InterActionالصادر عن  الذي  التطوعیة  للمؤسسات  الدولي  المجلس  عن  الصادر  والدلیل   ،

قِبَل   من  فیھا  والتحقیق  واالستغالل  لالعتداء  التعّرض  ادعاءات  تلقي  خالل:  من  أمانًا  أكثر  مؤسسات  بناء  "توجیھات  اسم: 
زة إلى الناجین من تلك الحوادث فقد استُمدت من مقال لیندسي جونز  العاملین في المجال الحقوقي." أّما عن قائمة النُھج المرتك

رینو التابعة لمؤسسة سینارا لخدمات التطویر، تحت عنوان: "كیف یبدو النھج المرتكز إلى الناجین من حاالت التحّرش بأماكن  
جوعھم إلى ھذه المواد؛ خالل وضعھم  عملھم؟" یود المؤلفون التعبیر عن تقدیرھم العمیق للمعارف والخبرات التي استمدوھا بر

 لمجموعة األدوات التي نتحدث عنھا ھنا.

ال التابع  مأّما عن  والسالمة  األمن  لمكتب  والعرفان  الشكر  توجیھ  المؤلفون  فیود  الفعّال؛  التدخل  اسم  الذي یحمل  التدریبي  نھج 
التحرش، واالستغالل، و االعتداء  أدوات الوقایة من  لھیئة السالم األمریكیة لدعمھ ألسلوب الدلیل الوقائي المھم ھذا بمجموعة  

الذي تجلى في الورقة    Sage Media)، كما یرغبون في توجیھ الشكر لمؤسسة  SHEA: (الجنسي لجھدھا البحثي العظیم 
اتخاذھ الواجب  والخطوات  األمر  عدم جدوى  أسباب  الجنسي:  االعتداء  من  الوقایة  على  "التدریب  اسم:  تحمل  التي  ا  البیضاء 

الذي ساعدوا على وضع مجموعة األدوات ھذه، ودعموھا، وشجعوا على   المؤلفون شكر جمیع األفراد  حیال ذلك." كما یود 
الفنیة   بالمراجعة  بورز الضطالعھا  لسامانثا  شكًرا خاص  نقدم  أن  نود  كما  إلى مراجعتھا وتوجیھ مسارھا.  إعدادھا، وعمدوا 

في ھذا الصدد. كما نود أن نشكر مینا داي، وبوبي تیواري للمراجعات واآلراء    ةالبصیرلمجموعة األدوات ھذه، وإسھاماتھا  
شكًرا خاًصا لجمیع األقسام التي یعمل أعضاؤھا    نوجھ  و  التي قدماھا خالل المراحل األولیة من إعداد مجموعة األدوات ھذه.  

حوادث   من  بالوقایة  المختصة  العمل  مجموعة  الجنسي ضمن  االعتداء  و  واالستغالل،  شركة  SHEA(  التحرش،  لدى   (
Chemonics  ،ویتضمن ذلك قسم الموارد البشریة، وقسم االمتثال، ومكتب سلوكیات العمل، واألمان، والتنوع، واالندماج ،

ممارسات  باإلضا  عن  المسؤول  اإلداري  الفریق  إلى  بفة  المعنیة  العمل  االجتماعي  مجموعة  واالندماج  الجنسین  بین  المساواة 
)GESI  وقٍت من  بُذل  ما  التحریري على  والدعم  اإلنتاج  اإلستراتیجیة وفریق  االتصاالت  لقسم  الشكر  نوجھ  أن  أیًضا  نود   .(

 ا ھنا، والحرص على توفیر إمكانیة الوصول إلیھا. وجھٍد لصیاغة مجموعة األدوات التي نتحدث عنھ

فلكل   -والمؤسسات الشریكة وتفاعلھا معنا  لمشاریعا دون حصولنا على مشاركة مكاتب   االنتاجات  ولم نكن لنتمكن من كل ھذه 
األمری للوكالة  التابع  بكولومبیا  اإلنسان  حقوق  أنشطة  مكتب  ذلك:  في  بما  والتقدیر  الشكر  بالغ  منّا  الدولیة  ھؤالء  للتنمیة  كیة 

)USAID  في كولومبیا، والمكتب المسؤول عن مشروع تعزیز سیادة القانون بمیانمار التابع للوكالة    ظالمأمین الم )، ومكتب
التي تتضمن: شبكة مؤسسات " المدني  المجتمع  باإلضافة إلى شبكات مؤسسات  الدولیة،  للتنمیة  "،  WIN-Peaceاألمریكیة 

مجموعة  وتمثل  لنا.  التابعة  التجریبیة  البرامج  في  للمشاركة  الستعدادھا  المحلیة  الموارد  ومركز  المرأة،  مؤسسات  وشبكة 
تقلیل حاالت   تعكف على  نجاح حقیقیة ألنھا  الجنسياألدوات ھذه قصة  االعتداء  و  ) حول  SHEA(  التحرش، واالستغالل، 

 التزامنا بالتعلم المشترك فیما بیننا.  و تجمع وعة أدوات عملیة، العالم؛ إذ تجتمع جھودنا معًا لصیاغة مجم
 



 الحقوق واألذونات 
حاالت   من  بالوقایة  المتعلقة  المحاضرات  عقد  عند  بھ  تسترشد  كدلیٍل  ھذه  األدوات  مجموعة  استخدام  على  المؤسسات  نشجع 

. سیتم تحدیث ھذا المستند وفقًا لآلراء التي نتلقاھا بشأنھ،  ) واالستجابة لھاSHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي
عبر   آرائكم  إرسال  یُرجى  األداة.  لھذه  تطبیقنا  عند  المؤسسات  تجارب  من  التعلّم  على  نحرص  كما 

GESITeam@chemonics.com  .لمساعدتنا على تحسین مجموعة األدوات 

ال یُنظر إلى أي جزٍء من مجموعة األدوات ھذه على أنھ یھدف لتقدیم مشورةٍ قانونیة. فمجموعة األدوات ھذه  إخالء مسؤولیة:  
 .فقط  ُصممت ألغراض تعلیمیة وتثقیفیة 

المقترحة:   (االقتباسات  وكایرا، س.  أ.،  الجنسي).  2019جولدشتن،  االعتداء  و  برنامج التحرش، واالستغالل،  لبناء  ُكتیب   :
 . Chemonics International Incللوقایة واالستجابة (الطبعة األولى). واشنطن العاصمة:  

والنشر:   الطبع  الطبع  إشعار حول حقوق  حقوق  قانون  بموجب  محمیةً  ھذه  األدوات  مجموعة  في  المشمولة  المواد  جمیع  تُعد 
ھا، أو توزیعھا، أو نقلھا، أو عرضھا، أو نشرھا، أو بثھا دون الحصول على  والنشر بالوالیات المتحدة وال یُسمح بإعادة إنتاج

في حالة وجود مواد تنتمي إلى  -، أو صاحب ذلك المحتوى  .Chemonics International Incإذن كتابي مسبق من شركة  
خر من أي نسخٍ لھذا المحتوى. ولكن  الغیر. ال یُسمح بتبدیل أو إزالة أي عالمة تجاریة، أو حقوق الطبع والنشر، أو أي إشعاٍر آ

 یُسمح بتنزیل مجموعة األدوات من موقعنا اإللكتروني أو طباعتھا لألغراض غیر التجاریة فقط. 

 . جمیع الحقوق محفوظة..Chemonics International Incلصالح شركة   2019حقوق الطبع والنشر © لعام 
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 المصطلحات الرئیسیة
 الشخص الذي یتلقى المساعدة من المنظمات المعنیة بالمساعدات اإلنسانیة أو غیرھا من المنظمات التنمویة. المنتِفع: 

الفعّال:   االتدخل  فیھا  یتعرض  قد  التي  الضرر  محتملة  المواقف  التحرش    من ألشخاصإدراك  أو  االستغالل،  أو  لالعتداء، 
 الجنسي، والمیل إلى اتخاذ خطواٍت قد تقلب النتیجة باإلیجاب. ویمكن استخدام ھذا المصطلح بالتبادل مع مصطلح النھج الفعّال. 

السلوك:   قواعد  شرًطامدونة  باعتبارھا  باتباعھا  الموظفین  وتلزم  المؤسسات  تضعھا  التي  الشخصیة  السلوكیات  من    معاییر 
 شروط التوظیف. 

الشخص الذي یبلّغ (أو "یتقدم بشكوى") بخصوص التعرض لالعتداء، أو االستغالل، أو التحرش الجنسي. وقد یكون المشتِكي:  
 ھذا الشخص ھو الضحیة، أو شخًصا آخر على علم بالواقعة. 

 ان العمل. بالغ رسمي یفید التعرض لالعتداء، أو االستغالل، أو التحرش الجنسي في مكالشكوى: 

الجنس:   والتي  نوع  المجتمعات،  علیھا  تنشأ  التي  واإلناث  الذكور  بین  المجتمعیة  كل -الفروق  في  تأصلھا  عمق  من  بالرغم 
تتغیر بمرور الزمن وتتعرض الختالفاٍت جذریٍة داخل كل ثقافٍة وبین بعضھا البعض. إذ إن "نوع الجنس" ھو ما یحدد   -الثقافات

 ومسؤولیاتھم، وفرصھم، وامتیازاتھم، وتوقعاتھم، وقیودھم في مختلف الثقافات.  للذكور واإلناث أدوارھم، 

الجنس:   نوع  عن  والثقافات،  التعبیر  المجتمعات،  نظر  وكیفیة  حولنا،  من  للعالم  الجنس  نوع  حیث  من  أنفسنا  تقدیم  كیفیة 
لمقیاس العام للمظھر الخارجي الذي یحدد نوع  والمؤسسات، والعائالت لذلك، وكیفیة تعاملھم مع األمر. فالذكورة واألنوثة ھما ا

الجنس لكل فرد، ویكون ذلك من خالل مزیج من العوامل، كالمظاھر، والمیول، والسلوكیات االجتماعیة، وغیرھا من العوامل.  
مع للتمییز ضد  ویرتبط التعبیر عن نوع الجنس كذلك باألدوار المنتسبة إلى كل نوع، كما یرتبط بالطریقة التي قد ینتھجھا المجت

 من ال یتوافقون مع المعاییر الجنسیة الحالیة. 

اإلحساس الداخلي العمیق للشخص بأنھ ذكر، أو أنثى، أو مزیج من كلیھما، أو ال ھذا وال ذاك، أو أیًا ما یكون.  الھویة الجنسیة:  
 تتوافق.وقد تتوافق الھویة الجنسیة مع الجنس المحدد للشخص عند الوالدة أو ال 

 الشخص المتھم بحالة من حاالت االعتداء، أو االستغالل، أو التحرش الجنسي. الُمشتَكى منھ: 

العمل. االنتقام:   مكان  في  التمییز  أو  الجنسي،  لالعتداء  بتعرضھ  تتعلق  بشكاوى  لتقدمھ  الموظفین  العمل ألحد  معاقبة صاحب 
صل من العمل، أو تغییر ساعات العمل، أو تغییر مكان العمل، أو ما إلى  عدةٌ لالنتقام، منھا خفض الرتبة، أو الف  أشكال   وھناك  

التحرش، واالستغالل، و االعتداء  ذلك. واالنتقام سلوٌك غیر قانوني، وینبغي التعامل معھ على ھذا األساس في سیاسة مكافحة  
 الخاصة بالمؤسسات.   الجنسي

لعملیات، والبرامج بأي أضراٍر لألطفال والضعاف من البالغین، وأال  مسؤولیة المؤسسات في أال یتسبب الموظفون، واالحمایة:  
 یُعرضوا للتحرش أو االستغالل بسبب أّيٍ مما سبق. 

، ومن ذلك اللمس بطریقة غیر الئقة،  -فعًال أو تھدیًدا-الجنسي ھو تطفل جسدي ذو طبیعٍة جنسیٍة    اإلعتداء الجنسي:    عتداء اإل 
ظروٍف غیر متكافئٍة أو قسریة. ومن أمثلة التحرش الجنسي أن یلجأ الموظف إلى استخدام القوة  سواء كان ذلك بالقوة أو في ظل  

إلى مرحلة   أو اإلكراه الجنسي  الجنسي واالستغالل  االعتداء  أحد مرؤوسیھ. قد ینتھي األمر بوصول    إلقامة عالقٍة جنسیٍة مع 
 الجنسي.   لإلعتداء

ة، أو للفرق في القوة بینھ وبین الجاني، أو لثقة الضحیة في الجاني بھدف تحقیق  أي استغالل لضعف الضحیاالستغالل الجنسي:  
أغراض جنسیة؛ وھذا یشمل التربّح مادیًا، أو اجتماعیًا، أو سیاسیًا من استغالل اآلخرین جنسیًا. ومن أمثلة ذلك أن یستغل المدیر  

 ألخیر على مزایا مشروعٍ ما. سلطتھ في الحصول على خدماٍت جنسیٍة من شخٍص ما مقابل أن یحصل ا
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والجسدیة  الجنسي:    التحرش الشفھیة  السلوكیات  المرحب بھا، وطلب خدماٍت جنسیة، وغیر ذلك من  الجنسیة غیر  التطورات 
على سبیل المثال ال  -التي تتسبب في خلق بیئٍة مخیفٍة، أو عدائیٍة، أو مسیئٍة في مكان العمل أو في أي موقٍف كان. ومن ذلك  

طلب خدماٍت جنسیة مقابل الحصول على ترقیة؛ والمزاح بأسلوٍب یمیل إلى الجنس؛ والمداعبة وإلقاء النكات بأسلوٍب    -الحصر
غیر الئق مراًرا وتكراًرا؛ والقیام بمغازالٍت أو تطوراٍت جنسیٍة مسیئٍة وغیر مقبولة؛ واستخدام لغٍة أو إیماءاٍت بذیئٍة او جنسیة؛  

جنسی أو  بذیئٍة  أو  وعرض صوٍر  علیھ،  التربیت  أو  الجسم،  إمساك  نحو  ُمشین،  بشكٍل  جسديٍ  اتصال  وحدوث  تداولھا؛  أو  ٍة 
 قرصھ، أو االحتكاك بھ. 

الجنسي:   عالقة  التوجھ  إقامة  في  ویرغب  لھ،  بالنسبة  اآلخر  الطرف  جنس  نوع  على  بناًء  الشخص  إلیھ  ینجذب  بمن  یرتبط 
یتم  من  على  الجنسیة  التوجھات  وتشتمل  معھ.  الجنسیة    حمیمیة  المثلیة  أو  (العادیین)،  الجنسیة  المغایرة  فئة  ضمن  تصنیفھم 

 (المثلیون والسحاقیات)، أو االزدواجیة الجنسیة، أو مزیجٍ من ھذه الفئات. 

 . التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمصطلٌح عاٌم یستخدم للداللة على كٍل من العنف الجنسي: 

نھج یقوم فیھ المشاركون في برامج منع العنف واالستجابة لھ بإعطاء األولویة الحتیاجات الناجین،  النھج المرتكز إلى الناجین:  
 وحقوقھم، ورغباتھم؛ لضمان تقدیم الخدمات إلیھم بتعاطف وإحساس، ودون إصدار أحكام علیھم. 

أو استقبالھم بالتھدید، أو بالقوة، أو بأي أسلوٍب آخر من أسالیب    عملیة استخدام األشخاص، أو نقلھم، ):  TIPاالتجار بالبشر (
على   وتحدیًدا  األطفال،  القسریة/عمالة  العمالة  على  االتجار  ینطبق  وقد  استغاللھ.  بغرض  آخر  شخص  في  للتحكم  اإلكراه؛ 

الجنسي.    و اإلعتداءل الجنسي  أعمال الدعارة القسریة واالستعباد الجنسي. وكل أعمال االتجار الجنسي بالبشر تمثل االستغال
واالتجار ال یتحدد وفقًا للقطاع الذي یعمل فیھ األشخاص، وإنما بالظروف التي یتم استغاللھا إلجبارھم وإبقائھم ضمن العمالة.  

 ویُعد االتجار بالعمالة الذي یتضمن العمل المنزلي القسري األسلوب األكثر انتشاًرا من أسالیب االتجار بالبشر.

ھنا ضعف  یة:  الضح "الضحیة"  بمصطلح  یُقصد  وال  الجنسي.  التحرش  أو  االستغالل،  أو  لالعتداء،  یتعرض  الذي  الشخص 
 الشخص، كما یمكن التبدیل بینھ وبین مصطلح "الناجي". 
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 ، واالستجابة لھاالتحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيخریطة مرئیة لبرنامج الوقایة من حوادث 

 
، واالستجابة لھا من مجموعٍة متنوعة من الموظفین المسؤولین  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيیتكون فریق العمل المكلف بالوقایة من حوادث 

" المشرفین على  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيج. ویتحرك فریق العمل تحت إمرة "قادة االستجابة لحاالت عن تطبیق أساسیات ھذا البرنام
 الثالث المذكورة أدناه. مجموعات العمل

 

 
 السیاسة واإلجراءات 
 إنشاء الوثائق الرئیسیة:

مدونة قواعد السلوك  
 التنظیمیة،

 

واالستغالل، و التحرش، وسیاسة مكافحة 
 ، االعتداء الجنسي

 
التحرش، وإجراءات اإلبالغ عن حوادث 
واالستجابة  واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 لھا

 

 
 التدریب والتواصل 

 تصمیم التدریب 
 وخطة االتصاالت

 
 تقدیم التدریب وتعزیز التوظیف، 

 تعیین النساء وتعزیزھن 
 

 الضحایا/الناجین ودعمھمإنشاء برنامج مساعدة 
 

 تنفیذ خطة توعیة الُمنتفعین 

 

 
 ) MELالرصد، والتقییم، والتعلُّم ( 

 وضع خطة الرصد، والتقییم، والتعلّم
 

 عقد اجتماعاٍت إعالمیٍة للموظفین
 

 مشاركة المعاییر مع الشركاء 
 

التحرش، التعمیم الداخلي لمعاییر مكافحة 
 الجنسيواالستغالل، و االعتداء 

 

 تقدیم توصیاٍت مشتقٍة من البیانات

مع مجموعات العمل بشكٍل دوري؛ للمساھمة في تقّدم إنشاء برنامج الوقایة   التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيفریق العمل المعني بحاالت  لتقيی
 . التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمن حوادث 
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 مقدمة
قضیة   الجنسي تُعّد  االعتداء  و  واالستغالل،  جمیع    التحرش،  على  تؤثر  التي  القضایا  من 

الربحیة،   غیر  والقطاعات  الحكومیة،  القطاعات  یشمل  وھذا  العاملة،  القوى  قطاعات 
 مال التجاریة الخاصة. وقطاعات المساعدة الدولیة، والقطاعات التعلیمیة، وقطاعات األع

في أماكن العمل، وبرامج التنمیة    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي حاالت  وجود  إن  
یُحدُّ من مھنیة المؤسسة بشكٍل عام، كما    ،وتقدیم الخدمات، وعملیات التجاریة إلى غیر ذلك

العملیات   على  و/أو  التنمیة،  نتائج  وعلى  وإنتاجیتھم،  الموظفین  معنویات  على  سلبًا  یؤثر 
  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالتجاریة. ویُعد إنشاء برنامج للوقایة من حوادث  

ي المؤسسات من جمیع المستویات، بدًءا  واالستجابة لھا بفعالیٍة ھو الحل األفضل للمساھمین ف
من القیادة العلیا واإلدارة، ووصوًال إلى الموظفین األفراد، باإلضافة إلى الزبائن، والعمالء، 
والمستفیدین. ویزود ھذا الُكتیب المؤسساِت بإطاٍر لتنفیذ برنامجٍ شامٍل للمؤسسة بھدف الوقایة  

حوادث   االعتداء  من  و  واالستغالل،  یقدم    الجنسيالتحرش،  الُكتیب  فھذا  لھا.  واالستجابة 
حاالت   من  للوقایة  برنامجٍ  إلنشاء  المطلوبة  المعاییر  وأقل  الممارسات  التحرش،  أفضل 

، واالستجابة لھا، بحیث یمكن اعتماده على ما ھو علیھ، أو  واالستغالل، و االعتداء الجنسي
التعامل   یمكن  وال  مؤسسة.  كل  احتیاجات  یالئم  بما  حوادث تعدیلھ  من  الوقایة  برنامج  مع 

الجنسي االعتداء  و  واالستغالل،  شاملة  التحرش،  واحدة  مبادرة  أنھ  على  لھا  واالستجابة   ،
 لجمیع المؤسسات، كما ال یمكن إجراؤه من قِبل فرٍد أو فردین من المھتمین. 

ب  ویجب أن یتعاون المساھمون من جمیع المستویات في كل مؤسسٍة معًا لبناء برنامج مناس
نظرةً    -باألخص -لمؤسستھم بناًء على ثقافتھا المختلفة، وأھدافھا الفریدة. كما یقدم ھذا الُكتیب  

عامةً على الخطوات التي یمكن أن تتخذھا المؤسسة إلنشاء برنامجٍ ناجحٍ للوقایة واالستجابة  
 وتنفیذه، ویتضمن: 

لحاالت   )1 االستجابة  المسؤولین عن  القادة  بتحدید  االعتداء  البدء  و  التحرش، واالستغالل، 
الوقایة من حوادث  الجنسي لبرنامج  األساسیة  والموارد  االعتداء  ،  و  التحرش، واالستغالل، 
التحرش، واالستغالل، و االعتداء  فریق عمٍل للوقایة من    ) تأسیس 2في المؤسسة؛    الجنسي 
) إنشاء برنامج شامٍل  3یادة عملیة إنشاء برنامج الوقایة واالستجابة وتنفیذه؛  بھدف ق  الجنسي

التنمیة  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيللوقایة من حوادث   ، بما في ذلك سیاسات 
لحوادث   بالتصدي  الخاصة  الجنسيواإلجراءات  االعتداء  و  وتقدیم  التحرش، واالستغالل،  ؛ 

وتأ والتواصل؛  حول  التدریب  والتعلم  والتقییم،  الرصد،  عملیات  نجاح  ضمان  آلیات  سیس 
 البرنامج. 
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 الھدف
حاالت   من  الوقایة  برنامج  إنشاء  من  الرئیسي  االعتداء  الھدف  و  واالستغالل،  التحرش، 

ھذه    الجنسي من  للوقایة  الالزمة  باألدوات  المؤسسة  موظفي  تجھیز  ھو  لھا  واالستجابة 
 الحاالت واالستجابة لھا بشكٍل فعال، وذلك من خالل: 

 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي م الموظفین لقضایا  زیادة فھ •

رفع وعي الموظفین حول كیفیة مالحظة عالمات التعرض لالعتداء واالستغالل   •
 والتحرش الجنسي، وكیفیة اإلبالغ عنھا 

تزوید الموظفین بمھارات التدخل الفعال إلدراك المواقف محتملة الضرر التي یتعرض  •
 لالعتداء أو االستغالل أو التحرش الجنسي، ومنع ھذه المواقف فیھا األشخاص 

التحرش، واالستغالل، و االعتداء  توفیر إطاٍر لالستجابة الفعالة ضد حوادث   •
 . الجنسي
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 الجمھور المتلقي
تستطیع أي مؤسسٍة استخدام ھذا الُكتیب، بما في ذلك وزارات الدولة المضیفة أو الكیانات  
و/أو   الخاص،  القطاع  شركات  و/أو  المدنیة،  المجتمعات  منظمات  أو  المحلیة،  الحكومیة 

لحاالت   للتصدي  برنامج  بإنشاء  الجنسيالتحرالمھتمون  االعتداء  و  واالستغالل،  في    ش، 
 أماكن عملھم وفي أعمالھم التي یتولونھا. 
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 األساس المنطقي
الجنسيقضیة   االعتداء  و  واالستغالل،  المؤسسات    التحرش،  تیقُّظ  تستدعي  قضیةٌ  ھي 

والوكاالت على مستوى العالم. فقد اتضحت الرؤیة بخصوص الحاجة إلى انتھاج آلیٍة أقوى  
واالستجابة لھا، وذلك بسبب    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي للوقایة من حوادث  

المساعدة العامة،  البالغات التي یتم تقدیمھا بخصوص التعرض لھذه الحوادث في قطاعات  
الحكومیة،   غیر  المنظمات  إلى  باإلضافة  الخاصة،  والقطاعات  الحكومیة،  والقطاعات 

المجتمعات   بین  انتشرت  التي  أیًضا  #أنا  فحركة  المدنیة.  المجتمعات  المتحدثة  ومنظمات 
قد وصلت إلى العدید من الدول األخرى، ما أدى إلى بزوغ    2017اإلنجلیزیة عام  باللغة  

مثل حركة #حركاٍت   إلى    YoTambienأخرى  باإلضافة  وإسبانیا،  الالتینیة  أمریكا  في 
# الكثیر  BabaeAkoحركة  وغیرھا  الفلبین،  في  امرأة)  من   1(أنا  كٌل  أصدرت  وقد   .

) الدولیة  للتنمیة  األمریكیة  المتحدة  USAIDالوكالة  واألمم   ،((U.N.)  التنمیة ووزارة   ،
باإلضا المتحدة،  المملكة  في  الحكومیة  الدولیة  غیر  المنظمات  جمعیات  من  العدید  إلى  فة 

التسامح   عدم  معاییر  بتأیید  مستوى  أعلى  على  توجیھاٍت  الدولیة  المنظمات  من  وغیرھا 
 . التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمطلقًا مع أي حالة من حاالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 93871-world-the-around-meant-has-metoo-https://www.devex.com/news/what 
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مارس   الدولیة  2018في  للتنمیة  األمریكیة  الوكالة  مدیر  أنشأ  للوقایة من س  -مارك جرین-،  العمل  السلوك تحالف  وء 
 وذلك بھدفین:  2الجنسي 

 الوقایة من التعرض لالعتداء الجنسي في أماكن العمل  •
 حمایة المنتفعین من التعرض لالستغالل الجنسي والتحرش الجنسي  •

 
تلتزم   الدولیة  التنمیة  وزارة  أن  ھذا-كما  على  والمنظمات    -عالوةً  التنظیمیة،  والھیئات  الحكومیة،  غیر  المنظمات  مع  بالعمل 

خیریة التنمویة التابعة للمملكة المتحدة؛ لضمان تقدیم أعلى معاییر الحمایة المبنیة على النھج المرتكز إلى الناجین، باإلضافة  ال
 . 2018الذي تلتھ قمة الحمایة المنعقدة في مارس  3إلى تعھدھا المشترك

التحرش، واالستغالل، و  فالمسؤولیة الجماعیة تقع على عاتق المجتمعات التنمویة واإلنسانیة لحمایة الموظفین والمستفیدین من  
، وذلك من خالل تعزیز بیئة یشعر فیھا األشخاص باألمان واالحترام وبإمكانیة حصولھم على الحمایة الالئقة  االعتداء الجنسي 

  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي بالوقایة من حوادث    Chemonicsنتقام. وتلتزم  دون أدنى خوٍف من التعرض لال 
 والتصدي لھا، كما تدرك أھمیة التعاون مع المؤسسات األخرى في ھذا المسعى.

تحسین  لتقییم    إستمرارب  تسعى    Chemonicsفشركة   قضایا  و  من  للوقایة  ؛  وأنظمتنا  وإجراءاتنا،  التحرش،  سیاساتنا، 
، والكشف عنھا، واالستجابة لھا باستخدام نھجٍ یرتكز إلى الناجین. وھدفنا أن نشارك أفضل  االستغالل، و االعتداء الجنسي و

التحرش، واالستغالل، و االعتداء  ممارساتنا وأدواتنا مع المؤسسات األخرى؛ حتى تتمكن من إنشاء برامج للتصدي لحاالت  
  لیس فقط واالستجابة لھا ،    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي ایة من حاالت  تأسیس برنامج للوق  أھمیةإن  و.  الجنسي

الدولیة؛   التنمیة  مجتمع  في  جید  موقٍف  على  للحصول  وإنما  فحسب،  ودعمھم  المؤسسة  داخل  والمستفیدین  الموظفین  لحمایة 
تُظھر   التي  الوكاالت  التعامل مع  إلى  یمیلون أكثر  المتبرعین  إن  مل-حیث  بالتصدي لحاالت    -موٍس بشكٍل  التحرش،  التزامھا 

أن الشركات تتكبد خسارة تقدر بمالیین الدوالرات سنویًا بسبب االعتداء    4. كما أثبتت األبحاثواالستغالل، و االعتداء الجنسي 
 الجنسي، حیث یؤدي إلى انخفاض مستوى اإلنتاجیة لدى الموظفین، وتغیبھم، وتركھم للعمل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 abuse -and-exploitation-sexual-against-policy-sheets/usaid-https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact 
3 standards-safeguarding-improving-to-commit-jointly-government-and-w.bond.org.uk/news/2018/03/ngoshttps://ww 
 cost/-work-harassment-https://iwpr.org/publications/sexualمعھد بحوث سیاسات المرأة  4

 
  

https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding-standards
https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding-standards
https://iwpr.org/publications/sexual-harassment-work-cost/
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 حول ھذا الدلیل 
یقدم ھذا الكتیب دلیًال تفصیلیًا للمنظمات المھتمة بإنشاء سیاسات وإجراءات تتصدى لحاالت  

الجنسي االعتداء  و  واالستغالل،  وإجراءات.  التحرش،  سیاساٍت  من  لدیھم  ما  تعزیز  أو   ،
ویمكن أن یستخدم المساھمون المھتمون ھذا الكتیب كمصدٍر مستقل. غیر أن إنشاء برنامج  

واالستجابة لھا یستلزم    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي من حاالت    ناجحٍ للوقایة 
المشاركة والدعم من المنظمة من أصغرھا إلى أكبرھا. ولذا فإن الطریقة الُمثلى لتقدیم ھذا  

المصاحبة  التدریب  مواد  استخدام  عند  تكون  التدخل    حول  الُكتیب  للمنع:  ثقافٍة  "تكوین 
عمٍل   في ورشة  للوصول  الفعّال"  معًا  یتعاونوا  أن  المنظمة وموظفیھا  لقیادات  یمكن  حیث 

 إلى فھٍم مشترك للقیم اإلیجابیة لبیئة العمل ولمنع حدوث أي عنٍف جنسي. 
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 مالحظة المستخدم: استخدام مجموعة األدوات 
ینبغي استخدام ھذا الدلیل باعتباره مجموعة أدواٍت تستطیع الوكاالت والمؤسسات استخدامھا كإطاٍر إلنشاء برنامج جدید للوقایة من  

الجنسي حاالت   االعتداء  و  واالستغالل،  لھا،  التحرش،  واالستجابة  بأفضل    وكذلك،  االلتزام  لضمان  دائٍم  كمصدٍر  استخدامھا 
حوادث من  الوقایة  والتحرش  ممارسات  واالستغالل،  یمكن    االعتداء  ،  وال  القضایا.  بتغیر  تغیرت  كلما  لھا  واالستجابة  الجنسي، 

حاالت   من  للوقایة  برنامج  إنشاء  مع  الجنسيالتعامل  االعتداء  و  واالستغالل،  واحدة  التحرش،  مبادرة  باعتباره  لھا  واالستجابة   ،
 موعة األدوات ھذه واعتمادھا لتالئم احتیاجات المؤسسة المستھدفة. شاملة لجمیع المؤسسات. وقد یتم استعمال أجزاء من مج

 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيفھم حاالت 
 

 التعریفات 
 كما یلي:  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيیتم تعریف كٍل من 

 
التطورات الجنسیة غیر المرحب بھا، وطلب خدماٍت جنسیة، وغیر ذلك من السلوكیات الشفھیة والجسدیة التي  الجنسي:    التحرش

  -على سبیل المثال ال الحصر-تتسبب في خلق بیئٍة مخیفٍة، أو عدائیٍة، أو مسیئٍة في مكان العمل أو في أي موقٍف كان. ومن ذلك  
جنسیة مقابل الحصول على ترقیة؛ والمزاح بأسلوٍب یمیل إلى الجنس؛ والمداعبة وإلقاء النكات بأسلوٍب غیر الئق  طلب خدماٍت  

او جنسیة؛ وعرض   إیماءاٍت بذیئٍة  لغٍة أو  مراًرا وتكراًرا؛ والقیام بمغازالٍت أو تطوراٍت جنسیٍة مسیئٍة وغیر مقبولة؛ واستخدام 
تداولھا أو  جنسیٍة  أو  بذیئٍة  أو  صوٍر  قرصھ،  أو  علیھ،  التربیت  أو  الجسم،  إمساك  نحو  ُمشین،  بشكٍل  جسديٍ  اتصال  وحدوث  ؛ 

 االحتكاك بھ. 

أي استغالل لضعف الضحیة، أو للفرق في القوة بینھ وبین الجاني، أو لثقة الضحیة في الجاني بھدف تحقیق  االستغالل الجنسي:  
ا، أو سیاسیًا من استغالل اآلخرین جنسیًا. ومن أمثلة ذلك أن یستغل المدیر  أغراض جنسیة؛ وھذا یشمل التربّح مادیًا، أو اجتماعیً 

 سلطتھ في الحصول على خدماٍت جنسیٍة من شخٍص ما مقابل أن یحصل األخیر على مزایا مشروعٍ ما. 

