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V  

  شكر وتقدير
  

تود منظمة الصحة العالمية أن تشكر جميع من أسهموا بمعارفهم وخبراتهم ووقتهم إلعداد             
وتتقدم المنظمة بالشكر على وجـه الخـصوص لجميـع مـن شـاركوا              . هذه التوصيات 

 حـول مـسائل األخالقيـات       ٢٠٠٦لومات في المشاورة التقنية التي جرت في سنة         بالمع
  :والسالمة واألساليب في بحث ورصد وتوثيق العنف الجنسي في حاالت الطوارئ

 الدوليـة بهولنـدا،     الجنايـات  غلوريا أتيبا ديفيس من محكمـة        :المشاركون في االجتماع  
لترا، وليث بيكر من لجنة اإلنقـاذ الدوليـة         وفيرونيك أوبير من منظمة العفو الدولية بإنج      

بالواليات المتحدة األمريكية، وميغان باستيك من مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات           
 تامايو من بيت المرأة في بوغوتا بكولومبيـا،         -المسلحة بسويسرا، وكالرا إيلينا كاردونا      

فرنسواز دوروش من منظمـة أطبـاء       وسيبنتي كونته من لجنة اإلنقاذ الدولية بالسودان، و       
حدود بسويسرا، وفلورانس دوفيوزار من اإلدارة العامة البلجيكية للتعـاون اإلنمـائي             بال

الدولي بألمانيا، وميشيل هاينس من مراكـز       بسويسرا، وكارين غريزي من منظمة الطب       
 من المنظمة   مكافحة األمراض والوقاية منها بالواليات المتحدة األمريكية، وبيغي جينينغز        

الدولية لحقوق المرأة بالواليات المتحدة األمريكية، ونانسي كاسي من كلية جونز هـوبكنز             
بلومبرغ للصحة العمومية بالواليات المتحدة األمريكية، وبن كينغ من التحالف بين لجنـة             

ا من منظمة أطباء بال     ف والمنظمة الدولية للهجرة بسويسرا، وألينا كوسكالو      DARCمؤسسة  
دود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكريستوفر ماكداول من جامعة مدينـة لنـدن             ح

بإنجلترا، وتيغان مولوني من لجنة الالجئين األمريكية في باكستان، وكالوديا بورتن مـن             
ان دي بيتر من البعثة البلجيكية في جنيـف بسويـسرا،           ي بسويسرا، و  Epicentreمؤسسة  

ولية لحقوق المرأة بالواليات المتحدة األمريكية، وفلـورانس         سويس من المنظمة الد    اوشان
تيرسييه من اللجنة الدولية للصليب األحمر بسويسرا، وبيث فان الخبيرة االستشارية للعنف            
ضد المرأة بالواليات المتحدة األمريكية، وقورشاران فيردي من مؤسسة الطب العالمية في            

قاذ الدولية في بوروندي، وشـانتال ووكـر مـن          أفغانستان، وكارين ووتشر من لجنة اإلن     
وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية بكندا، وأنتوني زوي من جامعة نيو ساوث ويلز             

  .بأستراليا

 هدان عبده من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة في كينيا،           :ممثلو المنظمات األخرى  
رنز من مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية       ومريم عازار من اليونيسيف بسويسرا، وكيت بو      

لمكافحـة  بالواليات المتحدة األمريكية، وكارل ديني من برنامج األمم المتحدة المـشترك            
 بسويسرا، وفيلما دودنس من صندوق األمم المتحدة للسكان بسويـسرا، وجوانينـا             األيدز

ليبمان من برنامج   كاروغابا من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بسويسرا، وبيتسي          
  . هاملتون من اليونيسيف في أوغندا-األمم المتحدة اإلنمائي في سويسرا، وصوفي ريد 

 ميشلين ديبار من األيـدز والعـدوى بفيروسـه، وكالوديـا            :من منظمة الصحة العالمية   
 بورتيال من   - مورينو من إدارة نوع الجنس والمرأة والصحة، وأنايدا خيراردا           -غارسيا  
أمونية الحمل، وهزيكا يانسن من إدارة نوع الجنس والمرأة والـصحة، وشـون             تعزيز م 

 هارفي من الوقاية من اإلصابات      -ماالركر من الصحة اإلنجابية وبحوثها، وأليسون فيني        
ن ريس من إدارة نوع الجنس والمرأة والصحة، وأبا ساكسينا من سياسـات             خوالعنف، و 

رافايال سكيافيللو من إدارة نوع الجـنس والمـرأة         البحوث والتعاون في مجال البحوث، و     
  .وك من اإلجراءات الصحية في األزماتوالصحة، وتانيا إلن سلويفنه

  
  



 VI   العنف الجنسي في حاالت الطوارئشأن األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق ورصدتوصيات منظمة الصحة العالمية ب

 تود منظمة الصحة العالمية أن تشكر أيضاً جميع مـن راجعـوا             :المراجعون اإلضافيون 
اليا، مسّودات هذه الوثيقة، والسيما ليندا بارتولومي من جامعة نيو سـاوث ويلـز بأسـتر              

وكريس باير من كلية جونز هوبكينز بلومبرغ للـصحة العموميـة بالواليـات المتحـدة               
األمريكية، وأوا دابو من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بسويسرا، ودوتيما باغواندين مـن             
مكتب مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بنيويـورك، ومايكـل بونـسر مـن وزارة               

ولية الكندية بكندا، وروبين كوبالند من اللجنـة الدوليـة للـصليب            الخارجية والتجارة الد  
األحمر بسويسرا، وكاتارين إيفانز من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بسويـسرا،            
وأالن فاليشمان من أكاديمية نيويورك للطب بالواليات المتحدة األمريكية، وإليسا غولدبرغ           

ية الكندية بكندا، وناروشا ياغيسار من البعثة الدائمـة         من وزارة الخارجية والتجارة الدول    
لمملكة هولندا بسويسرا، وكوني كامارا من اللجنة األمريكية لشؤون الالجئين بالواليـات            
المتحدة األمريكية، وإرين كيني من صندوق األمم المتحدة للـسكان بالواليـات المتحـدة              

كرمان للصحة العموميـة بجامعـة      وإينيد زو كوس من كلية ميل     . األمريكية، وميري ب  
أريزونا في الواليات المتحدة األمريكية، ولين لوري من الهيئة الطبية الدولية بالواليـات             
المتحدة األمريكية، وفيفيان لي من مفوضية األمم المتحدة لـشؤون الالجئـين بسويـسرا،           

ك مـن الوكالـة      كاليفاني من جامعة كوفنتري بإنجلترا، وجولي ماكورمي       -وهيلين ليبلينغ   
الكندية للتنمية الدولية بكندا، وديان مازورانا من جامعة تفتس بالواليات المتحدة األمريكية،            
وباربارا أودواير من وكالة المعونة األسترالية بأستراليا، وآيلين بيتاوي من جامعـة نيـو              

متحـدة  ساوث ويلز بأستراليا، وسوزان بوردين من لجنة اإلنقـاذ الدوليـة بالواليـات ال             
األمريكية، وماثيجز لوروت من مفوضية األمم المتحـدة لـشؤون الالجئـين بسويـسرا،              
وماريان سكيلبيرود من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بسويـسرا، ومـاركوس            
شتالهوفر من إدارة صحة األطفال والمراهقين بمنظمة الصحة العالمية بسويسرا، وآيلينـغ            

األيرلندية والكونسورسيوم األيرلندي المشترك لـشؤون العنـف        سواين من وكالة المعونة     
الجنسي ضد المرأة بأيرلندا، ومارك فان أوميرين من إدارة الـصحة النفـسية واإلدمـان               
بمنظمة الصحة العالمية بسويسرا، وجان وورد الخبيرة االستشارية المستقلة من كينيا، وأنّا            

 وتعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانهـا        .ويالن من جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا      
ألعضاء الفريق العامل المنبثق عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بنـوع             

  .الجنس واإلجراءات اإلنسانية، على ما قدموه من مساعدة

وتستحق بيث فان شكراً خاصاً، وهي خبيرة استشارية لدى إدارة نوع الجـنس والمـرأة               
في منظمة الصحة العالمية، لما قدمته من معلومات إلـى اجتمـاع المـشاورات              والصحة  

  .ولتعاونها على إخراج هذه الوثيقة

وفي الختام تعرب منظمة الصحة العالمية عن تقديرها لبرنامج العمل الـشامل لمنظومـة              
  بفيروسه لصالح الـسكان والعدوىاألمم المتحدة والمعني بمضاعفة الخدمات لعالج األيدز   

وهو برنامج يديره برنامج األمم المتحدة المـشترك        (الذين يستحقون المساعدات اإلنسانية     
 إذ لـوال دعـم ذلـك    ،)المملكة المتحـدة ، وتموله إدارة التنمية الدولية في     لمكافحة األيدز 

  .البرنامج لما أمكن عقد المشاورة التقنية ولما أمكن طبع هذه الوثيقة
  

  برأيهم في هذه التوصياتندعو القراء إلى إفادتنا 

إذا أردتم اطالعنا على رأيكم أو الحصول على المزيد من المعلومات فنرجو التفضل باالتصال بإدارة نوع الجنس والمـرأة                   
  .والصحة بمنظمة الصحة العالمية على العنوان التالي

Gender, Women and Health 
Family and Community Health, World Health Organization (WHO) 
Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland 
Fax: (41) 22 791 1585 
E-mail: genderandhealth@who.int 

 gender/int.who.www://http:  من الموقعالوثيقةيمكن تنزيل نص هذه 
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  األولالباب 
  عن هذه التوصيات

  
  

  مقدمة
  

 مثل النزاعات المسلحة والكوارث     إن العنف الجنسي في حاالت الطوارئ اإلنسانية      
. الطبيعية يشكل قضية جدية بل ومهددة للحياة والصحة العمومية وحقوق اإلنـسان           

المزيد من  إلكتساب  وأدى القلق المتزايد إزاء نطاق هذه المشكلة إلى تكثيف الجهود           
 المعرفة عن السياقات التي يحدث فيها هذا الشكل الخاص من العنف، وعن مـدى             

فيـروس   روابطه بعدوى    وعنانتشاره، وعن عوامل الخطورة التي ينطوي عليها،        
.  البشري، بل وأيضاً عن أفضل السبل لمنع حدوثه والتـصدي لـه            العوز المناعي 

في عدد أنشطة جمع المعلومات عـن العنـف         إزدياداً  لذلك شهدت السنين الماضية     
مـن  اإلستفسار  هذه األنشطة على    إنطوت  وكثيراً ما   . الجنسي في حاالت الطوارئ   

  .النساء عن العنف الجنسي الذي تعرضن له
  

في كل  ال يعطى حجمه الواقعيالعنف الجنسي إنتشار مدى ومن المقبول عموماً أن 
ـ    يقيوهذه نتيجة حتمية للقلق الحق    . مكان تقريباً من العالم    ه النـاجون    الذي يشعر ب

إزاء العواقب االجتماعية والبدنية والنفسانية والقانونية التي يحتمل أن تعود علـيهم            
ذلك ألن حاالت الطوارئ    . من جراء إفصاحهم عن العنف الجنسي الذي حدث لهم        

، اإلستقالليةتتميز بزعزعة االستقرار، وانعدام األمن، والخوف، واالتكال، وفقدان         
التمزق في نُظم دعـم المجتمعـات المحليـة         وإنتشار  القانون والنظام،   وإنتهاك  بل  

  .واألسر، ولذلك ال يرجح أن يفصح ضحايا العنف الجنسي عما حدث لهم
  

إن الحصول على معلومات عن العنف الجنسي يقتضي مواجهة مسألة فـي غايـة              
وكثيراً ما يطلب من النـاجين  . بها ومناقشتها، واإلقرار وإجتماعياًالحساسية، ثقافياً  

أن يصفوا تجارب عسيرة ومؤلمة حدثت لهم في الماضي أو الحاضر، األمر الذي             
وقد يطلب من أعضاء المجتمعات المحلية أن يتكلموا علناً عن          . يضعهم في ضوائق  

وفي بعـض   . آرائهم في موضوع كهذا تعتبره عدة مجتمعات محلية أمراً محظوراً         
ت الطوارئ تفضي مجرد المشاركة في تحقيقات العنف الجنـسي إلـى آثـار        حاال

خطيرة، بل وتعرض الحياة للخطر، ال لهم وحدهم بصفتهم مشاركين، بل وللمجتمع            
  .المحلي أيضاً وللقائمين على جمع المعلومات

