المبادئ التوجيهية حول منع االستغالل واالنتهاك
الجنسيين والتصدي لهما للرابطة المعنية بمدونة
قواعد السلوك الدولية

المبادئ التوجيهية حول منع االستغالل واالنتهاك
الجنسيين والتصدي لهما للرابطة المعنية بمدونة
قواعد السلوك الدولية

يجــوز اســتخدام مضمــون هــذا المنشــور ونســخه بحريــة ألغــراض تربويــة وغيرهــا مــن األغــراض غيــر التجاريــة.
ال ُيقصــد مــن الممارســات الفضلــى والمبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة أن تكــون تقييديـ ًـة،
يقيــم مــا إذا كانــت المبــادئ التوجيهيــة قابلـ ًـة للتنفيــذ ومفيــدةً ومالئمـ ًـة للشــركة
بــل يعــود للمســتخدم أن ّ
والبيئــة اللتيــن يعمــل فيهمــا .ال تتحمــل الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة مســؤولية أي
خســارة أو ضــرر قــد يلحــق بشــركة عضــو فــي الرابطــة أو بــأي طــرف ثالــث نتيجــة االســتناد إلــى هــذه المبــادئ
التوجيهيــة.
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 .1الغاية

 .1الغاية
فــي البيئــات المعقــدة التــي قــد ُأ ِ
ضعفــت ســيادة القانــون فيهــا ،يصبــح مــن األســهل أن تحصــل انتهــاكات
تنــص الفقــرة  38مــن مدونــة قواعــد
حقــوق اإلنســان ،بمــا فيهــا االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين.
ّ
الســلوك الدوليــة للشــركات األمنيــة الخاصــة( 1التــي ُيشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة بـــ "المدونــة") علــى مــا
يلــي:
ال تنتفــــع الــــشركات الموقعــــة مــــن االســــتغالل الجنــسي (وهــو مــا يــــشمل هنــا البغــاء) وال مـن
االعتـــداء الجنـــسي أو أعمـــال العنـــف الجنـساني أو الجـرائم الجنـسانية ،وهـو مـا يـشمل االغتصاب،
والتحــرش الجنســي وكل ضـــرب آخـــر مـــن ضـــروب االعتـــداء أو العنـــف الجنـــساني ،وتحــ ّـرم علـــى
موظفيهـــا القيـــام بـــذلك ،ســـواء كـــان ذلـــك داخـــل الـــشركة أو خارجهـــا .وتتـــوخى اليقظــة مــن أجــل
الكشــف عــن جميــع حــاالت العنــف الجنســي أو الجنســاني وتشــترط على موظفيهـــا القيام بالشــيء
ّ
وتبلــغ هــي وموظفوهــا الســلطات المختصــة بالحــاالت المكتشــفة.
نفســه؛
تقــر معاييــر قطــاع الشــركات األمنيــة الخاصــة ،ومنهــا معاييــر المعهــد األمريكــي للمعاييــر الوطنيــة
وإذ ّ
( /)ANSIالجمعيــة األمريكيــة لألمــن الصناعــي ( )ASISللشــركات األمنيــة الخاصــة (PSC) 1-2012
ومعاييــر المنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي ) ،18788:2015 (ISOبأنّ ــه يمكــن لالســتغالل واالنتهــاك
يتعيــن علــى الشــركات
الجنســيين أن يحدثــا فــي عمليــات األمــن الخاصــة ،تحـ ّـدد هــذه المعاييــر ضمانــات
ّ
ّ
تبنيهــا لمواجهــة هــذا الخطــر 2.كمــا يشــدد عمــاء تلــك الشــركات وكبــار الجهــات المانحــة لهــا أكثــر فأكثــر علــى
كافيــا إلنهــاء االتفاقــات التعاقديــة
أن فشــلها فــي التصــدي لالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين يشـ ّـكل مبـ ّـر ًرا
ّ
ً
3
معهــا.
تــم إعــداد هــذه المبــادئ التوجيهيــة مــن قبــل الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة ()ICoCA
ّ
مكثفــة مــع الشــركات األعضــاء وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة .ومــن شــأن هــذه
بعــد إجرائهــا مشــاورات
المبــادئ مســاعدة الشــركات علــى االمتثــال لاللتزامــات الناشــئة عــن الفقــرة  38مــن المدونــة وتخفيــف
خطــر االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين بشــكل فعــال ومعالجــة الحــوادث والمزاعــم ذات الصلــة .وتركــز هــذه
المبــادئ علــى منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ( )PSEAوال تغطــي األوجــه األوســع
نطاقــا للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو العنــف ضــد المــرأة.
ً

1
2

3

1

تتوفر المدونة بلغات عدة على الرابط التالي.https://icoca.ch/en/the_icoc :
انظر :معايير المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/الجمعية األمريكية لألمن الصناعي للشركات األمنية الخاصة (ANSI/
) ،)ASIS PSC.1-2012 (R2017القسم ( 9.3الكفاءة والتدريب والوعي)؛ الملحق ( A.9.1.1وضع قواعد السلوك
ومدونات السلوك األخالقي)؛ الملحق ( A.9.2.2انتقاء الموظفين والتحقق من خلفيتهم والتدقيق فيهم)؛ الملحق
أيضا :معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (،18788:2015(E) )ISO
( A.9.3الكفاءة والتدريب والوعي) .انظر ً
القسم ( 7.2.2تحديد الكفاءة)؛ الملحق ( A.6.1.2.1عام)؛ الملحق ( A.7.2الكفاءة)؛ الملحق ( A.8.2وضع قواعد السلوك
ومدونات السلوك األخالقي)؛ والملحق ( A.8.6.2.2انتقاء الموظفين والتحقق من خلفيتهم والتدقيق فيهم).
انظر الفقرة الثالثة ،األمم المتحدة ،بروتوكول األمم المتحدة بشأن مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي تتضمن
ً
شراكة مع هيئات تخفق في معالجة االستغالل واالنتهاك الجنسيين من خالل
شركاء تنفيذ" :ال تعقد األمم المتحدة
ّ
أساسا إلنهاء أي
اإلخفاق
هذا
مثل
ل
يمث
أن
وينبغي
المالئمة.
التصحيحية
التدابير الوقائية والتحقيقات واإلجراءات
ً
ترتيبات تعاونية مع األمم المتحدة" .على الرابطhttps://interagencystandingcommittee.org/system/files/ :
.un_protocol_on_sea_allegations_involving_implementing_partners_final.pdf

1

التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

 .2تعريفات
عــرف النشــرة الثالثــة عشــر لألميــن العــام لألمــم المتحــدة ( )2003االســتغالل الجنســي علــى أنّ ــه "أي
تُ ّ
اســتغالل أو محاولــة اســتغالل لحالــة ضعــف أو قــوى متباينــة أو ثقــة ألغــراض جنســية ،ويشــمل ذلــك
وال يقتصــر علــى تحقيــق أربــاح نقديــة أو اجتماعيــة أو سياســية مــن االســتغالل الجنســي للغيــر" .وتُ عـ ّـرف
االنتهــاك الجنســي علــى ّأنــه "التعــدي البدنــي الفعلــي ذو الطابــع الجنســي أو التهديــد بارتكابــه ،ســواء بالقــوة
4
أو فــي ظــل ظــروف غيــر متكافئــة أو إجباريــة".
التحــرش
يــزداد خطــر االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين عندمــا تفشــل الشــركات فــي التصــدي ألعمــال
ّ
أن التحــرش
علمــا ّ
الجنســي أو تعمــل فــي بيئــات تســتمر فيهــا عــدم المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــنً ،
ً
ف فــي النشــرة الخامســة لألميــن العــام
صراحــة فــي الفقــرة  38مــن
الجنســي محظــور
عــر ٌ
ّ
المدونــة ُ
وم َّ
5
لألمــم المتحــدة (.)2008
وتترتّ ــب علــى االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين آثــار نفســية وجســدية واجتماعيــة مؤلمــة لــدى الناجيــن
المرجــح أن ُيســفرا عــن عواقــب وخيمــة علــى ســمعة الشــركات األمنيــة الخاصــة التــي تتســاهل
منهمــا ومــن
ّ
معهمــا وعلــى مســتوياتها التشــغيلية والماليــة والقانونيــة.

4

5

ااألمم المتحدة ،نشرة األمين العام ،التدابير الخاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين،ST/SGB/2003/13 ،
 9تشرين األول/أكتوبر  ،2003القسم األول ،ص .1 .على الرابط.https://undocs.org/ST/SGB/2003/13 :
األمم المتحدة ،نشرة األمين العام ،حظر التمييز والتحرش ،بما في ذلك التحرش الجنسي ،وإساءة استخدام السلطة،
 11 ،ST/SGB/2008/5شباط/فبراير  .2008القسم  ،1.3ص ،1 .ينص على التالي" :التحرش الجنسي هو أي عرض
جسديا قد
كالميا أو غير كالمي أو
جنسي غير مقبول ،أو طلب لالتصال الجنسي ،أو سلوك جنسي الطبيعة سواء كان
ً
ً
لشخص آخر ،إذا كان هذا السلوك يشوش العمل أو يكون
يكون من المتوقع أو المنتظر أن يسبب اإلساءة أو اإلذالل
ٍ
ً
شرطا للتعيين في وظيفة أو يخلق بيئة عمل مرعبة أو عدائية أو مهينة .وفي حين ينطوي [التحرش الجنسي] عادةً على
ٍ
ٍ
ٍ
واحد .وقد يحدث التحرش الجنسي بين أشخاص من
حادث
نمط من التصرفات المتكررة ،إال أنه يمكن أن يأخذ شكل
الجنس اآلخر أو من الجنس عينه .ويمكن أن يكون كل من الذكور واإلناث إما الضحايا أو الجناة" .على الرابط:
.https://undocs.org/ST/SGB/2008/5

2

المب ــادئ التوجيهي ــة .إع ــان ونش ــر متطلب ــات من ــع االس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين والتص ــدي لهم ــا
ف ــي السياس ــات واإلج ــراءات الداخلي ــة المع ـ ّـدة بالتش ــاور م ــع الموظفي ــن واعتم ــاد خط ــة تنفيذي ــة.

 .3السياسات واإلجراءات

 .3السياسات واإلجراءات

مــن أجــل منــع حــدوث االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي للحــوادث المحتملــة بالشــكل المالئــم،
يجــدر بالشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة توضيــح متطلبــات منــع
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا بشــكل واضــح فــي سياســاتها الداخليــة ،بغــض النظــر
عمــا إذا كانــت حكوماتهــا أو متطلبــات حصولهــا علــى التراخيــص تفــرض ذلــك أو ال 6.ويمكــن فعــل ذلــك
ّ
إمــا عبــر إعــداد سياســة خاصــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا أو عبــر إدراج مســألة
منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا فــي السياســات واإلجــراءات القائمــة.
مقابلة مع شركة أمنية خاص ة
"يجــدر باالســتراتيجية المالئمــة لمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا أن تشــمل العناصــر
ّ
والتظلــم/
التاليــة :سياســة توظيــف؛ التعريــف والتدريــب؛ إدارة األداء؛ اإلبــاغ عــن المخالفــات؛ التأديــب
الشكاوى؛ اتفاقيات الشراكة؛ تنفيذ السياسات ومراقبتها ومراجعتها؛ وتخصيص ميزانية للتنفيذ" .