یقة غیر الئقة، سواء  ، ومن ذلك اللمس بطر-فعًال أو تھدیًدا-التحرش الجنسي ھو تطفل جسدي ذو طبیعٍة جنسیٍة الجنسي: االعتداء 
أو   القوة  استخدام  إلى  المدیر  یلجأ  أن  الجنسي  التحرش  أمثلة  ومن  قسریة.  أو  متكافئٍة  غیر  في ظل ظروٍف  أو  بالقوة  ذلك  كان 

الجنسي واالستغالل الجنسي إلى مرحلة   التحرشاإلكراه، وذلك إلقامة عالقٍة جنسیٍة مع أحد مرؤوسیھ. قد ینتھي األمر بوصول  
 الجنسي.  عتداءاال
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 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالسیاقات التي یمكن التعرض فیھا لحوادث 
الجنسي في العدید من السیاقات، وفي مختلف قطاعات أماكن العمل. وقد    االعتداءوواالستغالل    لتحرشال قد یتعرض الشخص  

الجنسي ضمن حدود أماكن العمل، وھو یحدث عند استغالل فروقات القوة    التحرشاعتادت قطاعات المساعدات اإلنسانیة تحدید  
إلى ذلك)، كما اعتادت تحدید االستغالل  أو باللمسات أو بصوٍر غیر الئقٍة، أو ما    -مثًال -بین الموظفین (وقد یكون ذلك بالكالم  

الجنسي ضمن حدود برامج التنمیة، وھو یحدث عندما یستغل الجاني سلطتھ (لكونھ موظفًا في مؤسسة معینٍة مثًال) ألغراض  
الذي   جنسیة ضد ُمنتِفعٍ أو شخٍص مستضعف. وعلى أي حاٍل، فباستنادنا إلى التعریفات المذكورة أعاله، نجد أن العامل األساسي

أسالیب   بكل  الجنسيیرتبط  االعتداء  و  واالستغالل،  أعمال    التحرش،  ارتكاب  إلى  الدافعة  القوة  ھو  السلطة  استغالل  أن  ھو 
التحرش الجنسي في  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي . ولذلك، قد نجد بعض الحاالت التي یكون فیھا االعتداء و/أو 

العمل استغاللیًا (كأن ی المشرف  أماكن  المثال-طلب  خدماٍت جنسیة من مرؤوسیھ مقابل حصولھم على ترقیات).    -على سبیل 
من  المنتفعین  تتضمن  التي  التنمویة  والبرامج  اإلنسانیة  المساعدة  بیئات  أن  مالحظة  تجدر  تزال  ال  حال،  أي  وعلى 

الطبی الجنسي بسبب  لالستغالل  األكثر عرضةً  للخدمة قد تكون  المتكافئة  البرنامج/المتلقّین  القوى غیر  المتأصلة الرتباطات  عة 
 بین موظفي التنمیة/المساعدة والمنتفعین من البرنامج. 

) الثالث  المشكالت  فیھا  تجتمع  حاالٌت  توجد  قد  بأنھ  االعتراف  من  كذلك  بد  و/أو    التحرشوال  االستغالل،  و/أو    االعتداء ، 
أثناء تقدیم الخدمات    -مثًال -كذلك خارج مكان العمل، كأن یحدث ذلك  الجنسي) داخل مكان العمل التابع للمؤسسة بین الزمالء و

للمنتفعین في إطار برنامج تنموي و/أو تنفیذ عمل آخر حسب طبیعة المھمة التي تنفذھا مؤسستك ونطاق المؤسسة. وألن حاالت  
،  التحرش-أسالیب العنف الجنسي  قد تحدث في أي موقف، فال بد من الجمع بین كل    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 واالستجابة لھا.  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيإلنشاء برنامجٍ شامٍل للوقایة من حاالت   -العتداءا  واالستغالل، و
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 الجزء األول 

 كیفیة البدء 
المؤسسة   على  یجب  التي  األولى  الخطوات  عن  عامٍة  نظرةٍ  على  القسم  ھذا  یشتمل 
حوادث  من  الوقایة  عن  مسؤوٍل  عمٍل  فریق  وتكوین  القیادة  دعم  الكتساب  اتخاذھا 

، وھو من سیتولى زمام المبادرة في تنسیق  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي
وخا المؤسسة  داخل  المساھمین  بین  من  الجھود  للوقایة  شامٍل  برنامج  إنشاء  في  رجھا 

الجنسي حاالت   االعتداء  و  واالستغالل،  إدارتھ    التحرش،  في  وكذلك  لھا،  واالستجابة 
 ومتابعتھ. 
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 اكتساب دعم القیادة الخطوة األولى: 
حوادث   من  الوقایة  برنامج  بمبادرة  القیادة  توعیة  الجنسيینبغي  االعتداء  و  واالستغالل،  وكذلك  التحرش،  لھا،  واالستجابة   ،

الحصول على دعمھم لھذه المبادرة، وذلك قبل انطالق ھذا البرنامج. وال بد لتوفیر الدعم المستنیر من أن تكون القیادة على علم  
، واالستجابة لھا، وأن تكون على علٍم  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيامجٍ للوقایة من حاالت  بالھدف العام من إنشاء برن

التحرش، واالستغالل، و  خطة اجتماع بدء فریق العمل في الوقایة من حوادث  بالفوائد العائدة من ذلك، وكذلك بالنسبة لعملیة تنفیذ  
 . لجنسياالعتداء ا

 

الثانیة:   لحاالت  الخطوة  االستجابة  قیادات  االعتداء  تحدید  و  واالستغالل،  التحرش، 
 الجنسي 

من   الوقایة  برنامج  الجنسيلتنفیذ  االعتداء  و  واالستغالل،  ممن   التحرش،  موظفین  ثالثة  إلى  ما یصل  تحدید  من  بد  فال  بنجاحٍ، 
لحاالت   االستجابة  عن  مسؤولین  قادة  باعتبارھم  الجنسي یعملون  االعتداء  و  واالستغالل،  قادة  التحرش،  یمتلك  أن  ویُفّضل   .

لحاالت   الجنسياالستجابة  االعتداء  و  واالستغالل،  قضایا    التحرش،  على  العمل  في  خبرةً  و/أو  والقضایا  خلفیةً  الجنسي  العنف 
التحرش، واالستغالل،  المبنیة على أساس نوع الجنس. وعلى أي حال، فإن كان ثّم من تم تحدیده كقائٍد من قادة االستجابة لحاالت  

الجنسي التدریبیة على اإلنترنت و/أو    و االعتداء  الدورات  فسیتحتم علیھ استكمال  المجال،  لھ أدنى خبرةٍ في ھذا  تكون  دون أن 
 تثقیف نفسھ عن ھذا األمر (باللجوء إلى المصادر التي سیعثر علیھا في قسم المصادر ضمن ھذا الُكتیب).

لحاالت   االستجابة  عن  المسؤولین  بالقادة  الجنسيیُعتدُّ  االعتداء  و  واالستغالل،  العنف    التحرش،  یواجھون  كأبطال  المؤسسة  في 
وھم أیًضا من یعقدون التدریبات للموظفین اآلخرین حول ھذا الموضوع.    المبني على أساس نوع الجنس وكذلك العنف الجنسي، 

للوقایة من حاالت   المخصص  العمل  فریق  یكونوا جزًءا من  أن  القادة  الجنسي وعلى ھؤالء  االعتداء  و  ،  التحرش، واالستغالل، 
 وھو موّضٌح في الخطوة الخامسة أدناه. 

 
 

 المصادر المحلیة إنشاء قائمة بجمیع الخطوة الثالثة: 
قائمة  أن یتم إنشاء    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمن أولى المسؤولیات التي تقع على عاتق قادة االستجابة لحاالت  

. وینبغي أن تتضمن ھذه المصادر كل ما بداخل المؤسسة  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالمتعلقة ب  بالمصادر المحلیة 
ا إن أمكن ذلك. وقد تتضمن المصادر الخارجیة المالجئ المحلیة لضحایا العنف المنزلي، والمنظمات غیر الحكومیة  وما بخارجھ

معالجة جرائم   لھ، وكذلك مراكز  الجنسي واالستجابة  العنف  الوقایة من  والتدریب على  الدعم  توفر  التي  الحكومیة  الوكاالت  أو 
 جمیع الموظفین إذا دعت الحاجة، وذلك من خالل إخطار جمیع الموظفین.  االغتصاب. وقد یتم إرسال ھذه القائمة إلى

 
 

 إخطار جمیع الموظفین الخطوة الرابعة: 
ینبغي على القیادة التنظیمیة إرسال رسالة إلكترونیة أو استخدام أي وسیلة اتصال أخرى إلخطار جمیع الموظفین بالمبادرة إلنشاء  

حاالت   من  للوقایة  وابرنامج  الجنسيالتحرش،  االعتداء  و  ھو  الستغالل،  الرسالة  ھذه  من  األساسي  والھدف  لھا.  واالستجابة   ،
إرساء ثقافة الشمولیة التي تضمن الدعم من جمیع المستویات عند إصدار البرنامج. كما یتم إعالم الموظفین بالحاجة إلى تشكیل  

عمل   ھ  -فریق  بإنشاء  سیكلفون  الذین  الرئیسیین  الموظفین  من  للموظفین  مجموعة  الفرصة  توفیر  إلى  وباإلضافة  البرنامج.  ذا 
عبره   یرسل  إلكتروني  برید  عنوان  تقدیم  في  التفكیر  في  أیًضا  ترغب  فقد  العمل،  فریق  في  بالمشاركة  اھتمامھم  عن  للتعبیر 

و/أو   العمل  فرقة  علیھا  تركز  أن  یجب  التي  المناطق  حول  ذلك)  أردت  إذا  مجھولة  (بصفٍة  اقتراحات  عن الموظفون  التعبیر 
التي تحدث في أماكن العمل. وسیوفر ھذا فرصةً لكل من ال    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي تصوراتھم حول حاالت  

یرغبون في المشاركة في فریق العمل ولكن لدیھم اقتراحات قد تفید البرنامج. كما ستُخبر ھذه الرسالة الموظفین بأنھ سیُطلب منھم  
تدر في  تضمین  المشاركة  اعتبارك  في  تضع  وقد  الجنسي.  واالعتداء  الجنسي  التحرش  تمنع  التي  المھارات  الكتساب  قادم؛  یب 

 أھداف التعلم المتعلقة بالمحاضرة وكذلك أسماء الوسطاء. 
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 مالحظة المستخدم: إخطار جمیع الموظفین 
الجنسي إحدى أفضل الممارسات، إال      االعتداء  ، واالستغالل، و  التحرش یُعدُّ إخطار جمیع الموظفین ببرنامج الوقایة من حوادث

أنھ لیس أمًرا حتمیًا على اإلطالق. فإذا لم یكن إخطار جمیع الموظفین أمًرا عملیًا ضمن بنیة المؤسسة أو كان سیعیق تنفیذ البرنامج  
حتى بعنایة؛  وترجمتھ  أدناه  المتوفر  النموذج  تعدیل  یجب  كما  الخطوة.  ھذه  تخطي  فیمكن  األشكال،  من  شكٍل  مناسبًا    بأي  یكون 

 ألسالیب االتصال والمصادر المتاحة. 

 نموذج إخطار جمیع الموظفین 
من حاالت   للوقایة  المخصص  القادم  البرنامج  بإنشاء  الموظفین  جمیع  إلخطار  كنموذجٍ  التالیة  الرسالة  القیادة  تستخدم  التحرش،  قد 

التحرش،  ، واالستجابة لھا. وال بد من إرسال نسخٍة من ھذه الرسالة لجمیع قیادات االستجابة لحاالت  واالستغالل، و االعتداء الجنسي 
 . عتداء الجنسيواالستغالل، و اال

 
 
 
 
 
 
 

 الموظفون األعزاء،
 

بالتصدي لقضیة االعتداء الجنسي واالعتداء الجنسي في مكان العمل، یسعدني أن أبلغكم أننا بصدد إنشاء برنامجٍ    ناالتزامبرھانًا على  
حاالت   من  للوقایة  الجنسيشامٍل  االعتداء  و  واالستغالل،  قائمة    التحرش،  یلي  وفیما  المؤسسة].  [اسم  في  ھنا  لھا  واالستجابة 

 لتي تتعلق بھذه المبادرة القیمة. باإلجراءات والمصادر التي نقدمھا لكم، وا

حوادث   .1 من  الوقایة  برنامج  أجل  من  عمٍل  فریق  إلنشاء  الجنسي نسعى  االعتداء  و  واالستغالل،  وسیتألف  .  التحرش، 
حاالت   مكافحة  برنامج  بتطویر  وسیُكلفون  مختلفة  إدارات  من  موظفین  من  ھذا  العمل  و  فریق  واالستغالل،  التحرش، 

نت مھتًما بأن تكون جزًءا من تطویر ھذا البرنامج، فیرجى مناقشة األمر مع مشرفك وإخبارنا . فإذا كاالعتداء الجنسي
حال   الرسالة    حصولكفي  إرسال  تاریخ  من  واحد  أسبوع  حوالي  [التاریخ،  بحلول  وذلك  إلینا،  االنضمام  على  الموافقة 

موظفیكم ممن یبدون اھتماًما بالمشاركة في   -بكل الطرق الممكنة-اإللكترونیة]. وللمشرفین نقول: نرجو منكم أن تدعموا  
وضع البرنامج. من المتوقع أن یستغرق وضع البرنامج من ستة إلى ثمانیة اجتماعات خالل األشھر المقبلة، وستتراوح 

 مدة كل اجتماعٍ من ساعٍة إلى ساعتین. 

العمل نشعر فیھا جمیعًا بالراحة  الجنسي،    التحرشنُقّدم تدریبًا للوقایة من حوادث   .2 وھدفنا منھ ترسیخ ثقافة في أماكن 
حیال التقدم لدعم زمالئنا إذا ما الحظنا سلوًكا ضاًرا من أي نوع. وسیُطلب من جمیع الموظفین تلقّي ھذا التدریب في 

التدریب والتفاصیل األخرى ذات الصلة، كالموقع   التد  -مثًال -[تاریخ  ریب من قیادات االستجابة  وأسماء من سیُقدم ھذا 
]. وستلي ھذه الرسالة اإللكترونیة دعوةٌ تتضمن الجدول الزمني لھذا التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيلحوادث  
 التدریب. 

المدیرین؛ .3 بتدریب  الخاص  المنھج  النظر في  المتعلقة    نُعید  للبالغات  االستجابة  بكیفیة  تتعلق  مھاراٍت  اكتساب  لیتضمن 
 . التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيبحوادث  

بحیث تكون األولویة فیھا لسالمة المبلغین ورفاھیتھم، وھذه الطریقة تتضمن   نسعى لطرح طریقة لإلبالغ عن الحوادث .4
  خیار اإلبالغ من مجھول. كما نتقبل جمیع االقتراحات المتعلقة بكیفیة جعل عملیة اإلبالغ متاحةً قدر اإلمكان، فرجاًء ال 

 إذا كانت لدیك أي أفكار.  ي تتردد في إخبار

من جمیع المدیرین جعل األولویة لتلبیة  یطلب  .  نُحثُّ جمیع الموظفین على االستفادة من مزایا خدمات الصحة النفسیة .5
العمل  عبء  على  تعدیالت  إلجراء  التعاون  منھم  نطلب  كما  والعاطفیة،  البدنیة  بصحتھم  تتعلق  التي  فرقھم  احتیاجات 

 ا یقتضیھ الوضع. حسبم
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مصادر .6 بصفحة  نحتفظ  على مصادر   -مرفقةٍ -  كما  للحصول  إلیھا  الوصول  یمكنك  التي  الخارجیة  المنظمات  تتضمن 
 إضافیة. 

التحرش، واالستغالل، و االعتداء  وأرغب في أن یكون جمیع الموجودین ھنا في [اسم المنظمة] ضمن قیادات االستجابة لحاالت  
 حسب الحاجة] وذلك بدعمكم ومشاركتكم في إنشاء ھذا البرنامج.   -في [اسم المدینة/البلد/القطاع   الجنسي

 سئلة أو تعلیقات.  ال تتردد في االتصال بي مباشرةً إذا كانت لدیك أي أ 

 خالص تقدیري، مع
 [اسم قائد المؤسسة] 

 
 

الخامسة:   حوادث  الخطوة  من  للوقایة  عمل  فریق  و إنشاء  واالستغالل،  التحرش، 
 االعتداء الجنسي 

العمل المكلف بالوقایة من حاالت   من مجموعة من الموظفین المسؤولین    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيیتألف فریق 
 عن تنسیق جمیع الجھود المبذولة في برنامج الوقایة واالستجابة التابع للمؤسسة، بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر):

حاالت   • من  للوقایة  للمؤسسة  التابع  بالبرنامج  المتعلقة  الرئیسیة  الوثائق  و  إعداد  واالستغالل،  االعتداء التحرش، 
السلوك وسیاسة  الجنسي  لھا (مثل مدونة قواعد  الجنسي، واالستجابة  ، وإجراءات  التحرش، واالستغالل، و االعتداء 

 االستجابة) 
سیاسات   • فھم  لضمان  الموظفین؛  لجمیع  وتقدیمھا  التدریب  دورات  الجنسي عقد  االعتداء  و  واالستغالل،    التحرش، 

 ات وتنفیذھا في المؤسسة على جمیع المستوی
،  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي تطبیق عملیة الرصد والتقییم والتعلّم المتعلقة ببرنامج الوقایة من حاالت   •

 حسب المطلوب.  وأن تكون ُمحدَّثةمكونات البرنامج احتیاجات المؤسسة  أن تلبيواالستجابة لھا؛ لضمان 
 تأسیس مجموعات عمٍل مسؤولٍة عن كل المھمات المذكورة أعاله، وإدارة ھذه المجموعات  •

 
  

 مالحظة المستخدم: مشاركة القیادة 
التخاذ  سیختلف   الجنسي  والتحرش  واالستغالل،  االعتداء،  حوادث  من  بالوقایة  المعني  العمل  فریق  یمتلكھا  التي  السلطة  مستوى 

في   أكبر  بشكٍل  تشارك  أن  في  أحیانًا  القیادة  ترغب  فقد  مؤسسة.  كل  حسب  المحتوى  على  األخیرة  اللمسات  ووضع  القرارات 
وقد  القرار؛  التطویر وصنع  المبكرة من  الوقایة واالستجابة،    المراحل  برنامج  وقت الحٍق على  بالموافقة في  أخرى  أحیانًا  تسمح 

العمل   فریق  أعضاء  یحصل  أن  یجب  تطویره.  في  المشاركة  العملیة-وعلى  بدایات  المشاركة    -في  مستوى  بشأن  توضیحٍ  على 
 االستغالل، والتحرش الجنسي. ومرات التكرار التي تریدھا القیادة في تطویر برنامج الوقایة من حوادث االعتداء، و 
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حوادث   من  بالوقایة  والمعني  فاعلیة،  األكثر  العمل  لفریق  الجنسي وبالنسبة  االعتداء  و  واالستغالل،  فسیتضمن    التحرش، 
الموظفین   من  تطّوع  من  كل  اسم  اكتب  البرنامج.  من وضع  یكونوا جزًءا  بأن  اھتمامھم  عن  طواعیة  أعربوا  الذین  الموظفین 

في   األعضاء الرئیسیینأن یكونوا ضمن    من ترغب في أضف أسماء  و لیكون جزًءا من فریق العمل في الرسم البیاني أدناه،  
ممن    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالتقّرب من الناجین المعروفین من حوادث    فریق العمل. وال بد من مراعاة عدم

حوادث   من  بالوقایة  المعني  العمل  فریق  في  للمشاركة  علیھم  الضغط  و/أو  مؤسستك  داخل  و  یعملون  واالستغالل،  التحرش، 
الفرصة للمشاركة؛ ألن مشاركاتھم ومدخاالعتداء الجنسي التھم عالیة القیمة، ومع ذلك ال بد من مراعاة . ویجب منح الناجین 

قرار الوكالة الخاصة بھم بقبول مشاركتھم أو ال. وعند التفكیر في من یجب تضمینھ، تأكد من أن یمثّل الرجال والنساء، وجمیع  
بارك امتالكھ  ومھما اختلفت خلفیاتھم. وكذلك ضع في اعت   ، و من كل المستویات المنظمة، الموظفین من أكبرھم إلى أصغرھم 

والخلفیة   السیاسات،  في وضع  والخبرة  الجنسي،  العنف  في  المتمثلة  الصعبة  الموضوعات  مناقشة  في  الرغبة  مثل  لخصائص 
 في الرسم البیاني أدناه.  -بما في ذلك األسماء والعناوین واألقسام-المسبقة عن كیفیة رصد البرنامج وتقییمھ. اكتب تلك القائمة 

 
 

 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي ي بالوقایة من حوادث فریق العمل المعن

 القسم  المسمى الوظیفي االسم 

1 .   

2 .   

3 .   

4 .   

5 .   

6 .   

7 .   

8 .   

9 .   

10 .   

 
 

بدعوةٍ شفھیٍة أو عن طریق رسالٍة    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيقد یتقدم القادة المسؤولون عن االستجابة لحاالت  
حوادث   من  بالوقایة  المعني  العمل  فریق  انطالق  اجتماع  في  للمشاركة  المطلوبین  العمل  فریق  ألعضاء  التحرش،  إلكترونیٍة 

. وإذا كان أي من المدعوین غیر متاحٍ أو غیر راغٍب في االنضمام إلى فریق العمل، ففكر في  واالستغالل، و االعتداء الجنسي
 دوٍر آخر یستطیع القیام بھ وابحث عن غیره ممن یحتمل انضمامھم إلى فریق العمل.
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السادسة:   حوادث  الخطوة  من  الوقایة  في  العمل  فریق  انطالق  اجتماع  التحرش،  عقد 
 واالستغالل، و االعتداء الجنسي

بالوقایة من حوادث   المعني  العمل  قائمة فریق  بدعوة  الجنسيتتقدم  للبدء، والذي    التحرش، واالستغالل، و االعتداء  اجتماع  إلى عقد 
حوادث   من  الوقایة  برنامج  مبادرة  تقدیم  على  فیھ  الجنسيستعمل  االعتداء  و  واالستغالل،  إلى    التحرش،  باإلضافة  لھا،  واالستجابة 

أفراده أدوار  حوادث    توضیح  من  بالوقایة  المعني  العمل  فریق  انطالق  اجتماع  رئاسة  من  بد  وال  التطویر.  عملیة  التحرش،  في 
الجنسي االعتداء  و  لحاالت    واالستغالل،  االستجابة  قیادات  قِبل  الجنسيمن  االعتداء  و  أو    باإلضافة إلى فردٍ   التحرش، واالستغالل، 

 . فیما یلي نموذج لجدول األعمال الخاص باالجتماع. Chemonicsاثنین ممن یمثلون الفریق المسؤول عن مشروع 
 

من حوادث   بالوقایة  المعني  العمل  فریق  انطالق  اجتماع  االعتداء  مواد خطة  و  واالستغالل،  التحرش، 
 الجنسي
 نُسخ من اإلخطار المخصص لجمیع الموظفین (نسخةٌ لكل عضو من أعضاء فریق العمل)  •
 الق (نسخةٌ لكل عضو من أعضاء فریق العمل)نُسخ جدول أعمال اجتماع االنط •
 نُسخ قسم السیاسات من الُكتیب (من نسختین إلى أربع نسخ)  •
 نُسخ قسم التدریب من الُكتیب (من نسختین إلى أربع نسخ) •
 نُسخ قسم الرصد والتقییم من الُكتیب (من نسختین إلى أربع نسخ) •
 نسخ)  ثالثنُسخ خطة العمل ( •
 وأقالم تظلیل ورقة رسٍم بیاني  •

 
 نموذج لجدول األعمال

 ترحیٌب وتعارف 
 

لیكونوا جزًءا من فریق العمل المعني بالوقایة من   العمل على اقتطاعھم جزًءا من أوقاتھم وأشغالھم  قّدم الشكر ألعضاء فریق 
طلب من كل مشارك وجزًءا من عملیة وضع برنامج الوقایة واالستجابة. ا   التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيحوادث  

 تقدیم نفسھ وأن یصف بإیجاز ما یأمل أن یساھم بھ في ھذه المبادرة. 
 
 
 
 
 
 
 

5 https://1in6.org/ 
 الھدف 

 

 الجنسي تؤثر على الجمیع   االعتداء  ، واالستغالل، و التحرشمالحظة المستخدم: حوادث 
على النساء والفتیات فقط.  تجدر مالحظة أن حوادث االعتداء، واالستغالل، والتحرش الجنسي تؤثر على جمیع أفراد المجتمع، ال  

كانوا ضحیة للعنف الجنسي في إحدى مراحل حیاتھم. كما تؤثر حوادث    5وحقیقةً، تشیر التقدیرات إلى أن واحًدا من كل ستة رجال 
لتنوع   ونظًرا  واألدیان.  والجنسیات،  واألعمار،  األعراق،  مختلف  من  األشخاص  على  الجنسي  والتحرش  واالستغالل،  االعتداء، 

ور الذي تؤثر علیھ ھذه الحوادث، فسیكون برنامج الوقایة من حوادث االعتداء، واالستغالل، والتحرش الجنسي أكثر فاعلیة  الجمھ
عند تنفیذه من قِبل مجموعٍة من األفراد بدًال من فرٍد واحد. وسیتأكد فریٌق متنوعٌ من أن جمیع السیاسات المعمول بھا تمثل احتیاجات  

وینبغي أن یكون الموظفون من مختلف اإلدارات جزًءا من عملیة إنشاء  ساھمین كما تمثل وجھات نظرھم.  مجموعة متنوعة من الم
والشؤون   البشریة،  الموارد  ذلك  في  بما  لھا،  واالستجابة  الجنسي،  والتحرش  واالستغالل،  االعتداء،  حاالت  من  للوقایة  برنامج 

ذلك.  غیر  إلى  البرنامج،  وإدارة  والمالیة،  المعنیة    القانونیة،  األنشطة  أھمیة  إثبات  في  العلیا  اإلدارة  مشاركة  على  بشدة  ونحث 
باالعتداء، واالستغالل، والتحرش الجنسي لدیك، وعلى توفیر القدرات على اتخاذ القرارات بشكل سریع. ونشیر أخیًرا إلى أنھ إذا  

ضمینھم في فریق العمل المعني بالوقایة من حوادث  كانت المؤسسة تعمل مع الحاصلین على المنح أو المنتفعین، فضع في اعتبارك ت
االعتداء، واالستغالل، والتحرش الجنسي باعتبارھم المساھمین؛ لتقدیم مدخالت حول العناصر المطلوبة لبرنامج الوقایة من حوادث  

 االعتداء، واالستغالل، والتحرش الجنسي، واالستجابة لھا من منظورھم الفرید.

https://1in6.org/
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، واالستجابة لھا  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي اشرح لفریق العمل أن الھدف العام من إنشاء برنامج للوقایة من حاالت 
واستجابة   إبالغ  آلیات  وجود  ضمان  إلى  باإلضافة  المؤسسة،  في  الجنسي  واالعتداء  الجنسي  التحرش  حوادث  حدوث  منع  ھو 

 مالئمٍة فیھا. 

 أھداف الیوم 
 

 وفھم أسباب ضرورة تصدي المؤسسة لھا  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي ضایا فھم ق •
 ، واالستجابة لھا التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيتوضیح كیفیة عمل برنامج الوقایة من حاالت  •
 تحدید دور فریق العمل  •
 تحدید النطاق وتعیین المصادر  •
 ریب، والرصد والتقییم والتعلّم)تكوین مجموعات العمل (السیاسات، والتد •
 رسم خطة عمل  •

 
 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي فھم قضایا 

 
وعن أسباب استثمار مؤسستك للوقت والمصادر في   التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي تقدیم خلفیة عن قضایا   .أ 

 ، واالستجابة لھا التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيسبیل إنشاء برنامج الوقایة من حاالت 

 المصطلحات الرئیسیة  مراجعة .ب 
 

المرت  مراجعة . ج  للنھج  المرجعیة  الناجینالقائمة  إلى  الناجین في برنامجك   كزة  إلى  المرتكز  للنھج  ومناقشة كیفیة دمجك 
 ، واالستجابة لھا التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالمعني بالوقایة من حوادث 

 ، واالستجابة لھا التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيسیر عمل برنامج الوقایة من حاالت 
 

عدة خطوات تتخذھا المؤسسة لتحقیق ھذا الھدف؛ وأن ھذه الخطوات قد تم إدراجھا في الرسالة اإللكترونیة التي  وّضح أن ھناك  
 ]. قائد المؤسسة الذي أرسل إخطاًرا لجمیع الموظفینأرسلھا [

(یتم التالیة.  الخطوات  على  سیشتمل  بأكملھ  العمل  سیر  أن  وّضح  الموظفین.  جمیع  بإخطار  الخاصة  النُّسخ  ھذه    وّزع  إدراج 
 الخطوات بالترتیب المقترح. فبعض المؤسسات قد تجد أن من المنطقي أكثر تنفیذ الخطوات وفق ترتیٍب مختلف). 

 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي اجتماع انطالق فریق العمل المعني بالوقایة من حوادث  .1
 توضیح سیر العمل  •
 تكوین مجموعات العمل  •
 رسم خطة العمل  •

 
 التدریب على التدخل الفعّال لجمیع الموظفین لمدة ساعتین  .2

 
 اجتماعات للمتابعة مع كل مجموعٍة من مجموعات العمل الثالث   ثالثعقد اجتماعین أو   .3

 
حوادث   .4 من  بالوقایة  المعني  العمل  لفریق  كاملة  تشكیل  الجنسي إعادة  االعتداء  و  واالستغالل،  لمشاركة التحرش،  ؛ 

 توصلت إلیھا مجموعات العملالنتائج التي 
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 عقد اجتماعٍ لجمیع الموظفین لمدة ساعٍة واحدة؛ حیث تقوم فیھ المجموعات الفرعیة لفریق العمل بمشاركة ما یلي:  .5
 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي مدونة قواعد السلوك/السیاسة واإلجراءات المتعلقة ب •
 خطة التواصل وأي مواد تدریبیة محّدثة  •
 خطة الرصد والتقییم  •

 
 

 تحدید دورك 
 

السیاسة واإلجراءات في   تكون  التطویر وعندما  أثناء عملیة  االتصال  نقاط  باعتبارھم  الموظفین  إلى ھؤالء  أنھ سیُنظر  وّضح 
.  واالستغالل، و االعتداء الجنسيالتحرش،  المكان الصحیح، وذلك بصفتھم من أعضاء فریق العمل المعني بالوقایة من حوادث  

بست ساعات على األقل  أّكد على أن أعضاء فریق العمل سیكونون متاحین خالل عملیة التطویر بالكامل؛ وأن مّدة االلتزام تقدر  
 .على مدى یتراوح من ثالثة إلى ستة أشھر

 تحدید النطاق وتعیین المصادر 
 

المصادر    تعیین، واالستجابة لھا والتحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي  نطاق برنامج الوقایة من حاالت  تحدیدال بد من  
من حوادث   بالوقایة  المعني  العمل  فریق  انطالق  اجتماع  العمل خالل  فریق  تحركات  ھ  ستُوّجِ و  التي  واالستغالل،  التحرش، 

طرَح اقتراحات في    و االعتداء الجنسيالتحرش، واالستغالل،  . وفي حال ُطلب من قیادات االستجابة لحاالت  االعتداء الجنسي
حوادث   عن  تصوراتھم  إلى  مستندة  االقتراحات  ھذه  تكون  أن  على  الموظفین،  جمیع  إخطارات  من  إخطاٍر  التحرش،  أول 

التي تحدث داخل مكان العمل، فستكون ھذه فرصة جیدة لمشاركة ھذه االقتراحات؛ لتوعیة    واالستغالل، و االعتداء الجنسي
 تذكیر: حافظ على سریة ھویة كل من تقّدم باإلدالء باقتراحاتھ. العمل بالقضایا التي تھم زمالءھم الموظفین. أعضاء فریق  

حاالت   من  الوقایة  برنامج  في  العمل  فریق  سیضعھ  الذي  النطاق  لتحدید  التالیة  المرجعیة  القائمة  التحرش،  استخدم 
 ، واالستجابة لھا. واالستغالل، و االعتداء الجنسي 

 
  

 مالحظة المستخدم: التعدیل حسب الضرورة 
الوقایة من حوادث   تنفیذ برنامج  الجنسي تم إدراج عملیة  لھا    التحرش، واالستغالل، واالعتداء  الموضحة  -الجنسي، واالستجابة 

 احتیاجات المؤسسة.. وقد یستلزم األمر تغییر الترتیب أو اإلضافة علیھ أو اإلزالة منھ بما یالئم بالترتیب المقترح -أعاله
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المعني   العمل  فریق  انطالق  اجتماع  خالل  المصادر  وتعیین  النطاق  بتحدید  الخاصة  المرجعیة  القائمة 
 ، واالستجابة لھا التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيبالوقایة من حوادث 

 
 نوع القطاع (حدد واحًدا)  .1

 
 حكومي .أ 

 
 خاص  .ب 

 
 غیر ربحي (مساعدات إنسانیة/تنمیة دولیة... إلخ)  . ج 

 
  ______________________________________________________ أخرى:   .د 

 
في حال وقع اختیارك على "حكومي"، فعلیك بالبحث عن مصادر حكومة وطنیة أو محلیة حالیة بحیث یمكنك   •

 استخدامھا لتوجیھك في عملك. 

في حال وقع اختیارك على "خاص"، فعلیك استشارة قسم الموارد القانونیة و/أو الموارد البشریة؛ لمعرفة ما إذا   •
 استخدامھا لتوجیھك في عملك. كانت ھناك مصادر یمكنك  

  -إن وجد-في حال وقع اختیارك على "غیر ربحي"، فعلیك استشارة قسم الموارد القانونیة و/أو الموارد البشریة   •
 لمعرفة ما إذا كانت ھناك مصادر حالیة یمكنك استخدامھا لتوجیھك في عملك. 

 عاًما)؟ 18ھم دون  ھل یتضمن قطاع عملك العمل مع األطفال؟ (یُقصد باألطفال كل من  .2

 نعم .أ 
 

 ال .ب 
 

 مثاًال على بیان الحمایة.  إلیك إذا كانت إجابتك ھي "نعم"، فقم بتضمین عناصر الحمایة وحمایة األطفال في برنامجك.