  
وتتصف مسألة العنف الجنسي بحساسية شديدة وتثير مجموعة من التحديات فريدة           

لعدة أمـور   اإلعتبار  لذلك يجب أن يقام     . مام أنشطة جمع البيانات عنها    من نوعها أ  
تتعلق باألخالقيات والسالمة، والعثور على حل لها قبل الشروع فـي أي تحقيـق،              

للمشاركين في التحقيق، بل وقد يصل      وإجتماعي  وإال نتج ضرر جسماني ونفساني      
جمع إقتضت  بد من التأكد من أن الحالة التي        ولذلك ال . إلى تعريض حياتهم للخطر   

المعلومات عـن   وإستخدام  هذا فضالً عن أن عملية جمع       . البيانات حالة مشروعة  
العنف الجنسي يجب أن تجري بطريقة تحول دون المزيد من الضرر للمـشاركين             

يهم فيها، ألن هذا الضرر ال يقتصر على الضحايا والنـاجين وأسـرهم ومـساند             
يمتد أيضاً إلى المجتمعات المحلية، والمنظمات التي تساعد النـاجين،          فحسب، بل و  

  .واألفراد المشاركين في جمع المعلومات في حد ذاتها
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هناك عدد من مدونات السلوك المقررة التي تحتوي توجيهـات بـشأن المـسائل              
رك فيها األفراد   المتعلقة باألخالقيات والسالمة في أنشطة البحوث والتوثيق التي يشا        

وضعت على  ) أو توصيات (لكن ما من توجيهات     ).  من المرفق  ٣١انظر الصفحة   (
وجه التحديد لهذه المسألة المحددة التي تثور عند جمع المعلومـات عـن العنـف               

ولذلك أعدت التوصيات الواردة في هذه الوثيقة لسد        . الجنسي في حاالت الطوارئ   
الخطوط التوجيهية الراهنة المتفق عليها دوليـاً       هذه الثغرة، ال بقصد أن تحل محل        

  .بشأن أخالقيات البحث، بل لتكميلها وتوضيح إجراءات استعراض األخالقيات
  

  خلفية الموضوع
  

 مـشاورة   ٢٠٠٦ديـسمبر   / استضافت منظمة الصحة العالمية في كـانون األول       
 التـي تمـس     كان الهدف منها وضع توصيات لمعالجة المسائل المعقـدة        للخبراء  

السالمة واألخالقيات المرتبطة ببحث ورصد وتوثيق العنف الجنسي فـي حـاالت            
ناقش ممثلون عن منظمات العون اإلنساني والصحة       اإلجتماع  وفي ذلك   . الطوارئ

وحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى أعضاء من األوساط الجامعية ومؤسسات البحـوث           
 من الموضوعات المرتبطة بالتحريات عن العنـف        والهيئات المانحة، ناقشوا طائفة   
أيضاً فرصة لتبادل   اإلجتماع  وكان ذلك   ). وما بعدها (الجنسي في حاالت الطوارئ     

على أمثلة  واإلطالع  الخبرات الميدانية بين المشاركين، وتقاسم الدروس المستفادة،        
صيات الناجمـة عـن تلـك       وشكلت التو . على الممارسات الجيدة في هذا المجال     

ثم نُقح نصها مـن     . المشاورة التقنية أساس المسّودة األولى لهذه الوثيقة اإلرشادية       
وبـاحثون  وناشـطون  شارك فيهـا ممارسـون      إستشارية  إستعراض  خالل عملية   

ن أخـريين   هذه الوثيقة أيضاً إلى وثيقتـي     وإستندت  . ومانحون من عدد من البلدان    
نشرتهما منظمة الصحة العالمية لمعالجة موضـوعين مـشابهين مـن منطلقـين             

  :مختلفين، وهما
  

▪ Putting women first: Ethical and safety recommendations for research 
on domestic violence against women, published in 2001 and updated in 
2003 (1). 

▪ The WHO ethical recommendations for interviewing trafficked women, 
published in 2003 (2). 

  
  نطاق هذا الدليل

  
في ظروف الطوارئ لعدد من األسـباب       يمكن جمع المعلومات عن العنف الجنسي       

  :يلي أو لدعم أنشطة مختلفة تشمل ما
  

  ؛وتحليل األوضاعاإلحتياجات تقييم   ▪

 الشهود لتوثيق حقوق اإلنـسان أو لخدمـة القـضاء           توفير أدلة من    ▪
  ؛الجنائي

  ؛رصد وحماية حقوق اإلنسان  ▪

  ؛إعداد بحوث عن العنف الجنسي في حاالت الطوارئ  ▪

توثيق مدى تواتر العنف الجنسي لتقديم الخدمات المباشرة إلى الناجين            ▪
  ؛منه
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  ؛رصد وتقييم التدخالت  ▪

والسيما للدراسات التي تركز    (إعداد دراسات استقصائية عن الصحة        ▪
  ).يدز والعدوى بفيروسهعلى األعلى الصحة اإلنجابية أو 

  
، اإلستقـصاءات مثـل بعـض     (ويجوز أن يكون جمع البيانات نشاطاً لمرة واحدة         

، كما يجوز أن يكون نشاطاً متكـرراً أو  )وتقييمات البرامج، ووثائق حقوق اإلنسان  
وكما سلف الذكر كانت الطريقـة      ). الخدمات للناجين مثالً  لتقديم ورصد   (متواصالً  

المعتادة لجمع المعلومات عن العنف الجنسي هي المقابالت الشخصية لالستفـسار           
وتفادياً لما يضع كثيراً    . عن التجارب الشخصية من حيث التعرض للعنف الجنسي       

ت المتوفرة من قبـل،     سبل استخدام المعلوما  إستطالع  من الناس في ضائقة، يزداد      
وذلك بالبحث عنها مثالً في سجالت المستشفيات أو تقارير الحوادث، لرصد وتتبع            

  )٣. (العنف الجنسيإتجاهات 
  

تنطبق هذه الوثيقة على جميع أشكال التحريات عن العنف الجنـسي فـي حـاالت         
وهـذه  . )انظر الباب الثالث  (وهي تحتوي في المجموع ثماني توصيات       . الطوارئ

التوصيات مجتمعة أعدت لتضمن توفير الضمانات الضرورية من زاويتي السالمة          
واألخالقيات قبل الشروع في أي عملية لجمع المعلومات عن العنف الجنسي فـي             

ويصاحب كل توصية نص يحدد أهم قضايا السالمة واألخالقيات         . حاالت الطوارئ 
رح عند التخطيط ألي عملية جمع      التي يجب أن تراعى واألسئلة التي يجب أن تُط        

القـرارات  إتخاذ  وهذه النصوص ينبغي أن تفيد في       . معلومات عن العنف الجنسي   
وكل شرح مدعم حسب اإلمكان بأمثلة      . عن علم بشأن مدى مناسبة بدء هذه العملية       

فـي حـاالت    على الممارسات الجيدة المستقاة من واقع الخبرة المكتسبة ميـدانياً           
عن أي مجموعـة مـن      على المزيد من المعلومات     ولإلطالع  . وغيرهاالطوارئ  

مصادر اإلضافية، كما وردت في مرفق هذه       المواضيع، وردت إحاالت إلى قائمة ال     
  .بقراءة نصوص أخرىإقتراحات الوثيقة 

  
ها وليس القصد من هذه الوثيقة أن تكون وثيقة إرشادية شاملة كاملة أو قائمة بـذات              

بل إنها وثيقـة تكمـل      . لجمع المعلومات عن العنف الجنسي في حاالت الطوارئ       
وتثري المعايير والتوجيهات وغيرها من ممارسات ووسـائل وأدلـة وإجـراءات            
المراقبة التي تنظم البحث والتوثيق بصفة أعم في هذه الحاالت، والتي تشمل ما يلي 

  ):على سبيل المثال ال الحصر(
  

  ات البحوث المؤسسية؛مراسم وسياس  ▪

  مراسم وممارسات تقديم الخدمات المباشرة إلى الناجين؛  ▪

إجراءات الموافقة المقررة محلياً، وتوثيق حوادث العنـف الجنـسي،            ▪
  واإلحالة إلى الجهات األخرى للحصول على المساعدات والخدمات؛

  معايير وسياسات التحقيق في مسائل حقوق اإلنسان؛  ▪

ظيمية لتعيين المـوظفين والتعاقـد معهـم وتـدريبهم          السياسات التن   ▪
  واإلشراف عليهم؛

القواعد القياسية المتفق عليها دولياً بخصوص البحوث التي يـشارك            ▪
  .فيها األفراد
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اإلعتبـار  هذه اإلرشادات نرجو اإلحاطة علماً بأن من الواجب إقامـة           إتباع  وعند  
بأوضاع بعينها، وبأن من أساسيات األمـور اتبـاع         دائماً لكل مسألة محددة تتعلق      

  .قواعد األمن المحلية وغيرها من التوجيهات المقررة، إن وجدت
  

  من المستفيد بهذه الوثيقة
  

من حصلوا على التدريب المالئم هم وحـدهم الـذين ينبغـي لهـم أن يجمعـوا                 
  .المعلومات عن العنف الجنسي في حاالت الطوارئ

  
إعتماد فادة كل من يشارك في تخطيط أو إجراء أو تمويل أو            وضعت هذه الوثيقة إل   

أو دعم أو مراجعة مراسم عمليات جمع المعلومات عن العنف الجنسي في الحاالت             
  ):على سبيل المثال ال الحصر(التي تقتضي التدخل بالمساعدات اإلنسانية، ومنهم 

  
  الباحثون،  ▪

  مخططو البرامج،  ▪

  الممولون،  ▪

  استعراض األخالقيات،لجان   ▪

  المختصون باألخالقيات،  ▪

  مديرو وموظفو منظمات المساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنسان،  ▪

بمن فيهم المترجمـون    (جميع موظفي التحريات عن العنف الجنسي         ▪
التحريريون والفوريـون، وموظفـو تلقـيم البيانـات، والـسائقون،           

  ).وغيرهم
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  الباب الثاني
  

  المفاهيم األساسية
  
  

  العنف الجنسي
اعتمد ألغراض هذه الوثيقة التعريف الوارد أدناه للعنف الجنسي، والقصد من هذا            
التعريف هو التوضيح مع ترك شيء من المرونة لينطبق على طائفة واسعة مـن              

وهذا التعريف الصادر عن منظمة الصحة العالمية سبق أن وافقت عليـه            . األفعال
في وضع توجيهاتها التي نشرتها في      وإتبعته  الدائمة المشتركة بين الوكاالت،     اللجنة  
.  بشأن تدخالت العنف ضد الجنس اآلخر في حاالت الطوارئ    )٥) (٤ (٢٠٠٥سنة  

  .ومن المهم اإلحاطة علماً بأن هذا التعريف ال يعد تعريفاً قانونياً
  

  ):٥) (٤(جنسي على أنه يعرف العنف ال
  

 جنسية، أو أي محاولة للشروع في فعلة جنسية، أو أي تعليقات            أي فعلة 
جنسية أو تحرش جنسي، أو أي تدبير موجه بطريقة أو بأخرى ضد عفة      
أي شخص باإلكراه من جانب أي شخص آخر بصرف النظر عن عالقته            
بالضحية وبصرف النظر عن مكان هذه األفعال، سواء كـان المنـزل أو             

  .يل المثال ال الحصرمكان العمل، وذلك على سب
  

الذي يعرف على أنه إيالج القـضيب أو        اإلغتصاب  يشمل العنف الجنسي    
 شيء في المهبل أو الشرج بالقسر البـدني       أي جزء آخر من الجسم أو أي      

وتعرف محاولة أي من هـذه  . أو بأي إكراه آخر، مهما صغر هذا اإليالج   
الـشخص مـن    إغتصاب  ويعرف  . إغتصاباألفعال على أنها شروع في      

ويجوز أن يشمل العنـف     . جماعيإغتصاب  أو أكثر على أنه     إثنين  جانب  
بعضو تناسلي، مثل التالمس القـسري      اإلعتداء  الجنسي أشكاالً أخرى من     

  .بين الفم وبين القضيب أو المهبل أو الشرج
  

لجنسية العنفية فـي ظـروف      ويمكن أن تحدث منوعة كبيرة من األفعال ا       
  :منها ما يلي على سبيل المثال ال الحصر. وحاالت شتى

   أو العالقات الغرامية؛ ه الزوجياإلكراه علي الممارسة  ▪

  من جانب األغراب؛غتصاب اإل  ▪

  المنهجي في أثناء نزاع مسلح؛غتصاب اإل  ▪

نسية أو المضايقات الجنسية غير المرغوب فيها، بمـا         التحرشات الج   ▪
  ممارسة عالقة جنسية لقاء خدمات؛شتراط إفي ذلك 