وفــي كلتــي الحالتيــن ،يجــدر بموظفــي الشــركة على جميع مســتوياتها المســاهمة والمشــاركة بشــكل فعلي
فــي عمليــة إعــداد السياســات .ومــن شــأن اعتمــاد نهـ ٍـج تشــاركي أن يخـ ّـول الشــركة مــن تطويــر سياســات
تعكــس آراء الموظفيــن وتوقعاتهــم كمــا والثقافــة المحليــة والوقائــع التشــغيلية .فيــزداد الموظفــون عندئـ ٍـذ
ً
إدراكا ويفهمــون الحاجــة إلــى التصــدي لالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين بشــكل فعــال.
أيضــا الســياق والثقافــة المحليتيــن لــدى تطبيــق سياســات منــع االســتغالل
ـي ً
ويجــدر بالشــركات أن تراعـ َ
ـس المشــاورات أو
أن تمـ ّ
إال ّأنــه ال يجــدر بــأي شــكل مــن األشــكال ّ
واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــاّ .
مطلقــا والمســاءلة
الحساســيات الثقافيــة بمعاييــر الســلوك األساســية .ويجــدر بــأن يقــوم عــدم التســاهل
ً
دومــا.
الكاملــة بإرشــاد إعــداد هــذه السياســات وتنفيذهــا ً
مقابلة مع شركة أمنية خاص ة
"تكمــن الطريقــة الوحيــدة لمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين فــي أن يتــم تعزيــز ثقافـ ٍـة فــي الشــركة تهتـ ّـم
لهــذه القضايــا [أي إحــداث تغييـ ٍـر ثقافــي] كمــا وأن تتحلــى الشــركة بـ ٍ
ـإدارة قويــة تعمــل بمثابــة قــدوة".

تــرد خصائــص سياســات منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا بتفصيــل أكبــر فــي
ِ
األقســام التاليــة.

ما يجب القيام به
 .1إعــداد سياســة خاصــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا أو إدراج مســألة
منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ضمــن السياســات واإلجــراءات القائمــة
بالتشــاور مــع الموظفيــن ،علــى أن يتــم توضيــح:
وأنهمــا محظــوران علــى الــدوام ســواء داخــل الشــركة أو
مــا هــو االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ّ
فــي عملياتهــا فــي الخــارج.
معايير السلوك المنطبقة على الموظفين في ما يخص االستغالل واالنتهاك الجنسيين.
6
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أيضا :معايير المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/الجمعية األمريكية لألمن الصناعي للشركات األمنية الخاصة
انظر ً
() )ANSI/ASIS PSC.1-2012 (R2017القسم ( 9.3الكفاءة والتدريب والوعي)؛ ومعايير المنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ( 18788:2015(E) (ISOالقسم ( 7.2.2تحديد الكفاءة)؛ الملحق ( A.6.1.2.1عام).
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ّ
توظفه الشــركة،
حبــذ فــي وضـ ٍـع مثالــي أن تنطبــق على كل شــخص
علــى مــن تنطبــق السياســاتُ .ي َّ
بغــض النظــر عــن طبيعــة عالقــة العمــل ،بمــا فــي ذلــك المستشــارون والمتدربــون فــي الشــركة
وموظفــو الدعــم المؤقتــون.
المتبعة لإلبالغ عن مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين.
ّ
اإلجراءات
العواقــب التأديبيــة والقانونيــة لــدى خــرق معاييــر ســلوك منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
والتصــدي لهمــا.
مســؤوليات اإلدارة المتمثلــة فــي إنفــاذ المعاييــر وتعزيــز ثقافــة فــي الشــركة تمنــع حــاالت
7
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين وتواجههــا.
 .2إعــداد خطــة عمــل لتنفيــذ سياســات منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ،علــى
أن تحـ ّـدد:
األهداف والغايات.
مسؤوليات األفراد واإلدارات.
عوامل الخطر التي قد تعرقل تنفيذ السياسات والردود المخطط لها.
التقدم المحرز.
مؤشرات قياس
ّ

الميزانية الالزمة ذات الصلة.

 .3متابعــة تنفيــذ خطــة العمــل بشــكل مســتمر ومراجعــة السياســات علــى نحــو منتظــم
للحــرص علــى احتفــاظ كال الخطــة والسياســة بالكفــاءة والصلــة بعمليــات الشــركة.
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مثل زيادة الوعي بمخاطر وعواقب االستغالل واالنتهاك الجنسيين أو إجراء الدورات
يمكن االستنظار من المدراء
ً
التدريبية أو تقييم الشكاوى أو حماية الشهود أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجناة.

المبــادئ التوجيهيــة .تحظيــر االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين بشــكل صريــح فــي مدونــة ســلوك
الشــركة وإدراج مســؤوليات الموظفيــن فــي مــا يتصــل بذلــك.

مدونات السلوك
.4
ّ

مدونات السلوك
.4
ّ

إن الوثيقــة التــي تحــدد فــي العــادة معاييــر الســلوك المتوقعــة مــن الموظفيــن هــي مدونة الســلوك الخاصة
ّ
أيضــا فــي بعــض األحيــان "مدونــة األخالقيــات" أو "مدونــة الســلوكيات" .تفــرض
بالشــركة والتــي تُ دعــى ً
معاييــر القطــاع التــي يعتــرف بهــا مجلــس إدارة الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة صراحـ ًـة
أن تعتمــد الشــركات مدونــة ســلوك لكــي تحصــل علــى شــهادة مــن الرابطــة 8.وتــؤدي مدونــة الســلوك هــذه
أدوارا عــدة ،فهــي تحــدد معاييــر الســلوك المهنــي التــي تمنــع ســوء الســلوك وتعــزز الممارســات الصالحــة
ً
وتُ
ـة
ـ
اليومي
ـرار
ـ
الق
ـع
ـ
صن
ـة
ـ
عملي
ـد
ـ
رش
وتعبــر عــن قيــم الشــركة والتزاماتهــا ســواء الداخليــة أو الخارجيــة 9.مــن
ّ
ّ
هنــا ،مــن الضــروري أن تحظــر كل الشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة
10
بشــكل صريــح االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين فــي مدونــات ســلوكها.
ويج ــب أن يك ــون الموظف ــون قادري ــن عل ــى فه ــم مدون ــات الس ــلوك ه ــذه .ل ــذا يج ــب أن تُ ص ــاغ بلغ ــة
بس ــيطة وموج ــزة ،وعندم ــا تعم ــل الش ــركة ف ــي بيئ ــات متنوع ــة ،يج ــب ترجم ــة المدون ــة إل ــى اللغ ــات
المحلي ــة.

ما يجب القيام به
مدونة سلوك للشركة ّ
أن:
 .1اعتماد
توضح ّ
ّ
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيان يشــكالن انتهـ ً
ـاكا خطيـ ًـرا لحقــوق اإلنســان 11ويمكنهمــا ،عندمــا
أيضــا قواعــد القانــون
يتــم ارتكابهمــا فــي ســياق نــزاع مسـ ّـلح ،فــي ظــل ظــروف
معينــة ،أن ينتهــكا ً
ّ
12
الدولــي اإلنســاني.
بعــض أشــكال االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين تُ عـ ّـد جرائــم فــي القانــون الوطنــي وقــد تنطــوي
عليهــا مســؤولية جنائيــة.
المدونــة يشــمل اســتخدام البغايــا،
حظــر االنتفــاع مــن االســتغالل الجنســي فــي الفقــرة  38مــن
ّ
قانونيــا أو ال فــي منطقــة العمليــات.
عــد
ّ
ً
عمــا إذا كان البغــاء ُي ّ
بغــض النظــر ّ
8

9

10

11

12

5

انظر :معايير المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/الجمعية األمريكية لألمن الصناعي للشركات األمنية الخاصة (ANSI/
) ،)ASIS PSC.1-2012 (R2017القسم ( 9.1.2وضع قواعد السلوك ومدونات السلوك األخالقي)؛ معايير المنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ( ،18788:2015(E) (ISOالقسم ( 8.2وضع قواعد السلوك ومدونات السلوك األخالقي)؛
ومعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،28007-1:2015(E) (ISOالقسم ( 4.1.7األدوار التنظيمية والمسؤوليات
والسلطات) .لمزيد من المعلومات حول المعايير التي تعترف بها الرابطة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية ،انظر:
.https://icoca.ch/en/icoca-recognised-standards
مبادرة األخالقيات واالمتثال (" ،)ECIلِ َم يجب التحلي بمدونة سلوك؟" (? )Why Have a Code of Conductعلى
الرابط.http://www.ethics.org/resources/free-toolkit/code-of-conduct :
أيضا :معايير المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/الجمعية األمريكية لألمن الصناعي للشركات األمنية الخاصة
انظر ً
() ،)ANSI/ASIS PSC.1-2012 (R2017الملحق ( A.9.1.1وضع قواعد السلوك ومدونات السلوك األخالقي)؛ ومعايير
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،18788:2015(E) (ISOالملحق ( A.8.2وضع قواعد السلوك ومدونات السلوك
األخالقي).
ً
خطيرا لقانون حقوق اإلنسان
عتبر انتهاكا
انظر أكاديمية جنيف للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان" ،ما الذي ُي َ
ً
الدولي"؟ تحليل للممارسات وآراء الخبراء لغرض معاهدة تجارة األسلحة" (Geneva Academy of International
Humanitarian Law and Human Rights, What amounts to ‘a serious violation of international human
rights law’? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade
( )Treatyإحاطة األكاديمية ،رقم  ،)6ص .38 .على الرابطhttps://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/ :
docman-files/Publications/Academy%20Briefings/Briefing%206%20What%20is%20a%20serious%20
.violation%20of%20human%20rights%20law_Academy%20Briefing%20No%206.pdf
انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)ICRCالقاعدة " .93االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي" (Rape and
( )Other Forms of Sexual Violenceقاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني العرفي) .على الرابط:
.https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule93
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علــى كل موظــف واجــب باالمتثــال لمدونة ســلوك الشــركة والمســاهمة في بيئة تمنع االســتغالل
واالنتهــاك الجنســيين وتتصــدى لهمــا ،وذلــك يشــمل اإلبــاغ عــن الحــوادث والمخــاوف والتعــاون
مــع التحقيقــات الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء.
ّ
يخــون قيــم
ـوء ســلوك خطيــر ُ
يمثــل أي شــكل مــن أشــكال االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين سـ َ
رجــح أن يضـ ّـر بســمعتها .لــذا تخضــع حــاالت االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين إلجــراءات
وي
ـركة
ـ
الش
ُ ّ
تأديبيــة صارمــة ،بمــا فيهــا الفصــل عــن العمــل.

 .2ترجمة مدونة سلوك الشركة إلى لغة يفهمها الموظفون.

المبــادئ التوجيهيــة .إدراج منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا فــي إجــراءات
التوظيــف وتقييــم األداء ووضــع إجــراءات تأديبيــة لالســتجابة إلــى االنتهــاكات.
مكونــات بالغة
تُ عــد عمليــة التوظيــف الكفــؤة وتقييــم األداء بشــكل واضــح المعالــم وتوافــر إجــراءات تأديبيــة
ّ
األهميــة فــي سياســات منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا .بحيــث تحــرص إجــراءات
االنتقــاء والتدقيــق المســتندة إلــى مبــادئ منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا علــى
اســتبعاد المرشــحين الذيــن قــد ال يلتزمــون بمعاييــر الســلوك المتوقعــة منهــم 13،فــي حيــن يســمح تقييــم
األداء واإلجــراءات التأديبيــة للشــركة بتقييــم المســاهمة التــي يقــوم بهــا الموظفــون لتنفيــذ سياســات منــع
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا واالســتجابة بشــكل ســريع وكفــؤ إلــى االنتهــاكات.