متلقّي   .3 و/أو  البرنامج  من  بالمنتفعین  یتعلق  فیما  واضح  ونفوٍذ  سلطٍة  موضع  في  الموظفین  مؤسستك  عمل  یضع  ھل 
 لھم الوصول إلى احتیاجاتھم األساسیة من مأوى، ومأكٍل، ومشرٍب، وما إلى ذلك؟ توفرالخدمة؟ فمثًال، ھل 

 نعم .أ 
 

 ال .ب 
 

 التصدي لالستغالل الجنسي في برنامجك. إذا كانت إجابتك ھي "نعم"، فاحرص على تضمین  
 
  



23 

 
 
 

 نأمل من خالل اإلجابة على ھذه األسئلة الثالثة حول مؤسستك أن تستطیَع القیام بما یلي:
 

 تعیین المصادر الحالیة التي ستعمل على توجیھك في العمل وستساعدك على تجنب التكرار  •
، واالستجابة لھا بما  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي تضییق النطاق بما یمكنك من إنشاء برنامج الوقایة من حاالت  •

 یتناسب مع سیاق مؤسستك 
 تحدید ما إذا كان یجب علیك تضمین عناصر الحمایة وحمایة األطفال في برنامجك •

 
  

 مالحظة
ھذا  ستحتاج غالبیة البرامج إلى التصدي لالستغالل الجنسي بنسٍب متفاوتة؛ وذلك لشیوع التفاوت في القوة بین األفراد في مختلف السیاقات، و 

التنمویة التي تتضمن المنتفعین من البرنامج/المتلقّین للخدمة ربما  یتضمن مكان العمل. وعلى أي حال، فإن بیئات المساعدة اإلنسانیة والبرامج  
التنمیة/المساعدة والمنتفعین   المتكافئة بین موظفي  القوى غیر  المتأصلة الرتباطات  الطبیعة  الجنسي بسبب  من تكون األكثر عرضةً لالستغالل 

 البرنامج. 
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المرتكزة إلى قائمة مرجعیة بالنھج  
 6الناجین

یقوم فیھ المشاركون في برامج الوقایة من العنف    النھج المرتكز إلى الناجین ھو ذاك الذي 
حوادث   من  الناجین  الحتیاجات  األولویة  بإعطاء  لھ  واالستجابة  التحرش،  الجنسي 

الجنسي االعتداء  و  تقدیم  واالستغالل،  لضمان  رغباتھم؛  وتلبیة  حقوقھم،  ومنحھم   ،
ات إلیھم بتعاطف وإحساس، ودون إصدار أحكام علیھم. ویمكن للمؤسسات استخدام  الخدم

القائمة المرجعیة لتحدید مناطق النمو؛ إلرساء نھجٍ یرتكز إلى الناجین في برامجھم   ھذه 
حوادث   من  للوقایة  الجنسيالمخصصة  االعتداء  و  واالستغالل،  واالستجابة  التحرش،   ،

 لھا. 
 

 التنظیمیة الثقافة 
،  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيبما في ذلك توقعات السلوكیات تجاه حوادث  -ھل تم توضیح القیم التنظیمیة  

 ؟ ةاصحاب المصلح لجمیع   -وتجاه التدخل الفعّال

أصبح   حوادث    المصلحة اصحاب  ھل  من  تخلو  بیئة  بتوفیر  المؤسسات  وبالتزام  بحقوقھم،  درایة  التحرش،  على 
 ؟ ستغالل، و االعتداء الجنسيواال

تدریبًا حول كیفیة تدخلھم في المواقف التي یتعرض فیھا اآلخرون ألقواٍل أو أفعاٍل مؤذیة    المصلحةاصحاب  ھل تلقى  
 ھذه المواقف إلى حوادث تحرٍش فعلیة؟  تتصاعدقبل أن  

 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالمتعلقة ب تدریبًا حول كیفیة االستجابة لالدعاءات    ةاصحاب المصلحھل تلقى  
 من خالل معرفة مستنیرةٍ بالصدمات وبانتھاج أسالیب مناسبة؟ 

بمفھوم "التحالف"؛ فكرة أن یكون الجمیع مسؤولین عن توفیر مكان عمل آمن ومحترم   ةاصحاب المصلح ھل تم إبالغ  
 ؟ التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيحوادث  من خالل دعم احتیاجات الفئات المھمشة، مثل الناجین من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش بأماكن عملھم؟"  تم اقتباس ھذه القائمة المرجعیة من مقال لیندسي جونز رینو، تحت عنوان: "كیف یبدو النھج المرتكز إلى الناجین بالنسبة لحوادث التحرّ  6
سینار لعام    امؤسسة  التطویر،  لخدمات  المحدودة  المسؤولیة  -https://medium.com/@lindsey_61294/what-does-a.  2018ذات 

survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look- like-2fbb3212fad 
 

https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-
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2
6 

ُمنِح   المصلحھل  لحوادث    ةاصحاب  استجابتھم  على  وقیمھم  الشخصیة  ھویاتھم  تأثیر  كیفیة  لتقییم  التحرش،  الفرصة 
 ؟ واالستغالل، و االعتداء الجنسي

إذا   السّریة  حمایة  یتوقعون حصولھ بخصوص  قد  بما  األشخاص  إعالم  تم  اعتداء  ھل  حادثة  اإلبالغ عن  في  رغبوا  ما 
 جنسي، أو استغالل أو تحرش، وأن ذلك یكون قبل اإلبالغ؟

 
 

 مدخالت الناجین 
حوادث   من  الناجین  تجربة  إلى  لالستماع  استخدامھا  یمكن  رسمیة  غیر  وأخرى  رسمیةٌ  آلیاٌت  توجد  التحرش،  ھل 

الجنسي االعتداء  و  وتعافیھم،    واالستغالل،  الفردیة،  سالمتھم  دعم  في  یساھم  الذي  وما  المشاركة)،  في  رغبوا  (إن 
 ورفاھیتھم؟ 

م حول  قراراٍت  التخاذ  الناجین  أنظمتك  تُھیّئ  أو  ھل  بنتائج  وتُوعیھم  التحقیقات  مثل  عملیات  في  وانخراطھم  شاركتھم 
 عواقب عملیة اإلبالغ؟ 

 
 

 المصادر
بالمرونة في اإلجراء التأدیبي الذي یُتَّخذ ضد الجاني حسب    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي ھل تسمح سیاسة  
 خطورة ما ارتكبھ؟ 

 ھل توجد آلیات متعددة لإلبالغ، وھل تتضمن خیار اإلبالغ بصفة مجھولة كذلك؟

 ھل تسمح آلیات اإلبالغ وإجراءات التحقیق بحمایة ھویة المشتِكي وھویة المشتَكى منھ إلى أقصى حدود ممكنة؟ 

المحلیة والدولیة لمقدمي الشكاوى وجمیع    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيقائمة بمصادر حوادث    ھل تم توفیر 
 المساھمین؟ 

 
 

 المساءلة 
 ؟ التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيھل تم جمع البیانات من المساھمین لتقییم المشاركین في مخاطر حوادث 

 

 ؟ التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيانتشار حوادث ى مدھل تم جمع البیانات لفھم 
 

حوادث   من  الوقایة  لوضع  واألموال)  العمل،  فریق  (وقت  المصادر  صت  ُخّصِ االعتداء  ھل  و  واالستغالل،  التحرش، 
 واالستجابة لھا على قائمة األولویات؟  الجنسي
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 مالحظة
د  یفّضل أال تقل المجموعة عن ثالثة أشخاٍص وأال تزید عن خمسة. إذا كان ھناك خلل كبیر في الموازنة بین المجموعات فاسأل إذا ما كان أح

 األعضاء یرغب في االنتقال إلى مجموعة أخرى. 

 تكوین مجموعات العمل
أنھ ط حوادث  وّضح  من  الوقایة  بغرض  أنشأناه  الذي  البرنامج  نطاق  حددنا  الجنسيالما  االعتداء  و  واالستغالل،  ،  التحرش، 

 واالستجابة لھا، وطالما حددنا الموارد الحالیة، فإن الخطوة التالیة ستكون تكوین مجموعات فرعیة لمھام محددة، وھي:

 السیاسة واإلجراءات  •
 التدریب والتواصل  •
 والتقییم والتعلُّم الرصد  •

 
وّزع ثالث ورقاٍت من ورق الرسم البیاني في أرجاء الغرفة، واكتب على كل ورقٍة منھا اسم مجموعة من المجموعات كعنواٍن  

 لھا. اطلب من أعضاء فریق العمل االنتقال إلى مكان الورقة التي علیھا اسم المجموعة التي یرغب في االنضمام إلیھا. 

 
 

بالكتیب   • واإلجراءات  السیاسات  قسم  من  نسًخا  صفحة  قّدم  المعنیة    )18إلى    16(من  العمل  مجموعة  إلى 
 بالسیاسات. 

 إلى مجموعة العمل المعنیة بالتدریب.  )20إلى   19(من صفحة قّدم نسًخا من قسم التدریب والتواصل بالكتیب  •

إلى مجموعة العمل المعنیة بالرصد    )22إلى    21(من صفحة  قّدم نسًخا من قسم الرصد والتقییم والتعلّم بالكتیب   •
 والتقییم والتعلّم. 

 
 

 دقیقة فقط للقیام بما یلي:  30وّضح أن لكل مجموعة  
 

 مراجعة المواد مراجعةً سریعةً (غیر متفحصة)  •
 كتابة ھدٍف أو اثنین من أھداف العمل في نموذج تخطیط العمل  •
 تحدید موعد اجتماعھم القادم والذي یلیھ  •

 
 دقیقةً بدًءا من وقت العمل. تنقّل بین المجموعات لتتأكد من أنھم یفھمون المھمة بوضوح.  30اتركھم لمدة  

بعد انتھاء المدة، اطلب منھم أن یجتمعوا معًا ثانیةً، ثم اطلب من أعضاء كل مجموعة أن یشاركوا مع البقیة أھداف العمل التي  
 وضعوھا. 

وذّكرھم بالتدریب القادم الخاص بالتدخل الفعّال، وشجعھم كذلك على البقاء    اختتم االجتماع بشكر الجمیع على مشاركتھم الفعالة، 
 على تواصٍل دورّيٍ بمجموعة العمل الخاصة بھم. 
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 خطة العمل
، واالستجابة لھا، والذي ستنشئھ مجموعة العمل الخاصة بك. استخدم  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسياستخدم الجدول التالي إلنشاء خطة عمل بناًء على العناصر الخاصة ببرنامج الوقایة من حاالت  

 النماذج واألمثلة المتاحة في الُكتیّب كدلیٍل لك. 
 

 
 جب القیام بھ؟ خطوة العمل: ما الذي ی

 

 
 من المسؤول؟ 

 

 
 الموعد النھائي 

 

 
 التحدیات المحتملة: كیف سیتم التغلّب علیھا؟ 

 

 
لتالنتیجة: متى   ھذه الخطوة بالنجاح؟  ُكّمِ

ھل كانت ھناك أي خطواٍت أخرى محددٍة ضمن  
 العملیة؟
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 الجزء الثاني 

حوادث  من  للوقایة  شامل  برنامج  إنشاء 
االعتداء  و  واالستغالل،  التحرش، 

 ، الجنسي
 واالستجابة لھا 

للتصدي   شامل  برنامج  لوضع  المطلوبة  العناصر  على  عامةً  نظرةً  القسم  ھذا  یعرض 
الجنسيلحوادث   االعتداء  و  واالستغالل،  إلى  التحرش،  العناصر  ھذه  تقسیم  ویمكن   ،

 المجموعات التالیة: 

 السیاسة واإلجراءات  •

 التدریب والتواصل  •

 الرصد والتقییم والتعلُّم  •

یمكن النظر إلى مجموعة السیاسات واإلجراءات على أنھا "الماھیة" في برنامج الوقایة من  
، واالستجابة لھا، وإلى مجموعة التدریب  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيحوادث  

أما  "الكیفیة"،  أنھا  إلیھا على    والتوعیة على  النظر  فیمكن  والتقییم والتعلم  الرصد  مجموعة 
 ". مغزیةو ال  أنھا "البحثیة 

توجد تفاصیل ھذه العناصر في األقسام التالیة من ھذا الُكتیب. وفي حال لم تكمل التدریبات  
البدء،   كیفیة  األول:  الجزء  قبل  فتوقف،  في  التدریبات  الستكمال  األول  الجزء  إلى  وعد 

 المتابعة. 
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 مجموعة العمل المعنیة بالسیاسات واإلجراءات 
بال ھي المسؤولة    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي سیاسات واإلجراءات الخاصة بحوادث  تُعد مجموعة العمل المعنیة 

، واالستجابة لھا،  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي عن تطویر الوثائق الرئیسیة التي تدعم برنامج الوقایة من حوادث  
لحوادث   التنظیمیة  السلوك والسیاسة  قواعد  الجنسي التحرشومن ذلك مدونة  االعتداء  ، وإجراءات االستجابة.  ، واالستغالل، و 

، باإلضافة إلى مجموعة واضحة من إجراءات  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيكما أن تطویر السیاسة السلیمة لحوادث 
والموظفین   القیادة  تُمّكن  واالستجابة  وضوحٍ -اإلبالغ  الحقوقی   -وبكل  ومسؤولیاتھم  أدوارھم  فھم  المؤسسة.  من  في  كموظفین  ة 

من   مناسب  دعم  على  تحصل  إنشاؤھا  یتم  وإجراءات  سیاسات  أي  أن  من  التأكد  المؤسسة  لضمان    ةالمصلحاصحاب  وعلى  ؛ 
 التنفیذ بنجاح. یعرض ھذا القسم نظرةً عامةً عن:

 مدونة قواعد السلوك  •
 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي سیاسة   •
 إجراءات اإلبالغ  •
 اإلبالغ اإللزامي  •
 اإلبالغ بصفة مجھولة  •
 التحقیقات  •

 
 مدونة قواعد السلوك

الموظفین   تُلزم  كما  المؤسسة،  ھذه  تضعھا  التي  الشخصیة  السلوكیات  معاییر  على  مؤسسٍة  لكل  السلوك  قواعد  مدونة  تشتمل 
باتباعھا باعتبارھا شرًطا من شروط التوظیف. إذا كانت لدیك مدونة حالیة لقواعد السلوك، فراجعھا للتأكد من أن ما فیھا یحظر  

اعتدا  -وبشكٍل صریحٍ - بأي  التي  القیام  التأدیبیة  التأدیبي/اإلجراءات  توضح اإلجراء  أنھا  أو تحرش جنسي، ومن  استغالٍل  أو  ٍء 
حوادث   في  انخرطوا  قد  الموظفین  أن  تبین  إذا  اتخاذھا  الجنسي یمكن  االعتداء  و  واالستغالل،  تختلف  التحرش،  أن  ویمكن   .

لجنة األمم المتحدة الدائمة المشتركة بین الوكاالت    مدونات قواعد السلوك من مؤسسة إلى أخرى. ومن أفضل األمثلة على ذلك
(IASC)7    وستجد ھذه المبادئ  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيفھي تحتوي على ستة مبادئ جوھریٍة تتعلق بحوادث .

في   األول، الجوھریة  أو    الملحق  كتابیًا  المبادئ  ھذه  اعتماد  یتناسب  ویمكن  بما  السلوك  لقواعد  مدونٍة  كإطاٍر إلنشاء  استعمالھا 
 خصیًصا مع مؤسستك. 

التالیة   القائمة  الممارساتوتتضمن  حوادث    أفضل  تخصُّ  السلوك  لقواعد  جدیدةٍ  مدونة  العتماد  بالعملیة؛  التحرش،  الخاصة 
 أو غیر ممكنٍة لھا. . وقد تكون بعض الخطوات غیر مالئمٍة لمؤسستك واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 أن یقوم بما یلي:  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيینبغي على فریق العمل المعني بالوقایة من حوادث 
 

 وضع مدونة قواعد السلوك استناًدا إلى المثال المذكور في الملحق األول.  •
العتما • البشریة  الموارد  قسم  ومع  القیادة  مع  السلوك  قواعد  مدونة  دلیل  مشاركة  في  تضمینھا  ثم  ومن  رسمیًا  دھا 

 الموظف. 
 
 
 
 
 
 
 

الوكاالت  7 بین  المشتركة  الدائمة  باللجنة  الخاصة  السلوك  قواعد   https://interagencystandingcommittee.org/focal-   (IASC)مدونة 
lsexua-protection-conduct-codes-principles-core-and-action-plan-public/iasc-points/documents 

  

 مالحظة المستخدم: احصل على ما تحتاجھ 
قد ال تكون جمیع عناصر البرنامج المذكورة أعاله مرتبطةً بالسیاق الثقافي أو التنظیمي للمؤسسة أو ضروریةً لھما. وال بد أن یعمل  

التنظیمیة؛ لتحدید عناصر البرنامج التي  فریق العمل المعني بالوقایة من حوادث االعتداء، واالستغالل، والتحرش الجنسي مع القیادة  
 یمكن تنفیذھا على أرض الواقع في الوقت المناسب، ولوضع المصادر المتاحة في االعتبار. 

https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
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 مالحظة مھمة 
التحرش،  إذا كانت مؤسستك تمتلك بالفعل سیاسةً لحوادث االعتداء، واالستغالل، والتحرش الجنسي في وقت إطالق برنامج الوقایة من حوادث  

الجنسي   واالعتداء  كسواالستغالل،  اعتمادھا  فیجب  المبادرة،  ھذه  من خالل  السیاسة  ھذه  وروجعت  مقاییس  ،  في  الحوادث  لھذه  واحدةٍ  یاسٍة 
 اإلبالغ الخاصة بك والتابعة للمؤشر األول.

 ترجمة مدونة قواعد السلوك إلى اللغة المحلیة للموظفین.  •
الجدیدة  ت • العمل  فریق  سیاسات  على  یشتمل  الذي  الموظفین  لجمیع  التقدیمي  العرض  في  السلوك  قواعد  مدونة  قدیم 

. طلب توقیع كل موظف من الموظفین الحالیین على نسخٍة التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالخاصة بحوادث 
بھ. توضیح أن ھذا ما یتم عادةً خالل توجیھات من مدونة قواعد السلوك لوضعھا في ملف شؤون العاملین الخاص  

 التوظیف الجدیدة؛ نظًرا ألن ھذه وثیقة جدیدة، وأنھم ملزمون بالتوقیع علیھا اآلن بأي حاٍل من األحوال. 
االحتفاظ بنسخٍة موقعٍة من مدونة قواعد السلوك لكل موظٍف من الموظفین في ملف شؤون العاملین الخاص بھ بقسم  •

 یة. الموارد البشر
االنجلیزیة   • باللغة  السلوك  قواعد  مدونة  من  نُسخٍ  واضح-نشر  مكان   -وبشكٍل  أنحاء  جمیع  في  المحلیة  باللغة  وكذلك 

 العمل. 
التحرش، واالستغالل، و الحرص على توقیع جمیع من تم توظیفھم حدیثًا على مدونة قواعد السلوك الخاصة بحوادث   •

 في ملف شؤون العاملین الخاص بكّلٍ منھم.، والتي یتم االحتفاظ بھا االعتداء الجنسي 

 
 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي سیاسة 

  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي تُعد السیاسة الشاملة التي توضح سیاسة المنظمة وإجراءات االستجابة للتصدي لحوادث  
حاالت   من  الوقایة  برامج  من  فعّاٍل  برنامجٍ  أي  في  مھًما  الجنسيعنصًرا  االعتداء  و  واالستغالل،  لھا.  التحرش،  واالستجابة   ،

الداخلیة؛ ویمكن استخدامھ كما    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيونموذج السیاسة المرفق في الملحق الثاني یُعنى بقضایا  
 جة لمالءمة سیاق المؤسسة. ھو أو تعدیلھ حسب الحا

 
 

 
 
 

 إجراءات اإلبالغ 
حوادث   عن  باإلبالغ  یتقدموا  كي  (والمنتفعین)  للموظفین  وسیلةً  الموثقة  اإلبالغ  آلیة  أو  الموثق  اإلبالغ  إجراء  التحرش،  یوفر 

 . الثالثالملحق إلى القیادة التنظیمیة. ویمكن العثور على نموذجٍ إلجراءات اإلبالغ في   واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 ضع في اعتبارك وجود العدید من القنوات لإلبالغ: 
 

 ") التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمصنفة على أنھا من "شكاوى غیر صنادیق اقتراح ( •
 موظفون مدّربون على تلقي التقاریر شفھیًا أو كتابیًا  •
 خطوط ھاتفیة أو خطوط ساخنة مخصصة (یلزم ضمان السریة)  •

 
 لزامي اإلبالغ اإل

. وتوجد كذلك بعض  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي یكون اإلبالغ اإللزامي حین یُطلب من الموظفین اإلبالغ عن حوادث  
سیاسات اإلبالغ اإللزامي التي تستدعي تدّخل المشرفین. وال بد أن تضع في االعتبار ما إذا كان اإلبالغ اإللزامي مناسبًا لمؤسستك أم  

اجھ الموظفون بعض العوائق فیما یتعلق بالشكوى؛ فربما یخشون أنھم مخطئون بشأن الحادثة أو االشتباه أو الشائعة. وقد  ال. فقد یو
ربما یُنظر إلیھم على أنھم من تسبب فیھا؛ فھو یقید    ، والذینیقلل اإلبالغ اإللزامي من شعور الموظفین بالمسؤولیة تجاه "المشكلة"  

 غ من عدمھ. حریة الموظفین في اإلبال
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 اإلبالغ بصفة مجھولة
یسمح   أن  المثالي  الداخلي  اإلبالغ  إلجراء  بد  ال  لذلك  العمل؛  مكان  في  السلوك  إساءة  عن  اإلبالغ  الموظفین  بعض  یخشى  قد 

الموظفین  للموظفین بتقدیم الشكاوى بشكل سّرّي ومجھول. فمن شأن ھذا أن یحمي ھویة الضحایا وكذلك الشھود؛ كما سیشجع  
على عدم التأخر في اإلبالغ عن المواقف. وحتى إذا تم التعرف على ھویاتھم أثناء التحقیق، فینبغي أن تكون المؤسسة مزودةً  

 بسیاسات تحمي ھویاتھم وتُقیّد اإلفصاح عنھا إلى الحد الذي تقتضي فیھ الضرورة عكس ذلك. 

،  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي ة المصدر الخاصة بحوادث  وعلیك أن تضع في اعتبارك كیفیة تلقیك للتقاریر مجھول
وكذلك أن تضع في اعتبارك من سیتخذ اإلجراء. ووّضح للموظفین أنھ لتقدیم الشكاوى بصفٍة مجھولٍة فال بد من تقدیم تفاصیل  

 اتخاذ إجراءات تأدیبیة. واقعیة وادعاءات محددة بشأن سوء السلوك. فتزویر حوادث سوء السلوك الجنسي قد یؤدي إلى 
 

 التحقیقات 
التحرش، واالستغالل،  ینبغي أن تكون كل مؤسسٍة على أتم االستعداد لالستجابة سریعًا فور تلقیھا بالًغا بشأن حادثٍة من حوادث  

الجنسي االعتداء  إو  التحقیق  أمر  ستوكل  أم  داخلیة  تحقیقاٍت  ستُجري  كانت  إذا  ما  تقرر  أن  كذلك  المؤسسات  وعلى  جھٍة  .  لى 
 . الملحق الرابع خارجیٍة. إذا كانت مؤسستك تلجأ إلى الخیار األول، فیمكنك العثور على المعلومات ذات الصلة في 

 وینبغي إجراء تحقیٍق كامٍل ما لم یَكتشف تحقیٌق سابٌق أسبابًا تكفي لعدم استكمالھ. 

 لتحقیق فیما یلي: وتتمثل األغراض المرجوة من إجراء ا 
 

 معرفة ما إذا كان أحد الموظفین قد انتھك السیاسات الخاصة بالمؤسسة أم ال  •
 حمایة األشخاص من التعرض لالعتداء، أو االستغالل، أو التحرش  •
بسیاسة   • بااللتزام  یتعلق  فیما  السیئ  السیئة/األداء  بالممارسات  المرتبطة  القضایا  على  الضوء  التحرش،  تسلیط 

 واالستغالل، و االعتداء الجنسي 
تحدید جوانب تقدیم البرنامج أو جوانب األداء التي تزید من مخاطر میل الموظفین إلى ارتكاب جرائم االعتداء، أو   •

 االستغالل، أو التحرش 

یحتّم   ما  وجود  حال  في  جنائي  تحقیق  عن  بدیًال  یكون  أن  یمكن  وال  إداري،  إجراٍء  مجرد  ھو  بھ  تقوم  الذي  التحقیق  أن  تذّكر 
 إجراءه. 
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 مجموعة العمل المعنیة بالتدریب والتواصل 
  -بطریقٍة واضحٍة ویسھل الوصوُل إلیھا-یُعد إبالغ جمیع الموظفین بشأن مدونة قواعد السلوك والسیاسات واإلجراءات التنظیمیة 

، واالستجابة لھا.  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيأمًرا بالغ األھمیة، وذلك لضمان نجاح برنامج الوقایة من حوادث  
بال  العمل الخاصة  القیادة والموظفین على  ومجموعة  للتأكد من أن  التواصل؛  المسؤولة عن تحدید طرق  تدریب والتواصل ھي 

، واالستجابة  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي درایٍة بعناصر الوقایة واالستجابة التي تخص برنامج الوقایة من حوادث  
 ظرةً عامةً عن: لھا، ولكي یتم ذلك بطریقة شاملٍة وفعالة. یعرض ھذا القسم ن 

 خطة االتصاالت والتواصل  •
 إتاحة فرص عمٍل للنساء، وتعیینھن، وترقیتھن •
 التدریب على التدّخل الفعّال  •
 استدامة التطویر المھني  •
 برنامج مساعدة الضحایا/الناجین ودعمھم •
 رفع وعي المنتفعین/متلقّي الخدمة  •

 
 خطة التدریب واالتصاالت
سیاسات   وضع  بمجرد  الجنسي ینبغي  االعتداء  و  واالستغالل،  نرفع  التحرش،  أن  وآلیاتھ  المناسبة  اإلبالغ  إجراءات  ووضع   ،

وھذا یتضمن  -واالستجابة لھا    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمستوى الوعي فیما یتعلق ببرنامج الوقایة من حوادث  
ماھیة   اتوضیح  و  واالستغالل،  الجنسي التحرش،  إعالم  العتداء  خالل  من  ویكون  بحوادثھ،  المتعلقة  التوقعات  وتوضیح   ،

الموظفین بحقوقھم ومسؤولیاتھم ومستحقاتھم. كما ال بد من توضیح عملیة اإلبالغ والطریقة التي یمكن للموظفین السیر علیھا  
حوادث   من  حادثٍة  أي  وقوع  الجنسيحال  االعتداء  و  واالستغالل،  ویدخل التحرش،  عن    .  اإلبالغ  كیفیة  توضیح  ذلك  في 

الحوادث، والمراحل العدیدة لذلك، باإلضافة إلى توضیح عملیة صنع القرار، ومن سیشاركون في ھذه العملیة. وینبغي أن تنظر  
التحرش،  مجموعة التدریب والتواصل في مجموعة متنوعة من المنصات لتوصیل الرسائل المتعلقة ببرنامج الوقایة من حوادث  

الجنسي واال االعتداء  و  لھا  ستغالل،  واالستجابة  مكان    -،  أنحاء  مختلف  في  الموضوعة  والملصقات  المكتوبة،  المذكرات  مثل 
 العمل، وحمالت الفیدیو والحمالت الشفھیة التي تظھر خالل اجتماعات الموظفین أو االجتماعات العامة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

الصادر عن مؤسسة    8 بخطوة"  التعامل خطوةً  الفعّالة من خالل "دلیل  إلى InterActionتم تعدیل إجراءات اإلبالغ  التصدي لالستغالل    ، والذي یھدف 
 .2010الجنسي واالعتداء الجنسي، وذلك في یونیو

  

 8خصائص إجراءات اإلبالغ الفعّالة
المحتملة لكٍل من الطرفین، كما  السالمة:   تساھم في اتخاذ تدابیر وقائیة. وھذا یشمل  تُراعي إجراءات اإلبالغ اآلمنة المخاطَر واألضرار 

 ضمان السریة، وتوفیر الحمایة المادیة إن لزم األمر، باإلضافة إلى التصدي لمحاوالت االنتقام المحتملة. 

بحادثة  السّریة:   المتعلقة  المعلومات  إلى  الوصول  إمكانیة  السري من  اإلبالغ  الجنسي  یُقیّد  أو نشرھا.  التحرش، واالستغالل، واالعتداء   ،
وھذا ألنھ ینبغي عدم السماح بالوصول إلى ھذه المعلومات سوى لقلٍة من األشخاص المخّولین لذلك بغرض إجراء التحقیق. فالسریة تساھم  

 صبح فیھا الموظفون أكثر قدرةً وأكثر میًال إلى اإلبالغ. في خلق بیئٍة یُ 

تتسم آلیة اإلبالغ بالشفافیة عندما یعلم الموظفون أو المنتفعون بوجودھا، وتكون لدیھم فرصة لتقدیم مدخالت لتطویرھا، وكذلك  الشفافیة:  
 لتزام بھا. حین یمتلكون المعلومات الكافیة حول كیفیة الوصول إلیھا والتأكد من أنھ یتم اال

یمكن الوصول إلى إجراءات اإلبالغ حین تكون متاحةً ألكبر عدد ممكن من األشخاص، وحین یتیحھا أكبر عدد ممكن من  إمكانیة الوصول: 
  المجموعات، وذلك في جمیع األماكن التي تعمل فیھا المؤسسة. وتضمن اآللیات أو القنوات المتعددة إتاحة وسیلٍة لإلبالغ لجمیع الموظفین

 والمنتفعین. 

https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
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 إتاحة فرص عمٍل للنساء، وتعیینھن، وترقیتھن 
الجنسيترتكز حوادث   االعتداء  و  ا  التحرش، واالستغالل،  السلطة.  في  استخدام  وإساءة  الجنسین  بین  المساواة  عدم  ألساس على 

وتتمثل إحدى طرق مكافحة عدم المساواة بین الجنسین في إتاحة فرص عمٍل للنساء المؤھالت وتعیینھن، وباألخص في المناصب  
القیادات وأقسام الموارد البشریة السعي إلى زیادة أعداد الموظفات الم ؤھالت في شتى الجوانب. فقد یكون القیادیة. وینبغي على 

الجنسین وإنھاء دائرة   لتوظیف النساء في المناصب اإلداریة والقیادیة دور قوي باألخّص في مكافحة عدم المساواة النظامیة بین 
ى  . وعلى المؤسسات أن تھدف إلى تحدید العوائق التي تقف في طریق توظیف النساء، وأن تسع9العنف الجنسي في أماكن العمل

 إلى فھم ھذه العوائق، وأن تتصدى لھا. 
وتتضمن الممارسات الواعدة إنشاء برنامج توجیھ وإرشاد یتم فیھ إقران النساء المھتمات بالحصول على الترقیات أو تقلّد مناصب  

 جدیدةٍ مع من یرشدھن؛ لمساعدتھن على وضع أھداف مھنیة قابلٍة للتحقیق وضمان وصولھن لھذه األھداف. 

في األماكن التي تنخفض فیھا معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لدى النساء أو التي تتضمن معتقداٍت ثقافیٍة  -على المؤسسات  ویجب  
لھن المتاحة  الفرص  من  حمالٍت    -تحدُّ  تتضمن  بأفكاٍر  تأتي  أن  فینبغي  العوائق.  ھذه  مكافحة  على  للمساعدة  مبادراٍت  تبتكر  أن 
القیا  خاللھا  تروج  لتعیین  مجتمعیة  والسعي  الفتیات،  مدارس  في  التوظیف  معارض  وإقامة  الفتیات،  تعلیم  لثقافة  التنظیمیة  دات 

 المؤھالت من النساء وترقیتھن. 
 

 التدریب على التدّخل الفعّال 
العنف   من  الحد  في  ثمارھا  آتت  التي  الواعدة  الممارسات  من  الفعّال  التدخل  على  للتدرب  الفرصة  إتاحة  أماكن تُعد  في  الجنسي 

العمل. وقد كانت الجامعات األمریكیة أول من استخدم التدّخل الفعال، واعتمدتھ القوات المسلحة األمریكیة الحقًا بھدف تعزیز بیئة  
أثبتت األبحاث أن   السخیفة. وقد  اللفظیة والتعلیقات  الجنسي، بما في ذلك اإلھانات  العنف  غیر متھاونٍة تجاه أي شكل من أشكال 

لتدریب الفعّال على الوقایة من حوادث التحرش الجنسي ال بد أن یرتبط بتجارب حیاة الشخص وعواطفھ بدًال من االلتزام الشدید  ا
بالسیاسات والقواعد. ویعد التدخل الفعّال مؤثًرا في بناء ثقافة عدم التھاون تجاه حوادث العنف الجنسي في أماكن العمل؛ ألنھ یُعلّم  

وال شك    10بدًال من إلزامھم بالتحدي المتمثل في محاولة منع حدوثھا نھائیًا".-فّزھم على التدخل السریع والمبكر  الموظفین و "یُح
في ضرورة توعیة الموظفین بأھمیة السیاسات ومسؤولیاتھم في االلتزام بھا، إال أن الضرورة األكبر تتمثل في مساعدة الموظفین  

 النخراط في سلوكیات التحرش واستخدامھم لأللفاظ التي قد تُفھم أنھا للتحرش. على استیعاب كیفیة منع اآلخرین من ا 

حوادث   من  بالوقایة  المعني  العمل  فریق  على  الجنسيوینبغي  االعتداء  و  واالستغالل،  الفعّال    التحرش،  التدخل  تدریب  یقدم  أن 
برنامج حوادث   بدایات عملیة وضع  الموظفین في  و  لجمیع  الجنسيالتحرش، واالستغالل،  مبكًرا  االعتداء  التدریب  فبتقدیم ھذا   .

غیر  إطاٍر  في  عنھم  زمالئھم  تقییمات  وتقبّل  زمالئھم  عن  تقییماٍت  بتقدیم  لھم  تسمح  التي  باألدوات  مسلحین  الموظفون  سیصبح 
بالتدّخل   الخاص  التدریب  تقدیم  الحفاظ على أماكن عمٍل صحیة. وال یستلزم  الجانبین، ما سیعزز من  الفعّال أن تكون عدائي من 

 وال أن تكون اإلجراءات متطورةً بالكامل.  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيسیاسة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

systems-reporting-and-programs-https://hbr.org/2017/11/training-.  2017مقالة أصدرتھا مجلة ھارفارد بزنس ریفیو، في عام    9
lwil-women-more-promoting-harassment-sexual -end-wont 

اتخ   10 الواجب  الجنسي والخطوات  التحرش  بالوقایة من  الخاص  التدریب  ذلك." ورقة بیضاء بموقع"أسباب عدم جدوى  .Sage Academy اذھا حیال 
http://sage.academy/ 

 
  

https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
http://sage.academy/
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 استدامة التطویر المھني
الفعّال   بالتدخل  الخاص  التدریب  تلقي  جانب  إلى  المستمر  المھني  التطویر  في  للمشاركة  الفرصة  الموظفین  جمیع  منح  یجب 

االجتماع   بسیاسة  وحضور  الموظفین  تعریف  خاللھ  من  یتم  الذي  الجنسياإلعالمي  االعتداء  و  واالستغالل،  ،  التحرش، 
أفضل   وتتمثل  واالعتداء.  التحرش  حوادث  من  تخلو  عمٍل  أماكن  لتعزیز  وذلك  العمل،  مكان  في  بھا  الخاصة  واإلجراءات 

مثل   بموضوعاٍت  تتعلق  دوریٍة  تدریباٍت  تقدیم  في  التالممارسات  والنوع  لباقة  بفعالیة،  والتواصل  العمل،  أماكن  في  عامل 
كما أن تقییم االحتیاجات لجمع المدخالت من الموظفین حول أنواع التدریبات التي یریدون تلقیھا في    االجتماعي، واألخالقیات.