  الجنسي للمعوقين عقلياً أو بدنياً؛نتهاك اإل  ▪

  الجنسي لألطفال؛نتهاك اإل  ▪

  الزواج القسري أو المعايشة القسرية، بما في ذلك تزويج األطفال؛  ▪

نكار حق استعمال موانع الحمل أو أي تدابير أخرى للوقايـة مـن             إ  ▪
  األمراض المنقولة جنسياً؛

  اإلجهاض القسري؛  ▪

  األول طاراإل

أشكال العنف الجنسي التـي قـد
تنتشر بصفة خاصة فـي حـاالت

  الطوارئ

الجنسي من جانـب    ستغالل  اإل   •
أي شخص يستطيع إيتاء المـرور      

ك مـن   اآلمن أو الغذاء أو غير ذل     
، أي ممارسة   ةاألساسيحتياجات  اإل

الجــنس مــع النــساء واألطفــال 
  .لسلع أو خدمات" مقايضة"بوصفه 

 بمـا فيـه     -   العنف الجنسي      •
 ضد النـساء    -الجنسي  سترقاق  اإل

والفتيات مـن جانـب الجنـود أو        
أعضاء الفئات المسلحة، بغـرض     
نكاية أو إهانـة مـن يعتبرونـه        

وهـذا العنـف يـستعمل      . "العدو"
حربية ووسيلة  ستراتيجية  إبوصفه  

وهو أيـضاً   . قوة سياسية كتساب  إل
  ".التطهير العرقي"من وسائل 

   العنف ضد المرأة من زوجها        •
أو خليلها، والسيما في مخيمـات      
ــي   ــشردين ف ــين أو المت الالجئ

 .أوطانهم
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جدع أفعال العنف ضد سالمة األعضاء التناسلية للنساء، بما في ذلك             ▪
  العضو التناسلي للمرأة أو التفتيش اإلجباري للتحقق من العذرية؛

  . الناس الستغاللهم جنسياًاإلكراه على البغاء أو استرقاق  ▪
  

ومن بين المصطلحات األخرى التي كثيراً ما تُستعمل لوصف العديـد مـن هـذه               
العنف ضد الجنس اآلخر، والعنف الجنسي ضد الجنس اآلخر، والعنـف           : األفعال

  .ضد المرأة
  

، ومع ذلـك    )٥(ومن المسلّم به أن العنف الجنسي منتشر في مختلف أنحاء العالم            
وهنـاك  .  كثيرة لم تتخذ بعد التدابير المناسبة للوقاية منه والتـصدي لـه     فإن بلداناً 

أو اإلنتبـاه  بالفعل بلدان أو مجتمعات محلية ال تعتبر العنف الجنسي مشكلة تستحق      
وهذا أمر يثير إشكالية في زمن النزاع المسلح والكـوارث الطبيعيـة،            . التصرف

، وتفضيان في الغالـب إلـى   وإقتصاديإجتماعي ألنهما حالتان تسفران عن تمزق     
واإلعتداء ،  اإلغتصابوقد بدأت التقارير تزداد عن      . تشريد أعداد غفيرة من الناس    

الجنسي، والمقايضة الجنسية، وعنف الخليل، وغير ذلك مـن         واإلستغالل  الجنسي،  
لطوارئ، لكن المدى الحقيقي لهذه األعمال مازال أشكال العنف الجنسي في حاالت ا

وينبغي أال يؤخذ نقص البيانات الملموسة على أنه يعني أن العنف الجنسي            . مجهوالً
ذلك ألن غياب اإلحصاءات المتينة يـدل فـي         . مشكلة طفيفة في حاالت الطوارئ    

جنسي فـي   وطبيعة العنف ال  إنتشار  الغالب على صعوبة جمع المعلومات عن مدى        
  .تلك الظروف

  
، وخـصوصاً فـي زمـن       لإلنتهاكوكثيراً ما تكون النساء والفتيات المدنيات هدفاً        

 عمومـاً أن     يعتقد وفي حاالت الطوارئ  ). األولاإلطار  انظر  (النزاعات المسلحة   
 وإن  ملحوظـة حتـى   الجنسي للمشردات يمثالن مشكلة     واإلسترقاق  تجارة الرقيق   

وفي معظم حاالت الطوارئ تمثل النساء واألطفال . كانت البيانات قليلة عنهما أيضاً  
أكبر أعداد المشردين، وتكون النساء والفتيات الالئي في مقتبل العمر هن األكثـر             

لسبب ال يتجاوز جنسهن وأعمارهن وحالتهن      واإلنتهاك  والعنف  لإلستغالل  تعرضاً  
كثر من بّينة توحي بأن الرجال مستهدفون هم أيضاً للعنف الجنـسي فـي              وهناك أ 

غير أن فهم المشاكل    . ظروف الحرب وقد يتعرضون بالتالي لمشاكل صحية محددة       
المرتبطة بممارسة العنف الجنسي على الرجال والصبيان في حـاالت الطـوارئ            

وفـي  .  األعمال وكيفية منع هذا العنف وصده لمن األمور التي تقتضي المزيد من          
حين وضعت هذه الوثيقة على أساس الخبرة المكتسبة مـن العمـل مـع النـساء                

 يمكن تطبيقها بطريقة عامة على عمليات جمع        لفتيات، فإن المبادئ المدرجة هنا    وا
البيانات عن العنف الجنسي الذي يمارس ضد الرجـال والـصبيان فـي سـياق               

  .الطوارئ
  

  وارئالطوارئ اإلنسانية أو حاالت الط

للداللة على حاالت النزاع المسلح أو الكوارث       " الطوارئ"يستعمل عموماً مصطلح    
الطبيعية، ألنها كثيراً ما تنطوي على تشريد السكان وجعلهم أحياناً الجئـين فـي              

وألغراض هذه التوصـيات تـشمل      . الخارج وأحياناً أخرى مشردين في أوطانهم     
 كثيراً ما تفضي إلى أزمة حادة وتنتهي فـي          فترة القلقلة التي  اإلنسانية  " الطوارئ"

  ".التوطين"أو " العودة"حين ما بعد 
  

وكثيراً ما تحدث الطوارئ على دورات، بمعنى أنها تشهد فترات استقرار تعقبهـا             
وفي بعـض حـاالت الطـوارئ       . فترات عنف متكرر أو قلقلة متكررة أو كالهما       
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لملجأ غير مأمون فيضطرون إلى يهرب السكان ويجدون مالذاً في ملجأ، ثم يصبح ا
وتتكرر هذه الدورة عدة مرات طـوال حالـة         . الهرب مرة أخرى إلى مكان آخر     

حتى في المالجـئ    اإلستقرار  وفي كثير من حاالت الطوارئ ال يستتب        . الطوارئ
  .والسيما العنف الجنسياإلنتهاك فتزداد مخاطر جميع أنواع 

  
وت طبيعة العنف الجنسي حسب تفاوت نوع الطوارئ وحسب         ومن المرجح أن تتفا   

المخـاطر  إخـتالف   مثـل ذلـك     . تفاوت كل مرحلة من مراحل الحالة الطارئـة       
قائمـاً علـى مـر      اإلختالف  والمرتكبين باختالف حاالت الطوارئ، وسيظل هذا       

  .الزمن
  

ّهم طبيعة الطارئة   وأي تحقيق بشأن حدوث عنف جنسي يجب إعداده وتنفيذه مع تف          
المذكورة والسياق المحّدد الذي يجري فيه التحقيق المذكور على أال تغيب عن البال             

والجدير بالذكر أن نوع المعلومات التي يتم جمعها وطرق . األغراض المنشودة منه
تختلف تبعاً للغرض المتوخى من العملية ذاتها والمرحلة التي تمر بهـا            إستخدامها  

  .طارئة ونوعهاال
  

  األخالقيات

يمكن تعريفها على أنها مجموعة أو مدونة من القيم األخالقية تـنص            " األخالقيات"
بهـا فـي    اإلهتداء  وأهم ثالثة مبادئ أخالقية ينبغي      . على قواعد ومعايير للسلوك   
هـي المـذكورة    ) بما فيها أساليب جمـع المعلومـات      (جميع التحريات عن البشر     

  ):٦( أدناه

المـشاركين وحقهـم فـي تقريـر        إستقاللية  إحترام  األشخاص، وهو   إحترام    )١(
مصيرهم، وحماية غير المستقلين بعدة طرق ومن بينها توفير األمن لهم مـن           

  .اإلنتهاكالضرر أو 

فعل الخير، وهو واجب يقضي بحماية رفاه النـاس والمجتمعـات المحليـة               )٢(
معنية، ويشمل تقليل تعرضهم للمخاطر إلى أدنى حـد وطمـأنتهم إلـى أن              ال

  .المنافع أكثر من األخطار

  .العدل، وهو واجب يقضي بتوزيع المنافع واألعباء بإنصاف  )٣(
  

، وانقسام النُظم المجتمعيـة     اإلستقالليةوفقدان  اإلتكال  وفي حاالت الطوارئ يصبح     
وفي ظـل   . األخطار التي تهدد األمن، من األمور المعتادة      وإستمرار  ،  تماعيةواإلج

هذه الظروف يجب عند التحري عن العنف الجنسي توخي عناية فائقة لفهم أفضل             
  .التي تنطوي عليها هذه المبادئباإللتزامات السبل للوفاء 

  
منها مثالً  . علومات عن العنف الجنسي   ولهذه المبادئ عدة آثار مهمة على جمع الم       

  :بتوزيع منافع جمع المعلومات يقتضي مراعاة ما يلي بعنايةاإللتزام أن 

  كيف ستُستعمل المعلومات،  ▪

  من الذي سيطلع على المعلومات،  ▪

  كيف ستدرج المعلومات في تقرير، وإلى من يقدم هذا التقرير،  ▪

  ما هو الغرض من التقرير،  ▪

  .ن الذي يستفيد من التقرير، ومتى سيستفيد منهم  ▪
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. هناك مسألة أخرى مهمة هي أن تكون المعلومات الجاري تقصيها مطلوبـة حقـاً   
وهذا أمر مهم على وجه الخصوص ألن التحري عن العنف الجنسي قـد يـصبح               

وهذا يحدث عندما تتحري عدة منظمات أو يتحـري         . في بعض الحاالت  " مفرطاً"
أعمال العنف الجنـسي فـي مكـان واحـد، دون أن يتبـادلوا              عدة أشخاص عن    

ويسفر ذلك أحياناً عن ضرر للنساء في المجتمع         .المعلومات أو ينسقوها فيما بينهم    
المحلي كان من األفضل تالفيه ألنه ال يدر أي معلومات جديدة أو إضافية وال يوفر     

  .فهماً للمشكلة
  

ذلك في  بما  شر في جميع الظروف،     منتولما كان من المعروف أن العنف الجنسي        
 بعينها ةحاالت الطوارئ، فإن نقص البيانات المحددة عن العنف الجنسي في أي حال

  .ال يكفي في حد ذاته لتبرير جمع المعلومات عن العنف الجنسي
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  الثالثالباب 
  

  التوصيات
  
  

تالية بخصوص األخالقيات والسالمة تنطبق بصفة      مجموعة التوصيات المترابطة ال   
فهي تبـرز   . خاصة على جمع المعلومات عن العنف الجنسي في حاالت الطوارئ         

مسائل األخالقيات والسالمة المرتبطة تقليدياً بتخطيط وتنفيذ أنشطة جمع المعلومات          
ـ بإسـتعمال   عن العنف الجنسي في حاالت الطـوارئ، والمرتبطـة أيـضاً             ذه ه

وليس القصد منها تقديم توجيهات أو توصيات عامة بخصوص تخطيط          . المعلومات
ـ وأو ل منهجيتها  البحوث في هذا الموضوع أو       ستيتها وال بخـصوص المـسائل      ج

لكن القصد من هذه التوصـيات كمـا        . المرتبطة بالتنفيذ األخالقي للبحوث عموماً    
ثري المعايير والتوجيهات وغيرها    أن تكمل وت  هو  ) ٣انظر الصفحة   (سلف الذكر   

، وينبغي أال ينظر إليها على أنها شـاملة         من ممارسات وأدلة وإجراءات المراقبة    
  .كاملة أو قائمة بذاتها لجمع المعلومات عن العنف الجنسي في حاالت الطوارئ

  
  