 .5التوظيف وتقييم األداء والتأديب

 .5التوظيف وتقييم األداء والتأديب

ولضمــان عمليــة توظيــف ّتتســم بالكفــاءة ،يجــدر بــإدارات المــوارد البشــرية فــي هــذه الشــركات أن تشــمل
مهنييــن يتحلــون بالمعرفــة والفهــم الكافييــن حــول مشــاكل االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ،قادريــن
علــى رصــد المخــاوف ذات الصلــة وتحليلهــا.
بأنــه يمكــن لالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين أن يحصــا فــي خــال
ويجــدر بالشــركات أن تكــون علــى إدراك ّ
مثــا للشــخص المســؤول عــن التوظيــف أن يســتغل منصــب قوتــه
أيضــا .فيمكــن
عمليــة التوظيــف ً
ً
لطلــب الخدمــات الجنســية مــن مقدمــي طلبــات العمــل مقابــل توظيفهــم.
مقابلة مع منظمة من المجتمع المدن ي
ُ"يعــد االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين [فــي بلــدي] مشـ ً
ـكلة داخليـ ًـة [باإلشــارة إلــى االســتغالل الجنســي للنســاء
الضعيفــات فــي خــال التوظيــف أو بعــده] أكثــر ممــا هــي خارجيــة [مــن حيــث االنتهــاكات الحاصلــة خــارج
المجتمعــات المحليــة] فــي حالــة الشــركات األمنيــة الخاصــة .إذ يهيمــن الذكــور بشــكل كبيــر علــى هــذا القطــاع
ـن لمخاطــر
[ ]...وال تتوخــى الشــركات تدابيــر محــددةً خاصــة بالنــوع االجتماعــي لحمايــة النســاء
ً
وغالبــا مــا تُ عرضهـ ّ
كبيــرة".

لخفــض هــذا الخطــر ،يجــدر بالشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة
أن تحــرص علــى اعتمــاد إجــراءات توظيــف شــفافة ومنصفــة .وبالحـ ّـد مــن هيمنــة الذكــور ،يمكــن لضمــان
أيضــا حــدوث االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين.
يخفــض ً
التنــوع الجنســاني فــي إدارات المــوارد البشــرية أن ّ

ما يجب القيام به
 .1إدراج التركي ــز عل ــى من ــع االس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين والتص ــدي لهم ــا ضم ــن إج ــراءات
التوظيــف.
نموذجــا قياسـ ًـيا لطلبــات التوظيــف ،عليهــا أن تســأل مقدمــي الطلبــات
إذا كانــت الشــركة تعتمــد
ً
إذا ســبق أن شــاركوا فــي االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين فــي الماضــي.
رج ــح للمرش ــحين االمتث ــال لمعايي ــر
ف ــي المقاب ــات ،يج ــب ط ــرح أس ــئلة لتقيي ــم م ــا إذا كان ُي ّ
الســلوك ،بمــا فــي ذلــك منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ويجــدر
14
تقييــم إجاباتهــم.
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معايير المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/الجمعية األمريكية لألمن الصناعي للشركات األمنية الخاصة (ANSI/
) ،)ASIS PSC.1-2012 (R2017الملحق ( A.9.2.2انتقاء الموظفين والتحقق من خلفيتهم والتدقيق فيهم)؛ ومعايير
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( ،18788:2015(E) )ISOالملحق ( A.8.6.2.2انتقاء الموظفين والتحقق من
خلفيتهم والتدقيق فيهم).
مثل أن يعرضوا سيناريوهات مختلفة على المرشحين وأن يطلبوا منهم تحديد
المقابالت
إجراء
يمكن للمسؤولين عن
ً
مالئما في الظروف الموصوفة.
عد
أي سلوك ُي ّ
ً

7

التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

المقدم ــة تقيي ــم
مرجع ي ــن عل ــى األق ــل والطل ــب م ــن المراج ــع
الطل ــب م ــن المرش ـ ّـح ين تقدي ــم
َ
ّ
ق ــدرة المرش ــحين عل ــى احت ــرام معايي ــر الس ــلوك ،بم ــا ف ــي ذل ــك س ــؤالهم م ــا إذا س ــبق أن ُّات ه ــم
ه ــؤالء المرش ـ ّـح ون بجرائ ــم ذات صل ــة باالس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين أو واجه ــوا إج ــراءات
15
تأديبي ـ ًـة الرتكابه ــا.
إج ــراء تحري ــات جنائي ــة بالتع ــاون م ــع الش ــرطة وغيره ــا م ــن الس ــلطات الوطني ــة المختص ــة أو
16
جمعيــات القطــاع المحليــة حيــث يلــزم.
التحقي ــق ف ــي أي فت ــرات فارغ ــة ف ــي تاري ــخ توظي ــف مقدم ــي الطلب ــات للتأك ــد م ــن أنّ ــه ل ــم يت ــم
س ــجنهم الرت ــكاب جرائ ــم ذات صل ــة باالس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين.
ّ
للمرش ــح المخت ــار ،يج ــب تزوي ــده بنس ــخة ع ــن مدونة س ــلوك الش ــركة
ل ــدى تقدي ــم عق ــد العم ــل
وضمــان ّ
تحل يــه بالوقــت الكافــي لقــراءة أحكامهــا وفهمهــا ومنحــه فرصــة طــرح األســئلة
وطل ــب التوضيح ــات والطل ــب من ــه التوقي ــع عل ــى تصري ــح ّ
يؤك ــد أنّ ــه ق ــرأ أح ــكام مدون ــة س ــلوك
الش ــركة وفهمه ــا وأنّ ــه يتعه ــد أن يمتث ــل له ــا.
فــي حالــة المــدراء ،ينبغــي إدراج بنــود فــي عقودهــم توضــح مســؤوليتهم بتعزيــز مدونــة
ســلوك الشــركة ودعمهــا ،بمــا فــي ذلــك أحكامهــا المتصلــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين والتصــدي لهمــا.
 .2إدراج من ــع االس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين والتص ــدي لهم ــا ف ــي إج ــراءات تقيي ــم األداء عب ــر
مراع ــاة:
ّ
موظف في التدريب على منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما.
مشاركة كل
التزامه بالقيم المنصوص عليها في مدونة سلوك الشركة.
مساهمته اإلجمالية في إنشاء بيئة تمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين وتتصدى لهما.
 .3وضع إجراءات تأديبية لالستغالل واالنتهاك الجنسيين وإطالع الموظفين عليها.
تضميــن قواعــد ولوائــح الموظفيــن التنظيميــة وصــف للعواقــب التــي يمكــن أن تترتــب علــى
17
انتهــاك المعاييــر الــواردة فــي مدونــة ســلوك الشــركة.
أن كل حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين خاضعة لإلجراءات التأديبية.
توضيح ّ

مطالبــة المــدراء بفــرض اإلجــراءات التأديبيــة المالئمــة علــى مرؤوســيهم فــي حــال ارتكابهــم أعمــال
اســتغالل وانتهــاك جنســيين.
يتبيــن ّأنهــم
الحــرص علــى فــرض قيــادة الشــركة اإلجــراءات التأديبيــة المالئمــة علــى المــدراء الذيــن ّ
تغاضــوا عــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين أو َي َّس ــروهما أو شــاركوا فيهمــا.
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ّ
تحظر جمع مثل هذه المعلومات من دون موافقة المرشح الصريحة .في مثل هذه
يجوز لقوانين خصوصية البيانات أن
الحاالت ،يجدر بالشركات األعضاء في الرابطة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية أن تحصل على موافقة مقدمي
الطلبات الخطية قبل التواصل مع مراجعهم وأن تشارك تصاريح موافقة مقدمي الطلبات مع تلك المراجع.
حيث تكون السجالت الوثائقية غير متوفرة أو غير موثوقة ،يمكن استخدام أي مرجع من المجتمع المحلي أو مرجع
حكومي أو غير حكومي إلثبات قدرة مقدم الطلب على تأدية المهام بما يتفق مع المعايير المعتمدة.
يمكن لإلجراءات التأديبية أن تتراوح ما بين التوبيخ الشفهي أو الكتابي والوقف عن العمل أو اإلعادة إلى الوطن أو
الفصل.

المبــادئ التوجيهيــة .تقديــم تدريــب أولــي ومتكــرر حــول منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
والتصــدي لهمــا .جعــل الموظفيــن علــى درايــة بمعاييــر الســلوك ذات الصلــة والتزامــات الشــركة
واآلليــات المعتمــدة لمعالجــة االنتهــاكات.

 .6التدريب وزيادة الوعي

 .6التدريب وزيادة الوعي

بمفهومــي االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين أو
أن الكثيــر مــن الموظفيــن قــد ال يكونــون علــى درايــة
بمــا ّ
َ
الوثائــق المتوفــرة لمنعهمــا والتصــدي لهمــاُ ،يعـ ّـد التدريــب علــى منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
والتصــدي لهمــا أمـ ًـرا بالــغ األهميــة ،ســواء إلطــاع الموظفيــن علــى معاييــر منــع االســتغالل واالنتهــاك
18
الجنســيين والتصــدي لهمــا أو للحــرص علــى تقديــم الخدمــات األمنيــة الخاصــة علــى نحـ ٍـو مســؤول.
ضــم التدريــب علــى منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ضمــن وحــدة
ويمكــن
ّ
ّ
عنصــرا مــن عناصــر الــدورات التدريبيــة
يشــكل
نطاقــا حــول حقــوق اإلنســان ويجــدر بــه أن
تدريــب أوســع
ً
ً
حبــذ فــي ســيناريو مثالــي أن يحــدث التدريــب التعريفــي قبــل
التعريفيــة والتنشــيطية لــكل الموظفيــنُ .
وي ّ
ّ
يوضــح األمــور المتوقعــة منهــم ويســلط الضــوء علــى عــزم الشــركة علــى
نشــر الموظفيــن الجــدد .فذلــك ّ
إنفــاذ المعاييــر .أمــا الــدورات التدريبيــة التنشــيطية ،فتســاعد الموظفيــن فــي مــا بعــد علــى تعميــق وعيهــم
بمفاهيــم منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا فــي إطــار تعليمهــم المســتمر .ويجــدر
بالموظفيــن المشــاركة فــي دورات تنشــيطية مــرةً فــي الســنة علــى األقــل .ويرمــي كال نوعــي التدريــب إلــى:
 .1زيادة معرفة الموظفين وفهمهم لالستغالل واالنتهاك الجنسيين وديناميكيتهما.

 .2إطــاع الموظفيــن علــى سياســات الشــركة المتعلقــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي
لهمــا كمــا وعلــى األطــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة المرتبطــة باالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين.
 .3الحــرص علــى فهــم الموظفيــن إجــراءات االســتجابة إلــى حــاالت االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين واإلبــاغ
عنهــا.