یُعدُّ من أفضل الممارسات اإلضافیة التي ال بد من مراعاتھا. وإذا كان المدرب   -لنشر ثقافة مكان العمل الصحي-أماكن العمل  
ت وتقدیمھا، فھناك موارد مجانیة عبر اإلنترنت یمكنك العثور علیھا المخصص لمكان العمل غیر متاح لتصمیم ھذه المحاضرا

 ./https://www.nsvrc.orgفي المركز الوطني لمصادر العنف الجنسي عبر ھذا الرابط: 

 برنامج مساعدة الضحایا/الناجین ودعمھم
فوریة   الحصول على مساعدة  في  المحتملة  المنتفعین  أو  الضحایا/الناجین،  أو  بالشكوى،  المتقدمین  لسد حاجة  التأھب  بد من  ال 
ودائمة. بل ینبغي حقیقةً أن تكون ھذه االحتیاجات ھي األولویة القصوى حال تلقي الشكاوى وبدء التحقیقات. وال یخفى عن بالك  

اجٍة إلى الحمایة أیًضا. فكن مستعًدا لذلك بجعل من لدیك من قادة مسؤولین عن االستجابة لحاالت  أن المتھم نفسھ قد یكون في ح
الجنسي االعتداء  و  واالستغالل،  المصادر    التحرش،  صفحة  في  یضمنونھم  ثمَّ  ومن  سلفًا  والممارسین  المتخصصین  یحددون 

 من تلك المصادر ما یلي: . وقد تتضالتحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالخاصة بحوادث 

 الرعایة الطبیة  •
 الرعایة النفسیة/االستشارة النفسیة في حاالت الصدمات  •
 األمن •
 المساعدة االقتصادیة  •
 التغذیة والكسوة  •
 اإلیواء  •

 
 * تأكد من تأمین خیارات الرعایة، والحمایة، والعالج، وتأكد من الحفاظ على سریتھا، وتیسیر إمكانیة الوصول إلیھا. 

 
 وعي المنتفعین/متلقّي الخدمة رفع 

سیاسات   بمجرد وضع  الجنسي ینبغي  االعتداء  و  واالستغالل،  نرفع  التحرش،  أن  وآلیاتھ  المناسبة  اإلبالغ  إجراءات  ، ووضع 
حوادث   ماھیة  حول  المنتفعین  بین  الوعي  و  مستوى  واالستغالل،  الجنسي التحرش،  بحقوقھم،  االعتداء  نُعلمھم  وأن   ،

حوادث   من  حادثٍة  أي  وقوع  حال  فعلھ  یمكنھم  ما  وشرح  اإلبالغ  عملیة  توضیح  من  بد  ال  كما  التحرش،  ومستحقاتھم. 
الجنسي االعتداء  و  إلى  واالستغالل،  باإلضافة  بذلك،  المرتبطة  والمراحل  الحوادث،  عن  إبالغھم  كیفیة  توضیح  ذلك  ومن   ،

العملیة  توضیح عمل لمجرى  المنتفعین  فھم  التأكد من  العملیة. وال شك في ضرورة  القرار، ومن سیشاركون في ھذه  یة صنع 
حوادث   من  بالوقایة  المعني  العمل  فریق  وعلى  العملیة.  ھذه  یخص  فیما  مخاوفھم  و/أو  آرائھم  عن  للتعبیر  الفرصة  ومنحھم 

االقتراحات و/أو المخاوف الصادرة من المنتفعین على محمل الجد وأن  أن یأخذ ھذه    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي
 ، واالستجابة لھا. التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي یستغل ھذه التقییمات في تحسین برنامج الوقایة من حوادث 

 
 
  

 مالحظة المستخدم: بعض األمور قد ال تنطبق 
بالوقایة من   المعني  العمل  أن یعمل فریق  المواقف. فال بد  العمل في بعض  المقترحة لمجموعات  تنطبق بعض اإلجراءات  قد ال 

مع القیادة التنظیمیة لتحدید عناصر البرنامج التي یمكن تنفیذھا على أرض الواقع  التحرش، واالستغالل، واالعتداء الجنسي حوادث 
 موارد المتاحة في االعتبار، على أن یكون ذلك أیًضا ضمن السیاقات التنظیمیة والثقافیة.في الوقت المناسب، ولوضع ال

https://www.nsvrc.org/
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 )MELمجموعة العمل المعنیة بالرصد، والتقییم، والتعلّم ( 
عامةً عن المسؤولیات المتعلقة بوضع خطٍة ناجحٍة للرصد والتقییم والتعلّم، باإلضافة إلى تنفیذھا، ویغطي ھذا  یعرض ھذا القسم نظرةً 

 القسم بالتحدید ما یلي: 

 أنظمة الرصد والتقییم  •
 واإلجراءات الخاصة بھا   التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسياالجتماع اإلعالمي المعني بسیاسة   •
 التعمیم الداخلي للمعاییر •
 مشاركة المعاییر مع الشركاء  •

 
 أنظمة الرصد والتقییم 

الوقایة من حوادث   برنامج  تنفیذ  الجنسيضع في اعتبارك  لھا، على أن یكون ذلك  التحرش، واالستغالل، و االعتداء  ، واالستجابة 
مھني أو التوّصل إلى أي نتائج. وكذلك حدد المؤشرات القابلة للقیاس التي ستساعدك    بنفس الطریقة التي تستخدمھا لتنفیذ أي برنامجٍ 

الخاصة بك، باإلضافة إلى تقییم نسبة نجاحك    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيعلى مراقبة تنفیذ األنشطة المعنیة بحوادث  
بشتى الوسائل،  -عنیة بالرصد والتقییم والتعلّم أن تضع في اعتبارھا  . وال بد لمجموعة العمل المالقیاسیة  وتقدمك تجاه تحقیق أھدافك

 البیانات التي سیتم تجمیعھا والجھات التي سیتم إبالغھا بھذه البیانات.  -ومتى ما أتیحت الفرصة

ة التي وصلت إلیھا  لھا. فمثًال، في حال قررت جمع بیاناٍت عن النسبقیاسي  وتذّكر دائًما أن بعض المؤشرات قد ال تحتاج وضع ھدٍف 
الجنسي حاالت   االعتداء  و  واالستغالل،  ھدف   التحرش،  أي  البیانات  لھذه  یكون  فلن  عنھا،  نسبة  قیاسي  المبلغ  بأن  العلم  ویُرجى   .
الجنسيحوادث   البیانات عنھا؛ ألن    التحرش، واالستغالل، و االعتداء  األولى في جمع  القلیلة  السنوات  المبلغ عنھا قد تزداد خالل 

حاالت   عن  تُسفر  التي  بالسلوكیات  درایة  على  اآلن  الجنسيالموظفین  االعتداء  و  واالستغالل،  كذلك  التحرش،  درایٍة  وعلى  بل   ،
 لسنوات القلیلة األولى في جمع البیانات. بالمصادر المتاحة لھم. وفي العادة تستقر نسبة ھذه الحاالت بعد مرور ا

 
 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي أخالقیات جمع البیانات المتعلقة بحاالت 

وضعت منظمة الصحة العالمیة ثمانیة مبادئ توجیھیة لتحسین السالمة والنزاھة األخالقیة أثناء جمع معلوماٍت حول حوادث العنف  
الطارئ الحاالت  في  حول  الجنسي  أكثَر  عامٍة  معلوماٍت  بجمع  ترتبط  مبادئ  كذلك  ھي  أدناه)  (المقتبسة  التوجیھیة  المبادئ  وھذه  ة، 

 11.التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيحوادث 

من  .1 أكبَر  تكون  أن  الجنسي  العنف  حوادث  بتوثیق  المعنیة  المجتمعات  على  أو  المستجیبین  على  العائدة  للفوائد  ینبغي 
 ي یتعرض لھا المستجیبون والمجتمعات. المخاطر الت

ال بد أن یتم جمع المعلومات وتوثیقھا بأقل الطُرق خطورةً على المستجیبین، وأن یكون بمنھجیٍة سلیمة، وأن یكون مبنیًا   .2
 على الخبرات الحالیة والممارسات الجیدة. 

للضحایا/الناجین ودعمھم محلیًا قبل   .3 األساسیة  الرعایة  الشروع في أي نشاط قد یتضمن إفشاءھم معلومات  یجب توفیر 
 حول ما تعرضوا لھ من عنٍف جنسي. 

أن  .4 ویجب  الجنسي،  العنف  حوادث  حول  معلوماٍت  جمع  في  المشاركین  جمیع  وأمن  لسالمة  القصوى  األولویة  توضع 
 یكونوا تحت الحمایة دائًما. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) "توصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن األخالقیات والسالمة الخاصتین بعملیات البحث  2007المتحدة. (منظمة الصحة العالمیة التابعة لألمم    11
 . تمت االستعادة من 9عن حوادث العنف الجنسي في حاالت الطوارئ، وتوثیقھا، ورصدھا"، ص. 

www.refworld.org/docid/468c9da62.html//https:  2020یونیو  10(تم الوصول إلیھ في.( 
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 ینبغي أن تكون ھویة كل من یتقدم بمعلوماٍت حول حوادث العنف الجنسي سّریةً على الدوام.  .5

 وماٍت حول حوادث العنف الجنسي إعطاء موافقٍة مستنیرةٍ قبل مشاركتھ في نشاط جمع البیانات.ینبغي على كل من یتقدم بمعل .6

الصلة   .7 ذات  المتخصصة  التدریبات  یكفي من  ما  تلقي  علیھم  یتحتم  كما  البیانات  جمع  فریق  أعضاء  اختیارھم ضمن  یتم  جمیع من  في  التدقیق  یجب 
 والكافیة وینبغي حصولھم على الدعم المستمر. 

 عاًما) ھم من ستُجمع عنھم المعلومات.  18بد من وضع ضماناٍت إضافیة في حال كان األطفال (أي كل من ھم دون ال  .8

 
 صنع القرار وفقًا للبیانات 

تأكد من أن البیانات التي یتم جمعھا تُستخدم لإلبالغ عن الممارسات والتوجھات. فمثًال، یجب استخدام تقییمات المالحظات الصادرة  
التحرش، واالستغالل، و  یب الخاص بالتدّخل الفعّال لتحسین التسلیمات المستقبلیة. وفي حال تم جمع بیاناٍت حول حوادث  عن التدر

إلحداث تدخالت مستھدفة؛    -كاألماكن التي تقع فیھا الحوادث مثًال -، فاستخدم ھذه المعلومات لإلبالغ عن االتجاھات  االعتداء الجنسي 
أن الموظفین یتعرضون للتحرش في وسائل النقل العام، فعلیك أن تفكر    -مثًال -األماكن. ففي حال أظھر البحث  لمنع الحوادث في ھذه  

 في إنشاء بدیل نقٍل أكثر أمانًا نحو مشاركة وسائل النقل أو نظام مشاركة السیارات. 
 

 واإلجراءات الخاصة بھا ، التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمشاركة المعلومات الخاصة بسیاسة 
التحرش، واالستغالل، و  بتطویر سیاسة مكافحة    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيبمجرد قیام فریق العمل المعني بحاالت  

تتاح  ، واإلجراءات الخاصة بھا في مكان العمل واعتمادھا من قِبل الموارد البشریة والقیادة، فال بد من عقد اجتماع  االعتداء الجنسي
كذلك   بد  األسئلة حولھا. وال  المواد وطرح  لمراجعة  الفرصة  الموظفین  لجمیع  أمكن-فیھ  لمراجعة    -إن  الفرصة  للموظفین  تتاح  أن 

تقدیم مالحظاتھم خالل االجتماع. وعلیك أن تضع في   المواد قبل االجتماع؛ حتى یكونوا مستعدین لطرح األسئلة ذات الصلة و/أو 
اال  ھذا  تضمین  تزوید  االعتبار  فیھا  یتم  واحدة  شاملة  بیئة  إلنشاء  الفعّال؛  بالتدخل  الخاص  التدریب  من  كجزء  اإلعالمي  جتماع 

 ، واالستجابة لھا. التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي الموظفین بالمعرفة والمھارات الالزمة للوقایة من حوادث 
 

 التعمیم الداخلي للمعاییر 
، واالستجابة لھا ھو اإلستراتیجیة  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيك المعني بالوقایة من حوادث یُعد التعمیم الداخلي لبرنامج

حوادث   من  الوقایة  عملیة  بتطویع  الخاصة  الممارسة  الجنسيأو  االعتداء  و  واالستغالل،  االتجاه    التحرش،  حسب  لھا  واالستجابة 
 إجراءاتھا. وقد تشتمل بعض األمثلة على ما یلي: السائد لثقافة مؤسستك، وعملیاتھا، وسیاساتھا، و 

بمكافحة   • الخاصة  السیاسات واألنشطة  الجنسيتضمین  االعتداء  و  المیدانیة    التحرش، واالستغالل،  التدقیق  في عملیات 
 المنتظمة 

 داء الجنسي التحرش، واالستغالل، و االعت تحدید المدیرین للمصادر التي یمكنھم توفیرھا للجھود المبذولة لمنع حوادث   •
 المیدان في

حوادث   • مخاطر  من  تقلل  بطرٍق  وتنفیذھا  البرامج  بتصمیم  ومدیریھا  البرامج  مطوري  و  قیام  واالستغالل،  التحرش، 
 االعتداء الجنسي 

حوادث   • من  الوقایة  برنامج  تنفیذ  مراحل  من  مرحلة  كل  خالل  فرقھم  مع  لمشاركتھا  المھمة؛  للرسائل  المدیرین  تلقي 
 ، واالستجابة لھا ل، و االعتداء الجنسيالتحرش، واالستغال

الوقایة من حوادث   • الجنسيتضمین  االعتداء  و  واالستغالل،  الوظائف،    التحرش،  تقییم  الوظیفي، ومعاییر  الوصف  في 
 وباألخص لكبار المدیرین 
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 مشاركة المعاییر مع الشركاء
على موظفیك الذین یتقاضون رواتب بدوام    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيال تقتصر مسؤولیتك في الوقایة من حوادث  

كامل. فال تنس أن كلمة "موظف" تشیر إلى أي شخص یعمل في مؤسستك أو یمثلھا، بغض النظر عما إذا كان یتلقى تعویًضا مالیًا  
 أم ال. 

كالدخول مثًال مع منظمة دولیٍة أخرى غیر حكومیة، أو مع  -تنظیم تعاوني مع فرد آخر أو كیاٍن آخر  فعندما تدخل مؤسستك في  
سیكون علیك أن تبلغھم بمدونة قواعد السلوك الخاصة بك وأن تستلم منھم بیانًا    -مزود أعمال، أو منظمة مجتمعیة، وما إلى ذلك

ر الخاصة بك. وعلیك أن تضع في اعتبارك كیف یمكن لمؤسستك أن تشارك بفعالیٍة  مكتوبًا، وموقعًا بتاریخھ یفید بأنھم قبلوا المعایی
 ، واالستجابة لھا مع الشركاء المعنیین. التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي معاییر برنامج الوقایة من حاالت  

صد والتقییم والتعلّم في شأن اعتمادھا. وتذّكر  وفیما یلي قائمة بنماذج األھداف/المؤشرات التي قد تنظر مجموعة العمل المعنیة بالر
أن ھذه القائمة لیست شاملة. فینبغي على مجموعة العمل المعنیة بالرصد والتقییم والتعلّم أن تعتمد األھداف/المؤشرات التي تمثل  

 األولویة بالنسبة للمؤسسة والتي یمكن قیاسھا بسھولة. 

لبرنامج الوقایة من حوادث  أن تقیس المؤسسات عدد ا   -على األقل-ویفضل   التحرش، واالستغالل، و االعتداء  لسیاسات المعتمدة 
 ، واالستجابة لھا وأن تقیس األعداد أو األشخاص المدربین على منھجیة التدخل الفعّال. الجنسي 

 
 الھدف األول: سیاسات، وإجراءات، وأنظمة واضحة 

 إنشاء مدونٍة لقواعد السلوك واعتمادھا.  •
 ، واعتمادھا. التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي إنشاء سیاسة مكافحة حوادث  •
ابتكار آلیة إبالغٍ تتسم باألمن، والسّریة، والشفافیة، وسھولة الوصول إلیھا، واستخدامھا في وجود الموظفین المالئمین  •

 والمصادر المناسبة. 
 

 الھدف الثاني: تدریب الموظفین وإبالغھم
 المئة على األقل من الموظفین إلى التدریب الخاص بالتدّخل الفعّال.ب  80انضمام   •
الموظفین الجدد بمعلومات حول برنامج الوقایة من حوادث   • ،  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي إعالم جمیع 

 واالستجابة لھا، بما في ذلك استالم مدونة قواعد السلوك واإللمام بالسیاسة واإلجراءات. 
بسیاسة التزام   • واإللمام  السلوك  قواعد  مدونة  باستالم  االجتماع اإلعالمي؛ إلقرارھم رسمیًا  الموظفین بحضور  جمیع 

 ، واإلجراءات الخاصة بھا، وإبداء قبولھم بھذا. التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي مكافحة 
وإتاحة • المھمة  الرسائل  إستراتیجیة  تطویر  لمسؤولیة  العلیا  اإلدارة  ل  من حوادث    تحمُّ الوقایة  برنامج  معلومات حول 

 ، واالستجابة لھا. التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي
 ضمان سھولة الوصول إلى المواد والتأكد من أنھا مكتوبةٌ بأسلوٍب بسیٍط ومباشر. •

 
 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالھدف الثالث: تعمیم مبدأ مكافحة 

التحرش، واالستغالل، و إنشاء سیاسٍة، ووضع مھام للتوظیف، ووضع إستراتیجیٍة لتعمیم برنامج الوقایة من حوادث   •
 ، واالستجابة لھا، على أن یكون ذلك في جمیع األقسام. االعتداء الجنسي 

الل، و االعتداء التحرش، واالستغتدریب الموظفین على أدوارھم ومسؤولیاتھم في تعمیم برنامج الوقایة من حوادث   •
 ، واالستجابة لھا ضمن أعمالھم. الجنسي 
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 الھدف الرابع: التواصل، والرصد، والتقییم 
حوادث   • مكافحة  سیاسات  حول  رصٍد/تدقیق  خطة  الجنسيابتكار  االعتداء  و  واالستغالل،  األنشطة    التحرش،  وحول 

 الخاصة بھا. 
 الحاجة. متابعة نتائج المراجعة/التدقیق؛ وتنفیذ التغییرات حسب   •
حوادث   • مكافحة  برنامج  وتقییم  رصد  نتائج  ومشاركة  النطاق  واسعة  المساءلة  مبادرات  في  التحرش،  المشاركة 

 مع الشركاء. واالستغالل، و االعتداء الجنسي
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 الملحق األول 

 نموذج لمدونة قواعد السلوك 
بالسلوكیات األخالقیة في ممارسة األعمال   إنشاء مدونة قواعد سلوك شاملة تتضمن فقراٍت تتعلق  المؤسسات في  یمكن أن تنظر 

. وعلیك أن تضع في  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي التجاریة، باإلضافة إلى معاییر السلوكیات المتعلقة بمكافحة حوادث 
مدونة   كانت  إذا  ما  حوادث  اعتبارك  مكافحة  على  فقط  ستركز  بك  الخاصة  السلوك  االعتداء  قواعد  و  واالستغالل،  التحرش، 

 ، أم أن مكافحة ھذه الحوادث ستكون جزًءا من مدونة قواعد السلوك الكاملة، واألكثر شموالً. الجنسي 
 

 نظرة عامة
النحو   على  األساسیة  األخالقیة  المبادئ  بجمیع  بااللتزام  المؤسسة  رؤیتنا،  تتعھد  على  بناًء  ھذه  السلوك  قواعد  مدونة  في  المحدد 

ورسالتنا، وما نمثلھ من قیم. وتعبر مدونة قواعد السلوك عن تعھد كل موظٍف بااللتزام بمعاییر العمل األخالقیة العالیة وتعزیزھا  
-مساعٍد، أو متدرٍب، أو مستشاٍر    واعتبارھا جزًءا من ثقافة العمل. كما تتوقع المؤسسة من كل موظف، أو مدیٍر، أو مسؤول، أو

 قراءة المدونة وفھمھا وااللتزام بتوجیھاتھا.  -بما في ذلك جمیع المتطوعین
 

 الغرض من ذلك 
الموظفین،   جمیع  بین  المدنیة  العمل  أماكن  في  بالسلوكیات  الخاصة  التوقعات  تعزیز  ھو  ھذه  السلوك  قواعد  مدونة  من  الغرض 

 ؛ لتوفیر بیئٍة خالیة من االعتداء، والتمییز، والتحرش. والشركاء، والمساھمین، والمجتمع
 

 النزاھة
ینبغي على جمیع الموظفین التصرف بكل أمانٍة، ونزاھٍة، وانفتاحٍ، وذلك باعتبارھم من یمثلون المؤسسة. ونحن نتمسك بمعیار عدم  

م نعزز  كما  العمل،  مكان  في  والتمییز  التحرش  أشكال  من  شكٍل  أي  مع  مطلقًا  والشمولیة،  التھاون  والعدالة،  االحترام،  قیم  ن 
 والنزاھة. 

 
 العالقات بین األشخاص والسلوكیات المھنیة

سیتعامل الموظفون مع بعضھم البعض بكل احتراٍم، وعدالٍة، وإنصاف، بغض النظر عن اختالف الجنس، أو العمر، أو العرق، أو  
) رفض أي  1أو التوجھ الجنسي. ونقصد على وجھ التحدید ما یلي: (األصل، أو الدین، أو الوضع االجتماعي، أو القدرة البدنیة،  

شكل من أشكال عدم االحترام في التفاعالت االجتماعیة، واالمتناع عن أي فعٍل أو قوٍل قد یفھم منھ اإلھانة أو التقلیل من احترام  
) الت2الغیر.  في  خارجھ خاصة  أو  المكتب  داخل  السلطة  استخدام  إساءة  عن  االمتناع   () المجتمع.  ومع  المساھمین  مع  )  3عامل 

) اتخاذ القرارات عند التواجد في  5بكل موظف، ( ) احترام المجال الخاص4مراعاة الصحة الجسدیة والعقلیة لجمیع الموظفین، (
البرنامج،   وأولویات  للمؤسسة  الراسخة  القیم  مع  یتماشى  بما  متحیزة،  القرار بطریقة مسؤولة، وشفافة، وغیر  )  6(منصب صنع 

اعتماد اتصاالت حساسة للنزاع وغیر تمییزیٍة وممارستھا مع جمیع أعضاء الفریق، والشركاء، والمساھمین الرئیسیین، وأعضاء  
 المجتمع. 
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 وإساءة استخدام السلطة حتراشاال

تلتزم المؤسسة بسیاسة عدم التھاون مطلقًا تجاه أي شكٍل من أشكال التحرش والتمییز. وباألخص، لن یكون ھناك أي تھاوٍن تجاه  
 بالزمالء، أو الشركاء، أو أفراد المجتمع.  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمحاوالت 

 
من أفظع أنواع سوء السلوك، وھي مصیبةٌ قد یؤدي ارتكابھا   الجنسيالتحرش، واالستغالل، و االعتداء  تعد محاوالت   .1

 إلى الفصل من العمل. 
 

ینبغي على الموظفین االمتناع عن أي شكل من أشكال السلوك االستغاللي االعتدائي الجنسي، وھذا یشمل الزمالء، أو  .2
 األطفال، أو الشباب، أو النساء، أو ذوي اإلعاقة. 

عاًما)، بغض النظر عن سن الرشد أو سن الموافقة    18جنسيٍ مع األطفال (كل من ھم دون    یُحظر القیام بأي نشاطٍ  .3
 المتعارف علیھ محلیًا. وال یُعتبر االعتقاد الخاطئ بشأن عمر الطفل حجةً مقبولة للدفاع. 

الجنسیة تُحظر مقایضة نقود أو فرص توظیف أو منتجات أو خدمات في مقابل ممارسة الجنس، بما في ذلك الخدمات   .4
أو أي سلوٍك من السلوكیات المھینة، أو غیر اإلنسانیة، أو االستغاللیة. ویدخل في ذلك أیًضا تبادل المساعدة المستحقة 

 للمستفیدین. 

 ویُنصح بشدةٍ بعدم إقامة أي عالقة جنسیة بین الموظفین و/أو المستفیدین.  .5
 

شكوك بشأن تعرض أحد الزمالء لحادثة اعتداء جنسي أو اإلبالغ اإللزامي: إذا كانت لدى أحد الموظفین مخاوف أو   .6
الوكالة أم ال-استغالل أو تحرش   أكان في نفس  آلیات    -سواء  المخاوف من خالل  فیجب علیھ/علیھا اإلبالغ عن ھذه 
 اإلبالغ المعمول بھا. 

، وأن یحافظوا علیھا،  نسي التحرش، واالستغالل، و االعتداء الج یجب على الموظفین االلتزام بإنشاء بیئٍة تمنع حوادث   .7
باإلضافة إلى تعزیز تنفیذ مدونة قواعد السلوك. یتحمل المدیرون من جمیع المستویات مسؤولیةً خاصة لدعم األنظمة 

 التي تعزز ھذه البیئة وتطورھا. 
 
 
  



41 

 
 

 
 
 

 الملحق الثاني 

التحرش، نموذج لسیاسة مكافحة 
 واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 الغرض من ذلك
محاوالت   السیاسة  ھذه  الجنسيتُحدد  االعتداء  و  واالستغالل،  توضح    التحرش،  كما  العمل،  مكان  عن  في  اإلبالغ  إجراءات 

 الشكاوى، والتحقیق في المطالبات وإصدار اإلجراءات التأدیبیة المناسبة تجاه االنتھاكات. 

 
 

 النطاق 
  -من جمیع المستویات-] في جمیع مواقع العمل. وسیخضع جمیع الموظفین  اسم المؤسسةتنطبق ھذه السیاسة على جمیع موظفي [
ن العمل، وذلك النتھاك ھذه السیاسة. ویُحظر على الموظفین االشتراك في أي سلوك من  إلى التأدیب، بما قد یصل إلى الفصل م

 سلوكیات االعتداء الجنسي داخل مكان العمل أو خارجھ أو أثناء ساعات العمل أو بعدھا. 

 بیان الحمایة 
 تنص المؤسسة على أن حمایة رفاھیة الموظفین ورعایتھم وتعزیز كّلٍ منھما یعنیان ما یلي: 

 
 ألجل كل من تخدمھم المؤسسة ومن یعملون بھا ومن یمثلونھا.   -خالیة من أي تحرش جنسي-بناء ثقافة عمٍل آمنة  •

أن  • الجنسي، على  التحرش  أو  االستغالل،  أو  باالعتداء،  المتعلقة  االدعاءات  أو  المخاوف  الرد على جمیع  التأكد من 
باإلضافة إلى التأكد من توافر العدید من القنوات التي یمكن للموظفین یكون ذلك في الوقت المناسب وبطریقٍة مناسبة،  
 والمساھمین اآلخرین إبداء مخاوفھم من خاللھا. 

ضمان عدم التھاون مطلقًا تجاه حوادث االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي في المؤسسة، وذلك من خالل منع ھذه  •
 الدعم للناجین والضحایا وكذلك محاسبة المسؤولین عن ذلك. الحوادث واالستجابة لھا بكل صرامٍة، مع تقدیم 

الناجین في صنع القرار متى  • النھج السّریة، وحقوق  االعتماد الدائم لنھجٍ یرتكز إلى الناجین على أن یراعى في ھذا 
 كان ذلك ممكنًا ومناسبًا. 

 
  

 مالحظة المستخدم: قوانین العمل الخاصة بالبلدان 
مكافحة   سیاسة  الجنسي  عند وضع  تعریف  التحرش، واالستغالل، واالعتداء  كیفیة  األبحاث حول  بعض  بإجراء  فعلیك  بك،  الخاصة 

وحول كیفیة ارتباط القانون المحلي بتعریفات  التحرش، واالستغالل، واالعتداء الجنسي  قوانین العمل المحلیة الخاصة بك لمحاوالت  
التحرش، واالستغالل،  االنتباه إلى جمیع أشكال   -استناًدا إلى المعاییر المحلیة-ك سیاستك التنظیمیة ونطاقھا. وعلیك أن تضع في اعتبار

 التي ستتعامل معھا داخلیًا أو ستبلغ بھا سلطات تطبیق القانون المحلیة.   واالعتداء الجنسي 
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ة على المثابرة على انتھاج سلوكیاٍت غیر  بناء ثقافٍة یشعر فیھا كل من تخدمھم المؤسسة وكل من یعملون بھا بالقدر  •
 تمییزیة ومحترمٍة تجاه بعضھم البعض، حیث ال مجال لقبول السلوكیات السیئة، وال منفذ إلساءة استخدام السلطة. 

التحلي بالشفافیة بشأن قضایا الحمایة التي تحدث داخل المؤسسة، والتحلي بالحساسیة في اتصاالتنا حول ممارساتنا،   •
 ح على التعلّم والتحسین. واالنفتا

 دعم تشكیل نھجٍ تنظیمّيٍ موحٍد للحمایة حیث توجد قدرة متكافئةٌ؛ لضمان الحمایة بشكٍل صحیح.  •

المبلغ عنھا بحیادیٍة واستقاللیٍة من قِبل أطراف    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالتعامل مع جمیع حوادث   •
 غیر متحیزین لیسوا على صلٍة مباشرةٍ باألمر وال مجال لتضارب مصالحھم مع القضیة. 

 تتأكد المؤسسة من أال یتعرض المتقدم بالبالغ لالنتقام جراء الحادث الذي بلّغ عنھ.  •

منة، وخالیة من كل أشكال االعتداء واالستخفاف، بما في  التزام المؤسسة بحمایة حقوق الجمیع في العیش في بیئة آ •
 ذلك المتواجدون في أماكن العمل التابعة للمؤسسة والمستفیدون ممن یعملون معھم من عائالتھم. 

تعھد المؤسسة بحمایة األطفال، والضعاف من البالغین من أي محاوالٍت لالعتداء، وتتعھد بوقایتھم من التعرض ألي   •
أي  أضراٍر صحیٍة   في  وفعالٍة  آمنٍة  رعایة  لتوفیر  مواتیة  ظروٍف  ظل  في  سیكبرون  أنھم  تضمن  كما  تنمویة،  أو 

 تفاعالت متعلقة بتنفیذ برنامج المؤسسة. 

 وتتضمن المبادئ التي توجھ نھج الحمایة التابع للمؤسسة ما یلي:  •
 

 تھم متى كان ذلك ممكنًا ومناسبًا االرتكاز إلى الناجین: تلتزم المؤسسة باإلنصات إلى الناجین، وتنظر إلى رغبا  •

تھدف المؤسسة إلى تمكین الناجین والمتقدمین بالشكوى، وذلك بمساعدتھم على استكشاف خیاراتھم    غیر توجیھیة: •
 بطرٍق آمنٍة دون أن نفرض علیھم آراءنا الخاصة أو نلزمھم بھا. 

 تقدمین بالشكوى، أو على قراراتھم. عدم إصدار األحكام: لن تحكم المؤسسة أبًدا على أفعال الناجین أو الم •

السّریة: تلتزم المؤسسة بالمحافظة على السّریة أثناء تنفیذ األعمال الخاصة بنا. ولن تتم مشاركة المعلومات خارج   •
 فریق اإلدارة أو المؤسسة ما لم نكن على یقیٍن بأن أحًدا في خطٍر، أو بأن طفًال كان یتعّرض لألذى أو سیتعّرض لھ. 

تجاه   • وواجباتھا  الرعایة  بحقوق  االعتراف  مع  والمتمیزة،  المستقلة  تحقیقاتنا  المؤسسة  المستقلة: ستجري  التحقیقات 
 جمیع المشاركین، بما في ذلك المتقدمون بالشكوى أو الناجون، باإلضافة إلى الشھود والمتھم 

خدمةٍ  • أفضل  لتقدیم  دائًما  المؤسسة  ستسعى  الجیدة:  بالممارسات  التعلیقات    االلتزام  تجاه  منفتحةً  وستكون  ممكنة 
واستمراریة التعلّم. وتقر المؤسسة بأن الحمایة ال تقتصر على منع االعتداءات الجسدیة فقط، وإنما تتضمن الحمایة  
من األذى بشكٍل عام، بما في ذلك االستخفاف باآلخرین، واإلساءات النفسیة، ومحاوالت االستغالل، وعواقب إساءة  

 بیانات الشخصیة. استخدام ال 
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 الجنسي  االحتراشتعریف 
الجنسي ھو سلوٌك غیر مقبول متكرٌر أو مسیئ یعكس میوًال جنسیةً، ویتعارض مع األداء الوظیفي للموظفین أو یتسبب  االحتراش  

 بیئة عمٍل مخیفٍة، أو عدائیٍة، أو مسیئة. في خلق 

 جنسیة، وما  الجنسي بأنھ محاوالٌت جنسیةٌ غیر مقبولٍة، وطلباٌت للحصول على خدماتٍ االحتراش  وتُعّرف لجنة الوالیات المتحدة  
إلى ذلك من السلوكیات اللفظیة أو الجسدیة ذات المیول الجنسیة، ومن ذلك مثًال: (أ) إجبار الفرد بالخضوع لمثل ھذا السلوك بشكٍل  
صریحٍ أو ضمني باعتباره شرًطا من شروط توظیفھ، أو (ب) اتخاذ قرارات التوظیف التي تؤثر على ھذا الفرد بناًء على خضوعھ  

السلوك أو رفضھ لھ، أو (ج) انتھاج مثل ھذا السلوك بغرض مقاطعة أداء عمل الفرد أو التأثیر علیھ دون سبٍب، أو خلق  لمثل ھذا  
 بیئة عمٍل مخیفٍة، أو عدائیٍة أو مسیئة. 

