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وتقديرشكر

 
  :2006في عام ( Building Safer Organisations)امانا  أكثرالمبادئ التوجيهية من قبل فريق مشروع بناء منظمات  هذهتم تطوير 

 
 المنسقة()ويكراما  –كاثرينا سامارا 

 مساعدة(كوليين هيمشيرك )
 (محررة ومستشارة قانونية)راداه ايفوري 

 
 : من مساعدةو خالتامدب

 (ICVA)الطوعية  للمنظمات الدولي المجلس

 (IRC)الدولية  اإلنقاذ لجنة

  الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين فرقة العمل التابعة للجنة 

 (TdH) االتحاد الدولي ألرض اإلنسان

 (UNHCR) المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 
 : من قِبل 2014/15المبادئ التوجيهية في  هذهتمت مراجعة 

 
  (CHS Alliance) والمساءلةاإلنساني األساسي للنوعية  المعيارعاون مع اتحاد ، بالت(مستشارة)لوسي هيفين تايلور 

 
 : من ومساعدة خالتابمد

 سمروتي باتيل ، مستشارة
 ايستر دروس، مستشارة

 ، المملكة المتحدة المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة

 مستشارة حماية االطفال –كريستين ليبوهار 
 اوليفير ماي، رئيس قسم مكافحة الغش، اوكسفام بريطانيا العظمى 

   العالمية للرؤية الدولية المنظمة -سائلة الدولية الم   –إيلي غاساغارا، قائد الشراكة 

  االتحاد اللوثري العالميالخدمة العالمية ،  إدارةروبرت وايت، مستشار، 

 

 
 .كبير وتقدير بامتنان االشتراكات جميع استالم تم

 الى:  تعليقاتك ارسال يرجى. المقبلة الطبعات في إجراؤها يمكن تحسينات وأي الوثيقة هذه على مبتعليقاتك نرحب

info@chsalliance.org 
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لمقدمة ا
 

 االنتهاك مزاعم في والتحقيق تلقي بشأن (Building Safer Organisations)لمشروع بناء منظمات أكثر أمانًا  التوجيهية ضعت المبادئو  

تم نقل مشروع بناء  ،2007 عام وفي. 2006 عام في الدولي المجلس قبل من في األصل اإلنساني المجال في العاملين قبل من واالستغالل

 ،2015 عام وفي(. HAP) الدولية اإلنسانية المساءلة الى شراكة (ICVA)الطوعية  للمنظمات الدولي من المجلس( BSO)منظمات أكثر امانا 

 والمساءلة الجودة حولتحالف المعيار اإلنساني األساسي  لتشكيل (People in Aid) منظمة مع الدولية اإلنسانية المساءلة شراكة اندمجت

(Alliance CHS) استخدام وءوس والفساد واالحتيال واالعتداء الجنسي االستغالل من المتضررين السكان لحماية عالية أولوية التحالف ويضع 

 .واإلنمائية اإلنسانية المنظمات مع عملهم في اإلغاثة عمال قبل من السلطة
 

الجودة والمساءلة، كجزء من جهوده الدولية من  تحالف المعيار اإلنساني األساسي حولوقد تم إصدار مراجعة المبادئ التوجيهية من قِبل 
 ةبوزارة الخارجيأكثر مسؤولية تجاه األشخاص المتأثرين باألزمات. وقد قام مكتب السكان والالجئين والهجرة  أجل جعل العمل اإلنساني

 األميركية مشكوًرا بتقديم الدعم المالي من أجل ذلك.  
 

وتنموية متفانية في التأكيد على قدر أكبر من  إنسانيةوالمساءلة، شراكة بين منظمات الجودة  حولتحالف المعيار اإلنساني األساسي إن 
المساءلة فيما يخص األشخاص المتأثرين باألزمات. وهي تسعى ألن تعزز وتحقق أعلى مبادئ المساءلة من خالل التنظيم الذاتي من قبل 

 هم. المنظمات الى مساعدت هذهلمنظمات اإلنسانية والتنموية التي تتصل من خالل االحترام المشترك لحقوق وكرامة األشخاص الذين تسعى ا
 

 من أجال اختبار االفتراضات بشأن حاجات كت قدم الشكاوى للمنظمات ف رص هامة لتحسين الخدمات وتقوية عالقاتها بأصحاب المصلحة، وكذل
لمحلي. إن أنظمة معالجة الشكاوى الجيدة تسمح للمستفيدين بتطبيق ادعاءات الوكاالت حول الجودة والمساءلة. ومن ناحية أخرى، المجتمع ا

 تخل باألمن. فإن الشكاوى التي ي ساء التعامل معها يمكن أن تقلل من ثقة المجتمع المحلي في الوكاالت وقد 
 

 

ك؟ . لمن هذه المبادئ التوجيهية، وهل هي ل

والتنموية والذين يقومون بإجراء أو إدارة تحقيقات في ادعاءات  اإلنسانيةالمبادئ التوجيهية مصممة لمساعدة زمالئنا في السياقات  هذهإن 
الى ادعاءات الفساد واالحتيال المرتكبة من قبل العاملين في المجال اإلنساني  باإلضافة( SEAالجنسي ) االنتهاكاالستغالل وخطيرة تشمل 

 والتنموي. 
 
 

المبادئ التوجيهية لالستخدام في نطاق متنوع من المنظمات، بغض النظر عن حجمها أو جنسيتها او مجال خبرتها. وبالرغم  هذهولقد ك تبت 
نسي واالحتيال الج االنتهاكمن ذلك، فأنه ي نصح بأن يكون المستخدمين المحتملين على معرفة بالمبادئ الدولية األساسية حول منع االستغالل و

 لى معرفتهم بسياسات الحماية. ا إضافةوالفساد، 
 
  

http://www.chsalliance.org/
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به؟  م. ما الذي تقوم به هذه المبادئ التوجيهية وما الذي ال تقو

 
ة للشكاوى االستجاب دنظرة عامة على الخطوات والقضايا األساسية التي يجب على المنظمات أخذها في االعتبار عنالمبادئ التوجيهية  هذهتقدم 

المبادئ التوجيهية يمكن استخدامها بشكل متساوي  هذهان قواعد الجنسي.  االنتهاكالخطيرة التي تشمل االحتيال، والفساد، واالستغالل و
ستقبلة. فهي تلخص "َمن وماذا ومتى ولماذا وأين وكيف" يتم تأسيس آليات شكوى  أنواعومتكيف للتعامل مع جميع   وإدارةعّالة، فالشكاوى الم 

 وحلول عملية.  إجاباتعن النتائج. كما تقوم بالتعرف على الصعوبات المحتملة وتقدم  غوالتحقيق في الشكاوى واإلبال
 
 

المبادئ  ذههقبل البدء في تخطيط واجراء التحقيقات، تحتاج الوكاالت الن يكون لديها آلية أمنة وموثوقة وفعالة للتعامل مع الشكاوى. تقدم 
التوجيهية الحد األدنى من الخطوات األساسية التي يجب على المنظمات أخذها في االعتبار عند وضع آليات للتعامل مع والرد على الشكاوى 

ب ساالرشادات تحتاج الى ان تأطير بح هذهواالحتيال والفساد. من المهم التذكر بأن  االنتهاكالخطيرة والحساسة والتي تشمل االستغالل و
 سياسات المنظمات والوالية المحلية. 

 
 

 المبادئ التوجيهية ال تقوم بالتالي:  هذه
 

  المنظمة و الجنسي واالحتيال والفساد م ضر باألشخاص الذين نسعى لمساعدتهم االنتهاككون االستغالل و أسبابمناقشة تفاصيل
عمل المساءلة من أجل األشخاص  بالكامل. أحد المصادر التي تغطى القضايا بشكل جيد هي الفيديو التابع لفريق اإلنسانيوالمجتمع 
يمكن مشاهدته والعديد  “. with Pride To Serveوالمسمى "  AAP/PSEAالجنسي  االنتهاكواالستغالل  والحماية منالمتأثرين 

 www.pseataskforce.orgمن المصادر األخرى على موقعهم االلكتروني 
 

  نشأ أثناء التحقيق الفعلييسيناريو محتمل يمكن أن معالجة كل، 
 

  عن الخبرة والتدريب واإلشراف الكافي؛ ةبديلأن تكون 
 

 ر. يرجى مالحظة أن معظم التوجيه بشأن التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي من قبل موظف واحد من موظف آخ أن تقدم
 هذا. فيما يخصالمنظمات لديها سياسات منفصلة 

 
 

. كيف تستخدم هذه المبادئ التوجيهية 
 

 :الشكاوى أدواتومختلفة من عملية التعامل المراحل بالالمبادئ التوجيهية إلى ستة فصول، كل منها تنظر في القضايا الخاصة المرتبطة  ق سمت
 

 قبل االدعاء: تصميم وتطبيق آليات شكاوى فعالة  - 1الفصل 

 من الشكوى الى التحقيق: خطوات للتأكد من رد مبدئي مناسب  – 2الفصل 

 : اجراء تحقيق فعال وشاملاالبالغمن التحقيق الى  – 3الفصل 

 الشكوى  دالى النتائج: كتابة التقرير ومتابعة ما بع االبالغمن  – 4الفصل 

 التحقيق: العملية والمسؤوليات  إدارة – 5الفصل 

 االحتيال والفساد ادعاءاتاعتبارات خاصة للتحقيق في  - 6الفصل 
 

لتوفير التوجيه للمسؤولين عن إدارة، بدال من إجراء  5يهدف الفصل ادئ التوجيهية التي تم تحديثها. إلى المب إضافات 6و 5الفصلين 

. سوف يكون هناك تداخل والفسادواالحتيال  الجنسي االنتهاكقضايا االستغالل وأوجه الشبه واالختالف بين  6التحقيقات. ويبحث الفصل 

 مراحل التحقيق. بعض المبادئ والقضايا األساسية يمكن أن تنشأ في جميعحيث ان بين هذه الفصول 
 
 

http://www.pseataskforce.org/
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 . الخطوات األساسية للتحقيق 

 :الخطوات األساسية التالية إلجراء التحقيق علىتستند هذه المبادئ التوجيهية 
 

 
 

  االدعاءاستالم 

مخاوف الحماية(كيفية المضي قدما )بما في ذلك  اتخاذ قرار إداري بشأن  

بالتحقيقالقيام إذا كان القرار   ... 

 تعيين فريق التحقيق 

بتقييم المخاطرللتحقيق والبدء التخطيط   

 جمع ودراسة البيانات األساسية واألدلة الوثائقية 

 تحديث خطة التحقيق ووضع مشروع أسئلة المقابلة 

 مقابلة الشهود

النتائج إدارةكتابة تقرير التحقيق وتقرير   

 اختتام التحقيق وتسليمه الى الوكالة للمتابعة المناسبة 
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 الفصل 

 
شكوى فعالة اتوضع األنظمة: تصميم وتطبيق آلي

 
 سينظر هذا الفصل في الكيفية التي توضع بها األنظمة التي ستمكن المنظمات من استالم ومتابعة الشكاوى. 

 
. ماهي آلية الشكوى؟ 

 
مجاالت ال فياإلجراءات واآلليات البسيطة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى وسائل آمنة للتعبير عن الشكاوى  ’من آلية الشكاوى  تتكون

، واإلجراءات ان يشكوا بهاالوسائل التي يمكن للمستخدمين  - من جزئين آلية الشكاوىتتكون . ‘1وكالةاللسيطرة  تخضع تيذات الصلة وال

 .بمتابعة الشكاوىسيتم فيها  التي للوكالةالداخلية 
 

 ى: والشكاو ردود الفعلالفرق بين  يتتبنى العديد من المنظمات آلية تمكن المستخدمين من تقديم ردود الفعل والشكاوى. وفيما يل
 

د يتم وق  رأي تتم مشاركته ألجل المعلومات. -: رد الفعل هو أي ابداء للراي حول شخص ما او شيء ما سواء كان ايجابيًا او سلبيًا رد الفعل
 التعبير عنه رسميًا او بشكل غير رسمي وقد يتطلب او ال يتطلب ردًا. 

 
تطوعيها او  الشكاوى: شخص  أيالشكوى تعبير عن عدم الرضا عن معايير الخدمة، األداء او نقص األداء من قبل منظمة او موظفيها، م 

 . األمورعملها. فهي نقد يهدف الى الحصول على رد ويتوقع منه ان تتغير  إيصالمشمول في 
 

 يمكن أن تشتمل الشكاوى على التالي )وهي قائمة غير شاملة( 
 

 حول جودة تقديم البرنامج؛ هنعمل مع شخص من القلق 

 به المنظمة؛ تأدلبيان حملة أو  ، اوخاصالجمع التبرعات منهج عن ما  أفراد الجمهور أو مؤيدأحد  من القلق 

 األموال؛ استخدام إساءة أو والفساد االحتيال حول القلق 

 (.الجنسي واالعتداء الجنسي االستغالل ذلك في بما) المقاولين أو والمتطوعين الموظفين أو سلوك بشأن القلق 
 
 
 

 يجب ان تكون الشكوى حول عمل من مسؤوليات المنظمة او من ضمن نطاق تأثيرها 
 
 
 

 تحتاج جميع الشكاوى الى المراجعة والتعامل معها، ولكن ال تتطلب جميعها عملية تحقيق رسمية 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 دليل آلية الشكوى التابع لمجلس الالجئين الدنماركي 2008  1
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دراءهناك فارق مهم بين ردود الفعل والشكاوى  شخاص المتضررين من األزمة الحق في تقديم إن لأل. وهأن يتذكر والممارسين يجب على الم 
ى الجهة إل اتحمل مسؤولية االستجابة بفعالية للشكوى و / أو إحالتهوى اشكاللذين يتلقون وعلى ا .اساءةشكوى وطلب التعويض عن أي 

لمتضررين ي خطر محتمل لأل ، وبشكل كافي،والتصدييجب أن يتم تقييم فإنه وفي مرحلة التخطيط ألي مشروع أو برنامج،  .ملالصحيحة للع
 .للحد من المظالم على نحو فعال األزمة،من 

 
لديها إجراءات للتعامل مع جميع أنواع الشكاوى بما في ذلك تلك  المعيار اإلنساني األساسي في الجودة والمساءلةالمنظمات التي تستوفي ان 

  من قبل الموظفين. تهمدنسعى إلى مساعاألشخاص الذين المتعلقة باالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي من 
 

 
 الذي يتناول السياسات التنظيمية والشفافية وتبادل المعلوماتو -نفذ كجزء من إطار المساءلة العام آليات الشكاوى أكثر فعالية عندما ت  تكون 

 جابيالمنظمة والى تأثير اي صب في مراجعة الستراتيجيةيدة يجب أن شكاوى الوارللتحليل واي والمشاركة المجتمعية وكفاءة الموظفين. 
 على قرارات اإلدارة في المستقبل.

 

 . ماهي أهمية آلية الشكوى؟

 
 من أجال اختبار االفتراضات بشأن حاجات كت قدم الشكاوى للمنظمات ف رص هامة لتحسين الخدمات وتقوية عالقاتها بأصحاب المصلحة، وكذل

المجتمع المحلي. إن أنظمة معالجة الشكاوى الجيدة تسمح للمستفيدين بتطبيق ادعاءات الوكاالت حول الجودة والمساءلة. ومن ناحية أخرى، 
  األمن. الشكاوى التي ي ساء التعامل معها يمكن أن تقلل من ثقة المجتمع المحلي في الوكاالت وقد ت خل ب فإن
 
 

. خصائص آلية الشكاوى الفعّالة
 

 
 خصائص آلية الشكاوى الفعالة 

 
 

 الحق في الشكوى وواجب الرد

 .الردالمنظمة واجب  على أنباألطراف بأن لديهم الحق في تقديم شكوى و يتعين ابالغ جميع

 
 سالمةال

منع اإلصابة أو الضرر. وسوف يشمل ذلك ضمان ميع األطراف وتتضمن طرق تقييم األخطار والمخاطر المحتملة لجبمنة اآللشكاوى اآلية  تقوم
 ، والتصدي الحتماالت االنتقام ضد جميع األطراف.عند اإلمكانالسرية، وتوفير الحماية المادية 

 

 السرية 

تطلب ت اد،واالحتيال والفس االنتهاك، وجنسيالتحقيقات بشأن االستغالل الان السرية هي المبدأ األخالقي الذي يقيد الوصول إلى المعلومات ونشرها. 
يها ف يكونالسرية على خلق بيئة وتساعد التحقيق.  اتمامغرض ب األشخاص الم صرح لهمتلك المعلومات متاحة فقط لعدد محدود من ان تكون 

 الثقة في النظام وفي المنظمة. بنيلألحداث وتالخاصة  رؤيتهم سرد إعادةعلى الشهود أكثر استعدادا 
 

 
 
 
 
 
 
 شفافيةال

http://www.corehumanitarianstandard.org/
http://www.corehumanitarianstandard.org/
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كافية  معلومات وتملك، بوجودها تعلموجميع األطراف بما في ذلك أفراد من المجتمع المتأثر مساهمة في تنميتها،  م تكونعند ‘شفافة’ ماآلية تكون 
 ن يكوناعلى سبيل المثال، يجب فعمليات شفافة لضمان اتباع اإلجراءات. لوجود تحتاج المنظمة و. اعن كيفية الوصول إليه، وكيف تعمل وحدوده

 يجب أن تكون المعلومات حول آليةوآلية الشكوى.  حول عملعلى التحدث إلى موظفي الوكالة بانتظام ين قادر تهمنسعى إلى مساعد الذين األشخاص
 .الةوكالي ف النتائج وايصالعن التعامل مع الشكاوى من هو المسؤول  المجتمعات المحليةجميع يجب ان تعرف ديم الشكاوى متاحة بحرية وتق

 
 

 إمكانية الوصول
الجماعات ممكن في  أكبر عدد ممكن من منص عدد ممكن من األشخا أكبرليتم استخدامها من قبل  ةمتوفر تكونعندما ما آلية يمكن الوصول الى 
 دما تنشأ مشاكل.بنشاط لتقديم الشكاوى عن اكيفية تقديم شكوى ويتم تشجيع المحلية عن المجتمعات تبلغوكالة. يجب أن تعمل فيها الجميع األماكن التي 

 
 توقيتال

 سياسة الشكاوى.إلقرار واالستجابة في لزمني الجدول ال. يجب ذكر حينهاالتعامل مع الشكاوى في بفعالة اللية تقوم اآل
 

 التقارير والتعلمتقديم 
 رسات.تعديل البرامج والسياسات والممافي عملية الشكاوى والتحقيقات  منالتحقيق. ويجب دمج التعلم عن نتائج إبالغ األطراف ذات الصلة ينبغي 

 
 

  

 . خطوات وضع آلية شكاوى

  لبحث والعمل على الشكاوى.التزام المنظمات باضمان . 1
 عدم القيام بذلك سوفوالتزام اإلدارة، فإنك لن تكون قادرا على متابعة ردود الفعل والشكاوى التي تتلقاها.  في حال عدم حصولك على
 المشروع. على عمل، وبهم، وربما تؤثر على عالقتك يخيب أمل المجتمع المحلي

 
 
 .والشكاوى ردود الفعلالتشاور مع المجتمع لتحديد أنسب طريقة لتوجيه . 2

 فمجموعات مختلفة في المجتمع، بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة. ال تخ الوصول الىأكثر من آلية واحدة لضمان  ينصح باستخدام
 ناجحة، وسوف تكون عملية التعلم. لن تكون كلها – هج مختلفةن   تجربة من
 
 
 .تصميم عملية للتعامل مع ردود الفعل والشكاوى وتحديد من سيقوم بتنفيذ هذا الدور .3

 ون بوضعهل ستقوموضع آلية خاصة بهم؟ ب سيقومون هل. سيشاركون بهاتحتاج إلى تحديد الكيفية التي سإذا كنت تنفذ من خالل شركاء، 
 مالحظات حول الشريك؟ال، كيف سيتم معالجة نظمتكآلية لم في حال كانتمعا؟  ةواحد

 
 
 .المجتمع المحلي وقم بتدريب الموظفين . قم بوضع البنية األساسية للتعامل مع ردود الفعل والشكاوى في4

خطوط الهاتف الساخنة، والرسائل النصية )أنظمة الرسائل  هذههناك أنواع مختلفة من اآلليات التي استخدمت من قبل البرامج. وتشمل 
يوم  التوزيع، وتخصيصمساعدة عند القصيرة(، واجتماعات المجتمع المحلي، وتعيين نقاط التواصل من المجتمع المحلي، وتوفير مكاتب 

 للمكتب، والمزيد.  ‘مفتوح ببا’
 
 
 
 

 
 . زيادة الوعي في المجتمع المحلي عن الكيفية التي يمكن ان يقدموا بها ردود الفعل او الشكاوى وعن ماذا. 5

                                                           
 ‘’Ten Steps to Setting Up Complaints and Response Mechanisms"االستجابةولشكاوى ا "عشر خطوات إلعداد اليات ولةإنقاذ الطف عمل منظمة مقتبس من 2
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 . قم باستقبال وتسجيل ردود الفعل والشكاوى في سجل او قاعدة بيانات للشكاوى. 6

 
 . نوه باستالم رد الفعل/ الشكوى اما لفظيا أو كتابيًا 7

 
 خطيرة. ال سوء السلوك. الحل: يمكن حّل ردود الفعل بطريقة غير رسمية في حين تتوجب المتابعة اإلدارية واحتمال التحقيق في حاالت 8

 
 وال يقتصر على( التالي: )يشمل سوء السلوك الخطير 

 االحتيال والفساد 
 شالتسلط والتحر 
  الحوادثتغطية/ حماية 
 المخاطر الحقيقية والمحتملة في البرامج 

 
 

 سوف تحتاج هذه إلى التعامل معها من قبل اإلدارة العليا، في أعقاب سياسة مالئمة.
 

 
 . الرد على الشخص الي قدم الشكوى. 9

 
قادرا على تبادل بعض المعلومات مع مقدم الشكوى. في هذه الحالة، سوف تحتاج إلى شرح  لن تكونالسرية أنك قد تعني الشكاوى، في حالة 

 دون تقديم أي تفاصيل سرية.ب قد تمت متابعتهاأن شكواهم ب وتجعلهم يعرفونهذا 
 

 . هوقم بمشاركة ما تعلمت . قم بتسجيل الرد في قاعدة بيانات الشكاوى10

 من المهم تحليل ومشاركة المواضيع السائدة لكي تتعلموا كمنظمة. 
 

 

 

 

 

 

  للموظفينوبخاصة نقاط يجب أخذها في االعتبار . 

 المتضرر صالشكاوى المقدمة من قبل شخص غير الشخ
 

 
ص المعني. للشخ إيذاءشخص قلق من قيام موظف بمخالفة السياسيات بما في ذلك المشاركة في استغالل جنسي او  أييمكن ان ت قدم الشكوى من قبل 

التحقيق.  يقافإالشخص المتضرر على الشهادة وقد يطلب  قلشكوى من قبل الشخص المتضرر. وبالتأكيد، في بعض الحاالت قد ال يوافال يتوجب تقيم ا
الرغبات في االعتبار، وخاصة عندما يكون هناك خطر من حصول ضرر جسدي، نفسي او اجتماعي، فانه/انها ال يملكون  هذهفي حين انه يجب اخذ 

 االدعاء. وهو / هي شهود كما الشهود األخرين. 

 
 

احتمال و يا مثل رغبات الناجي،قضامع االخذ في االعتبار الإمكانية وكيفية المضي قدما، عن سؤال لفريق إدارة التحقيق الفي نهاية المطاف، سيكون و

قين ، والقانون الوطني وقدرة المحقااليذاءمسؤولية الوكاالت لحماية وخلق بيئة آمنة وخالية من و، وسمعة وكالة، الضرر في المستقبلو االيذاءارتكاب 

 األدلة المتاحة. بناًء علىللتوصل إلى استنتاج 
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يواجهون  اأيضواالحتيال والفساد عندما يعملون مع األشخاص الذين نسعى لمساعدتهم. وهم  االنتهاكعن االستغالل و أيضاسيتعلم الموظفون 
والخوف من النقد من قبل الزمالء والخوف من تضرر  ، SEAاالنتهاك، مثل عدم المعرفة بالسياسات، واالستغالل الجنسي واإلبالغعوائق في 

 حياتهم المهنية. 
 
، االحتيال والفساد وسوء استخدام القوة. ال يمكن للمنظمات ان تفترض بان موظفيها االنتهاكعن االستغالل الجنسي،  زيادة وعي الموظفين. 1

 ن األفراد األخرين في المجتمع المحلي. يجب ان تحتوي كتيبات التوظيفواالحتيال والفساد أكثر م االنتهاكعلى معرفة باالستغالل الجنسي، و
دام القوة. واالحتيال والفساد وسوء استخ االنتهاكالتوجيهية سياسات الوكاالت بما في ذلك السياسات الخاصة التي تغطي االستغالل الجنسي و

تتوافر في جميع مراكز المهام. يجب ان يتم تذكير الموظفين ايًضا السياسات يجب ان تتم مناقشتها في الدورات التوجيهية ويجب ان  هذهو
المبكرة بشكل منتظم خالل خدمتهم. وهذه القضايا يجب تضمينها في عملية التقييم  اإلنذاروعالمات الشكاوى  وإجراءاتبمعايير السلوك، 

 السنوية، ومقابالت الخروج وتقارير انتهاء المهام.  
 

 الزاميًا اإلبالغ. جعل 2

يح . ويجب ان يتم التوضاالنتهاكمخاوف متعلقة باالستغالل الجنسي و أيلدى العديد من المنظمات متطلب الزامي لموظفيهم باإلبالغ عن 
 للموظفين 

  اإلبالغمتى يتم 
  اإلبالغالى من يتم 
  اإلبالغكيف يتم 
  يبية المحتملة(  )بما في ذلك اإلجراءات التأد اإلبالغما الذي سيحدث في حال لم يتم 

 

 (المسيئة)والتدابير التأديبية للتعامل مع الشكاوى الكيدية أو  عن المخالفات بلغينسياسات لحماية الم. وضع 3

 ندعالتي تمكن المؤسسات من تأديب الموظفين المبلغين عن المخالفات وأفضل بالتزامن مع سياسات  بشكلآليات اإلبالغ اإللزامي تعمل 
ن ع اإلبالغ سياساتان مخاوف من االستغالل الجنسي واالعتداء واالحتيال والفساد، أو تعاون مع التحقيق. ابلغ عن  من زميل انتقامهم

فعالة تحدد بوضوح نوع من السلوك المحظور والعواقب المترتبة على االنخراط في السلوك الذي يخالف هذه السياسة. كما أنها المخالفات ال
 ادعاءات كاذبة أو مضللة هو في حد ذاته سوء السلوك وأسباب الفصل.مدا بعأن اإلبالغ  توضح

 

 . آليات اإلبالغ التي تتعامل مع الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي 

العديد من ح وينصتكييف اآلليات القائمة.  الستقبال مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنسي اويمكن للوكاالت إما إنشاء آليات شكاوى منفصلة 
مع ذلك  .، ويمكن أن يثبط المستخدمينيهلحفاظ علالى أنظمة قائمة بذاتها من الصعب أن التكيف مع اآلليات الموجودة لديك إبالممارسين اآلن 

 سوف تحتاج إلى أخذ النقاط التالية بعين االعتبار:اآللية الموجودة لديك، ف يتكيإذا كنت ترغب في 
 

 المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيية مصممة اللتقاط الشكاوى اج إلى نقاط دخول إضاففمن المرجح أنك تحت SEA . وذلك ألنه من

الحساسة  بسبب الطبيعةوذلك أو صناديق الشكاوى  لقاءات المجتمع المحليمثل  ‘مرئية’المشتكين نقاط الدخول غير المرجح ان يستخدم 
 للشكوى.

  المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيالشكاوى سيكون من المرجح ان تجمع SEA  من وعلى نحو استباقي بها. لذلك إذا كنت تسعى

.  SEA عن االستغالل واالنتهاك الجنسيمناقشات  العمر والجنسبحسب  مقسمةال ةلصغيريثير نقاش مجموعات التركيز االمرجح أن 

مع المجتمعات   (GBV) االجتماعيقضايا العنف القائم على أساس النوع واالنتهاك الجنسي والقضايا المتعلقة باالستغالل  تناقشإذا كنت 

 في هذا المجال. متخصصميسر سوف تحتاج إلى  فالمحلية، 
 

 االستغالل واالنتهاك الجنسي استخدام األنشطة القائمة اللتقاط المخاوف بشأن كيمكن SEA -  و العمل ، أمجموعات المرأةمثل العمل مع

 .القائم على النوع االجتماعيعلى التوعية العنف 
 

 المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسي فتح المجال إلمكانية الشكاوىفي حال قيامك ب SEA فمن الضروري للغاية المحلي مع المجتمع ،

 ومن واجبنايمكن أن تكون مؤلمة لصاحب الشكوى،  SEA تجاه االستغالل واالنتهاك الجنسيالمخاوف ان ابداء متابعتها. بأن تقوم 

 جدية من شأنها أن تؤدي على األرجح إلى انهياربهذه المخاوف  متابعةان عدم أخذ على محمل الجد. بضافة إلى ذلك، ت  لكي  االهتمام
 المخاوف. وزيادةالثقة بين المؤسسة والمجتمع 
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 المتعددة  توكااللشكاوى اليات آ. 