 .4جعــل الموظفيــن علــى ّبينــة مــن أدوارهــم ومســؤولياتهم لمنــع االســتغالل واالنتهاك الجنســيين والتصدي
لهمــا.
 .5مســاعدة الموظفيــن علــى رصــد َمواطــن الضعــف المحتملــة أو مجــاالت الخطــر فــي عملياتهــم اليوميــة
فــي مــا يتصــل باالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين.
 .6جمــع مدخــات الموظفيــن وردود فعلهــم التــي يمكــن أن تســاعد الشــركة على تحديث وتحســين سياســاتها
وإجراءاتهــا المرتبطــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا.

ما يجب القيام به
 .1تقديــم التدريــب األولــي والمتكــرر للموظفيــن حــول منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي
لهمــا.

المبيــن
شــرح تعريــف االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ومفهومهمــا وخصائصهمــا علــى النحــو
ّ
19
بشــكل خــاص فــي النشــرة الثالثــة عشــر لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لعــام .2003

قانوني ا
إيضــاح أنّ "االنتف ــاع" م ــن االس ــتغالل الجنس ــي يش ــمل اس ــتخدام البغاي ــا ،س ــواء كان البغ ــاء
ً
20
ف ــي منطق ــة العملي ــات أو ال.
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أيضا :معايير المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/الجمعية األمريكية لألمن الصناعي للشركات األمنية الخاصة
انظر ً
() ،)ANSI/ASIS PSC.1-2012 (R2017القسم ( 9.3الكفاءة والتدريب والوعي)؛ ومعايير المنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ( ،18788:2015(E) (ISOالملحق ( A.7.2الكفاءة).
إن بروز اختالف في القوة أو الثقة بين الناجي والجاني ودوافع
يختلف االستغالل الجنسي عن االنتهاك الجنسي .إذ ّ
فعل أو كان مجرد محاولة .أما
دائما ما تكون موجودةً في حاالت االستغالل الجنسي ،سواء حدث االستغالل
الربح
ً
ً
إن مجرد التهديد بفعل جنسي قسري ،إذا
حاالت االنتهاك الجنسي ،فال تنطوي بالضرورة على التعدي البدني بالقوة؛ إذ ّ
ً
انتهاكا.
كافيا ليشكل
تم في سياق ظروف غير متكافئة أو قسريةُ ،يعد
ً
غالبا ما يكونون في موقع ضعف أو
الجنسية
الخدمات
مون
يقد
أن البغاء ال يزال
قائما ّ
والحجة هنا هي ّ
ً
ألن من ّ
ً
يفتقدون إلى الخيارات االقتصادية أو يشعرون ّأنهم مرغمون على ممارسة الجنس للبقاء على قيد الحياة .وفي حين
أن ال
يقدمون الخدمات الجنسية ،يجدر بها الحرص على ّ
تقيم الحالة الفعلية لألشخاص الذين ّ
ّأنه ال يمكن للشركة أن ّ
سلوك الشركة وال سلوك موظفيها ُيفاقم ضعف األشخاص الذين يتفاعلون معهم.

9

التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

وصف عوامل الخطر والديناميكيات التي تكمن خلف حدوث االستغالل واالنتهاك الجنسيين.

21

إظهــار تأثيــر االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين علــى الناجيــن  22ولمــاذا يصعــب عليهــم فــي غالــب
23
األوقــات اإلبــاغ عــن االنتهــاكات التــي عانَ ــوا منهــا.
التشــديد علــى الضــرر الــذي يمكــن أن يترتــب علــى الشــركة نتيجــة أعمــال االســتغالل واالنتهــاك
24
الجنســيين التــي يرتكبهــا الموظفــون.
التأكيــد علــى حظــر الشــركة االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين وعلــى معاييــر الســلوك التــي ُيتوقــع
المبيــن فــي مدونــة ســلوك الشــركة والقوانيــن الوطنيــة
مــن الموظفيــن احترامهــا علــى النحــو
ّ
والدوليــة ذات الصلــة.
وصــف اإلجــراءات التأديبيــة التــي يمكــن فرضهــا علــى الموظفيــن الذيــن تثبــت إدانتهــم بانتهــاك
25
معاييــر الســلوك المتصلــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا.
شــرح اآلليــات المتوفــرة لإلبــاغ عــن حــاالت االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين وحمايــة الناجيــن
26
والمشــتكين والشــهود.
 .2تقديــم تدريــب خــاص للمــدراء حــول كيفيــة تطبيــق سياســات وإجــراءات منــع االســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين والتصــدي لهمــا وحــول مســؤولياتهم المتمثلــة بإنشــاء بيئــة تمنــع حــوادث االســتغالل
واالنتهــاك الجنســيين وتتصــدى لهــا .وبعــد التدريــب ،يجــدر بالمــدراء أن يصبحــوا قادريــن علــى:
يحســن رصــد هــذه
تنبــه إلــى حــوادث االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين بمــا
ّ
تمييــز العالمــات التــي ّ
الحــاالت واإلبــاغ عنهــا.
إدارة إفادات وشكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين بالشكل المالئم.
 .3تكييف مضمون التدريب مع بيئة العمل ،من أجل تحسين كفاءته ،بما يراعي:
عوامــل خطــر االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين المحليــة حســبما تــم تحديــده فــي تقييــم مخاطــر
العمــل.
الممارسات والتوقعات الثقافية لدى كال المجتمعات المحلية ومن يحضرون التدريب.
 .4التفكيــر فــي التمــاس الدعــم مــن خبــراء متخصصيــن أو منظمــات المجتمــع المدني المحليــة القادرة
علــى تقديــم خبراتهــا فــي مجــال منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا والمســاعدة
فــي تطويــر مــواد تدريبيــة وتقديــم الــدورات التدريبيــة.
 .5دعــوة مديــر رفيــع المســتوى الفتتــاح الــدورة التدريبيــة واختتامهــا للتأكيــد علــى التــزام الشــركة بمنــع
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا.
 .6اللجوء إلى مزيد من األدوات والوثائق من أجل زيادة وعي الموظفين ،مثل:
عرض مدونة سلوك الشركة في المكاتب.
اســتخدام الملصقــات والمنشــورات وبطاقــات التوعيــة لتعزيــز معاييــر الســلوك وشــرح كيفيــة
اإلبــاغ عــن حــوادث االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والمخــاوف المرتبطــة بهــا.
وض ــع مس ــائل من ــع االس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين والتص ــدي لهم ــا عل ــى ج ــدول أعم ــال
اجتماعــات الموظفيــن ومناقشــات المجموعــات.
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24
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شمل أوجه عدم تكافؤ القوى وانعدام المساواة على أساس النوع االجتماعي المتواجدة في كل مجتمع وبيئة عمل.
تشمل اآلثار النفسية والجسدية واالجتماعية.
تشمل األسباب :الخوف من القصاص؛ الخزي؛ الخوف من العواقب االجتماعية أو خسارة السمعة؛ الفقر أو االعتماد
االقتصادي؛ غياب الثقة في اآلليات المتوافرة واالفتقار إلى المعلومات عنها؛ الخضوع للعادات أو الممارسات المحلية
تشجع اإلبالغ عنهما وغيرها.
التي تتغاضى عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين أو ال
ّ
قد تكون األضرار ذات صلة بالسمعة أو ذات طبيعة تشغيلية أو مالية أو طبيعية.
قد تشمل اإلجراءات التأديبية الخاصة بالشركة والمحاكمة الجنائية.
مثل آليات الشكاوى وبرامج مساعدة الناجين والتعويض عليهم واإلجراءات المتصلة بالمبلغين عن المخالفات
وسياسات حماية الضحايا والشهود من االنتقام.

المب ــادئ التوجيهي ــة .تحدي ــد مخاطر االس ــتغالل واالنتهاك الجنس ــيين ومواجهتهم ــا قبل بدء كل عملية.
تقــع علــى عاتــق الشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة مســؤولية
وإقــرارا بالمخاطــر التــي يفرضهــا االســتغالل واالنتهــاك
ممارســة العنايــة الواجبــة لــدى تقديــم خدماتهــا.
ً
الجنســيين وبالتــزام الشــركات بالعمــل بأعلــى المعاييــر وبــأن العمــاء يطلبــون بشــكل متزايــد مــن الشــركات
تبنــي الضمانــات الكافيــة لمنــع هــذه األنــواع مــن االنتهــاك ،يجــدر بالشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة
بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة تقييــم مخاطــر ومخــاوف االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين بعنايــة قبــل
كل عمليــة مــن خــال إجــراء تحاليــل مســتقلة ومشــاورات مــع عمالئهــا .وفــي خــال تقييمــات المخاطــر
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تجريهــا الشــركات لعملياتهــا ،يجــدر بهــا رصــد عوامل االســتغالل واالنتهاك
الجنســيين المحتملــة الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تعـ ّـرض تطبيــق العقــد للخطــر واســتحداث التدابيــر التــي
مــن شــأنها التصــدي للمخاطــر التــي تــم رصدهــا.

 .7تصميم العمليات وتقييم المخاطر

 .7تصميم العمليات وتقييم المخاطر

ضل الممارسات
ّ
تتمثــل إحــدى الممارســات الجيــدة التــي رصدتهــا الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة فــي خــال
ـن الليليــة.
ـ
نوباته
ـي
ـ
ف
ـات
ـ
للحارس
ـاب
ـ
الب
ـى
ـ
إل
ـاب
ـ
الب
ـن
ـ
م
ـل
ـ
النق
ـات
ـ
خدم
ـم
ـ
تقدي
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
الميداني
ـات
ـ
البعث
ّ

ما يجب القيام به
 .1إجراء تقييمات لمخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين من أجل تحديد:
عوامل خطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين الخاصة ببيئة العمل.

27

أي عوامل خطر استغالل وانتهاك جنسيين داخلية وخارجية محددة مرتبطة بالعملية.

28

ـبقا
احتمــال حــدوث االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ومســتوى الخطــر علــى مقيــاس محــدد مسـ ً
جــدا").
(أي "ال يذكــر ،منخفــض ،متوســط ،مرتفــع ،مرتفــع ً
َمن األكثر عرضة لخطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين في سياق العملية.

29

اآلثار التي من المحتمل للناجين من االستغالل واالنتهاك الجنسيين اختبارها.

30

أي أنــواع مــن المســاعدة مــن المحتمــل أن يحتــاج إليهــا الناجــون مــن االســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين ومــا هــي الخدمــات المتوافــرة للعمليــة.
جودة مثل هذه الخدمات وإمكانية الحصول عليها.
فعالية تدابير تخفيف المخاطر المتوافرة والحاجة إلى تكييفها أو اعتماد تدابير إضافية.

ً
ـؤولة عــن اعتمــاد تدابيــر التخفيــف مــن المخاطــر واإلشــراف عليهــا
أي موظفيــن أو إدارة تُ عـ ّـد مسـ
فــي مجــرى العمليــة.

اإلطار الزمني العتماد تدابير تخفيف المخاطر.