ً الجنسي جسدیًا و/أو نفسیًا بطبیعتھ. فقد تُشكل مجموعةٌ من الحوادث  االحتراش  وقد یكون   جنسیًا ككٍل، وإن كانت بعض    احتراشا
. فالنقطة الفاصلة ھي ما إذا كان ھذا السلوك یخلق بیئة عمٍل مخیفة  ااحتراشھذه الحوادث قد ال یعتد بھا وحدھا على أنھا حوادث  

 أو عدائیة أو مسیئة بالنسبة لمقدم الشكوى.
 
 

 أمثلة على السلوكیات المحظورة
تشمل مجموعةً من السلوكیات، إال أن ھناك سلوكیاٍت محددة    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي على الرغم من أن حوادث  

 محظورة، وتتمثل في: 

من  • الجنس  إلى  یمیل  ما  كل  مثل  األخرى،  الجنسیة  التعلیقات  أو  االقتراحات،  أو  المقبولة،  غیر  الجنسیة  اإلیماءات 
 ٍت، أو مالحظاٍت، أو نكاٍت، أو تعلیقاٍت حول النشاط الجنسي للشخص أو تجربتھ الجنسیة تلمیحاٍت، أو إزعاجا

معاملة الموظف معاملةً تفضیلیةً أو وعده بذلك مقابل خضوعھ لسلوٍك جنسيٍ معین، ومن ذلك دعوة الموظف للدخول  •
 كافأة في نشاط جنسي معین، أو حثھ على االنخراط فیھ في مقابل حصولھ على تعویٍض أو م

أدائھ لوظیفتھ عمًدا  • معین، أو تھدیده إلجباره، أو تصعیب  معین أو سلوٍك جنسيٍ  الموظف على اھتماٍم جنسيٍ  إجبار 
 نتیجة رفضھ للعالقة الجنسیة مع ذلك الموظف 

 توزیع مواد إباحیة أو مشاھدتھا في مكان العمل.  •

ٍة في أي مساحة من مساحات مكان العمل التابع ] لعروٍض أو منشوراٍت جنسیٍة أو تمییزی اسم المؤسسة وضع موظفي [ •
 ]. اسم المؤسسةلـ [

 االنتقام ممن یتقدمون بشكاوى التحرش الجنسي.  •
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 الجنسي  االعتداءتعریف 
یعتبر االعتداء الجسدي ذو المیول الجنسیة (مثل االغتصاب، أو الضرب الجنسي، أو التحرش أو محاولة ارتكاب ھذه االعتداءات)  

أو  من   قرصھ،  أو  آخر،  شخص  جسم  (كلمس  الجنسیة  المیول  ذات  المتعمدة  البدنیة  السلوكیات  وكذلك  الجنسي،  التحرش  أنواع 
التربیت علیھ، أو االحتكاك بھ، أو وكزه). وأي موظف یتبین أنھ ارتكب تحرًشا جنسیًا فسیخضع إلجراء إداري، وقد یصل ذلك  

 ھذه السلوكیات وفقًا لتقدیر الضحیة.إلى الفصل من العمل. وسیتم إبالغ الشرطة ب
 
 

 تعریف االستغالل الجنسي 
أي استغالل لضعف الضحیة، أو للفرق في القوة بینھ وبین الجاني، أو لثقة الضحیة في الجاني بھدف تحقیق أغراض جنسیة. وھذا  

ذلك أن یستغل المدیر سلطتھ في الحصول على   یشمل التربّح مادیًا، أو اجتماعیًا، أو سیاسیًا من استغالل اآلخرین جنسیًا. ومن أمثلة
 خدماٍت جنسیٍة من شخٍص ما مقابل أن یحصل األخیر على مزایا مشروعٍ ما. 

 
 

 االستجابة ضد سلوكیات انتھاك السیاسة 
 

 الموظفون 
ھذا السلوك غیر إذا شعر الموظف أنھ یتعرض العتداء، أو استغالل أو تحرش جنسي، فیجب علیھ إبالغ المتحرش على الفور بأن  

الموظف   كان  إذا  أو  المقبول،  غیر  السلوك  ھذا  عن  یتوقف  لم  وإذا  إیقافھ.  ویجب  مواجھة    -الضحیة-مقبوٍل،  على  قادٍر  غیر 
الموارد   قسم  لمدیر  أو  علیھ  لمدیره/للمشرف  الحادث  عن  اإلبالغ  علیھ  فیجب  ذلك،  من  خائفًا  كان  أو  مباشر،  بشكٍل  المتحرش 

أن یقدم الضحیة سجًال مكتوبًا بتاریخ الحادث (الحوادث)، ووقتھ، وطبیعتھ،    -رغم كونھ غیر الزم-في ذلك  البشریة. ومن المفید  
 باإلضافة إلى أسماء كل من كان شاھًدا على ھذا الحادث. 

لسلوكیات  وال بد من إبالغ المدیر/المشرف أو مدیر قسم الموارد البشریة عن جمیع المخاوف المتعلقة باالعتداء الجنسي أو عن ا
فوري   تحقیق  إجراء  من  تتمكن  حتى  بالموقف؛  درایة  على  اإلدارة  تكون  أن  ینبغي  كما  یمكن.  ما  بأسرع  المقبولة  غیر  الجنسیة 

 ونزیھ، وحتى تتمكن من اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحیح السلوكیات المحظورة أو لمنع استمرارھا. 
 
  



45 

 المدیرون والمشرفون 
التحرش، واالستغالل، و االعتداء  ن من االستعجال في الرد إذا كانت لدیھم معرفة بوقوع حادثٍة من حوادث  ال بد للمدیرین والمشرفی

 ضمن حدود إداراتھم، سواٌء أتم التقدم بشكوى مكتوبة أو رسمیة عن ھذه الحادثة أم ال. وعلیھم القیام بما یلي:   الجنسي

أو   ، كانت الحادثة صغیرةلمزعومة أو المحتملة مأخذ الجد، مھما  أخذ جمیع الشكاوى أو المخاوف المتعلقة بالمضایقات ا •
 . متضمنا فیھاأیًا كان

 إبالغ قسم الموارد البشریة بجمیع الحوادث في التو والحال؛ للسعي في إجراء التحقیق بأسرع ما یمكن  •
 التحقیقات أو الشكاوى أو بعدھا اتخاذ اإلجراءات المناسبة؛ لمنع االنتقام، أو تكرار السلوكیات المحظورة أثناء  •

المشرفین  المدیرین و  من یسمح بوقوع حوادث االعتداء أو االستغالل أو التحرش الجنسي، أو یسمح للجاني باالنتقام من   وأي من 
قسم   إلى  ھذا  السلوك  سوء  عن  فوًرا  باإلبالغ  االلتزام  دون  مسبق،  وبعلٍم  عمٍد  عن  ذلك  من  أيٍ  في  یتھاون  أو  الموارد  الضحیة، 

 البشریة، فھو بذلك منتِھٌك لھذه السیاسة وسیخضع للتأدیب. 
 

 قسم الموارد البشریة
 یُعد مدیر قسم الموارد البشریة مسؤوًال عما یلي: 

 
 التأكد من درایة كّلٍ من المتقدم بالشكوى (المشتِكي) والمتھم (الُمشتَكى منھ) بخطورة شكوى التعرض لالعتداء الجنسي •
] وتوضیح إجراءات التحقیق  اسم المؤسسة: الخاص بـ [التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيفحة  توضیح مبدأ مكا •

 لجمیع األطراف المعنیة 
 لحل شكاوى التعرض لالعتداء أو االستغالل أو التحرش الجنسي دون اللجوء إلى الرسمیات وسائل البحث عن •
 بحدوث أي أنشطة جنائیة إخطار الشرطة في حال وجود أي ادعاءاٍت تفید  •
 السعي للتحقیق في محاوالت االعتداء المزعومة وإعداد إبالغٍ مكتوٍب بذلك  •
 التقدم بإبالغٍ مكتوٍب لمسؤولي الشركة المعینین یتم فیھ تلخیص نتائج التحقیق وتقدیم التوصیات  •
 باإلضافة إلى إدارة تلك اإلجراءات -إن وجدت-إخطار المشتِكي والمشتَكى منھ باإلجراءات التصحیحیة الواجب اتخاذھا  •

سیحدد مدیر قسم الموارد البشریة ما إن كان سیتم إجراء تحقیق داخلي أم أن جھةً خارجیةً ستُكلّف باألمر. كما أن جھةً خارجیةً أیًضا  
 ھي التي ستتعامل مع جمیع الشكاوى المتعلقة باإلدارة العلیا. 

 
 

 إجراءات اإلبالغ 
تقدیم   اإلبالغ في  ینبغي  یتم  أن  وقٍت ممكن؛ حرًصا على  الجنسي في أسرع  التحرش  أو  االستغالل،  أو  االعتداء،  عن حادثة  إبالغٍ 

بیاٍن مكتوٍب، أو حتى شفویًا في حال   البشریة مقدَم الشكوى في ملء  الموارد  الحادثة. وقد یساعد مدیر قسم  أقرب وقٍت من وقوع 
 رفض الموظف تقدیم المعلومات كتابیًا. 

ولضمان إجراء تحقیق سریعٍ وشامٍل في اإلبالغ المتعلق بحادثة االعتداء أو االستغالل، أو التحرش الجنسي، فسیكون على المشتكي  
 أن یتقّدم بأكبر قدٍر ممكٍن من المعلومات التالیة: 
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التي   • القسم/األقسام  إلى  باإلضافة  بھ،  تحرشوا  أنھم  یّدعي  الذین  الشخص/األشخاص  بھا اسم  یعملون 
 والمنصب/المناصب التي یتقلدونھا 

 وصف الحادثة (الحوادث)، مع ذكر التاریخ (التواریخ) ومكان (أماكن) الوقوع وذكر الشھود إن ُوجدوا  •
 تأثیر الحادثة (الحوادث) على قدرة المشتِكي على أداء وظیفتھ، أو على الشروط واألحكام األخرى المرتبطة بعملھ  •
 االعتداء، أو ما یشابھھا   حتراش و/أواال  ل تعرضھم لنفس محاوالتأسماء كل من یُحتَم •
م الشكوى بھدف وقف محاولة  •  (إن ُوجدت) االحتراش الخطوات التي اتخذھا مقّدِ
 أي معلوماٍت أخرى قد یظن المشتِكي أن لھا عالقة بالشكوى  •

 
 

 التأدیب 
یخضع كل من ینتھك ھذه السیاسة من الموظفین إلى إجراءات التأدیب المناسبة. إذا ُوِجد في التحقیق أن ھذه السیاسة قد انتُِھكت،  

من التأدیب اإللزامي في صورة تحذیٍر كتابي. وما یلي ذلك من انتھاكاٍت فقد یصل التأدیب فیھا إلى الفصل من  الحد األدنى فسیكون 
 نھائیًا. العمل 

 وكل من ینتھك ھذه السیاسة من الموظفین قد یخضع كذلك لدفع تعویضاٍت مدنیٍة أو التعرض لعقوباٍت جنائیة. 
 
 

 السّریة
التحرش، واالستغالل، و االعتداء  تُراعى السّریة التامة في التعامل مع جمیع التقاریر والتحقیقات الخاصة بأي حادٍث من حوادث  

اركة جمیع المعلومات المتعلقة بتلك الحوادث على أساس الحاجة إلى المعرفة لیس إال. ویُقصد بالحاجة إلى  . وقد یُسمح بمشالجنسي
المعرفة أنھ لن یتم مشاركة أي معلومٍة من المعلومات حول الحادثة التي یتوقف علیھا أداء أحدھم للمھام الرسمیة لوظیفتھ. وال یتم  

التعر معلومات  من  معلومٍة  أي  قسم  الكشف عن  لمدیر  وال  التحقیق  لجھات  ال  منھ  المشتَكى  أو  بالمشتِكي  الخاصة  الشخصیة  یف 
  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي الموارد البشریة. ویتم االحتفاظ بجمیع المعلومات المتعلقة بالبالغات الخاصة بحوادث  

 للتحقیقات.  في ملفاٍت مؤّمنٍة داخل قسم الموارد البشریة، وكذلك األمر بالنسبة
 
 

 االنتقام
االنتقام ھو إجراٌء سلبٌي یتّخذه الجاني ضد المشتِكي؛ إلبالغ األخیر عن سلوك التحرش، واالنتقام سلوٌك خاطئ لن یتم التھاون فیھ.  

من العمل، أو    ومن أمثلة اإلجراءات االنتقامیة التي یتخذھا الجاني تخفیُض رتبة المشتِكي أو اتخاذ إجراءاٍت تأدیبیٍة ضده، أو فصلھ
حمایة   لضمان  التدابیر  التحقیق  ھذا  على  القائمین  وجمیع  البشریة  الموارد  مدیر  وسیتخذ  كمستجد.  تعیینھ  إعادة  أو  راتبھ،  خفض 

 المشتِكي من انتقام الجاني أثناء التحقیق وبعده. وستكون محاولة االنتقام ھي القول األخیر في فصل ذلك الموظف من العمل.
 
 

 اإلدارة
 ]. اسم المؤسسةسیدیر ھذه السیاسة مدیر قسم الموارد البشریة في [
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 الملحق الثالث

 نموذج إلجراءات اإلبالغ
یُنِظّم إجراء اإلبالغ الموثّق العملیة التي یمكن للموظفین (والمستفیدین) أن یتقدموا من خاللھا  

 . التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي بشكوى رسمیٍة حال تعّرضھم لحادثٍة من حوادث 
 
 
  



48 

 
اختیار .1 المؤسسات  یتلقوا    12ینبغي على  لتعیینھم وتدریبھم على أن  المتعلقة بحوادث    -بصفٍة رسمیةٍ -موظفین  البالغات 

الجنسي االعتداء  و  واالستغالل،  و/أو  التحرش،  البشریة  الموارد  قسم  في  متخصصین  الموظفون  ھؤالء  یكون  وقد   .
 قضیة الحساسة. مدیرین و/أو موظفین آخرین متطوعین؛ لرغبتھم في التعلّم ومساعدة الزمالء في ھذه ال

المتعلقة بحوادث   .2 البالغات  بد من تسجیل  الجنسي ال  االعتداء  و  نوع من   التحرش، واالستغالل،  باستخدام  كتابتھا  أو 
حوادث   عن  اإلبالغ  الستمارة  نموذج  الخامس:  الملحق  (انظر  الحوادث،  ھذه  في  المعتمدة  اإلبالغ  استمارات  أنواع 

)؛ كما ال بد من توقیع ھذه االستمارة وتأریخھا من قِبل كٍل من 31، صفحة  يالتحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنس
المتقدم بالشكوى والمتلقي لإلبالغ. وعلى من یتلقى اإلبالغ من الموظفین أن یتأكد من أن المتقدم بالشكوى یفھم سیاسة 

المصادر   عن  بمعلوماٍت  بالشكوى  المتقدم  تزوید  یجب  كما  بالمؤسسة.  الخاصة  الدولیة؛  السّریة  و/أو  المحلیة  النفسیة 
 للحصول على المشورة أو أي نوعٍ من أنواع الدعم النفسي. 

بمجرد أن یتم اإلبالغ، فسیكون على من تلقى الشكوى من الموظفین أن یتوجھ إلى المشرف على المشتِكي إلخطاره (ما  .3
ار اإلدارة العلیا لتنظر في الخطوات التالیة  ھو المشرف على المشتِكي) وعلیھ كذلك إخط  -الجاني-لم یكن الُمشتَكى منھ  

إلى   الحاجة  السّریة في كل األوقات، مع االلتزام بمشاركة المعلومات على أساس  المناسبة. وال بد من المحافظة على 
 المعرفة لیس إال. 

ینبغي إعالم الُمشتَكى منھ باالدعاءات الموجھة ضده. وال بد من منحھ الفرصة للرد على تلك االدعاءات كتابیًا وتقدیم  .4
 أدلٍة تثبت عكس ذلك. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن یراعي حساسیة األمر بالنسبة   التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيال بد للتدریب الخاص بالموظفین الذین سیُكلّفون بتلقّي البالغات الخاصة بحوادث    12
أن    Chemonics) التابع لشركة  GESIللضحیة، باإلضافة إلى تضمین حمایة السّریة، وبروتوكول اإلبالغ. ویمكن لفریق المبادرة العالمیة لتمكین االستدامة (

 یُقّدم معلوماٍت إضافیة حسب الطلب. 
 
  

 مالحظة المستخدم: التعدیل حسب الضرورة 
التي تم تجمیعھا من مؤسساٍت عدةٍ، ویمكنك تعدیل ھذه  یستند نموذج إجراءات اإلبالغ إلى قائمة بأفضل الم مارسات 

 الممارسات بما یناسب احتیاجات مؤسستك. 
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 الملحق الرابع 

 التحقیقات
حاالت   بشأن  إبالغٍ  ألي  تلقیھم  عند  المحققین  على  االعتداء  یجب  و  واالستغالل،  التحرش، 

مثاليٍ،  الجنسي العمل. وبشكٍل  بمسار  للتوصیة  یسعوا  وأن  التحقیق،  في  السرعة  یتحروا  أن   ،
 غضون ثالثة أیام عمل من تاریخ استالم اإلبالغ. ینبغي إجراء التحقیقات في  

 
  



50 

 وللتحقیق عدة مبادئ أساسیة تتمثل فیما یلي: 
 

) التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيینبغي على من یجرون التحقیقات ویُِعّدون البالغات (محققو حوادث  الكفاءة:   •
 أن یتلقوا تدریبًا شامًال. 

 التحقیقات بطریقة دؤوبٍة، وشاملٍة، ومكثّفٍة؛ لضمان الدقة. ینبغي إجراء الشمولیة:  •
یُمنح المتقدمون بالشكوى ومن یشتكونھم، والشھود كذلك حق اإلبقاء على سّریة ھویاتھم. وال یُسمح بمنح حق  السّریة:   •

المعرفة لیتمكنوا من إجراء  للموظفین الذین یحتاجون إلى  التحقیق و/أو   الوصول إلى أي معلوماٍت حول الحادثة سوى 
 تقدیم الخدمات. 

 ال بد من مراعاة توثیق تقاریر التحقیقات واستنتاجاتھا بالشكل الكافي. التوثیق:  •
 ینبغي جمع األدلة التي تكفي لدعم االدعاءات أو دحضھا، كما ینبغي اإلبالغ عنھا بحیادیٍة ودون تحیز. الموضوعیة:  •
ال سیما المتقدمین   -ظفین (الجسدیة والنفسیة)، ورفاھیتم أثناء التحقیق تكون األھمیة القصوى لسالمة جمیع المو السالمة:  •

 بالشكوى والشھود. 
 ینبغي إجراء التحقیقات واإلبالغ بنتائجھا في الوقت المناسب. التوقیت:  •

 
 

 تدریب المحققین 
بحوادث   المتعلقة  اإلبالغات  على  للرد  المستعدین  المدّربین  المحققین  من  مجموعٍة  وجود  االعتداء  یُعد  و  واالستغالل،  التحرش، 

 أمًرا ال بّد منھ لضمان نجاح أي برنامجٍ من برامج الوقایة من تلك الحوادث واالستجابة لھا.   الجنسي

 یٍة سابقٍة للمشاركة، إال أن بعض المھارات والمواقف ستفیدھم فیما یلي: صحیٌح أن المحققین ال یحتاجون إلى خبرةٍ استقصائ

: اكتشاف ماھیتھا، وأسباب حدوثھا، وكیفیة  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي الرغبة في التعّرف على حوادث   •
 معارضة العنف الجنسي. 

 ل فترة التحقیق. فھم أسباب المحافظة على السّریة، والقدرة على المحافظة علیھا طوا •
 حرص المشرف على دعمھم في تكریس الوقت للتدریب والتحقیقات.  •

 
المتعلقة بحوادث االعتداء   من اإلبالغات  قبل شروعھم في االستجابة ألّيٍ  المحققین الحصول على تدریٍب شامٍل  ینبغي على جمیع 

المحقق یتلقى  أن  ینبغي  فیھا.  تحقیقھم  وقبل  الجنسي،  والتحرش  المتعلق بحوادث  واالستغالل  األولیة  المحققین  تدریبات  التحرش،  ون 
في غضون من ثالثة إلى خمسة أیام، ویجب أن یتضمن محاضراٍت خاصة لبناء المعرفة، واكتساب    واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 المھارات، وتعزیز القدرات، بما في ذلك الدورات التدریبیة المتعلقة بما یلي: 

 ت الخاصة بحوادث االعتداء واالستغالل والتحرش الجنسيالمصطلحات والتعریفا  •
 مفھوم الموافقة  •
 استكشاف الثقافة التنظیمیة السائدة حول نوع الجنس والعنف القائم على نوع الجنس  •
 سیاسة مكافحة االعتداء واالستغالل والتحرش الجنسي  •
 كیفیة إجراء تحقیقاٍت شاملٍة وعادلة  •
 جراء المقابالت ا •
 التقاریر والتوصیات كتابة  •
 الدعم المرتكز إلى المتقدم بالشكوى  •
 الصدمات وأعراض/تبِعات االضطرابات المتعلقة بھا  •
 الرعایة الذاتیة  •
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 النتائج واإلجراءات التأدیبیة
واإلجراءات،  یوجد العدید من النتائج المحتملة ألي تحقیق. لذلك تأكد من أن إجراءات التحقیقات ھذه تراعي ھذه النتائج   •

 كما تراعي غیرھا من النتائج واإلجراءات األخرى المحتملة: 
إذا كانت األدلة تبرئ الُمشتَكى منھ من االدعاء، فال بد من إعالمھ في أقرب فرصٍة ممكنة. ویُفضل أن یحرص المدیرون  •

الُمشت باالدعاءات أن  أو من ھم على درایٍة  التحقیق  المشاركین في  الموظفین  تُغلق  على إعالم  قد تمت تبرئتھ.  َكى منھ 
 القضیة في حال أشار التحقیق إلى بطالن االدعاءات المقّدمة. 

 في حال أثبتت التحقیقات صحة االدعاءات، وجبت متابعة سیر القضیة وفقًا لإلجراءات التأدیبیة.  •
وینبغي على أحد كبار الموظفین ینبغي االنتباه إلى أي مخاوف تتعلق باحتمالیة االنتقام من أحد المشاركین في التحقیق.   •

 أن یضع الخطط المناسبة لرصد ذلك. 
بعد مشاورة المناسبین لذلك من المستشارین -یُسمح بإحالة القضیة إلى السلطات الجنائیة لمقاضاة الُمشتكى منھ (الجاني)   •

 طالما أن ھناك ما یُثبت صحة ھذه االدعاءات.  -القانونیین الداخلیین
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 الملحق الخامس 

نموذج الستمارة اإلبالغ عن حوادث 
التحرش، واالستغالل، واالعتداء 

 الجنسي  
 
 

 [اسم صاحب العمل] 
 

ملء   على  نشجعك  فنحن  الجنسي؛  التحرش  أو  االستغالل،  أو  لالعتداء،  تعرضت  أنك  ترى  كنت  إلى  إذا  وإرسالھ  النموذج  ھذا 
 ]. الشخص أو المكتب المختص؛ معلومات االتصال بالشخص أو المكتب المختص؛ طریقة إرسال النموذج[

سیتابع   النموذج؛  إرسال  العمل  اسم [وبمجرد  مكافحة    ]صاحب  الجنسيسیاسة  االعتداء  و  واالستغالل،  ویقتضي    التحرش،  لدیھ؛ 
 عملھ الحفاظ على سریتك، والتحقیق في دعواك. 

 
 معلومات حول مقدم الشكوى 

  االسم 

  عنوان المنزل 

  عنوان العمل 

  ھاتف المنزل

  ھاتف العمل 

  المسمى الوظیفي 

  البرید اإللكتروني 

 حدد طریقة التواصل المفضلة: (یُرجى تحدید واحدة) 
 شخصیًا  الھاتف  البرید اإللكتروني  
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 معلومات حول المشرف
  اسم المشرف الحالي 

  المسمى الوظیفي 

  رقم ھاتف العمل 

  عنوان العمل 

 
 

 معلومات حول مقدم الشكوى 
 الجنسي مقدمة ضد: االحتراش شكواك من التعّرض 

 
 االسم 

 عنوان العمل 

 رقم ھاتف العمل 

الحادثة (الحوادث) التي تشّكل السبب الرئیسي لھذه الشكوى. یُرجى استخدام أوراق إضافیة إذا لزم  یُرجى وصف السلوك أو 
 األمر وإرفاقھا بأي وثائق أو أدلة ذات صلة. 

 الجنسي:  االحتراش تاریخ (تواریخ) ونوع حادثة 

 ال نعم الجنسي مستمًرا؟ االحتراشھل ال یزال 

 أشخاص قد تكون لدیھم معلومات تتعلق بشكواك، مع ذكر معلومات االتصال الخاصة بھم. یُرجى ذكر أسماء أي شھود أو 
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العمل  اسم [ أطالب   ب  ] صاحب  المتعلقة  الشكوى  ھذه  أمر  في  الجنسي بالتحقیق  االعتداء  و  الحال    التحرش، واالستغالل،  في 
 وبطریقٍة سریة، على النحو الموضح أدناه، وإعالمي بالنتائج التي توصلت إلیھا التحقیقات. 

 
 

  ___________________________ التاریخ:  ____________________________________ التوقیع: 
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 المصادر
) لتلقي ادعاءات التعّرض للتحرش واالستغالل والتحقیق فیھا من قِبَل العاملین في المجال  BSOتوجیھات بناء مؤسسات أكثر أمانًا ( 

.  2007الحقوقي،  
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B80C3F5CCD1341A9852572A4006

feb07.pdf-saferguidelines-icva-09BD0 

) العمل  فرص  تكافؤ  لجنة  لدى  الجنسي  باالعتداء  المتعلق  العمل  فریق  لعام  EEOCتقریر   ،(2016  .
https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm 

) الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة  اللجنة  الجنسي  IASCتقاریر  واالستغالل  التحرش  من  الوقایة  حول   (
-and-abuse-sexual -categories/protection-https://interagencystandingcommittee.org/product

exploitation 

مؤسسة   من  المقدمة  التدریبیة  اإلنساني.    InterActionالمواد  والعمل  التنمیة  مجال  في  للمتخصصین 
ghttps://interaction.org/resources/trainin 

التطویر ذات المسؤولیة المحدودة لعام   ، تحت عنوان: "كیف یبدو  2018مقال لیندسي جونز رینو التابعة لمؤسسة سینارا لخدمات 
لعام   التطویر،  لخدمات  المحدودة  المسؤولیة  ذات  سینار  مؤسسة  عملھم؟"  بأماكن  التحّرش  حاالت  من  الناجین  إلى  المرتكز  النھج 

2018  . -approach-centered-survivor-a-does-https://medium.com/@lindsey_61294/what
2fbb3212fad-like-look-harassment-toworkplace 

) الوطني  الجنسي  العنف  موارد  مركز  في  المشاركون  الجنسي،  NSVRCالمتدخلون  العنف  لمنع   (2013  .
-09/publications_nsvrc_guide_engaging -https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2013

violence_0.pdf-sexual-prevent-bystanders 

   http://www.pseataskforce.org/en/(PSEA)فریق العمل المختص بالوقایة من االستغالل والتحرش الجنسي

بالشوارع"،   الجنسي  االعتداء  "أوقفوا  اسم  یحمل  الشوارع،  في  الجنسي  االعتداء  انتشار  حول  .  2018تقریر 
studies/-academic-http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics 

األمر مكافحة  مركز  الجنسي.  العنف  لمنع  فنیة  حزمة  الجنسي:  العنف   2016 ,(CDC).اضأوقفوا 
Package.pdf-Technical-Prevention -https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV 

الدولیة للتنمیة  األمریكیة  الوكالة  لدى  الجنسي  واالستغالل  التحرش  مناھضة   2018 ,(USAID).سیاسة 
-sexual -against-policy-sheets/usaid-https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact

abuse-and-exploitation 
 
 
  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B80C3F5CCD1341A9852572A400609BD0-icva-saferguidelines-feb07.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B80C3F5CCD1341A9852572A400609BD0-icva-saferguidelines-feb07.pdf
https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/protection-sexual-abuse-and-exploitation
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/protection-sexual-abuse-and-exploitation
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/protection-sexual-abuse-and-exploitation
https://interaction.org/resources/training
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2013-09/publications_nsvrc_guide_engaging-bystanders-prevent-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2013-09/publications_nsvrc_guide_engaging-bystanders-prevent-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2013-09/publications_nsvrc_guide_engaging-bystanders-prevent-sexual-violence_0.pdf
http://www.pseataskforce.org/en/
http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-Technical-Package.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-Technical-Package.pdf
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
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 استطالع البیانات األساسیة
التحرش،  یجمع ھذا االستبیان معلومات أولیة من المؤسسة المستھدفة حول سیاسات مناھضة  

الجنسي االعتداء  و  على  SHEA(  واالستغالل،  والتدریب  بھا،  المتعلقة  واإلجراءات   ،(
مات ستُستخدم لتحدید المصادر ونطاقات النمو الحالیة  ممارستھا. وجدیر بالذكر أن ھذه المعلو

)، یُوضع  SHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي لتصمیم برنامج شامل لمناھضة  
 خصیًصا لتلبیة احتیاجات المؤسسات ومالءمة السیاق الفرید لعملھا. 
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 عام 
 

 كیف تود أن تصف مؤسستك على أفضل نحو؟  1
 

  مؤسسة غیر ربحیة/مؤسسة غیر حكومیة/إحدى مؤسسات المجتمع المدني  ھیئة حكومیة 
 غیر ذلك  شركة خاصة 

 

التحرش، واالستغالل، و االعتداء  ما الحاجة التي ترى أنھا تشّكل أولویة داخل مؤسستك لمنع حاالت  2
 ) واالستجابة لھا بفعالیة؟ SHEA(  الجنسي

 العاملین داخل مؤسستك؟ ما العدد التقریبي للموظفین   3

 إن أمكن، ما الحجم التقریبي لألفراد (عددھم) الذین تقدم لھم الخدمات (كالمستفیدین، والعمالء، ومتلقي الخدمة)؟  4

 
 

 القیادة والمساءلة
 

التحرش، واالستغالل، ھل ُخصصت المصادر مسبقًا (وقت فریق العمل، واألموال) لوضع مبادرات الوقایة من حاالت  5
 ) واالستجابة لھا على قائمة األولویات؟ SHEA(  و االعتداء الجنسي

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 

رسمیة بجمع بیانات من الموظفین لتقییم عوامل الخطورة الحالیة المتعلقة  ھل قامت مؤسستك بصفٍة رسمیة أو غیر  6
 ) و/أو مدى انتشارھا؟SHEA( التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيب

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 
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 السیاسات والتوجیھات 
 

ب  7 لدى مؤسستك سیاسة مكتوبة تتعلق  الجنسي التحرش،  ھل  لقواعد  SHEA(  واالستغالل، و االعتداء  )، كمدونة 
 السلوك مثًال؟ 

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 

التعیین   8 عند  ومنصفة  عادلة  ممارسات  انتھاج  في ضمان  للمساعدة  مطبقة  مكتوبة  سیاسات  مؤسستك  تتبنى  ھل 
 والترقیة؟

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 

التحرش،  إذا كانت اإلجابة نعم؛ فھل أخبرت المؤسسة فریق العمل/المستفیدین/متلقي الخدمات بالسیاسة المتعلقة ب 9
 )؟ SHEA(  واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 ضع عالمة على كل ما ینطبق. 

