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الحامئ ِّية َم ْو ِض َع ا ُمل َمرسة
َو ْض ُع االلتزامات ِ

أ ْك ِنس أو ُلسايساي وكاثرين ِهنكيل

عمل ملنع االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني،
إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال ب َّد لها من مزيد ٍ
واالستامع للناجني ،وإزالة املع ِّوقات التي تعرتض ُط ُر َق اإلبالغ.
كان يف عام ْ 2002أن أصدرت املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ومنظمة إنقاذ الطفل تقريراً ه َّز العامل ه َّزاً إذ
كشف عن إساءة َّ
عمل اإلغاثة معامل َة أعداد كثرية من األطفال
ُ
َّ
يف مخ َّيامت الالجئني .وملا كان يف العام املق ِبل ،وضع األمني العام
لألمم املتحدة معاي َري لتحسني حامية املستضعفني -وال س َّيام
النساء واألطفال -من االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني 1.و ُك ِّل َف
رؤساء منظامت األمم املتحدة ْأن ُينْشئوا بيئة حامئية ،قبل ِّ
كل
اج ُع الحاالت وتنفيذ املعايري
يش ٍء من خالل تعيني فر ٍد كبري ُير ِ
علم مبد َّونة قواعد السلوك
لتحقيق ْأن يكون املوظفون عىل ٍ
يف املنظمة ومو ِّقعني عليها ،ومن ذلك إبالغ حاالت االستغالل
واالنتهاك الجنس َّيني إىل مجلس َّ
املنظمة.

ودعمت املنظمة الدولية للهجرة اللجن َة الدامئة املشرتكة بني
الهيئات يف وضعها دليل املامرسات الفضىل 4،وفيه إرشادٌ إجرا ٌّيئ
يف كيفية إعداد آلية شكاوى مجتمعية مشرتكة بني الهيئات ويف
يست املنظمة الدولية للهجرة أيضاً َو ْض َع
كيفية إعاملها .وقد َّ
املعايري األدنو َّية للعمل ،وهي تقصد إىل زيادة التزام الهيئات
َ
املبادئ التوجيه َّية الحامئية.

ومن هذه الجهود وغريهاَّ ،
فإن بعض االلتزامات التي نشأت
عىل م ِّر السنني هي ملنع االستغالل واإلساءة الجنس َّيني والتح ُّرش
الجنيس واإلساءة الجنسية من الحدوث ،وللتعهُّد باالستامع إىل
املترضرين ،وإلزالة الحواز التي تعرتض طريق اإلبالغ ومعالجتها.
وعىل الرغم من الرت ِّقي الحاصل حتَّى يوم الناس هذا فام زال
ومع ذلك ،ما تزال تقارير االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني َت ِر ُد هناك كث ُري عملٍ ينبغي فعله ،وال س َّيام إلنهاء اإلفالت من
قلي ًال قلي ًال .وبعد تقارير االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني يف العقوبة ومعالجة والتح ُّرش الجنيس واإلساءة الجنسية.
انتهاكات أخرى ،عقدت وزارة
هايتي وما تالها من َك ْش ٍف عن
ٍ
التنمية الدولية يف اململكة املتحدة يف شهر أكتوبر/ترشين األول املَنْعُ
 2018مؤمت َر ِق َّم ًة دولياً معنياً بالحامية ودعت فيه إىل مقاربة ُتص ِّو ُب املقاربة الحالية القوة والطاقة واملــوارد إىل توسيع
أمر ذو شأن،
شاملة تعالج العلل والعالمات التي يقوم عليها االستغالل املدارك يف املجتمعات املحلية واملوظفني .وهو ٌ
كاف الحاجة ولن يتحقق من دون االعرتاف
واالنتهاك الجنسيان .وعىل املانحني ومنظامت األمم املتحدة ولكنَّه لوحده غري ٍ
والهيئات اإلنسانية وأعضاء األمانة العامة لألمم املتحدة ْأن باألسباب الجذرية ومعالجتها -أي البنية األبوية وبنية سلطة
يضعوا ُس ُبل عملٍ وافية بالحاجة يف حامية َّ
يم االنتهاك وعدم املساواة و ُتع ِّز ُز
السكان املترضرين .ما بعد االستعامر -التي ُت ِد ُ
وملَّا كان أول عام  ،2019نرش األمني العام وثيقة أخرى تعالج املواقف األبوية تجاه ‘املستفيدين’ .ويغلب عىل كثري من الناس
االستغالل واالنتهاك الجنس َّينيُ 2،ت ِّ ُ
بي إسرتاتيجي ًة وأولويات يف املجتمعات املحلية ا ُملتأ ِّزمة أن يشعروا بالعجز بسبب األزمة
َ
ِّ
محورها املرضورون ،ففيها يُقدَّ ُم يف الجهد حقوق املرضورين اإلنسانية ،وهذا قد ُيق ِّوض إمكان اتخاذ التدابري املجتمعية .وما
وكرامتهم ،وتزيد الشفافية يف اإلبالغ والتحقيق يف محاول ٍة إلنهاء يزال هناك تو ُّتر غري ُم َق ٍّر به عىل العموم بني العقوبة املجتمعية
إفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة ،و ُيتَشا َر ُك ،وتجري املحتملة والتعويض عن الــرر ،وبني الشواغل املرشوعة
مزيد من أنشطة توسيع املدارك وإبراز فضىل املامرسات.