 المتعددة؟كاالت والآلية شكاوى ماهي 
مع تهي آلية تدخل فيها منظمة أو أكثر في اتفاقية مع المجتمع المحلي حول الطريقة التي يتم بها استقبال والتعامل مع الشكاوى من قبل المج

 في موقع معين حيث يعملون.  أصحاب المصلحة األخرينالمحلي او أحد 
 
 

 الوكاالت المتعددة؟ لماذا تُطور آلية شكاوى 
د قفي العمليات اإلنسانية، تعمل العديد من المنظمات بواليات مختلفة في نفس الموقع، ويقدمون المساعدة للمجتمعات المتضررة من األزمة. و

لحة على صحاب المصأن آلية مشتركة ستؤكد من قدرة أالتباسا. ال يكون المجتمع قادًرا على التفرقة بين المنظمات المختلفة مما قد يسبب 
لية اآل تساعدوس ستجابة أفضل.لى اويسهم ذلك في تحسين استخدام الموارد واتقديم الشكاوى من خالل القنوات نفسها وباستخدام آلية واحدة. 

ساعد على تجميع الموارد وتحديد المعايير الدنيا ت يفه موظفين من أكثر من منظمة واحدة. تضمأيضا في معالجة الشكاوى التي مشتركة ال
 التعامل مع الشكاوى. فيلالستجابة 

 
 كانت المنظمات تنظر في وضعها، فهي إذاإن آلية الشكاوى من الوكاالت المتعددة تتطلب التزاما كبيرا ومداخالت لتطويرها والحفاظ عليها. 

وبأنه قد تم تحديد الموارد من قبل كل منظمة لوضعها تجاه اآللية.  المنظمات،قبل جميع من واضحة  اإلدارةبحاجة الى ان تتأكد بان التزامات 
بحركة/ دوران الموظفين، للتأكد من أن هذا االلتزام مستدام. وأخيرا، من الضروري، وقبل  قكما تحتاج المنظمات الى التخطيط فيما يتعل

داخلي، مستخدم وسهل الوصول اليه وثابت، واألكثر  وإبالغ إدارةمة نظام وضع آلية شكاوى من وكاالت متعددة، ان يكون لدى كل منظ
 أهمية أن يكون مفهوما من قبل جميع مستويات الموظفين. 

 
 الوكاالت المتعددةنماذج مختلفة من آليات شكاوى 

 
 .3تبادل المعلومات مراكز اإلحالة وآليات -‘نموذجين’  من في واحد الوكاالت المتعددةشكل عام، تقع آليات شكاوى ب

 
 
 . آليات اإلحالة1

 
 

يمكن من  التي األساسيةيسمح نظام اإلحالة ألي بالغات تم تقديمها ألي وكاالت بأن تصل الى الوكالة المناسبة. يمكن ان ت طور نقاط الدخول 
عدا ذلك، يمكن استخدام آليات االبالغ الخاصة بالوكالة من  –طرف مشارك  أيالشكاوى ضد  بإدخالخاللها ان تقوم المجتمعات المحلية 

.  وعند تسجيل الشكوى، يتم تحويلها الى الوكالة المعنية. وتوافق الوكاالت المشاركة على األخرى األطرافاجل استقبال الشكاوى ضد 
 ى للتأكد من ثبات الرد. مجموعة من البروتوكوالت المشتركة من اجل استقبال، والتعامل مع، والتحقيق في الشكاو

 
 
 . آليات مراكز تبادل المعلومات 2

 
المناسبة.  البالغات الى الوكاالت إحالةفي هذا النموذج، يتم تكليف جهة تبادل معلومات مستقلة، ليس لها صلة بأي وكالة، بمسئولية استقبال و

تصور أن تعزز الحياد و أيًضا ويمكن عمل مع البالغات الواردة. ويساعد ذلك على تقليص الوقت والموضوعية التي تقوم بها الوكاالت في ال
 االستقالل أو موضوعية آلية الشكاوى.

  

                                                           
 من المجتمعات لمحليةالشكاوى  حول آلياتخالصة الممارسات ، 2011فريق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك كانون األول/ديسمبر 3 

 النسخة الموجز –
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الفصل 

استجابة أولية مناسبة التأكد من وى الى التحقيق: من الشك

 ما: استالم ادعاء الخطوة 
 

، عن طريق الهاتف )بما في ذلك الرسائل النصية(، االعالم االجتماعي او شخصيا. في  4يمكن ان تتم الشكوى المبدئية الى المنظمة كتابيًا

ام حصل )تقريبا(، من الذي ق يعمن هو المتقدم بالشكوى وماهي دعواه، ويعني ذلك ما لذ األساسيةكلتا الحالتين، يجب ان تعطي المعلومات 
 ، وكيف يمكن االتصال بالمشتكي مرة أخرى. به، متى، اين، ومن هم االخرين الذين كانوا موجودين هناك

 
 

المجتمع المحلي شائعات، او  أعضاءأحيانا، ال تصدر المخاوف من حدوث استغالل وانتهاك جنسي من المشتكي. قد يسمع أحد الموظفين او 
 عضاءأيشهدوا تصرفات تقلقهم ولكنهم غير متأكدين إذا كانت ذات عالقة بسوء تصرف ما. في هذه الحاالت، يجب تشجيع الموظفين او 
ئة شكوى يالمجتمع بان ي بدوا مخاوفهم بسرية للموظف المختص في المنظمة. وعلى الموظف المختص ان يقوم وقتها بتسجيل المخاوف على ه

شتك’ لمجتمع المحلي الذي ذكر المخاوف في حال ب دا بالتحقيق الحقا، سيعتبر الموظف او عضو ا محتملة.  لضحايا ، حتى وان لم يكونوا ا‘يالم 
 المدعين في القضية. 

 

 

القيام بالتحقيق : قرار الخطوة 

. هل هناك معلومات كافية لتشكيل شكوى؟ 
 

 جميع الشكاوى تحتاج الى للمراجعة وللتعامل معها، ولكنها ليست جميعا تستحق عملية تحقيق رسمية. 
 

  التالي:ستحتاج المنظمة الى تحديد 
 

 لسياسة المنظمات؟ ا محتمالهل تشكل هذه المخاوف خرق 
  ؟5وموضوع الشكوى محددةهناك ضحية 

  من السابق؟  أيهل هناك مزيد من المعلومات الضرورية لتحديد 
 
 

إلى هذا اج يحتسالشكوى.  لالستمرار في النظر فيلبحث عن مزيد من المعلومات لتوفير معلومات كافية افي هذه الحالة، قد تقرر المنظمة 
)على سبيل المثال  رالتحقيق المستقبلي للخطأن يتم بعناية فائقة، وفقا لنفس المبادئ التحقيق. وينبغي أن يتم جمع المعلومات بطريقة ال تعرض 

عن طريق جعل موضوع المحتملين الشكوى والشهود أو غيرهم من أصحاب المصلحة على علم بأن شكوى أحرز(، أو تشكل خطرا على 
 حماية أي شخص المعني.

 
 

 عادة ما تقرر المنظمة البدء في التحقيق عندما: 
 
 هناك معلومات كافية لتشكل شكوى و  يكونأ( 
 يتطلب وجود دليل لتحديد ما إذا كان باإلمكان رفع الشكوى ام ال.  ب(

 

                                                           
 .المكتبمثال على ذلك هو تقديم شكوى عن طريق صندوق الشكاوى، أو رسالة وجهها إلى 4 
الذين قاموا  األشخاصهم. مثاًل في تحقيقات االستغالل واالنتهاك الجنسي، يعني مصطلح موضوع الشكوى الموظف او الموظفين الذين قدمت الشكوى، او االدعاء او المخاوف ضد5 

 باالستغالل الجنسي او االنتهاك. 



 

Guidelines for Investigations 
©CHS Alliance 2015 

12 

 
 

وينبغي  .األشخاص المعنيين بخصوصحماية المتعلقة بالصحية وال الفورية مخاوفانه يجب تقييم والتعامل مع الالحظ أنه في هذه المرحلة، 
مخاطر ال لىعواالستجابة التعرف )انظر " الموقعفريق التحقيق في  يكون الحماية عندمالمخاطر تحليل أكثر تفصيال  هناك أن يكونكذلك 

 '(. للسالمة فوريةال
 

 

 
 الشكاوى من مجهولين 

 
ي حال فالشكاوى من مجهولين هي شكاوى ال يكون فيها المشتكي/ الضحية معروفًا. ومن الممارسات الجيدة ان يتم التحقيق في الشكاوى من مجهولين، 
مجهولين  وجود معلومات خلفية كافية و/ أو ادلة الى شهود يمكنهم االدالء بشهادات قوية عن االنتهاك المزعوم. من المهم التعامل مع الشكاوى من

 بشكل جدي بسبب احتمال الضرر او االنتهاك في المستقبل، وبسبب مسئولية منظمتك في ان تخلق بيئة امنة وخالية من االنتهاك. 

 
 

 
 

بجريمة جنائية؟ ادعاء  . هل تشكل الشكوى

 
 الحالة، تحتاج المنظمة الى ان تقرر كيفية المضي قدما.  هذهمن الممكن ان تدعي الشكوى حدوث جريمة جنائية. وفي 

 
الشهود بما في ذلك الضحايا، و –يجب ان يكون سالمة كل المعنيين  األساسياالدعاء الى الس لطات، فان االعتبار  إحالةعند األخذ في االعتبار 

ا قرار من هذا القبيل. في بيئات العمل التي تفككت فيه والشخص موضوع الشكوى. ويجب ان تقوم المنظمة بعمل تقييم للمخاطر قبل اتخاذ
 ياو قد تصيبهم بالضرر، قد يكون من الضرور –المعنيين  األشخاصسيادة القانون، او التي ال يمكن فيها االعتماد على الس لطات في حماية 

 االدعاء.  إحالةاتخاذ قرار بعدم 
 

حتاج إلى أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدما في التحقيق اإلداري الداخلي الخاص بها. هناك ت االمنظمة إحالة االدعاء، فإنه في حال قررت
 العديد من النقاط التي يمكن أن تؤثر على هذا القرار:

 

  جريمة جنائية؟فيها بوجود منظمة بشأن إجراء التحقيقات اإلدارية التي يشتبه االختصاصات القانونية للما 
  للمنظمة؟ ما هي السياسة الداخلية 
 هل سيسبب االستمرار تحقيق اداري في مخاوف حماية للمعنيين؟ على سبيل المثال الحاجة الى اجراء مقابلة مع الضحية مرتين؟ 
  ا/ انه هموضوع الشكوى أنالشخص على سبيل المثال تنبيه هل ستؤدي عملية جمع األدلة من قبل المنظمة الى افساد التحقيق الجنائي؟ 

 شك. محل
 
 

 . في هذه الحاالت، يتم تطبيق نفس العملية في اتخاذ القرارالتحقيق، أو عند انتهائهخالل جنائي  فعلالممكن أيضا أن يتم التعرف على  ومن
 .القضية ةحالا عندالتحقيق اإلداري  فيالقضية، وب( إذا كان األمر كذلك، ما إذا كان سيستمر  تم احالة( ما إذا كان سيأ على حد سواء

 

 

: تعيين فريق التحقيقالخطوة 

 
 العليا وصانعي القرار المعنيين ان يقوموا بتعين فريق للتحقيق. اإلدارةفي حال قررت المنظمة القيام بالتحقيق، فان على 

 
دراء ومحققين، وفي بعض الحاالت مراقبين، ومترجمين وخبراء خارجيين. عند اختيار اشخاص للقيام بهذه  ويتكون فريق التحقيق عادة من م 

الى األخذ في االعتبار حجم الفريق،  أحد كبار المديرين )عادة ما يكون المدير القطري أو المدير الدولي للموارد البشرية(،المهام، يحتاج 
 التهم، واختصاصاتهم والميزانية المخصصة للتحقيقومؤه
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 . فريق التحقيق
 

المدراء

 
 أ. عدد المدراء

 
سيتم بعد  وسيقوم هو/هيسنشير له / لها كمدير التحقيق. وشرف بشكل مباشر على القضية. يكل فريق التحقيق مدير واحد على األقل لدى 
مدير في التسلسل الهرمي عن  ان يعرف كل. )ليس من الضروري ‘إلى المعرفة ةالحاج’  على أساس مدراء اخرين اعلىإلى  باإلبالغذلك 

 التحقيق.(
 
 

 ب. مسؤولية مدراء التحقيق 
 

 هذا يتضمن:وإلشراف على التحقيق، واتخاذ القرارات االستراتيجية وتهيئة الظروف للمحققين للقيام بعملهم. امسؤوليات مدير التحقيق ان من 
 

  لشكوى خالل موضوع االشخص  نقلأو  هتعليقسيتم التحقيق أو ما إذا كان  المضي فياتخاذ القرارات الرئيسية حول اتجاه التحقيق، مثل
 .التحقيق

 .إصدار وصف االختصاصات لفريق التحقيق 
 الرئيسية.  واإلجراءاتمن سالمة وسرية الخطط المطبقة وبأن التحقيق يجري بناء على المبادئ  التأكد 
  الخ االجتماعي الطبية والدعم النفسي اإلحالةالتأكد من توفير الدعم والمساعدة الكافيين للضحية، مثل . 
  موقع التحقيق، إذا كان مختلفا )على سبيل المثال مكتب البرنامج القطري(التنسيق مع مكتب إدارة . 
 مثل السلطات الوطنية وغيرها من الوكاالت، من أصحاب المصلحة التنسيق مع الجهات المؤسسية الخارجية. 
 تعيين الموظفين لفريق التحقيق وإدارة العالقة بين فريق التحقيق وبقية المنظمة . 
  ،مناسبةاإلجراءات التأديبية إثبات الشكوى، تحديد ما إذا كانت  وفي حالتلقي تقرير التحقيق النهائي نيابة عن المنظمة.  
  إلى الدعم العاطفي / النفسي عند الضرورة.واالحالة شراف على التدريب واإل المحققين يحصلضمان أن 

 
 

 ج. مؤهالت المدراء
 

على  ممارسة الموارد البشرية والقدرةبالجنسي، والمعرفة  نتهاكوالتفهم لقضايا االستغالل واال النزاهةعلى أساس من  راءينبغي اختيار المد
 متضاربة.لاالتفاوض المصالح الشخصية والمؤسسية 

 
 

 في موقع التحقيق اإلداريد. مسؤوليات المكتب 

 
يتم حقيق التفإن المكاتب الميدانية،  الىوى االشك تردومن الشائع أنه بينما موقع التحقيق مختلفا عن موقع مدراء التحقيق.  نعادة ما يكو

ثال مكتب م –لموقع التحقيق  اإلداريالحالة، يكون للمكتب  هذهوفي  .ةأو اإلقليمي ةالعالمي ات الرئيسيةالمقر قبل من التكليف به وادارته
 دورا ليلعبه.  –البرنامج القطري 

 
انظر ) اإلفصاحسيكون هذا جزءا من القرارات المتخذة بشأن  –في موقع التحقيق بأن هناك تحقيقا يجري  اإلداريقد ال يتم اعالم المكتب 

 : هي كالتالي اإلداريحال، فان مهام المكتب  أيءهم سببا اخر لتواجد فريق التحقيق. وعلى اإلفصاح المتعمد(. وقد يتم اعطا – 4الخطوة 

 

  ،على بيئة تحافظ على السرية. واإلبقاءالحفاظ على السرية 
  واإلقامةتوفير الدعم اللوجيستي مثل السفر. 
 سالمة فريق التحقيق إدارة 
  تأمينه. دليل قد يرغبون في  أيتوفير وصول فريق التحقيق الى 
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  بما في ذلك توفير المكان المناسب إذا لزم األمرللشهودفريق التحقيق تسهيل مقابلة ،. 
 .تسهيل توفير مترجمين إذا كان ذلك مناسبا 

 
المحققين والمراقبين 

 
 أ. عدد المحققين

 
ب مستقل مدير التحقيق تعيين مراقعلى ينبغي  فقط،محقق واحد توفر كل التحقيق. إذا  بالعمل علىاثنين من المحققين  المثالي أن يقوممن 

 .والدعم بردود الفعلالمقابالت وتوفير المحقق  لحضور
 

 
 ب. مسؤوليات المحققين

 
 عادةو)يتم توفير مثال االختصاصات في المرفقات(.  تاالختصاصاتحقيق، على النحو المحدد في مسؤولون عن السير اليومي للالمحققون 

 مسؤولياتهم:تشمل ما 
 

 خطة التحقيق وضع 
 عند الحاجة.  6 تقييم ووضع التوصيات حول السالمة والسرية بالتعاون مع مدير التحقيق والمدير القطري 

  الى المدير القطري عند الحاجة.  باإلضافةتقييم مخاطر الحماية بالتعاون مع مدير التحقيق 
 يق بالتوافق مع قانون العمل.تقديم توصيات حول حالة عمل الشخص موضوع الشكوى خالل مدة التحق 
 .جمع وحماية األدلة 
 .وضع النتائج حول األدلة 
 تجهيز وتسليم التقرير 
 .وضع توصيات / مالحظات حول السياسات والممارسات التي قد تسهل من حدوث االستغالل / االنتهاك 

 
 

ول ما إذا حاتخاذ قرار عندها يجب مدير التحقيق فورا، وفي حال كان لدى أي من فريق التحقيق معرفة مسبقة بالشكوى، فيجب عليهم ابالغ 
 الحالة، فانه من المحتمل اخراج المحقق من التحقيق.  هذهاالجراء الذي يجب اتخاذه.  في  وكان ذلك سيقوض التحقيق، وفي تلك الحالة ما ه

 
 ج. مؤهالت المحققين

 
 . المؤهالت األساسية 1

 
 : ونكحد أدنى، يجب أن يكون المحقق

 

 المهارة ونالحكم السليم ويظهر ون: يمارسمهنيون 
 التحقيق خاللشخصيا عن القرارات التي تتخذ م ومسؤولون بالثقة، يمكن االعتماد عليهين جدير: سؤولينم. 
 ل التحقيقات المتعلقة باالستغال )وعلىلديهم الخبرة في اجراء المقابالت و )على األقل( مدربون على اجراء التحقيقات  :مؤهلون

 واالنتهاك الجنسي عند الضرورة( 
 صلة شخصية او مهنية باي من الشهود  وال أيمصالح مالية او شخصية او مهنية من نتائج الشكوى  أيليس لديهم  :مستقلون

 بالمتقدم بالشكوى او الشخص موضوع الشكوى(  وباألخص)
 
 

 
 

                                                           
 انظر أ. عدد المدراء  –ري قد ال يستلزم ابالغ المدير القطري دائما بان هناك تحقيق يج 6 
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 . تشكيلة فريق التحقيق2

 
يكون أن بال توجد قاعدة  حيث انهالفريق  تشكيلالشاهد عند يفضله  مما أكثرالمهارات الصحيحة مجموعة من األفضل دائما للتركيز على 

 السعةت فانه من النادر ان يكون للمنظمايفضله جميع الشهود المعنيين. وباإلضافة إلى ذلك،  مستوفي لماكل عضو من أعضاء فريق التحقيق 
 عتبار عند اتخاذيجب أن تؤخذ بعين االحققين المدربين. ومع ذلك، هناك عوامل أن تكون قادرة على االختيار من بين مجموعة من الم في

 فريق التحقيق. شكيلت قرار بشأن
 

شهود ضعفاء يشعرون بالراحة مع الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلة  أييجب على المحققين محاولة التأكد من أن الضحية المزعومة و
، كاناإلم، عند األخرىمن ان فريق التحقيق يتضمن رجال وامرأه. ومن االعتبارات  التأكدمعهم. واحد الطرق للتأكد من ذلك تتمثل في 

الخلفية العرقية والدينية، وعليه يجب على المحققين سؤال الشهود الضعفاء عما يفضلون بدال من ان االفتراض بأنهم سيفضلون محققين 
 يشترك معه / معها في نفس الخصائص. 

 
لشهود مماثل لموقع امن موقع ثقافي او جغرافي  األقلالفريق على  أعضاء أحدالمحققين انه من المفيد ان يكون  دما يجالى ذلك، عادة  إضافة

يمكن ان تكون ثمينة.  ومع ذلك، إذا كان المحقق من نفس المجتمع المحلي او الموقع للشهود، فانه وجهات نظرهم في سياق التحقيق فان  –
 يجب اجراء تقييم حول ما إذا كان ذلك سيقوضهم او التحقيق. 

 

   نالشفويي نالمترجمي
 

 ى، فيجب عليهم اختيار مترجم شفوي يكون علاإلمكانلم يكن ذلك في  وإذامن المثالي ان يتحدث المحققون لغة اغلب الشهود المحتملين. 
ة الى ذلك فان المترجم الشفوي يجب ان يفهم الفروق الدقيقة في لغ باإلضافةنفس مستواهم، في ان يكون متمكنا، حصيفا، مستقال ومناسبا. 

 المحلية والتلميحات الضمنية للجنس. وما في ذلك اللغة الدارجة الشهود، ب
 

 االتفاقية.  هذهوكذلك، يجب ان يوقع المترجمين الفوريين على قسم السرية ويجب ان يكونوا محل ثقة الحترام 
 

 مباشرة بدون تفسير او تعليق.  ان يترجموا ما يقوله الشهود نيجب ان يتم توجيه المترجمين الشفويي

 
 لخبراء األخرون ا

 
خارجية. ومن العادة ان يكون هؤالء خبراء حاسب  أطرافيكون على المدراء ان ينظروا في االخذ بنصيحة خبير او المساعدة من  أحيانا

 او األشخاص ذوي االعاقات.  األطفالآلي، ومحامين ذوو خبرات قانونين داخل القطر وأخصائيين في مقابلة 

 
 

: تخطيط التحقيق والقيام بتقييم المخاطر الخطوة 

 للسالمة فوريةالمخاطر ال علىواالستجابة التعرف . 
 

 أ. ما أهمية التعرف على المخاطر؟ 
 

 

من حتى وان كانت ض –سيتم اختيار المحققين من خلفيات اكاديمية ومهنية متنوعة. من المهم جدا ان يكون لديهم خبرة واسعة في اجراء المقابالت 

عرفة مالى ذلك يجب ان يكونوا على  إضافة)على سبيل المثال، كمستشارين قانونين، اخصائي موارد بشرية، مستشارين وما الى ذلك(  األخرىمهامهم 

 باالستغالل واالنتهاك الجنسي، والموارد البشرية والحماية.  قكبيرة بسياسات المنظمة فيما يتعل
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شخص اخر في خطر بشكل مباشر. وعليه/ عليها عندها ان  أيالشكوى، يجب على المحقق ان يعرف عما إذا كان المشتكي او  لعند استقبا
تمكن أيواحالة  األولوياتيقوم بجعل تلك المخاطر من  مدير التحقيق. سيساعد هذا على التأكد من قيام  وإبالغ مخاوف امنية الى زميل م 

 المنظمة بعمل الالزم وفي الوقت المناسب بناًء على نوع الخطر. 
 
 

 من المعرض للخطر وكيف؟  –ر ب. التعرف على المخاط
 

مزعومة، بما في ذلك الضحية التحديد المخاطر يعني التفكير على نطاق واسع حول ما حدث ويمكن أن يحدث لجميع المشاركين في التحقيق، 
بعض المخاطر جسدية وقد تكون ظاهرة  موضوع الشكوى.الشخص أعضاء فريق التحقيق المحلي ومن أي و، والشهود، متقدم بالشكوىوال

ظاهرة جدا  نوما الى ذلك(. بعض المخاطر قد ال تكو األقاربناتجة عن الهجوم عل الشخص موضوع الشكوى او  إصابات)مثل الحمل، 
رغبة( ه/قدرتها )او الضارة وتقلل من جودة حياة الشخص وتحد من قرت هذه)مثل االلتهابات الجنسية، الصدمة النفسية والخسارة المادية(. كل 

 في المساهمة في التحقيق. 
 

 
عندما ت عرف االدعاءات قد يتعرض/تتعرض لتهديد االنتقام  –معرضا للخطر خالل التحقيق  أيضايكون  دان الشخص موضوع الشكوى ق
 من المجتمع المحلي المتضرر.

 
 

 إلحاحا؟ أيها أكثر –للمخاطر  اتإعطاء األولويج. 
 
بعد ان يقوم فريق ومدير التحقيق بالتعرف على المخاطر، يحتاجون الى ترتيبها بحس الشخص، ونوع الخطر واحتمال حدوث تلك المخاطر. 

حاجة الضحية المزعومة  يمن المخاطر اشد الحاح الكل شخص ومن بين الناس من هم ذوي الحاجات الملحة؟ )عادة ما تأت أيويعني ذلك، 
 ضعفا(. األكثري الغالب ألنه/ألنها ف أوال

 
 كيفية االستجابة  –د. تقليل المخاطر 

 
 إحالةويعني ذلك في الغالب  ضرر.من الأي شخص يشارك في التحقيق تعرض لحد من احتمال امسؤولية المنظمة  على وأخيرا، فإن
ائي ، واخصاإلسكان، ومستشاري الصدمات، ومنظمات األطباءمثل )المساعدة خبرة في لديهم  نالمعرضين للخطر الى أخصائيي األشخاص

من المخاطر تحت اشراف مدير التحقيق. واستثنائيا، عندما يكون الشخص في  لاالمن(.  ويحتاج هؤالء الخبراء ان يتخذوا خطوات للتقلي
ة الى لتشاور مع الشخص حول الحاجخطر جسدي محدق، فان فريق التحقيق قد يحتاج الى القيام بدور أكثر فاعلية، فعلى سبيل المثال، با

 . ان تغطية االحتياجاتاألشخاصمن ضمان سالمة  التأكداالنتقال، وعند الحاجة مساعدته/مساعدتها على االنتقال.  ال تقلل من مدى تعقيد 
 ل بمشاركةج الى العمالضرورية للناجين، وافراد االسرة وفي بعض الحاالت الشخص موضوع الشكوى يمكن ان يكون صعبا ومكلفا وقد يحتا

. عندما تقوم المنظمة بتشكيل استجابة لجميع المخاطر، فان عليهم ان يقوموا بوضع خطة حماية بالتعاون مع واالتفاق مع أخرىمنظمات 
 فريق التحقيق. 

 
 

األدلة تأمين. 

 كيف يمكن لألدلة أن تحفظ في انتظار التحقيق؟ 

 
 شهادة الشهود  .1

من استقبال االدعاء. ويساهم هذا في حماية  وقت ممكن أسرعان اول خطوة في حفظ شهادة الشهود هي مراجعة المعلومات حول القضية في 
إذا كانت هناك مخاوف أمنية معينة ألي من األطراف  موضوع الشكوى أو األطراف األخرى.الشخص تدخل من الالترهيب أو الشهود من 

 قيقنتائج التحبموضوع الشكوى دون المساس الشخص / نقل  ايقافمنظمة إلى النظر في نقل الطرف المتضرر أو المعنية، قد تحتاج ال
 .المنتظرة
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 . األدلة المادية2

ستالم الشكوى ا بمجردموقع للالمحققين بإجراء زيارة  وننصحضوئيا و/ أو وصفها بالتفصيل. ، ونسخها بغي جمع األدلة المادية وتصويرهاين
 صلة.ع أو بنود ذات كجزء من التحقيق وتصوير أي أجسام، مواق

 
 أن: المحققينعلى سجالت، يجب الوثائق أو في اللمنع التالعب 

 

 تأمين الكمبيوتر المكتبي او المحمول الخاص بالشخص موضوع الشكوى 
  عمل نسخ )كاملة( للقرص الصلب الخاص به / بها 
 لمنظمة. والتابع ل الذي قد يكون استخدمه/ استخدمته (الخ، الذاكرة الومضية حفظ البيانات )مشغل أجهزة، وخالل مدة التحقيق، جميع إزالة 
 الحاالت الشخصية. دفع والعقود والملفات القسائم الحصول على سجالت المكتب مثل السجالت المالية و 
  ،بما في ذلك سجالت الهاتف المحمولالحصول على جميع السجالت الهاتفية الرسمية . 
  ،سجالت الزوار، وسجالت المخازن، الخ(الحصول على السجالت الرسمية )سجالت سيارة. 
  السجالت في بيئة آمنة مثل خزانة مقفلة مع وصول محدود إلى فريق التحقيق.ضع 

 
 

 . األدلة الطبية3
 

الجنسي في مكان العمل، بالنظر إلى أنه في معظم الحاالت لن يساعد  واالنتهاك االستغالل تحقيقات تخدام األدلة الطبية فياسمن النادر جدا 
المات مالحظة أي عاالتصال األولي الذي قام بكثر شيوعا بالنسبة للشخص األ منو. عاوققد تحديد ما إذا كان االستغالل أو اإلساءة ذلك على 

 التي األمور على الرغم من أن هذا ليس من -هذه التفاصيل في الملف  وت سجلألول مرة  ديقابل/ تقابل الشاهعندما  لالنتهاكجسدية واضحة 
 .شكوىالموضوع الشخص لإليذاء الجسدي من قبل  قد تعرضعلى أن الشاهد  تؤكد

 

. ضمان السرية
 

 حقيق.صبح التركيز األساسي لفريق التت، فإن مسألة السرية قد تم تأمينهاواألدلة  في مأمن وأنالمشاركين في التحقيق  التأكد من ان بمجرد
 

 " ولماذا هي مهمة؟ ةأ. ماهي "السري
 

وضمن نطاق ضيق من الظروف على  فقطلعدد محدود من الناس  الشكوى والتحقيق يمكن الكشف عنهاالسرية أن المعلومات عن تعني 
في الشكوى. قد يخشى جميع الشهود  المشاركينصية وسالمة جميع األشخاص مهمة ألنها تحمي الخصو السرية أساس الحاجة إلى المعرفة.