ً
مقبولة.
ما إذا كانت المخاطر المتبقية
.2
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28

29
30
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التفكي ــر ف ــي التم ــاس الدع ــم م ــن منظم ــات المجتم ــع المدن ــي المحلية م ــن أجل تحدي ــد المخاطر
وتقيي ــم م ــا إذا كان ــت تدابي ــر تخفي ــف المخاط ــر المعتم ــدة فعال ـ ًـة ومالئم ـ ًـة ف ــي الس ــياق المحل ــي.
يمكن أن تشمل عدم تكافؤ قوى وانعدام مساواة كبيرين على أساس النوع االجتماعي في المجتمع المحلي أو ضعف
مثل.
أطر المساءلة أو ثقافة ُيفلت فيها مرتكبو االستغالل واالنتهاك الجنسيين من العقاب
ً
مثل في البيئات المعقدة وغير اآلمنة بشكل خاص أو في
يمكن لمخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين أن يرتفعا
ً
نسبيا أو حيث ينفصل الموظفون عن عائالتهم لفترات
عتبر الموظفون غير خاضعين لإلشراف
ً
المواقع النائية حيث ُي َ
طويلة.
مثل.
الضعفاء
أو
المهمشين
المحلية
المجتمعات
وأعضاء
واألطفال
الموظفات
أعلى
ا
خطر
يواجه
من
يشمل
ً
ً
ألنها تختلف من موقع إلى آخر.
اهتمام خاص لآلثار االجتماعية ّ
يجب إيالء
ٍ
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التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

 .8االتفاقيات مع الشركاء والمتعاقدين من الباطن
المبــادئ التوجيهيــة .قبــل بــدء كل عمليــة ،يجــب تقييــم قــدرة الشــركاء والمتعاقديــن مــن الباطــن
عل ــى االمتث ــال لمعايي ــر س ــلوك من ــع االس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين والتص ــدي لهم ــا والطل ــب م ــن
ً
صراحــة بهــذه المعاييــر ومراقبــة امتثالهــم.
الشــركاء والمتعاقديــن مــن الباطــن االلتــزام
تعمــل الشــركات األمنيــة الخاصــة فــي بعــض األحيــان مــن خــال متعاقديــن مــن الباطــن أو اتفاقيات شــراكة
مــع شــركات أمنيــة أخــرى .قبــل أن تبــدأ مثــل هــذه العمليــات ولضمــان تنفيذهــا علــى نحـ ٍـو مســؤول ،يجــدر
بالشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة تقييــم مــدى قــدرة شــركائها أو
المتعاقديــن معهــا مــن الباطــن علــى االمتثــال لمعاييــر الســلوك الــواردة فــي المدونــة وفــي مدونــة ســلوك
الشركة.
وينبغي أن ُي َ
طل ب من الشركاء والمتعاقدين من الباطن االمتثال لهذه المعايير بموجب العقد.

31

المدونة

الموقعـــة علـــى تـــوخي العنايـــة الواجبـــة فــي اختيـــار جميـــع المتعاقـــدين
 - ٥٠تحــرص الـــشركات
ّ
قدمــي الخدمــات األمنيــة والتحقــق األولــي مــن أهليتهــم والمراقبــة
مـــن الباطــن مــن ُم ّ
ا لد ا ئمة أل نشــطتهم .
الموق عـة علـى موظفيهـا وجميـع
 - ٥١وفقـا للمبـدأ  13مـن هـذه المدونـة ،تـشترط الـشركات
ّ
المتعاقـ ــدين معهـ ــا مـ ــن البـ ــاطن وأي أطـ ــراف أخـ ــرى مـ ــن ُم قـ ـ ّـدمي الخـ ــدمات األمنيـة بموجـب
عقـ ــد احتـ ــرام المبـ ــادئ الـ ــواردة في هـذه المدونـة والمعـ ــايير المنبثقـة عنـها [.]...

أن جميــع األشــخاص أو الجهــات الموظفــة لتقديــم خدمــات أمنيــة،
يكمــن الهــدف هنــا فــي الحــرص علــى ّ
ســواء كانــت تعمــل لصالــح شــركة عضــو فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة أو ال،
تُ ــدرك متطلبــات منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا وتتحلــى بالتدريــب والتجهيــز
الكافييــن الحتــرام المعاييــر ذات الصلــة.

ما يجب القيام به
المرجــح للشــركاء أو المتعاقديــن مــن الباطــن االمتثــال
 .1قبــل العمليــة ،يجــب تقييــم مــا إذا كان مــن
ّ
لمعاييــر ســلوك منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا .والبحــث فــي:
فعاليــة نظــام اإلدارة الداخليــة للنظيــر المعنــي مــن حيــث منــع حــوادث االســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين والتصــدي لهمــا .والتحقــق بشــكل خــاص ممــا إذا كانــت الشــركة تتبنــى أو تطبــق مدونــة
ّ
ً
صراحــة االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ومــا إذا كانــت سياســاتها
تحظــر
ســلوك خاصــة بهــا
وإجراءاتهــا الداخليــة تتصــدى لالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين كمــا توصــي بــه هــذه المبــادئ
التوجيهيــة.
الســجل الســابق للشــريك أو المتعاقــد مــن الباطــن مــن حيــث حــاالت االســتغالل واالنتهــاك
منعــا لتكرارهــا.
ردا علــى الحــوادث
ً
الجنســيين واإلجــراءات التــي اعتمادهــا ً

جــودة ووتيــرة التدريــب علــى منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا الــذي يقدمــه
الشــريك أو المتعاقــد مــن الباطــن لموظفيــه.
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أيضا :معايير المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/الجمعية األمريكية لألمن الصناعي للشركات األمنية الخاصة
انظر ً
(( ،)ANSI/ASIS PSC.1-2012 (R2017القسم ( 8.3االستعانة بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن)؛ ومعايير المنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ( ،18788:2015(E) (ISOالقسم ( 7.1.2.4االستعانة بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن).

إذا كانــت مدونــة ســلوك الشــريك أو المتعاقــد مــن الباطــن ال تشــير إلــى منع االســتغالل واالنتهاك
الجنســيين والتصــدي لهمــا أو ال تفعــل ذلــك علــى النحــو الكافــي ،يجــب البحــث فــي إدراج إشــارات
لمدونــة ســلوك شــركتك أو سياســتها حــول منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهما
والطلــب مــن الشــريك أو المتعاقــد مــن الباطــن التوقيــع علــى تصريــح يوضــح أنّ ــه يــدرك معاييــر
الســلوك المتوقعــة منــه ويلتــزم باالمتثــال لهــا.
حيــث يلــزم موظفــي الشــريك أو المتعاقــد مــن الباطــن المزيــد مــن التدريــب علــى منــع االســتغالل
واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ،يجــب توضيــح كيــف ومتــى ســيتم تقديــم هــذا التدريــب.

32

التحديــد بمصطلحــات واضحــة كيــف ســتتم إدارة الشــكاوى عــن أعمــال االســتغالل واالنتهــاك
33
الجنســيين التــي قــد يرتكبهــا موظفــو الشــريك أو المتعاقــد مــن الباطــن.
تحديــد العقوبــات التــي قــد تُ فــرض علــى انتهــاكات معاييــر ســلوك منــع االســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين والتصــدي لهمــا ،ســواء علــى مرتكبــي االنتهــاكات نفســهم أو ربمــا علــى الشــريك أو
المتعاقــد مــن الباطــن.

 .8االتفاقيات مع الشركاء والمتعاقدين من الباطن

 .2إدراج بنــود حــول منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا فــي االتفاقيــات مــع
الشــركاء والمتعاقديــن مــن الباطــن واعتبــار صالحيــة العقــد مشــروطة بقبولهــم هــذه البنــود.

 .3مراقب ــة تطبي ــق بن ــود من ــع االس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين والتص ــدي لهم ــا ال ــواردة ف ــي
العق ــد باس ــتمرار واتخ ــاذ التدابي ــر الالزم ــة لمعالج ــة أي أوج ــه قص ــور ق ــد يت ــم رصده ــا م ــن دون
تأخيــر.
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مثل تنظيم دورات تدريبية لموظفي الشركتين كلتيهما؛ أو يمكن أن ُي َ
طلب من الشريك أو المتعاقد من الباطن
يمكن
ً
تنظيم المزيد من الجلسات التدريبية لموظفيه حول منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما.
توضيح ما إذا كان سيتم التعامل مع شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين من خالل آلية ّ
تظلم الشركة ()CGM
وإال يجب توضيح كيف سيتم التنسيق ما بين آليات ّ
تظلم مختلف الشركات.
الخاصة بالمتعاقد الرئيسيّ .
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التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

 .9شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحقيق فيها
نهج ــا لش ــكاوى االس ــتغالل واالنته ــاك الجنس ــيين يرك ــز عل ــى الناجي ــن واب ــاغ
المب ــادئ التوجيهي ــة .تبن ــي
ً
الس ــلطات المختص ــة ع ــن ح ــاالت العن ــف الجنس ــي.
حتــى عندمــا تعتمــد شــركة معينــة سياسـ ًـة شـ ً
ـاملة لمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا
وتنفذهــا وتتقيــد بالمعاييــر الدوليــة والتزاماتهــا بموجــب القانــون الوطنــي المعمــول بــه ،قــد تقــع حــوادث
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين فــي الشــركة عينهــا أو فــي عملياتهــا .تشــكل آليــة التظلــم الخاصــة
بالشــركة األداة الرئيســية لجمــع مزاعــم االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين مــن خــال الشــكاوى التــي يقدمها
موظفــو الشــركة أو أطــراف ثالثــة (مــن أفــراد وجماعــات وعمــاء وســلطات مدنيــة أو عســكرية ومورديــن
34
ونقابــات مهنيــة ومنظمــات غيــر حكوميــة وغيرهــا).
تتميــز عــن ســواها بأنّ هــا معقــدة وشــخصية ،يجــب
أن شــكاوى االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
ونظـ ًـرا إلــى ّ
ّ
ّ
أن آليــات التظلــم
أن تتأكــد الشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة مــن ّ
الخاصــة بهــا تتخــذ التدابيــر الالزمــة للتعامــل مــع أنــواع المزاعــم هــذه.
مقابلة مع شركة أمنية خاص ة
ـي هــذا الجانــب [أي االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين] صراحـ ًـة
يجــب علــى الشــركات األمنيــة الخاصــة "أن تغطـ َ
فــي آليــات التظلــم الخاصــة بهــا".