للمجتمع الدويل الدائرة حول التسوية املحتملة باملهوادة يف
األحكام الحامئ َّية واألحكام التي محورها النَّاجون.
تتوسط هذين املعيارين اللذين ُو ِض َعا
ويف األعــوام التي
َّ
بقيادة األمم املتحدة ،بذلت كث ٌري من الجهات الفاعلة جهداً وليك ُيت ََّجه إىل التغيري الحقيقي الذي ُيحتَاج إليه ،ال بدَّ للهيئات
ملنع االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني ومعالجتهام .فقد وضعت اإلنسانية من أن تعالج التح ُّيز الجندري والتمييز الجندري
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات 3مبادئ توجيهية وأدوات األصيلني يف ال ُبنَى التنظيمية والب ِّين َْي يف فرص االستغالل
مختلفة للجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين .وكان املدير واالنتهاك الجنس َّيني والتح ُّرش الجنيس واإلساءة الجنسية التي
العام السابق للمنظمة الدولية للهجرة نال لقب نصري الحامية تقع يف أثناء مامرسات التوظيف واالستبقاء والرتقية ،والدا ِع َم ْي
َّ
السكان املترضرين وأصغر صغار
من االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني يف اللجنة الدامئة املشرتكة ظروف ا ُملن َت ِه ِكني الستغالل
5
َ
السلطة رجال يف األغلب ويكون
بني الهيئات واحتفظ بال َّلقب من سنة  2011إىل سنة  ،2018املوظفني .واملاسكون زمام ُّ
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أقل من وظائف الرجال وجوداً
للنساء يف العادة وظائف َّ
س
وعمراً ،وهو ما يؤدِّي إىل دينام َّيات سلط ٍة غري متكافئ ٍة و ُي َي ِّ ُ
االنتهاكات ا ُملحتم َلة يف السلطة.
يم ثقافة املنظمة و ُبنَى السلطة فيها الضا َّر من
كثرياً ما ُت ِد ُ
املعايري الجندرية واالجتامعية ،وهو ما ُيعزِّز عدم املساواة
ويهِّدُ الطريق لالنتهاك .وتحتاج املنظامت والقطاع األوسع
ُ
ب ُر َّمته إىل تحليل تطبيق ِق َيمهم ملعالجة دينام َّيات السلطة
الضا َّرة ،ومن ذلك املامرسات أو السياسات التي تعزز عدم
املساواة عىل أساس الجنس والعمر والقدرة والعجز وال ِعرق.
ولكثري من املنظامت سياسات للمساواة بني الجنسني ولكنْ ما
يزال أمر َو ْض ِع هذه السياسات َم ْو ِض َع التنفيذ تحدياً صعباً.
ثم إ َّنه ملَّا كان إمناء قدرة املوظفني عىل تحدِّي التمييز وهذه
املعايري الضارة أمراً رضوري ًــا ،كان هناك حاجة إىل محاسبة
متسكهم بهذه ال ِق َيم
املوظفني -وفيهم الكبار والرؤساء -يف ُّ
وتنفيذها.

