
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التالي:   التقرير  من  مقتبس  الملخص  الشكاوى هذا  عن  اإلبالغ  اإلبالغ   آليات  دون  تحول  التي  والعوائق 

و الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  حاالت  في  المساعدة  قطاع  في  الجنسي  والدعم  الذي   التحرش 

 (. VAWGأعّده مكتب المساعدة الخاص بالعنف ضد النساء والفتيات )

 عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي العوائق التي تحول دون اإلبالغ  .1

 اإلبالغ" عن اإلساءة من جميع األنواع في من المفهوم على نطاق واسع أن هناك "نقص مزمن في  

قطاع التنمية، وهو ما جعل »جمع البيانات حول نطاق االستغالل واالنتهاك الجنسيين ونوعهما أمًرا صعبًا  

من المرجح أال يتم اإلبالغ عن    1وجعل تحليل المشكلة غير دقيق، والتدابير اإلصالحية سيئة التوجيه«. 

% من  80-30و كاف على وجه الخصوص، مع وجود أدلة تشير إلى أن  اإلساءة بحق األطفال على نح 

الناجين والناجيات وضحايا االنتهاكات الجنسية في مرحلة الطفولة ال يفصحون عما مروا به حتى البلوغ،  

ليس آخرها شعورهم بالعجز    -بينما يمتنع آخرون عن اإلفصاح عما مروا به طوال عمرهم ألسباب كثيرة  

يؤدي    2وفهم من التعرض للوم أو عدم تصديقهم إذا ما تحدثوا عن اإلساءة التي تعرّضوا لها.  عن اإلفصاح وخ

االستغالل واالنتهاك الجنسيان إلى الوصم العميق والخزي والصمت، ويحدث هذا بصفة خاصة عندما يكون  

 الجاني شخًصا يعتبره الطفل جديًرا بالثقة أو عندما ترتئي األسر أنه من األفضل 

ادث لحماية سمعة أطفالها أو عند افتقارها إلى التوجيه حول كيفية اإلبالغ عن هذا األمر أو  ء هذه الحو إخفا 

ة أخرى، تظهر بيانات من عدة بلدان أن األفراد لن يقدموا بالغات ما لم  من ناحي  3لمن يقدمون البالغات. 

 (. 2010يتلقوا دعم أحد الوالدين أو دعًما من شخص بالغ )كاكي،  

لالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي على مدى رغبة  يعتمد نجاح أي تدبير للتصدي 

الناجين/ات والضحايا )جنبًا إلى جنب مع الوالدين أو األوصياء، حسب مقتضى الحال( وقدرتهم على اإلبالغ  

القوية التي تحول دون  عن اإلساءة التي تعرضوا لها، ومع هذا يبقى هناك عدد كبير من العوامل والعوائق  

قيام المتضررين باإلفصاح والتفاعل في كثير من األحيان، وهذا يؤثر بدوره على فاعلية آليات الشكاوى  

(. من المسلّم به أن الجهود التي ُبِذلَت أخيًرا لتعزيز بيئة تمكينية لإلبالغ عن أي نوع  2010القائمة )كاكي،  

بير، وأن العديد من العوائق القائمة تلعب دوًرا رئيسيًا في النقص  من االنتهاكات كانت غير كافية إلى حد ك 

الشديد في اإلبالغ، مما أدى إلى اإلغفال عن النطاق الحقيقي لهذه المشكلة، وغالبًا ما يكون هذا  

 (.2010)مارتن، مصحوبًا باستجابة غير مناسبة عند مساعدة المتضررين ومحاسبة الجناة  

ق في هذا الفصل. على الرغم من كون العوائق التي تحول دون اإلبالغ متجليّة  سُتوضَّح بعض هذه العوائ 

في نقاشات اآلونة األخيرة إال أنها تبقى مرتبطة بالسياق كما أوضحت دراسة أُجريَت بالتعاون مع  

(.  2010المجتمعات المحلية والمؤسسات الدولية في كوت ديفوار، وهايتي، وجنوب السودان )كاكي، 

فتسبّب هذه العوائق التي تحول دون اإلبالغ ما وضوعات الشاملة المشتركة التي تتفاعل  تشمل الم 

 يلي:

والشباب( لإلفصاح االفتقار إلى الدعم والتشجيع المالئمين للمجتمعات المحلية )وبالتحديد األطفال   •

 عن االنتهاكات التي يتعرضون لها. 