ومــن المهــم بوجــه خــاص اعتمــاد نهـ ٍـج قائــم علــى الناجيــن .فيجــب هنــا أن يتمثــل الهــدف بحمايــة الشــخص
تجنــب
ـؤدي عمليــة التظلــم إلــى تفاقــم صدمتــه ،إذا كان باإلمــكان ّ
أال تـ َ
الــذي عانــى مــن االنتهــاك والتأكــد مــن ّ
ذلــك 35.ويجــب أن يبقــى هــذا الهــدف ثابتً ــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة اإلبــاغ عــن الشــكاوى وتقييمهــا.
بروتوكول األمم المتحدة بشأن مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي تتضمن شركاء
تنفيذ ،الفقرة 5
تسترشــد األمــم المتحــدة فــي ســعيها لمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين واالســتجابة إليهمــا بنهــج قائــم
علــى مصلحــة الضحايــا ،حيــث يجــري إبــاغ الضحيــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار ويشــارك /تشــارك فيهــا ،ويتســنى
له/لهــا تقديــم الموافقــة علــى االســتخدام المحتمــل للمعلومــات الخاصــة به/بهــا والكشــف عنهــا.
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يركز هذا الدليل على العناصر ذات الصلة بشكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين .لمزيد من المعلومات بشأن كيفية
إنشاء آليات ّ
تظلم للشركات وصونها بشكل فعال ،انظر في الرابطة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية" ،دليل:
ّ
ً
فعالة" (Manual: Developing and
حلوال
وتوفر
منها
االستفادة
يمكن
للشركات
عادلة
م
تظل
آليات
وضع وتشغيل
ً
،)operating fair and accessible company grievance mechanisms that offer effective remedies
والرابطة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية" ،اإلرشادات التفسيرية :وضع وتشغيل آليات ّ
تظلم عادلة للشركات
ً
فعالة"Interpretative Guidance Developing and operating fair and( :
حلوال
يمكن االستفادة منها وتوفر
ً
 .)accessible company grievance mechanisms that offer effective remediesعلى الرابط:
.https://icoca.ch/en/guidance
لمزيد من المعلومات حول النهج القائم على الناجين ،انظر مركز المعارف اإللكتروني العالمي إلنهاء العنف ضد المرأة
والطفلة ( )Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girlsفي هيئة األمم المتحدة
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( )UN Womenعلى الرابطhttp://www.endvawnow.org/en/ :
.articles/652-survivor-centred-approach.html

 .1اعتماد نهج قائم على الناجين عبر:
إعطاء األولوية لحقوق الناجين واحتياجاتهم ورغباتهم.

36

احترام خصوصية الناجين وحاجتهم للسرية.
إبقــاء الناجيــن علــى اطــاع دائــم بشــكل اســتباقي بشــأن حالــة التحقيــق الــذي تجريــه الشــركة ومــا
يتصــل بذلــك مــن جهــود مبذولــة لمعالجــة الشــكوى التــي تقدمــوا بهــا.
السماح للناجين بتوفير المدخالت.
 .2مراعاة خطورة االستغالل واالنتهاك الجنسيين وطبيعتهما عند تعيين فريق التحقيق.

37

محقق ْيــن اثنيــن علــى األقــل تلقيــا تدريبــات خاصــة فــي
التأكــد مــن أن فريــق التحقيــق يضــم
َ
التحقيــق باالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ولديهمــا فهــم دقيــق حــول بيئــة العمــل التــي حــدث
38
فيهــا االنتهــاك المزعــوم.
نحو عميق وجعلهم يثقون بهم.
تعيين محققين يمكنهم التعامل مع الناجين على ٍ

39

تعيين محقق واحد على األقل مستقل عن سلسلة رفع التقارير المباشرة.

 .9شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحقيق فيها

ما يجب القيام به

ـؤوال عــن اإلشــراف علــى حســن ســير التحقيــق واتخــاذ
تعييــن مديــر واحــد علــى األقــل يكــون مسـ ً
القــرارات االســتراتيجية وإعــداد التقاريــر (علــى أســاس "الحاجــة إلــى المعرفــة") لقيــادة الشــركة.

40

 .3تصميم تحقيق يرتكز على القيم فيكون:

41

البت فيه على الفور.
سريعا .يجب أن يبدأ التحقيق فور استالم الشكوى وأن يتم
ّ
ً

ويقيمها بطريقة حسنة التخطيط ودقيقة وكاملة.
شامال .يجب أن يجمع التحقيق معلومات
ً
ّ

وبعيــدا عــن التحيــز أو المصالــح
ومســتقل
موضوعي ــا
محايــدا .يجــب أن يكــون التحقيــق
ً
ً
ً
ً
الشــخصية.
ً
موثقــا .يجــب توثيــق عمليــة التحقيــق واألدلــة التــي ُجمعــت واالســتنتاجات التــي جــرى التوصــل
إليهــا جميعهــا.

36

37

38
39

40

41
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أيضا ،اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (" ،)IASCإجراءات التشغيل الموحدة العالمية بشأن التعاون بين
انظر ً
الوكاالت في آليات الشكاوى المجتمعية" (Global Standard Operating Procedures on
)inter-agency cooperation in community-based complaint mechanisms
( ،)2016ص 18 .على الرابطhttps://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected- :
.populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
حول تعيين فريق التحقيق ،انظر المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية (" ،)ICVAمبادئ توجيهية لبناء منظمات أكثر ً
أمانا:
تلقي مزاعم االنتهاك واالستغالل والتحقيق فيها من قبل عاملين في المجال اإلنساني"( (�Building Safer Organisa
tions Guidelines: Receiving and Investigating Allegations of Abuse and Exploitation by Humanitari ،)an Workersص 16 .و .17على الرابطhttps://reliefweb.int/report/world/building-safer- :
.organisations-guidelines-receiving-and-investigating-allegations-abuse
تتوفر هذه المهارات داخل الشركة.
التفكير في تعيين أطراف خارجية إذا لم
ّ
ً
يمكن أن يحمل كال النوع االجتماعي والعمر أهمية .فحيث توجد اختالفات جوهرية في المعاملة والتصور االجتماعي
بين النساء والرجال على سبيل المثال ،ينبغي تعيين محققين يستوفون تفضيالت الناجي من حيث النوع االجتماعي.
وألسباب مماثلة ،قد ينبغي مراعاة العمر لدى تعيين المحققين.
يشمل ذلك تعزيز المدير التزام الشركة وحرصه على أن القضية تُ
المعين أن
للشخص
ويمكن
الجد.
محمل
على
ؤخذ
َّ
يكون المسؤول عن التظلم إذا استوفى/استوفت متطلبات الدور.
أيضا :فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالحماية من االستغالل واالنتهاك
انظر ً
الجنسيين (Inter-Agency Standing Committee Task Force on Protection from Sexual Exploitation and
" ،)Abuseنماذج إجراءات الشكاوى والتحقيق وإرشادات حول االنتهاك واالستغالل الجنسيين" (Model Complaints
)and Investigation Procedures and Guidance Related to Sexual Abuse and Sexual Exploitation
) ،(2004ص .31 .على الرابطhttp://www.pseataskforce.org/uploads/tools/modelcomplaintsand :
.investigationproceduresandguidancerelatedtoseadraft_iasctaskforceonpsea_english.pdf
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التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

آمنً ــا .يجــب أن يضمــن التحقيــق الســرية وأن يحــدد المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا صاحــب
أيضــا وأن يعتمــد التدابيــر المناســبة لتوفيــر الحمايــة
الشــكوى والشــهود وعائالتهــم وممتلكاتهــم ً
42
لهــم ومنــع تعرضهــم لالنتقــام بمــا يتماشــى مــع إجــراءات التظلــم الخاصــة بالشــركة.
 .4اتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة ضد الجاني في حال ثبوت الشكوى.

43

 .5إبــاغ الســلطات المختصــة عــن جميــع حــاالت العنــف الجنســي كمــا تنــص الفقــرة  38مــن المدونــة،
المبيــن فــي القســم  3.1.4مــن إرشــادات الرابطــة المعنيــة بمدونــة
ـاء علــى رغبــة الناجــي والتقييــم
َ
بنـ ً
44
قواعــد الســلوك الدوليــة حــول آليــات تظلــم الشــركات.
 .6التحقيــق فــي األســباب الكامنــة خلــف االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين وتقييــم مــا إذا كانــت
الحاجــة تدعــو إلــى اعتمــاد تدابيــر إضافيــة لتخفيــف المخاطــر ومنــع تكرارهــا.
مقابلة مع شركة أمنية خاص ة
"فــي الحقيقــةُ ،يعـ ّـد القســم األكبــر مــن هــذا النشــاط [أي االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين] إمــا غيــر قانونــي أو
ـن الشــركات تخفــق فــي إبــاغ الشــرطة بالقضايــا أو فــي اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة
ً
خرقــا لقانــون العمــل – لكـ ّ
المناســبة داخــل الشــركة".

42

43
44
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انظر القسم  3.2.2من الرابطة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية ،دليل :وضع وتشغيل آليات ّ
تظلم عادلة
ً
فعالة (Manual: Developing and operating fair and
حلوال
وتوفر
للشركات يمكن االستفادة منها
ّ
ً
 .)accessible company grievance mechanisms that offer effective remediesعلى الرابط:
.https://icoca.ch/en/guidance
انظر القسم  5من هذه المبادئ التوجيهية.
انظر الرابطة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية" ،دليل :وضع وتشغيل آليات ّ
تظلم عادلة للشركات يمكن
ً
فعالة" (Manual: Developing and operating fair and accessible company
حلوال
وتوفر
االستفادة منها
ّ
ً
 .)grievance mechanisms that offer effective remediesعلى الرابط.https://icoca.ch/en/guidance :

المب ــادئ التوجيهي ــة .التفكي ــر ف ــي تقدي ــم المس ــاعدة المناس ــبة للناجي ــن م ــن االس ــتغالل واالنته ــاك
الجنســيين لتخفيــف آثارهمــا الضــارة.

 .10مساعدة الناجين

 .10مساعدة الناجين

عندمــا يتــم اإلبــاغ عــن احتمــال حــدوث عمــل اســتغالل وانتهــاك جنســيين عبر آليــة التظلم الخاصة بالشــركة
أو أي وســيلة إبــاغ رســمية أو غيــر رســمية أخــرى ،يجــب أن تمنــح الشــركات األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة
بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة األولويــة الحتياجــات الناجــي والنظــر فــي تقديــم الدعــم والمســاعدة
الضرورييــن للتخفيــف مــن آثــار االنتهــاكات المزعومــة عليــه .وكمــا ذكرنــا أعــاه ،يجــدر أن تكــون الشــركات
األعضــاء فــي الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة قــد حــددت االحتياجــات المحتملــة للناجيــن
والخدمــات المتاحــة للتصــدي لحــوادث االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين فــي خــال مرحلــة تصميــم
ً
خططــا واســتراتيجيات
عملياتهــا 45.فمــن شــأن عمليــة رســم المعالــم هــذه أن ترشــد الشــركات عندمــا تضــع
لمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا.
مفهومــا أوســع مــن مفهــوم "الحـ ّـل" .إذ يرتبــط الحــل
ولغــرض هــذه المبــادئ التوجيهيــة ،تعــد "المســاعدة"
ً
بتســوية الشــكوى ،بينمــا تشــير كلمــة "المســاعدة" إلــى أي شــكل مــن أشــكال الدعــم الــذي قــد يحتاجــه
الناجــي نتيجــة االنتهــاك الــذي تعـ ّـرض لــه .ومــن هــذا المنطلــق ،تشــمل مســاعدة الناجــي كال المســاعدة
معــا .تلبــي المســاعدة الفوريــة االحتياجــات العاجلــة بعــد االنتهــاك المزعــوم ،وهــي
الفوريــة وطويلــة األجــل ً
تســبق بطبيعتهــا تســوية أي ادعــاء أو شــكوى .وتعالــج المســاعدة طويلــة األجــل مــن ناحيــة أخــرى العواقــب
ـزءا مــن الحــل
طويلــة األمــد لـــاستغالل واالنتهــاك الجنســيين بعــد ثبــوت صحــة المزاعــم ،وقــد تشــكل جـ ً
المقـ َّـدم كتســوية للشــكوى.

ما يجب القيام به
 .1التفكيــر فــي تقديــم كل مــن المســاعدة الفوريــة وطويلــة األجــل للناجيــن من االســتغالل واالنتهاك
الجنســيين ،بمــا فــي ذلــك:
جنسيا.
المساعدة الطبية ،وخاصة لعالج اإلصابات والوقاية من األمراض المنقولة
ً

46

الدعم النفسي ،لمعالجة آثار االستغالل واالنتهاك الجنسيين في الصحة العقلية.