باالس ِت َمع
التع ُّهدُ ْ

ال بدَّ من أن يكون االستامع إىل القوة الفاعلة للناجني من
االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني والتح ُّرش الجنيس واإلساءة
الجنسية واالعتقاد بها وإقرارها أمراً جوهرياً .فهناك حاجة
إىل استمرار املشاركة مع الناجني يف شأن التدابري املرغوب فيها
الس ُبل التي بها ميكن للمجتمع املحيل
لتخفيف املخاطر ويف ُ
ْأن يكون أكرث استعداداً ملنع االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني
ومعالجة اإلفالت من العقوبة .وينبغي لهذه املشاركة ْأن
تتامىش هي واملبادئ التوجيهية يف منع العنف الجندري
ومعالجته 6،ومن ذلك ضامن ْأن تتد َّرب فرق التحقيق تد ُّرباً
كافياً الغرض عىل تطبيق املبادئ التي محورها الناجون ثم
تحميل هذه الفرق مسؤولية ِف ْعل ذلك .والطرق التي بها ُتط َّبق
إجراءات اإلبالغ اإللزامية اليو َم هي يف الغالب ُتق ِّوض أساس
حقوق الناجني وجهات التنسيق ،إذ يحتاج موظفو املوارد
البرشية وفرق التحقيق إىل تدريب أكفأ ومساءلة أكرب حتّى
التمسك باملبادئ التي محورها الناجون .وينبغي
ُي َّكنوا من
ُّ
استثامر املوارد يف تعليم املجتمعات املحلية املترضرة تعليامً
يدور حول الديناميات يف االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني،
ومتكينهم ليك ُيع ِّينوا بدق ٍة االستجابة األفيد.
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إبلاغ واضحـ ٍة
قنـوات
وتحتـاج املنظمات إىل االلتـزام بإنشـاء
ِ
ٍ
(توافـق الحـال) وإىل ْأن تشترك يف توسـيع املـدارك يف املنابـر
محـددة األحـوال التي تنعقد باالشتراك مع املجتمعـات املحلية.
وهـذا يختلـف باختلاف الحـال ،ولكـنْ ميكـن أن يشـمل ذلـك
تنسـيق يف األماكـن املريحة للنسـاء أو األطفال ويف املراكز
مراكـ َز
ٍ
َّ
إبلاغ يف كنسـي ٍة أو
هاتـف سـاخناً،
وخـط
املجتمعيـة،
ٍ
َ
ومكتـب ٍ
ً
مدرسـة أو فـرداً
مؤهلا للقيـادة ُيع ِّينه املجتمع املحلي .وينبغي
تتضمـن منابر توسـيع املـدارك ُيع َّرف كل املوظفني الذين لهم
ْأن َّ
َ
صلـة بالبيئـات الحامئيـة مبـادئ يف ماهيـة االسـتغالل واالنتهاك
الجنسـ َّيني وعواقبهما وتوقعهما ،وينبغـي يف ذلـك إدمـاج كل
تاحـة لإلبلاغ على اختالفهـا .وقـد ترجـم فريـق عمل
السـ ُبل ا ُمل َ
ُ
اللجنـة الدامئـة املشتركة بين الهيئـات والحاميـة من االسـتغالل
واالنتهـاك الجنسـ َّيني ( )PSEAيف جنـوب السـودان هذه املبادئ
إىل لغـات مختلفـة وألحقهـا بآليـات الشـكاوى املجتمعيـة ،غير
ٌ
متفاوتـة ،ويجـب أيضـاً
َّأن مسـتويات معرفـة القـراءة والكتابـة
ْ
َ
تحديـد أجـدى وسـائل التواصـل وأشـملها .ويجـب أن ُيشترط
كل الهيئات ،ومن ذلـك جعله رشطاً
الرتاسـل املالئـم للحال على ِّ
للتمويـل يف املسـتقبل .وينبغـي أن يكـون للجهـود املبذولـة يف
توسـيع املـدارك ولقنوات اإلبالغ إشـارات جل َّي ٌة قابلـة للقياس يف
ٌ
وطـرق لقيـاس الجودة.