قيادة أقوى  تنفيذ الممارسات الجيدة المعترف بها والعمليات الجديدة بصورة كافية، مما يتطلب   •

 وأكثر اتساًقا في قطاع التنمية. 
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االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش 

 ( SEAH)الجنسي 
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االفتقار الشديد إلى معالجة األسباب الجذرية لالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي   •

في المجتمعات المحلية الذي يرتكبه العاملون في مجال التنمية وكذلك الجهات الفاعلة المحلية  

 واسعة النطاق. 

 تؤثر الثقافة المؤسسية على تنفيذ آليات إبالغ فعالة  .2

اإلبالغ عن المخالفات ارتباطًا وثيًقا بوجود ثقافة لدى المنظمة تشجع الناس على    ترتبط فعالية آليات  •

من رؤساء التدقيق الداخلي    137من أصل   41تم إجراؤه على   4أشار استطالعاإلفصاح دون خوف:  

 عبر مجموعة من القطاعات إلى »وجود عالقة تآلف بين 

الثقافة السليمة لدى المنظمة الناس على اإلفصاح،  تشجع    –اإلبالغ عن المخالفات وثقافة المنظمة«  

وتشكل التدابير الداخلية الفعالة لإلبالغ عن المخالفات جزًء أساسيًا من الثقافة الصحية في  

المؤسسة. وفي المقابل، أظهرت مراجعة ألحكام سنتين من محاكم المنازعات ومحاكم االستئناف  

 لمخالفات تعرضوا لـ »انتقام التابعة لألمم المتحدة أن المبلغين عن ا 

شديد«، مما أدى إلى موقف أصبح فيه كل مقّدم شكوى وكل موظف تحدثنا معه يعتقد أن موظفي  

حول سوء سلوك محتمل في بعثة حفظ  األمم المتحدة يهابون اإلفصاح عند امتالكهم لمعلومات 

 5للسالم« 

هيئة   14لـ أظهرت مراجعة أداء اآلليات الفعالة:  يترك االفتقار إلى قيادة واضحة أيًضا تأثيًرا سلبيًا على   •

ومنظمة غير حكومية، بما في ذلك دراسات ُقطرية أجريت في جمهورية الكونغو الديموقراطية  

أن القيادة العليا لم تعمم سياستها على المستوى الميداني »بحزم كاٍف أو توجيه واضح«،  وليبيريا، 

 يق المعنية بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين المثال؛ لم تتلق جهات التنس فعلى سبيل  

الدعم، فضاًل عن غياب زيادة وعي العاملين الفعالة وغياب آليات تقديم الشكاوى وعدم رصد الممارسة  

اتضحت أهمية وجود قيادة بارزة في نجاح جهود الحماية من االستغالل واالنتهاك    6الجيدة أو مشاركتها. 

 (.2010في دايفي وآخرين. )الجنسيين 

  2015أوصى تقرير صدر مؤخًرا في عام    ا دائًما، اعتماًدا على السياق:لم يكن تقديم التقارير إلزاميً  •

(. اآلن، يتعين على الموظفين  2015لمتحدة،  مم ا بجعل اإلبالغ أمًرا إلزاميًا داخل األمم المتحدة )األ 

اإلبالغ عن أي مخاوف أو شكوك تتعلق باالستغالل واالنتهاك الجنسيين اللذين يرتكبهما أي زميل  

 7عمل.

عائقا يحول دون   8تشكل عوامل الخوف، أو الوصم، أو عدم الوعي، أو العجز المتداخلة .3
 وجود آليات إبالغ فعالة

ُسلّط الضوء على االختالل  اختالل توازن القوة بين المستفيدين ووكاالت تقديم المعونة:   •
 الشديد في توازن القوة بين المقدمين للمعونة والمتلقين لها 

حيث تؤدي العديد من الوكاالت عملها »في ظل بعض اختالالت القوة األكثر رسوًخا التي يمكن  
االنتهاكات بسبب االحترام الشديد لكبار المسؤولين، أو    يمكن ربط عدم اإلبالغ عن  9تصورها«. 

( ببيان  2004الموظفين الوافدين، أو كالهما أو الخوف منهم )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 
صدر مؤخًرا عن اللجنة الدولية البريطانية للتنمية ينص على اشتراط أخذ األبعاد المترابطة للتمكين،  

اءلة، وعمليّة التدقيق بالحسبان حتى تكون االستجابة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين  واإلبالغ، والمس 
 10كاملة.