  :التوصيات الثماني بشأن السالمة واألخالقيات المشروحة في هذه الوثيقة هي

 يجب أن تكون أكبـر مـن         الجنسي بين والمجتمعات المحلية من توثيق العنف     يفع التي تعود على المستج    المنا  -١
  .المخاطر التي يتعرض لها المستجيبون والمجتمعات المحلية

مخـاطر للمـستجيبين، وبمنهجيـات سـليمة،        يجب أن يجري جمع المعلومات وتوثيقها بطريقة تشكل أقل            -٢
  .راهنة والممارسات الجيدةوباالستناد إلى الخبرة ال

يجب أن تكون خدمات الرعاية والدعم األساسيين التي تقدم إلى الناجين والضحايا متاحة محلياً قبل الـشروع                   -٣
  .في أي نشاط قد يقتضي من أشخاص أن يفصحوا عن معلومات عن العنف الجنسي الذي تعرضوا له

 وينبغـي   ،األقصىاإلهتمام   العنف الجنسي هما مجال      سالمة وأمن جميع المشاركين في جمع المعلومات عن         -٤
  .وخصوصاً في حاالت الطوارئبإستمرار رصدهما 

  .يجب دائماً ستر من يقدمون المعلومات عن العنف الجنسي  -٥

يجب على أي شخص يدلي بمعلومات عن العنف الجنسي أن يعطي موافقته عن علم قبل أن يشارك في نشاط         -٦
  .ع المعلوماتجم

بعناية وأن يحصلوا على قـدر كـاف مـن          ُأختيروا  يجب أن يكون جميع أعضاء فريق جمع المعلومات قد            -٧
  .التدريب المتخصص ذي الصلة وعلى دعم متواصل

  ). سنة من العمر١٨من هم دون (جمع المعلومات سيشمل أطفاالً بضمانات إضافية إذا كان اإلحتياط يجب   -٨
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    المخاطر والمنافع-١
المنافع التي تعود على المستجيبين والمجتمعات المحلية من توثيق العنف الجنسي يجب أن تكون              : التوصية

  .أكبر من المخاطر التي يتعرض لها المستجيبون والمجتمعات المحلية
  

ة بنزاع  قبل الشروع في أي تحر عن العنف الجنسي في المجتمعات المحلية المتأثر           
مسلح أو كارثة طبيعية أو أي شكل آخر من الطوارئ، يجب على المشاركين فـي               

 ضروري  المعلوماتالمعلومات أن يتحققوا أوالً من أن نشاط جمع         وإستعمال  جمع  
  .وله مسوغاته ويعود بالنفع على المجتمع المحلي

  
ـ           ١-١ ا، وأساسـها   ينبغي دائماً تحديد الغرض من المعلومات المطلـوب جمعه

 الجمع والمجموعة المستهدفة تحديـداً      منهجيةالمعتزم و وإستعمالها  المنطقي  
واضحاً، وأن توضع هذه المسوغات في أي اقتـراح يرمـي إلـى جمـع               

وينبغي أيضاً إثبات أن المعلومات المطلـوب جمعهـا ليـست           . المعلومات
وفي هـذا الـصدد     . آخرأو ليست متاحة من أي مصدر       / متوفرة بالفعل و  

الثاني األسئلة التي ينبغي أن يضعها مخططو المشروع في         اإلطار  يتضمن  
وينبغي أن يسترشد أيضاً    . بالهم عند تخطيط وتصميم نشاط جمع المعلومات      

  .بهذه األسئلة المسؤولون عن مراقبة واعتماد هذه األنشطة
  
وي على إجراء مقـابالت مـع       ينبغي إيالء اهتمام خاص لألنشطة التي تنط        ٢-١

وال ينبغي إجـراء المقـابالت إال       . من تعرضوا للعنف الجنسي   الناجين أو   
 .)٤-٢انظر القسم   (للحصول على معلومات لم تكن لتتسنى بأي خيار آخر          

  :المباشر بالمقابلة الشخصية كل ما يلياإلستفسار ولذلك ينبغي أن يثبت 
  

  تنجز إال بجمع المعلومات بهذه الطريقة،أن النتيجة المنشودة لن   ▪

  غير متاحة بأي طريقة أخرى،ومطلوبة أن المعلومات   ▪

أن الحصول على المعلومات مستحيل بطريقة أقل تدخالً في الـشؤون             ▪
طريقة أخرى مثالً أو بإشراك مجتمع محلي آخر،        بإتباع  أي  (الشخصية  

  ،)سياق أقل مخاطرة  فيأو بجمع المعلومات في توقيت آخر أو

  .أن رعاية المستجيبين محمية على النحو السليم  ▪
  
ينبغي جمع المعلومات بطريقة تحقق أقصى فائـدة للنـاجين والمـشاركين              ٣-١

مثل ذلك أن توضع النتـائج بطريقـة تحفـظ الـسالمة            . والمجتمع المحلي 
واألخالقيات في برامج المجتمعات المحلية التي تساعد على منـع العنـف            

وينبغي على وجه الخصوص في حالة النـساء        . الجنسي وعلى التصدي له   
الالئي عانين من العنف الجنسي أن تستخدم نتائج جمع المعلومات بما يعود            

، وذلـك مـثالً     )وعلى المجتمع المحلي  (بالنفع على المشاركات بالمعلومات     
ـ            ي لدعم تدخالت جديدة أو أفضل لمنع العنف الجنسي ومساعدة الناجيات ف

وضماناً لتقـديم بعـض     ).  الثالث رطاانظر أيضاً اإل  (ذلك المجتمع المحلي    
المنافع إلى المجتمع المحلي بطريقة مباشرة وفورية، يجوز أن يشمل جمـع            
المعلومات مثالً تدريب القوات العسكرية على حقـوق اإلنـسان، ووضـع            

  .استراتيجيات لمنع العنف ضد الجنس اآلخر
  

  الثانياإلطار

د عليهـا قبـلأسئلة مطلوب الر  
تخطيط وتـصميم أنـشطة جمـع

  المعلومات

ما هو الغرض من نشاط جمع         •
  المعلومات المقترح؟

إلى أي حد يرجح أن يـؤدي          •
جمع المعلومات بطريقة معينة من     
فئة معينة إلـى بلـوغ الغـرض        

  المنشود؟

ما هـي المخـاطر البدنيـة          •
والنفسانية واالجتماعية والقانونيـة    

يتعــرض لهــا التــي يــرجح أن 
ــدوهم  ــرهم ومؤي ــاجون وأس الن

  ومجتمعاتهم المحلية؟

ما هـي المخـاطر البدنيـة          •
والقانونيـة  واإلجتماعية  والنفسانية  

التــي يــرجح أن يتعــرض لهــا 
القائمون على جمع المعلومات في     
إطــار النــشاط المقتــرح لجمــع 

  المعلومات؟

كيف يمكن تقليل هذه المخاطر        •
  د؟إلى أدنى ح

هل يصح مـن بـاب العـدل           •
ــع  ــة األشــخاص والمجتم مطالب
المحلي بالمشاركة في هذا النشاط؟     
وهــل يجــب أن تــستعين بهــذه 
المجموعة؟ وهـل سـتعود علـى       

 أفرادها منافع مباشرة؟
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والتنسيق بين المنظمات أو األفراد العـاملين علـى         اإلتصال  ينبغي تشجيع     ٤-١
الجهود وتحقيق أقـصى    إلزدواج  جة مسألة العنف الجنسي، وذلك تفادياً       معال

وينبغي إنشاء شبكات تعاونية من المنظمات غير       . فائدة من البيانات الراهنة   
نظمات النسائية كلما   الحكومية وغيرها من منظمات المساعدة اإلنسانية والم      

إذ ال يصح أن يطلب من النساء والمجتمعات المحليـة أن تمـر             . أمكن ذلك 
بمقابالت شخصية متكررة، بما ينطوي بالقوة على مخاطر متكررة، لمجرد          

  .إرضاء المنظمات المتعددة والباحثين الكثيرين
  
عكسية بنتائج  ينبغي تقديم تقارير في حينها إلى المجتمع المحلي، فيها تغذية             ٥-١

 رطـا انظـر أيـضاً اإل    (المعلومات المجموعة إذا كان ذلك مأموناً ومالئماً        
أي هل ينبغي   (وكل تقرير من هذا القبيل ينبغي التخطيط له بعناية          ). الثالث

، وينبغـي   )أن يكون شفوياً أم تحريرياً أم بالتوليف بين هـاتين الطـريقتين           
وينبغي النظر ملياً   . فة والبيئة والسياق  اختيار أسلوبه مع أقصى مراعاة للثقا     

  .في المخاطر المرتبطة بالتغذية العكسية بالمعلومات للمجتمع المحلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث رطااإل

ــشر ــل ن ــارات خاصــة قب اعتب
  المعلومات عن العنف الجنسي

ينبغي للمنظمات التي تجمع بيانات     
 الجنسي أن تـستعمل هـذه       العنف

وإن كانـت   . البيانات للمناصـرة  
أنشطة المناصرة مهمة في أحيـان      
كثيرة وتقوم على أسـباب نبيلـة       
وجديرة، إال أن التفكيـر بعنايـة       
واجب قبل استعمال بيانات العنف     

  .الجنسي لدعم هذه األنشطة

أي أنه يجب النظر في كل حالـة        
على حدة لتحديـد مـدى إمكانيـة       

بما في ذلـك عـن      (لعلني  التقاسم ا 
ــت ــق اإلنترن ــات ) طري للمعلوم

التجميعية، حتى وإن خلـت هـذه       
ومن . المعلومات من ذكر الهويات   

المهم التنسيق مع الفاعلين المحليين     
لتقييم أي مخاطر قد يتعرض لهـا       
ــي  األشــخاص والمجتمــع المحل
والموظفون والبرامج مـن جـراء      
تقاسم البيانات أو نشرها، والتأكـد      

  . ذلك أمر مأمون ومالئممن أن

وقد وضعت اإلرشادات الواردة في     
هذه الوثيقة لتساعد أصحاب القرار     
على تحديد توقيت وكيفية النـشر      
العلني بطريقة تراعـي الـسالمة      

  .واألخالقيات



 12   العنف الجنسي في حاالت الطوارئتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق ورصد

  المنهجية  -٢
ـ          : التوصية  ةيجب أن يجري جمع المعلومات وتوثيقها بطريقة تشكل أقل مخـاطرة للمـستجيبين، وبمنهجي

  .ستناد إلى الخبرة الراهنة والممارسات الجيدةسليمة، وباال
  

عن العنف الجنسي قائماً على فهـم سـليم للثقافـة     يجب أن يكون جمع المعلومات  
والسياق اللذين سيجري نشاط جمع المعلومات في إطارهما ويجب أن يجري هـذا             

 الموصـى   النشاط طبقاً دائماً للقواعد القياسية المقررة والمبادئ والممارسات الجيدة        
  .بها للعمل مع الناجين من العنف الجنسي

  
إن إشراك مناصري حقوق المرأة المحليـين أو المجموعـات التـي تقـدم                ١-٢

 طريقة جيـدة    - مادام ذلك اإلشراك مأموناً      -الخدمات المباشرة إلى النساء     
 المعتزمة مبنية على فهم سليم للسياق المحلي، ووثيقـة          ةتضمن أن المنهجي  

وهذا يساعد بدوره على ضمان وجـود       . الموضوع، ومالئمة للحالة  الصلة ب 
وعلى جمع المعلومات الوثيقة    ) ٣انظر التوصية رقم    (نُظم اإلحالة المقررة    

وعند االقتـراب مـن المجموعـات المحليـة         . الصلة بالموضوع والمفيدة  
على هذا النحو، من المستـصوب تـوفير فهـم مـسبق عـن              وإستشارتها  

وأنشطتها، مثل معرفة ما إذا كان المجتمـع        ) الواحدة أو األكثر  (موعة  المج
ومن المهم بصفة خاصة معرفـة      . على خدمات مباشرة  منها  المحلي يحصل   

وفي بعض الظـروف،    . السياسية أو الدينية والعرقية أو غيرها     اإلنتماءات  
لسياسية، مـن   والسيما ظروف الطوارئ والتشرد التي تتسم بتعقد المسائل ا        

بعض المجموعات المحلية التي قد تسفر مشاركتها عـن         توجد  المرجح أن   
ثم . ضرر للمستجيبين أو غيرهم من المشاركين في أنشطة جمع المعلومات         

ولذلك ينبغـي   ". الجيدة"ال ترادف دائماً بالضرورة صفة      " المحلية"إن صفة   
ولتأكيـد موقـف   " انحياز"بوجود باع  اإلنطتوخي الحذر دائماً لتالفي إعطاء      