47

المســاعدة فــي مجــال الســامة ،لحمايــة الناجيــن مــن االنتقــام أو العواقــب االجتماعيــة الناجمــة
عــن اإلبــاغ عــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين.
المساعدة المادية.

48

الدعــم القانونــي ،إلبــاغ الناجيــن بحقوقهــم وتقديــم المشــورة لهــم بشــأن اآلليــات المتاحــة
للحصــول علــى الحلــول ومســاعدتهم علــى اســتخدام هــذه اآلليــات.
 .2تصميــم اســتراتيجيات المســاعدة لتلبيــة احتياجــات الناجيــن المحــددة ورغباتهــم
ومصالحهــم الفضلــى ،مــع مراعــاة أوضاعهــم الشــخصية كمــا وعمرهــم ونوعهــم االجتماعــي
وعرقهــم وثقافتهــم.
 .3احتــرام حقــوق الناجيــن فــي البقــاء علــى ّ
اطــاع والمعاملــة الكريمــة والمشــاركة فــي كل مرحلــة مــن
مراحــل عمليــة تقديــم المســاعدة.
ً
ً
وفعالــة مــن أجــل تحســين الدعــم فــي
مناســبة
المقدمــة
 .4تقييــم مــا إذا كانــت المســاعدة
َ
المســتقبل.
45
46

47
48

17

انظر القسم  7من هذه المبادئ التوجيهية.
ألن معظم العالجات غير فعالة إذا لم تُ َ
عط في غضون
فورا بعد وقوع االنتهاك الجنسي ّ
يجب تقديم المساعدة الطبية ً
ً
ساعة.
72
يمكن أن تشمل :االكتئاب أو القلق أو اضطراب الكرب التالي للرضح أو الخوف أو الشعور بالذنب أو الخجل.
يمكن أن تشمل :الدعم المالي الطارئ أو تأمين المأوى أو الملبس أو الطعام.
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التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

 .11الخاتمة
يمثــل خطــر االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين مصــدر قلــق كبيـ ًـرا للعمــاء الذيــن يتعاقــدون مــع شــركات
أمنيــة خاصــة وكذلــك للشــركات األمنيــة ذاتهــا والجهــات المنــوط بهــا اإلشــراف علــى االمتثــال لمعاييــر
الســلوك مثــل الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة.
عنــد انضمــام الشــركات إلــى الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة ،تتعهــد هــذه الشــركات
باالمتثــال لمتطلبــات المدونــة واإلجــراءات المتعلقــة بتقييــم األداء واالمتثــال .وفــي حــال عــدم امتثالهــا،
49
تنـ ّـص هــذه اإلجــراءات علــى إمكانيــة إحالتهــا إلــى مجلــس اإلدارة وبــدء إجــراءات تعليــق عملهــا كحــل أخيــر.
توفــر هــذه المبــادئ التوجيهيــة إطـ ًـارا للتنفيــذ الفعــال لاللتزامــات الناشــئة عــن الفقــرة  38مــن مدونــة قواعــد
ّ
ـؤدي دور "وثيقـ ًـة حيــة" يمكــن تحديثهــا أو توســيعها فــي المســتقبل.
الســلوك الدوليــة .وتهــدف إلــى أن تـ َ
ترحــب الرابطــة بتعليقــات الشــركات األعضــاء أو غيرهــا مــن الجهــات المعنيــة التــي قــد تعــزز الجهــود المبذولة
لمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا .وفــي غضــون ذلــك ،ســتواصل الرابطــة المعنيــة
بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة التعامــل مــع الشــركات األعضــاء وســتقدم الدعــم أو المشــورة لهــا عنــد
الضــرورة لمســاعدتها علــى تحســين أدائهــا بمــا فــي ذلــك منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي
50
لهمــا.

49

50
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انظر القسمين السابع والثامن من الرابطة المعنية بمدونة قواعد السلوك الدولية"" ،إجراءات رفع تقارير األداء واالمتثال
ومراقبتهما وتقييمهما بموجب الماد ة Procedures for Reporting, Monitoring and Assessing Per�( "12
 .)formance and Compliance under Article 12على الرابطhttps://icoca.ch/sites/default/files/uploads/ :
.ICoCA-Procedures-Article-12-Monitoring.pdf
المرجع عينه ،القسم الرابع ،الفقرة أ.

شكر وتقدير

شكر وتقدير

ـن الرابط ــة المعني ــة بمدون ــة قواع ــد الس ــلوك الدولي ــة االمتن ــان للش ــركات األعض ــاء ومنظم ــات
تك ـ ّ
المجتم ــع المدن ــي والحكوم ــات كم ــا وغيره ــا م ــن الخب ــراء والجه ــات المعني ــة الت ــي س ــاهمت بش ــكل
كبي ــر ف ــي تطوي ــر ه ــذه المب ــادئ التوجيهي ــة .إل ــى ذل ــك ،ت ــم تحدي ــد الممارس ــات الفضل ــى والتوصي ــات
ّ
مكث فــة ومشــاورات وزيــارات ميدانيــة إلــى عمليــات
الــواردة فــي هــذه الوثيقــة مــن خــال أبحــاث
الشــركات األمنيــة الخاصــة.
وتعت ــرف الرابط ــة بالدع ــم الس ــخي ال ــذي تلقت ــه م ــن وزارة الخارجي ــة والكومنول ــث ف ــي حكوم ــة المملكة
المتح ــدة لتطوي ــر ه ــذا المش ــروع وتنفيذه.
كان الباح ــث الرئيس ــي ومؤل ــف ه ــذه المب ــادئ التوجيهي ــة دجوس ــيبي ش ــيروكو ()Giuseppe Scirocco
م ــن أمان ــة س ــر الرابط ــة المعني ــة بمدون ــة قواع ــد الس ــلوك الدولي ــة.
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السياسات واإلجراءات
تــم تطويــر سياســة خاصــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا أو تــم إدراج
المســألة فــي السياســات واإلجــراءات القائمــة.

تم تطوير خطة عمل لتنفيذ سياسة منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما.
تتم متابعة تنفيذ خطة العمل باستمرار.

يتم استعراض سياسة منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما بانتظام.
مدونات السلوك
ّ
ً
صراحة االستغالل واالنتهاك الجنسيين.
تحظر مدونة سلوك الشركة

تحــدد مدونــة ســلوك الشــركة معاييــر الســلوك ومســؤوليات الموظفيــن فــي مــا يخــص منــع
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا.
مدونة سلوك الشركة مترجمة إلى اللغة أو اللغات التي يفهمها الموظفون.

التوظيف وتقييم األداء والتأديب
تــم إدراج التركيــز علــى منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ضمــن عمليــة
التوظيــف.
تــم إدراج منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا ضمــن إجــراءات تقييــم األداء
الخاصة بالشــركة.
تم إعداد إجراءات تأديبية لالستغالل واالنتهاك الجنسيين وإطالع الموظفين عليها.

التدريب وزيادة الوعي
ومتكــررا حــول منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
أوليــا
تدريبــا
يتلقــى كل الموظفيــن
ً
ً
ً
و ا لتصد ي لهمــا .

مخصصــا حــول مســؤولياتهم المتعلقــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك
تدريبــا
يتلقــى المــدراء
ً
ً
الجنســيين والتصــدي لهمــا.

يتم تكييف مضمون التدريب بما يتالءم مع بيئة العمل.

تطــور الشــركة التدريــب حــول منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا
عندمــا
ّ
وتقدمــهّ ،
تفكــر فــي التمــاس الدعــم مــن خبــراء منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي
ّ
لهمــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

حيــث أمكــن ،يقــوم مديــر رفيــع المســتوى بافتتــاح الــدورات التدريبيــة حــول منــع االســتغالل
واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا واختتامهــا.
تســتخدم الشــركة باقـ ًـة مــن األدوات لضمــان ّ
اطــاع الموظفيــن علــى منــع االســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين والتصــدي لهمــا.

تصميم العمليات وتقييم المخاطر
تقييما لمخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين قبل كل عملية.
تجري الشركة
ً

عنــد الضــرورة ،تتبنــى الشــركة تدابيــر إضافيـ ًـة لتخفيــف مخاطــر االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
ومنعهمــا.
تبحــث الشــركة فــي التمــاس الدعــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لمســاعدتها علــى تحديــد
المخاطــر وتقييــم درجــة مالءمــة وكفــاءة التدابيــر التــي تتخذهــا لتخفيــف المخاطــر.
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اتفاقيات مع الشركاء والمتعاقدين من الباطن

ـودا حــول منــع االســتغالل واالنتهــاك
تتضمــن االتفاقيــات مــع الشــركاء والمتعاقديــن مــن الباطــن بنـ ً
الجنســيين والتصــدي لهمــا.

تراقــب الشــركة باســتمرار تنفيــذ بنــود منــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا الــواردة
فــي العقــود.

شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحقيق فيها
قائمــا علــى الناجيــن لــدى تلقــي شــكاوى االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
نهجــا
تتبنــى الشــركة ً
ً
والتحقيــق فيهــا.

تراعي الشركة خطورة االستغالل واالنتهاك الجنسيين وخصائصهما لدى تعيين فريق التحقيق.

ترتكــز عمليــة التحقيــق علــى قيــم معينــة ،فتتســم التحقيقــات بأنهــا ســريعة وشــاملة ومحايــدة
وموثقــة وآمنــة.
يتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية المالئمة بحق مرتكبي االستغالل واالنتهاك الجنسيين.

ـاء علــى رغبــات الناجيــن
يتــم اإلبــاغ عــن كل حــاالت العنــف الجنســي إلــى الســلطات المختصــة بنـ ً
وتقييــم يتوافــق مــع القســم  3.1.4مــن إرشــادات الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة
حــول آليــات تظلــم الشــركات.

تقيــم
يتــم التحقيــق فــي األســباب التــي تكمــن خلــف حــوادث االســتغالل واالنتهــاك الجنســيينّ .
التحقيقــات مــا إذا كان يتعيــن تبنــي تدابيــر إضافيــة لتخفيــف المخاطــر ومنــع تكرارهــا.

مساعدة الناجين
تفكــر الشــركة فــي تقديــم المســاعدة الفوريــة للناجيــن قبــل ثبــوت مزاعمهــم باالســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين.

تفكــر الشــركة فــي تقديــم مســاعدة أطــول مــدى للناجيــن الذيــن يتــم إثبــات مزاعمهــم باالســتغالل
واالنتهــاك الجنســيين.
يتم تصميم استراتيجيات المساعدة لتلبية احتياجات الناجي ورغباته وخيره.

تحتــرم الشــركة حقــوق الناجيــن مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين بالبقــاء علــى اطــاع
والمعاملــة الكريمــة والمشــاركة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة تقديــم المســاعدة.