 متلقو الخدمة     المستفیدون    فریق العمل  

 (اختیاري):  تعلیق

 
 
 
 
 

 إجراءات اإلبالغ واالستجابة
 

التحرش،  ھل تتبنى مؤسستك إجراًء مكتوبًا معموًال بھ لرفع الشكاوى لألفراد الراغبین في اإلبالغ عن حاالت   10
) (مثل: رفعھا مباشرةً إلى المشرف أو مسؤول الموارد البشریة، أو  SHEA(  واالستغالل، و االعتداء الجنسي 

 ساخن دون اإلفصاح عن الھویة، وما إلى ذلك)؟عبر خط 

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم
 

 تعلیق (اختیاري): 
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 إذا كانت اإلجابة نعم؛ فھل أخبرت المؤسسة فریق العمل/المستفیدین/متلقي الخدمات بعملیة اإلبالغ؟  11

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 

التحرش، واالستغالل، و االعتداء  ھل تتبنى مؤسستك إجراًء معموًال بھ لألفراد الراغبین في اإلبالغ عن حاالت  12
 )؟ SHEA(  الجنسي

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 

التحرش، واالستغالل،  ھل تتبنى مؤسستك إجراًء مكتوبًا معموًال بھ لالستجابة لإلبالغات المقدمة حول حاالت   13
 )؟SHEA(  و االعتداء الجنسي

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 

 ما ینطبق. إذا كانت اإلجابة نعم؛ فما الجھات التي أُخبرت بإجراء اإلبالغ؟ ضع عالمة على كل  14

 متلقو الخدمة    المستفیدون    فریق العمل  
 

 تعلیق (اختیاري): 
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 التدریب والتثقیف 
 

ھل تقدم مؤسستك دورات تدریبیة لفریق العمل/المستفیدین/متلقي الخدمة حول السیاسات وأنظمة اإلبالغ المتبعة   15
مناھضة   سیاسات  (مثل:  الجنسي بھا  االعتداء  و  واالستغالل،  لھا،  SHEA(  التحرش،  االستجابة  وإجراءات   ،(

 والتدریب علیھا، وما إلى ذلك)؟ 

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 علیق (اختیاري): ت

التدریبیة   16 الدورات  كفاءة  مدى  لفھم  التقییم  من  أخرى  أشكاًال  أجرت  أو  اآلراء،  جمع  إلى  مؤسستك  عمدت  ھل 
 )؟SHEA( التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالحالیة على 

 ال  لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم

 تعلیق (اختیاري): 

حاالت   17 بمنع  تتعلق  أخرى  تدریبیة  دورات  مؤسستك  عقدت  الجنسي ھل  االعتداء  و  واالستغالل،    التحرش، 
)SHEAوالتعامل معھا (مثل: التدخل الفعّال، والكیاسة داخل أماكن العمل/أماكن العمل المحترمة)؟ ،( 

 ال لست متأكًدا  إلى حٍد ما  نعم
 

 تعلیق (اختیاري): 
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 الملحق السادس

 التدخل الفعّال:
 بناء ثقافة منع العنف الجنسي 

 
  



62 

 نظرة عامة على الوثیقة وتوضیح الغرض منھا 
الجنسي تُعد حاالت   االعتداء  و  التي  SHEA(  التحرش، واالستغالل،  المنتشرة  القضایا  من   (

العالم.  تؤثر   حول  الثقافات  وباختالف  المؤسسات،  داخل  المتخصصة  القطاعات  جمیع  على 
ویمكن التصدي للعنف الجنسي بتزوید فریق العمل بتلك األدوات التي تحدد سلوكیات االعتداء  

 وتوقفھا قبل تفاقم الموقف. 
)  SHEAاء واالستغالل والتحرش الجنسي (تنصب ھذه المحاضرة على تزوید المشاركین بأدوات من شأنھا أن توقف حاالت االعتد 

 واالستجابة لھا من خالل ما یلي: 

 ) SHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيرفع وعي المشاركین بقضایا  •
 ) واإلبالغ عنھا SHEA( التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيزیادة الوعي بكیفیة الكشف عن عالمات  •
وتتضمن   • األذى  تسبب  قد  التي  المواقف  على  للتعّرف  الفعّال  التدخل  مھارات  االعتداء  تقدیم  و  واالستغالل،  التحرش، 

 ) والعمل على إیقافھا SHEA(  الجنسي

ویمكن استخدام المھارات المكتسبة من ھذه المحاضرة داخل أماكن العمل وخارجھا، كما یمكن استخدامھا دون وجود برنامج وقائي  
لمناھضة  ُمص بالكامل  الجنسي مم  االعتداء  و  بین  SHEA(  التحرش، واالستغالل،  المحاضرة  ھذه  تقدیم  أن  إلى  اإلشارة  ). وتجدر 

حاالت   من  للوقایة  برنامج  وضع  في  األساس  حجر  یُعد  الموظفین؛  من  عدد  الجنسيأكبر  االعتداء  و  واالستغالل،    التحرش، 
)SHEA  البدء في بناء ثقافة التصدي للعنف الجنسي داخل أماكن العمل. ) واالستجابة لھا، ومن ثّم 

 
 

 الزمن
 حوالي ثالث ساعات 

 
 

 الجمھور المتلقي 
) داخل أماكن العمل،  SHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيأي مؤسسة تولي اھتماًما بوضع برنامج للتعامل مع حاالت 

 الحكومیة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص. وضمن نطاق العمل بما في ذلك الجھات 
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 أھداف المحاضرة
 التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي تحدید أمثلة على األشكال المختلفة للعنف الجنسي بما في ذلك:  •
 وصف كیفیة تأثیر القیم الشخصیة على استجابتنا للسلوكیات غیر المالئمة أو الخطرة  •
 لوكیات التي تتسلسل من تصرفات مھنیة، إلى سلوكیات غیر مالئمة، إلى حاالت عنف تحدید الس •
 وضع إستراتیجیات "التدخل الفعّال" للتصدي للسلوكیات المؤذیة أو غیر المالئمة داخل أماكن العمل  •
لمناھضة   • المؤسسة سیاسة مطبقة  الجنسيإذا كانت لدى  فقد ترغب في )؛  SHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء 

المؤسسیة، والممارسات، والمصادر  السیاسات  تعریف  التالي:  الھدف  المحاضرة، ویتضمن حدیثك  التحّدث عنھا خالل 
 ) واالستجابة لھا. SHEA( التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالمستخدمة للوقایة من حاالت التمییز و

 
 

 مخطط المحاضرة
 

 دقیقة  20 والقواعد األساسیةالمقدمة الجزء األول: 

التحرش، واالستغالل، و  نشاط حول المصطلحات الرئیسیة "تعریف الجزء الثاني: 
 "االعتداء الجنسي 

 دقیقة  30

 دقیقة  30 القائمة الشاملة للقیم المتبعة بأماكن العمل الجزء الثالث: 

 دقیقة  15 لم ننتھج التدخل الفعّال؟ الجزء الرابع: 

 دقیقة  20 إطار عمل التدخل الفعّالالجزء الخامس: 

 دقیقة  45 سیناریوھات التدخل الفعّالالجزء السادس: 

 
 

 إعداد الدورة التدریبیة 
 

 خطوات یجب اتخاذھا قبل إلقاء ھذه المحاضرة 
استطالع رأي  بالمئة على األقل من الموظفین یحضرون للمشاركة في المحاضرة (احرص على إرسال    80تأكد من أن   •

 لتحدید أفضل وقت لتقدیمھا)

التحرش، واالستغالل، و االعتداء  من ُكتیب الوقایة من حاالت  -راجع واحرص على تنفیذ "الجزء األول، كیفیة البدء"   •
مع مؤسستك الشریكة المستھدفة. تتضمن النظرة العامة حول الخطوات المحددة في   -) واالستجابة لھاSHEA(  الجنسي 

 من الُكتیب ما یلي: ھذا القسم 

o   الحصول على الدعم من القیادة بمكتب مشروعاتChemonics  والمؤسسة الشریكة بھدف وضع برنامج ،
 ) واالستجابة لھا SHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيللوقایة من حاالت 

o   لحاالت التصدي  عن  المسؤولة  القیادات  الجنسيتحدید  االعتداء  و  واالستغالل،  )  SHEA(  التحرش، 
 واالستجابة لھا بالمؤسسة المساھمة 

o  إنشاء قائمة بجمیع المصادر المحلیة 
o   حاالت من  للوقایة  برنامج  إلنشاء  بالمبادرة  الموظفین  جمیع  إخطار  و  اختیاري:  واالستغالل،  التحرش، 

 ) واالستجابة لھا، ودعوتھم كي یكونوا جزًءا من فریق العمل SHEA( جنسياالعتداء ال
o   فریق عمل مختص بحاالت الجنسيتشكیل  االعتداء  و  لھا؛  SHEA(  التحرش، واالستغالل،  ) واالستجابة 

 وسیكون ھذا الفریق واجھة للبرنامج، وسیقدم أعضاؤه أنفسھم في مستھل المحاضرة 
o   التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالمختص بحاالت عقد اجتماع انطالق فریق العمل )SHEA( 
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احرص على التفكیر في اللغة التي تقدم بھا المحاضرة؛ باإلنجلیزیة، أم باللغة المحلیة، أم بھما معًا. في حال   •
المحاضرة؛  عقد المحاضرة باإلنجلیزیة؛ تأكد من معرفة مدى اسیتعاب الحضور للمحتوى بشكٍل دوري خالل  

فاسمح  باللغتین؛  المحاضرة  عقد  حال  في  المستفادة.  والدروس  الرئیسیة  المصطلحات  صیاغة  إعادة  بطلب 
 بترك وقٍت كاٍف للترجمة. 

قبل عقد المحاضرة؛ على أن  ظفین الحاضرین  المومن   أنشئ مجموعات صغیرة تضم أربعة أو ستة أشخاص •
 تضم كل مجموعة الرجال والنساء، وممثلین من مختلف المستویات/األدوار. 

 
 

 األدوات/المواد 
 باور بوینت (ملف منفصل) •
 ورق رسم بیاني فارغ  •
 أقالم تظلیل  •
 ورقة رسم بیاني تحمل اسم "شجرة األسئلة" •
 الحضور بالغرفة مالحظات الصقة وأقالم جاف لكل  •

 
 المذكرات
 المصطلحات الرئیسیة المذكرة األولى:   •
 القائمة الشاملة للقیم المذكرة الثانیة:  •
 التدخل الفعّال: خمس خطوات التخاذ إجراء المذكرة الثالثة:  •
 سیناریو المذكرة الرابعة:  •

 
  

 مالحظة للمدرب
حیث إن مشاركة مدربْین یسمح بمشاركة وجھتي نظر مختلفتین، بل ویزید  یجب تنسیق ھذه المحاضرة بمشاركة مدربْین اثنین.  

بین   باالرتیاح  الشعور  لزیادة  ومدربة  مدرب  بوجود  یتم  أن  فیمكن  للمحاضرة  المثالي  الترتیب  عن  أّما  المشاركین.  تفاعل  من 
اضرة لمناقشة طرق إلقائھا، ومعرفة  المشاركین حول موضوع المحاضرة. كما یجب أن یلتقي المنسقان المشتركان قبل إلقاء المح

مدى مالءمة أسالیب تنسیقھا ومحتواھا لثقافة األشخاص المتلقین لھا. وبشكٍل خاص؛ یجب أن ینظر المدربون المشاركون فیما إذا  
  أيیكن ینتمي    كانت المصطلحات الرئیسیة والسیناریوھات المتبعة تتعلق بالمحاضرة وتالئم البیئة المحلیة، أم یجب تعدیلھا. وإن لم

. كما یجب على المنسقین المشاركین  لإلرشاد والتوجیھمن المدربین إلى الثقافة المحلیة؛ یجب علیھما طلب مختص بالشأن الثقافي  
 أیًضا مناقشة ما إذا كان العمل بین مجموعات مختلطة تضم الرجال والنساء مالئًما أم ال. 
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 الجزء األول: المقدمة والقواعد األساسیة 
 دقیقة)   20(

 

 التدخل الفعّال، بناء ثقافة منع العنف الجنسي داخل أماكن العمل  -العنوان  : 1الشریحة 
بحاالت  مقدمة:   المختص  العمل  فریق  أعضاء  جمیع  دع  أمكن،  إن  نفسھ.  باألمر  یقم  لك  المشارك  المنسق  ودع  بإیجاز  نفسك  قّدم 

) یقدموا أنفسھم للجمیع، ویشاركوا معھم الحالة القائمة والخطة المحددة لوضع  SHEA(  حرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيالت
حاالت   من  الوقایة  الجنسيبرنامج  االعتداء  و  واالستغالل،  التعریف  SHEA(  التحرش،  باستخدام  المؤسسة  في  لھا  واالستجابة   (

 عنوان "سبب تواجدنا معكم."تحت  2الوارد بالشریحة  

 
 

 : سبب تواجدنا معكم2الشریحة 
مبادرتنا   • من  الھدف  حاالت  -یتمثل  من  الوقایة  برنامج  بوضع  الجنسيالخاصة  االعتداء  و  واالستغالل،   التحرش، 

لھا لھا  -واالستجابة  الحاالت واالستجابة  للوقایة من ھذه  الالزمة  باألدوات  الشریكة  المؤسسة  تزوید موظفي  بشكٍل   في 
 فعال، وذلك من خالل: 

 ) SHEA( التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيرفع وعي المشاركین بقضایا  •
 ) واإلبالغ عنھا SHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيزیادة الوعي بكیفیة الكشف عن عالمات  •
المحتملة التي قد یتعرض فیھا الشخص لالعتداء، أو االستغالل،  تقدیم المھارات الالزمة للتعّرف على المواقف الضارة   •

 أو التحرش الجنسي، واختیار اتباع خطوات قد تؤثر إیجابًا على النتائج 
 ) SHEA(  التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيعمل لالستجابة الفعالة ضد حوادث تقدیم إطار  •

 
 إذا ما كان ھناك أي أسئلة حول العملیة بأكملھا، وأجب عنھا على النحو المطلوب. اسأل 

أسئلتھم مكتوبة على أوراق  توجد ورقة رسم بیاني تحمل عنوان "شجرة األسئلة" أمام الغرفة یمكن أن یضع بھا المشاركون  اشرح:  
 المالحظات الالصقة. وسیجیب المنسقون على ھذه األسئلة في نھایة المحاضرة.

 
 : رسالة إرشادیة ھدفھا االعتناء بالذات 3الشریحة 

  متواجدون معكم الیوم لمناقشة موضوعٍ شائك یتعلق بالتحرش واالعتداء الجنسي داخل أماكن العمل. في الوقت الذي قد الاشرح:  
 تؤثر فیھ ھذه األمور علیك مباشرةً مطلقًا؛ فتقریبًا من المؤكد أنك تعرف شخًصا ما قد تعّرض لالعتداء الجنسي. 

 
  

 مالحظة للمدرب: 
 دقائق.  10رّكز على تقلیل المقدمات بحیث ال تزید عن 

 مالحظة للمدرب: إخطار اختیاري لجمیع الموظفین 
) طرق مشاركة المعلومات حول  SHEA(التحرش، واالستغالل، واالعتداء الجنسي سیقرر فریق العمل المختص بحاالت 

) واالستجابة لھا، ووقت القیام بذلك. في حال  SHEA(التحرش، واالستغالل، واالعتداء الجنسي برنامج الوقایة من حاالت 
جمیع بتلك المعلومات اآلن. باإلضافة  مشاركة معلومات حول المبادرة قبل إلقاء المحاضرة؛ فمن األفكار الجیدة أن تذّكر ال

التحرش، واالستغالل،  لذلك؛ أخبر المشاركین أو ذّكرھم بأنھم إذا رغبوا في المشاركة بمبادرة برنامج الوقایة من حاالت 
 ) واالستجابة لھا؛ فسیكون ذلك على الرحب والسعة رھنًا بموافقة المشرف علیھم. SHEA(واالعتداء الجنسي 
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 بالوالیات المتحدة أوضحت أن:  2017في عام   13فقد أُجریت دراسة
 

 ى مدار حیاتھم الجنسي عل االحتراشبالمئة من الرجال قد تعّرضوا لبعض أشكال   43بالمئة من النساء و 81حوالي  •
بالمئة) تعّرضوا للمس بطریقة    17بالمئة) وواحد من كل ستة رجال (أي نسبة    51واحدة من كل امرأتین (أي نسبة   •

 تعكس اعتداًء جنسیًا على نحٍو غیر مالئم

یُحتمل أن األرقام ھنا   المتحدة؛  الوالیات  تماثلھا بل    في [أدخل اسم الدولة]في الوقت الذي تعكس فیھ ھذه الدراسة أرقاًما من داخل 
یُشعرك   الذي  الحد  إلى  األمر  في  المشاركة  على  نشجعك  الحساسة،  وطبیعتھ  الجنسي  العنف  موضوع  انتشار  بسبب  وتتخطاھا. 

الغرفة إذا رغبت في أخذ استراحة. وإذا ذّكرتك ھذه المحاضرة بأشیاء تود التحدث عنھا، فمن فضلك اطلب  باالرتیاح، وتحّرك خارج 
 الدعم من زمیل، أو صدیق، أو قریب تثق بھ. 

 
 : أھداف المحاضرة 4الشریحة 
 : يالتحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنس بما في ذلك: تحدید أمثلة على األشكال المختلفة للعنف الجنسي  •
 الشخصیة على استجابتنا للسلوكیات غیر المالئمة أو الخطرة  القیموصف كیفیة تأثیر  •
 التي تتسلسل من تصرفات مھنیة، إلى سلوكیات غیر مالئمة، إلى حاالت عنف  تحدید السلوكیات •
 للتصدي للسلوكیات المؤذیة أو غیر المالئمة داخل أماكن العمل إستراتیجیات التدخل الفعّالوضع  •

 
 : وضع توقعات جماعیة5ریحة الش

نظًرا ألننا سنعمل یًدا بید لبناء قدرات أساسیة خالل الساعات القادمة؛ فمن األھمیة بمكان رسم توقعاتنا للوقت الذي سنقضیھ  اشرح:  
 معًا.

 ھل لدیكم مثال یوضح توقعاتكم للطریقة التي تودون أن تسیر بھا المحاضرة؟اسأل: 

اإلحابات على ورقة رسم بیاني واحرص على تعلیق القائمة في مكاٍن مرئي خالل المحاضرة. اعرض الشریحة التي تتضمن  وثّق:  
 القواعد الرئیسیة: نموذج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقائق وراء حركة #أنا أیًضا: دراسة وطنیة تتناول حاالت االعتداء الجنسي والتعدي على الغیر المصدر:  13
 
  

 نموذج التوقعات الجماعیةمالحظة للمدرب: 
 أنصت باحترام؛ دون أن تقاطع أحًدا.  •
 حافظ على تركیزك (ال تستخدم ھاتفك الخلوي/الكمبیوتر المحمول).  •
علینا أن نناقش األمور    أحیانًا نلجأ إلى الفكاھة عندما ال نشعر باالرتیاح في التحدث عن أمٍر ما.انتبھ للفكاھة التي تلقیھا.   •

 الرتیاح بدًال من تناولھا بشيٍء من الدعابة. التي تشعرنا بعدم ا
 احترم الخصوصیة. یجب التعامل مع القصص التي قد یشاركھا األشخاص داخل ھذه الغرفة بكل سریّة.  •

http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf
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"تعریف   الرئیسیة  المصطلحات  حول  نشاط  الثاني:  و الجزء  واالستغالل،  التحرش، 
 " االعتداء الجنسي

 دقیقة)  30(
 

من أفراد المجموعة أن ینقسموا إلى مجموعات تضم كل مجموعة ثالثة أشخاص بالعد على األصابع ثالث مرات (أو باستخدام    اطلب
 بعض طرق تكوین المجموعات المبتكرة األخرى) 

نسخةً من المذكرة األولى: المصطلحات الرئیسیة، یتم تقسیم القائمة إلى ثالثة أجزاء، مع إعطاء جزء لكل مشارك بمجموعتھ    ّزعو 
 المكونة من ثالثة أفراد 

أنھ خالل ھذا النشاط؛ ینبغي أن یقرأ كل مشارك الصفحة المحددة لھ فحسب. إذ تُقدم مجموعة المصطلحات الرئیسیة بأكملھا  وّضح  
 فراد المجموعة الستخدامھا كمرجعٍ فحسب. أل

 
 نشاط األلغاز  -: المصطلحات الرئیسیة 6الشریحة 

 ) من المصطلحات الرئیسیة بعنایة 3أو   2أو  1اقرأ الجزء المخصص لك (
 

 استعد لشرح المصطلحات الرئیسیة التي حددتھا للفردین اآلخرین بمجموعتك 

 المستقلةوقت مدتھ خمس دقائق للدراسة  •
 أعد تشكیل المجموعة  •
 الممثل األول یشرح لمدة ثالث دقائق أو أقل  •
 الممثل الثاني یشرح لمدة ثالث دقائق أو أقل  •
 الممثل الثالث یشرح لمدة ثالث دقائق أو أقل  •

 
 استخلص المعلومات من جمیع أفراد المجموعة بطرح األسلئة التالیة: استخلص المعلومات: 

 
 أي مصطلح ُعرض بشكٍل یختلف عما فھمتھ مسبقًا؟ ما ھذه المصطلحات؟ ماذا الحظتم؟ ھل ھناك  •
 ھل تعلمت أي مصطلحات جدیدة؟ •
 دعونا نفكر للحظة في "النھج المرتكز إلى الناجین". ھل توجد أي ممارسات حالیة تمثل ھذا النھج؟ •

المصطلحات الرئیسیة في ذھنك، وفّكر في كیفیة تطبیق األدوات  خالل إلقائنا للمحاضرة؛ حاول تذّكر بعض  أنِھ النشاط بذكر ما یلي:  
 التي تعلمناھا حسب المصطلحات التي تعرفت علیھا. 
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 الجزء الثالث: القائمة الشاملة للقیم 
 دقیقة)  30(

 
بأماكن العمل. وفقًا    التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيتركز محاضرة الیوم على كیفیة العمل معًا لبناء ثقافة تمنع  اشرح:  

صفةً   یُعد  ألنھ  نظًرا  نوع؛  أي  من  االعتداء  من  تماًما  تخلو  عمل  بیئة  بناء  یصعب  قد  االعتداء؛  تعریف  حول  للتو  تعلمناه  لما 
ا أن نعرف كیف یكون وْقع الكلمات أو األفعال عدائیًا أو مؤذیًا بالنسبة لألشخاص اآلخرین ببیئة عملنا.  شخصیةً. فنحن ال یمكننا أبدً 

الجمیع ینتھجونھا في تعامالتھم   ومع ذلك؛ ما یمكننا فعلھ ھو وضع األساس لفھم القیم المتبعة في بیئات العمل التي نود أن نرى 
 الیومیة مع بعضھم. 

 
 شاملة للقیم المتبعة بأماكن العمل : القائمة ال 7الشریحة 

 من كل شخص مناقشة شریكھ لبضع دقائق في األمور التالیة:  اطلب 
 

ما القیم الُمثلى التي نتبناھا داخل مكان العمل؟ ال تفكر في الحال الذي قد یكون علیھ مكان العمل اآلن؛ بدًال   •
 مؤسستنا في عالم مثالي؟من ذلك نود أن نعرف منك ما القیم التي قد تتبناھا 

 قِیم مثل التنوع، واالندماج، واالحترام، والتعاون، واالستماع، واالھتمام.استنبط: 
 

اآلن أصبحت لدینا فكرة أفضل عن قیم مكان العمل التي نود أن نشاھدھا داخل مكان العمل المثالي؛ فنحن بصدد اكتشاف  اشرح:  
ببیئة ارتباطھا  تأثیر قیمنا    قیمنا الشخصیة، ومعرفة مدى  القیم الشخصیة؛ سنستكشف مدى  تقییم  بعد استكمال  المتخصصة.  عملنا 

 على أفعالنا، وسنفھم كیف یمكننا الرد على شخٍص ما یتصرف بطریقٍة تتعارض مع قیمنا األساسیة. 

یم شخصي، ولن  لكل مشارك. وّضح أن ھذا التقی   المذكرة الثانیة: القائمة الشاملة للقیموّزع نسخةً واحدةً من  وّزع:  
 یُطلب منھم مشاركة إجاباتھم. 

دقیقةً الستكمال التقییم. تجّول بالغرفة أثناء استكمالھم للتقییم لإلجابة عن األسئلة على    15إلى    10اترك للمشاركین من  استكمل:  
 النحو المطلوب. 

 الستكمال التقییم، ثم اسألھم جمیعًا أن یعودوا معًا.عّرفھم أنھ قد تبقى دقیقتان على الوقت المخصص أعد تشكیل المجموعة: 

وّضح أنھ على الرغم من أن المشاركین غیر ملزمین بمشاركة إجاباتھم كاملة عن التقییم؛ یمكنك أن تسأل ما إذا كان أحدھم  اسأل:  
حترم اآلخرون إحدى القیم  مستعًدا لمشاركة إجابتھ عن السؤال الموجود في آخر عمود بالمخطط: "كیف سیكون شعورك إذا لم ی

 األساسیة لدیك؟"

 اسمح لھم بذكر بعض اإلجابات. وتتضمن إجاباتھم المحتملة: "أشعر بعدم االندماج"، و"أشعر باالنزعاج"، و"أشعر بالتجاھل."
 

یُحتمل أن نشعر باالنزعاج، أو عدم االندماج، أو  اشرح:   الرئیسیة؛  التجاھل، وھي  عندما یتعارض تصرف شخٍص ما مع قیمنا 
لى  المشاعر نفسھا التي غالبًا ما تنتاب من یتعرضون لالعتداء. أثناء بقیة المحاضرة؛ سنستكشف معًا كیفیة بناء بیئٍة داعمٍة للقیم الُمث

عدائیة قبل  بأماكن العمل كما حددناھا، مثل الشمول واالحترام؛ من خالل بناء ثقافة داعمة داخل بیئة عملنا تمنع األقوال أو األفعال ال
 تفاقم األمر.
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 الجزء الرابع: لَم ننتھج التدخل الفعّال؟
 دقیقة)  15(

 
الحادثة. عوًضا عن ذلك؛ سنسلط الضوء على كیف یكون  اشرح:   العنف الجنسي أو مرتكب  لن ترّكز محاضرة الیوم على ضحیة 

العبارات أو األفعال غیر ثقافة توقف  العمل أعضاء یدعمون  بیئة  الالئقة على نحٍو متكرر ومبكٍر. ومن أكثر الطرق    الجمیع داخل 
التي وجد الخبراء حول العالم أنھا تؤثر بشكٍل بالغ في منع العنف الجنسي ھي تقدیم تدریب حول التدخل الفعّال لمنع مثل ھذه األمور. 

 .  لنفصل ھذه الفكرة قبل أن نبدأ

 من قبل؟  ھل سمع أحدكم مطلقًا عن إحدى حاالت التدخل الفعّال اسأل: 
 

 ولّخصھ.  3اسمح لھم بذكر إجابات بسیطة؛ ثم وّضح األمر بالنقر فوق التعریف الوارد في الشریحة 
 

 : ما المقصود بالتدخل الفعّال؟ 8الشریحة 
یُعّرف التدخل الفعّال على أنھ االعتراف بموقف خطیر محتمل یتعّرض فیھ األشخاص لالعتداء، أو االستغالل، أو التحرش الجنسي،  
الموقف وجًھا لوجھ.   المباشر أو مواجھة  التدّخل  دوًما  الفعّال  التدخل  النتیجة باإلیجاب. ال یعني  اتخاذ خطواٍت قد تقلب  إلى  والمیل 

 الحقًا.   سنناقشھا مثل ھذه المواقف من شأنھا أن تساعد في  للتدخلاشرة أو غیر صدامیة طرق غیر مب  ھناك
 

 : التفكیر الشخصي 9الشریحة 
یُحتمل أنك في وقٍت من حیاتك قد مارست دور المتدّخل في أمر شخٍص ما یحتاج إلى المساعدة. فّكر لحظةً في وقٍت ما تدخلت خاللھ  

ولكن   أن تتدخل فیھ علیك شخصیًا في موقٍف ما كان من المحتمل أن یكون خطیًرا. وفّكر للحظٍة أخرى عندما تتعرض لموقٍف ما كان
 لم تفعل. وأخیًرا؛ فّكر في سبب اختیارك في كل موقف. 

 
 

 مناقشة بین جمیع أفراد المجموعة
ذلك؟   • سبب  ِذكر  مع  التدخل،  فیھ  اختار  الذي  الموقف  لمشاركة  مستعد  شخص  أي  یوجد  مع  ھل  سنتعامل  أننا  تذّكر 

 القصص التي نشاركھا داخل ھذه الغرفة بكل سّریة. 
مشاركة   • اآلخر.بعد  ھو  موقفھ  مشاركة  آخر  مشارٍك  من  واطلب  اشكره  للموقف؛  من  المشارك  أي  كان  إذا  ما  اسأل 

 موقفھم. المشاركین اآلخرین على استعداد لمشاركة
 ھل یوجد أي شخص آخر مستعد لمشاركة الموقف الذي اختار فیھ عدم التدخل، مع ذكر سبب ذلك؟  •
 ما یلي: اشكر المشارك على مشاركة المعلومات ووّضح  •

 
  

 مالحظة للمدرب
قد تأمل أن تقدم مثاًال شخصیًا ھنا. إذا واجھ المشاركون صعوبةً عند تفكیرھم في بعض األمثلة؛ فأخبرھم بإمكانیة مشاركة شيٍء ما  

 سمعوه حول التدخل الفعّال. قد 
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سبیل  على  المحتملة.  المؤذیة  المواقف  أحد  في  التدّخل  نقرر  عندما  االعتبار  في  وضعھا  یجب  عدیدة  عوامل  توجد 
المثال؛ إذا شاھدت أحد أشكال االعتداء في الشارع وكان تدخلك في الموقف سیعّرض سالمتك الشخصیة للخطر؛ فقد 

كزمالء  -ة مثًال. ومع ذلك؛ داخل أماكن العمل تبقى مسؤولیتنا وحدنا  تحتار أن تُحیل التدّخل للسلطة المختصة كالشرط
 أن نمنع وقوع أي سلوك مؤٍذ محتمل قبل تفاقمھ.  -داعمین لبعضنا

ال یتخذون أي إجراء ضد المعتدي بإبالغ    لالحتراشات بالمئة من األشخاص الذین یتعرضون    90یوّضح البحث أن حوالي  اشرح:  
حیاتھم كي ال یلتقوا بمن    لالحتراشواألكثر من ذلك؛ قد یغیّر األشخاص الذین یتعرضون    14الشرطة عّما فعل. صاحب العمل أو  

اعتدى علیھم؛ باتباع سبٍل مثل تغییر الطرق التي یسلكونھا، أو ترك وظائفھم، أو حتى منازلھم. وھناك أسباب عدیدة تقف وراء  
 مكتوفي األیدي ال یفعلون شیئًا لمنعھ.  لالحتراشوقوف المعّرضین 

راء وقوف المعّرضین لالعتداء مكتوفي األیدي ال یفعلون شیئًا  ھل یمكن ألي شخص تقدیم مثال ألحد األسباب التي تقف واسأل:  
 إلیقاف ما یتعّرضون لھ؟ 

 جابات ، ووثّق األسباب في ورقة رسم بیاني. تشمل األسباب ما یلي: اإلبضع  اسمح لھم بِذكر 

 عدم االعتقاد بأن ذلك سیحل األمر  •
 الشعور باالرتباك  •
 شكواھم  الخوف من أن لیس ھناك من سیصّدقھم إذا رفعوا •
 الخوف من االنتقام  •

 
ھم على  أاحتمالیة بعیدة للغایة؛ یبقى األمر أ  باالحتراش   المستھدفینمن قبل  لحدوثھ من األساس    االحتراشنظًرا ألن منع ااشرح:  

 أن نتحرك إلیقافھا.  االحتراشاإلطالق كمتدخلین أو شھود على وقائع 

وغالبًا عندما نفكر في إیقاف العنف الجنسي؛ نعتقد أن ذلك یعني التدخل لمنع حوادث خطیرة مثل االغتصاب. ومع ذلك؛ غالبًا ما  
األقل حدةٍ   األمثلة  العدید من  قللنا    االحتراشاتیكون ھناك  إذا  الحوادث.  تنتج عنھا  بالغ؛  او حددنا  التي  "حدٍث"  تدخالتنا في  من 

 اتخاذ إجراء لفعل شيٍء أو قول شيٍء قبل تعّرض شخص ما لألذى.   فنحن نقلل فرصنا في
 

 : تسلسل السلوكیات10الشریحة 
تسلسل  اشرح:   األول من  الطرف  ففي  الناس.  بین  التفاعل  تنتج عن  لسلوكیات  تسلسٌل  أنھ  الجنسي على  العنف  إلى  النظر  یمكن 

، والعنف، واالستغالل الجنسي. وبین النقیضین  االعتداء   الطرف اآلخر تجدالسلوكیات تجد االحترافیة، واالحترام، واألمان. وفي  
توجد سلوكیات أخرى تضم تلك السلوكیات غیر المالئمة، والمخیفة، والعدائیة. وھنا تأتي مسؤولیتنا كزمالء ندعم بعضنا وتتمثل  

 15في التدّخل قبل تطّور سلوٍك ما وتحّولھ إلى عنٍف جنسي.
 

الثاني من المحاضرة؛ سنكتشف معًا بعض العوائق التي تحول دون تدّخل األشخاص، مع تحدید الوضع الذي  في الجزء  :  خاتمة 
 یكون مالئًما للتدخل أثناء تسلسل السلوكیات المتبعة بین زمالء العمل خالل تفاعلھم معًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016)، لعام EEOCتقریر فریق العمل المتعلق باالعتداء الجنسي لدى لجنة تكافؤ فرص العمل ( المصدر:  14
 2009)، لعام NSVRCالمتدخلون المشاركون في منع العنف الجنسي، مركز موارد العنف الجنسي الوطني (المصدر:  15

 
  

https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
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 اختیاري 
 من جامعة تكساس یشرح مفھوم انتشار المسؤولیة بشكٍل أكثر تفصیًال.  ھذا الفیدیو استعرض  

 الجزء الخامس: إطار التدخل 
 دقیقة)  20(

 
مشاعر التوتر التي تصیبنا عند مواجھة زمیل لنا في العمل یتورط في سلوك غیر  ما تحفظاتنا، أو  ناقش أحد شركائك فیما یلي:  

 مالئم؟

ما مستعًدا   ھناك شخٌص  كان  إذا  واسأل  كانوا،  كما  الجمیع  یعود  انتظر حتى  األمر.  دقائق حول  لبضع  معًا  یتناقشوا  األقران  دع 
 باب ما یلي:لمشاركة ما ناقشوه. وثّق اإلجابات على ورقة رسم بیاني. تشمل األس

البحث أن زیادة وجود األشخاص   • یُظھر  للمساعدة. في ھذا الصدد؛  الناس أن شخًصا آخر سیتدخل  یزعم 
النفس   یُطلق علیھ في علم  التفكیر مصطلح  النوع من  تدخل أحدھم في األمر. وھذا  تعني ضعف احتمالیة 

 "انتشار المسؤولیة". 
 

 

لالرتباك إذا اختاروا  یزعم الناس أن ھناك عالقةً قائمةً بالفعل. دون سیاٍق محدد؛ یخشى الناس من التعّرض   •
 التدّخل ولم تكن المساعدة أمًرا مطلوبًا.

 یزعم الناس أنھا لیست مسؤولیتھم.  •
 

 یزعم الناس أن شخًصا آخر مؤھل أكثر للمساعدة.  •
 

لمنع السلوكیات غیر    تتشجع تُعد كل ھذه االفتراضات جزًءا عادیًا من طریقة تفكیرنا كبشر. ومع ذلك؛ یجب تجنبھا كي  اشرح:  
التأثیر   المناسب؛ فاحتمالیة  الوقت  التدّخل بطریقٍة غیر صدامیة في  إذا اخترت  ض أحد للضرر.  المؤذیة قبل أن یتعرَّ المالئمة أو 

 ّرضك لالرتباك. اإلیجابي لتدخلك ستتجاوز خطر تع
 

 التدخل الفعّال، خمس خطوات التخاذ إجراء  -: المذكرة الثالثة 11الشریحة 
أُعدت لغرٍض ما؛ ألننا نشجعك على وضعھا في مكاٍن  المذكرة تبدو كشھادةٍ  أعِط ھذه المذكرة لجمیع المشاركین. وّضح أن ھذه 

 اعدة في بناء بیئة عمل أمتع وأكثر أمانًا. مرئي بالقرب من مكتبك لتذكر الخطوات التي یمكن اتخاذھا للمس

 دع المشاركین یقرأوا المذكرة في صمٍت لدقیقة أو دقیقتین، ثم ابدأ في الشرح. 
 