  .المحايد
  
 وضع الخطط   من األمور الحيوية في مرحلة تصميم نشاط جمع المعلومات          ٢-٢

 قبلالالزمة لتحليل البيانات وتقديم التقارير عنها، أي أن هذه الخطط توضع            
وال بأس من أن يلتمس مخططو المشروع رأي الخبراء،   . جمع أي معلومات  

ثالً حسب االقتضاء باختصاصي اإلحصاءات أو خبير رصد        كأن يستعينوا م  
  .وتقييم

  
في حالة القيام ببحث واحد أو تحر واحد، ينبغي االعتناء بتنظـيم الدراسـة                ٣-٢

فإذا كانت الدراسة مثالً عن عنف جنسي       . بطريقة تضمن سالمة المشاركين   
عن فال بأس من عرضها على المجتمع المحلي األوسع كما لو كانت دراسة             

  .صحة النساء وعافيتهن وتجاربهن في الحياة
  
جمـع   نجوا منـه ال ينبغـي        قداألشخاص الذين تعرضوا لعنف جنسي أو         ٤-٢

المعلومات منهم في مقابالت شخصية إال إذا كان الحصول على المعلومات           
وينبغي دائماً ). ٢-١انظر أيضاً القسم (المطلوبة مستحيالً بأي طريقة أخرى 

خـصوصاً بالـسجالت    واإلسـتعانة   ليب والوسائل البديلـة،     استطالع األسا 
نطاق وسمات العنف الجنسي في أي حالـة بعينهـا،          إلكتشاف  ) ٣( الراهنة

هذا النوع من البيانات يرتبط بمـسائل       إستعمال  على أال يغيب عن البال أن       

  الرابعطاراإل

  البيانات المنزوعة الهوية

منزوعـة  "توصف البيانات بأنهـا     
لى عندما يستحيل عزوها إ   " الهوية

شخص محدد أو إلـى مجموعـة       
ولجعل البيانـات   . أشخاص محددة 

منزوعة الهوية تلغى منها أو مـن       
سجالتها كل المعلومات الدالة على     
الهوية مثل اسم الشخص ومكـان      

  .إقامته ومكان الحادث وتاريخه

وقد يصبح من الضروري النظـر      
في نزع تفاصيل أخـرى لتالفـي       
إمكانيــة التعــرف علــى هويــة 

محــدد أو مجموعــة الــشخص ال
فإذا كان عدد   . األشخاص المحددة 

النساء من فئة عمرية معينة فـي       
إقليم معـين قلـيالً ألصـبح فـي         
اإلمكان الربط بين سجالت البيانات     
التي ذكرت األعمار وبين النـساء      

وفي هـذه   . من هذه الفئة العمرية   
الحالة ينبغي نزع المعلومات عـن      

 .العمر من البيانات أو السجالت
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الـسجالت الراهنـة القانونيـة      مثالً على   ولإلطالع  . السالمة واألخالقيات 
 رطـا انظر أيضاً اإل  (والطبية وسجالت الخدمة االجتماعية المنزوعة الهوية       

قد يصبح األمر أسهل بتقديم الدعم إلـى المؤسـسات والمنظمـات            ) الرابع
المحلية صاحبة هذه السجالت تمهيداً لتقاسم معلوماتهـا بطريقـة تراعـي            

  .السالمة واألخالقيات
  
إحتياطـات  إتخـاذ   إجراء المقابالت الشخصية مع الناجين البد مـن         وعند    ٥-٢

وينبغي جمع المعلومات في مكان تتوفر . وضمانات إضافية لضمان سالمتهم
وقد دلت  ). ٤انظر التوصية رقم    (فيه سمات السالمة واألمن والخصوصية      

لهن بقـدر   التجربة على أن النساء والفتيات يفضلن الحديث مع نـساء مـث           
حـسب  (اإلمكان، ولذلك ينبغي اختيار المستفسرين والمترجمين الـشفويين         

من الرجال عن العنـف     اإلستفسار  أما في حالة    . من بين النساء  ) االقتضاء
الجنسي فإن التجربة مازالت محدودة، ومع ذلك فإن الرجال والصبيان قـد            

ا العنف الجنسي ضـدهم كـانوا       ألن من ارتكبو  إمرأة  يفضلون الحديث مع    
وفي حالة المقابالت الشخصية مع الرجال أو الـصبيان         . رجاالً في الغالب  

اإلختيار إذا كان هذا    إمرأة  لهم في الحديث مع رجل أو       اإلختيار  ينبغي ترك   
لـى المقـابالت     الخامس اعتبارات خاصة تنطبق ع     رطاويتضمن اإل . ممكناً
  . للعنف الجنسيخصية مع من تعرضالش
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   الخامسطاراإل

  خاصة للمقابالت الشخصية مع النساء الالئي قد يكن قد تعرضن لعنف جنسيإعتبارات 

البد من أن ندرك أن نساء كثيرات       
ــي  ــصاح ف ــيحجمن عــن اإلف س
المقابالت الشخصية عن تفاصـيل     

ذي تعرضن لـه،    العنف الجنسي ال  
بـل  . ولهن في ذلك أسـباب قويـة    

غالباً ما تمتنع الناجيات عن الشكوى      
من العنف الجنسي واإلبالغ عمـن      

، وذلـك   ) األكثر الواحد أو (إرتكبه  
 والمعايبة فـضالً    خوفاً من االنتقام  

لـذلك فـإن    . عن الوصمة والعـار   
االستفسار عن هذه التجارب يـضع      

ضها للمزيد  المرأة أمام إمكانية تعر   
من الضرر، ومن أجل هذا ينبغـي       

وفـي  . بضمانات إضافية اإلحتياط  
ظل هذه الظروف ال منـاص مـن        
االنتباه الشديد إلى مسائل األخالقيات     
والسالمة، ويجب فوق كـل شـيء       
على من يجمعـون المعلومـات أن       
يتخذوا الخطوات التي تـضمن أن      
جمع المعلومات لن يعود بالـضرر      

قب مضرة علـى أي مـن       أو بعوا 
وال بأس من أن تشمل     . المشاركات

  :هذه الخطوات ما يلي

المستفــسرين إختيــار   ضــمان •
) اإلقتـضاء حـسب   (والمترجمين  

  .بعناية

ــد مــن أن المستفــسرين •   التأكي
) اإلقتـضاء حـسب   (والمترجمين  

 من حيث ( مناسبون لسياق المقابلة    
  

ين والعـرق   العمر والجـنس والـد      
  ).السياسيواإلنتماء 

  ضـــمان حـــصول جميـــع •
المستفسرين على التـدريب الـسليم      

انظر التوصية رقـم    (والدعم المالئم   
والتأكــد مــن أنهــم يتمتعــون ) ٧

بالدرايات والمهـارات والـصفات     
  :التالية كحد أدنى

ــابالت    - ــراء المق ــارات إج مه
أي المهارات المالئمة   (الشخصية  
، وهي تشمل القـدرة     لإلستفسار

على استخدام العبارات واللهجـة     
طـرق  وإتبـاع   بطريقة محايدة،   

وتصرفات خالية مـن إصـدار      
  ؛)األحكام

أي مهـارات    (تصالمهارات اإل   -
االستماع المقرونة بالردود غير    

مثل التعبيـر   (الكالمية المالئمة   
ــاطيع الوجــه أو بحركــات  بتق

  ؛)د الكالميةوبالردو) الجسم
  ؛إظهار التعاطف  -
ــسجيل كــالم   - ــى ت ــدرة عل الق

ال كتابة ما   (المشاركات بحذافيره   
يتوقع المرء سماعه أو يرغـب      

  ؛)في سماعه
فهـــم العواقـــب الـــصحية   -

واإلقتـــصادية واإلجتماعيـــة 
والنفسية التي يـسفر    واإلنفعالية  

  .عنها العنف الجنسي

  ضمان فهم أهـداف نـشاط جمـع          •  
المعلومات فهماً واضحاً بما ال يـدخل       
في نفـوس المـشاركات أو المجتمـع        

ومـن  . المحلي أي آمال غير واقعيـة     
المهم أن يتمتع االمستفسرون بالـشفافية      
إلى أقصى حد ممكن، وأن يتمكنوا من       
تبديد أي توقعات أو سوء فهـم لـدى         

  .المشاركات

الدعم سـواء   ات  خدم  ضمان توفير     •
. على شكل رعاية طبية أو دعم نفساني      

ووضع إجراءات لإلحالة سـراً إلـى       
) برضاء المـشاركات  (والدعم  الرعاية  

كلما قضت الحاجة بإجراء هذه اإلحالة      
  ).٣انظر أيضاً التوصية رقم (

  ضمان معرفة جميع المستفـسرين       •
ــة    ــيات المتعلق ــزامهم بالتوص والت

واردة في دليل   ألخالقيات والسالمة ال  با
 :منظمة الصحة العالمية الصادر بعنوان    

Putting women first: Ethical and 
safety recommendations for 
research on domestic violence 

against women (1)،   عنـد إجـراء 
  .ستقصائيةاإلالبحوث 
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  خدمات اإلحالة  -٣
الضحايا متاحة محليـاً    الناجين و ت الرعاية والدعم األساسيين التي تقدم إلى        يجب أن تكون خدما   : التوصية

قبل الشروع في أي نشاط قد يقتضي من أشخاص أن يفصحوا عن معلومات عن العنـف الجنـسي الـذي                    
  .تعرضوا له

  
باألسئلة عن العنف الجنسي يسفر عن قيام بعض المستفـسر مـنهم            اإلستفسار  إن  

وقد تكون المـرة األولـى التـي        . العنف الجنسي الذي تعرضوا له    باإلفصاح عن   
يتحدث فيها بعضهم إلى أي شخص عما حدث لهم، وقد يحتاجون بالتالي إلى دعم               

وقد تؤدي األسئلة . وبث الشعور باألمن والسالمة في نفوسهمإنفعاالتهم للتغلب على 
وتقتضي متابعـة أو    باإلنفعاالت  والمناقشة ببعضهم اآلخر في إعطاء ردود مفعمة        

ولهذه األسباب يجب   .  صحية تتجاوز نطاق عمل المستفسر     مساعدة نفسية أو رعاية   
من الزاوية األخالقية عند جمع المعلومات من أشخاص تعرضوا للعنف الجنسي أن            

  .تهم إليهالاتكون الرعاية الصحية وخدمات الدعم متاحة بحيث تتسنى إح
  
ا في األماكن المعزولة نسبياً، أو في أولى مراحل األزمة التي تـستوجب             أم  ١-٣

، فمـن   )أي قبل أن تصبح أعمال اإلغاثة مشغلة بالكامل       (المساعدة اإلنسانية   
 لحـاالت العنـف     المرجح أال تكون خدمات الرعاية متاحة على اإلطـالق        

وفي ظل هذه الظروف يجب أن يكون كل من يجمع المعلومـات            . الجنسي
أو مثـل القوابـل     (ن العنف الجنسي مستعداً للعمل مع الفاعلين المحليين         ع

يضمن  بما) القيادات النسائية أو المجموعات النسائية، وضمان األمن المحلي       
وهذا األمر  . على المستوى األساسي من المتابعة بالرعاية والدعم      الحصول  

منذ مرحلـة تخطـيط      اإلعتباريقتضي إمدادات وموارد ينبغي وضعها في       
أي أن خطط األنشطة المقترحـة      . النشاط المعتزم إجراؤه لجمع المعلومات    

لجمع المعلومات ينبغي أن تتيح مثالً وقتاً كافياً لتحديد الفـاعلين المحليـين             
المحتملين الذي يمكن وضع آلية معهم لتقديم أدنى مـستوى مـن المتابعـة              

لفـاعلين المحليـين بالتـدريب      ولهذا السبب قد يلـزم تزويـد ا       . بالرعاية
إلى الناجين من العنف    والمتابعة  والمعلومات من أجل تقديم الدعم األساسي       

  .الجنسي
  
أي (الرعايـة الطبيـة     " الرعاية والدعم األساسيين  "ينبغي أن تشمل خدمات       ٢-٣

العالج من اإلصابات، والوقاية من األمراض ومن الحمل غير المرغـوب           
، والدعم الالزم للتغلب على االنفعـاالت حـسب         )عقليةفيه، وتقييم الصحة ال   

الشرح الوارد في التوجيهات التي وضعتها اللجنة الدائمة المـشتركة بـين            
، "التدخالت في حاالت العنف الجنسي ضد الجـنس اآلخـر         "الوكاالت، عن   