الى ذلك، وبالنسبة للناجين، فإن تجربة االنتهاك يمكن ان  إضافة أو زمالء العمل. المحلي موضوع الشكوى أو المجتمعالشخص االنتقام من 
حتى والمحلي، وقد تؤدي أيضا الى قيام االخرين بنبذهم او ايذائهم. تكون حميمة جدا ومسألة م خجلة بالنسبة لهم، او ألسرتهم و/او مجتمعهم 

فسمعته/سمعتها قد تتضرر في حال عرف الناس عن الشكوى وقد ي صبح / ت صبح هدفا   -الشخص موضوع الشكوى لديه اهتمام بالسرية 
درة اوى، وفي المنظمة والتحقيق ذاته. وكذلك ي قوض قلهجمات انتقام. ولذلك، فان خرق السرية ي قوض الثقة بالنفس وباألخرين في آلية الشك

 . ثالمحققين على معرفة ما حد
 

 يجب ان يبقى سريًا؟ يب. ما لذ
 

موضوع  الشخصحقيقة وطبيعة الشكوى، وهوية المشاركين الرئيسيين )صاحب الشكوى، والضحية، و بالذاتجميع جوانب الشكوى سرية، و
 الشكوى والشهود( والتحقيق.

 
 
  منعه؟العرضي والمتعمد، وكيف يمكن  اإلفصاحما هو . ج
 
للمخاطر قييم إجراء تبمدير التحقيق وفريق التحقيق،  يقوم . يجب أنمتعمدالأو  عرضياو المصرح به، غير باإلفصاح التم اختراق السرية ي

سير ناء بحدوث خرق أثفريق التحقيق في حال علم تخفيف حالة حدوث خرق. ضي والمتعمد، بما في ذلك تدابير العر اإلفصاحتأثير  حول
 أفضل مسار للعمل. حوللتشاور مع مدير التحقيق يحتاج عندها الى اسوف التحقيق، 
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 . اإلفصاح العرضي 1
 

ي فوثائق من خالل "وقوع في محادثة عادية أو  غالباتفاصيل هامة بشأن الشكوى عن غير قصد،  ما ت كشفيحدث الكشف العرضي عند
عرف ت  المخاطر على السرية، وعلى عرف تقوم بالتلمحققين وضع خطة عمل، على اللحد من مخاطر الكشف عرضي، ينبغي واأليدي الخطأ". 

ي لزم المحققين أيجب أن ي  كما . االفصاحلمنع  احدد طرقتفي كل مرحلة من مراحل التحقيق و التصدي لتلك المخاطر فيمن هو المسؤول 
ظم إدارة وثائق منفصلة التحقيق ن   اتوحدلكون ي، يجب أن وبشكل أعم. 7السرية قسمالتوقيع على بالشكوى ب على علم المنظمة،شخص في 

 طابعات منفصلة.بما في ذلك خوادم و
 

 . اإلفصاح المتعمد 2
 

. ناآلخري ريخبوتجاهل القواعد يقوم بمعلومات لديه به  اموثوق اشخص ه يتضمنبحكم تعريفألنه  –المتعمد أكثر صعوبة  ان منع اإلفصاح
الذين يعرفون عن الشكوى، واختيار أعضاء الفريق بعناية وبعد  األشخاصخطر عن طريق الحد من عدد القلل من تيمكن للمنظمات أن 

 تلمعلوماا يقوم بعلم، بنشرضد أي شخص  صارمةفي حالة تأهب لتضارب المصالح، واتخاذ إجراءات  والبقاء، عن خلفياتهم تحريات واسعة
 السرية حول القضية.

 
 

محدود(ال) . القيام باإلفصاح
 

 يسمح باإلفصاح بشكل عام، عندما: 
 

  المنظمة إجراءاتيكون مطلوبًا او مسموحا به من قبل القانون او سياسة او 
  بما هو من مصلحة المنظمة واألطراف  اإلدارةيكون مطلوبًا من 
 بشأن األدلة. نصيحةأو  ناجينالحصول على مساعدة متخصصة لل ذلك من اجل هناك حاجة إلى 

 
على خالف ذلك، فإن معظم السياسات تتطلب الكشف عن المعلومات السرية إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخلية على "أساس الحاجة 

)عادة ما يكون  8المنسقعموما، سيكون والشكوى. عن  "معرفةالإلى عمن "يحتاج  في السياساتيجب التعريف وبوضوح إلى المعرفة". 
 هذه المزاعم ومدير مكتب المتضررين من هذه المزاعم.بتأثر المالمكان  فيفي مركز العمل(، ورئيس البعثة  ذا أقدميةمدير 

 
اح فصاإل عنصاحب الشكوى  وتم ابالغ، ذلك من مصلحته/ مصلحتها االفضلعندما يكون  الناجيهويته  الكشف عنمالحظة: يجب فقط 

 .االفصاحالرئيس التنفيذي على بموافقة و
 

 
 تورط في المزاعم؟ممعرفة" غير جدير بالثقة أو الماذا لو كان الشخص الذي "يحتاج إلى 

 
قطة نتحديد بآلية الشكاوى  تقوم استخدام المعلومات، يجب أن يء منسقد يمعرفة" غير جدير بالثقة أو العادة "بحاجة إلى  هو شخص الذيالإذا كان 

 اتصال بديلة )عادة مدير الموارد البشرية، العالمية أو المحلية(.
 

الدولي للموارد  رئيسقد يتخذ الفي المنظمات الكبيرة، الدولية، فالرد سوف يعتمد على حجم وهيكل المنظمة.  فانسياسة جهة اتصال بديلة، الإذا لم توفر 
 تورط في حالو. في االعتبار الرئيس التنفيذي اخذفي المنظمات األصغر حجما، فقد يكون من المناسب وحماية هذا الدور. لرئيس الدولي لالالبشرية أو 
"تأثير" ه لرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أو شخص ما في منظمة أخرى ب بان يتصلواقد يحتاج المحققون  التنفيذي، بالرئيساو االشتباه 
بعد دراسة متأنية جدا ومناقشات مع  يحدثينبغي أن استراتيجية عالية المخاطر وشيء  بالطبع، ههذومانحة. هة جالمثال منظمة شريكة أو  على سبيل

 مستشار موثوق به.
 

 
 
 
 

                                                           
 .قسم السريةمن هو عينة   Dبما في ذلك األزواج وأفراد األسرة. المرفق - غير المعنيينيمنع هذا القسم الشخص من مناقشة الشكوى بأي شكل من األشكال مع 7 

 .SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي أول شخص لالتصال الدعاءاتم كاالتك "باعتبارهو اتاسمه في آلي األشخاص المذكورة اسمائهم8 
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 . منح مقدم الشكوى تأكيدا رسميًا 
 

 عندما يعرف األشخاص المناسبين عن الشكوى، تكون الخطوة األخيرة هي الرجوع للمتقدم بالشكوى بتأكيد رسمي. 
 

 أ. ما هو التأكيد؟ 
 

 التأكيد عادة عبارة عن خطاب للمتقدم بالشكوى يخبره/يخبرها بأن المنظمة قد استلمت الشكوى وتقوم بالعمل. ويقول التأكيد:
 

  المنظمة الشكوى.متى وكيف استلمت 
 كيف استجابت المنظمة للشكوى الى األن 
  ما الذي ستقوم به بعد ذلك 
 من هو المسؤول عن الشكوى 
 من هو الشخص الذي يمكن للمتقدم بالشكوى االتصال به بخصوص األسئلة او ردود الفعل 

 
 

 ب. لماذا نحتاج لتأكيد الشكوى؟ 
 

بالشكوى انه قد تم اخذ االدعاء على محمل الجد، ويعطيه/ يعطيها المعلومات التي  موتظهر للمتقدان التأكيد مهم ألسباب الشفافية والمسائلة. 
انها بيحتاجونها للتأكيد بأن المنظمة تستجيب بشكل مناسب. وبالنسبة للمنظمة التي تقوم بإجراء التحقيق، فهو سجل بانها قد استلمت االدعاء و

 بدئية. وهذا مهم في حال تمت مراجعة التحقيق. تعاملت معه بشكل مناسب في المراحل الم
 

 ج. كيف يمكنك تأكيد االستالم؟ 
 

 .ااضحً وو متكتما، وكتابيًاتأكيدك أن يكون  يجب
 

 
 . كتابيًا1

 
ق سجل خطابًا، او يؤمن بان خل دللمساءلة فانه يجب ان يكون كتابيًا. إذا كان المتقدم بالشكوى ال يري ‘الورقي لالسج’ جزء من  التأكيدبما ان 

حققون على مالحظة مفصكتابي سيضع المتقدمين بالشكوى او االخرين في خطر، يمكن تأكيد االستالم شفويًا.  لة ومع ذلك، يجب أن يبقي الم 
م تخاذها واي خطوات تفي الملف حول المناقشة، بما في ذلك الوقت والتاريخ والحضور واألمور التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم ا

 التعرف عليها من اجل المتابعة. 
 

 ا. متكتمً 2
 

ويجب ان تسلم بطرق ال تنبه االخرين الى الشكوى. مثال ان تعطى مباشرة  يجب ان تتم بتكتم.  -سواء شفهية ام كتابية  –جميع التأكيدات 
علَّمالمتقدم بالشكوى او ترسل في مظرف غير  الى . يجب ان يقدم التأكيد الشفهي في موقع خاص ال يتم ربطه تلقائيا بالشكاوى. إذا كان م 

حول االستغالل واالنتهاك الجنسي، فانه من الضروري ان تسأل شخًصا "محايدا"  وباألخصللمحقق او للمنسق المحلي عالقة بالشكوى، 
 كبديل.  التأكيدولكن موثوق به ان يقدم 

 
  واضًحا. 3

 
ة، وغير ويعني ذلك أن تكون سهلتأكيد االستالم، يجب ان يستخدم المحققين لغة سيتمكن المتقدمين بالشكوى من فهمها.  إيصالعند وأخيرا، 

تقنية ومناسبة لعمر المتقدم بالشكوى، ومستوى تطوره وتعليمه. يجب ان يستخدموا كلمات قصيرة وجمال قدر المستطاع. ويمكن ان تكون 
 ال الي اين تذهب الشكوى( مفيدة. الرسوم البيانية )مث
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 د. من الذي سيعطي التأكيد ومتى؟ 
 

ن قبل ممحقق أو قبل وقعا من أن يكون م   يجبال وفريق إدارة التحقيق.  في يةشخص أقدمأكثر تأكيد من قبل اليجب أن يتم توقيع خطاب 
 .شكواها /شكواه ةمنظمالتلقى بعد ن خمسة أيام عمل ع دال يزي خالل ماتأكيد ال خطابمقدم الشكوى اتلقى ييجب أن أعضاء فريق التحقيق. 

 
 

. االعتبارات األولية للتحقيق: األهداف والقيود واألسئلة
 
 هقيودو ،تعيين الفريق والبدء في التحقيق هي مخصصة للتخطيط. إنها فرصة إلعادة التركيز على الغرض من التحقيقبين ما المرحلة ان 

 واألسئلة قيد التحقيق.
 

 

. ما هي أهداف التحقيق؟
 

ست البحث هم ليي تؤكد او تنفي االدعاء. والمحققون ليسوا بالمدعين العامين. ووظيفتالتان الهدف الرئيسي من التحقيق هو جمع المعلومات 
للتحديد وبموضوعية ما إذا كان  العالقة وذلكالشخص موضوع التحقيق فقط ولكن بان يجمعوا كل االدلة ذات  ‘بإدانة’عن معلومات ستقوم 

 من اجل اتخاذ القرار االستغالل او االنتهاك قد حصل، والذي سيتم عندها تسليمه الى مدير التحقيق
 

 الى هذا، فان هدفهم هو اجراء تحقيق يمتثل بالمبادئ األساسية التالية:  وباإلضافة
 

يقيد من الوصول الى او توزيع المعلومات. ففي التحقيقات، يتطلب ان تكون المعلومات متوفرة لعدد محدود  أخالقيالسرية مبدأ  – السرية
 عن المعلومات فقط من باب الحاجة الى المعرفة(.  اإلفصاحمن األشخاص المصرح لهم وبهدف اجراء التحقيق فقط )ومن ذلك 

 
 واضطلعين أبإجراء التحقيقات ون موظفي الهيئة المكلفعل ال ينبغي فأهمية قصوى.  ذاتاالحتياجات الصحية للناجين ان  – الصحة والرعاية

طريقة االحتياجات ب يلبي هذهمدير التحقيق الذي يمكن أن الى هذه األمور  إحالةيضمنوا  أن يجب عليهم، ولكن بأنفسهممعالجة هذه المخاوف ب
 لدعم النفسي واالجتماعي، وتقديم المشورة، الخسرية طوال عملية التحقيق. وهذا يشمل الرعاية الطبية وا

 
في حين ان منظمة ما قد ال تكون في موقف في بعض المواقف، يخاف الشهود من االنتقام، بما في ذلك االعتداءات الجسدية.  – السالمة

يضمن سالمة الشهود، فإنه من الضروري وضع خطة ومراجعتها خالل التحقيق عن الكيفية التي يمكن بها الحفاظ على سالمة الشهود. 
 ويجب أن ي علم الشهود بصراحة عن حدود قدرة المنظمة على حمايتهم. 

 
خصوصية احترام حقوق وعد واللوائح والمبادئ التوجيهية بما في ذلك وفقا لجميع القوا وت بلغ وتجرىيجب أن تبدأ التحقيقات،  - الشرعية
ع مجمع األدلة خارج مقر المنظمة وعند إجراء مقابالت انه ذو عالقة ب، حيث في االعتبار القانون المحلي اخذ. وينبغي المعنيين األشخاص

 المنظمات سياسة لدى بت، ال بد من النظر إلى إبالغ السلطات الوطنية. يجب أن يكونجريمة قد ارتك ان الشهود غير الموظفين. إذا ظهر
ضحية قبل وجهة نظر اللمعرفة ينبغي السعي وفوائد إبالغ السلطات الوطنية،  شراك السلطات الوطنية. ونظرا لمخاطريتم ابشأن كيف ومتى 
 اتخاذ أي قرار.

 
 

تقنيات المنهجية والالتحقيقات المهارات الكافية والتدريب والمعرفة. ويجب أن تكون القائمين بالموظفين  لدىيجب أن يكون  - المهنية
 ألهداف وظروف كل التحقيق. ةمناسبالمستخدمة في التحقيق 

 
إقامة  إقامة أو عدم من اجلاألدلة ذات الصلة على يجب إجراء التحقيقات بصورة جدية وكاملة ومركزة لضمان أن يتم الحصول  -الِدقة 
 ./االدعاءات االدعاء
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ديد مدى بطريقة غير متحيزة ومستقلة لتح االبالغ عنهايجب أن تتم التحقيقات بطريقة عادلة ومنصفة. يجب أن يتم جمع األدلة و -االستقالل 
 يقوم، من أي تأثير يمكن أن يضعف حكمهم. يجب أن لظاهرفي ا وا، سواء من حيث الواقع احراراصحة االدعاء. يجب أن يكون المحققون 

  9من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحل هذه القضايا قبل الشروع في التحقيق. أي صراعات أو تأثير محتمل عنمديرهم  بإبالغالمحققين 
 

 االستنتاجاتوفي أقرب وقت ممكن. يجب أن تكون تقارير التحقيق منه منهجية واالنتهاء بتخطيط التحقيقات، يجب أن يتم  - التخطيط والمراجعة
 دقيقة.ووثائق كافية وسجالت على معتمدة 

 
 يجب أن ي رى المحققون على أنهم يحترمون جميع أطراف تحقيق ما.  –االحترام )لجميع المعنيين( 

 
 

ان الشخص موضوع االدعاء يجب ان يعامل باحترام وان يعطى الحق في الرد. يجب ان  – شخصاالدعاء وليس الالتحقيق موجهة نحو 
ال يقوم المحققون بالحكم على تصرفات الضحايا، او الشهود او الشخص موضوع االدعاء خالل التحقيق. ويجب ان تتم التحقيقات مع االعتبار 

 المحليين.  األعضاءمع والحساسية تجاه ثقافة وعادات السكان المحليين عند التواصل 
 

ل الفترة اطوجب على المنظمات تنفيذ سياسة يوفي الوقت المناسب.  االبالغمتاحة، يجب إجراء التحقيقات وخضع للموارد الي - توقيتال
 يوما. 28بشكل معقول، على سبيل المثال  التحقيقيأخذها يمكن أن التي الزمنية 

 
 

موظفين يعملون لحساب وكالة مختلفة. الشكاوى ضد لقي المنظمات تفي بعض الحاالت قد ت - المعنية(العمل في شراكة )مع كل األطراف 
ضد موظفي  االدعاءات ت قدمباإلضافة إلى ذلك، عندما تم بها التعامل مع هذه الشكاوى. منظمات سياسة بشأن الكيفية التي سيلليجب أن يكون و

 المقابالت.تكرار منظمات مستقلة ينبغي أن تكون هناك خطة إلجراء تحقيقات مشتركة لتجنب 
 

هي القيود المفروضة على التحقيق؟ما . 

 
 الُسلطة  –أ. قيود المنظمات 

 
من ن مكن المحققييختصاصات فان وصف االعادة، وتحقيقات نيابة عن المنظمة. اللبدء وإجراء  واليةيجب على المنظمات إعطاء المحققين 
 مة. ولكن قبلطلب التعاون الكامل من جانب أي شخص يعمل للمنظسرعة، وب، للوصول إلى الموظفين جمع األدلة دون عائق أو إذن مسبق

 لتحديد مدى سلطتهم للتحقيق في هذه القضية. ملمحققين مراجعة اختصاصاتهعلى االبدء في التحقيق، ينبغي 
 

  اإلجراءاتقواعد  –ب. القيود القانونية 
يفية ( كحدديربما و) يؤثر على االقلموضوع الشكوى سوف عقد الشخص األحكام الواردة في قوانين العمل الوطنية والسياسات المنظمة و

اية دتحقيقا يجري، منذ بموضوع الشكوى لديه الحق في معرفة ان الشخص أن قانون العمل حدد يلى سبيل المثال، قد إجراء التحقيق. ع
 موضوع الشكوى.الشخص تقييم اإلطار القانوني التخاذ قرار بشأن موعد إبالغ التحقيق. ولذلك فمن المهم لفريق التحقيق 

 
 . قوانين العمل الوطنية1

 
قالالموظف تعين قد تؤدي إلى إعادة  - في حال عدم اتباعها-قالة اإلتشمل قوانين العمل الوطنية عادة قواعد حول  ن ع أو منح تعويضات الم 

 المكان الذي أو/ تعمل فيه، يعمل الذيالمكان والشخص،  فيه معذات الصلة هي تلك من المكان الذي تم التعاقد  قوانين العملو. الضرر
 ستنطبق علىقوانين ال أيمعرفة، عند وضع آليات للشكاوى، ومن الممارسات الجيدة للمنظمات  المنظمة مواطنون. يكون/تكون فيه و/أو

 قد يتم تطبيق قوانين مختلفة لكل منها(. بما انهلموظفين المحليين والدوليين )ا
 
 . القانون الجنائي الوطني2

 
إن في أماكن أخرى، فواألطفال أو االعتداء الجنسي إلى الشرطة الوطنية.  ايذاء باإلبالغ عن ادعاءاتفي بعض البلدان هناك التزام قانوني 

لسلطات ا تقوم بإبالغ. إذا كان األمر كذلك، ويبدو أن جريمة قد ارتكبت، ينبغي لإلدارة أن تنظر فيما إذا وكيف ومتى يكون طوعيًا اإلبالغ

                                                           
ة في األفراد أو الجماعات ومشاركتهم السابقعن  العالقات المهنية والشخصية أو المالية التي قد تؤثر أو تضعف التحقيق. اآلراء المسبقة بسبباالستقالل والحياد يمكن أن يتعرض للخطر 9 

  المنظمة او البرنامج. ؤثر سلبا على عملان تمعوقات الخارجية أيضا لليمكن وقيد التحقيق.  البرنامجكيان أو الشخص / الاإلدارة يمكن أن تؤثر على عمليات 
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عض في خطر من الشرطة في ب ونكونيقد  االنتهاكاجي، ألن الناس الذين يبلغون عن وجهة نظر النللحصول على الوطنية. وينبغي السعي 
إذا كان من المناسب أن  فيماسوف تحتاج إلى النظر فمحاكمة جنائية، من اجل ة المنظمة القضية إلى السلطات الوطني لتاحااألماكن. إذا 

 يستمر التحقيق الداخلي في مكان العمل.
 
 المنظمات  وإجراءات. سياسات 3

 
في ون. الجنسيي االنتهاكلسوء السلوك واالستغالل وقالة اإلإجراءات العديد من المنظمات بشأن وتوجد قواعد اإلجرائية أيضا في سياسات و

مشروع نموذج الشكاوى وإجراءات التحقيق واإلرشاد المرتبط مثل هذه اإلجراءات أو السياسات، نقترح استخدام  وجدي حيث الالمنظمات 
الممارسات للمنظمات غير الحكومية في القطاع كدليل ألفضل    10للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتواالنتهاك التابع  باالستغالل الجنسي

 .اإلنساني
 

 موضوع الشكوىالشخص . العقود المبرمة بين المؤسسة و4
 

فصل او اقالة يمكن بانه  قول معظم العقودتنظم إنهاء الخدمة. وي موضوع الشكوى والمنظمة عادة ماالشخص وأخيرا، فإن عقد العمل بين 
ن وقت م والتي قد تتواجدسياسات الموارد البشرية )ان تجعل عقود أيضا لل يمكن اكم إشعار.لموظفين لسوء السلوك أو في حاالت أخرى مع ا

 القوة القانونية للعديد من السياسات واإلجراءات والمعايير ذات الصلة مثل قواعد السلوك. تعطيعقد العمل، ولشروط كآلخر( 
 
 

 فريقالقدرة  - ج. القيود العملية
 

 التحقيق، همعلي الموارد المتاحة لهذا التحقيق. الموارد ال تحدد ما إذا كان ينبغي في االعتبار األخذ إلى، معًا، دراء التحقيقالمحققين وم  يحتاج 
 ولكن سوف تساهم في صياغة أولويات التحقيق. وتشمل األسئلة األساسية:

 

 التحقيق؟ على ينفقواان  يمكن والمال الوقت من كم 
 التحقيق؟ في سيساهم( المنظمة من) من 
 مهاراتهم؟ لتكملة الخارج من خبراء إلى الوصول الفريقيستطيع  هو مهاراتهم؟ هي ما 
 ؟(ذلك إلى وما واألمن اآلمنة، البيوت مثل) المشاركين سالمة لضمان المتاحة التسهيالت هي ما 

 

. ماهي األسئلة الموضوعية للتحقيق؟ 
 

العناصر المركبة و بخرقهايزعم التي   والقواعد الموضوعية ب فيما يتعلقتماما  ينواضح يكونواإلجراء التحقيق نفسه، يحتاج الباحثون إلى أن 
 .وكفاءة جمع تلك األدلة بأمانتعناصر والنظر في الكيفية التي يمكن أن بالإلى تحديد األدلة ذات الصلة  يحتاجونتلك القواعد. وبعد ذلك ل

 
 

 ؟اختراقهايزعم التي ا. ما هي القواعد الموضوعية 
 

توجد و كلسلومعايير ل. وهي منظمتكعاملين في  عمله كموظفين( وما ال يمكنهم)ما يمكنهم تخبر الموظفين القواعد الموضوعية هي قواعد 
كانت الوكالة هي الشريك المنفذ لألمم . إذا ومعايير سلوك الوكالةشكوى الموضوع في عقد عمل الشخص في قوانين العمل الوطنية، و

نشرة األمين تطبق منظمة ال. على سبيل المثال، إذا ما كانت 11المتحدة، فإن تلك الرموز تتضمن عموما كل أو جزء من نشرة األمين العام

عاما، واالدعاء  17يبلغ من العمر ن ممع  يقيم نشاطا جنسيام شكوى بأن أحد الموظفين العاملين يقدتم تمدونة قواعد السلوك، و على انهاالعام 

 )ب(. 3.2؛ انتهاكا لنشرة األمين العام، القسم طفلنشاط الجنسي مع شارك في يموضوع الشكوى الشخص هو: 
 

 
 ب. ما هي عناصر كل قاعدة؟

 

                                                           
ق واإلرشاد الشكاوى وإجراءات التحقي نموذج مشروع. 2004فرقة العمل المعنية بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي. مارس   (IASC)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت10 

 .المرتبط باالستغالل واالنتهاك الجنسي
 2003/13( في "نشرة األمين العام بشأن التدابير الخاصة للحماية من االعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي، ف) 3.2 الفقرة، 2003 أكتوبر 9أمانة األمم المتحدة،  11 

 (ST / SGB / 2003/13") 
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. أ طةمع المثال في النق استمررناأن هناك خرقا لمعايير السلوك. إذا بالفردية التي يجب أن تثبت إلظهار  الحقائقعناصر كل قاعدة هي ان 
 )ب( هي: 3.2أعاله، فإن عناصر من نشرة األمين العام القياسية 

 

  موظف الشكوى موضوعالشخص 

 التهديد به أو الفعلي الجنسي النشاط وقع 

 العمر من سنة 18 دون شخص مع 
 

 
 ج. ما هي األدلة ذات الصلة بهذا االنتهاك؟

 
 ةفي عد وتكونأكثر أو أقل احتماال.  ا ماجعل عنصرمعلومات تأي  ال،أم  اصحيحمعلومات ذات الصلة لتحديد ما إذا كان االدعاء هو الدليل 

 أشكال، وأكثرها شيوعا هي:
 
 

 الخ(شخص ما، سمع، شمّ  رأىقد بيان حول ما  شهادة الشهود )مثال ، 
  ،وملفات الكمبيوتر(أدلة وثائقية )مثل األشكال والصور وأشرطة الفيديو 
 )األدلة المادية )مثل الفحوص من موقع االعتداء المزعوم 
 .)أدلة الخبراء )آراء رسمية حول ما إذا كان شيء من المرجح أن يكون حدث 

 
 
 

ر، بجعل قائمة من العناص بالبدءجمع األدلة على كل عنصر من العناصر. ونحن نوصي بأن المحققين ستكمال التحقيق، من الضروري ال
 من اين وممن يمكنهم ان يجدوها. كل عنصر، لونوع األدلة التي يمكن أن تكون ذات صلة 
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الفصل 

دقيق وفعّال اجراء تحقيقمن التحقيق الى اإلبالغ: 

 
: جمع البيانات األساسية واألدلة الوثائقية الخطوة 

 
 وثائقية.الدلة األتعرف على لل -في شكل مطبوع وشكل إلكتروني  -في جميع مراحل التحقيق، سوف يحتاج الباحثون إلى استشارة الوثائق 

 

الدليل الوثائقي و. ما ه
 

المعلومات ذات الصلة بالشكوى والمسجلة بشكل ما في صورة مادية. وتشمل سجالت الموظفين، والقوائم والصور إن الدليل الوثائقي هو كل 
 التوضيحية والمالحظات المكتوبة يدويا والمعلومات المسجلة الكترونيا.  موالرسو

 

واالنتهاك . ماهي أهمية الدليل الوثائقي للتحقيقات في الشكاوى، وباألخص الشكاوى حول االستغالل 
  الجنسي؟

 
جنسي، عن االستغالل واالنتهاك ال قان الدليل الوثائقي يتفاوت في األهمية فيما بين التحقيقات. عموما وعل وجه الخصوص في حال التحقي

شخص ور القد قام باستغالل او انتهاك الضحية جنسيًا. ومع ذلك، فانه قد يحدد عمر الناجي او د فهو ال يثبت ان الشخص موضوع الشكوى
 ادلةر وفيو الشهود،ثبت روايات ييمكن أن الى ذلك  إضافةلمنظمة )مثال موظف، مقاول، موظف لمقاول الخ(. اموضوع الشكوى في 

 المحققين فهم أفضل للخلفية الشكوى. ويعطيشهادة الشهود  ويدعملالستجواب 
 

وثائقي ومن الذي يمكنه الوصول اليه؟ . من الذي لديه دليل 
 
 

جب المواد ذات العالقة هناك، ي إيجادلم يتمكن المحققين من  وإذاعالقة في مقراتها.  قالمنظمة والجهات ذات العالقة ستحتفظ بأكثر الوثائان 
وزة ح . وخالفا لذلك، إذا كان لديهم سبب جيد لالعتقاد بأن الوثائق فيأرشيفقد تم نقل الوثائق او اتالفها او حفظها في  نيتحققوا إذا ما كاان 

 صفتهمبأنشأوها حجب الوثائق التي ب ان يقومواالموظفين موظف ما، فانه يمكن للمحققين ان يطلبوا الوصول لتلك المواد. مالحظة: يمكن 
 .مخصية باستخدام المعدات الخاصة بهالش

 

ليل الوثائقيد. متى يتم جمع ال
 

قابل ك حول من يمكنك ان تفي ارشاد وقت ممكن في التحقيق الن ذلك يمكن ان يساعد أسرعالبدء في جمع الدليل الوثائقي في عليك يجب 
 وماهي األسئلة التي يمكن ان ت سأل. 