المكونة من خمس خطوات في عام  اشرح:   المجموعة  العنف   1968،16ُوضعت ھذه  اتخاذ إجراء لمنع  أُطلق على مفھوم  حیثما 
 ال."الجنسي أو الجسدي مصطلح "التدخل الفعّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009)، لعام NSVRCالمتدخلون المشاركون في منع العنف الجنسي، مركز موارد العنف الجنسي الوطني (المصدر:  16
 
  

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/diffusion-of-responsibility
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/diffusion-of-responsibility
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/diffusion-of-responsibility
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
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 اختیاري: مناقشة حول الثقافة والتدخل الفعّال 
 دقیقة.  15إلى  10نّسق مناقشة حول الثقافة والتدخل الفعّال للمجموعة بأكملھا من  

الھرمي للسلطة، والعالقات بین الجنسیاسأل:   التسلسل  القواعد الثقافیة المتعلقة بقضایا مثل  ن،  كیف تؤثر ثقافتنا على قرارنا بالتدخل؟ فّكر في 
ثقافة تسود فیھا عالقات تتس تتبنى  إذا كانت مؤسستك  المثال:  المرونة. على سبیل  والتغیر مقابل  المشترك،  بُعد  م ب واالستقاللیة مقابل االعتماد 

العُلیا،   یتفاعلون مع اإلدراة  نادًرا ما  المستوى  الموظفین غیر اإلداریین أو من لیسوا بمناصب رفیعة  السلطة؛ بمعنى أن  ، فإن  مسافة  ومن ثم 
. أو إذا كنت تعمل في بیئة عمل تتبنى  شخص على مستوى مساٍو للشخص الذي ینخرط في السلوك العدواني ھو األفضل.من  التدخل  ب  الطلب

زمیل من النوع نفسھ یتدخل    أن تطلبفیمكنك  قافة ال تجعل الزمالء من الذكور أو اإلناث یناقشون القضایا الشخصیة المتعلقة بالجنس اآلخر،  ث
 نیابةً عنھم. 

ذلك الحین؛ كان ھناك العدید من المبادرات والبرامج التدریبیة لتقدیم المبادرة، إال أن ھذا اإلطار األصلي ال یزال اإلطار الذي    منذ
 یصف الخطوات على أفضل نحو. دعونا نقّسم الخطوات خطوة بخطوة. 

 الخطوة األولى ھي: 
 

النظر إلى التفاعالت بین الناس على أنھا   السلوك طوال مدة تسلسل األحداث. كما ناقشنا للتو؛ یمكن  الحظ •
أن نالحظ    -باعتبارنا متدخلین مساعدین-سلسلة من السلوكیات التي تتدرج من صحیة إلى مسیئة. ومھمتنا  

السلوكیات،   تدرج  لسلسلة  الصحي  غیر  الطرف  نحو  تتجھ  ما  شخٍص  سلوكیات  أو  عبارات  كانت  إذا  ما 
 ونوقفھا قبل تفاقمھا. 

 الثانیة ھي: الخطوة 
 

 ما إذا كان الموقف یتطلب التدخل أم ال. اسأل نفسك:  فّكر •
 ھل السلوك یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري أو جسدي؟  •
 ھل السلوك ینتھك سیاسات و/أو قیم مكان العمل؟  •
 إذا تعّرض أحد أفراد أسرتك أو صدیقك المقرب لمثل ھذا السلوك؛ فھل ستتدخل؟  •

 على أّيٍ من ھذه األسئلة؛ فاإلجابة إذًا نعم، وسیكون التدّخل أمًرا ضروریًا. إذا أجبت بنعم 

 الخطوة الثالثة ھي: 
 

ما إذا كان التصرف مسؤولیتك أم ال. اسأل نفسك؛ إذا لم تكن أنت أفضل من یتدّخل، فمن غیرك إذًا    قرر •
 علیھ القیام بذلك؟ 
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 ھذا األمر یأخذنا إلى الخطوة الرابعة: 

 
مجموعة   • في  التفكیر  على  المعینة  الطرق  من  التدخل.  خیارات  من  لمجموعة  وفقًا  المساعدة  اختر طریقة 

بحرف   اإلنجلیزیة  في  تبدأ  التي  األربعة  "العوامل  اسم  یحمل  إطار  إلى  الرجوع  المساعدة   Dالخیارات 
 للتدخل الفعّال". 

تبدأ في اإلنجلاختر طریقة المساعدة:   " للتدخل الفعّال: كن مباشًرا، Dیزیة بحرف  "العوامل األربعة التي 
 شتت االنتباه، تأخر، فّوض 

 
 

   

 

 

 كن مباشًرا 
Direct 

 
خاطب المتحرش مباشرةً  

 بقول شيٍء مثل: 
وال   ھذا...  تقول  "سمعتك 

 أعتقد أنھا طریقة مالئمة
 داخل مكان العمل." 

 شتت االنتباه 
Distract 

 
شتت االنتباه كي توقف  

االعتداء. قد تكون ھذه الخطة  
رائعةً عندما تشعر بعدم  
االرتیاح لفكرة مخاطبة  

 المتحرش مباشرةً. 
یمكنك أن تقول شیئًا للضحیة  
المستھدفة أو للمتحرش نفسھ  

 مثل: 
"ھال أعطیتني رأیك في  
 شيٍء أعكف علیھ حالیًا؟" 

 تأخر 
Delay 

 
انتظر حتى یحین الوقت  

المناسب للتعامل مع  
االعتداء. فمخاطبة المتحرش  
أو الضحیة المستھدفة یُحتمل  

تنجح أكثر إذا تمت في  أن 
مكاٍن خاص. حدد وقتًا  
للتحدث مع المتحرش  

بمفردكما إلخباره بمالحظتك  
لسلوكھ الذي رأیتھ أو تحّدث  
مع ضحیة التحرش لمعرفة  

 ما إذا كان على ما یرام. 

 فّوض 
Delegate 

 
اطلب من زمیٍل لك أو  

 المشرف علیك التدخل 
 نیابةً عنك.

 
 

 واألخیرة في مذكرتنا ھي:الخطوة الخامسة  
 

المقام األول.    نفّذ • تأتي في  دائًما  تقول إن سالمتك  الفعّال  للتدخل  القاعدة األساسیة  أن  تذّكر  بأمان.  خیارك 
 وھذا األمر یشّكل أھمیةً خاصةً عند الحدیث عن تدخلك في موقٍف عام یضم أشخاًصا ال تعرفھم. 

سیناریوھات الذي تعمل فیھ كجزٍء من مجموعٍة صغیرةٍ لتحدد أین یجب تدخلك في  في الجزء التالي من المحاضرة؛ سنراجع أحد ال
 العالقة. وسنناقش إذًا نوع التدخل الذي یتناسب مع الموقف المحدد على أفضل نحو. 

 
  



74 

 الجزء السادس: سیناریو التدخل
 دقیقة)  45(

 
صغیرة:   مجموعات  ا كّون  أشخاص.  ستة  إلى  أربعة  من  تضم  أصغر  مجموعات  إلى  المشاركین  تضم  قّسم  أن  على  حرص 

 المجموعات المختلفة ممثلین من الجنسین من خلفیات مھنیة متنوعة. 

 

صغیرة  12الشریحة   مجموعة  كل  على  السیناریوھات  أحد  من  نسخةً  وّزع  المجموعة  اشرح:  :  مھمة  أن  وّضح 
أّكد   إجراء".  التخاذ  خطوات  "خمس  إطار  حسب  أفرادھا  سیفعل  ماذا  ومناقشة  السیناریو  قراءة  في  تتمثل  الصغیرة 

 إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، مع إمكانیة توفر خیارات متعددة في أي موقف محدد.  انھ ال توجد  اركینللمش

مناقشة، ثم أعد الجمیع ألماكنھم. تجّول بالغرفة لإلجابة عن أي أسئلة أثناء عقد المناقشة  دقیقةً للمجموعات لعقد ال  15اترك حوالي  
 بین المجموعات. 

المعلومات:   كان  استخلص  إذا  اسأل  السیناریوھات.  مذكرة  في  المتضمنة  للتدخل  المتبعة  الخمس  الخطوات  بعد  السیناریو  ناقش 
ناق المجموعات األخرى إذا كانت لدیھم وجھة  ھناك ممثل من أي مجموعة مستعًدا لمشاركة ما  شوه خالل الخطوة األولى. اسأل 

لمختلف   المشاركة  فرصة  توفّر  لضمان  التالیة؛  األربع  الخطوات  خالل  العملیة  ھذه  كرر  إضافتھ.  یودون  قیّم  شيء  أو  نظر 
 األشخاص. 

غیر    الحظ • السلوكیات  أو  للعبارات  المبكرة  التحذیر  عالمات  ما  األحداث.  تسلسل  مدة  طوال  السلوك 
 المالئمة؟
 تضمنت عالمات التحذیر المبكرة النكات والعبارات غیر المالئمة جنسیًا. اإلجابة: 

 ما إذا كان الموقف یتطلب التدخل أم ال.  فّكر •
بیئة عمل مؤذیة. یتطلب الموقف التدخل بشكٍل خاص ألنھ یتضمن إرسال یستدعي الموقف االنتباه ألنھ یشّكل  اإلجابة:  

 شخص بالغ رسائل جنسیة إلى شخٍص صغیر. 
الشخص المسؤول عن التصرف. ناقش أمر األشخاص المختلفین الذین یمكنھم التدخل في ھذا الموقف.    حدد  •

 ناقش المخاطر والفوائد المتعلقة باتخاذ إجراء. 
یوجد العدید من األشخاص المختلفین الذین یمكنھم التصرف في ھذا الموقف: كارولینا، أو زمیلة  اإلجابة:    •

الفتاة، أو والداھا. الخطر الرئیسي للتدخل یتمثل في أن المشرف على كارولینا قد    أثناء التجولأخرى   أو 
االنت  ذلك  یتضمن  وقد  العمل.  سلبیًا ضدھا في  إجراًء  ویتخذ  األمر،  تعریفھ  یتصرف حیال  یجب  الذي  قام، 

الجنسي  االعتداء  مناھضة  لسیاسة  وفقًا  قانوني  غیر  تصّرف  أنھ  إحدى   على  عن  أّما  العمل.  أماكن  داخل 
فوائد التدخل فتتمثل في قدرة كارولینا على بناء عالقات إیجابیة وثقة قویة عندما تنشر أنھا تھتم بھ وبھذه  

. ومن بین الفوائد األخرى بناء بیئة  تصرفھ الخطیربسبب  الوظیفة، لذا فھي ال تود تعریض عملھا للخطر  
 عمل أكثر إیجابیة تضمن للجمیع عدم التعّرض لالعتداء الجنسي. 

: كن Dناقش كیف یكون التدّخل في جمیع الخیارات التي تبدأ في اإلنجلیزیة بحرف  اختر طریقة المساعدة.   •
 جابات المحتملة بعد مشاركة المجموعات ألفكارھا. مباشًرا، وشتت االنتباه، وتأخر، وفّوض. انقر لعرض اإل

  

 مالحظة للمدرب
الرابعة:   بالمذكرة  أمثلة  خمسة  توجد  لدیك.  والثقافي  التنظیمي  السیاق  حسب  تستخدمھا  سوف  التي  السیناریوھات  قرر 

أن تكتب أمثلتك الخاصة. اإلجابات أدناه تتعلق بالسیناریو األول. توجد إجابات على السیناریوھات    تّود، أو ربما  " السیناریوھات " 
قدیمي. أثناء استخالص السیناریوھات؛ أشر إلى أنھ ال توجد إجابات "صحیحة" أو "خاطئة".  اإلضافیة في عرض الباور بوینت الت

 الغرض من ھذا النشاط ھو إثبات وجود طرق عدة للتدخل؛ بشكٍل مباشر وغیر مباشر لمنع العنف الجنسي. 
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 یمكن لكارولینا...  -: طرٌق للتدّخل 13الشریحة 
 راجع إستراتیجیات التدخل المحتملة المذكورة أدناه، واطلب من المشاركین أن یشاركوك ما توصلوا إلیھ من أفكاٍر أخرى.

كارولینا مباشرةً وبشكٍل خاٍص مع مدیرھا، كأن تقول لھ  أن تتحدث  المباشر  من ضمن إستراتیجیات التدخل   .1
 "سمعتك تقول ھذا...، وقد أثار ھذا قلقي بشأن بیئة مكان العمل لدینا". 

 أن توّجھ كارولینا سؤاًال إلى رئیسھا أثناء مغازلتھ إلحدى الفتیات. تشتیت االنتباه من ضمن إستراتیجیات   .2
 ظر تحدید موعٍد لمقابلة رئیسھا بشكٍل خاص. التدخل أن تنت تأخیر من ضمن إستراتیجیات   .3
أن یتدّخل    -شخص یتمتع بنفس النفوذ-أن تطلب من زمیٍل/زمیلٍة أخرى    التفویضمن ضمن إستراتیجیات   .4

 نیابةً عنھا.
 
 

ض ألي عقوبات؟   نفّذ •  خیارك بأمان. ما المصادر التي قد تلزم للتأكد من التدّخل بشكٍل آمٍن ودون التعرُّ
رغب كارولینا في مناقشة خطتھا لمخاطبة مشرفھا مع زمیٍل آخر أو مدیٍر آخر موثوٍق بھ للحصول على قد تاإلجابة:  

 نصائحھما. 
 

 : خطة العمل الشخصیة14الشریحة 
 تقّدم بالشكر للجمیع على مشاركتھم الفعالة في ھذا النشاط. 

 
بالحافز  اشرح:   زودناكم  قد  نكون  المحاضرة  ھذه  في  أننا  وینبغي  نأمل  الجنسي.  العنف  إجراءاٍت ضد  الالزمة التخاذ  واألدوات 

إلحداث تغییٍر طویل األمد أن نبدأ باألفعال الفردیة وأن ندعم أفعال اآلخرین. لذلك، توقفوا للحظٍة للنظر فیما ستكون علیھ المساءلة  
 الشخصیة أو خطة العمل المنتھجة لدعم ھذه الجھود. 

إستراتیجیٍة استباقیٍة واحدة تكون ُمستعد�ا لاللتزام بھا في مواجھة العنف الجنسي. قد یحدث ھذا داخل  یُرجى التفكیر في  
 العمل أو خارجھ، وقد یحدث عبر اإلنترنت أو بصفٍة شخصیة، وقد یحدث مع أطفالك، أو مع أي شخٍص آخر. 

مح لشخص أو شخصین بمشاركة المحاضرة وتلخیصھا  اسأل الجمیع إذا كان ھناك من ھو على استعداٍد لمشاركة أھداف عملھ. اس
 مع مراعاة تغطیة النقاط التي یجب تذكرھا. 
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 اختیاري 
 اآلخرین بما حققوه من تقدم.  كیفیة إبالغھم الموظفینل باإلضافة إلى اشرح الخطوات التالیة لفریق العم

 سالمتك دائًما أوالً  -: نقاط مھمة 15الشریحة 
 االمتناع عن التدخل بشكٍل مباشٍر في المواقف التي تتعلق بمن ال تعرفھم •
 مساٍر للعمل في بعض المواقف طلُب تدّخل الغیر نیابةً عنك "التفویض" ربما یكون أسلم  •
 قد یكون من الصعب التقّدم في ھذه األمور، إال أنھا قد تُحدث فرقًا كبیًرا.  •
 قد یتسبُب تدخُل شخٍص واحٍد في حدوث سلسلة من ردود الفعل تُجِبر اآلخرین على المساعدة أیًضا.  •

 
 : شكًرا لكم 16الشریحة 

ب بأي أسئلٍة أخیرة. ذّكر المجموعة بأنھ یُفّضل منھم نشر خطوات التدخل الفعّال في   تقّدم بالشكر للمجموعة على مشاركتھا ورّحِ
عامل تغییٍر فردیًا قادًرا على تعزیز أماكن عمٍل خالیة  مكاٍن مرئي بالقرب من مكاتبھم؛ لتذكیرھم بكیفیة أن یكون كل واحٍد منھم  

 مٍن حوادث التحرش واالعتداء الجنسي. 
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 الجزء السابع: نشاط اختیاري
 دقیقة)  45إلى  30(

 
مذكرة   استخدم  قد تضّرھم.  مواقف  الموظفین في  تدخل  إمكانیة  المناقشة حول  لمزیٍد من  أدناه  القصیرة  المقاالت  استخدام  یمكنك 
المختلفة التي تمكنك   للتعّرف على الطرق  الخطوات الخمس المتبعة للتدخل؛ لتسھیل محادثات المجموعات الصغیرة أو الشركاء؛ 

 من التدخل في مختلف السیناریوھات، مع إدراك مخاطر ھذه الطرق ومزایاھا.

للخروج   • الموظفات  إحدى  على  اإللحاح  في  آخر  قسٍم  من  العمل  في  الزمالء  أحد  موعٍد  یستمر  في  معھ 
 غرامي ویظل یھادیھا بالحلوى. وفي إحدى المّرات رفضت ھذه الموظفة بالفعل طلبھ بكل أدٍب واحترام. 

یشیع في مكان عملك أن یُسبَّ الزمالء بعضھم البعض، وأن ینادوا بعضھم بالبعض بأسمائھم المجردة، وأن  •
الز أحد  عادة  ومن  البعض.  بعضھم  على  ساخرةٍ  بتعلیقاٍت  للنكات  یدلوا  موقعًا  یتصفّح كل صباحٍ  أن  مالء 

لیطلع الجمیع بنكتة الیوم المسیئة. ویشاركھ في ذلك معظم الزمالء بالفعل، إال أن البقیة یبدون مستائین من 
 ھذا الوضع. 

یستمر مندوب التوصیل في اإللحاح على موظفة االستقبال لدیك لتخرج معھ في موعٍد غرامي، وفي أحد   •
 ض الزھور. ولكن موظفة االستقبال ھذه متزوجة. األیام أھداھا بع

أفصحت لك المشرفة علیك عن مدى انجذابھا ألحد الموظفین الجدد. وأخبرتك برغبتھا في معرفة إن كان  •
 اآلخر یبادلھا نفس الشعور أم ال. 

قلیلٍة أن تمنحك ترقیاٍت، وعالواٍت ومزایا أخرى مقاب  • ل أن  یقترح/تقترح علیك مدیرك/مدیرتك في كلماٍت 
تكونا على عالقٍة ببعضكما البعض خارج إطار العمل. ویبدو أنك ال تبدي اھتماًما لھذه العالقة، لكنك في  
الوقت نفسھ خائٌف/ةٌ من أال تحصل/ي على فرصٍة عادلة للترقیة كغیرك من الزمالء إذا لم تظھر/ي على  

 األقل اھتمامك بھذه العالقة. 

إلكترونیةً واردةً من أحد الموظفین یتحقق من بریده   • اإللكتروني الشخصي أثناء الدوام، وإذ بھ یفتح رسالةً 
وأنت   الصور،  ھذه  من  یخرج  ما  ثم سرعان  إباحیة.  تحتوي على صوٍر  الرسالة  بھذه  وإذ  أصدقائھ،  أحد 

 لست واثقًا إن كان قد رأى غیُرك ما رأیت أم ال. 

أن أحد الموظفین مثليٌّ جنسیًا، وال ینفكون یضایقونھ  مجموعةٌ ممن یعملون لدیك أیقنوا بینھم وبین أنفسھم   •
 بكّل فظاظة. 
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 الممثل األول 
 اقرأ المصطلحات الرئیسیة في ھذه الصفحة واستعد لتعلّم زمالءك ما درستھ من مصطلحات. ضع في اعتبارك مناقشة ما یلي: 

 بین "نوع الجنس" وبین "التعبیر عن نوع الجنس"؟ ما الفرق  •
 ھل تجد أیًا من ھذه المصطلحات جدیدةً على مسمعك؟ كیف ذلك؟ •

 الجنسي االعتداءواالستغالل   التحرش المذكرة األولى: 
 

 
 المصطلحات الرئیسیة

معاییر السلوكیات الشخصیة التي تضعھا المؤسسات وتلزم الموظفین باتباعھا باعتبارھا شرًطا من شروط  مدونة قواعد السلوك.  
 التوظیف. 

 الشخص الذي یتلقى المساعدة من المنظمات المعنیة بالمساعدات اإلنسانیة أو غیرھا من المنظمات التنمویة. المنتِفع. 

الفعّال.   الجنسي،  التدخل  التحرش  أو  االستغالل،  أو  لالعتداء،  األشخاص  فیھا  یتعرض  قد  التي  الضرر  محتملة  المواقف  إدراك 
 یجة باإلیجاب. ویمكن استخدام ھذا المصطلح بالتبادل مع مصطلح النھج الفعّال.والمیل إلى اتخاذ خطواٍت قد تقلب النت 

الشخص الذي یبلّغ (أو "یتقدم بشكوى") بخصوص التعرض لالعتداء، أو االستغالل، أو التحرش الجنسي. وقد  المتقدم بالشكوى.  
 یكون ھذا الشخص ھو الضحیة، أو شخًصا آخر على علم بالواقعة. 

 سمي یفید التعرض لالعتداء، أو االستغالل، أو التحرش الجنسي في مكان العمل. بالغ رالشكوى. 
 

  -بالرغم من عمق تأصلھا في كل الثقافات-الفروق المجتمعیة بین الذكور واإلناث التي تنشأ علیھا المجتمعات، والتي  نوع الجنس.  
ثقافٍة   داخل كل  الزمن وتتعرض الختالفاٍت جذریٍة  للذكور تتغیر بمرور  یحدد  إن "نوع الجنس" ھو ما  إذ  البعض.  وبین بعضھا 

 واإلناث أدوارھم، ومسؤولیاتھم، وفرصھم، وامتیازاتھم، وتوقعاتھم، وقیودھم في مختلف الثقافات. 

الجنس.   نوع  عن  والثقافات،  التعبیر  المجتمعات،  نظر  وكیفیة  حولنا،  من  للعالم  الجنس  نوع  حیث  من  أنفسنا  تقدیم  كیفیة 
نوع  والمؤ الذي یحدد  الخارجي  للمظھر  العام  المقیاس  فالذكورة واألنوثة ھما  تعاملھم مع األمر.  سسات، والعائالت لذلك، وكیفیة 

العوامل.   العوامل، كالمظاھر، والمیول، والسلوكیات االجتماعیة، وغیرھا من  الجنس لكل فرد، ویكون ذلك من خالل مزیج من 
باألدوار المنتسبة إلى كل نوع، كما یرتبط بالطریقة التي قد ینتھجھا المجتمع للتمییز ضد من ویرتبط التعبیر عن نوع الجنس كذلك  

 ال یتوافقون مع المعاییر الجنسیة الحالیة.
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اإلحساس الداخلي العمیق للشخص بأنھ ذكر، أو أنثى، أو مزیج من كلیھما، أو ال ھذا وال ذاك، أو أیًا ما یكون.  الھویة الجنسیة.  
 وقد تتوافق الھویة الجنسیة مع الجنس المحدد للشخص عند الوالدة أو ال تتوافق.

 الجنسي. االعتداء  ، أو االستغالل، أو التحرش الشخص المتھم بحالة من حاالت الُمشتَكى منھ. 
 

بتعرضھ  االنتقام.   تتعلق  بشكاوى  لتقدمھ  الموظفین  ألحد  العمل  العمل.   حتراشلالمعاقبة صاحب  مكان  في  التمییز  أو  الجنسي، 
وھناك صوٌر عدةٌ لالنتقام، منھا خفض الرتبة، أو الفصل من العمل، أو تغییر ساعات العمل، أو تغییر مكان العمل، أو ما إلى ذلك. 

  عتداء الجنسي التحرش، واالستغالل، و اال واالنتقام سلوٌك غیر قانوني، وینبغي التعامل معھ على ھذا األساس في سیاسة مكافحة  
 الخاصة بالمؤسسات. 

البالغین، وأال  الحمایة.   الموظفون، والعملیات، والبرامج بأي أضراٍر لألطفال والضعاف من  یتسبب  المؤسسات في أال  مسؤولیة 
 یُعرضوا للتحرش أو االستغالل بسبب أّيٍ مما سبق. 

یة، وغیر ذلك من السلوكیات الشفھیة والجسدیة التي  التطورات الجنسیة غیر المرحب بھا، وطلب خدماٍت جنسالجنسي.    حرشالت
  -على سبیل المثال ال الحصر-تتسبب في خلق بیئٍة مخیفٍة، أو عدائیٍة، أو مسیئٍة في مكان العمل أو في أي موقٍف كان. ومن ذلك  

إلى الجنس؛ والمداعبة وإلقاء   النكات بأسلوٍب غیر الئق  طلب خدماٍت جنسیة مقابل الحصول على ترقیة؛ والمزاح بأسلوٍب یمیل 
او جنسیة؛ وعرض   بذیئٍة  إیماءاٍت  أو  لغٍة  واستخدام  مقبولة؛  أو تطوراٍت جنسیٍة مسیئٍة وغیر  بمغازالٍت  والقیام  وتكراًرا؛  مراًرا 
أو   قرصھ،  أو  علیھ،  التربیت  أو  الجسم،  إمساك  نحو  ُمشین،  بشكٍل  جسديٍ  اتصال  وحدوث  تداولھا؛  أو  جنسیٍة  أو  بذیئٍة  صوٍر 

 االحتكاك بھ. 

أي استغالل لضعف الضحیة، أو للفرق في القوة بینھ وبین الجاني، أو لثقة الضحیة في الجاني بھدف تحقیق  االستغالل الجنسي.  
أغراض جنسیة. وھذا یشمل التربّح مادیًا، أو اجتماعیًا، أو سیاسیًا من استغالل اآلخرین جنسیًا. ومن أمثلة ذلك أن یستغل المدیر  

 الحصول على خدماٍت جنسیٍة من شخٍص ما مقابل أن یحصل األخیر على مزایا مشروعٍ ما.  سلطتھ في

، ومن ذلك اللمس بطریقة غیر الئقة، سواء  -فعًال أو تھدیًدا-الجنسي ھو تطفل جسدي ذو طبیعٍة جنسیٍة    االعتداء الجنسي.    االعتداء 
الجنسي أن یلجأ المدیر إلى استخدام القوة أو اإلكراه،    االعتداءأمثلة  كان ذلك بالقوة أو في ظل ظروٍف غیر متكافئٍة أو قسریة. ومن  

األمر بوصول كٍل من   ینتھي  أحد مرؤوسیھ. قد  الجنسي إلى مرحلة    التحرشوذلك إلقامة عالقٍة جنسیٍة مع  الجنسي واالستغالل 
 الجنسي.  االعتداء

 
  

 الممثل الثاني
 یلي: اقرأ المصطلحات الرئیسیة في ھذه الصفحة واستعد لتعلّم زمالءك ما درستھ من مصطلحات. ضع في اعتبارك مناقشة ما 

 "االعتداء الجنسي ؟و "، و"االستغالل الجنسي"،،  "التحرش الجنسي"ما الفرق بین  •
 ھل تجد أیًا من ھذه المصطلحات جدیدةً على مسمعك؟ كیف ذلك؟ •
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یرتبط بمن ینجذب إلیھ الشخص بناًء على نوع جنس الطرف اآلخر بالنسبة لھ، ویرغب في إقامة عالقة حمیمیة  التوجھ الجنسي.  
ال  التوجھات  وتشتمل  (المثلیون  معھ.  الجنسیة  المثلیة  أو  (العادیین)،  الجنسیة  المغایرة  فئة  ضمن  تصنیفھم  یتم  من  على  جنسیة 

 والسحاقیات)، أو االزدواجیة الجنسیة، أو مزیجٍ من ھذه الفئات. 

 . التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسيمصطلٌح عاٌم یستخدم للداللة على كٍل من العنف الجنسي. 

الناجین.   إلى  المرتكز  الحتیاجات  النھج  األولویة  بإعطاء  لھ  واالستجابة  العنف  منع  برامج  في  المشاركین  جمیع  فیھ  یقوم  نھج 
 الناجین، وحقوقھم، ورغباتھم؛ لضمان تقدیم الخدمات إلیھم بتعاطف وإحساس، ودون إصدار أحكام علیھم. 

) بالبشر  ن).  TIPاالتجار  أو  األشخاص،  استخدام  أسالیب  عملیة  من  آخر  أسلوٍب  بأي  أو  بالقوة،  أو  بالتھدید،  استقبالھم  أو  قلھم، 
الجانبین   من  كٍل  على  االتجار  ینطبق  وقد  استغاللھ.  بغرض  آخر  في شخص  للتحكم  األطفال-اإلكراه؛  وعمالة  القسریة    -العمالة 

الج االتجار  أعمال  وكل  الجنسي.  واالستعباد  القسریة  الدعارة  أعمال  على  الجنسي  وتحدیًدا  االستغالل  من  كًال  تمثل  بالبشر  نسي 
الجنسي. واالتجار ال یتحدد وفقًا للقطاع الذي یعمل فیھ األشخاص، وإنما بالظروف التي یتم استغاللھا إلجبارھم وإبقائھم    االعتداء

 ن أسالیب االتجار بالبشر. ضمن العمالة. ویُعد االتجار بالعمالة الذي یتضمن العمل المنزلي القسري األسلوب األكثر انتشاًرا م

یتعرض  الضحیة.   الذي  أو لتحرش  ال الشخص  االستغالل،  أو  ضعف    عتداءالا،  ھنا  "الضحیة"  بمصطلح  یُقصد  وال  الجنسي. 
 الشخص، كما یمكن التبدیل بینھ وبین مصطلح "الناجي". 

 
 

 الممثل الثالث 
 لتعلّم زمالءك ما درستھ من مصطلحات. ضع في اعتبارك مناقشة ما یلي: اقرأ المصطلحات الرئیسیة في ھذه الصفحة واستعد 

ماذا یُقصد باستخدام "النھج المرتكز إلى الناجین"؟ ھل لدیك أي مثاٍل عن كیفیة استخدام مؤسستك لھذا النھج في الوقت الحالي؟ أو   •
 ھل لدیك أیة أفكاٍر حول كیفیة التركیز على كیفیة وضع ھذا النھج فیما بعد؟

 ھل تجد أیًا من ھذه المصطلحات جدیدةً على مسمعك؟ كیف ذلك؟  •
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 المذكرة الثانیة: تقییم القیم الشخصیة
 

 نظرة عامة
ریف قیمنا  غیره في الطریقة التي یدیر بھا حیاتھ ومعیشتھ. فقیمنا الفردیة ھي نتاج مزیجٍ من عدة عوامل، كالثقافة، والھویة، والشخصیة. ویمكن تعلكّلٍ منا قیمھ الفریدة التي تمیزه عن  

أثیر قیمنا على أفعالنا، وسنفھم كیف یمكننا الرد على  على أنھا مبادئنا أو معاییرنا التي نلتزم بھا في التعامل مع الناس من حولنا. وبعد استكمال تقییم القیم الشخصیة؛ سنستكشف مدى ت
 شخٍص ما یتصرف بطریقٍة تتعارض مع قیمك األساسیة. 

 
 الخطوة األولى 

الكلمات التي اخترتھا فال بأس  أیك حول بعض  راجع الكلمات المذكورة أدناه واختر منھا أكثر الكلمات قیمةً بالنسبة لك، على أن یكون العدد من سّتِ إلى عشر كلمات. وفي حال غیرت ر
 باستبدالھا بغیرھا. ارسم دائرةً حول كل كلمٍة من الكلمات التي تصف ما أنت علیھ بالفعل، ولكن دون إطالة التفكیر فیھا.

 
 التوازن  الصدق  اإلصرار  الطموح  القدرة على التكیّف  الدقة 

 التعاون  الثقة  الكفاءة  تعاطف ال الحیطة  االھتمام 

 المتعة  الفعالیة  التعلیم  الجدارة  اإلبداع  الشجاعة 

 التركیز  المرونة  العدل  اإلیمان  التمیز  الحماسة 

 السعادة  التطّور  الكرم اللطف  الحریة  التسامح 

 التخیّل  الفكاھة  األمل  االستقامة  المساعدة  الصحة 

 الّطیبة  المرح الذكاء  النزاھة  االبتكار  االستقاللیة 

 التواضع  النضج  الوفاء  التعلّم  القیادة  المعرفة

 المثابرة  السالم  الصبر  التنظیم  التفاؤل  الفضیلة 

 االنضباط  الرخاء  االحترافیة  العملیة  اإلیجابیة  األدب 

 الحكمة  التحّمل  الشكر العمل الجماعي  الموھبة  القوة 

      __________________________  أخرى؟ 
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 الخطوة الثانیة 
ث تذكر  أن  الصعب  من  تجد  قد  أو  الحال،  في  تذكرھا  قد  أدناه.  واكتبھا  منھا  كلمات  ثالث  أھم  اختر  دائرة؛  حولھا  وضع  التي  الكلمات  بین  فحسب.  من  أساسیة  قیم   الث 

 اختر أكثر ثالث قیم تھمك. 
 
1  
2  
3  
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 الخطوة الثالثة 
 سبب أھمیة القیم األساسیة الثالث التي حددتھا بالنسبة لك، باإلضافة إلى كیفیة ارتباط ھذه القیم بالعمل الذي تقوم بھ. في ھذا التمرین، سنتعّرف على 

 

اكتب واحدةً من أھم قیمك األساسیة في المربع  
الفارغ أدناه. قم بتضمین مرادٍف أو اثنین أیًضا  

 لھذه القیمة. 

صف لحظةً في حیاتك استطعت فیھا أن تعیش   ك؟لماذا تظنُّ أن ھذه القیمة مھمة بالنسبة ل 
 ھذه القیمة في عملك بالفعل. 