والحماية من المزيد من العنـف      ) ٤) (٢، البند   ٣-٨ورقة اإلجراءات رقم    
  ). إلى مالذ أكثر أماناً أو طلب التحريات من الشرطةمثل عرض الذهاب(

  
وعند جمع المعلومات من أطفال يجب أن تشمل خدمات الرعايـة والـدعم               ٣-٣

انظـر  (األساسيين الخدمات الموضوعة خصيصاً إلشباع احتياجات األطفال        
  ).٨التوصية رقم 

  
خص يجب أن تكون اإلحاالت إلى خدمات المتابعة سـرية وبرضـاء الـش              ٤-٣

  .المعني
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  السالمة  -٤

اإلهتمـام  سالمة وأمن جميع المشاركين في جمع المعلومات عن العنف الجنـسي همـا مجـال                : التوصية
  .األقصى، وينبغي رصدهما باستمرار وخصوصاً في حاالت الطوارئ

  
، بل تمتـد لتـشمل      مإن اعتبارات السالمة واألمن ال تنطبق على المشاركين وحده        

املين في نشاط جمع المعلومات، بمن فيهم أعضاء فريق جمع المعلومات           جميع الع 
  .والمجتمع المحلي األوسع) السابعاإلطار انظر (
  
 العوامـل   االمعلومات أن يفهمـوا ويعـو     ينبغي لجميع أعضاء فريق جمع        ١-٤

التي قد تـؤثر علـى      ة  واإلقتصاديوالثقافية واألمنية   واإلجتماعية  السياسية  
وينبغي لهم أن يقيموا    . سالمة وأمن من يشاركون في عملية جمع المعلومات       

خاصاً لطبيعة الطـوارئ وألي مخـاوف علـى حقـوق اإلنـسان           إعتباراً  
  .والمساعدات اإلنسانية واإلطار القانوني السائد الرسمي وغير الرسمي

  
ومهمـا كـان    .  عن العنف الجنسي   يجب حماية هوية من قدموا المعلومات       ٢-٤

عن استخدام أسماء الناجين أو المشاركين أو اسـتخدام         اإلمتناع  األمر ينبغي   
أي معلومات تشير إلى هويتهم في أي وثائق أو أشرطة تسجيل أو محادثات             

  ).٥أيضاً التوصية رقم ُأنظر (مثالً 
  
ري هذا التقاسم إال بعـد إقامـة        عندما يتعين تقاسم المعلومات ينبغي أي يج        ٣-٤

أقصى اعتبار لسالمة من قد يتعرضون للخطر مـن جـراء تعمـيم هـذه               
ويقصد بهم الشخص الذي قدم البيانات، والشخص الذي جمعها،         . المعلومات

وأعضاء المجتمع المحلي، ومقدمو الخدمات، وموظفـو المنظمـات غيـر           
  ).١١-٥ القسم انظر أيضاً(الحكومية ومنظمات المساعدة اإلنسانية 

  
ينبغي أن تجري جميع المقابالت الشخصية والمناقشات الجماعية في مكـان             ٤-٤

مأمون ال يجتذب االنتباه بال داع وال يثير الشبهة وال تسمع مـن خارجـه               
  .أصوات المشاركين

  
ينبغي ترصد جانبي السالمة واألمن في نشاط جمع المعلومـات وتقييمهمـا              ٥-٤

وما أن تعتبر سالمة المشاركين أو أعـضاء فريـق جمـع            . إنقطاعبدون  
معرضة للخطر بأي طريقة، يجب وقـف       ) السابعاإلطار  انظر  (المعلومات  

  النشاط فوراً، أو اتخاذ الخطوات الالزمـة لوضـعه فـي هيكـل جديـد،               
  

  

  توفير مكان مأمون للمقابالت الشخصية: ممارسة جيدة

 الحصول على معلومات من النساء عن العنف الجنسي يمكن أن يتم في هـدوء إذا                تبّين لبعض جامعي البيانات أن    
أمكن إجراء المقابالت في إطار أنشطة أخرى ال تجتذب االنتباه، كأن تجري المقابلة مثالً في المراكز النـسائية أو                   

  .أعمارهنإختالف في مراكز الصحة اإلنجابية، ألنها مراكز تقدم عادة خدمات وأنشطة متنوعة للنساء على 
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  حماية فريق جمع المعلومات: ممارسة جيدة

في غياب أي توجيهات أمنية محلية، أو إذا كانت هذه التوجيهات قائمة ولكنها لم تشمل المخاطر األمنية المرتبطة                  
  :ما يليفريق جمع المعلومات بتحريات العنف الجنسي، ال بأس من أن تشمل استراتيجيات ضمان سالمة وأمن 

تزويد جميع أعضاء فريق جمع المعلومات بوسائل االتصال، وحبذا لو تم تزويدهم بأجهزة احتياطية لتـشغيلها          •
  .أو قطع خطوط االتصال األصليةإعتراض كلما تم 

عضاء، ونسبة بعناية لتركيبة عضوية فريق جمع المعلومات، وذلك من حيث العدد األمثل من األاإلعتبار إقامة   •
الرجال إلى النساء، وأعمار القائمين بالمقابالت، دون أن تغيب عن البال المخاوف األمنية واألمور الـسياسية                

  .والثقافية في الحالة المعنية

  .وإليه وفي داخله) الواحد أو األكثر(تقديم وسائل نقل مأمونة من موقع البحث والعمل   •

) هـل الزمنيـة والمواعيـد     وفيها تفاصيل األمـاكن والم    ( أعضاء الفريق    تحديد خطوط السير اليومية لجميع      •
  .وتعميمها

  ).وهذا يقتضي الدعم باإلمدادات المالئمة والكافية(للتعامل مع التغيرات األمنية إحتياطية إعداد خطط   •

  .التي قد تستجدوضع استراتيجيات تجعل في مستطاع الفريق أن يتعامل مع مختلف التصورات   •

وقد ال تكون جميع اإلجراءات المذكورة أعاله       . ومن المهم فهم السياق المحلي قبل تحديد أي تدابير مالئمة للسالمة          
  .مناسبة لجميع الظروف

  
  

وينبغي أن تكون المخاطر المرتبطـة بنتـائج        . أو تبديد القلق على السالمة    
ـ        ة االسـتعراض والتقيـيم     التقارير وتعميم البيانات عرضة هي أيضاً لعملي

  .المستمرة
  
يجب أن توضع مسبقاً استراتيجيات للتعامل مـع التهديـدات المحتمـل أن               ٦-٤

  .يتعرض لها أمن المشاركين في عملية جمع المعلومات
  
 ١.وقبل الشروع في جمع المعلومات ينبغي وضع خطـة ألمـن البيانـات              ٧-٤

ة هما اإلجراءات المتفق وينبغي أن يكون العنصران األساسيان في هذه الخط
  .عليها لضمان حماية البيانات، والمبادئ التي تنظم أي تبادل للبيانات

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
وتوجد عينة من هـذه الخطـط       . خطط أمن البيانات ورصدها   ) ٣ (Jennings و Swiss   شرح     ١

  .(http://womens-rights.org)يمكن تنزيلها من موقع المنظمة الدولية لحقوق المرأة 
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  السرية  -٥
  .ستر من يقدمون المعلومات عن العنف الجنسيوعلى الدوام يجب : التوصية

  
شكل واحداً من المبادئ األساسية التي تنظم جمـع         إن سرية المعلومات الشخصية ت    

وهذا الحـق يفـرض      األشخاص، ستر الخصوصية حق لكل شخص،        عنالبيانات  
البيانات الشخصية بـأن يحـافظوا علـى سـرية هـذه            على من يجمعون    إلتزاماً  

  .المعلومات
  

لذلك فإن كل معلومة شخصية يفصح عنها أي شخص في إطـار عمليـة جمـع                
وهذا يعني تفاهماً ضـمنياً علـى عـدم         . المعلومات ينبغي أن تعتبر معلومة سرية     

مشاطرة المعلومات مع اآلخرين ما لم يصدر ذلـك الـشخص المعنـي موافقتـه               
  ).٦انظر التوصية رقم (الصريحة وعن علم 

  
في حاالت الطـوارئ تـصل المخـاطر إلـى أعلـى            وفي سياق العنف الجنسي     

لألخالقيات، بل  إنتهاكاً  السرية في هذه الظروف يمثل      إنتهاك  وهكذا فإن   . مستوياتها
ولذلك فإن كل من يسأل شخصاً      . ويسفر أيضاً عن ضرر للناجين وللمجتمع المحلي      

  .اإلفصاح عن معلومات، يتحمل مسؤولية حماية هذه المعلومات
  

مثل المقابلة في مكان    ( المعلومات   جمعوالمحافظة على السرية ال ينظم فقط طريقة        
أي بدون أسماء أو معلومات     ( هذه المعلومات    خزنبل وينظم أيضاً طريقة     ) مستور

  . هذه المعلومات، إذا حدث هذا التقاسمتقاسم، وطريقة )تدل على الهوية
  
بوضوح ترتيبات المحافظة على    ينبغي وضع إجراءات تشغيل قياسية تصف         ١-٥

  .السرية، وذلك منذ مرحلة التخطيط لنشاط جمع المعلومات
  
ينبغي أن تحدد إجراءات التشغيل القياسية لحماية السرية ما هي الخطـوات              ٢-٥

. اإلنتهـاك السرية، وما هي أيضاً عواقب هـذا        إنتهاك  التي تتخذ في حالة     
  .السريةإنتهاك االت وينبغي إنفاذ جزاءات في ح

  
وفي حالة األطفال، عندما تصبح الحماية الفورية ضرورية، قـد ال يتـسنى         ٣-٥

ولـذلك  . السرية وخدمة مصالح الطفل في الوقت ذاتـه       إحترام  الجمع بين   
ينبغي البحث عن المزيد من اإلرشادات والمشورة لهذه المسألة من خبـراء            

خالقيات أو خبراء الحماية قبل وضع إجـراءات        حقوق الطفل أو خبراء األ    
 والتوصـية   ١٣-٥انظـر أيـضاً القـسم       (التشغيل القياسية لحماية السرية     

  ).٨ رقم
  
جمع البيانات والوثـائق والبحـوث عـن        بينبغي أن يحصل جميع المعنيين        ٤-٥

وفـي  ). ٧انظر التوصية رقـم  (العنف الجنسي تدريباً على السرية المطلقة  
تدريب ينبغي إعطاء الفرصة ألعضاء الفريق لمناقشة التطبيقات        إطار هذا ال  

وينبغـي لجميـع    . التي سيعملون فيهـا   العملية لمبادئ السرية في الظروف      
بالسرية وأن يقبلوها وأن يوقعـوا      اإللتزام  إتفاقات  أعضاء الفريق أن يفهموا     

  .عليها
  

المحافظة : ممارسة جيدة 
  على السرية

بفرق المناقشة  اإلستعانة  عند  
أو غيرها من وسائل المناقشة 
الجماعية لجمع المعلومـات    
عن العنف الجنسي، البد من     

 بأن السرية   إفادة المشاركين 
التي وباإلحتياطات  محفوظة،  

. ستتبع لحماية خصوصيتهم  
واألفضل إيضاح هذا األمـر     

ومرة اإلجتماع  مرة في بداية    
في نهايته، والتشديد على أن     
ــق   ــضاء الفري ــع أع جمي

  .مسؤولون عن السرية

وينبغي إصـدار تعليمـات     
للمشاركين في فرق المناقشة    

عن ذكر تجـارب    اإلمتناع  ب
اآلخــرين الشخــصية عــن 
المسائل الحساسة، وبعرض   
تجربة اآلخرين بدون ذكـر     
األسماء أو االنطباعات عـن     
ــي  ــسائدة ف ــات ال االتجاه

وينبغي أن  . المجتمع المحلي 
ــة   ــسرية طبيع ــشمل ال ت

موضـــوع (المناقـــشات 
وما قيل فيها ومن    ) المناقشة
  .حضرها
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إختيار تي السرية والسالمة عند     ومن المهم على وجه الخصوص إبراز مسأل        ٥-٥
المستفسرين وأعضاء الفريق من أفراد المجتمع المحلي نفسه المعتزم إجراء          

وفي ظل هـذه الظـروف ينبغـي        . ن يعيشون في داخله   ّممالتحقيق فيها أو    
التركيز في البرامج التدريبية على التحديات التي يرجح أن تواجه الموظفين           

م على السرية في معامالتهم اليومية مع ذلك المجتمع         المحليين في محافظته  
انظـر  (المحلي، وينبغي تزويدهم باستراتيجيات لتبديد دواعي القلـق هـذه           