 
 

 

 التحقيق اإلداري في مقابل التحقيق الجنائي 

تحقيق لل نفس المعاييرب ال يلتزم دارياإلتحقيق ال فانكإجراء داخلي، وتقوم بها المنظمة في انتهاك مزعوم للسياسة هو تحقيق إداري.  لذيالتحقيق ا
بل تقال اإلجراءات اإلدارية الداخلية ال تتطلب أدلة "فإن  عادة،وجنائي. والغرض منه هو جمع األدلة من أجل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما. ال

زال يداري ال اإل تحقيقفان اللم يحدث. ومع ذلك،  حدث امأن الحادث المزعوم  حتمال "االبدال من ذلك، فإنها تحتاج إلى إثبات 'في ميزان و -" الشك
 ذا ما تم الطعن عليه.مع بذل العناية الواجبة وفقا لإلجراءات التنظيمية وقانون العمل المحلي، في حالة ما إ وان ي جرى دقيقاكون يبحاجة إلى أن 
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. اين يُجمع الدليل الوثائقي
 

سال العثور عليها، ونسخ وإر به إذا لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي للمدير أن يعين موظف موثوقوالموقع.  فييجب مراجعة الوثائق  اإلمكان،عند 
 وإيصاال ةقائمة موقع ويعطى هذابرئيس مكتب  ي بلغيجب أن ، المواقعا تم إزالة المواد األصلية من كان قد إذ وكحل بديل،الوثائق إلى المحقق. 

ها. وينبغي أن ائق التي تم استعراضسجل المحققين من الوث وكذلكليم المواد الى فريق التحقيق، وااليصال بمثابة سجل بانه قد تم تس. بالمواد
فيه لت أزي التي، واسم المكتب حيث تم االحتفاظ بها، التاريخ والوقت امهالشخص الذي قام بتوريدها أو اتهتتضمن وصفا للمواد، واسم ا

يث ي في المكتب حإلى الشخص المعن ى تعطىخرأملف التحقيق ويجب أن تبقى نسخة من إيصال المخزون في ووالمكان الذي أزيلت منه. 
 .وجدت فيها

 

 

 
 

ةالوثائقي األدلة. كيفية مراجعة وإدارة 
 

 الدليل الوثائقي  إدارةا. 
 

الدليل الوثائقي تعني اتخاذ خطوات للتأكد من ان المعلومات غير مفقودة وان جميع الوثائق ذات العالقة قد تمت مراجعتها وان جميع  إدارةان 
 الوثائق يمكن الوصول اليها ويظهر بانها موثوقة وبالنسبة لكل وثيقة، فيجب ان يكون من الممكن ان يتم وضع: 

 
 ومعلومات االتصال( ( من الذي قام بتقديمها )االسم 1 

 ( أين كانت موجودة )العنوان وتفاصيل طريقة حفظها( 2 

 ( الوقت الذي تم استرجاعها فيه )التاريخ والوقت( 3 

 وتاريخ االنشاء(  ورقم التعريف( ماذا ت سمى )العنوان 4 
 

خة من على نس اإلبقاءالوثيقة. ويجب  المعلومات يجب ان تسجل على االيصال الذي سيعطى للشخص الذي يمتلك او سيقوم بحراسة هذه
 االيصال في ملف التحقيق. 

 
 

  . مراجعة الدليل الوثائقي2

 
 

ب التوجيهات االرشادية. ويج لهذهذات العالقة  األجزاءاالعتبار  واالخذ فيقراءة  بإعادةقبل مراجعة الوثائق، يجب على المحققين ان يقوموا 
 معالجتها. او قائمة بالمواضيع التي يجب  أسئلةتحضير قائمة  أيضاعليهم 

  

 
 االلكترونية ‘ الوثائق’ اعتبارات خاصة لجمع 

 
، والصور الرقمية(. عند التعامل مع الوثائق المحفوظة صلة بالتحقيق )مثل المدونات والملفات ذات‘ وثائق’  أيضا الحاسبمعلومات  قد تكون

 :المحققين علىاإللكترونية، يجب 
 

  بياناتآمن للو امت باستخالصمهارات حاسوب كافية  اإللكترونية األدلة يجمع من كلل أنالتأكد من. 
 إذا كنت ستستحوذ على حاسب لتجنب اتالف الدليل، قم بوضع قائمة بمكونات الحاسب، بما في ذلك الشركة الم صنعة والطراز والرقم التسلسلي 

 للشاشة والحاسب واألقراص، والكابالت ومكبرات الصوت. 
 في مكان آمن ومضمون. األجهزةن جميع قم بتخزي 
 .إذا كنت تريد الدخول على او تصفح الدالئل او الملفات فقم بذلك فقط بوجود الشخص المناسب من الموظفين 
  .وذلك للتأكد من عدم عبث المحققين بالدليل. وسيطلب من المحقق ان يحافظ على السرية المتعلقة بالتحقيق 
 الطرقالملفات و واسماء وقت الدخولوالمعلومات،  الدخول علىبما في ذلك أسماء الحاضرين عند تسجيل "سلسلة الوصاية" قم ب. 
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 أفضل الممارسات فيما يتعلق بمراجعة الوثائق

 
قبل المراجعة، يجب على المحققين ان يضعوا عملية من اجل تحليل الوثائق وبعد ذلك القيام بتطبيق تلك العملية على كل وثيقة. ويجب  – اتبع المنهجية

 ارير. قعليهم ان ي ضمنوا نظاما من اجل تدوين المالحظات الن ذلك سيساعد على التركيز ويحافظ على الوقت عند التجهيز للمقابالت وفي كتابة الت
 

مكان  عليها في واإلبقاءان الهدف من مراجعة الوثائق هو تحديد ما إذا كان تثبت او تنفي االدعاء. وقد تساعد كتابة عناصر االدعاء  – اتبع التحليل
 ظاهر عند اجراء المقابالت. 

 
هم بشكل ذات عالقة. ومن الم أخرىالى ادلة  شاراتاإلعند مراجعة الوثائق، يجب ان يكون المحققين متنبهين للتناقضات الداخلية والى  – اتبع االشتباه

ي والتوافق مع التواريخ األخرى في التحقيق.  ف. يجب ان ينظر المحققون عن تواريخ النشر والنسخ والمرفقات والعناوينمن التواريخ،  التأكدخاص 
 الوثيقة الى مرفقات، يجب ان يقوم المحققون بالتأكد من تضمينها او بانه يمكن العثور عليها.  إشارةحالة 

 
 يجب ان يراجع المحققون الوثائق بعقل متفتح ألهميتها وذلك لتجنب تخطي معلومات مهمة.  –اتبع الحياد 

 

 

 

. إعادة الوثائق بعد المراجعة 
 
 

 الوثائق االصلية الى الشخص الذي يملكها او يحفظها في أقرب فرصة ممكنة للتقليل من انقطاع العمل في الوكالة.  إعادةيجب على المحققين 
 

 

 بالزيارات الميدانيةوالقيام  ةالمادي األدلةجمع  –. التحقيق في الشكوى 
 

منها. الزيارات الميدانية مهمة، وخاصة في  أجزاءحصلت فيها الحادثة المزعومة او  التيان الزيارات الميدانية هي لتفتيش الموقع/ المواقع 
 ة الشهود. ذا العالقة بشهاد ةالمادي طريقة التي تم وصفها ولجمع االدلةمما إذا كان االستغالل او االتهام المزعوم ممكنا بالبداية التحقيق، للتأكد 

 
عد من ان لديهم السلطة المطلوبة. وب للتأكد، يجب ان يراجع المحققين وصف التخصصات لهم األدلةالميدانية من اجل  تقبل القيام بالزيارا

ة وبعد الزيار. األقلمراقب مستقل على  اوذلك يجب عليهم ان يحددوا وقتا من اجل زيارة كل موقع واجراء البحث بمرافقة محقق واحد اخر 
حالة وجودوا الموقع، وماهي العناصر )ان وجدت( التي  أيا من كان موجودا، وفي يجب ان يقوموا بكتابة مالحظة للملف يسجلون فيه
، فانه يجب عليهم ارفاق صور او رسومات توضيحية للموقع او العناصر ذات باإلمكانجمعوها هناك وتاريخ ووقت الزيارة. وإذا كان 

 العالقة 
 

. التثبت من األدلة 
 

. يحدد المحققون االتساق عن طريق مقارنة كل جزء جديد والموثوقية قالتأكد من االتسا تقييمها من اجلخالل جمع المعلومات، يجب ان يتم 
 يأاو التقرير  إضافيةمن االدلة الموجودة. وفي حال وجود تناقضات، فان على المحققين ان يبحثوا عن ادلة  األخرىباألجزاء  األدلةمن 

في التحقيقات المتعلقة بمكان العمل. ومع ذلك، يجب على المحققين تفادي  األدلةة حول موثوقية ثقة. هناك قواعد عملي األكثرالمصادر هو 
 الظاهر تحيزهم.   األشخاصاالعتماد فقط على شهادة السمع او الشهادة من االمن 

 
 

: تحديث خطة التحقيق ومقابلة الشهودالخطوة 
 

كتسبة من جمع ودراسة  الوثائقية يجب ان تستخدم من اجل تحديث خطة التحقيق. وقد تظهر األدلة معلومات جديدة  األدلةان المعلومات الم 
 فعلى سبيل المثال، العثور على شاهد جديد لمقابلته. ويجب ان تؤدي الى معلومات تغذي خطتك للتحقيق.  –تستدعي تغيير الخطة 
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جمع األدلة من الشهود  –التحقيق في الشكوى 
 

خاصة في حاالت  أهميةان شهادة الشهود معلومات حول تجربة شخص ما عن حادثة ما يعاد سردها خالل مقابلة. ان شهادة الشهود ذات 
عنه عادة اال بعد ان تكون االدلة المادية دامغة عن االستغالل او االنتهاك  اإلبالغاالستغالل واالنتهاك الجنسي الن االستغالل الجنسي ال يتم 

 الى ذلك، عندما ال يتم اجراءها بطريقة مناسبة، فان مقابالت الشهود يمكن ان ت عرض سرية وسالمة المشاركين للخطر.  إضافةتفت.  قد اخ

 

؟ مقابلتهيجب الذي . من 
 

تحدث الى ذلك، يجب ان ي باإلضافةتقريبا، يكون الشخص المتقدم بالشكوى والشخص موضوع الشكوى الشهود الرئيسين.  12في كل تحقيق

شخص لديه معلومات ذات عالقة بشهادة المتقدم بالشكوى او الشخص موضوع الشكوى. فعلى سبيل المثال، في حال ذكر  أيالمحققين مع 
 المتقدم بالشكوى بأنه/ بانها كان مع سائق في اليوم المزعوم لالنتهاك، فهل يمكن التحقق من ذلك من خالل السائق؟ 

 
يجهزوا قائمة بالشهود والخبراء، بما في ذلك القابهم ومالحظات عن الكيفية التي يتعرف المحققين على اشخاص لمقابلتهم يجب ان  بمجرد ان

 .ستكون فيها شهاداتهم ذات عالقة
 

  
 

 . من يجب أن يقابل الشهود؟
 

يقوم بأجراء ، من سةكان هناك محققان في الفريق، فيجب ان يقررا قبل المقابل إذاكما ذ كر أعاله، فان المقابالت عادة تتم عن طريق المحققين. 
 المقابلة ومن سيدون المالحظات.  

 
 كان ذلك أكثر فعالية. يجب إذافي حال كان هناك محقق واحد، فان عليه/عليها القيام بالمهمتين او ان يطلب من المراقب تدوين المالحظات، 

 او بمحقق ومراقب.  ان تتم المقابالت دائما بوجود شخصين

 

. متي يجب ان تتم مقابلة الشهود؟

 
 أ. ترتيب المقابالت 

 
وى كعندما يعرف المحققون من ستتم مقابلته، يجب ان يأخذوا في اعتبارهم ترتيب المقابالت. ان المبادئ الرئيسية تقتضي مقابلة المتقدم بالش

 أوال ومن ثم الشخص موضوع الشكوى. وهذا يعني ان الترتيب العام للشهود هو: 
 ( المتقدم بالشكوى او الناجي األصلي 1 

 ملون األخرون(  الناجون المحت2 

 ( الشهود ذوي المعرفة الغير مباشرة بسوء التصرف3 

 ( الشهود ذوي المعرفة المباشرة بسوء التصرف4 

 ( الشخص موضوع الشكوى 5 

                                                           
12 The only exception would be if the complaint has been made anonymously. 

 
 هل للشاهد "الحق" في احضار محامي او شخص للدعم الى المقابلة؟ 

 
الى مقابلة في مكان عمل التحقيق. ألن  –محامي او خالفه  –طرف ثالث  أيالقصيرة على هذا السؤال هي ال: ليس لشاهد الحق في احضار  اإلجابة

ك يجب ان ال الى ذل إضافةطرف ثالث يمكنه الحضور في حال سمحت المنظمة بذلك.  أيذلك ليس بتحقيق جنائي وليس بجلسة استماع تأديبية، فان 

سيكون  :ذن إذا لم يكن الطرف الثالث ذاته شاهدًا، او ان يوافق/ توافق على البقاء صامتا خالل المقابلة وان يوقع على وثيقة السرية. )مالحظةيعطى اال

في استطاعتك انفاذ وثيقة السرية في حال كان الشخص األخر أيضا مقاوال او موظفا مع منظمتك( وستحتاج الى مراجعة سياسة منظمتك بهذا 

 الخصوص.
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ب ختلف الترتي. قد يأوالإذا كان الشخص المتقدم بالشكوى والناجي من االنتهاك المزعوم مختلفين، فانه يجب مقابلة الشخص المتقدم بالشكوى 

 وذلك للتأكد من جمع أكبر قدر منالشخص موضوع الشكوى هو  تهتتم مقابلآخر من في حال كان الشهود سيتركون المنظمة مكان التحقيق. 
ثر أك إجابةالتي توضع من أجل الشخص موضوع الشكوى وتمكنهم من تقديم  ةالمعلومات. ويمكن عندها لهذه المعلومات ان تفيد األسئل

 اكتماال. 
 
وينصح بشدة أال يتم اعالم الشخص موضوع الشكوى بان هناك مقابلة تجرى الى ان يقترب موعد مقابلته. وبما ان هذا تمرين لجمع 
المعلومات، فإنه ليس من حق الشخص موضوع الشكوى ان يعرف بماذا يحدث )يجب على المنظمات مراجعة سياساتهم الداخلية وقوانين 

من  –. والسبب الرئيسي لذلك هو منع الشخص موضوع الشكوى من العبث في األدلة او تخويف الشهود العمل المحلية بهذا الخصوص(
للشهود. ليس للشخص موضوع الشكوى الحق في معرفة االدعاءات المقامة ضده  ةمخاطر حماي أيواجبنا في الرعاية ان نحاول تخفيف 

 التحقيق الى جلسة استماع تأديبية أدى/ضدها في حال 
 

 ب. أعادة المقابلة 
 

الين تمت مقابلتهم قد قدموا معلومات  األشخاص. ومع ذلك، في حال كان اإلمكانمقابلة الشهود قدر  إعادةان المبدأ األساسي هو تفادي 
متضاربة او تم العثور على معلومات جديدة ذات عالقة بشهادتهم، فانه قد يكون من المناسب طلب مقابلة ثانية، في حال كان ذلك ال يضر 

 بصحة الشهود او سالمتهم.
 

 . اين يجب مقابلة الشهود؟
 

 طريقة.   فضلبأالشكوى سرية  بقاءمة، والمرافق والكيفية، في ذلك الوضع، وان يتأكد من ان موقع المقابلة سيعتمد على بروتوكوالت المنظ
 
من األفضل عامة اجراء المقابالت شخصيا. وفي حال كان ذلك غير ممكن )مثال بسبب ان الشاهد قد ترك الموقع او المنظمة( يمكن ان ينسق 

عن طريق الفيديو او تبادل البريد االلكتروني. ويجب عليهم التأكد من تضمين مالحظة المحققون اجراء المقابلة عن طريق الهاتف، او اجتماع 
 في السجل عن الكيفية التي أجريت بها المقابلة ولماذا.

 

. كيف يجب أن تتم مقابلة الشهود؟
 
ليس هناك وصفة ألجراء مقابلة ناجحة. فاألسئلة وتقنيات المقابلة تعتمد دائما على حقائق القضية وأسلوب المحقق. وحتى عنده، هناك بعض 

 الي تقد تساعد في انتزاع المعلومات ذات العالقة.  األساسيةالتقنيات 
 

 
 المقابالت الجيدة  في‘ تركه’ و ‘ فعله’  ما يجب

 
 فعله  بما يج

  وموضوعيا ومهنياكن مهذبا 
  مباشرة وبسيطة أسئلةاسأل 
 تأكد بانتظام من المعلومات التي يقدمها الشاهد 
 أطلب من الشاهدان يقوم بإيضاح المفردات او المعلومات الغامضة 
  قم بإجراء المقابلة بحسب وتيرة الشاهد 
 اعطي الشاهد وقتا ليفكر ويجيب على األسئلة بدون مقاطعة 
 فترات راحة في المقابلة واي تغيب للمشاركين من غرفة المقابلة.  أيلذي تبدأ فيه المقابلة وتنتهي، سجل الوقت ا 

 
 ما يجب تركه

  ،لطفةاستعمال لغة مبهمة  والمصطلحات، واالختصارات او العبارات الم 
  استعمال الجمل المركبة والطويلة وااليحائية 
 رد فعل على شهادة الشاهد، وحتى ولو من غير قصد من خالل تعابير الوجه او التغيرات في الصوت  إعطاء 
 او قانونية  أخالقيةاحكام  إعطاء 
 وعود ال يمكنك الوفاء بها  إعطاء 
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 أ. المراحل األربعة للمقابلة 
 

 
 . التقديم وتأسيس العالقة 1

 
ابلتها. قان الهدف من مرحلة تأسيس العالقة هي ان يقوم الشخص الذي يجري المقابلة بتقديم نفسه / نفسها ويخبر الشاهد لماذا يتم تتم مقابلته/ م

 وصريحا.  كامال بياناان مرحلة تأسيس العالقة مهمة أيضا من اجل كسب ثقة الشاهد وتمكينه من ان يشعر بان بإمكانه ان يعطي 
 

 العالقة، يجب على الشخص الذي يجري المقابلة ان:  لتأسيس
 

 يقوم بتقديم نفسه / نفسها والمحقق األخر واي شخص أخر ممن يحضرون المقابلة 
 اعطي الشاهد بطاقة العمل الخاصة بك والمحتوية على معلومات االتصال 
  جميع المشاركين في المقابلة أدواراشرح 
  تفاصي االدعاءات  عطاءإقم بإيضاح الهدف من المقابلة بدون 
  قم بإيضاح القواعد األساسية 
  تأكد من ان الشهود على علم بحقوقهم وواجباتهم 
 قم بتقديم المرطبات للشاهد وابلغه/ ابلغها بأن من حقه/حقها الحصول على فترات راحة معقولة ومرطبات خالل المقابلة 
 ان المقابلة، او الطقس يوم المقابلة الفترة التي عاشها الشخص الذي تتم تحدث معهم عن مواضيع عامة غير محايدة مثل رحلتهم الى مك

 مقابلته او عمل في المنطقة الخ. 
  .قم بإيضاح الحاجة الى تدوين المالحظات واطلب أذنه /اذنها للقيام بذلك 

 
 

 . السرد الُحر2
 

الشاهد الفرصة إلعطاء بيان بدون مقاطعة لألحداث.  لتحفيز السرد الحر، يجب على الشخص  إعطاء والحر' ه دالسر’  ان الهدف من مرحلة
 الذي ي جري المقابلة أن: 

 

  "أن يسأل أسئلة مفتوحة مثل " هل يمكنك إخباري عن مهامك؟ 
  الى شهادة الشهود األخرين(  اإلشارةاستعمال عبارات حث محايدة وذات صلة ببيان الشاهد )بدون 
  وماذا حصل بعد ذلك؟" مثال " 
  األساسيةتكرار العبارات  
 طلب المزيد من االيضاح 
  بدون اظهار عالمات على تأييد او مخالفة ما ي قال. –‘المستمع الفاعل والمحايد’ اتخاذ هيئة 

 
المرحلة. في حال عدم التأكد من شيء ما، يجب  هذهالمبهمة في  األموريجب على الشخص الذي ي جري المقابلة اال يقاطع او يقوم بإيضاح 

 ‘.المحددة ةاألسئل’ على الشخص الذي يقوم بالمقابلة ان يدون مالحظة ليرجع اليها في مرحلة 
 
 

 
 . االستجواب  3

 
الشخص الذي يجري المقابلة باستيضاح المعلومات التي كان الشاهد قد قدمها  مسبقا وليساعد الشاهد على  يقوم ‘المحددة ةاألسئل’ في مرحلة 

ر.   تقديم معلومات ذات عالقة قد يكون/تكون غير قادر او غير راغب  في تقديمها خالل السرد الح 
 

 أنواع األسئلة هي: 
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 ة"(عمال الصحالمزيد عن  أخبرني"  )مثالالمفتوحة  أسئلة 
 )"أسئلة محددة )مثال " ما الذي حدث عندما ع دت الى المركز الصحي؟ 
  " كان يرتديه عندما عاد الى المركز الصحي؟"( يما الذأسئلة مقفلة )مثال 

 
 . ديجب على الذين يقومون بإجراء المقابالت تفادي األسئلة اإليحائية )مثال" هل كان يرتدي قميصا احمر؟"( ألنه قد يغيرون من شهادة الشاه

 
ي األسئلة التي من الصعب تركيبها او ي خشى ان تفش وباألخص –مسبقا يساعدهم  األسئلةيجد العديد من يقومون بإجراء المقابالت ان كتابة 

مسبقا،  لةاألسئبمعلومات يمكن تتبعها من قبل الشهود األخرين. قد يرغب الذين يقومون بإجراء المقابالت بعمل عصف ذهني لتحديد خطوط 
 . عةقالغير متو التحقيق مقابلة عن مساراتأن يبعد الذي يجري ال بولكن هذا ال يج –وذلك من اجل ان يكونوا جاهزين لإلجابات المختلفة 

  

 
 التعامل مع الشهود الذين يتعمدون إعاقة التحقيق

 
 ذاإالذين يقومون بالتحقيق على الكيفية وأسباب مقاومة الشهود وعلى ما  األشخاصقد يقوم الشهود أحيانا بمقاومة او رفض التعاون. وستعتمد ردود 

 كانوا موظفين في المنظمة. 
 

‘ تذكيرهم ’بشكل علني، يمكن  اإلعاقة)بما في ذلك موظفي المنظمات المتعاقدين مع الوكالة التي ت جري التحقيق( والذين هم يتعمدون  الشهود الموظفين
فشلهم في فعل  عند قد يتعرضون للتأديب وبأنهمملزمون عن طريق التعاقد بالتعاون مع المحققين، وان يقولوا الحقيقة وان يحافظوا على السرية  بأنهم
دراء(. خالفا لذلك، فانه يجب تسجيل  ذلك  تصرف عدائي في سجالت المقابلة.  أي)وهذا يرجع للم 

 
 . ومع ذلك، يمكنان يشدد الذين يقومون بإجراء المقابلة علىتاو حضور المقابال األسئلةالشهود من غير الموظفين ليسوا ملزمين قانونيا باإلجابة على 

 أهمية مساعدة التحقيق والبقاء صادقين ودقيقين وحذرين.  
 

 

 . اإلنهاء 4
 

 إلنهاء المقابلة، يجب على الشخص الذي يجري المقابلة ان: 
 

  قائمة أمورالتأكد مع المحقق األخر إذا ما كانت هناك أي 
 الشاهد هتلخيص ما قال 
  سؤال الشاهد إذا كان لديه شيء ليضيفه 
 .في حال وافق الشاهد على ذلك، فاطلب منهم مراجعة المالحظات والتوقيع عليها 
  اسئلة لدى الشاهد/ الشاهدة  أيقم بإجابة 
  يقرر قدمية لوتسليمها بسرية الى مدير ذا أ أخرىوذلك بأن شهادتهم سيتم جمعها مع معلومات  -قم بإيضاح ما الذي سيحصل بعد ذلك

 الخطوات التالية 
 ذكر الشهود كيف يمكنهم االتصال بالشخص الذي أجرى المقابلة 
  .ق م بتسجيل الوقت في سجالت المقابلة 
 اشكر الشاهد على وقته / وقتها 

 
ات الجديدة ومن ثم إذا قام الشاهد بتقديم مزيد من المعلومات ذات العالقة بعد الملخص، يجب على المحقق ان يوضح ويتأكد من المعلوم

 تلخيصها للشاهد.
 

 ب. اعتبارات خاصة في التعامل مع الشهود الضعفاء 
 

 . من هو الشاهد الضعيف1
 

، وتهميش او تشريد وضعتهم في مواقف انعدام قوة نسبية. فقربشكل عام، العديد من األشخاص الذين نسعى لمساعدتهم ضعفاء، في مواقف 
المجتمعات مقاومون وطوروا استراتيجيات تأقلم شخصية ومبنية على المجتمع  هذهواألطفال الذين يعيشون في  البالغينوبالمساوة فالعديد من 

 او األمراض الخطيرة.  اإلعاقةللشهود الضعفاء يعني األطفال، والشباب وبعض األشخاص ذوي  اإلشارةالمحلي. ولغرض هذا القسم، فان 
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 الهدف والمبدأ من المقابالت مع األشخاص الضعفاء؟  و. ما ه2
 

 
والشهود الضعفاء األخرين هو كيفية الحصول على معلومات ذات عالقة بون احداث  األطفالان االعتبار الرئيسي عند اجراء مقابالت مع 

   )المزيد( من الضرر. 
 

 . مقابلة األطفال3
 

كضحايا او شهود اال إذا كان ذلك ضروريا وبشدة للتحقيق. من الممكن  األطفالبسبب الضعف الخاص، فإنه ينصح بإجراء المقابالت مع 
 كجزء من العملية.  األطفالمثل شهادة الشاهد الموثقة والتي قد تعني عدم الحاجة الى مقابلة  أخرىالحصول على دليل كافي من مصادر 

 
وق . هل حاجات التحقيق تفأوالن الضروري مقابلة طفل صغير كجزء من عملية التحقيق، فان تقييم للخطر يجب ان يجرى إذا ظهر بأنه م

ي ، فانه يجب مقابلة األطفال من قبل شخص ذو خبرة فلة بفي المقا المتعلقة بالطفل؟ إذا تم اتخاذ القرار باالستمرار مخاوف الحماية المحتملة
 المقابلة لتوائم مع ظروف ونضج الطفل الي تتم مقابلته.  أسئلةالمجال فقط. ويجب تكييف 

 
أحد األبوين او الوصي. ويجب ان يكون  نعادة ما يكو –عند مقابلة طفل ما، فانه من الممارسة المعتادة ان يكونوا مصحوبين بشخص بالغ 

شيء قد يحتاج اليه خالل المقابلة. مع ذلك يمكن ان  أيك شخصا يثقون بهن ويمكن ان يوفر لهم حضورا مطمئنا، ويساعد الطفل في ذل
، او قد يمنع الطفل من االدالء بمعلومات شخصية او معلومات مؤلمة. يجب اتخاذ قرار حول ما الشخص المرافق للطفل متورطا في التحقيق

 المضي ق دما في المقابلة عند وجود مخاوف تخص الشخص البالغ المرافق إذا كان من المناسب
 . 