جدواهـا
كبير .إذ
ثـم َّإن عـدم الثقـة يف النظـام واملسـاءلة ملصـد ٌر للقلـق ٌ
ال َّبـد مـن معالجـة تص ُّور َّأن اإلبلاغ وعدمه سـوا ٌء ،وهذا يحتاج
إىل بنـاء الثقـة َّ
تدابير ملعلجـة
بـأن اإلبلاغ سـيؤدي إىل ا ِّتخـاذ
َ
ـس
الحـادث ،وكذلـك معالجـة أوجـه عـدم املسـاواة التـي ِّ
تؤس ُ
إلدامـة هـذا التصـ ُور .وهناك حاجـة إىل مزيد شـفافي ٍة يف اإلبالغ
نسـق التحقيـق
ويف توقيتـه
ِ
املناسـب ويف الكيفيـة التـي بهـا ُي َّ
ومـن ذلـك اإلجـراءات ا ُملتَّخـذة -حتَّـى ُتبنـى الثقـة و ُتق َّلـلٌ
حاجة أيضاً إىل إثبـات َّأن اإلفالت
املخاطـر على الناجين .ويوجد
ٌ
َّ
مـن العقوبـة أمـ ٌر عفى عنـه الزمـان ،وأن العقوبة واقعـة واقعة
بصرف النظـر عـن ِك َبر املنتهـك أو أقدم َّيتـه يف الوظيفـة أو عل ِّو
شـأنه .وال بـدَّ مـن معالجة املخاوف الشـائعة املتم ِّثلة يف احتامل
ْأن ُينتَهـك اسـتعامل آليـات اإلبلاغ أو أن ُيسـا َء اسـتعاملها ،فـإن
حدثـت حاالت من اإلسـاءة ،وجـب ْأن ُتتَّخذ تدابير صارمة متنع
حـدوث ذلك يف املسـتقبل.

وإذا مل ُيتَشـا َرك يف معلومـات حـوادث االسـتغالل واالنتهـاك
إزالة مع ِّوقات اإلبالغ
تحسينَ ،ف َلسـوف
الجنسـ َّيني واإلجـراءات ا ُملتَّخـذة وما جرى من
ٍ
ْ
ْ
عند الناجني ،ميكن أن
لـب ال َوض ُـع الراهـن ويسـتمر اإلفالت من العقوبـة يف الزيادة
تتضمن مع ِّوقات اإلبالغ ما ييل :غياب َيغ ُ
َّ
املعلومات التي لها صلة بوضوح إجـراءات اإلبالغ ،وفقدان وال َّثبـات .ثـم َّإن اقتراح قاعـدة البيانـات املشتركة بين الهيئات
الثقة يف النظام ويف أي يشء مفيد يأيت من اإلبالغ ،والخوف للتشـارك يف أسماء مرتكبـي الجرائم ألمـ ٌر رضوريٌّ ملنع ا ُملنتَهكني
من االنتقام أو انعدام الحامية املناسبة ملَن ُي ْب ِل ُغ عن االنتهاك .مـن االنتقـال مـن مـكان إىل آخر من غير أن ُت َ
كتشـف جرامئهم.
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أضـف إىل ذلـك َّأن التشـارك يف معلومـات العواقـب مـن مثـل التحـ ُّرش الجنسي واإلسـاءة الجنسـية للموظفين ومقدِّمـي
نشـئ الثقـة بالنظـام
ويشـج ُع الخدمـات أو اإلمـدادات يف األحـوال اإلنسـانية.
ال َعـزْل أو اإلجـراءات الجنائيـة ُي ِ
ِّ
ير أيضـ ًا أسـئل ًة
على اإلبلاغ .إال َّأن التشـارك يف املعلومـات ُي ِث ُ
قانونيـ ًة ،منهـا السـؤال عـن مخاطـر دعـاوى التشـهري التـي ْ
إن أ ْك ِنس أو ُلسايساي aolusese@iom.int
َّ
أخفقـت اإلجـراءات الجنائيـة فقـد ُتر َفـع .ويف التعـاون ا ُملـزدَاد موظفة حامية
بين الحكومـات وهيئـات اإلغاثـة يف تشـارك معلومـات املزعـوم
ارتكابهـم الجرائـم ،ومـن ذلـك األد َّلـة املجموعـة يف العمليـات كاثرين ِهنكيل cahingley@iom.int
اإلداريـة الداخليـة للهيئـاتُ ،قـدْ ٌرة على ردع مرتكبـي الجرائـم اختصاص َّية يف العنف القائم عىل الجندر
وعلى املسـاعدة يف تيسير محاكمتهـم يف تلـك القضايـا فيـؤدِّي
املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان
ذلـك إىل اإلجـراءات الجنائيـة.