وينبغي التمعن فيما إذا كان ينبغي للمستفسرين أن يعملوا         ). ٧التوصية رقم   
  .في داخل أوساط مجتمعهم المحلي

  
ر منهم والمترجمين على    ء الناجين والمستفس  عن تدوين أسما  اإلمتناع  ينبغي    ٦-٥

النماذج أو سجالت الحالة أو الوثائق أو أي نوع آخر من المواد المكتوبـة              
أمـا إذا   ). ٢-٤انظر أيضاً القـسم     (التي أعدت بوصفها جزءاً من التحقيق       

اقتضت الحالة متابعة ألي سبب كان ألمكن الترميز باألرقام بشرط وضـع            
بين هذه األرقام واألسماء في موضع مأمون ومـستقل         الفهرس الذي يربط    

  .عن المواد التي يتعلق بها
  
ينبغي أن تُحفظ جميع النماذج المستوفاة ومذكرات وسـجالت الحالـة وأي              ٧-٥

صور أو أشرطة تسجيل صوتي أو أشرطة فيديو في موضع مأمون بأسرع            
وينبغي . ات ذات األقفال  ، والموضع األمثل هو الخزان    إستعمالهاما يمكن بعد    

فقط من اإلدارة العليا االطالع على منطقة الخزن المأمونة،         إثنين  لواحد أو   
علماً بأن الترتيبات التي تتخذ في المخيم أو ميدانياً نادراً ما تكون مأمونـة،              

تدابير إضافية لضمان السالمة الشخصية للمسموح لهـم        إتخاذ  ولذلك يتعين   
ويجـب أيـضاً    ). ويقصد بهم حاملو المفاتيح   (طق خزن البيانات    بدخول منا 

وضع ترتيبات مالئمة كلما اقتضى األمر نقل هذه المـواد إلـى مواضـع              
وكما سلف الذكر في الفقرة السابقة ينبغي دائمـاً خـزن فهـارس             . أخرى

  .الرموز الرقمية الدالة على الهوية واألسماء في مكان مستقل ومأمون
  
. ير التسجيالت الصوتية والمرئية للمقابالت فور تفريغ محتوياتها       ينبغي تدم   ٨-٥

أما إذا كان الغرض من هذه األشرطة يتجاوز مجرد تسجيل المقابلة، وجب            
على الشخص المسؤول أن يبرر ذلك الغرض، بل وأن يشدد علـى حفـظ              
السرية لستر من تم تسجيل أصواتهم وصـورهم، وخـصوصاً إذا كانـت             

  .دة طويلةاألشرطة ستحفظ لم
  
ال ينبغي قط للمشاركين في نشاط جمع المعلومـات أن يكونـوا عرضـة                ٩-٥

وال يجـوز   . للتعرف عليهم من خالل الصور والتسجيالت الصوتية والفيديو       
الصور أو التسجيالت في أي تقارير أو عروض أو مواد إعالميـة            إستخدام  

بمـا يجعـل    (م أو تغييرها    وال أن تنشر على اإلنترنت إال بعد تضييع المعال        
وعندما تعرض النتائج العامة على شكل      ). التعرف على األشخاص مستحيالً   

قصص، ينبغي تنقيحها بحذف أي تفاصيل دالة على الهوية، وذلـك تفاديـاً             
  .إلمكانية التعرف على هوية المشاركين
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واضحة لمستوى  يجب أن يكون لدى المسؤولين عن جمع المعلومات خطة           ١٠-٥
المسموح به على المعلومات المحتمل أن تكون حـساسة، ويجـب   اإلطالع  
أهـو اإلقلـيم مـثالً أو       (بتقييم ما إذا كان ذكر مصادر البيانـات         اإلعتناء  

سيعود بأي نفع عند تقاسم المعلومات أو       ) مجموعة عرقية أو قرية أو مخيم     
لة على من قدموا البيانات     نشرها، وذلك مع مراعاة العواقب الوخيمة المحتم      

ومن الموصى به عموماً عدم اإلفصاح العلني . حتى وإن لم تنكشف هوياتهم
عن النتائج، ال في عروض على المأل وال في تقارير تحريرية أو مقـاالت              

ة مجملة وبمعلومات منزوعـة     قمتاحة للجمهور، إال إذا كانت محررة بطري      
  ).الرابعاإلطار انظر (الهوية 

  
. إن تقديم الخدمات ينطوي هو أيضاً على مسائل خاصة تتعلـق بالـسرية             ١١-٥

. ولذلك يجب توخي الحذر عند تقاسم بيانات الخدمات مع أطراف أخـرى           
ومن المستصوب االتفاق على شروط لتبادل البيانات ووضـع إجـراءات           

لمعلومـات  وعند تبادل ا  ). ٣(السرية في البيانات المتبادلة     إستمرار  تضمن  
عن تقارير الحاالت المختلفة ينبغي حذف جميع محددات الهوية الشخـصية           

ولكي يتـسنى تقـديم     ). ، والمكان وتاريخ الحادثة على وجه التحديد      اإلسم(
عدة نمـاذج   إستيفاء  الخدمات للناجين من العنف الجنسي قد يقتضي األمر         

رية واألمن دائمـاً، وذلـك      وهنا يجب حفظ الس   . طبية وتدوين المالحظات  
 وعـدم صـرفها     ،بإعطاء الشهادة الطبية مثالً لمن نجا من العنف الجنسي        

بها في مكان مأمون إلى حين أن يصبح بوسع الناجي أن           واإلحتفاظ  لغيره،  
وجـدير بالمالحظـة أن إجـراءات مناولـة         . يأخذها بأمان أو أن يطلبها    

طبية قد تكون مقررة فـي القـوانين        السجالت الطبية وصرف الشهادات ال    
وفي هذه الحالة ينبغي جمع المعلومات مـع االلتـزام          . والسياسات الوطنية 

بهذه القوانين، ويجب النظر في كيفية إدارة هذه التقارير والـشهادات منـذ             
  .مرحلة التخطيط

  
توجد أحياناً قوانين أو سياسات عامة بخصوص التقـارير التـي يقـدمها              ١٢-٥

وقد . ينون أو متخصصون عن أنواع معينة من العنف الجنسي        أشخاص مع 
وقد تثير شروط تقديم التقارير في      . السادساإلطار  ورد مثال على ذلك في      

هذه الحالة معضلة أمام جامعي المعلومات عن العنف الجنسي بسبب احتمال 
واإلسـتقاللية  لسرية  ابإحترام  التضارب بين المبادئ األخالقية التي تقضي       

ولما كانت هذه المخـاطر قـد تظهـر         . وبين ضرورة حماية المستضعفين   
بالفعل، فإن ما يلي يشكل مسؤولية على من يخطط لجمع المعلومات عـن             

  : في حاالت الطواريءالعنف الجنسي
  

الحصول على المعلومات عن أي شروط إلزامية لتقديم التقارير، وفهم            ▪
شروط، بما فيها متطلبات آليات تقديم التقارير وإجراء التحقيـق          هذه ال 
وقد تؤدي أحيانـاً هـذه الـشروط        .  الشروع في جمع المعلومات    قبل

عن الشروع في جمع    باإلمتناع  والحالة المحلية السائدة إلى اتخاذ قرار       
تعـريض  إلحتمـال   المعلومات أو عن طرح أسئلة معينـة، تفاديـاً          

  . مخاطرةلمشاركين أو الباحثين أليا
  
  .وضع استراتيجية لمعالجة أي مسائل قد تثور بشأن التقارير اإللزامية  ▪
  

  السادسطاراإل

التقارير اإللزامية عن االسـتغالل
  الجنسي أو االنتهاك الجنسي

أصدر األمين العام لألمم المتحـدة      
تـدابير خاصـة    "نشرة بعنـوان    

للحماية من االسـتغالل الجنـسي      
، وفيها قواعـد    "واالعتداء الجنسي 

قياسية لـسلوك المـوظفين فـي       
المسائل التـي تتعلـق باالنتهـاك       

). ٨(واالستغالل الجنسي   الجنسي  
وتنطبق هذه النشرة علـى جميـع       
موظفي األمم المتحدة، بمـا فيهـا       
األجهزة والبرامج المستقلة إدارياً،    

أو (وكذلك على موظفي المنظمات     
الذين يعقـدون اتفاقـات     ) األفراد

وكـل  . تعاون مع األمم المتحـدة    
خرق لهذه القواعـد يـسفر عـن        
 إجراءات تأديبية تصل إلى الفصل    
دون سابق إنذار، أو اإلعادة إلـى       
الوطن، أو رفع دعوى جنائية، أو      
جميع هذه اإلجراءات، حسبما يالئم     

  .الحالة

وقد احتوت تلك النشرة ست قواعد      
قياسية محددة لسلوك المـوظفين،     

  :نصت إحداها على ما يلي

ــف  ــاورت أي موظ ــا س كلم
ــق  ــبهات تتعل ــاوف أو ش مخ
باستغالل جنـسي أو اعتـداء      

جانب زميل له فـي     جنسي من   
العمل، سواء كان يعمل في نفس   

وجب عليه  ...الوكالة أو غيرها    
أن يقــدم تقريــراً عــن هــذه 
المخاوف مـن خـالل اآلليـة       

  .)٨(المقررة لتقديم التقارير 
وقد أقرت عـدة منظمـات غيـر        
حكومية قواعـد قياسـية لـسلوك       
موظفيها تشبه ما ورد في نـشرة       

ون وقد فعل ذلك مانح   . األمين العام 
كثيرون فأجبروا بذلك المـستفيدين     

 .على االلتزام بهذه القواعد
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إعالم المشاركين المحتملين بأن جامعي المعلومات سيقدمون تقـارير           ▪
عن أحداث معينة وأن من واجبهم االلتـزام فـي ذلـك بـالقوانين أو               

انظر أيضاً  (ة الموافقة عن علم     وهذا جزء من عملي   . السياسات العامة 
  ).٦التوصية رقم 

  
شرح آلية تقديم التقارير ليفهمها المشاركون، وشرح مـا يمكـنهم أن              ▪

  .يتوقعوه بعد تقديم التقارير
  

 المؤسسية الدولية أو     الهيئات وفضالً عن ذلك ينبغي للباحثين أن يضمنوا أن       
المسائل وتوافق علـى    وطنية المعنية باستعراض األخالقيات ستناقش هذه       ال

  .اإلجراءات
  
إن الشروط اإللزامية بتقديم التقارير عن األطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف            ١٣-٥

وذلـك ألن   . الجنسي تثير أوجه قلق إضافية على األخالقيـات والـسالمة         
وقـد  . بإستقالليةاألطفال أكثر ضعفاً وأقل قدرة من البالغين على التصرف          

ناك في حاالت الطوارئ أي خدمات فعالة لمساعدتهم، وقد يؤدي          ال تكون ه  
تقديم التقارير عنهم إلى سلسلة من األحداث قد تضعهم أمام مخاطر أكبـر             

ولمـا كانـت    ). مثل االنفصال عن األسرة أو دخول مؤسسة متخصـصة        (
اآلراء لم تتوافق دولياً حول كيفية التصرف فـي ظـل شـروط اإلبـالغ               

 العنف الجنسي ضد األطفال، فإن المشورة التي تقـدم          اإللزامي عن حاالت  
بالمبدأ اإلرشادي الذي يقضي بالتصرف بما فيـه  اإللتزام  إلى المحققين هي    

وبالتالي ستتفاوت اإلجراءات المناسبة والمقـررة      ". أفضل مصلحة للطفل  "
حسب تفاوت الظروف السائدة في الموقع الذي يجري جمع المعلومات منه           

  ).٨ظر التوصية رقم ان(
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  الموافقة عن علم  -٦
يجب على أي شخص ُيدلي بمعلومات عن العنف الجنسي أن يعطي موافقته عـن علـم قبـل أن              : التوصية

  .يشارك في نشاط جمع المعلومات
  

 يفهمـون إن القصد من الموافقة عن علم هو التأكد من أن المستجيبين يعلمـون و             
ية جمع البيانات ومحتواها، واإلجراءات التي ستتبع طـوال هـذه           الغرض من عمل  

   .العملية، والمخاطر والمنافع التي ستعود عليهم من المشاركة فيها، وحقوقهم أيضاً
  

عن علم عملية شائكة، ألنها ليست مجرد تزويـد المـشاركين           وتعد عملية الموافقة    
  .بنموذج يقرأونه ويوقعونه