 . اين يجب مقابلة األشخاص الضعفاء4
 

ويكون سريا. عند مقابلة األطفال، خذ في االعتبار الكيفية التي ت جهز بها  باألمانيجب مقابلة الشاهد الضعيف في مكان يشعر هو/ هي فيه 
 .  لألطفالالغرفة لجعلها مكانًا مالئما 

 
 . كيف تتم مقابلة األشخاص الضعفاء 5

 
بالراحة أكثر عند وجود شخص بالغ يثقون فيه )مثال أحد الوالدين او أفراد األسرة( خالل المقابلة من اجل يشعر الشهود الضعفاء  عادة ما

بالنسبة  األعلىفي التحدث مع أشخاص ال يعرفهم/ تعرفهم. )انظر في  باألمانالمساندة. ودور الشخص المساند هو تمكين الشاهد من ان يشعر 
 لألطفال( للمسائل المحددة بخصوص المساندين 

 
 يجب أن يحضر الشخص المساند فقط عند: 

 

 )يريد الشاهد منه / منها أن يكون موجودا )بمعنى ان يعطى الشاهد موافقة مسبقة 
 لن ينتقم الشخص المساند من الشاهد في حال أفصح الشاهد عن تفاصيل الحادثة المزعومة 
  متورط في االستغالل او االنتهاك المزعومفي حالة االستغالل واالنتهاك وكان الشخص المساند غير 
  الشخص المناسب مختصرا حول دوره / دورها  إعطاءتم 

 
 

ن مإذا كان األشخاص الذين يجرون المقابلة ال يتحدثون لغة الشاهد، يجب ان يتأكدوا من أن الشاهد يشعر بالراحة مع المترجم الفوري، ألنه 
 غته األصلية. المهم على وجه الخصوص مقابلة شخص ضعيف بل

 
المراحل األربعة للمقابلة دليل مهم في مقابلة األشخاص الضعفاء. مع ذلك، يجب على المحققين تضمين مراحل إضافية لخطط المقابلة 

 خاصتهم: 
 

 الذين يجرون المقابلة أن:  األشخاصكجزء من الحوار المبدئي، يجب على 
 

 

  :يشرحوا للشاهد، بالطريقة التي يفهمها 
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  )لماذا تتم مقابلته/ مقابلتها )ولكن ليس عن طبيعة الشكوى 
 دور الشخص/ االشخاص الذين يجرون المقابلة وأي مراقبين، مساندين او مترجم فوري 
 ماذا تعني السرية ولماذا هي مهمة 

 

  ة مباشرة وهذا ذو عالق)استكشاف قدرة الشاهد على المشاركة في المقابلة، قرته/قدرتها عل االستيعاب وفهم الحقيقة في مقابل األكاذيب
 بالنسبة لألطفال واألشخاص الذين يعانون من صعوبات نمو( 

 

  :اعالم الشاهد بان عليه/عليه ان يقول عندما 
 

  المحققال يفهم شيئا قد قاله يكون/تكون 
 قال المحقق شيئا غير صحيح 
  على سؤال ما اإلجابةال يعرف / تعرف 

 
 

 محددة يجب على الشخص الي يجري المقابلة أن:  أسئلةعند حث الشاهد على السرد الحر او سؤاله 
 

  قصيرة وبسيطة وكلمات يعرفها الشاهد  أسئلةاستخدام 
  بمعنى جمع كل المعلومات حول موضوع ما قبل االنتقال الى موضوع اخر( )التركيز 
  غير صحيحة(  األولى اإلجابةتجني تكرار األسئلة )هذا قد يعطي األطفال باألخص االنطباع بأن 
 الشاهد مثل الوقت، واالرتفاع والوزن والعمر الخ.  اتجنب السؤال عن أشياء ال يفهمه 
  االيحائية اال في حالة الضرورة القصوى )مثال عند ما ال يقيض ذلك على سالمة الطفل او نزاهة التحقيق(  األسئلةتجنب 
  المفتوحة او المحددة حيث يجيب الطفل على سؤال ايحائي بمعلومات لم تكن معروفة او مشار اليها مسبقا.   األسئلةالرجوع الى 

 
ص الذين يجرون المقابلة من ان الشاهد في مأمن ويعرف الشخص الذي يجب ان يبلغه / تبلغه ، خالل االنهاء، يجب ان يتأكد األشخاوأخيرا

 في حال واجهته مشاكل بعد المقابلة. 
 

 . كيف يتم تقييم األدلة من األشخاص الضعفاء6
 

فل او على تصرف الطكليا  يمكن ان يتصرف األشخاص الضعفاء بصور غير متوقعة. ونتيجة لذلك، فإنه من المهم ان ال يعتمد المحققون
 األدلةو ا األخرىالشاهد كدليل على مصداقيته. وبدال من ذلك، يجب ان يضع المحققون في اعتبارهم ما إذا كان بيانهم متوافقا مع المعلومات 

هد والتحقق من شهادته / من سالمة الشا التأكدمن اجل  ءالتي تم جمعها. وبعد ذلك، يجب عليه/ عليها ان يقرر ما إذا كان يجب القيام بشي
 شهادتها. 

 
 

 ج. اعتبارات خاصة تتعلق بمقابلة الشخص موضوع الشكوى
 

 . لما تتم مقابلة الشخص موضوع الشكوى؟ 1
 

وحيادية. وهذا يعني انه/انها يجب ان يكون قادرا ان الشخص لموضوع الشكوى، مثل جميع المشاركين في التحقيق، الحق في عملية عادلة 
التي  األدلةالمقدمة ضده / ضدها والحصول على فرصة ارشاد المحققين الى المزيد من  األدلةادعاءات من خالل سماع  أيعلى الرد على 

 قد تكون لصالحه/ لصالحها. 
 
 
 

 . من يجب ان يقابل الشخص موضوع الشكوى؟ 2
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خبرة في الفريق الذي يقوم بإجراء المقابالت بمقابلة الشخص موضوع الشكوى بوجود محقق أخر او مراقب  األشخاصيجب أن يقوم أكثر 
)سيساعد ذلك على تفادي االتهامات بسوء تصرف المحقق ويسمح لك بأن تثبت شهادة الشخص موضوع الشكوى(. وعامة، يجب أال يسمح 

 المقالة حسب ميوله/ ميولها الشخصية. للشخص محل الشكوى بأن يعترض على القائمين ب
 
 

 . اين يجب ان تتم مقابلة الشخص موضوع الشكوى؟ 3
 

 موضوع الشكوى والمحققين.اجل الشخص  وآمنا من المقابلة سريايجب أن يكون مكان 
 
 

 . متى يجب مقابلة الشخص موضوع الشكوى؟ 4
 

الشهود اآلخرين. وهذا يعطي المحققين أقصى  جميعتحدث إلى ال بعد فقط موضوع الشكوى الشخص، يجب على المحققين مقابلة كقاعدة
 خرى.األ الشهادات في مقابلموضوع شكوى دليل الشخص فرصة للتحقق من 

 
 

 . كيف تتم مقابلة الشخص موضوع الشكوى5
 

)أ( أعاله(. ومع ذلك، ونظرا للعواقب المحتملة للتحقيق  5موضوع الشكوى مثل جميع شهود آخرين )انظر الجزء لة الشخص جب مقابي

 تغطية النقاط التالية في بداية المقابلة:ضوع الشكوى، من المهم بصفة خاصة مو بالنسبة للشخص
 

  الغرض من المقابلة 
 أدوار المشاركين في المقابلة 
  المحتملة للتحقيقعملية والعواقب 
 سبل داخلية لالستئناف أي 
  حقوقه/حقوقها والواجبات خالل المقابلة 

 

 

 

. كيف يجب عليك تسجيل المعلومات المقدمة في المقابلة؟
 

 المالحظات خالل المقابلةأ. تدوين 
 

المالحظات م فصلة )نص حرفي تقريبا( ألكثر  هذهيجب أن يقوم واحد من المحققين بتدوين المالحظات لكامل المقابلة. ويجب ان تكون 
 عالقة بالمقابلة وبمختصر لألجزاء األقل عالقة.  األجزاء

 

 
 ماهي حقوق الشخص موضوع الشكوى وواجباته خالل المقابلة؟ 

 
م دة في دعالتي تدعم االدعاء وان يقدم ادلة جدي األدلة/ طريقتها، كل جزء من هان من حقوق الشخص موضوع الشكوى ان يقوم بمخاطبة، وبطريقت

المحققين واجبات متابعة  وعلى,معرفة اسم صاحب الشكوى أو مصدر األدلة التي وجهت له / لها.موضوع الشكوى شخص ال يحق للروايته/روايتها. و

 نتائج.يكون هناك أية  أال جبفرصة للرد على الشكوى. وحتى يتم ذلك، يه موضوع الشكوى وإعطاء الشخص األدلة ذات الصلة التي حددها

 
عن  معقولة من المحققين واالمتناعالطلبات القول الحقيقة، والتعاون مع والحفاظ على السرية، التحقيق، في  موضوع الشكوى صالشخ واجباتومن 

 في التحقيق. ادلته/ أدلتها شهود آخرين عنالتحدث الى 
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13تسجيل المقابلة ب. 
 

 

 تدوين المالحظات بأسرع وقت ممكن بعد المقابلة في سجل المقابلة.يجب تسجيل المعلومات التي ت جمع من 
 

والمعلومات التي س أل عنها و ‘( كيف’ و ‘ اين’ و ‘ متى’و ‘ ماذا’ و ‘من’ إن سجل المقابلة وثيقة رسمية تحتوي على تفاصيل المقابلة )عن 
 ق دمت. يجب أن: 

 

 تكون واضحة وموجزة 
 ان تكون على هيئة سؤال وجواب 
  شار اليها و/ أو تم عرضها على الشهود خالل المقابلة  ان تتضمن الوثائق الم 
 ذات العالقة واالنطباعات )مالحظة: أراء المحقق،  اآلراءالى كل  إضافةمقابلتهم  ان تتضمن الحقائق المأخوذة من األشخاص الذين تم

 واالستنتاجات والتحليل ال يجب ان ت ضاف( 
 

 لة من قبل الشخص الذي يجري المقابلة وبلغته / لغتها. يجب أن يكتب سجل المقاب
 
 

تغيرات.  أييجب أن ي عطى الشاهد السجل لمراجعته بأسرع ما يمكن بعد المقابلة. فهو/ هي يجب ان ي عطى وقتا كافيا لقراءة السجل واقتراح 
ن على التغيرات التي قام/قامت بها. وكبديل لذلك يمك كما يمكنه/يمكنها ان يقوم بعمل تغيرات او تصحيح باإلشارة على الوثيقة والتوقيع

للشخص الذي يجري المقابلة اجراء التعديالت مباشرة على النسخة االلكترونية من السجل مشيرا الى التغيرات التي اقترحها الشاهد ويعيد 
 طباعة السجل للتوقيع. 

 
 

طلب منه توقيع السجل بحضور كال المحققين. وبالنسبة للموظفين الشهود، بعد ان يقوم الشاهد بمراجعة افادته وعمل التغيرات، يجب ان ي  
. وبالنسبة للشهود من غير الموظفين فانه ال يمكن الطلب منهم فإنه ينبغي عليهم ان يوقعوا السجل بمجرد ان يعطوا الفرصة لعمل التغيرات

رفضوا توقيع السجالت، فانه يمكن ان يقوم المحققين بتجهيز سجل  إذابأن يوقعوا سجل المقابلة، برغم انه من المفضل ان يقوموا بذلك. 
 وهذه الوثيقة هي مثل سجل المقابلة في المحتوى ولكن يتم توقيعها من قبل المحققين بدال من الشهود.  –للحوار بدال من ذلك 

 
 

 
  الشاهد إفادةين أجروا المقابلة والشهود حول ذالخالف بين األشخاص ال

 
نوا ان يدو لألطراففي حال كان هناك خالف بعد المقابلة مباشرة، حول افادة الشاهد، فان المحقق الثاني/ المراقب يمكن ان يوضح النقطة او يمكن 

ب في أهمية ببعد ان تتم المقابلة )وهو الس أحيانابأن يختلف االشخاص الذين تتم مقابلتهم مع السجل اختالفهم في السجل. مع ذلك، فإنه من الغالب 
حدث ذلك، فيجب على المحققين ان يسجلوا تفاصيل الخالف )وماذا يعتقد الطرفان انه قيل،  وإذاالحصول على توقيع الشاهد وقت المقابلة إذا أمكن(. 

 ألطرافامتفتحين، ألنه من المحتمل دائما ان أحد ان يظلوا يحاولوا يتذكر/ تتذكر. يجب على المحققين ان  عماسؤال المراقب  ل(، قبومتى ومن قبل من
 قد أخطئ او اساء الفهم. 

 

 

ة نسخ أعطيت. ومع ذلك، في حال اإلفصاحنسخة من سجل المقابلة للشاهد، الن ذلك يزيد من احتمال  إعطاءمن الممارسات الجيدة اال يتم 
من السجل الى الشخص الذي تمت مقابلته، يجب ان يتم تسجيل ذلك على النسخة االصلية )الى جانب سبب اعطاءه/ اعطاءها النسخة( وتوقع 

ير افصاح غ أيمعه المقابلة بانه مسؤول/ مسؤولة عن  أجريتمعه المقابلة. ويجب كذلك اعالم الشخص الذي  أجريتمن قبل الشخص الذي 
 مصرح به. 

 
في حال تم ارسال السجل الى الشاهد عن طريق البريد، فان على المحققين ان يرفقوا نسختين مع خطاب غالف يطلب من الشاهد ان يراجع 

لى ع ويوقع ويعيد احدى النسخ بالبريد المسجل. يجب ان تكون النسخ االلكترونية على صيغة ال يمكن تعديلها او ان تسمح للقارئ بالتعرف
 ي النص. إذا كان السجل سيعاد عن طريق البريد االلكتروني فيجب ان يقول غالف البريد بانه " سجل حقيقي ودقيق للمقابلة". تغيرات ف أي

 
 

 

                                                           
 .هو سجل عينة من شكل مقابلة د المرفق 13 
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 . السجالت الصوتية والمرئية للمقابالت 1
 
 

اغلب المحققين بتسجيل المقابالت صوتيا او على هيئة فيديو. إذا كان المحقق ينوي تسجيل المقابلة، فيجب عليه/عليها ان يخبر الشاهد  مال يقو
واتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من ان الشريط  أخرىقبل ذلك. وبعد ذلك، يجب تجهيز سجل من الشريط كما هو الحال بالنسبة ألي مقابلة 

عن محتواه ألي شخص غير مصرح له. ويجب حفظه مع مالحظة من المحقق تشمل تفاصيل المشاركين في  اإلفصاحلن يتم في مأمن و
التي تم فيها التسجيل، مثل السبب في االعتقاد  ذات عالقة حول الظروف أخرىالمقابلة، والمكان، والتاريخ، ووقت المقابلة، واي معلومات 

 بضرورة التسجيل االلكتروني. 
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الفصل 

 من اإلبالغ الى النتائج: كتابة التقارير ومتابعة الشكاوى 
 

  دارةنتائج اإل: كتابة تقرير التحقيق وتقرير 8الخطوة 

. ما هو تقرير التحقيق؟ 
 

لوك المتوفرة، حول ما إذا كان هناك خرق لمعايير الس األدلةان تقرير التحقيق عبارة عن وثيقة تحتوي على استنتاجات المحققين، وبناًء على 
نتاجات استوالخطوات المتخذة لجمع األدلة و، والى من تم ابالغهويحدد في شكل سردي كيف تم اكتشاف سوء السلوك المزعوم، ذات الصلة. 

 المحققين واألدلة التي تدعم هذه االستنتاجات.
 

التحقيق؟ تقرير. من يقوم بتجهيز ومن يقوم بقراءة 
 

ومدعومة جات منطقية ستنتااالللتأكد من أن للتقرير الصيغة النهائية من يتحقق مدير التحقيق والمحققون مسؤولين بالتضامن عن إعداد التقرير. 
 بالمنظمة. تأديبيال /متخذي القراريقدم تقرير التحقيق إلى متخذ وموثوقة ومتسقة وذات الصلة. بأدلة 

التحقيق. كيف يكتب تقرير 
 

 شكوىشخص موضوع أ. تقارير منفصلة لكل 
 

تأديبية،  جراءاتاإلشكوى حيث سيؤدي ذلك إلى تسهيل الشروع في موضوع شخص حقيق منفصلة لكل تيجب على المحققين إعداد تقارير 
 التقارير. اتفاق من قونالمحقيتأكد إذا ثبت سوء السلوك. يجب أن 

 
 

 ب. هيكل التقرير 
 

 صفحات التقرير تباعا، بدءا من صفحة العنوان.يجب ترقيم 
 

 ينبغي تنظيم تقرير بالطريقة التالية:
 صفحة العنوان 
 جدول المحتويات 
 الملخص التنفيذي 
  األوليةالمقدمة والمالحظات  
 المنهجية 
 نتائج التحقيق 
  االستنتاجات والتوصيات 
  المرفقات 
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 . الملخص التنفيذي 1

 
يحتوي  الأحتى كتابة التقرير. وينبغي والمنظمة االدعاء فيه تلقت الذي وقت الالتحقيق من عن التنفيذي للقارئ لمحة موجزة  لخصيقدم الم

 الرئيسي للتقرير. المحتوىليست في  على أية معلومات
 

 . المقدمة2

 
 تحتوي المقدمة على: 

 

  /موضوع الشكوى األشخاصورقم المرجع للشخص او  أسماءاسم 
 التقرير تاريخ 
 السرية بيان 
  معلومات حول طبيعة الشكوى واشارة الى المعايير المزعوم اختراقها 
  ،موضوع الشكاوى الخ(الشخص معلومات حول نطاق التحقيق )عدد المشتكين والشهود 
  بسبب انعدام األمن وما إلى ذلك( يارتهازيتم أي قيود للتحقيق )مثل مواقع لم 
  على سبيل المثال البالد، مخيم لالجئين الخ(. موجزة عن السياقمعلومات( 

 
 

 . المنهجية 3
 

 تحدد المنهجية: 
 

 العملية المستخدمة أثناء التحقيق 
 الدليل المطلوب 
 المقابالت التي تم اجراءها 
 من الشهود في اجراء المقابلة(  أيمعوقات للتحقيق )بمعنى عدم التعاون او عدم رغبة  أي 

 
 

 . نتائج التحقيق4
 

 :اجدول مثل هذويمكن استخدام سيتم استخدامها الستخالص النتائج. ومزعومة؛ كل شكوى بتلخص نتائج التحقيق واألدلة ذات الصلة 
 

 الشكوى 
 بند السياسة المزعوم خرقه الدليل الذي يدعم الَخرق المزعوم الدليل الذي يدحض االنتهاك المزعوم
  1 . 

  2 . 

 . الخ3  

 
 االستنتاجات. 5

 
 .مزعومةبوضوح لكل شكوى االستنتاجات  تذكرزعم. من المهم أن ي  ما إذا كانت األدلة تدعم كل شكوى كما علقارئ ااالستنتاجات تبلغ 

 
 سيؤدي التحقيق الى أحد االستنتاجات الثالث التالية: 

 

  "تأكد بناء على استدالل معقول " 
 واضحة" " لم يتأكد نظرا ألدلة غير كافية او غير 
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  "لم يتأكد بناء على دليل يبرئ الشخص موضوع الشكوى او يؤكد شكوى كيدية " 
 

 ويمكن استخدام جدول مثل هذا، وذلك باستخدام االنتهاكات المزعومة للسياسة من الجدول السابق:
 

 االختراق المزعوم للسياسة  االستنتاج
 1 . 

 2 . 

 . الخ3 

 
 دارةاإلالحظات م تقرير. 1

 
نا مى أحياسويإدارة ) مالحظاتتقديم توصيات أخرى بشأن التدريب واإلشراف، أو السياسات التنظيمية. تقرير المحققين  يقرر وأخيرا، قد

إلى أن ممارسات المنظمة هي دون المستوى فيما يتعلق تشير صلة خاصة إذا كانت نتائج التحقيق  كون ذايتداعيات تقرير اإلدارة( سوف 
 الجنسي.واالنتهاك من سوء السلوك بما في ذلك االستغالل  تهمإلى مساعد الذين نسعى بحماية الناس

 
 من المشاركين.  أيمخاوف حول االنتقام المحتمل تجاه الشهود او  أي أيضا اإلدارةيجب ان يسجل تقرير مالحظات 

 
وصف  في هذا ينعكسان واإلدارة، مالحظات م تقرير ما إذا كان يمكن تقديعمن المستحسن أن يتفق المحققين مع مدير التحقيقات مسبقا 

 االختصاصات.
 

 المرفقات المالحق او ج. 
 

زعم انتهاك موضوع الشكوى ي الشخص إذا كانويجب أن يرفق التقرير الوثائق التي تدعم استنتاجات التحقيق والتي هي في ملف التحقيق. 
 القوانين الوطنية، ينبغي إدراج نسخة من تلك القوانين.

 

 

: انهاء التحقيق الخطوة 

. متى يتم تسليم التقرير 
 

يجب أن توضع في سياسات المنظمة. ومع ذلك، فإن معظم هذه  ذيبل هو قرار اإلدارة ال -منظمات التقارير بين ال تقديموقت  يختلف
 .خاصةالشكوى، ما لم تكن هناك ظروف  تقديموقت يوما من  28خالل تقارير تطلب بان تقدم الالمنظمات 

 

سريا . كيف يمكن إبقاء التقرير
 

 تقارير التحقيقلكتابة  القواعد العامة
 

 
 اكتب بجمل قصيرة وبسيطة وجمل مباشرة وفقرات، وتجنب استخدام المصطلحات الغامضة او الغير ضرورية او التي تسبب االرباك  - كن واضحا
 دقة.الكتمال واالوضوح وبالقدر اإلمكان دون التضحية  قصير بشكل تقريرالعلى  حافظ - كن موجزا
 كل عنصر داخل كل ادعاء، بدوره.معالجة كل ادعاء، وقم ب  - كن منطقيا
 .والتخمينأو النفسي  األخالقيالنظريات والتحليل على الرأي، وتجنب على الحقائق وليس  استنتاجاتككل  ابني - اكن واقعي
 تدعم هذه المزاعم.التي دلة األوقائع والموضوع الشكوى وكذلك شخص لموقف االحقائق واألدلة المؤيدة لقم بذكر  – اونزيه اكن محايد

 المقابالت ذات الصلة.او أشر الى جميع سجل بوضوح وعلى جميع األسئلة المثارة في التحقيق والشكوى  جبا - كن شامال
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من اال نها ع االفصاح يتمال قد وسرية للغاية. والتوصيات  تها، وماداوضعهفان على هذا النحو، وتقارير التحقيق وثائق داخلية حساسة. ان 
 .هاية لطلبلديها السلطة القانون س "الحاجة إلى المعرفة" أو إلى منظمةقبل الرئيس التنفيذي للمنظمة على أسا

 

 
 افي الحفاظ على تقرير التحقيق سرينصائح ألفضل الممارسات 

 
 

 يجب على المدراء ان: 
 

 .يحددوا عدد النسخ المطبوعة 
  لمن. أعطيتنسخة  أيعلى سجل عن  واإلبقاءترقيم كل نسخة 
  بكلمة مرور ةلكترونية محمياإلنسخة ال تأكد من أنفي هذه الحالة، ووإلكترونية ما لم يكن هناك بديل.  انسخال تصدر 
 يالتأديب القرارالطريقة األكثر أمانا وسرية لنقل تقارير التحقيق إلى متخذ  رختا. 

 

 
 

. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 
 

 -طوات التالية خعلى عاتق مدير التحقيقات التخاذ الالمسؤولية . وتقع عمليةالدور المحقق في ان ينتهي التقرير، من المعتاد  فعيتم رعندما 
بلة الخطوات المق هذهيجب ان ال يفصح عن ألسباب تتعلق بالسرية، و. التخاذ القرارالمصلحة  أصحابن من التقرير مع المعنيمشاركة 
 للمحققين.
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الفصل 

إدارة التحقيقات 
 

إدارة  . إذا كنت مسؤوال عنالجنسي نتهاكالتوجيه للمسؤولين عن إدارة التحقيقات في مزاعم االستغالل واال تقديمالغرض من هذا الفصل هو 
 ملية التحقيق بأكملها.على معرفة بع تصبح، بحيث قراءة هذه بالتزامن مع الفصول السابقة الرجاءالتحقيق، 

 

استقبال الشكوى 
 

ارة. دتتطلب اتخاذ إجراءات اإلوستصنف على أنها شكوى فإنها الخاصة بك،  المنظمةمعلومات تزعم خرقا لسياسة إذا تم تلقي شكوى أو 
 حاجة إلى اتخاذ إجراءات على الفور. هناكسيكون و -الشكوى اآلن مسؤولية المنظمة 

 
تناول هذا تحقيق. يللسيتم تعيين مدير  مطلوبا، التحقيق كانتطلب التحقيق. إذا تى سقرر ما إذا كانت الشكويإلى أن المدير المسؤول  حتاجوسي

الواجبة،  اإلجراءات يتبعلتأكد من أن مدير التحقيق ا مسؤولية المنظمة المعنية كما أن منمسؤوليات مدير التحقيق.  ،الفصل في المقام األول
 للقيام بذلك.له يجري تقديم التوجيه والموارد أنه و

 
التخطيط لتحقيق ما 

 
 أ. موارد التحقيق 

 
شيرات والسفر أتكاليف التال. ويمكن أن تشمل الالزملمعيار حسب االتحقيق بلموارد الالزمة لالضطالع باينبغي للمنظمة تجهيز مدير التحقيق 

لى إ ونحتاجيضحية أو غيرهم من الشهود او الموضوع الشكوى،  الشخص سكن للمحققين. باإلضافة إلى ذلك، إذا كانالدولي والمحلي، و
رنامج المكتب أو الب من قبل فيرهاتو مال يلزهذه التكاليف تكون هناك حاجة إلى ميزانية لهذا الغرض. نقل ألسباب تتعلق بالسالمة، سال

 ميزانية المرفقة.ما يكون لديها التي عادة واستراتيجية إدارة المخاطر للشركات لديها المنظمات الكبيرة غالبا ما يكون ف - المتضرر
 

 ب. اختيار فريق التحقيق 
 

الوقت  يعطوان أ يتوقعوايجب أن واعتمادا على طبيعة الشكوى.  ذا أقدميةتنفيذي، أو مدير عادة مدير  -ة أن تعين مدير التحقيق ينبغي للمنظم
 واجبات أخرى. اي من وتحريرهمإلدارة التحقيق 

 
 

وصف وضع باإلدارة العليا وفريق التحقيق، من نب أصحاب المصلحة امدير التحقيق، إلى جويجب أن يقوم بعد ذلك يتم تعيين فريق التحقيق. 
وضيح ان يتم تالمرحلة وتطوير االختصاصات. من المهم في هذه  التحقيق على تفاصيل تعيين فرق لالطالع 2الفصل . انظر تصاصاتاالخ

لما ك لجدول الزمنيكلما قص ر ابشكل عام، و. تقرير رصداإل الالزمبعض المنظمات سياسات تحدد الجدول الزمني فلدى . الزمني الجدول
 كان ذلك أفضل.

 
 

 ج. مشاركة المعلومات 
 

نبغي النظر . ويعلى حد سواء وعند اكتماله خالل حصوله –يتعلق التحقيق  بماعلى علم  على األشخاص الذين سيكونونأيضا االتفاق  يجب
الفرق  ابالغعني تبيل المثال اإلحالة الجنائية قد تبادل المعلومات )على سمن مستويات مختلفة  كانت تؤدي الىمختلفة في حال النتائج الفي 

 سائل اإلعالم(.ومثل اإلدارات القانونية و المنظمة،األخرى في 
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كبار المديرين ان فلسوء السلوك الخطير، بالنسبة على سبيل المثال  -مستويات مختلفة من المعلومات  المختلفين تطلب أصحاب المصلحةيقد 
عِرفموجز تنفيذي  وا علىحصلييمكن أن  هميع تفاصيل القضية، ولكنعلى علم بجم وايكونأن  ال يلزم المعنيين في وحقيق. من الت غير م 

 المعلومات. على تحصلسرية عامل القيادة في تحديد الجهة التي اليجب أن تكون جميع األوقات، 
 

 د. الحماية وتحليل المخاطر 
 
 (.2الفصل مخاطر )انظر تحليل ال حماية وال اجراءاتيضمن اتخاذ جب على مدير التحقيق أيضا أن ي

 
 د. التنسيق

 
يمكن أن ولفريق بعمله. ا من أجل أن يقوم الضروري البدء في التنسيق دور مدير التحقيق يكون، وصف االختصاصاتاالتفاق على  عند
 -يق ضا مع مديري في موقع التحقبشأن الميزانيات واالختصاصات، ولكن أي يرئيسالمكتب ال في التواصل مع أصحاب المصلحةهذا شمل ي
يتم سانه مقابالت والإلجراء  االنقل واإلقامة، والوصول إلى المواقع والمعدات واألوراق، وموقع سيحصل علىتأكد من أن فريق التحقيق لل

 مقابالت مع الموظفين المعنيين.التسهيل في إجراء 
 

 
 حقيق بينما يجري الت

مر. إلدارة أي قضايا ناشئة وتوفير "مسبار" إذا لزم األوذلك فريق التحقيق بينما هم في الموقع، باتصال  علىظل مدير التحقيق يينبغي أن 
 .ضروريةرعاية الوالحق توفير أي دعم عن عودتهم و عن قد تم ابالغهم فريقالمن أن  واتأكديكما ينبغي أن 

 
 -لضرورة عند ا الناشئة القضاياالصلة( اتخاذ القرارات بشأن  ويمدير التحقيق )باالشتراك مع موظفي اإلدارة ذأثناء التحقيق، يجب على 

 جنائية.لبا على سالمة الفريق، أو كشفت معلومات قد تستلزم إحالة على سبيل المثال إذا كان يؤثر س
 

 
استقبال التقرير واتخاذ القرارات 

 
 تقريرالخطوات فورية استنادا إلى نتائج أ. ال

 
هناك معلومات نت ، إال إذا كادور فريق التحقيقينتهي ي هذه المرحلة، فويجب أن يتم تسليم تقرير التحقيق في المقام األول إلى مدير التحقيق. 

يين التقرير مع أصحاب المصلحة المعنتتم مشاركة لتأكد من أن هو ادور مدير التحقيق  ان . مسائل وما إلى ذلكللتوضيح او ، مطلوبة إضافية
 :أحد العناوين التاليةتحت  الفوريةالخطوات التالية  تندرجمن المحتمل أن و. التالية خطواتبالالتخاذ القرار فيما يتعلق 

 

 التقرير بشكل آمن وفقا لسياسة المنظمة حفظوي خطاب اخالء، موضوع الشكوىيتلقى الشخص ، لم تؤيد الشكوى 
 الشكوى، سيتم عقد جلسة تأديبية للشخص موضوع الشكوى دتم تأيي 
 مطلوبة.المتابعة  المزيد مناتخاذ قرار بناء على التقرير،  نال يمك 

 
 .ةتأديبيلاالمنظمة  اتتم تحديد هذه عن طريق إجراءي -قرر التدابير التأديبية يمدير التحقيق أن  وافريق التحقيق  من دور الحظ أنه ليس

 
 إجراءات تأديبية أخرى محتملةب. 