الس ْـمعة
أ َّمـا عنـد املنظمات ،ففـي مع ِّوقـات اإلبلاغ َخ َط ٌر عىل ُّ
أسـايس فيـه َّأن الهيئـات التـي
التنظيميـة .فهنـاك افتراض
ٌّ
إبلاغ عـن حـوادث االسـتغالل واالنتهـاك الجنسـ َّيني
فيهـا ُ
كثير ٍ
والتحـ ُّرش الجنسي واإلسـاءة الجنسـية التـي تقـع فيهـا هـي
هيئـات ُمخْ ِف َق ٌـة ،وتغيـب فيهـا التدابير املناسـبة ملعالجـة هذه
ِّ
ولـكل هيئـة مصلحـة يف ضمان ْأن ال ُتصـ َّور على َّأن
الحـوادث.
ائـم ،فيجعلها ذلـك تحذر من املشـاركة الكاملة
فيهـا مرتكبـو جر َ
يف اآلليـات املشتركة لإلبلاغ والشـكاوى ،فهـي ْإن اشتركت
ـح عـدد الحـاالت ا ُمل َب َّلـغ عنهـا ،ويف ذلك
فيهـا زادت مخاطـر َف ْض ِ
ٌ
فضيحـة علن َّيـة.
ومما يتحـدَّ ى املنظمات التـي ُي ْب َ
لـغ عن وقـوع هـذه الحوادث
فيهـا أيضـاً مخاطـر فقـدان فـرص التمويل .ويجب على املانحني
وأصحـاب املصلحـة املعنيين أن يتع َّرفـوا جوابـاً للسـؤال :هل يف
املنظمات التـزام سـيايس حقيقي مبعالجـة االسـتغالل واالنتهاك
والتحـرش الجنسي واإلسـاءة الجنسـية وهـل تتَّخـذ
الجنسـ َّيني
ُّ
إجـراءات يف سـبيل ذلـك من غير تحت ُِّم معاقبة الهيئـات بإيقاف
ُّ
التستر ،أم ليسـت
التمويـل عنهـا ،إذ يسـاهم ذلـك يف ثقافـة
املنظمات مـن ذلـك يف يشء؟ ُّ
والحـق َّأن غيـاب إبلاغ الهيئـات
قد يشير إىل غيـاب آليات ُم ْجديـ ٍة ملعالجة االسـتغالل واالنتهاك
والتحـرش الجنيس.
الجنسـ َّيني
ُّ
تتحسـن رسيعـاً منـذ عـام َّ ،2003
فـإن
وإذ قـد كانـت الحـال
َّ
التحـدِّي اليـو َم هـو معالجة مـا بقي مـن الثغـرات .ويف امليادين
ٌ
ميـدان تخ َّلفـت فيـه الجهـود دومـاً أال وهـو معالجـة التحـ ُّرش
َّ
الجنسي واإلسـاءة الجنسـية .فـإن منظامت األمم املتحـدة -التي
تغيـب فيهـا املبـادئ التوجيهيـة الواضحـة يف معالجـة التحـ ُّرش
الجنسي واإلسـاءة الجنسـية -هـي يف الخصـوص تكافـح يف هذه
املسـألة .ومل َت ْ ُب ْز الحاجة إىل تحسين الن ُُظم إال بعد َح ْملة َو ْس ِـم
أنا_أيضـاً ( )MeToo#يف اإلنرتنـت .وال َّبـد للامنحني والجمعيات
وسـع مـن الدعـوة إىل شـدي ِد حاميـ ٍة مـن
اإلنسـانية يف نطـاق ُم َّ
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اختيار الصُّ ور يف نرشة الهجرة القرسية

وجوه الناس ذات شأنٍ عظيم يف إحياء الكلامت .ولكنْ ال ب َّد لنا
من ْأن نسأل أنفسنا :أيحتمل ْأن ي ِ َّ
ُض بهم إظهار صورهم أو ْأن
يق ِّوض كرامتهم ،يف وقت ما بطريقة ما من حيث ال نعلم؟
لذا فسياستنا العامة أ َّنه ينبغي لنا ْأن نحمي هُ و َّية الناس
الذين تظهر صورهم يف نرشة الهجرة القرسية -ما مل ي َّ
ُتبي
بجال ٍء َّأن هذا االحتياط ال رضورة إليه -وذلك إ َّما بتجنُّب
استعامل الصور التي ُت ِرب ُز الوجه وإ َّما ب َب ْك َسلة الوجوه .ملزيد
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