تقي ــم الش ــركة م ــا إذا كان ــت المس ــاعدة الت ــي ت ــم تقديمه ــا مالئم ـ ًـة وفعال ـ ًـة بغ ــرض تحس ــين
ّ
المســاعدات فــي المســتقبل.
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مواقع إلكترونية
 الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين:)CHS Alliance( تحالــف المعيــار اإلنســاني األساســي
.)Protection from Sexual Exploitation and Abuse(
.https://www.chsalliance.org/what-we-do/psea
 إدارة العنــف الجنســي الحاصــل ضــد العامليــن فــي مجــال:)EISF( المنتــدى األوروبــي المشــترك بيــن األمــن
.)Managing Sexual Violence Against Aid Workers( تقديم المعونة
.https://www.eisf.eu/theme/managing-sexual-violence/
 بنــاء قــدرات المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى التصــدي لالســتغالل واالنتهــاك:)InterAction( انترأكشــن
.)Building NGO Capacity to Address Sexual Exploitation and Abuse( الجنســيين
.https://www.interaction.org/work/sea
 فرقــة العمــل المعنيــة بالحمايــة مــن االســتغالل:)IASC( اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
) بمجهــودTask Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse( واالنتهــاك الجنســيين
.فريقنــا الخــاص
.http://www.pseataskforce.org/en/
 فريــق العمــل المعنــي بالمســاءلة أمــام الســكان:)IASC( اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
Task Team on Accountability to( المتضرريــن والحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
.)Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including.protection-sexual-exploitation-and-abuse
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. منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين:األمم المتحدة
.https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
 معاييــر الســلوك:)United Nations Peacekeeping( عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام
.)Standards of Conduct(
.https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct
 "السياســة الدوليــة حــول الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين وحمايــة،)CARE( منظمــة كيــر
International Policy on Protection from Sexual Exploitation and Abuse and( "األطفــال
: علــى الرابــط.)2017 مايــو/) (أيارChild Protection
https://reliefweb.int/report/world/care-international-policy-protection-sexual-exploitation.and-abuse-and-child-protection

بحوث

 "التحــرش واالســتغالل واالنتهــاك الجنســي فــي ســياقات الطــوارئ – وحدة أساســية،)CARE( منظمــة كيــر
Sexual Harassment, Exploitation and Abuse in Emergency Contexts( "لتوجيــه الموظفيــن
: علــى الرابــط.)2005 أبريل/ –) (نيســانA Basic Module for Staff Orientation
https://reliefweb.int/report/world/sexual-harassment-exploitation-and-abuse-emergency.contexts-basic-module-staff
"كتيــب مرجعــي ســريع حــول تنفيــذ الحمايــة مــن
،)CHS Alliance( تحالــف المعيــار اإلنســاني األساســي
ّ
.)PSEA Implementation Quick Reference Handbook) (2017( "االستغالل واالنتهاك الجنسيين
:على الرابط
.https://www.chsalliance.org/files/files/PSEA%20Handbook.pdf
 مبادئ توجيهية: "النوع االجتماعــي واألمن:)EISF( المنتــدى األوروبــي المشــترك بيــن الــوكاالت حــول األمن
Gender and Security: Guidelines for( "لتعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي إدارة المخاطــر األمنيــة
: على الرابط.)2012 سبتمبر/) (أيلولMainstreaming Gender in Security Risk Management
https://www.eisf.eu/library/gender-and-security-guidelines-for-mainstreaming-gender-in.security-risk-management/
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Algorithm for( " "خوارزميــة إلدارة مــا بعــد االعتــداء علــى أرض الواقــع،)Humanitrain( هيومانيترايــن
: علــى الرابــط.)post-assault management in the field
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/20172219-/11/Humanitrain-2017-Algorithm-forPost-Assault-Management-in-the-Field-1.pdf.
Step-by-Step( " "دليــل مفصــل للتصــدي لالســتغالل واالنتهــاك الجنســيين،)InterAction( إنترأكشــن
: علــى الرابــط التالــي.)2010 يونيــو/) (حزيرانGuide to Addressing Sexual Exploitation and Abuse
h t t p s : / / w w w. i n t e r a c t i o n . o r g / d o c u m e n t s / i n t e r a c t i o n - g u i d e - t o - a d d re s s i n g .s e x u a l e x p l o i t a t i o n - a n d - a b u s e
 "دليــل أفضــل الممارســات – آليات الشــكاوى المجتمعية،)IASC( اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
Best Practice Guide – Inter Agency Community Based Complaint( "المشتركة بين الوكاالت
: علــى الرابط التالي.)2016 ســبتمبر/) (أيلولMechanisms
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including.protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
 "إجــراءات التشــغيل الموحــدة العالميــة بشــأن التعــاون،)IASC( اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
Global Standard Operating Procedures on( "بيــن الــوكاالت فــي آليــات الشــكاوى المجتمعيــة
ســبتمبر/) (أيلولinter-agency cooperation in community-based complaint mechanisms
: علــى الرابــط.)2016
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including.protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
 "المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المعاييــر األمنيــة،)IASC( اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
Guidelines to( "الدنيــا للعمــل المتعلقــة بمنــع االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين والتصــدي لهمــا
: علــى الرابــط.)2013 يونيــو/) (حزيرانImplement the Minimum Operating Standards for PSEA
https://interagencystandingcommittee.org/protection-sexual-exploitation-and-abuse/
.documents-public/guidelines-implement-minimum-operating
 "المعاييــر األمنيــة الدنيــا للعمــل – الحمايــة مــن،)IASC( اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
Minimum Operating Standards –( "االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين مــن جانــب موظفــي الشــركة
)) (كانــونProtection from Sexual Exploitation and Abuse by own Personnel (MOS-PSEA
: علــى الرابــط.)2016 ينايــر/الثاني
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including.protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1
 "منــع المخالفيــن مــن االســتفادة فــي نظــام المســاعدات،)IASC( اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
) (التنقيــحPreventing Transgressors Moving Through the Humanitarian System( "اإلنســانية
: علــى الرابــط.)2018 مايــو/ أيار،األول
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/session_1-_psea-sha-_
preventing_transgressors_moving_through_the_sector-31_may_2018-principals_
.meeting.pdf
فرقــة العمــل التابعــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت والمعنيــة بالحمايــة مــن االســتغالل
،)IASC Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse( واالنتهــاك الجنســيين
Model( ""نمــاذج إجــراءات الشــكاوى والتحقيــق وإرشــادات حــول االنتهــاك واالســتغالل الجنســيين
Complaints and Investigation Procedures and Guidance Related to Sexual Abuse and
: علــى الرابــط.)2004 مــارس/) (آذارSexual Exploitation
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/modelcomplaintsandinvestigationprocedure
.sandguidancerelatedtoseadraft_iasctaskforceonpsea_english.pdf
ّ  وضع وتشــغيل آليات: "دليــل،الرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة
تظلم عادلة للشــركات يمكن
ً
Manual: Developing and operating fair and accessible( "فعالــة
حلــوال
وتوفــر
االســتفادة منهــا
ّ
ً
) والرابطــة المعنيــة بمدونــة قواعــدcompany grievance mechanisms that offer effective remedies
ّ  وضع وتشــغيل آليات: "اإلرشــادات التفســيرية،الســلوك الدولية
تظلم عادلة للشركات يمكن االستفادة منها
Interpretative Guidance: Developing and operating fair and accessible( "ـوال فعالـ ًـة
ً وتوفــر حلـ
: كالهمــا علــى الرابــط.)company grievance mechanisms that offer effective remedies
.https://icoca.ch/en/guidance
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التوجيهات المتعلقة بمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهما

المجلــس الدولــي للمؤسســات الخيريــة (" ،)ICVAمبــادئ توجيهيــة لبنــاء منظمــات أكثــر ً
أمانــا :تَ لقــي
مزاعــم االنتهــاك واالســتغالل والتحقيــق فيهــا مــن قبــل عامليــن فــي المجــال اإلنســاني" (Building
Safer Organisations Guidelines: Receiving and Investigating Allegations of Abuse and
 .)Exploitation by Humanitarian Workersعلــى الرابــط:
https://reliefweb.int/report/world/building-safer-organisations-guidelines-receiving-and.investigating-allegations-abuse
مؤسســة التمويــل الدوليــة (" ،)IFCفتــح الفــرص أمــام النســاء واألعمــال :مجموعــة مــن اإلجــراءات
واالســتراتيجيات لشــركات النفــط والغــاز والتعديــن" (Unlocking Opportunities for Women and
)Business: A Toolkit of Actions and Strategies for Oil, Gas, and Mining Companies
(مجموعــة األدوات  :4التصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مــكان العمــل Tool Suite 4:
 .)Addressing Gender-Based Violence in the Workforce ، 2018علــى الرابــط:
https://www.commdev.org/unlocking-opportunities-for-women-and-business-a-toolkit.of-actions-and-strategies-for-oil-gas-and-mining-companies/
األمــم المتحــدة" ،البروتوكــول بشــأن مزاعــم االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين التــي تتضمــن شــركاء
تنفيــذ" (Protocol on allegations of sexual exploitation and abuse involving implementing
 .)partnersعلــى الرابــط:
_https://interagencystandingcommittee.org/system/files/un_protocol_on_sea_allegations
.involving_implementing_partners_final.pdf
األمــم المتحــدة ،تقريــر األميــن العــام" ،تدابيــر خاصــة للحماية من االســتغالل الجنســي واالنتهاك الجنســي"
)،A/72/751،(Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse
 15شــباط/فبراير  .2018علــى الرابــط:
.http://undocs.org/A/72/751
األمــم المتحــدة ،قــرار الجمعيــة العامــة" ،اســتراتيجية األمــم المتحــدة الشــاملة لمســاعدة ودعــم ضحايــا
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين مــن جانــب موظفــي األمــم المتحــدة واألفــراد المرتبطيــن بهــا"
(United Nations Comprehensive Strategy on Assistance and Support to Victims of Sexual
،A/RES/62/214 ،)Exploitation and Abuse by United Nations Staff and Related Personnel
 7آذار/مارس  .2008على الرابط:
.https://undocs.org/A/RES/62/214
األمم المتحدة ،نشرة األمين العام" ،تدابير خاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين" (Special
،ST/SGB/2003/13 ،)measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse
 9تشرين األول/أكتوبر  .2003على الرابط:
.https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
األمــم المتحــدة ،نشــرة األميــن العــام" ،حظــر التمييــز والتحــرش ،بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي وإســاءة
اســتخدام الســلطة" (Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment,
 11 ،ST/SGB/2008/5 ،)and abuse of authorityشــباط/فبراير  .2008علــى الرابــط:
.https://undocs.org/ST/SGB/2008/5
األمــم المتحــدة ،اللجنــة التنفيذيــة المعنيــة بالشــؤون اإلنســانية ( )ECHAواللجنــة التنفيذيــة للســام
واألمــن التابعــة لألمــم المتحــدة ( )ECPSوفرقــة العمــل المعنيــة بتوفيــر الحمايــة مــن االســتغالل
واالعتــداء الجنســيين (" ،)Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuseدليــل
مســاعدة ضحايــا االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين – إنشــاء آليــات علــى صعيــد الوطــن لمســاعدة ضحايــا
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين مــن جانــب موظفــي األمــم المتحــدة واألفــراد المرتبطيــن بهــا" (SEA
Victim Assistance Guide – Establishing Country-Based Mechanisms for Assisting
)Victims of Sexual Exploitation and Abuse by UN/NGO/IGO Staff and Related Personnel
(نيســان/أبريل  .)2009علــى الرابــط:
.https://www.chsalliance.org/files/files/SEA%20Victim%20Assistance%20Guide.pdf
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