والتي   القیمة،  ھذه  تدعم  التي  السلوكیات  ما 
أظھرتھا في ھذه الحالة ؟ كیف تُظھر ھذه القیمة  

 لزمالئك بصفٍة دوریة؟ 

 أھّم قیمة: 
 
 
 
 
 

 مرادفات لھا: 

   



84 

 

 السلوك طوال مدة تسلسل األحداث.  الحظ .1
 

 ما إذا كان الموقف یتطلب التدخل أم ال: فّكر  .2
 

 ھل السلوك یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري أو جسدي؟ •
 العمل؟ھل السلوك ینتھك سیاسات و/أو قیم مكان  •
 إذا تعّرض أحد أفراد أسرتك أو صدیقك المقرب لمثل ھذا السلوك؛ فھل ستتدخل؟ •

 
 إذا أجبت بنعم على أّيٍ من ھذه األسئلة؛ فاإلجابة إذًا نعم، وسیكون التدّخل أمًرا ضروریًا. 

 
 

 مسؤولیَّتك، فمسؤولیة من؟ یكنما إذا كان التصرف مسؤولیتك أم ال. وإن لم   قرر .3
 

 كن مباشًرا، شتت االنتباه، تأخر، فّوض. طریقة المساعدة: اختر  .4
 

 خیارك بأمان.  نفّذ .5

 

 التدخل الفعّالالمذكرة الثالثة: 
 

 الخطوات الخمس التخاذ إجراٍء بھدف منع العنف الجنسي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009)، لعام NSVRCالمتدخلون المشاركون في منع العنف الجنسي، مركز موارد العنف الجنسي الوطني (تم االعتماد من: 
 
 

https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
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 المذكرة الرابعة: السیناریوھات
 

 : االعتداء الجنسي1سیناریو 
عاًما، وقد تّخرجت من الجامعة مؤخًرا. كانت شدیدة الفخر واالعتزاز بنفسھا ألن درجتھا ساھمت في    23تبلغ كارولینا من العمر  

مضى على تعیینھا في العمل بضعة أشھٍر حین سمعت للمرة األولى  توظیفھا كمترجمٍة فوریٍة في المجلس الوطني للسیاحة. لم یكن قد 
العمر   من  البالغ  الغالبیة    39مدیرھا  كان  اآلخرین.  الموظفین  بعض  حول  الالئقة  غیر  الجنسیة  النكات  بعض  یلقي  وھو  عاًما 

وق  ذلك.  على  یزیدون  وربما  بل  یقول،  ما  على  ویضحكون  یسایرونھ  كانوا  البعض  أن  إال  الحظت  یتجاھلونھ،  أسابیع،  بضعة  بل 
كارولینا غمز مدیرھا لھا حین كانت تُھم لمغادرة المكتب، األمر الذي وجدتھ مسیئًا جًدا بالنسبة لھا. الحظت كارولینا رئیسھا ذات  

أن ھذه    یوٍم وھو یغازل فتاةً مراھقةً في إحدى جوالتھم السیاحیة. وبعد انتھاء ھذه الجولة، ضحك الرئیس مع كارولینا وأخبرھا كم
 الفتاة جمیلة. 

 
 ناقش مع مجموعتك ما یلي:

 السلوك طوال مدة تسلسل األحداث. ما عالمات التحذیر المبكرة للعبارات أو السلوكیات غیر المالئمة؟  الحظ •

 ما إذا كان الموقف یتطلب التدخل أم ال: فّكر  •
 

o ھل السلوك یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري أو جسدي؟ 
o  السلوك ینتھك سیاسات و/أو قیم مكان العمل؟ھل 
o إذا تعّرض أحد أفراد أسرتك أو صدیقك المقرب لمثل ھذا السلوك؛ فھل ستتدخل؟ 

 إذا أجبت بنعم على أّيٍ من ھذه األسئلة؛ فاإلجابة إذًا نعم، وسیكون التدّخل أمًرا ضروریًا. 

المختلفین    حدد • األشخاص  أمر  ناقش  التصرف.  عن  المسؤول  ناقش  الشخص  الموقف.  ھذا  في  التدخل  یمكنھم  الذین 
 المخاطر والفوائد المتعلقة باتخاذ إجراء.

كن " في اإلنجلیزیة، وھي:  Dطریقة المساعدة. ناقش كیف یكون التدّخل في جمیع الخیارات التي تبدأ بالحرف "اختر   •
 مباشًرا، شتت االنتباه، تأخر، فّوض. 

ض ألي عقوبات؟ نفّذ •  خیارك بأمان. ما المصادر التي قد تلزم للتأكد من التدّخل بشكٍل آمٍن ودون التعرُّ
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 : االعتداء الجنسي2سیناریو 
في العمل مع میشیل لمدة أربع سنوات. لطالما كانت تجمعھما عالقة عمٍل طیبة، إال أن    -مدیرة قسم المنح-استمّرت دّرة  

تغازل میشیل وتثني على مظھرھا الجسدي، ما تسبب في استیاء میشیل. حتى إنھا تمادت في األمر لدرجة  دّرة مؤخًرا كانت 
 أنھا كانت تسأل اآلخرین "ألیست میشیل جمیلةً الیوم؟"

أصبحت دّرة تبحث عن أي طریقٍة تمكنھا من إبقاء میشیل في المكتب لفترةٍ بعد انتھاء العمل لتتمكن من الخلو بھا. وبعد  
بالتقدیم في فرصة الترقیة إلى منصب كبیر مدیرین التي أتیحت  بض عة أسابیع، تحدثت میشیل مع دّرة بشأن كونھا مھتمةً 

ألعضاء الفریق مؤخًرا. أخبرتھا دّرة أنھا ستكون مثالیةً لذلك وستقدم لھا توصیةً بشرط أن توافق على الخروج معھا في 
 موعد غرامي.

 
 ناقش مع مجموعتك ما یلي:

 السلوك. ما عالمات التحذیر المبكرة للعبارات أو السلوكیات غیر المالئمة؟ظ الح  •

 التدخل الفعّال: ضع في اعتبارك   •
 

o  جسدي؟ أمھل السلوك یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري 
o   احتھل یُعدُّ ھذا ً  جنسیًا؟ ھل ینتھك السلوك سیاسات و/أو قیم مكان العمل؟ راشا

 
الموقف.    حدد • التدخل في ھذا  یمكنھم  الذین  المختلفین  أمر األشخاص  ناقش  التصرف.  المسؤول عن  الشخص 

جمیع   في  التدّخل  یكون  كیف  ناقش  المساعدة.  طریقة  اختر  إجراء.  باتخاذ  المتعلقة  والفوائد  المخاطر  ناقش 
 اه، تأخر، فّوض. كن مباشًرا، شتت االنتب" في اإلنجلیزیة، وھي: Dالخیارات التي تبدأ بالحرف " 

 ما قمت باختیاره بحرٍص وبشكٍل آمن. ما المصادر التي قد تلزم؟ نفّذ  •
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 : االستغالل الجنسي3سیناریو 
تعمل شیرین في مكتب المشروع منذ عدة أشھر. ومؤخًرا أصبحت تنزعج من تصرفات زمیٍل لھا في العمل یُدعى جون. 

النساء، وفي أحد األیام استطاعت شیرین أن تمسكھ وھو یشاھد بعض الصور  كثیًرا ما یُلقي جون تعلیقاٍت حول "جمال"  
 اإلباحیة على ھاتفھ. 

الحظت شیرین أن جون كثیًرا ما یذھب إلى المناطق الریفیة بسیارة الموظفین لیتحدث مع الفتیات الصغیرات. وذات یوٍم  
 دو قاصًرا. وكالھما كان مخموًرا حتى النخاع تقریبًا. دخلت علیھ في أحد البارات المحلیة وكان بصحبة فتاةٍ كانت فیما یب

 
 ناقش مع مجموعتك ما یلي:

 السلوك. ما عالمات التحذیر المبكرة للعبارات أو السلوكیات غیر المالئمة؟الحظ  •

 التدخل الفعّال: ضع في اعتبارك   •
 

o ھل السلوك یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري أو جسدي؟ 
o  ینتھك سیاسات و/أو قیم مكان العمل؟ھل السلوك 
o  كان أو ھل  أبكر،  وقٍت  معھا في  التعامل  الممكن  كان من  المبكر؟ ھل  التحذیر  ما بعض عالمات 

 ینبغي التعامل معھا في وقٍت أبكر؟
 

الموقف.    حدد • التدخل في ھذا  یمكنھم  الذین  المختلفین  أمر األشخاص  ناقش  التصرف.  المسؤول عن  الشخص 
 والفوائد المتعلقة باتخاذ إجراء. ناقش المخاطر 

"اختر   • بالحرف  تبدأ  التي  الخیارات  في جمیع  التدّخل  یكون  ناقش كیف  المساعدة.  اإلنجلیزیة،  Dطریقة  في   "
 كن مباشًرا، شتت االنتباه، تأخر، فّوض. وھي: 

  آمٍن؟ ما قمت باختیاره بحرٍص وبشكٍل آمن. ما المصادر التي قد تلزم للتأكد من التدّخل بشكلٍ نفّذ  •
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 : االعتداء الجنسي4سیناریو 
ثالثینٌي   كان یزورھما رجٌل  ما  الكفیفة. عادةً  جدتھا  تُترك تحت رعایة  ما  وكثیًرا  أعوام،  العمر تسعة  تبلغ من  فتاةٌ  میمي 

بالحلویات والھدایا. وخالل   یأتیھما  المجاورة، وكان  المدن  تابعٍة إلحدى  لقریٍة  بدأ أونیو  یُدعى أونیو، وھو مدیٌر  زیاراتھ، 
 یطلب من میمي الجلوس على حجره لكي تشاھد "مقاطع فیدیو مسلیة". 

لھن   جارةٌ  الحظت  المرات،  إحدى  مایان-وفي  إباحیة    -تُدعى  فیدیو  مقاطع  علیھا  ویعرض  كثیًرا  میمي  یزور  أونیو  أن 
أون وانتھز  المنزل،  عن  غائبةً  میمي  جدة  فیھ  كانت  یوٌم  أتى  أن  إلى  حادثة  لمشاھدتھا.  وبعد  میمي.  الفرصة الغتصاب  یو 

 االغتصاب، الحظ أصدقاء میمي في المدرسة أنھا بدأت تنسحب من تجمعاتھم شیئًا فشیئًا. 
 

 ناقش مع مجموعتك ما یلي:
 السلوك. ما عالمات التحذیر المبكرة للعبارات أو السلوكیات غیر المالئمة؟الحظ  •

 التدخل الفعّال: ضع في اعتبارك   •
 

o  السلوك یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري أو جسدي؟ھل 
o ھل السلوك ینتھك سیاسات و/أو قیم مكان العمل؟ 
o   كان أو ھل  أبكر،  وقٍت  معھا في  التعامل  الممكن  كان من  المبكر؟ ھل  التحذیر  ما بعض عالمات 

 ینبغي التعامل معھا في وقٍت أبكر؟
 

أمر األ  حدد • ناقش  التصرف.  المسؤول عن  الموقف.  الشخص  التدخل في ھذا  یمكنھم  الذین  المختلفین  شخاص 
 ناقش المخاطر والفوائد المتعلقة باتخاذ إجراء. 

" اختر   • بالحرف  تبدأ  التي  الخیارات  التدّخل في جمیع  یكون  ناقش كیف  المساعدة.  اإلنجلیزیة،  Dطریقة  " في 
 كن مباشًرا، شتت االنتباه، تأخر، فّوض. وھي: 

 بحرٍص وبشكٍل آمن. ما المصادر التي قد تلزم للتأكد من التدّخل بشكٍل آمٍن؟ ما قمت باختیاره نفّذ  •
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 : استغالل الناس واالتجار بھم 5سیناریو 
تعمل ثیري في منظمٍة غیر حكومیٍة تقدم المساعدات اإلنسانیة لمخیمات الالجئین منذ بضعة أشھٍر اآلن. ومؤخًرا أصبحت  

العمل تُدعى سونیتا، ألنھا كانت تقدم وجبات طعام إضافیة لألمھات العازبات الیافعات،  تنزعج من تصرفات زمیلٍة لھا في  
 وكانت تحدثھن عن فرص عمٍل متاحٍة لھن عبر الحدود. 

فسیمكنھا  أقاربھما  أطفالھما في وصایة  تركتا  إذا  أنھما  یافعتین  أّمین  تخبر  لھا وھي  ثیري وزمیٌل  األیام سمعتھا  أحد  وفي 
 مساعدتھما في الحصول على وظائف مربحٍة عبر الحدود. 

 
 ناقش مع مجموعتك ما یلي:

 السلوك. ما عالمات التحذیر المبكرة للعبارات أو السلوكیات غیر المالئمة؟الحظ  •

 التدخل الفعّال: ضع في اعتبارك   •
 

o ھل السلوك یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري أو جسدي؟ 
o  ینتھك سیاسات و/أو قیم مكان العمل؟ھل السلوك 
o   كان أو ھل  أبكر،  وقٍت  معھا في  التعامل  الممكن  كان من  المبكر؟ ھل  التحذیر  ما بعض عالمات 

 ینبغي التعامل معھا في وقٍت أبكر؟
 

الموقف.    حدد • التدخل في ھذا  یمكنھم  الذین  المختلفین  أمر األشخاص  ناقش  التصرف.  المسؤول عن  الشخص 
 والفوائد المتعلقة باتخاذ إجراء. ناقش المخاطر 

" اختر   • بالحرف  تبدأ  التي  الخیارات  التدّخل في جمیع  یكون  ناقش كیف  المساعدة.  اإلنجلیزیة،  Dطریقة  " في 
 وھي: كن مباشًرا، شتت االنتباه، تأخر، فّوض. 

  آمٍن؟ ما قمت باختیاره بحرٍص وبشكٍل آمن. ما المصادر التي قد تلزم للتأكد من التدّخل بشكلٍ نفّذ  •
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 مصادر إضافیة
الجنسي":   العنف  لمنع  فنیة  مجموعة  الجنسي:  العنف  "منع  األمراض،  مكافحة  مركز 

Package.pdf-Technical-Prevention-ion/pdf/SVhttps://www.cdc.gov/violenceprevent 

یحتوي برنامج "اإلعداد" على مجموعة من المصادر حول كیفیة التدخل في المواقف التي تنطوي على قضایا مثل تعاطي  
 .org/http://stepupprogramالكحولیات، والعنف الجنسي، والعنف المنزلي: 

: تطبیق یستخدم معلومات من أكثر من مصدٍر؛ لتوفیر تدابیر السالمة للمستخدمین، كاإلضاءة، وتواجد  Safetipinتطبیق  
معینة. ویحتوي على خاصیة   أماكن  في  المستخدمون  بھ  یشعر  الذي  باألمان  العام  والشعور  مواقع    GPSالشرطة،  لتتبع 

والعائال األصدقاء  مع  ومشاركتھا  المدن  المستخدمین  من  العدید  في  اآلن  یستخدم  وھو  الھند،  في  لھ  إصداٍر  أول  كان  ت. 
 /www.safetipin.comالكبرى حول العالم.  

"الرجال  عن  فیدیو  مقاطع  یتضمن  كما  الصارمة،  لالستجابة  أفكاٍر  على  الشوارع"  في  التحرش  "أوقفوا  برنامج  یتضمن 
 /www.stopstreetharassment.orgاء"، باإلضافة إلى مجموعات أدوات: كحلف

منصة   على  بالرجال":    TEDخطاب  تتعلق  قضیةٌ  ھذه  المرأة:  ضد  "العنف  كاتز:  جاكسون  یقدمھ 
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issu

e 

Derechos y Violencias  :La experiencia de ser mujer    :(المكسیك)
 -content/uploads/sites/6/2018/03/180307-https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp

Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf-Violencias-Informe 

المتحدة   الوالیات  للجنة  التابع  العمل  (تقریر فریق  العمل  الجنسي (یونیو  EEOCلتكافؤ فرص  التحرش   ): 2016) حول 
 )EEOCالمتعلق باالعتداء الجنسي لدى لجنة تكافؤ فرص العمل ( تقریر فریق العمل

 
 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-Technical-Package.pdf
http://stepupprogram.org/
http://www.safetipin.com/
http://www.stopstreetharassment.org/
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307-Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307-Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/
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 التدخل الفعّال 
 بناء ثقافة منع العنف 

 الجنسي
 
 



 

 لماذا نحن ھنا 
تسلیح الموظفین بالمعدات الھدف المنشود:  

الالزمة لبرنامج الوقایة من حوادث 
، التحرش، واالستغالل، و االعتداء الجنسي

 واالستجابة لھا.
من خالل بناء ثقافٍة في مكان  كیف ذلك؟ 

العمل ال تتھاون مع العنف الجنسي بجمیع 
 أشكالھ وعلى كافة األصعدة.

 
 
  



 

 
 بالذات رسالة إرشادیة ھدفھا االعتناء 

إلى  • األمر  المشاركة في  الحساسة؛ نشجعك على  الجنسي وطبیعتھ  العنف  انتشار موضوع  بسبب 
 الحد الذي یُشعرك باالرتیاح، وتحّرك خارج الغرفة إذا رغبت في أخذ استراحة.

وإذا ذّكرتك ھذه المحاضرة بأشیاء تود التحدث عنھا؛ فیرجى طلب الدعم من زمیل، أو صدیق،   •
 .أو قریب تثق بھ

 
  



 

 أھداف المحاضرة
التحرش، واالستغالل، و االعتداء  بما في ذلك: تحدید أمثلة على األشكال المختلفة للعنف الجنسي  •

 .الجنسي
 الشخصیة على استجابتنا للسلوكیات غیر المالئمة أو الخطرة  القیموصف كیفیة تأثیر  •
 التي تتسلسل من تصرفات مھنیة، إلى سلوكیات غیر مالئمة، إلى حاالت عنف   تحدید السلوكیات •
الفعّال وضع   • التدخل  أماكن    إستراتیجیات  داخل  المالئمة  غیر  أو  المؤذیة  للسلوكیات  للتصدي 

 العمل
  



 

 التوقعات الجماعیة 
 المحاضرة؟ ھل لدیكم مثاٌل یوضح توقعاتكم للطریقة (أو المعیار) التي تودون أن تسیر بھا ھذه 

 
 

 نموذج التوقعات الجماعیة
 أنصت باحترام؛ دون أن تقاطع أحًدا. •
 حافظ على تركیزك (ال تستخدم ھاتفك الخلوي/الكمبیوتر المحمول إال بقیود). •
تلقیھا. • التي  للفكاھة  ما.  انتبھ  أمٍر  عن  التحدث  في  باالرتیاح  نشعر  ال  عندما  الفكاھة  إلى  نلجأ  أن   أحیانًا  علینا 

 نناقش األمور التي تشعرنا بعدم االرتیاح بدًال من تناولھا بشيٍء من الدعابة. 
 احترم الخصوصیة. یجب التعامل مع القصص التي قد یشاركھا األشخاص داخل ھذه الغرفة بكل سریّة. •

  



 

 نشاط حول المصطلحات الرئیسیة
صطلحات المخصصة قم بتشكیل مجموعات تحتوي كل واحدة منھا على ثالثة أشخاص. وذاكر الم •

 ) لمدة حوالي خمس دقائق. 3، أو 2، أو 1لمجموعتك (
 أعد تشكیل المجموعة •
 الممثل األول یشرح لمدة ثالث دقائق أو أقل  •
 الممثل الثاني یشرح لمدة ثالث دقائق أو أقل  •
 الممثل الثالث یشرح لمدة ثالث دقائق أو أقل  •

  



 

 العمل القائمة الشاملة للقیم المتبعة بأماكن 
ما القیم الُمثلى التي نتبناھا داخل مكان   •

 العمل؟ 
في  • مؤسستنا  تتبناھا  قد  التي  القیم  ما 

 عالم مثالي؟ 
  



 

 ما المقصود بالتدخل الفعّال؟
 عملیة مقاطعة الموقف الذي یتعرض فیھ شخص ما لما یلي:

 حتراش اال •
 أو العنف الجنسي، أو  •
 العنف الجسدي  •

 
یمكن للمتدخل (أو الشاھد) انتھاجھا للمقاطعة، سواٌء أكان ذلك بشكٍل  ھناك العدید من الطرق التي  

 مباشٍر أو غیر مباشر. 

  



 

 
 التفكیر الشخصي

 فّكر في األوقات التي قمت فیھا بأي مما یلي: •
 التدخل شخصیًا في موقٍف ما كان من المحتمل أن یكون خطًرا •
 التعرض لموقٍف ما كان علیك أن تتدخل فیھ ولكن لم تفعل •

 فّكر في األسباب التي أدت إلى اتخاذك لھذه القرارات في كل موقف.  •
  



 

 تسلسل السلوكیات 
 
 
 
 

 

 أین سترغب في التحدث؟  وأین سینبغي علیك التدّخل؟
  

االحترافیة،  
 واالحترام، واألمان 

المغازلة  
بشكل متبادل،  

 والمزاح

 عدم مناسبة العمر
 أو عدم التبادل 

 التحرش 
 الجنسي 

 ،  العنف الجنسي
 ،  واالعتداء

 االستغاللو



 

 التدخل الفعّال: الخطوات الخمس للعمل
 السلوك طوال مدة تسلسل األحداث. الحظ .1
 ما إذا كان الموقف یتطلب التدخل أم ال:فّكر  .2

 یجعل الشخص المستھدف یتعّرض لخطر شعوري أو جسدي؟ ھل السلوك  •
 ھل السلوك ینتھك سیاسات و/أو قیم مكان العمل؟  •
 إذا تعّرض أحد أفراد أسرتك أو صدیقك المقرب لمثل ھذا السلوك؛ فھل ستتدخل؟  •

 ضروریًا. إذا أجبت بنعم على أّيٍ من ھذه األسئلة؛ فاإلجابة إذًا نعم، وسیكون التدّخل أمًرا 
 مسؤولیَّتك، فمسؤولیة من؟  یكنما إذا كان التصرف مسؤولیتك أم ال. وإن لم   قرر .3
 طریقة المساعدة: كن مباشًرا، شتت االنتباه، تأخر، فّوض.اختر  .4
 خیارك بأمان.  نفّذ .5

  



 

 : االعتداء الجنسي1سیناریو 
شدیدة الفخر واالعتزاز بنفسھا ألن درجتھا  عاًما، وقد تخرجت من الجامعة مؤخًرا. كانت    23تبلغ كارولینا من العمر  

العمل بضعة   تعیینھا في  قد مضى على  یكن  لم  للسیاحة.  الوطني  المجلس  في  فوریٍة  كمترجمٍة  توظیفھا  في  ساھمت 
عاًما وھو یلقي بعض النكات الجنسیة غیر الالئقة حول    39أشھٍر حین سمعت للمرة األولى مدیرھا البالغ من العمر  

اآلخرین. كان الغالبیة یتجاھلونھ، إال أن البعض كانوا یسایرونھ ویضحكون على ما یقول، بل وربما بعض الموظفین  
 یزیدون على ذلك. 

وقبل بضعة أسابیع، الحظت كارولینا غمز مدیرھا لھا حین كانت تُھم لمغادرة المكتب، األمر الذي وجدتھ مسیئًا جًدا  
یوٍم وھو یغازل فتاةً مراھقةً في إحدى جوالتھم السیاحیة. وبعد انتھاء ھذه بالنسبة لھا. الحظت كارولینا رئیسھا ذات  

 الجولة، ضحك الرئیس مع كارولینا وأخبرھا كم أن ھذه الفتاة جمیلة.
  



 

 طرٌق للتدّخل: یمكن لكارولینا اتباع طرق...
 

 

 فّوض 
تفویض مدیٍر آخر للتدخل  

 بالنیابة عنھا 
(لكونھ یكافئ مدیرھا في  

 المستوى). 
طلب التدّخل من زمیٍل لھا  

 بالنیابة عنھا. 

 تأخر
 التحدث إلى رئیسھا في 

 مكاٍن خاص  
 فیما بعد. 

 

 شتت االنتباه 
توجیھ سؤاٍل إلى رئیسھا أثناء 

 مغازلتھ إلحدى الفتیات. 
 

 كن مباشًرا 
التحدث مباشرةً مع مدیرھا، كأن  

"سمعتك تقول ھذا...،  تقول لھ 
وقد أثار ھذا قلقي بشأن بیئة  

 مكان العمل لدینا". 
 
 



 

 : االعتداء الجنسي2سیناریو 
في العمل مع میشیل لمدة أربع سنوات. لطالما كانت تجمعھما عالقة عمٍل طیبة،    -مدیرة قسم المنح-استمّرت دّرة  

نت تغازل میشیل وتثني على مظھرھا الجسدي، ما تسبب في استیاء میشیل. حتى إنھا تمادت  إال أن دّرة مؤخًرا كا 
 في األمر لدرجة أنھا كانت تسأل اآلخرین "ألیست میشیل جمیلةً الیوم؟" 

أصبحت دّرة تبحث عن أي طریقٍة تمكنھا من إبقاء میشیل في المكتب لفترةٍ بعد انتھاء العمل لتتمكن من الخلو بھا. 
وبعد بضعة أسابیع، تحدثت میشیل مع دّرة بشأن كونھا مھتمةً بالتقدیم في فرصة الترقیة إلى منصب كبیر مدیرین  
التي أتیحت ألعضاء الفریق مؤخًرا. أخبرتھا دّرة أنھا ستكون مثالیةً لذلك وستقدم لھا توصیةً بشرط أن توافق على 

 الخروج معھا في موعد غرامي. 
  



 

 طرٌق للتدّخل 
 

 

 فّوض 
مشاركة األمر مع زمالء  

 یستحقون الثقة وطلب تدّخلھم. 
 نبلّغ عن ذلك؟ 

 

 تأخر
مصارحة دّرة بشأن ھذه  

 المشكلة الحقًا وبشكٍل خاص. 
 

 شتت االنتباه 
مناداة دّرة في الوقت الذي  

تتغزل فیھ بمیشیل إللھائھا في  
 أمٍر آخر. 

 

 مباشًرا كن 
أن تقول لدّرة مباشرةً "ما تلقینھ من  

تعلیقاٍت حول المظھر الجسدي  
 لمیشیل لیس أمًرا الئقًا إطالقًا". 

علیِك أن تتحدثي مع میشیل بشكٍل  
خاٍص لتري ما إذا كان ھذا  
یزعجھا أم ال. كیف یمكنني  

 المساعدة؟ 
 



 

 جنسي: االستغالل ال3سیناریو 
تعمل شیرین في مكتب المشروع منذ عدة أشھر. ومؤخًرا أصبحت تنزعج من تصرفات زمیٍل لھا في العمل یُدعى  
جون. كثیًرا ما یُلقي جون تعلیقاٍت حول "جمال" النساء، وفي أحد األیام استطاعت شیرین أن تمسكھ وھو یشاھد  

 بعض الصور اإلباحیة على ھاتفھ.
 

أن جون   الصغیرات. الحظت شیرین  الفتیات  مع  لیتحدث  الموظفین  بسیارة  الریفیة  المناطق  إلى  یذھب  ما    كثیًرا 
وذات یوٍم دخلت علیھ في أحد البارات المحلیة وكان بصحبة فتاةٍ كانت فیما یبدو قاصًرا. وكالھما كان مخموًرا  

 حتى النخاع تقریبًا.
  



 

 طرٌق للتدّخل 
 

 

 فّوض 
مشاركة األمر مع زمالء  

 یستحقون الثقة وطلب تدّخلھم. 
 

 نبلّغ عن ذلك؟ 
 

 تأخر
محادثة جون عن ھذه المشكلة  

الحقًا في المكتب أو عندما یكون  
 متزنًا. 

 

 شتت االنتباه 
مكالمة جون أو مراسلتھ  

 بشأن عدة أسئلةٍ 
تتعلق بالعمل أو لطلب شيٍء  

یتعلق بالعمل على وجھ  
وستكون ھناك حاجةٌ  السرعة. 

للمزید من الوقت للتفكیر في  
كیفیة محادثتھ بشأن ھذه  

 المشكلة.

 كن مباشًرا 
مصارحة جون بقولھا لھ "إنني قلقةٌ  

 بشأن 
 ُسكِرك والتقائك بالنساء الیافعات". 

"أنا أھتم بشأنك وبشأن عملنا، وأنا  
واثقةٌ بأن سلوكك قد یعرض وظیفتك  

للخطر، وكذلك األمر بالنسبة  
 لشركة/المشروع، ل

 والموظفین اآلخرین". 
 



 

 : االعتداء الجنسي4سیناریو 
العمر   تبلغ من  فتاةٌ  یزورھما رجٌل    9میمي  ما كان  الكفیفة.  وعادةً  تُترك تحت رعایة جدتھا  ما  أعوام، وكثیًرا 

تابعٍة   بقریٍة  مدیٌر  وھو  أونیو،  یُدعى  وخالل  ثالثینٌي  والھدایا.  بالحلویات  یأتیھما  وكان  المجاورة،  المدن  إلحدى 
 زیاراتھ، بدأ أونیو یطلب من میمي الجلوس على حجره لكي تشاھد "مقاطع فیدیو مسلیة".

لھن   المرات، الحظت جارةٌ  إحدى  مایان-وفي  فیدیو    -تُدعى  مقاطع  علیھا  كثیًرا ویعرض  یزور میمي  أونیو  أن 
لمشاھدتھا. إلى أن أتى یوٌم كانت فیھ جدة میمي غائبةً عن المنزل، وانتھز أونیو الفرصة الغتصاب میمي. إباحیة  

 وبعد حادثة االغتصاب، الحظ أصدقاء میمي في المدرسة أنھا بدأت تنسحب من تجمعاتھم شیئًا فشیئًا.
  



 

 طرٌق للتدّخل 
 

 

 فّوض 
تطلب مایان من  یمكن أن 

زعیم القریة (المكافئ ألونیو  
في المستوى) بأن یتدخل  

 لحل ھذه المشكلة معھ. 
ویمكنھا أیًضا أن تطلب من  

أحد الزعماء الدینیین  
الموقرین، أو من أحد المعلمین  
أن یتحدث إلى أونیو بالنیابة  

 عنھا. 
 ھل نبلغ السلطات؟ 

 تأخر
تستطیع مایان أن تنتظر الوقت 

المناسب للتحدث مع أونیو  
بشكٍل خاٍص وإخباره بأنھا  
ستخبر زوجتھ بشأن سلوكھ  
غیر الالئق إذا لم یتوقف عن  

 زیارة میمي. 
 

 شتت االنتباه 
یمكن لمایان أن تطلب من أونیو  
في إحدى زیاراتھ أن یساعدھا  

في حل مشكلٍة تتعلق بفض نزاعٍ  
 لھا مع أحد الجیران. 

 كن مباشًرا 
یمكن أن تقول مایان ألونیو إنھا  
الحظت زیارتھ المتكررة لمیمي  

وتخبره أنھا  والھدایا التي یقدمھا لھا،  
 أن ھذا أمٌر الئق.  ال تظن 

ویمكن أن تتحدث مایان مع میمي  
أو مع والدیھا بشأن زیارات أونیو  

 لھا وبشأن سلوكیاتھ وأسباب 
 قلقھا. 

 



 

 : االتجار بالبشر5اریو سین
تعمل ثیري في منظمٍة غیر حكومیٍة تقدم المساعدات اإلنسانیة لمخیمات الالجئین منذ بضعة أشھٍر اآلن. ومؤخًرا  
أصبحت تنزعج من تصرفات زمیلٍة لھا في العمل تُدعى سونیتا، ألنھا كانت تقدم وجبات طعام إضافیة لألمھات  

 تحدثھن عن فرص عمٍل متاحٍة لھن عبر الحدود. العازبات الیافعات، وكانت 
أقاربھما   وصایة  في  أطفالھما  تركتا  إذا  أنھما  شابتین  أّمین  تخبر  وھي  لھا  وزمیٌل  ثیري  سمعھتا  األیام  أحد  وفي 

 فسیمكنھا مساعدتھما في الحصول على وظائف مربحٍة عبر الحدود. 
  



 

 طرٌق للتدّخل 
 

 

 فّوض 
یمكن لثیري أن تطلب  

تدّخل مدیر مخیم  
 الالجئین بالنیابة عنھا. 

ویمكنھا أیًضا أن تطلب من  
أحد الزعماء الدینیین  
الموقرین، أو من أحد  
 المعلمین أن یتحدث إلى 
ثیري بالنیابة عنھا.  
 ھل نبلغ السلطات؟ 

 تأخر
یمكن لثیري أن تنتظر حتى  

تكون سونیتا وحدھا لتتمكن من  
التحدث معھا حول سلوكھا غیر  

 الالئق. 

 شتت االنتباه 
تطلب  أن  لثیري  یمكن 
سونیتا   من  المساعدة 
الوقت  في  ما  أمٍر  بخصوص 
العرض  فیھ  تقدم  كانت  الذي 

 لھؤالء األمھات. 
 

 كن مباشًرا 
یمكن لثیري أن تخبر سونیتا مباشرةً  
بأنھا سمعت حدیثھا الذي دار مع  

الوظائف  األمھات الیافعات بشأن 
التي تنتظرھن عبر الحدود، وبأن  

 ھذا لیس الئقًا. 
 
 



 

 خطة العمل الشخصیة 
العنف  • مواجھة  في  بھا  لاللتزام  ُمستعد�ا  تكون  واحدة  استباقیٍة  استراتیجیٍة  في  التفكیر  یُرجى 

 الجنسي أو الجسدي.
یحدث عبر اإلنترنت أو بصفٍة شخصیة، وقد یحدث  قد یحدث ھذا داخل العمل أو خارجھ، وقد   •

 مع أطفالك، أو مع أي شخٍص آخر. 
  



 

 نقاط مھمة 
 سالمتك دائًما أوًال. •
 االمتناع عن التدخل بشكٍل مباشٍر في المواقف التي تتعلق بمن ال نعرفھم. •
 المواقف.طلُب تدّخل الغیر نیابةً عنك "التفویض" ربما یكون أسلم مساٍر للعمل في بعض  •
 قد یكون من الصعب التقّدم في ھذه األمور، إال أنھا قد تُحدث فرقًا كبیًرا.  •
المساعدة  • على  اآلخرین  تُجبِر  الفعل  ردود  من  سلسلة  حدوث  في  واحٍد  شخٍص  تدخُل  یتسبُب  قد 

 أیًضا.
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