
تلقي إبالغ حول حالة االستغالل وانتهاك وتحرش جنيس يف نيجريا واالستجابة له



 نهج مرتكز عىل الناجي/الناجية

املدين املجتمع  يف  الفاعلة  منظمتك  تتعامل   عندما 
 مع إبالغ عن حالة استغالل وانتهاك وتحرش جنيس

التأكد من أن تؤخذ حقوق الضحية  مدعاة، من املهم 
الناجي/الناجية بعني االعتبار يف كل األوقات. هذا  أو 

الناجي/الناجية. وهذا يركز عىل  الذي  بالنهج   ما يسمى 
الناجي/الناجية أو  الضحية  تجاه  الواجب  أنه من   يعني 

:أن

أنها االهتامم األول يُنظر إىل سالمتها ورفاهها عىل 

تُعامل بكرامة واحرتام يف كل األوقات

املناسب الوقت  ويف  الكاملة  االستجابة  تتلقى 

ذات معنى بطريقة  إخبار قصتها   تُشَجع عىل 

التحكم يف ذلك )ال تضطر إلخبار قصتها لعدة مرات )يجب 

املنظمة قبل  الدعم من  تختار طريقة حصولها عىل 

حالتها ستبقى رسية بأن  تثق 

بحقها التمييز  يتم  ال 

تحتاجها قد  التي  والخدمات  اإلجراءات  معلومات حول   تتلقى 

لدعم   وا رد  لموا ا مركز  لفريق  لعملية  ا لخبرة  با مسترشدين   ، )2015 ( االجتماعي  لنوع  ا على  ئم  لقا ا لعنف  ا حول  لوكاالت  ا بين  لمشتركة  ا ئمة  لدا ا للجنة  ا دات  رشا إ من  ُمقتبس  لتوضيحي  ا ني  لبيا ا لرسم  ا 1هذا 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf


تلقي إبالغ

أو شكوى مبارشة عن حالة استغالل وانتهاك  قد يتلقى أي فرد من املوظفني إبالغاً 

جنيس .وتحرش 

 قد يأيت اإلبالغ أو الشكوى من موظف آخر، أو من أحد املوظفني الرشكاء، أو

 املشاركني واملشاركات يف برنامج ما، أو أي فرد ممن يتعامل مع منظمة املجتمع

لديها تعمل  التي  .املدين 

الذي للشخص  الدعم بطريقة مالمئة ومريحة  اإلبالغ وتقديم  تلقي  الرضوري   من 

 .يقدم هذا اإلبالغ

راقب أصغ اربط

التذكر. يكمن الهدف منه يف دعم األشخاص ليشعروا  راقب، أصغِ، واربط! نهج شائع واسع سهل 

املساعدة تقديم  بوسعهم  آخرين ممن  بأشخاص  الصعبة ووصلهم  املواقف  .بالراحة يف 



راقب

Receiving a report 

الجنيس ؟  لخطر االستغالل واالنتهاك والتحرش  الشخص معرضاً  يزال  بالسالمة - هل ال  املتعلّقة  الشواغل واملخاوف  التنبه اىل  يتعنّي 

انتهاك جسدي تحتاج دعامً طبياً  الطارئة - مثالً عالمات ناجمة عن  النظر يف االحتياجات  كام ينبغي 

اللفظية، إذ يكتيس ذلك أهمية عند األطفال الذين   إضافًة إىل ما ذكر، يتعنّي االلتفات لعالمات الضيق التي قد تصدر عن محدثك - لذا يجب تذكر لغة الجسد غري 

أو األشخاص املصابني بصدمات نفسية أنفسهم بشكل جيد  التعبري عن  قد ال يكونون قادرين عىل 

البحث عن وجود أشخاص آخرين ممن قد يكونوا معرضني للخطر  يجب 

أصغ

الناجي/الناجية - وتصديقهم وطأمنتهم  أو  الضحية  أو  الشكوى  أو مقدمة  التحدث ومقّدم  من الرضوري 