 
صول الى الولإلجراءات التأديبية، على سبيل المثال إذا تم  ومعرضينموظفين آخرين متورطين في القضية ان يكون هناك قد يكون الحال 

رة )أنظر مالحظات اإلداتقرير وسيتم تغطية هذا في  - كانوا مهملينلموظفين الوصول الى ان اتم ي. باإلضافة إلى ذلك، قد ان الشكوى كيدية
 أدناه(.
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 ج. الدعم للضحايا 

 
 

/ حيةلضارعاية المنظمة  واجب فإن منتم تأييد الشكوى،  إذااآلخرين المشاركين في التحقيق.  األشخاصبشأن  اتخاذ قرارات أيضايجب 
قرار مرفقة، لاديم التوجيهات في هذا الشأن. انظر الوثيقة لتقلديها سياسة مساعدة الضحايا  . بعض المنظمات بما فيها األمم المتحدةالضحايا

 .62/214الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 

 .القائمةنقل بسبب مخاوف الحماية الحتاج شهود آخرين الدعم مثل يإضافة إلى ذلك، قد 
 

 
ابالغ المشاركين بنتائج الشكوى 

 
 انظر أعاله. -سيحصلون عليه قبل التحقيق  الذي المعلومات، وما ونيتلقحول األشخاص الذين سالقرارات  تتخذينبغي أن 

 
 

 أ. الشخص موضوع الشكوى 
 

لشكوى، ا (. إذا لم يتم إثباتخطاب)عادة عن طريق  كتابيانتائج التحقيق بموضوع الشكوى  الشخص أيضا عن إبالغ مدير المحققين مسؤول
 الشكوى.مقدم عن اسم أي شاهد، مخبر أو  يكشف خطاب االخالء أاليجب 

 
خاذ سيتم ات ألنهموضوع الشكوى إذا تمت إحالة االدعاء إلى السلطات الوطنية للمحاكمة الجنائية،  ان ال يبلغ الشخصمدير اليجب على 

 إجراءات أخرى من قبل سلطة االدعاء الوطنية.
 

 ب. ُمقدم الشكوى 
 

كوى قد تم إثباتها أن الشب يقالأن  كافياعموما سيكون و. تلقائيا نتائج التحقيق ولذلك فليس من حقه ان يعرف، ىالشكو‘ يملك’ ال الشكوى  مقدم
ثبت. عند اعطاء هذا التفسير، ال ينبغي أبدا أن الكشف عن هويات أو تالشكوى لم بأن ( أو أن التأديبإلى اإلدارة التخاذ قرار بشأن  حالته)وأ

 األدلة من شهود آخرين.
 

 
 ج. الموظفين األخرين والشهود

 
رية، ال من أجل الحفاظ على السوتم اتخاذ قرار.  وبأنه قد بأن التحقيق قد حدثالتحقيق ب على معرفةالذين هم  األخرين الموظفينيمن ابالغ 

 مزيد من المعلومات.عن ال اإلفصاحيجب 
 

 د. رئيس المكتب
 
 بالغهاانه يجب فأن التحقيق يجري، بأو  بالمزاعمل في التحقيق، ولكنه يعلم غير مشمو شكوىال كان المشرف على الشخص موضوع إذا
 .دالشهو أوشكوى اسم أي مقدم  عن االفصاحال ينبغي ، فنتائج بصفة عامةبال

 
 األشخاص الخارجيين والمنظمات  هـ.

 
بغي عموما، ينومن قبل مدير التحقيق.  ةالخارجياألفراد أو الكيانات يجب التعامل مع طلبات الحصول على معلومات من أثناء التحقيق، 

هذه االدعاءات والتحقيق  أصبحتعن أي معلومات عن التحقيق، بما في ذلك ما إذا كان التحقيق جاريا. ومع ذلك، إذا  ان ال يفصحللمدير 
ينبغي التقيد و. سارات الجمهوراستفووسائل االعالم ل عامرد صياغة  المنظمةإدارة داخل  عند ذلك يجب علىعام، أصبحت مسألة سجل 

 .شدةب ردالذلك ب
 
 



 

Guidelines for Investigations 
©CHS Alliance 2015 

43 

 
متابعة القضايا التي أثارها التحقيق

 
 أ. متابعة النقاط المذكورة في تقرير مالحظات اإلدارة

 
من  اعدد اهذ يغطي. قد المناسبة اإلدارةللموظفين او اإلدارة  مالحظاتمدير التحقيق إحالة القضايا التي أثيرت في تقرير  ان من مسؤولية

ممارسات سوء اإلدارة أو  والتعامل مع ،PSEAالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي والتوعية على  التوظيفالمجاالت مثل تحسين 

 .ما مكتبفي المستوطنة التنمر ثقافة لالتصدي 
 

 بسمعة الشخص موضوع الشكوى لذي لحق ب. الضرر ا
 

أن تعمل  يجبف. هتسمعبمخاوف بشأن األضرار التي لحقت  انها لديهه / ابدى بان، وكاذبةالشكوى موضوع  الشخص أن الشكوى ضد إذا ثبت
 .سمعته عدم تأثروع الشكوى للتأكد من موضالشخص المنظمة مع 

 
 إدارة معنويات الموظفينج. 

 
مت ديمكن أن يكون لها تأثير كبير على الروح المعنوية للموظفين. بحلول الوقت الذي ق   SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي حالة من ظهور

الن تحقيق، من ال هماستبعادبالموظفين  يشعر قدو. شهرأل مكتب المتضررالتدور في  مخاوفوشائعات شكوى، قد يكون هناك بالفعل فيه ال
الوقت في  استثمارعلى المنظمة قد يكون واالستنتاج.  يشعروا بخيبة األمل منوقد شيئا عن ذلك،  يعرفوا تستدعي ان الالسرية  متطلبات

جب يفسر لماذا تءات القانونية قد اتخذت، في حين استعادة الروح المعنوية للموظفين، من خالل االستماع إلى همومهم وطمأنتهم أن اإلجرا
 بعض جوانب القضية سرية.ان تبقى 
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الفصل 

 اعتبارات خاصة للتحقيقات في االحتيال والفساد 

 
المنع 

 
منع حاالت الغش والفساد. ومع  تحاولوكالة  أليصارمة واإلدارة الفعالة للمخاطر هي خطوط مهمة الدفاع الالضوابط المالية واللوجستية ان 

قامت جيدة تسهم أيضا. إذا الالتوعية وآليات المساءلة فإن زيادة  PSEA الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي كما هو الحال معفذلك، 

حاالت. على تحديد أفضل ومتابعة الذلك الموظفين وأفراد الجمهور أنهم قادرون على تقديم شكوى، سيساعد  يشعر فيهاخلق بيئة بكاالت الو
 اينو ،يتقدموا للشكوى بهما يمكن أن بعلى علم  الموظفين والمجتمعاتجيدة فانه يجب ان يكون  مساءلةو كما هو الحال مع أي زيادة الوعيو

 .يقدموا الشكوىينبغي أن 
 
 

معات وكاالت المعلومات مع المجتالرك بعض شاالحد من الغش والفساد. ت علىساعد أيضا تأن لشفافية المالية مع المجتمعات المحلية يمكن ل
من الية تبادل المعلومات الم عنفي تقديم برنامجهم. وقد وضعت اإلرشادات التالية  التي تدخلتكاليف والخدمات اللوجستية ال حولالمحلية 

 :MANGO14  "مانجو" قبل

 
 

 أ. اللغة 
 

تقارير المة ترج سهلمن الكون يعادة ما لغتهم األم.  ان تكون، ومثالي كن من المستفيدينأكبر عدد مميتحدثها ينبغي توفير التقارير بلغة 
 من الممثلين. مجموعةفهم الوضع المالي، وليس مجرد  على قصيرة. يجب أن يكون الهدف هو مساعدة جميع المستفيدينال

 
 

 ب. المحتوى
 

المحليين،  لسكانبامحتوى ذا صلة اللذلك ينبغي أن يكون والهدف من إبالغ المستفيدين هو مساعدة الناس على فهم ما تم إنفاقه نيابة عنهم. 
كل شبسيطة والتي تظهر النفقات مقارنة بالميزانية تعمل بالتقارير الحول األنشطة المحددة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية نيابة عنهم. 

 جيد في كثير من األحيان.
 

جمالية الميزانية اإل يجب اظهارأو مزيج من هذه.  -ة النشاط، أو حسب المنطقة الجغرافية، أو عن طريق الميزاني حسبيمكن تلخيصها  نفقاتال
ومع . ةون متاحكتكاملة ينبغي أن المشروع اللكل نشاط أو منطقة أو بند في الميزانية إلى جانب اإلنفاق. وتشير الممارسات الجيدة أن تكاليف 

بكثير من  أفضل اتب الحساسة. ومن المرجح أن يكون تقرير يحدد تكاليف المشروع المباشرةومعلومات الرذلك، فإنه قد ال يكون عمليا نشر 
 .ال شيء

 
 قارير مربكة.تجعل الت األسطرمن المعلومات: المزيد من  سطًرا 15عن تقرير مالي  كليزيد  أالوكقاعدة عامة، يجب 

 

                                                           
www.mango.org.uk/freeresources 14 

 تهاعات المحلية التي تسعى إلى مساعدتصبح أكثر شفافية ماليا مع المجتم الوكاالت على ان لمساعدةعلى العديد من الموارد المفيدة  هذا الموقع يحتوي

 

 .هنمط الذي يسهل على المستخدمين فهمالللمستخدمين، و )ب( في  ةمالية معلومات )أ( مفيدالتقارير التقدم أن يجب 

 

 

https://www.mango.org.uk/freeresources
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 يجب أن يتم تحديث التقارير مرة على األقل كل شهر. وينبغي أن تقدم بالعملة المحلية.

 
 

 ج. التقديم 
 

على  التقارير تبكان تالمنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير مالية متاحة للجمهور على مستوى المجتمع المحلي. يمكن  تهدفعادة، 
 على لوحاتاو التي يتم عرضها علنا في مكاتب المنظمات غير الحكومية، والمراكز الصحية،  السبورة الورقيةاو على ألواح الكتابة 

في نفس األماكن. وقد نشرت بعض المنظمات غير الحكومية  مجانانسخ ورقية من التقارير متاحة  جعلاإلعالنات أو في نقاط التوزيع. ويمكن 
 الم المحلية األخرى.تقارير موجزة في الصحف ووسائل اإلع

 
لفهم من أسهل ل ها الناسجديقد بيانية ، وذلك باستخدام رسوم بيانية بسيطة أو رسوم شكل مرئيأن تقدم المعلومات المالية ب ويمكن أيضا

 األرقام.
 

 اجتماعات إدارة المشاريع.المجتمع، أو لقادة المجتمع في  ويمكن عرض التقارير المالية بانتظام للمجتمعات المحلية في اجتماعات
 

 قامت مالهذا المعلومات المالية، كلما كان ذلك أفضل. بعد كل شيء،  تجاهأكثر انفتاحا  غير حكوميةكلما كانت المنظمة البشكل عام، و
سرية ثير التا ما المجتمعات المحلية. غالبفي مصلحة  صرفهتهدف إلى  هينيابة عن المجتمعات المحلية و بجمعهغير حكومية المنظمة ال

 الشك ويمكن أن تخلق أرضية خصبة لعدم الكفاءة أو حتى االحتيال.
 

 د. من يقدم التقرير
 

مكن ي غير حكومية أو من قبل موظفي برنامجها. من الناحية المثاليةالمنظمة ال فييمكن تقديم التقارير المالية إما عن طريق موظفي المالية 
على شرح التقارير المالية في اجتماعات المجتمع.  اثال، قد يكون موظف المالية قادرعلى سبيل المفنامج. موظفي المالية والبر ان يتعاون

 مباشرة في العمل الميداني.(بشكا أكثر  واشاركيأن )وهذا أيضا ميزة لتشجيع موظفي المالية 
 

كيف تنشأ المخاوف بشأن االحتيال والفساد عادة
 

 
. يمكن 15ل األمواليسرقة والرشوة والمحسوبية وغسالمن سوء السلوك المالي، بما في ذلك  نطاقيشير مصطلح "االحتيال والفساد" إلى 

بشأن حدوث تزوير  فان المخاوف، SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي كما هو الحال مع حاالتوتختلف بين السياقات.  ان دقيقةالتعاريف لل

ن م العمل اليوميفي  شفمالي ك  انحراف عن طريق شكوى. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تبدو وكأنها وكالة الانتباه الى  ت قدمعادة ما  وفساد
 التحقيق فييكون و –موضوع الشكوى  وجود شخص تحقيق بدون ان يبدأيحتاج إلى مزيد من االهتمام. ومن الشائع جدا  والالبرنامج 

 تصرفات الجاني.المخالفات المالية، بدال من 
 

 
، فضال عن البلطجة والتحرش.  SEAحاالت االستغالل واالنتهاك الجنسي  SEAمالية باالشتراك مع المخالفات الغالبا ما يمكن اكتشاف 

نوع من ب يشعر المخالفة ان ، يمكن لمرتكبالى ذلك إضافةإساءة استخدام السلطة. بتتعلق ووغالبا ما ترتبط هذه األنواع من سوء السلوك 
 لفة.االستمرار في استغالل الموقف بطرق مخت بان في امكانهجريمة، وربما يشعر بال قيامه فااإلفالت من العقاب إذا لم يتم على الفور اكتش

 

 
السياسات حول االحتيال والفساد

 
الوثائق ذات بتأكد من أنك على دراية  ك ولذل، SEAاالستغالل واالنتهاك الجنسي مختلفة تغطي الغش والفساد و سياساتمنظمتك  يكون لدىس

 الصلة.
 

 

                                                           
 .وكالشك التسبب فييمكن الوصول إليها بشكل شرعي دون الممتلكات أو أموال  الىعائدات الجريمة ل األموال مصطلح يستخدم لوصف عملية تحويل يغس 15
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االستغالل  يشملأيضا بشكل منفصل.  SEA واالنتهاك الجنسي لواالستغال إجراءات التحقيق بتهمة االحتيال والفساد توضع من المستحسن أن

التسبب في مزيد من الضرر  فيألطراف المعنية، ولديه القدرة لجميع ا اكون مؤلميللغاية يمكن أن  اموضوع حساس SEA واالنتهاك الجنسي

 بشكل صحيح. هإذا لم يتم التعامل مع
 
 

. ومع ذلك فإنه ينبغي التأكيد على أن SEA االستغالل واالنتهاك الجنسيفي قضايا  شاركينف محددة لحماية المقد يكون هناك أيضا مخاو

غيرة للحياةعلى كميات من المال يحتمل أن تكون  تتضمناالحتيال والفساد يمكن أن قضايا  وينبغي  بيرةكلشهود على االمخاطر  بحيث تكون م 
 .SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي كما تفعل في حالة هاتقييم

 

 
عملية التحقيق 

 
 

. وفيما يلي مثال على SEA المتبعة في تحقيق االستغالل واالنتهاك الجنسي االحتيال والفساد نفس المبادئ والعملياتيجب ان يتبع التحقيق في 

 عملية التحقيق في الغش والفساد.
 

 عن مخاوف  إبالغأ. استقبال الشكوى او 
 

شير إلى ير يتقرالأحد كبار المديرين. إذا كانت الشكوى أو  عنه الى اإلبالغوتم تقديم شكوى إلى المنظمة، أو لوحظ عدم انتظام المالي يتم 
 مخالفات مالية ممكنة، ينبغي للمنظمة بدء التحقيق.

 
 ب. التخطيط للتحقيق 

 
 استخدام ث يمكنبحيتحقيق إداري، ولكن يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية  هااالحتيال والفساد على أساس أن يتم التعامل مع تحقيقاتعادة ما 
 في المحكمة الجنائية إذا لزم األمر. األدلة

 
 اهينبغي جمعالتي  األدلةتحدد نوع االحتيال والفساد تحقيق خطة فان ، SEA في االستغالل واالنتهاك الجنسي كما هو الحال مع خطة التحقيقو

 تقييم المخاطر. ايضا تضمنتة المادية. كما بما في ذلك أقوال الشهود واألدل -وكيف 
 

 ج. وصف االختصاصات 
 

. وينبغي أيضا أن تشمل قيمة األصول، األموال أو األوراق هاالتحقيق فيالشبهات التي سيتم تفاصيل وصف االختصاصات ح ان يوض يجب
 التورط بها.المقدر المالية 

 
 د. سجل القرارات 

 
 

تقرير برفق هذا قدمت فيه. ويالذي تاريخ المبرراتها، ووقرارات أثناء التحقيق، ه من ما يتم اتخاذلمكتوب  بسجلالتحقيق فريق يحتفظ يجب أن 
 التحقيق.

 
 هـ األدلة المادية 

 
. SEA هاك الجنسياالستغالل واالنت تحقيقاتالمستخدمة في الطريقة والفساد بنفس  تحقيق االحتياليتم التعامل مع األدلة المادية المستخدمة في 

 ويمكن أن تشمل األمثلة على األدلة المادية ما يلي:
 

 جستية مثل أوامر الشراءوثائق مالية أو لو 
 ألمنسجالت حضور ا أوراقمركبة أو المثل سجالت  صفحات السجالت 
  المالحظات المدونة يدويا 
  من قواعد البيانات الحاسوبية. النسخ المطبوعةأو الصور المأخوذة من شاشات الحاسب 
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 .سجل مكتوبوالتعامل مع األدلة المادية في  بأخذتسجل القرارات المتعلقة 

 
 و. إفادات الشهود

 
نتهاك التي يتبعها تحقيق االستغالل واالتلك مقابالت مع الشهود الاالحتيال والفساد نفس المبادئ والعمليات من أجل إجراء تتبع تحقيقات 

تحقيقات  ستقوم. وفي األخيرموضوع الشكوى  بمعنى ان تكون مقابلة الشخص –نفس الترتيب ب. وتجرى مقابالت مع الشهود SEA الجنسي

مخاوف ان  –وقت المقابلة ل أقرب ممكنفي التحقيق عن موضوع الشكوى الشخص إبالغ بالغش والفساد أيضا )اعتمادا على سياسة المنظمة( 
 .SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي تحقيقفي تلك  هادلة والترهيب هي نفسفي األالعبث 

 
 . سجالت المقابالت ز
 

تخدم سعادة ما تكون مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة. وت   فهيالغش والفساد ال تسجل شهادات الشهود باستخدام أجهزة التسجيل. تحقيقات معظم 
 إطارفي  ضعفاءشهود تكون مقابلة ، على الرغم من أنها قد SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي مقابالتالمقابلة نفسها التي تستخدم في مبادئ 

 .أقل احتماال والفسادالتحقيق في الغش 
 

 ح. المواد الغير مستخدمة 
 

غالل واالنتهاك االست تحقيقاتمن التي ت جمع المواد االحتيال والفساد التحقيق كميات أكبر بكثير من تجمع تحقيقات في كثير من األحيان 
 ملسبيل المثال شهادة  فعلى، القضيةأدلة في قبل المحققين، ولكنها ال تشكل  تم جمعها من موادهي . المواد غير المستخدمة SEA الجنسي

مراجعتها في وقت الحق. ويمكن  فقد ي حتاج الىضمن ملف التحقيق في القضية  ه الموادهذ حفظينبغي . الخ.ستخدم ومالحظات محقق ت
 في ختام التحقيق وأي إجراءات قانونية أو تأديبية الحقة. هاإرجاع

 
 

 ط. التقرير/ التقارير النهائية 
 
التقرير النهائي األدلة التي تم جمعها من قبل فريق التحقيق.  يسرد ، يجب أنSEA االستغالل واالنتهاك الجنسي تحقيقاتما هو الحال مع ك

 التقرير. المدراء الذين سيتلقونقرر من قبل سي فذلك -قدم توصيات بشأن اإلجراءات التأديبية يال ينبغي أن و
 
 

الشارة اين المشاريع التي تأثرت، ويبينطبق ذلك. كما ينبغي أن  نشمل أرقام االنتعاش حييمؤكدة، واليجب أن يحدد التقرير قيمة الخسارة 
 أموال المانحين المتضررة. الى

 

 حتيال والفساد عن تحقيقات االستغالل واالنتهاك الجنسيالنقاط التي تختلف فيها تحقيقات اال
 

طبيعة في ليس من حيث المبادئ والعمليات، وإنما  SEA في االستغالل واالنتهاك الجنسياالحتيال والفساد عن تلك تحقيقات  تختلفما عادة 

يال والفساد االحت ان يبدأ التحقيق في األشخاص المعنيين. وكما ذكر أعاله، يمكن هو عدداالختالفات الرئيسية  يكون أحديمكن أن والقضية. 
 اذكون الشخص الوحيد ي، فمن الممكن أن تحديد الجانيوحتى عندما يتم  - ما من قبل شخص أفعالمالية بدال من خالفات م كتحقيق في

ضحية. الموضوع الشكوى والشخص على ما ال يقل عن  SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي حاالت تنطوي، أخرىمن جهة همية للتحقيق. األ

ال االحتي تعتمد تحقيقات غالبا ما تعتمد على شهادة الشهود كدليل، بينما SEA االستغالل واالنتهاك الجنسي تحقيقاتفإن وباإلضافة إلى ذلك، 

ة في وهذا يفسر التركيز على األدلة المادي -في الواقع قد تعتمد فقط على وثائق( ووالفساد اعتمادا كبيرا على األدلة المادية مثل الوثائق )
 ه.عملية التحقيق المبينة أعال

 
االستكمال والمتابعة 

 
ن هذا مالن قدم حكما، لن ي ه، ولكنبتقديم أدلتهسيقوم ، فإن فريق التحقيق SEA في االستغالل واالنتهاك الجنسي كما هو الحال مع التحقيقو

 ي جلسة تأديبية الحقة.ألالتحيز ان يسبب شأنه 
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مة للمنظمة لمتابعة عاتوصيات بتقديم  عادة يقومتقرير التحقيق فإن الضوابط المالية،  ا فيمثل انهيارتغالبا ما االحتيال والفساد  ألن قضايا
 منظمة.للاتق اإلدارة العليا هذه التوصيات على ع تابعةم  تقع وضوابط. تشديد تلك ال

 
 االستغالل واالنتهاك الجنسي اتتحقيقكما هو الحال مع و ومع ذلك،الصلة.  إلى نظام العدالة الجنائية ذابعض حاالت الغش والفساد وتحال 

SEA  ان  وبية. ويمكن أن يكون أكثر شيوعاعلى سبيل المثال المحس -دائما غير قانوني  بعض سوء السلوك المالي ليسفائما. د ال يحدثهذا

 .جلسة استماع تأديبيةباالحتيال والفساد التحقيقات  تنتهي تحقيقات
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من  الحماية حولالمعايير األساسية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  أ:المرفق 

االستغالل واالعتداء الجنسي

 
 

 2011سمبر في دي من االستغالل واالعتداء الجنسي الحماية حولتم التصديق على المعايير األساسية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

منع االستغالل في من جانب الهيئات الراغبة  االتزامر حكومية. وتمثل هذه المعايير وغي منظمة 36وة كيانات األمم المتحدمن  42 من قبل

 القيام بما يلي: ن عليهمين في عملهم. واتفق الموقعون أواالعتداء الجنسي
 

التقدم  لقياسمؤشرات محددة زمنيا قابلة  وتشمل هذه الجنسي. واالنتهاك منظمة لمنع واالستجابة لالستغالللل -محددةوضع استراتيجيات . 1

 مراقبة أدائنا.من تمكين منظماتنا وغيرها من اجل 

 الجنسيين في المواد التعريفية والدورات التدريبية لموظفينا. نتهاكاالستغالل واال حول. إدراج معاييرنا 2

 لجنائية.ا والمراجعالخلفية  هذا التحقق من شملييمكن أن . والنشرإعادة( الجنسي من )إعادة( التعاقد أو ) نتهاك. منع مرتكبي االستغالل واال3

ية أداء كيف ونفهميشكاوى التلقي منسقي الجنسي، وأن واالنتهاك آليات الشكوى لإلبالغ عن االستغالل  سهولة الوصول الىتأكد من ال. 4

 مهامهم.

مة المقدالجنسي  واالنتهاك مزاعم االستغالل تكون لحماية األشخاص من االنتقام حيث بأكبر قدر مستطاع، ،. اتخاذ اإلجراءات المناسبة5

 موظفينا.ب تتعلق

. وهذا يشمل استخدام ممارسة المقابالت المناسبة مع الجنسي في الوقت المناسب وبطريقة مهنية االنتهاك. التحقيق في مزاعم االستغالل و6

 المشتكين والشهود، وخاصة مع األطفال.

أديبية، تويمكن أن تشمل هذه إجراءات إدارية أو  الجنسي.واالنتهاك . اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة ضد موظفينا الذين يرتكبون االستغالل 7

 و / أو اإلحالة إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك المالحقة الجنائية.

 الجنسي.واالنتهاك االستغالل  شكاوى. توفير المساعدات الطارئة األساسية لمقدمي 8

ات وينبغي وضع هذه المعلوم الجنسي. واالنتهاك الستجابة لالستغالللعن التدابير المتخذة لمنع و المحلية والمجتمعات موظفينا. إبالغ 9

ة، وينبغي أن تتضمن تفاصيل عن آليات تقديم الشكاوى، وحالة ونتائج التحقيقات البالد بالتعاون مع الوكاالت األخرى ذات الصل داخلونشرها 

 .بشكل عام، وردود الفعل على اإلجراءات المتخذة ضد الجناة وتدابير المتابعة المتخذة وكذلك المساعدة المتاحة لمقدمي الشكاوى والضحايا

 الجنسي من قبل موظفينا.واالنتهاك ة لالستغالل . إشراك دعم المجتمعات المحلية والحكومات لمنع واالستجاب10
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 للمدراء نقاط التحققالمرفق ب: 
 

 نسب لكل من البيانات التالية:اختر الجواب اال
 

 أ. تم تطبيقه
 ب. تم تطبيقه جزئيا

 تطبيقهج. لم يتم 
 د. ال أعرف 

 

: الفلسفة والمبادئنقطة التحقق 

   ا ب ج د

 1 ف.مواد وسياسات التوظيمكتوب بشكل واضح في جميع المستفيدين  في رعايةواجب المنظمة     

 2 عنها بشكل جيد لجميع الموظفين. معلنحماية المستفيدين  حولسياسات المنظمة     

ميع جمبنية في كون االعتبار األول للمنظمة ترفاهية جميع األطفال يجب أن  بأن البيانات    

 السياسات.

3 

ياسات في جميع الس ظاهرةحقوق متساوية وينبغي أن تعامل بكرامة واحترام لمرأة لأن بالبيانات     

 ذات الصلة.

4 

بما في ذلك النساء واألطفال، من خالل مواد إعالمية و / أو  حقوقهم،جميع المستفيدين يدرك     

 تدابير لرفع مستوى الوعي.

5 

أو استغالل أو تمييز واتخاذ اجراءات للتعامل مع مثل هذه  اساءةاحترام أو سلوك عدم  أيتثبيط     

 الحوادث.

6 

ه يم المساعدة وعلى وجنسعى لتقد الذينتعمل المنظمة في شراكة فاعلة مع المجتمع من الناس     

 التحديد تتخذ إجراءات للتعامل مع النساء واألطفال والشباب.

7 

تعزيز ثقافة االحترام المتبادل بين الموظفين والمستفيدين، بما بالمدراء وكبار الموظفين يقوم     

 .اجيد اممارسات كبار الموظفين نموذجتمثل في ذلك النساء والشباب. 

8 

 

 

 

 

 

                                                           
الجمعية  اور معبالتش ومن ثم تكييفهالمكتب الوطني للطفولة في المملكة المتحدة.  السابق،األطفال والعنف  حولمع المنتدى  فارنافا" من قبل جورج نقاط التحققالمفهوم األصلي " تم تطوي1 

 أكثر أمانا. لالستخدام في ورش عمل بناء منظمات  NSPCC الوطنية لحماية األطفال من القسوة
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 السلوك والممارسات الجيدة: نقطة التحقق 

   ا ب ج د

 لىإ نسعى الذين األشخاص تجاه الموظفين سلوك تنظم للموظفين سلوك مدونة المنظمة لهذه    

 الشكاوى مع للتعامل عملية مع مساعدتهم،

1 

 2 .جيدا ومنشورة العليا اإلدارة قبل من مؤيدة السلوك مدونة    

 3 .عليها التوقيع منهم ومطلوب السلوك مدونة بوجود تماما الموظفون يعرف    

ين / من قبل الموظف الالئقغير السلوك الحترام أو االعدم والعنف، و، تمييزيالوك يثبط السل    

امل مع مثل هذه اجراءات للتع وتتخذ تهمنسعى إلى مساعد الذينالناس  تجاهالمتطوعين 

 يذهبوان معلومات عن أيك الشباب واألطفال وكبار السن، ذلمستفيدين، بما في للالحوادث. وتقدم 

 للمساعدة.