المحلية:   • المجتمعات  داخل  النشطة  القوة  نقص  عالقات  أو  االجتماعات  لحضور  إذن  وجود  عدم 
الرؤية   )منظمة  منزلتهم  أو  األفراد  سلطة  قلة  بسبب  مجموعات  في  لإلفصاح  العالمية،  الثقة 

2016) 

، 2016بورنيت بأن تقديم شكوى أو تحدي من هم في السلطة أمر غير مقبول )هيلمان و االعتقاد   •
 (.2016ومنظمة الرؤيا العالمية (، 2004واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

لخوف من تلقي السلطات لرشوة من المعتدين أو الوقوف بصفهم  وا إفالت المعتدين من العقاب  •
 (.2008)هيلتون، 

ينطبق هذا في حالة األطفال    -  خوف الضحايا من عدم أخذهم على محمل الجد أو أال يصدقهم أحد  •
 (. 2015؛ ووود، 2010؛ وكاكي، 2004الوكاالت، )اللجنة الدائمة المشتركة بين أيًضا 
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حيث يجري التعامل مع االستغالل  عدم الوعي بأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين أمران خاطئان،   •
أو مقبولة )أو غير هامة على  واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي على أنهم ممارسة طبيعية 

 . 11األقل( في ذاك السياق

علم بحقوقهم لكانت قابليتهم  أشار بعض المستفيدين إلى أنهم لو كانوا على  عدم الوعي بالحقوق:   •
(. لكن أظهرت دراسة عنيت بالمستفيدين من المعونة اإلنسانية  2010لتقديم إبالغ أعلى )كاكي،  

وتصورهم لجهود الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في كينيا وناميبيا وتايالند أنه وعلى الرغم  
فإن الغالبية العظمى منهم لم تكن لتقدم    من وعيهم بـ »سوء السلوك المستشري« في مجتمعاتهم، 

شكوى لعدد من األسباب، من بينها اعتبارهم »مثيرين للمشكالت« أو قد يتسببون في إلحاق الضرر  
 (.2008وآخرون، بأقرانهم. )التو 

كفرصة عمل، أو المكانة، أو مصدر الدخل، أو االحتماالت المستقبلية،  الخوف من فقدان منافع تدخل ما،  •
 12وف من إلغاء المعونة )تحديدا المساعدة الغذائية في بعض الحاالت(. أو الخ 

يخاف معظم الضحايا من تعرضهم لالنتقام، أو الوصم، أو التمييز  المخاوف حول السالمة الشخصية:   •
نتيجة لتقديمهم للشكوى )يحدث هذا خصيًصا حينما ال يتم التعامل مع الشكوى بسرية، وهو ما قد  

في دراسة أُجريت حول نقص اإلبالغ في    14وكذلك لومهم على ما حدث معهم.   -13ا( يشكل خطًرا جسيمً 
 هايتي، أشار ثلث المستجيبين إلى أن األطفال الذين أبلغوا 

 عن اإلساءة كانوا يخافون االنتقام الجسدي )أو حتى القتل( من جانب الجاني أو أقربائه 
 (. 2010)كاكي،  بينما كان آخرون يخافون حدوث ذلك من جانب والديهم 

 ( 2004)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،  الخوف من »فهم األمور بصورة خاطئة«   •

كان العاملون في المجال اإلنساني )المتطوعون، والعاملون  خوف المبلغين عن المخالفات من االنتقام:  •
بحوافز، والعاملون بمرتبات( الذين اسُتشيروا في دراسة عن جهود الحماية من االستغالل واالنتهاك  
الجنسيين في كينيا، وناميبيا، وتايالند مترددين في اإلبالغ عن زمالئهم العاملين في مجال المعونة  

 (.2008)التو وآخرون، خوًفا من االنتقام  

 تشمل العوامل المتعلقة بالنوع االجتماعي ما يلي:  •

o   قد يواجه الفتيان والقائمون على رعايتهم عوائق إضافية تحول دون اإلبالغ إذا كانت الُنُهج المتبعة
( أن الفتيان الذين  2008تظهر دراسة من كمبوديا )هيلتون،  تؤكد على ضعف الفتيات والنساء:  