املاسة ومخاوفهم  احتياجاتهم  األشخاص عن  االستفسار من  يتوّجب   كام 

 استمع ملا يخربونك به 

بها  التي أخربوك  املعلومات  الحديث، وإعالم محدثيك مبصري  والحصول عىل موافقة مستنرية وتوثيق 

من الرضوري سؤال الشخص فيام إذا كان يرغب بأن تتم إحالته 

اربط

املتاحة - ميكن أن يتضمن ذلك خدمات مقدمة من قبل منظمتك  الخدمات  ينبغي إعطاء معلومات عن 

 هذا ويتوّجب توجيه األشخاص يف الوصول إىل الخدمات ملساعدتهم يف تلبية احتياجاتهم الطارئة - قد يتطلب ذلك دعامً من مديرك / أو شخص آخر ذي صلة يف 

لديها تعمل  التي  املدين  املجتمع  منظمة 

مع مساعدتهم يف الوصول إىل الخدمات - مثل النقل واملواصالت 

الدعم االجتامعي  كام ينبغي وصل األشخاص مبن يحبون ومن يقدمون لهم 



وعليه تكييف استجابتك بحسب الشخص الذي تتحدث معه

 قد يكون مقّدم الشكوى طفالً أو مسّناً،
 وقد يكون من ذوي اإلعاقات البرصية

يكون العقلية، وقد  أو  السمعية   أو 
نفسية صدمة   .بحالة 

التي اللغة  االعتبار  األخذ بعني   يجب 
بالراحة يف الشكوى  مقّدم   يشعر 

أمكن، بها، وحيثام  نفسه   التعبري عن 
اللغوية املهارات  ميتلك  بشخص   وصله 

.نقسها

دعم أولويتك  فلتكن  بالغاً،  تلقيك   عند 
والسكينة بالهدوء  ليشعروا   األشخاص 

االحرتافية بالخدمات   وربطهم 
بوسعهم ممن  اآلخرين   وباألشخاص 

 .املساعدة



ما ينبغي فعله، وما يجب االمتناع عنه عند تلقي إبالغ

:فيام ييل قامئة مبا يجب فعله وما يجب تجنبه عند التحدث مع أشخاٍص أبلغوا عن حاالت استغالل وانتهاك وتحرش جنيس

 ما
 يجب

عنه االمتناع 

بنفسك الحادثة  مع  التعامل  محاولة 

الحصول بغية  الشخص  الضغط عىل  أو  توجيهية  أسئلة   طرح 

املعلومات  عىل 

 وضع افرتاضات أو تقديم رشوحات بديلة

االدعاء أو  السلوك  التقليل من خطورة 

إخبار بعدم  أو قطع وعود  لنفسك  باملعلومات   االحتفاظ 

آخرين أشخاص 

املتحدث الشخص  إسكات 

الشكوى، صديق أو صديقة املعلومات ألن موضوع  حجب 

عدم قطع وعود حول اىل ما ستؤول إليه القضية

 ما
فعله ينبغي 

بانتباه  اإلصغاء 

بقصته أخربك  الصحيح عندما  اليشء  بأنه فعل  الشخص  طأمنة 

الفورية إن كان هناك حاجة إىل رعاية طبية  طلب املساعدة 

 إخبارهم بأنك ستوجه اإلبالغ إىل مديرك / الشخص ذي الصلة يف

لديها تعمل  التي  املدين  املجتمع  منظمة 

كتابة ما أخربك به الشخص الذي يُفصح عن اإلساءة

الدعم إذا احتجت إىل  لنفسك  طلب املساعدة 



واجب الرعاية تجاه جاين مزعوم

الناجني والناجيات هم  رغم أن 
 األولوية، يجب عىل كل منظمة أداء

الرعاية تجاه الجاين املزعوم أو  واجب 
املنظمة. كانوا موظفني يف  إذا   الجانية 

الحالة  :يف هذه 

القرارات البرشية التخاذ  املوارد  االستناد عىل سياسات وإجراءات  ينبغي 

الرسية الحفاظ عىل 

باملجريات اطالع  املعنيني عىل  وإبقاء  العملية  عن  معلومات  تقديم 

عدم إعطاء أحكام أو افرتاضات

الجانية أو  املزعوم  الجاين  التمييز بحق  عدم 