4 

 لسلوكا أو المعاملة سوء عن األطفال بالغات على باالستجابة تتعلق محددة توجيهية مبادئ هناك    

 .المقبول غير

5 

 6 .اجنسي مستفيدينالاستغالل و انتهاك المدونةحظر ت    

 العمر عن النظر بغض 19 عن أعمارهم تقل الذين األطفال مع الجنسي النشاط المدونة تحظر    

 .للموافقة المحلي

7 

 8 .المدونة على والمتطوعين الموظفين لجميع وتوعية تدريب يوجد    

 9 .ةللمنظماإلجراءات التأديبية والتظلم بعواقب خرق مدونة قواعد السلوك واضحة ومرتبطة     

 10 .محظورالسلوك الهناك توجيهات للموظفين والمديرين على إدارة     

اللمس بهناك مبادئ توجيهية لرعاية األطفال أو الشباب والفئات الضعيفة األخرى، المتعلقة     

 .غير الالئق، وتحديدا للمعلمين والعاملين في المجال الطبيالالئق وال

11 

 12 .من السلوك الشخصي والسلوك واللغة المنظمة عموما مستويات عاليةتدعم     
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     االستجابة : الشكاوى وآليةالتحقق نقطة 

 

   ا ب ج د

 الموظفين قبل من إليها الوصول ويمكن آمنة هي التي شكاوى اجراءات المنظمة لدى    

 .اإلدارة قبل من ومعتمدة والمستفيدين والمتطوعين

1 

 2 .بها علم على والمستفيدين والموظفين تحقيق وإجراءات شكاوى آلية المنظمة لدى    

 لمنظمةا في كبير تغيير هناك كان كلما أو سنوات، ثالث كل واإلجراءات السياسات مراجعة تتم    

 .التشريع في أو

3 

 تلقي عن المسؤول وهو المنظمة، في الجميع لدى معروف معين منسق/  اتصال نقطة هناك    

 .الشكاوى

4 

 5 .محليال المجتمع عناصر لمختلف مناسبة وهي الشكوى، لرفع المطبقة السبل من العديد هناك    

 دريبت عملية من جزءا وتشكل للموظفين واسع نطاق على متاحة التحقيق وسياسات الشكاوى    

 .الجدد الموظفين

6 

 7 .بوجودها الموظفين يعلم وتظلم تأديب سياسة هناك    

 الاألطف لحماية الدولية التوجيهية المبادئ مع التوجيهية مبادئها تناسب مدى المنظمة تدرك    

 المحلية دماتبالخ االتصال وتفاصيل. واألطفال للنساء الجنسي واالستغالل لالنتهاك واالستجابة

 .بسهولة متوفرة

8 

 9 للطعن خالل عملية االستئناف.وقابلة لتعامل مع الشكاوى عادلة اعمليات     
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 : الموظفين والمتطوعيننقطة التحقق 

   ا ب ج د

 واختيار التوظيف في المعنيين الموظفين لجميع واضحة وإجراءات سياسات المنظمة لدى    

 .اتواإلجراء السياسات هذه على البشرية الموارد موظفي تدريب يتم. والمتطوعين الموظفين

1 

 نظامو السلوك، قواعد بمدونة الوعي تتضمن المتطوعين/  للموظفين تعريفية برامج هناك    

 عدم على ةالمترتب والعواقب الجنسي واالستغالل باالنتهاك المتعلقة التحقيق وإجراءات الشكاوى

 .االمتثال

2 

 التعاملو التحقيق على التدريب أو المتخصصة المشورة على الحصول المعينين للمدراء يمكن    

 .الموظفين سلوك سوء مع

3 

 منظمة،ال الى ينتمون انهم على القادة أو والمدربين والمتطوعين الموظفين على التعرف يسهل    

 .والشباب األطفال ذلك في بما للمستفيدين ومعروفون

4 

 السكان مع اتصال على هم الذين والمتطوعين الموظفين جميع الجنائية السجالت من التحقق تم    

 .للخطر المعرضين واألطفال

5 

 تمعلوما عن موظف قبل من اإلفصاح لتعزيز" االنذار صافرة إطالق" حول معلنة سياسة هناك    

 .خارجية جهات أو الموظفين من آخر عضو قبل من مقبول غير بسلوك متعلقة سرية

6 

 مسؤولينوال الموظفين، جميع بها ويعلم مطبقة تظلم وسياسات وتأديبية شكاوى، سياسات هناك    

 .المناسب التدريب يتلقون معهم التعامل عن

7 

 في ايةالحم مشاكل يواجهون الذين المتطوعين أو للموظفين واإلشراف الدعم لتقديم سياسة هناك    

 .عملهم

8 

ها لالموارد  ويتم تحديد ةواالستغالل الجنسي متاح االنتهاكلتدريب المستمر حول افرص     

 تنمية قدرات الموظفين.كجزء من برنامج 

9 
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المرفق ج: نموذج خطة تحقيق

 ما هو/هي االدعاء/االدعاءات؟ هل يحتاج الى تحقيق/تحقيقات؟
 

 
 األهمية

 
 هل يحتاج الى تحقيق؟

 
 االدعاء

 

1 
 
 

 . على سبيل المثال ممارسة الجنس مع طفل1 نعم

 
 

 الزوجية. على سبيل المثال الخيانة 2  ال

2 
 

 االستغالل شكاوىنعم ولكن ليس باستخدام آليات 
 SEA واالنتهاك الجنسي

. على سبيل المثال التحرش الجنسي من 3

 موظف آخر

 

 
 4. 

 
 
 

 5 . 

 
 ماهي عناصر الَخرق المزعوم؟ 

 
 

 العناصر المحددة التي يراد اثباتها
 

 القانون
 

 المخالفة المزعومة

 

 التعدي البدنيالتهديد الفعلي أو  •

 طبيعة جنسية •

 بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية •

 سنة من العمر. 18ضحية تحت ال• 
 

 األمين العام  نشرة
 مدونة سلوك الموظفين

 . على سبيل المثال ممارسة الجنس مع طفل1
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من الذي يجب مقابلته؟

 
 

 المعلومات التي تحتاجها؟ ماهي المعلومات التي لديك؟ وماهي
 

 المعلومات المعروفة المعلومات عن الشاهد

 ال  نعم 

   . العمر1
   . االسم المفضل2
   ، واللغة األولىوالعرق والدينالثقافة . 3
   . الجنس والنوع الجنساني )الجندر( 4
   ضعف، والقدرة المعرفية، والقدرة اللغويةالو اإلعاقة. 5
   االحتياجات الصحية. 6
   . االحتياجات العاطفية الحالية7

 
 

 الظروف 
 

 المعلومات المعروفة المعلومات 

 ال  نعم 

   األسرة ومقدمي الرعاية وطبيعة العالقاتافراد . 1
   رعاية لألطفال(المدرسة والعمل و الى الذهاب) . الروتين2
   الوصول إليها( وهل مازال يمكنه، يقدمهالذي من . توفير المساعدات )ما يتلقون، 3
   / أو االعتماد على اآلخرينضعف وال. التغييرات األخيرة في الظروف التي تسهم في 4
   . االدعاءات السابقة باالنتهاك 5
   . هل الشاهد في مأمن حاليًا6
   

ترتيب 
 األهمية 

احتياجات  الموقع
 الحماية

االحتياجات 
 الصحية

الدور في  العمر اللغة هل يحتاج مترجم
 الشكوى

 االسم

مدرسة  2
 نيروبي

 جون سميث ضحية عاًما 12 االنجليزية ال    
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 الحادث المزعوم 

 

 
 المعلومات المعروفة المعلومات 

 ال  نعم 

   ؟ةالمزعوم وادثالحعدد . ما نوع وكم 1
   ما الذي حدث قبل الحادثة مباشرة؟. 2
   ماذا حصل خالل الحادثة؟. 3
   ما الذي حصل بعد الحادثة مباشرة؟. 4
   بالضحية؟  االدعاء. كيف اتصل الشخص موضوع 5
   . كيف وصلت الشكوى الى انتباه المحققين؟6
   

 
 

 تفاصيل االستغالل / االنتهاك 
 

 
 المعلومات المعروفة المعلومات 

 ال  نعم 

   عالقة الناجي بأي شخص بالغ يحميه وردة فعلهم تجاه الشكوى، بمعنى زوج او والد 1
   مدة االنتهاك ومدى تكراره . 2
   مختلفة من االنتهاك في آن واحد  أنواعحدوث . 3
   شخص واحد او اشخاص متعددين كموضوع للشكوى . 4
    مدى العنف واالعتداء المستخدم. 5
مستوى الخطر على الحياة )مثال الحرمان من الطعام، والماء او المواد الضرورية عن . 6

 الضحية او عن اشخاص اخرين باسم الضحية( 
  

   . نوع االكراه 7
   . من هو الشخص الذي أخبره الضحية؟ 8

 
 

االعتبارات 
 

 المعلومات المعروفة المعلومات 

 ال  نعم 

   . النتائج المبدئية للتحقيق )يحفظ السجل الكامل( 1
   . الحاجة الى الدعم، و/ أو وسيط او مترجم فوري 2
   . معوقات التواصل المحتملة وطرق التعامل معها3
   . االستعداد للتحدث مع المحققين4
   . الشاهد حاليًا في بيئة أمنة 5
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التخطيط للمقابلة

 
 

 القرار المتخذ للمقابلة واتخاذ القرار األهدافوضع 

 ال  نعم 

   . هل تم تحديد الهدف من المقابلة؟  1
   من سيكون موجودا ومن الذي سيقود المقابلة؟  . 2
    ين ستكون المقابلة؟ ا. 3
    متى ستكون المقابلة؟ . 4
    ما المدة التي ستستغرقها المقابلة وما الحاجة لفترات راحة؟ . 5
    ما المتوقع حصوله بعد المقابلة؟ . 6

 

 
التعرف على األشخاص الضعفاء و / أو الشهود الذين تعرضوا للترهيب

 
 

 األسئلة التي تسأل قبل:  

 ال  نعم 

   . هل يعاني الشاهد من ضعف جسدي او تعليمي؟ 1
   . هل يعاني الشاهد من صعوبة صحة عقلية معروفة؟2
   . ماهي الحالة العاطفية الحالية للشاهد؟ 3
   الشاهد بالشخص موضوع الشكوى؟  ة. ما عالق4
   . كيف تؤثر طبيعة المخالفة، بمعنى مستوى العنف واالعتداء على اعترافات الشاهد؟ 5
   . هل يستطيع الشخص موضوع الشكوى الوصول الى الشاهد؟ 6
شخص  أي. هل هناك دليل سابق على ترهيب الشخص موضوع الشكوى تجاه الشاهد او 7

 اخر؟ 
  

   ؟ أيضا. هل الشاهد ضحية 8 
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 / اتفاقية المستشارالمرفق د: نموذج لوصف االختصاصات

 
 سري

 
 االختصاصات/ اتفاقية المستشاروصف 

 xxxفي برنامج   ]المنظمة غير الحكومية[التحقيق في االدعاء باالستغالل الجنسي من قبل موظف  
 
 

 .] بإعطاء تفاصيل االدعاء هنا مق [. ] غير الحكومية المنظمة[متابعة االدعاء بحدوث استغالل وانتهاك جنسي من قبل موظف   الهدف:
 

 : مدير التحقيق يبلغ الى
 

 .] هنا الجدول الزمنيبإعطاء  مق [ الجدول الزمني:
 
 

 مبادئ التحقيق:
 

 السرية •

 الرفاهالصحة  •

 السالمة •

 مشروعيةال •

 المهنية •

 اإلتقان •

 االستقالل •

 مراجعةالتخطيط وال •

 احترام )لجميع األطراف المعنية( •

 في الوقت المناسب •

 العمل في شراكة )مع كل األطراف المعنية(• 
 

 فريق التحقيق:قائد مسؤوليات 
 

 لتحالف إجراء التحقيق وفقا لسياسات والمبادئ التوجيهية CHS  ]المنظمات غير الحكومية[ 

 تضمن ما هي المهام التي ستضطلع بها ومتى وكيف سيتم استعراض التقدم(تي توضع خطة مكتوبة للتحقيق )وال 
  احاطة المحقق المساعد 
  خ(مالحظات االجتماعات والالخرائط التنظيمية، والملفات الشخصية، وسجالت المركبة و )مثلمراجعة الوثائق ذات العالقة بالتحقيق 
 .مقابلة المتقدم بالشكوى، والضحايا المزعومين، والشهود في حال وجودهم 
  الشكوىتقديم النصح حول عملية التحقيق مع الشخص موضوع 
  من اجل اتخاذ القرار والمتابعة  اإلقليمي اإلدارةجمع تقرير مكتوب من المعلومات التي تم جمعها لتسليمها الى مركز 

 
 

 مسؤوليات المحقق المساعد 

 
 

  .حضور المقابالت مع المتقدم بالشكوى، والضحايا المزعومين، والشهود في حال وجودهم 
  بغرض التأكد مما تم قوله.  أعالهكتابة المالحظات من المقابالت 
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 اختياري: 

 
 

 لخطة التحقيق اإلضافة 
  في المقابالت عندما يشعر ان شيئا قد يكون مفقودا إضافية أسئلةسؤال 
 المساعدة في كتابة تقرير التحقيق 

 
 مسؤوليات ]المنظمات غير الحكومية[:

 

  السرية.الحفاظ على السرية، والمحافظة على بيئة يحافظ فيها على 
  واإلقامةتقديم الدعم اللوجستي مثل السفر  
 امن فريق التحقيق إدارة 
  منح فريق التحقيق القدرة على الوصول الى األدلة قد يحتاجون لتأمينها 
  بما في ذلك توفير المكان المناسب إذا لزم األمر ،التحقيقفريق ل الشهود مقابلةتسهيل 
  مناسباتسهيل توفير مترجمين إذا كان ذلك 

 

 

 المرافق

  للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي  ] المنظمة الغير حكومية[سياسةPSEA  المتحدة  لألمم/ نشرة األمين العام 

  حول اجراء تحقيق ] المنظمة الغير حكومية[سياسة 
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 نموذج الملحق تسلسل العهدة/إجراءات التحقيق: المرفق هـ: 

                                                           
1 From UNHCR, Guidelines on Conducting Investigations and Preparing Investigation Reports, September 2012 

 أدناه كدليل من قبل الموقعين أثناء التحقيق الرسمي: ةموضحال العنصر/ العناصرالحصول على  تمأ( ) 

 : وصف العناصر( ب) 

 

 ()االسم، اللقب، المكتب، والموقع: تم الحصول عليها من( ج) 

 اسم المحقق مطبوعا

 
 : تاريخ الحصول عليه( هـ)  : توقيع المحقق( د) 

 

 رقم القضية: 

 (مكان التخزين)في العنصر / العناصر: المؤقت  التصرف( و) 

 

 والتوقيع( السم مطبوعاصدر عن: )ا
 (مطبوعا والتوقيع )االسم لـ:صدر ( ز) 

 

 التاريخ ( ح) 

 (في العنصر / العناصر: )مكان التخزينالمؤقت  التصرفط( ) 

 : التاريخ( ل)  مطبوعا والتوقيع( )االسم لـ:صدرت ( ك)  ي( صدرت عن: )االسم مطبوعا والتوقيع() 

 (التخزين مكان: )العناصر/  العنصر في المؤقت التصرف (م) 

 :التاريخ (ف)  صدرت لـ: )االسم مطبوعا والتوقيع(س( )  صدرت عن: )االسم مطبوعا والتوقيع(ن( ) 

 (مكان التخزين)في العنصر / العناصر: المؤقت  التصرفت( ) 
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 :التاريخ)ش(  (والتوقيع مطبوعا )االسم :لـ صدرت)ر(  (والتوقيع مطبوعا االسم: )عن صدرت)ق( 

 (التخزين مكان: )العناصر/  العنصر في المؤقت التصرف

 :التاريخ (والتوقيع مطبوعا )االسم :لـ صدرت (والتوقيع مطبوعا االسم: )عن صدرت

 (التخزين مكان: )العناصر/  العنصر في المؤقت التصرف

 :التاريخ (والتوقيع مطبوعا )االسم :لـ صدرت (والتوقيع مطبوعا االسم: )عن صدرت
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1المرفق و: إجراءات التحقيق: نموذج استالم الملحق

 رقم القضية: 

 تاريخ االستالم: 

 الوقت: 

 تفاصيل الشخص: 

 المنظمة )اإلدارة، المكتب، الوحدة الخ(

 العنوان / رقم الهاتف / البريد االلكتروني: 

 العناصر: وصف العنصر / 

 

 حال فيعدد الصفحات )وحالة، والاللون، ووالطراز، واألرقام التسلسلية، الصنع . مثال للعنصر الذي تم الحصول عليهتقديم وصف قم ب

 .ملحقاستكمال إيصال منفصل لكل ومع رقم هوية فريد.  ملحقالوثائق( وأي عالمات مميزة أخرى. يجب أن يتم توفير كل 

 

 اسم المحقق: 

 الشاهد )في حال انطبق ذلك(: 

 

 :التوقيع/ التوقيعات

 

 تسلسل العهدة: 

أو  ةة، مادياألدل ينقل، والتحليل والتصرف فال، والسيطرة، ووالعهدةالفردي، والتي تبين الحجز،  ملحقالزمني لكل  التوثيقيشير إلى ) 

 يجب ان يتم تسجيله في تسلسل العهدة.( يتحكم في العنصركل شخص و. ةإلكتروني

 

 

 

                                                           
 2012، مبادئ توجيهية بشأن إجراء التحقيقات وإعداد تقارير التحقيق، سبتمبر  UNHCR  شؤون الالجئينل األمم المتحدة من مفوضية1 
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 تم استالمه من قبل  تم ايصاله من قبل  موقع النقل  / الوقت / التاريخ رقم الملحق
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1المرفق ز: نموذج سجل المقابلة 

 

 .الجنسي االنتهاك[ بشأن سرية اإلجراءات المتعلقة بالتحقيق في ادعاء االستغالل والمنظمةأحكام ]اسم ب ةهذه الوثيقة محمي
 

 INV/05/001الرقم المرجعي لقضية التحقيق: 

 

 موظفو التحقيق 

 موظف التحقيق: 

  موظف التحقيق:  

 المراقب )ان وجد(: 

 المترجم الفوري )ان وجد(: 

 
 

 الشخص الذي تتم مقابلته 

 الشخص:اسم  

 التأكد من هويته )نعم/ال( 

 الجنسية: 

 الوظيفة/ اللقب: 

 :تفاصيل المقابلة 

 التاريخ: 

 لغة المقابلة: 

 مكان المقابلة: 

 2بشأنها نحن قلقون ةمقابالت مع الناس من أجل معرفة المزيد بشأن حادثال نجري. 

  موظفين(.للقول الحقيقة )بلتعاون والتزام اواجب 
  ارإطااللتزام باالمتناع عن التواصل مع األشخاص اآلخرين الذين تمت مقابلتهم في 

 نفسها. التحقيق قضية
 .الهدف من تدوين المالحظات 
  اإلجابة غير معروفة. بانمن المقبول أن يصرح 
 الحق في طلب فترات استراحة قصيرة 
 ين()للموظف األدلةق او عواقب عدم التعاون واالحتيال والتقارير الكيدية واخفاء الحقائ 
  التحقيق إجراءاتسرية 
 3ما الذي سنفعله بالمعلومات التي تقدمها لنا 

 

الذين ستجري  لألشخاصتم الشرح 
 مقابلتهم

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مقتبس من بيان مقابلة مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين1 
حول هذه  بالفعل هيعرفون وما الذيالجمهور، من كانوا موظفين أو أفراد  في حال –تجري تختلف في التفاصيل اعتمادا على من يجري مقابالت التي إن المعلومات المقدمة عن سبب المقابلة 2 

 القضية، ما هي المعلومات التي يمكن أن تعطى في حدود السرية إلخ
 .التفاصيل سوف تعتمد على الشخص الذي يجري مقابلة معهمستوى  -كما سبق 3 
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 نص المقابلة
 

 

 الشخص الذي تمت مقابلتهوإجابات  المطروحة سجل مفصل من األسئلة

 
 تبدأ المقابلة في )الوقت(

 مبدئية؟ أسئلة أيهل لديك 
 عند الحاجة.  أخرىالتي تحتاجها لجمع معلومات كافية من هذا الشاهد. واضف صفحة  األسئلةقم بوضع عدد 

1. _ 
2. _ 
3. _ 
4. _ 
5. _ 
6. _ 
7. _ 
8. _ 

 
 تنتهي المقابلة عند )الوقت(: 

 
 هذا سجل صحيح ودقيق للمقابلة. 

 
مكن فهم أن بياني يا يأن أقرأنا الموقع أدناه،  (،سم منظمة)الـ : وفقا لإلجراءات المبينة في إجراءات اإلبالغ للشخص الذي تتم مقابلته( 1

 .يهذا من شأنه أن يؤثر على أمن انقيد التحقيق، ما لم تنصح اإلدارة  مع الموظف مشاركتهاستخدامها في إجراء تأديبي ويمكن 
 التاريخ والتوقيع:

 
فتي بص تي هذهممارس في اليها لي الوصول اتيحعهد بعدم الكشف عن أي معلومات سرية أتأنا الموقع أدناه،  لمقابلة:اللشاهد / مترجم ( 2

 مقابلة الحالية.في الشاهد / مترجم 
 التاريخ والتوقيع:

 
 ( التاريخ وتوقيع موظف / موظفي التحقيق 3
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  ح: نموذج من قسم السريةالمرفق 

 
مشاركتي في التحقيق الذي أجرته ________________________ بفيما يتعلق  الحذرأقصى قدر من  سأمارسأنا الموقع أدناه، 

هذه المعلومات  ماستخد ولنسرية كل المعلومات المعروفة بالنسبة لي بسبب نشاطاتي نيابة عن فريق التحقيق.  واتعهد بحفظ[. المنظمة]اسم 
 أي طرف ثالث. ضدلتحقيق مكاسب خاصة، أو لصالح أو 

 
تحقيق ________________________ ]اسم فريق المفعول بعد االنتهاء من مهمتي مع  بقى سارييسوف  التعهدوأفهم أن هذا 

 النسخة صل إلى حد سوء السلوك، وأنيالحصول عليها قد  همات سرية لألشخاص الذين ال يحق لأفهم أيضا أن إفشاء معلومو[. المنظمة
 لصلة.ا في ملف التحقيق ذا تحفظمن هذا اإلعالن س موقعةاالصلية ال

 
     __________________________: سماال
 _________________________ :عنوانال

 __________________________الدور: 
 _________________________ :التوقيع

 : ____________________التاريخ والمكان

 
 

:القسمخذ أليتم تعبئتها من قبل محقق قبل 
 

 رقم القضية: ____________________
 االسم: _______________________

 _______________________اللقب: 
 ______________________التوقيع: 
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المرفق ط: نشرة األمين العام 
 

 األمم المتحدة
 األمانة العامة 

  العام األمين نشرة
ST/SGB/2003/13 

 2003 أكتوبر/تشرين األول 9

 
 الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل من للحماية خاصة تدابير

 
 ٢٠٠٣أبريل /نيسان ١٥المؤرخ  ٥٧/٣٠٦منعــا لحــاالت االســتغالل الجنــسي واالعتــداء الجنــسي ومواجهتــها، ومراعــاة لقــرار الجمعية العامة 

صدر األمـين العام بال”التحقيق في قيـام عـاملين في مجـال المـساعدة اإلنـسانية باالسـتغالل الجنـسي لالجـئين في غـرب أفريقيـا“والمعنون  تشاور مع ، يـ 

 :المتحدة ما يليالرؤساء التنفيـذيين للـهيئات والـبرامج المـدارة بـصورة مـستقلة التابعـة لألمـم 
 

  ١ الفرع
  تعاريف

 وأ ضـعف لحالـة اسـتغالل إسـاءة محاولـة أو فعليـة اسـتغالل إسـاءة أي يعـني" الجنـسي االسـتغالل" مـصطلح فـإن النـشرة، هـذا ألغـراض
 أو جتمـاعيا أو مـالي كـسب تحقيـق الحـصر، ال المثـال سـبيل علـى يـشمل ممـا جنـسية، مـآرب تحقيـق أجـل مـن للثقـة أو النفـوذ في لتفـاوت
 الـذي البـدني بالتعـدي التهديد أو بالفعل التعدي يعـني ”الجنـسي االنتـهاك“ مـصطلح فـإن وبالمثل،. آخر لطرف الجنسي االستغالل من سياسي
 .قسرية أو متكافئة غير ظروف ظل في أو القـوة باسـتعمال سـواء جنـسيا، طابعـا يحمـل

 
 ٢الفرع 

 نطاق االنطباق 

  .حدةمم المتتنطبـق هـذه النـشرة علـى جميـع مـوظفي األمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك موظفـو الهيئـات والبرامج المدارة بصورة مستقلة، التابعة لأل ١-٢ 

مل من أعمال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي، ويقع ارتكـاب أي ع وسيطرتهايحظر على القوات التي تقـوم بعمليـات تحـت قيـادة األمـم المتحـدة  ٢-٢

تقيد قوات األمم “، المعنونة SGB/ST/13/1999مـن نـشرة األمـين العـام  ٧علـى كاهلـها واجـب خـاص يقـضي بحمايـة النـساء واألطفـال عمـال بالبنـد 

  .”المتحدة بالقانون اإلنساني الدولي

ة العامـة ومنـع التحـرش لرجـل والمـرأة داخـل األمانـا،عزيـز مبـدأ المـساواة في المعاملـة بـين ت"،المعنونـة ST/SGB/253تحدد نشرة األمين العام  ٣-٢

د وق. ة، واألمـر اإلداري ذو الـصلة السياسات واإلجـراءات المتبعـة في مواجهـة حـاالت التحـرش الجنـسي في األمانـة العامـة لألمـم المتحد1"الجنـسي

 .اعتمدت الهيئات والبرامج المدارة بصورة مستقلة التابعة لألمم المتحـدة سياسـات وإجراءات مماثلة
 

 ٣ الفرع
 الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل حظر 
 دوما اعتبرا وقد عالميا، هبا المعترف الدولية القانونيــة والمعــايير للقواعــد انتــهاكا الجنــسي واالنتــهاك الجنــسي االســتغالل يــشكل ١-٣ 

 عـن انينـهي المتحـدة األمـم لمـوظفي واألساسـي اإلداري فالنظامـان عنـه منـهيا وسـلوكا المتحـدة األمـم موظفـو يأتيـه أن مقبـول غـير تـصرفا
 السلوك. هـذا

 العامة اللتزاماتا تأكيد تكرر التي التالية المحددة المعـايير تـصدر واألطفـال، النـساء السـيما ضـعفا، الـسكان فئـات أكثر لحماية وتعزيزا ٢-٣ 
  :المتحدة األمم لموظفي واألساسـي اإلداري النظـامين إطـار في القائمة

 في بما أديبيةت تدابير التخاذ موجبا سببا تعد ثم ومن السلوك، سـوء مـن خطـيرة أشـكاال الجنـسي واالنتهاك الجنسي االستغالل حاالت تمثل( أ)
  موجزة؛ بإجراءات الفصل ذلك

 الرضا سن أو الرشد سن عن النظر بغض( سنة ١٨ عن أعمـارهم تقـل الذين األشخاص) األطفال مع جنسي نشاط أي ممارسة تحظر( ب)
  الطفل؛ سن تقدير بإسـاءة بالتعلـل يعتد وال. محليا المقررة

 وأ المهـين الـسلوك أشـكال مـن ذلـك غـير أو جنسية خدمات لـب ط ذلـك في بما الخدمات، أو السلع أو العمل أو بالمال الجنس مبادلة تحظر( ج)
 لمستحقيها؛ واجبة بمساعدات مبادلة أي ذلك ويشمل .االستغالل علـى المنطـوي أو للكرامـة المحـط

 ناميـاتدي علـى تقـوم إنهـا حيث المساعدة، من والمستفيدين المتحـدة األمم موظفي بين جنسية عالقات قيام اإلطالق على المقبول غير من( د)
  المتحدة؛ األمم أعمال ونزاهة مصداقية من ينال ممـا بطبيعتـها، متكافئـة غـير للقـوى

                                                           
 .”إجراءات مواجهة التحرش الجنسي“  ،المعنونة AI/ST/379حاليا الوثيقة 1 
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 االسـتغالل أعمال من عمل ارتكاب على زمالئه أحد إقدام في شـكوك أو مخـاوف لديـه تتولـد المتحـدة األمـم مـوظفي مـن أي على يجب( هـ)
 داخل كان وأ ال أم نفـسها الوكالـة في ذلـك كـان سـواء القائمـة اإلبالغ آليات طريق عن المخاوف تلك عن يبلغ أن الجنـسي، االنتـهاك أو الجنـسي
  ال؛ أم المتحدة األمم منظومة

 مـن مـديرينال عـاتق علـى وتقـع. الجنسي واالنتهاك الجنسي االسـتغالل حـدوث تمنـع بيئـة وإدامـة تهيئة المتحـدة األمم موظفي على يتحتم( و)
 قائمـة تكـون أن أعـاله المذكورة بالمعايير يقصد وال ٣-٣ .البيئة هذه تحفظ التي النظم وتطوير دعم عـن خاصـة مـسؤولية الرتـب جميـع

 تخــاذال أسـبابا تكـون أن يمكـن الجنـسي االنتـهاك أو الجنـسي االسـتغالل علـى تنطـوي الـتي التصرفات مـن أخـرى أنـواع فثمـة. حـصرية
 .لمتحدةا األمم لموظفي واألساسي اإلداري بالنظامين عمــال مــوجزة، بــإجراءات الفــصل ذلــك في بمــا تأديبيــة، تــدابير أو إداريــة إجــراءات