أعاله،  تعرضوا لالستغالل الجنسي ولم يبلغوا عن ذلك كانوا متأثرين بعوامل مشابهة لما ورد  
باإلضافة إلى عامل رئيسي آخر هو الخوف واالعتقاد بأن المسيئين إليهم لن يخضعوا للمساءلة  
بالقدر ذاته كما المعتدين على الفتيات )الالتي ُيعتَقد أن السلطات تحاول حمايتهن أكثر أو لديها  

 ن عندما يتعرضن لالنتهاك(ه سلبية أقل تجاهمواقف  

o  حصول على الطعام مقابل الجنس، لكنهن يخشين الوصم أيًضا:  تخشى الفتيات فقدان فرصة ال
أظهرت دراسة أُجريَت على الفتيات الالتي ُكّن يمارسن الجنس مقابل حصولهن على المعونة في  

من وصم المجتمع لهن، والنظر لهن على أنهن    كوت ديفوار أنهن لم يقمن باإلبالغ بسبب الخوف 
ا ما يضع المزيد من اللوم على الفتيات في هذا السيناريو(،  »فاسدات« وغير مناسبات للزواج )وهذ 

(.  2010بينما كان من المرجح أكثر أن يتم اإلبالغ عن حاالت ممارسة الجنس باإلكراه )كاكي، 
عبرت الفتيات الالتي كن يتعرضن لالنتهاك أو االستغالل الجنسي في بعض األحيان في ليبيريا عن  

دن من اآلخرين اإلبالغ عن حاالتهن، وحتى أن األبوين في بعض  انتفاعهن من المعاملة ولم ير
(. أظهرت  2006األحيان امتنعا عن اإلبالغ النتفاعهن من أنشطة أطفالهّن )منظمة إنقاذ الطفل،  

دراسة أُجريَت في جنوب السودان حول النقص في اإلبالغ أن الفتاة التي يتم الكشف عن تعرضها  
رتفع من الماشية، مما يقلل من دخل األسرة المتوقع إلى العدم.  لالنتهاك لن تحصل على مهر م

 (. 2010السلبي لإلساءة كبير ولهذا يمنع اإلبالغ )كاكي،  وبذلك، فإن التأثير االقتصادي 

 
 
 

 

 

 

1 ( . ، سي ي لجنة التنمية Overseas Development Institute(، معهد التنمية الخارجية ) 2010كاكي
برلمان المملكة المتحدة   –الدولية (، مقتبس ف 

 ب( 2018)
 ( 2012(، الممثلة الخاصة لألمي   العام المعنية بالعنف ضد األطفال )2005أالجيا ) 2
 ( 2012الممثلة الخاصة لألمي   العام المعنية بالعنف ضد األطفال ) 3
ي للمراجعي   الداخليي   ) 4

ي فريزر ونايدو )2014المعهد القانون 
 ( 2018(، مقتبس ف 

ي فريزر ونايدو )2012والدن وإدواردز ) 5
 ( 2018(، مقتبسان ف 
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كة بي   الوكاالت ) 6 ي فريزر )0102اللجنة الدائمة المشتر
 ( 2018(، مقتبسة ف 

7 w.chsalliance.org/files/files/UN%20Leaflet%20Reporting%20SEA.pdfww/https:/ 
ي كوت ديفوار   8

ي حاالت الطوارئ المزمنة ف 
جري بالتعاون مع أشخاص يعيشون ف 

ُ
، وجنوب السودان ومع بناء عىل بحث ثانوي وبحث نوعي أ ي

، وهايتر
ي امتناع الناس ع

ا من الوصم، والخوف، والجهل، والعجز يلعب دوًرا أساسًيا ف 
ً
ي والسالم واألمن، فإن خليط

ي المجال اإلنسان 
ن اإلبالغ اختصاصيي   ف 

 ،  ( 2010)كاكي
 ( 2018أ(، باركر ) 2018برلمان المملكة المتحدة ) –لجنة التنمية الدولية  9

 أ(  2018برلمان المملكة المتحدة ) –لتنمية الدولية لجنة ا 10
كة بي   الوكاالت )2010كاكي ) 11 كة بي   الوكاالت )2016(، وهيلمان وبورنيت ) 2010(، واللجنة الدائمة المشتر  ( 2004(، واللجنة الدائمة المشتر
كة بي   الوكاالت ) 12  ( 2006( ومنظمة إنقاذ الطفولة ) 2010( ومارتن )2008وآخرون )( والتو 2010( وكاكي )2004اللجنة الدائمة المشتر
ي حالة خرق الرسية. يقلق المستفيدون من انعدام الرسية وانعدام الضمان األ  13
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