 
  ٤ الفرع

 والبعثات والمكاتب اإلدارات رؤساء واجبات
 الجنـسي لاالسـتغال حـدوث تمنع بيئة وإدامة تهيئة بمـسؤولية الحـال، يقتـضيه لمـا وفقـا البعثـة، أو المكتـب أو اإلدارة رئـيس يـضطلع ١-٤ 

 جـهو على يقوم، أن البعثة أو المكتب أو اإلدارة رئيس وعلى. الغرض هذا لتحقيق المالئمـة التـدابير اتخـاذ وعليـه الجنـسي، واالنتـهاك
 .منها نسخة موظف كل استالم على والتأكيد النشرة هذه بمحتويات موظفيه بإبالغ الخـصوص،

 بأنه العتقادل أسباب فيها تتوافر التي الحاالت في المناســب اإلجــراء اتخــاذ بمــسؤولية البعثــة أو المكتــب أو اإلدارة رئــيس ويــضطلع ٢-٤ 
 وفقـا اإلجـراء ذلـك وي تخـذ. أعاله ٣-٣ الفرع في إليه مشار سلوك أي إتيان أو أعاله، ٢-٣ الفـرع في الـواردة المعايير من بأي اإلخالل تم قد

 .الموظفين سلوك سوء حاالت مع التعامل في المتبعة واإلجراءات للمعايير
 البالغـات لتلقـي قامنـس باعتبـاره ليعمـل الكـافي، بالقــدر عاليــة رتبــة في مــسؤول، بتعــيين البعثــة أو المكتــب أو اإلدارة رئــيس ويقــوم ٣-٤ 

 نحـو علـى ن،المحلـيي والـسكان البعثـة مـوظفي إبـالغ ينبغـي بالبعثـات، يتعلـق وفيمـا. الجنـسي واالنتـهاك الجنـسي االسـتغالل حـاالت عـن
سلم. بـه صالاالتـ وكيفيـة دوره علـى واطالعهم المنـسق بوجـود مناسـب،  االستغالل ST/SGB/2003/13 06-67347 4 بالغـات جميـع وتـ 
 ،الــضرورة عنــد البالغــات، تلــك اســتخدام يجـوز أنـه إال. المعنـيين جميـع لحقـوق حمايـة سـرية بطريقـة الجنسي واالعتداء الجنسي

 أعاله. ٢-٤ بــالفرع عمــال اإلجــراءات اتخــاذ ألغــراض

 القـانوني الـزواج حالة في ،(ب (٢-٣ الفـــــرع في عليـــــه المنـصـــــوص المعيـار البعثـة أو المكتـب أو اإلدارة رئـيس يطبـق وال ٤-٤ 
 .المواطنة بلد في الرضا سن أو الرشد سن يتجاوز ولكنـه سـنة، ١٨ عـن عمـره يقـل شـخص مـن لموظـف

 عمر تجاوز حال في ،(د )٢-٣ الفرع في عليه المنـصوص المعيـار تطبيـق في تقـديره يـستعمل أن البعثـة أو المكتـب أو اإلدارة ولـرئيس ٥-٤ 
 .المعيار تطبيق من االستثناء الحالة ظروف تـبرر وحيث سنة، ١٨ المساعدة من المستفيدين

 لجنسيا االستغالل حاالت في تحقيقات من يجرى عمـا اإلداريـة الـشؤون إدارة فـورا يبلـغ أن البعثـة أو المكتـب أو اإلدارة رئـيس وعلـى ٦-٤ 
 .التحقيقات لهذه نتيجة إجـراءات مـن يتخذ وما الجنسي، واالنتهاك

 
  ٥ الفرع

  الوطنية السلطات إلى اإلحالة
 سلطاتال إلى الحاالت هذه إحالة يمكن شامل، تحقيق إجراء بعـد جنـسي، انتـهاك أو جنـسي اسـتغالل بوقـوع االدعاءات تدعم أدلة توافر حال في

 .القانونية الشؤون مكتب مع التشاور بعد وذلك الجنائية، القـضائية المالحقـة لتتـولى الوطنيـة
 

  ٦ الفرع
 المتحدة لألمم التابعين غير األفراد أو الكيانات مع التعاونية الترتيبات

 تلـك الغبإب المختصين المتحدة األمم مسؤولو يقـوم المتحـدة، لألمم تابعين غير أفراد أو كيانات مع تعاونية ترتيبات في الدخول عند ١-٦ 
 .المعايير هذه بقبول األفراد أو الكيانات تلك من كتابيا تعهدا ، ويتلقون٣ الفرع في الـواردة الـسلوك بمعـايير األفـراد أو الكيانـات

 في ــالتحقيقب أو الجنــسي، االنتــهاك أو الجنــسي االسـتغالل إزاء الوقائيـة التـدابير باتخـاذ األفـراد أو الكيانـات تلـك قيـام عـدم ويـشكل ٢-٦ 
  .المتحدة األمم مع تعاوني ترتيب أي إلنهاء أسبابا حدوثهما، عند التصحيحية اإلجــراءات باتخــاذ أو بحــدوثهما، االدعــاءات

 
  ٧ الفرع 

  النفاذ بدء
 ٢٠٠٣ أكتوبر/األول تشرين ١٥ في النفاذ حيز النشرة هذه تدخل

 العام األمين عنان كوفي( توقيع)
ST/SGB/2003/13 
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 قرار الجمعية العامة لمساعدة الضحايا ي:المرفق 

 

 األمم المتحدة
 الدورة الثانية والستون للجمعية العامة 

 األعمال جدول من ١١٦ البند
A/RES/62/214 

Distr.: General 7 March 2008 
07-47661 

 

 

  ٢٠٠٧ ديسمبر األول كانون/  ٢١ في العامة الجمعية اتخذته قرار
 ] (A/62/595) رئيسية لجنة إلى اإلحالة ندو [

 األمـم موظفي جانب من الجنسيين واالنتهاك االستغالل ضــحايا ودعــم لمــساعدة الــشاملة المتحــدة األمــم اســتراتيجية - ٦٢/٢١٤
 بها المرتبطين واألفراد المتحـدة

 
  العامة، الجمعية إن 
 العـالم يف والعـدل واالزدهـار الـسالم مـن مزيـد لتحقيق عنها غـنى ال التي الدولي والقانون المتحدة األمم ميثاق ومبادئ مقاصد جديد من تؤكد إذ

  للجميع، األساسية والحريات اإلنـسان حقـوق وحمايـة ولتعزيـز
 
 األفرادو المتحدة األمم موظفو يرتكبها التي الجنسيين واالنتـهاك االسـتغالل أعمـال لجميـع القويـة وإدانتـها العميـق قلقهـا عـن تعـرب وإذ

  ،بها المرتبطون
 
 جميـع لىإ تـشير وإذ الجنـسيين، واالنتـهاك االستغالل إزاء إطالقـا التـسامح عـدم في المتمثلـة العـام األمـين لـسياسة دعمهـا تأكيـد تكرر وإذ

 ، مـن مايـةبالح المتعلقـة الخاصـة التـدابير بـشأن العـام األمـين نـشرة ذلـك في بمـا المتحـدة، األمـم في الـصلة ذات واألنظمـة الـسلوك معـايير
  1الجنسيين واالنتهاك االستغالل

 
 ضـحايا ىإلبها  وموثـوق مناسـبة بطريقـة المـساعدة لتقـديم المتحـدة األمـم منظومـة نطـاق علـى شـامل جنه لتنفيـذ دعمها تأكيد أيضا تكرر وإذ

 ،بها المرتبطين واألفراد المتحدة األمم موظفي جانب مـن الجنـسيين واالنتـهاك االسـتغالل
 
 

 المستشار تقرير تتضمن التي العام األمين من العامة الجمعيـة رئـيس إلى الموجهـة ٢٠٠٥ مـارس آذار/  ٢٤ المؤرخـة الرسـالة إلى تـشير وإذ
  2لمستقبل"ا في السالم لحفظ المتحدة األمم عمليات في الجنسيين واالنتهاك االستغالل على، للقـضاء شـاملة "اسـتراتيجية المعنون الخاص

 
 مقترحات العامة الجمعية إلى يقدم أن العام األمين إلى ٢٠٠٥ لعـام 3العـالمي القمـة لمـؤتمر الختاميـة الوثيقـة في طلـب أنه إلى أيضا تشير وإذ

 الضحايا، مـساعدة في شـامل نهج اتباع إلى تفضي
 
 و ٢٠٠٥ يونيه حزيران/  ٢٢ المؤرخ ٥٩/٣٠٠ و ٢٠٠٥ مـــــارس آذار/  ٢٩ المـــــؤرخ ٥٩/٢٨١ قراراتها إلى كـــــذلك تـــــشير وإذ 

  ، ٢٠٠٧ يوليه تموز/  ٢٤ المؤرخ ٦١/٢٩١ و ٢٠٠٦ يونيـه حزيـران/  ٦ المؤرخ ٦٠/٢٦٣
 
 4 المتحـدة األمـم لـسياسة بيـان مـشروع تتـضمن الـتي إلى الموجهـة ٢٠٠٦ مـايو أيـار/  ٢٥ المؤرخـة بالرسـالة التقـدير مـع علمـا تحـيط وإذ

 لجنسيينا واالنتـهاك االسـتغالل ضـحايا ودعم مساعدة بشأن المتحدة لألمم شاملة استراتيجية ومشروع العـام األمـين مـن العامـة الجمعيـة رئـيس
 ،بها المرتبطين واألفراد المتحدة األمم موظفي جانب من

                                                           
A/RES/62/214, 2ST/SGB/2003/13,  1 
A/RES/62/214, 2A/59/710,  2 
A/RES/62/214, 2See resolution 60/1, para. 165,  3 

A/60/877. 4 
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 ،بها نالمرتبطي واألفراد المتحدة األمم موظفي جانـب مـن الجنـسيين واالنتـهاك االسـتغالل ضـحايا مـساعدة ألهميـة منـها وإدراكـا 
 
 األفرادو المتحدة األمم موظفي جانب من الجنسيين واالنتهاك االسـتغالل ضـحايا ودعـم لمـساعدة الـشاملة المتحـدة األمـم استراتيجية تعتمد - ١

 التقرير؛ بهذا نصها المرفق ( ’’االسـتراتيجية‘‘)بها  المرتبطين

لمجتمع ا مـن بدعم االستراتيجية، تنفيذ في ومنسقة نـشطة بـصورة المـشاركة المتحـدة األمـم منظومـة في المعنيـة بالمؤسـسات تهيب - ٢ 

 بذلك القيام إلى المتخصصة الوكاالت وتدعو األعضاء، الدول مع بالتعـاون الوثيـقو االقتـضاء، حـسب المـدني،

 مؤتمر نتائج ةمتابع“ المعنون األعمال جدول بند إطار في وذلـك االسـتراتيجية، تنفيـذ في المحرز التقدم بفحص سنتين خالل القيام تقرر - ٣ 
  ؛”األلفية قمة

 الــشأن هــذا يف مفــصال تقريــرا والــستين الرابعــة دورتها في العامـة الجمعيـة إلى يقـدم وأن االستراتيجية ينفذ أن العام األمين إلى تطلب - ٤ 
 .والتوصيات الممارسات وأفــضل المــستفادة الــدروس يــضمنه
 ٢٠٠٧ ديسمبر األول كانون / ٢١  -  ٧٩ العامة الجلسة

 
  المرفق

 
 مرتبطينال واألفراد المتحدة األمم موظفي جانب من الجنـسيين واالنتـهاك االسـتغالل ضـحايا ودعـم لمساعدة الشاملة المتحدة األمم استراتيجية

 بها
 
 الغرض 

 
 األفـرادو المتحـدة األمـم مـوظفي جانب من الجنـسيين واالنتـهاك االسـتغالل ضحايا تلقي كفالة في االستراتيجية من الغرض يتمثل - ١ 

 اللاسـتغ حـدوث عنـد وفعالـة سـريعة المنظمـة اسـتجابة تكـون أن بـد وال. المناسـب الوقـت في مناسـبين ودعمـا مـساعدة بها المـرتبطين
 .جنسيين وانتـهاك

 االسـتغالل اضـحاي إلى االقتـضاء، حـسب والـدعم، المـساعدة وتقـديم وتنـسيق تيـسير مـن أيـضا المتحدة األمم منظومة االستراتيجية وتمكن - ٢ 
 .المرتبطين بها واألفراد المتحدة األمم مـوظفي جانـب مـن الجنـسيين واالنتـهاك

 حلها،م األحوال من حال بأي تحل وال الجنسيين واالنتــهاك االســتغالل أعمــال عــن الفرديــة المــسؤولية مــن االســتراتيجية تقلــل وال - ٣ 
  .للتعويض وسيلة تكون أن االستراتيجية من الغـرض ولـيس .الجنـاة يتحملها مسؤولية فهي

 
 التطبيق نطاق

 
 الجنـسيين ـهاكواالنت االسـتغالل نتيجـة يولـدون الــذين واألطفــال والــضحايا المــتظلمين ودعــم لمــساعدة االســتراتيجية تطبيــق ينبغــي - ٤ 

 لواجـبا االعتبـار إيـالء ومـع موقـع بكـل الخاصـة وف الظـر مـع تتناسـب بطريقـة هبـا المرتبطين واألفـراد المتحـدة األمـم مـوظفي جانـب مـن
 .المضيف البلد لقوانين

 
 تعاريف

 
  :االستراتيجية في المستعملة المصطلحات توضيح أجل من التالية التعاريف تقدم - ٥ 
 قسرية؛ أو افئةمتك غير ظروف ظل في أو القوة باستعمال سواء بالتهديـد، أو بالفعـل الجنـسي، الطـابع ذو البـدني التعـدي: الجنـسي االنتـهاك( أ)
 جنـسية، آربمـ تحقيـق أجل من للثقة أو النفوذ في لتفاوت أو ضـعف لحالـة اسـتغالل محاولـة أو فعلـي اسـتغالل كـل: الجنـسي االسـتغالل( ب)

 آخر؛ لطرف الجنسي االستغالل من سياسي أو اجتماعي أو مالي كسب تحقيق الحصر، ال المثـال سـبيل علـى ذلـك، في بمـا
 ــسيالجن االنتــهاك أو الجنــسي لالســتغالل تعرضــوا أنهم ،بها المعمول لإلجراءات وفقا يدعى، أو يدعون الذين األشخاص: المتظلمون( ج) 

 هتتخذ إداري إجـراء طريـق عـن االدعـاء ذلـك صـحة بعـد تثبـت لم ولكـن هبـا، المـرتبطين األفـراد أو المتحــدة األمــم مــوظفي جانــب مــن
  االقتضاء؛ حسب األعضاء، الدول تتخذها إجراءات أو المتحدة األمم

 أو ـدةالمتح األمـم مـوظفي جانـب مـن الجنـسي االنتـهاك أو الجنـسي لالسـتغالل تعرضـوا أنهم ادعاءاتهم تثبت الذين األشخاص: الضحايا( د)
 ؛االقتضاء حــسب األعــضاء، الــدول تتخــذها إجــراءات أو المتحــدة األمــم تتخــذه إداري إجــراء طريــق عـن وذلـك ،بها المـرتبطين األفـراد

 اسـتغالل تيجـةن ولـدوا أنهم المختـصة الوطنيـة للـسلطات ثبـت الـذين األطفـال: الجنـسيين واالنتهاك االستغالل نتيجة يولدون الذين األطفال( هـ)
  ؛بها المرتبطين األفراد أو المتحدة األمم موظفي جانـب مـن جنـسيين وانتـهاك

 األمـم ومتطوعو معها المتعاقدين وفرادى ومستشاروها المتحـــدة األمــم موظفـــو: بها المرتبطـــون واألفــراد المتحـــدة مـــماأل موظفـــو( و)
  لها؛ التابعة الوحدات وأفراد بعثـات في الموفـدون وخبراؤهـا المتحـدة

 المتحدة األممو المضيف البلد في بها المعمول لإلجراءات وفقا القطـري، المـستوى علـى تعمل التي المنظمات أو الكيانات: المنفذون الشركاء( ز)
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 وتطلب الختيارا علـيهم يقـع الـذين المنفـذون الـشركاء فهـم الـضحايا دعـم ميـسرو أما. االستراتيجية في المحددة الخـدمات وتقـديم تيسير أجل من
 .لجنسياالنتهاك او االستغالل نتيجة يولدون الذين واألطفال والـضحايا المـتظلمين إلى والـدعم المـساعدة إيـصال تيسير المتحدة األمم إليهم

 
 والدعم المساعدة

 
 الجنـسيين نتـهاكواال االسـتغالل عـن مباشـرة الناشـئة الفرديـة الحتياجاتهم وفقـا األساسـيين والـدعم المـساعدة المتظلمـون يتلقـى أن ينبغـي - ٦ 

 فسيةالن لآلثـار للتـصدي الـالزم والـدعم القانونيـة والخـدمات الطبيـة الرعايـة الـدعم وهـذا المـساعدة هـذه وتـشمل. ارتكابهما يـدعى اللـذين
 .القتضاءا حسب للطوارئ، وملجأ اآلمن والمأوى والملـبس الغـذاء قبيـل من الفورية المادية والرعاية التجربة تلك على المترتبة واالجتماعية

 عـن اشـرةمب الناشـئة الفرديـة الحتياجاتهم وفقا إضـافيين ودعمـا مـساعدة الـضحايا يتلقـى أن ينبغـي األساسـية، المـساعدة علـى عالوة - ٧
 آلثـارل للتـصدي الـالزم والـدعم القانونيـة والخـدمات الطبيـة الرعايـة الـدعم وهـذا المـساعدة هـذه وتـشمل. الجنـسيين واالنتـهاك االسـتغالل

 .االقتضاء حسب الفورية، المادية والرعاية التجربة تلك على المترتبة واالجتماعية النفسية
 أجـل ـنم منـهم كـل الحتياجـات وفقـا والـدعم المـساعدة جنـسيين وانتـهاك اسـتغالل نتيجـة يولـدون الـذين األطفـال يتلقى أن وينبغي - ٨ 

 علـى الطفـل صلحةم يخدم بما الجنسيين، واالنتهاك االستغالل على مباشرة المترتبة واالجتماعية والنفـسية والقانونيـة الطبيـة لآلثـار التـصدي
 في عتق التي األطفال ونفقة األبوة ادعاءات متابعـة تيـسير أجـل مـن األعـضاء الـدول مـع أيـضا المتحـدة األمـم تعمـل أن وينبغي. وجه خير
 .اختصاصها نطاق

 
 والدعم المساعدة تقديم

 
 لالستغالل يجةنت يولدون الذين واألطفال والضحايا المتظلمـون منـها يعـاني التي الصدمة تفاقم ال بطريقة والدعم المساعدة كل تقديم ينبغي - ٩ 

 ــهاكواالنت االســتغالل ضــحايا مــن غيرهــم ضــد التمييــز أو اإلقــصاء إلى تــؤدي أو الوصــم مـن مزيـدا تسبب وال الجنسيين واالنتهاك
 .الجنسيين

 القتـضاء،ا حـسب تنظـر، أن المتحـدة لألمـم ينبغـي لكـن. شبكاتها القائمـةو والـبرامج الخدمات طريق عن والدعم المساعدة تقديم وينبغي - ١٠ 
 .الهياكل في ازدواجية إلى ذلك يؤدي أن دون جديـدة خـدمات تطـوير دعـم في

 إحالـة جـراءاتإ وسـالمة بـساطة كفالة بغرض االسـتراتيجية تنفيـذ ورصـد تنـسيق أجـل مـن المتحـدة لألمم تابعة تنسيق هيئة وستعين - ١١ 
 .التمييز موعد والكرامة السرية لمتطلبات واحترامها الجنسيين، واالنتهاك االستغالل نتيجة يولـدون الـذين واألطفـال والـضحايا المـتظلمين

 دعمل كميسرين والعمل االستراتيجية، هذه في المحـددة الخـدمات تـوفير أجـل مـن المنفـذين الشركاء تحدد أن المتحدة لألمم وينبغي - ١٢ 
  A/RES/62/214 6 .االقتضاء حسب الضحايا،

 .الجنسيين واالنتهاك االستغالل عن مباشـرة الناشـئة الفرديـة لالحتياجـات وفقـا والدعم المساعدة تقديم مدة تحديد وينبغي -١٣
 يولـدون الـذين واألطفـال والـضحايا المـتظلمين حـاالت مـن حالـة كـل في والـدعم المساعدة من نوع أي بتقديم المتحدة األمم قيام يشكل وال - ١٤ 

 المسؤولية.  تحمل المزعوم الجاني قبول على دليال أو االدعاءات بصحة اعترافا الجنـسيين واالنتـهاك االسـتغالل نتيجـة
 
 

 
 
0F 
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المصطلحات 
 

( قادرون على التأثير في القرارات وصناع تهظفين مثال أو شخص نسعى إلى مساعدقرارات )الموب الناسيتأثر فيه هي موقف  – المساءلة

 .لنظر واالستجابةاواجب شخص آخر ومن كلمة"  "يكون لهما في ان  والشكاوى. المساءلة تعني حق شخص القرار من خالل األسئلة
 

 في محاكمة أو خالل التحقيق. إثباتها شخصعتزم يحقائق  علىتأكيد هو  – االدعاء

 
 عاما، بغض النظر عن التعريف المحلي بالدولة عن الوقت الذي يصبح فيه الطفل بالغًا 18شخص دون سن  –الطفل 

 
 .به موظفي المنظمة االلتزاميلزم مجموعة من المعايير حول السلوك الذي  - مدونة السلوك

 
 لمعلنة.ا اهاتفي الوفاء بالتزام فشلتقد  المنظمةبأن  يؤمنون مل المنظمة أو الذينمن عتظلم معين من أي شخص قد تأثر سلبا  - الشكوى

 
 مخالفات.البالجنسي أو شخص آخر يصبح على بينة واالنتهاك الشخص الشاكي، بما في ذلك الناجي المزعوم من االستغالل  - الشكوىالمتقدم ب

 
أن  السلوك. ويمكن مدونةأو المنظمة ياسات سهاكات المخاوف مثل انت باإلبالغ عنالعمليات التي تسمح لألفراد  - او االجراءآلية الشكوى 
 .ينالمعين والمنسقينالمخالفات  على إطالق صفارة االنذارسياسات آلية الشكاوى صناديق االقتراح وتشمل عناصر 

 
 

االحتيال و واالنتهاك الجنسيالتحقيقات بشأن االستغالل  تتطلبالمبدأ األخالقي الذي يقيد الوصول إلى المعلومات ونشرها.  وهو - السرية
فيها  كونيغرض إبرام التحقيق. تساعد السرية على خلق بيئة المصرح لهم ب األشخاصالمعلومات متاحة فقط لعدد محدود من  بأنوالفساد، 

 بني الثقة في النظام وفي المنظمة.تو األحداثرواياتهم الخاصة عن  سردالشهود أكثر استعدادا إلعادة 
 

 دعاء.االدحض تثبت أو ت والتيالمعلومات التي تم جمعها خالل التحقيق  - دليلال
 

لي لتحقيق سلوكها الحالي والمستقب بتعديلالكيان يقوم مسبق بحيث ال سلوكه حولالمعلومات التي يتم إرسالها إلى كيان )فرد أو مجموعة( هي  – ردود الفعل
 النتيجة المرجوة.

 
 .واالنتهاك الجنسيحاالت االستغالل  فيالشخص المعين لتلقي الشكاوى  هو - المنسق / نقطة االتصال

 
( االحتيال والسرقة والرشوة والمحسوبية أو إساءة استخدام آخر محصورا علىسوء التصرف المالي فيما يتعلق )ولكن  - االحتيال والفساد

 من األموال أو الموارد.
 

 
 للتغيير مع مرور الوقت وتتميز بفوارق شاسعةوهي قابلة  والمرأة،بين الرجل المتعلمة االختالفات االجتماعية  - الجندر/ النوع الجنساني

 األدوار والمسؤوليات والقيود والفرص واحتياجات الرجل والمرأة في أي سياق. الجندر علىداخل وبين الثقافات على حد سواء. يؤثر 
 

 
 حافز من المجتمع.العمال  اخذعادة ما يتم ولمنظمة. اتمثيل لتعويض غير النقدي للعمل أو الفرد الذي يحصل على هو  – حافزالعامل 

 
 

ي مزاعم ف الشفافية في التحقيقاتو واآلمن سريةوالجودة، ال تحقيقساعد المنظمات على ي إطار واضحهو  – إجراءات أو بروتوكول التحقيق
 سوء سلوك الموظفين.

 
 بناء القدرات وتبادل التعلم بينبالذي تموله منظمة أخرى. وعادة ما تتسم العالقة وتنفيذ البرنامج أو المشروع تقوم بمنظمة  - شريكال

 المنظمتين.

                                                           
 .IASC   ، 2004 من بروتوكول اللجنة الدائمةه المصطلحات تم تعديل هذ1 
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تنمية من مساعدات ككجزء من اإلغاثة في حاالت الطوارئ أو إما المساعدة  ونيتلق نالذي األشخاص - تهمنسعى إلى مساعدالذين الناس 
 برامج المساعدة.خالل 

 
 نعداماالتفاعل أو  خالل ؤدي إلى ضرر جسدي فعلي أو محتمل لطفل منت إغفاالتأو إغفال / هو فعل/ أفعال – طفلعلى االعتداء الجسدي 

 واحد دثحاكون هناك يقد و. بشكل معقول السلطة أو الثقة ،المسؤوليةالذي يخضع لسيطرة أحد الوالدين أو أي شخص في موقع والتفاعل، 
 .2متكررةحوادث أو 
 

 سلبي. وقوع حدثضرر و / أو احتمال الخسارة أو الإمكانية  - / المخاطرخطر
 

ً  يحمـل الـذي البـدني بالتعـدي التهديد أو بالفعل التعدي - الجنسي نتهاكاال  متكافئة غير فظرو ظل في أو القـوة جنـسياً، سواء باسـتعمال طابعـا
 .3أو قسرية

 
ستعدة م قد ال يكون/تكون، أو هموافقة المسبقة ل يعطيتماما، و ال يفهمه/تفهمهنشاط الجنسي إشراك الطفل في  - الجنسي لألطفالاالنتهاك 

ل نشاط بين طفية للمجتمع. ويتضح ذلك من خالل وال يمكن إعطاء الموافقة، أو ينتهك القوانين أو المحرمات االجتماع من ناحية النمو له
النشاط إلى إرضاء أو إشباع يهدف في عالقة المسؤولية والثقة أو السلطة، و والتطور هحسب العمر أو بالذي ووشخص بالغ أو طفل آخر 

حاجات الشخص اآلخر. ويمكن أن تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، حمل أو إكراه الطفل على االنخراط في أي نشاط جنسي غير 
المواد و للعروضخدام االستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية المشروعة. االستخدام االستغاللي مشروع، االست

 .4االباحية
 

 مـآرب حقيـقت أجـل مـن للثقـة أو النفـوذ في لتفـاوت أو ضـعف لحالـة استغالل إسـاءة محاولـة أو فعليـة استغالل إسـاءة أي - االستغالل الجنسي
 5آخر لطرف الجنسي االستغالل من سياسي أو اجتمـاعي أو مـالي كـسب تحقيـق الحـصر، ال المثـال سـبيل علـى يـشمل ممـا جنـسية،

 
الخطط واإلجراءات التي صممتها ونفذتها المنظمات للحد من خطر االستغالل  - (SEAالجنسي )واالنتهاك االستغالل  من استراتيجية الوقاية

ن لتوعية وتدريب الموظفين، وسياسات التوظيف وتحسي. وتشمل التدابير المشتركة الذين نسعى لمساعدتهمالناس على الجنسي واالنتهاك 
 والسياسات لإلبالغ عن المخالفات وآليات الشكاوى، وإجراءات التحقيق وقواعد السلوك.

 
 .ام ال ماليا ه/ تعويضهاتعويضيتم  سواء كان، ما يمثل منظمة أوالشخص الذي يعمل  - موظفال

 
 زعم أنه ارتكب سوء السلوك في الشكوى.الشخص ي   - (SOCموضوع الشكوى )الشخص 

 
الجنسي. مصطلح "الناجي" يعني القوة والمرونة والقدرة واالنتهاك لالستغالل قد تعرض أو كان،  الذي،الشخص هو  - ضحيةالالناجي أو 
ضحية تصرفات الجاني المزعوم. ولكن هذا ال يهدف إلى نفي الكرامة  يعنىستخدم هذه الوثيقة في الغالب مصطلح "الضحية"، ت. على البقاء

 ذلك الشخص كفرد.لوكالة وال
 

 تشجع الموظفين على اإلبالغ عن مخاوف أو شكوك سوء السلوك من قبل الزمالء وقد تتعلق سياسة منظمات – إطالق صافرة اإلنذار سياسة
 على مستويات أخرى في التسلسل الهرمي للمنظمة. أو أشخاصافي المنظمات األخرى،  اشخاصاهذه التقارير قد تعني 

 
وكالة  في فو موظأ، لديه مخاوفأي شخص أو الشكوى،  ممقد وأ، ة في التحقيق، بما في ذلك الناجيوهو الشخص الذي يعطي شهادة أو أدل - الشاهد
 الشكوى أو موظف آخر.موضوع الشخص وأ، ةشريك
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