  
بعناية إلى طريقة إعطاء المعلومات، بـالنظر إلـى مـسألتي           باه  اإلنتيجب    ١-٦

ويجب على من يجمعون المعلومـات      . السلطة والمراقبة في الحالة المعنية    
 -عن المواضيع الحساسة، مثل موضوع العنـف الجنـسي، أن يـدركوا             

 أن األشخاص الذين يدلون بالمعلومات قـد        -وخاصة في حاالت الطوارئ     
نون بهذه المعلومات، أو قد يتعلقون بها كوسـيلة ممكنـة           يشعرون بأنهم مدي  

وهكذا فقد يشعر هؤالء األشخاص بأنهم مضطرون       . للحصول على خدمات  
إلى الرد على األسئلة والخضوع للفحوص والموافقة على طلبات المقابلـة           
الشخصية، بصرف النظر عما إذا كان ذلك يسبب لهم إزعاجاً أو مخـاطرة             

  .أو أفضلية
  
على بإفراط  لذلك ينبغي لجامعي المعلومات أن يتحققوا من أنهم ال يؤثرون           و  ٢-٦

المشاركين بما لهم من سلطة أو وضعية أو سلوك، ومن هذا المنطلق ينبغي             
التام بأن جمع المعلومات مفيد للغاية وبأنه لن يضر         اإلقتناع  لهم أال يظهروا    

ـ    وينبغـي أن يتـذكر جـامعو    . مالمشاركين وبأن المتخصصين هـم األعل
المعلومات أيضاً أال يقدموا أي وعـود غيـر واقعيـة بخـصوص منـافع               

  .المشاركة، ألن ذلك قد يدفع بال داعٍ بالشخص إلى الموافقة على المقابلة
  

وقد دلت التجربة على أن المستجيبين قد يسيئون فهم الغرض من المقابالت،            
 مباشـرة إلـى حـصولهم بـصفة      وقد يفهمون بالخطأ أن المقابالت تفضي     

ولذلك ينبغي للمستفسرين، بعـد اتبـاع       . شخصية على المزيد من الخدمات    
 أدناه، أن يطلبوا من المشارك أن يكـرر  ٤-٦الخطوات المذكورة في القسم   

بكلماته هو ما هو سبب المقابلة، وما يتوقع كسبه منهـا، وعـالم وافـق،               
أي أنه يجـب    . رفض الموافقة هي المخاطر المحتملة، وما سيحدث إذا        وما

على المستفسر أن يجري تقييماً دقيقاً لكل جانب من فهـم المـشارك، وأن              
  .يكرر شرح المعلومات حسب االقتضاء بعبارات مختلفة

  
معلومات عـن   والبد في إطار عملية الموافقة عن علم من إعطاء المشارك             ٣-٦

شـهادة  "ما يسمى غالباً    التي يجب إدراجها جميعاً في      (كل من البنود التالية     
  "):الموافقة

  سبب المقابلة؛  ▪

  الذي سيناقش؛) الواحد أو األكثر(الموضوع   ▪

  إن األسئلة التي قد تُطرح شخصية وقد تكون مزعجة؛  ▪
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مع مراعاة أن   (المخاطر والمنافع المحتملة التي تنطوي عليها المشاركة          ▪
المستجيبين قد يسيئون تفسير إمكانية المنافع الشخصية التي قـد تعـود        

كال جمـع   عليهم إذا وافقوا على المقابلة أو على أي شكل آخر من أش           
  ؛)المعلومات

  لحماية السرية؛إتخاذها الجاري اإلحتياطات   ▪

فـي حالـة تقاسـم      (قتسم، وكيف ومع من     ما إذا كانت المعلومات ستُ      ▪
المعلومات غير المنزوعة الهوية مع أطراف أخرى، يجب اإلفـصاح          

  ؛)عن هوية تلك األطراف األخرى

لة أو رفض الرد على أي أسئلة بعينها        حق المشاركين في رفض المقاب      ▪
أو رفض أي أجزاء من المقابلة، وحقهم أيضاً في تقييد طريقة استعمال            

  .المعلومات التي يدلون بها
  
  :فيما يلي األسلوب المقبول عموماً للحصول على الموافقة عن علم  ٤-٦

انظـر  (بصوت عاٍل على المشارك نص شهادة الموافقة عن علم          إقرأ    ▪
، واترك له وقتاً كافياً ليستفسر عن بعـض النقـاط           ) أعاله ٣-٦لقسم  ا

  .ويستوضحها

بعد شرح النقاط األساسية ينبغي للمستفسر أن يطلب من المـشارك أن              ▪
يعيد بكلماته وحسب فهمه ما هو سبب المقابلة، وما هو النفع الذي يعتقد     

ر المحتملة،  أنه سيعود عليه من المقابلة، وعالم وافق، وما هي المخاط         
وكل هذا يتيح للمستفسر تقييم مـدى       . وماذا سيحدث لو رفض المقابلة    

فهم المشارك لكل من هذه النقاط، كما يتيح له أيضاً أن يوضح ويؤكـد              
  .أي أمر لم يكن مفهوماً بوضوح، وأن يصوب أي خطأ في الفهم

الخطوة األخيرة هي الحصول على الموافقة إما شفوياً وإمـا تحريريـاً            ▪
  ).٥-٦انظر القسم (

  
بالنظر إلى حساسية هذه المسألة، قد ال يكون من المالئم دائماً طلب التوقيع               ٥-٦

عطيت عن علم، ألن التوقيع يحدد هوية الشخص وقـد          لتأكيد الموافقة التي أُ   
  :وهناك استراتيجيتان بديلتان هما. يعرضه للمخاطر

  جيب قد أعطى موافقته؛ع المستفسر على النموذج ليؤكد أن المستأن يوقّ  ▪

ع المستجيب على نموذج على حدة يذكر فيه ببساطة أنه أعطـى          أن يوقّ   ▪
، )أو أي نشاط آخر   (موافقة عن علم على المشاركة في مقابلة شخصية         

  .ولكن بدون تحديد موضوع المقابلة
  

في حالة المستجيبين األميين قد ال يكون من المناسب التوقيع بأخذ بـصمة             
رسم عالمة ألنهم ال يستطيعون قراءة ما يوقعون عليـه بهـذا            اإلصبع أو ب  

  .الشكل
  
، يحق للمستجيبين رفض الرد علـى       )٣-٦في القسم   (تأكيداً لما سلف ذكره       ٦-٦

ولذلك ينبغـي فـي     . أسئلة بعينها أو رفض المشاركة في أجزاء من المقابلة        
ـ           رص مجرى المقابلة أن يعرض المستفسرون على المشاركين عدداً من الف

إن "وبوسع الباحث أن يقول مثالً      . اإلستمرارليقرروا رغبتهم من عدمها في      
  ".أسئلتي المقبلة تتعلق بأحدث واقعة عنف، فهل تسمح لي بأن أستمر؟

الحـصول  : ممارسة جيدة 
فـصاح  لإلعلى الموافقة   

العلني عـن المعلومـات     
  الشخصية

ال يصح في إطار أي دراسة      
لبة بعض  أو نشاط آخر مطا   

المستجيبين بالموافقة علـى    
اإلفصاح علناً عن معلوماتهم    
الدالة على هوياتهم، أو نشر     
ــرطة  ــى أش ــورهم عل ص

  .الفيديو

ولــذلك يجــب علــى مــن 
يرغبون في إنتـاج شـريط      
فيديو إعالمي أو نشر أدلـة      
الشهود على نطـاق واسـع      
ــثالً أو   ــوعي م ــادة ال لزي
مناصرة القضايا، أن ينشروا    

 يـدعون فيـه     إعالناً عامـاً  
ــص    ــى ق ــوعين إل متط

وينبغي أن تكـون    . قصصهم
هذه اإلعالنات قاصرة على    

المناسـبة  اإلتـصال   قنوات  
، وأن  )مثل المراكز النسائية  (

ــات  ــذه اإلعالن ــوي ه تحت
ــة  رســائل مناســبة ومقبول

  .لإلطار العام والثقافة

ومن المهم التحقـق مـن أن       
المتطوعين يعلمـون تمامـاً     

المشاركة في  مخاطر ومنافع   
هذا النشاط، وأن من حقهـم      
التوقف عن هذه المـشاركة     

  .في أي وقت



 24   العنف الجنسي في حاالت الطوارئتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق ورصد

  فريق جمع المعلومات  -٧
اٍف يجب أن يكون جميع أعضاء فريق جمع المعلومات قد اختيروا بعناية وأن يحصلوا على قدر ك               : التوصية

  .من التدريب المتخصص ذي الصلة وعلى دعم متواصل
  

من جوانب عملية جمع المعلومات عن العنـف الجنـسي فـي حـاالت       كل جانب   
انظـر  (وقد يواجه جميع أعضاء فريق جمـع المعلومـات         . الطوارئ له حساسيته  

 عدداً من المسائل التي تمس السالمة واألخالقيـات طـوال هـذه           ) السابعاإلطار  
ولذلك فمن المهم توخي العناية في اختيار جميـع أعـضاء فـرق جمـع               . العملية

  .المعلومات وتدريبهم وتقديم الدعم إليهم، بصرف النظر عن مراكزهم وأدوارهم
  
أعضاء فريق جمـع المعلومـات      إختيار  ينبغي أن تشمل إجراءات ومعايير        ١-٧

عمر المرشح وجنسه وعرقه ومهاراتـه       ل )كحد أدنى (الواجب  اإلعتبار  إقامة  
وينبغي للمستفسرين أن يتحدثوا لغة المشاركين في المقابلة كلما كان          . اللغوية

باختيار مترجمين مدربين   اإلعتناء  ذلك فالبد من    إستحال  أما إذا   . ذلك ممكناً 
ـ        ). ٥-٧انظر القسم   ( سائل وينبغي أيضاً مراعاة العوامل التي تؤثر على الم

األمنية، وذلك عند البت في تركيبة الفريق، أي التفكير مثالً فيمـا إذا كـان               
ينبغي اختيار أعضاء الفريق من المجتمع المحلي نفسه الذي سـيجري فيـه     

على جميع أعضاء الفريق،    اإلعتبارات  وتنطبق هذه   . نشاط جمع المعلومات  
  .بمن فيهم السائقون وموظفو الدعم اآلخرون

  
. أعضاء الفريق إختيار  ينبغي إنجاز التدريب وتقييم المرشحين قبل البت في           ٢-٧

وقد ال يكون كل من أنهى التدريب أهـالً للمـشاركة فـي عمليـة جمـع                 
إنتهـائهم  ولذلك ينبغي تقييم أهلية المرشحين ألداء المهمة فور         . المعلومات

  .من التدريب وقبل البت في التعاقد معهم
  
ينبغي أن تتيح البرامج التدريبية فرصة أمام أعـضاء الفريـق المحتملـين               ٣-٧

ليدركوا ما لديهم من تحامل شخصي بخصوص العنف الجنسي وليتخلصوا           
أما أعضاء الفريق الذين يبدو من تصرفاتهم في ختام مدة التدريب أنهم            . منه

الـسماح لهـم    مازالوا محتفظين بتحاملهم فال ينبغي ضمهم إلى الفريق وال          
والتدريب يساعد مـن تعرضـوا للعنـف        . بالمشاركة في جمع المعلومات   

الجنسي أن يفهموا تأثير ذلك العنف في نفوسهم وأن يعرفوا أنه قد يكون هو              
ينبغـي أن   و. نفسه في نفوس الناجين اآلخرين أو قد يكون مختلفاً عنه بشدة          

في أي وقت من نشاط جمع نسحاب اإليعي جميع أعضاء الفريق أن بوسعهم 
  .المعلومات

  
 عـضو فـي فريـق جمـع         لكلينبغي أن يكون محتوى البرامج التدريبية         ٤-٧

وينبغـي أن يـشمل     . المعلومات متناسباً مع الدور الذي سيؤديه هذا العضو       
  : كحد أدنىالتدريب المواضيع التالية

في ذلـك   معلومات أساسية عن غرض وتصميم الدراسة المعتزمة، بما           ▪
   استعمال النتائج وتقديم التقارير عنها؛ةمن معلومات عن طريق

  

  السابعالبرواز

  فريق جمع المعلومات

إن تركيبة فريق جمع المعلومـات      
للتحري عـن أي عنـف جنـسي        
ســتتفاوت حــسب تفــاوت عــدة 
عوامل، ومنها الغرض من النشاط،     
والحالة أو اإلطار العـام، ومـدى       

ن وال بـأس مـن أ    . توافر الموارد 
يشمل الفريق على سـبيل المثـال       

ــق،    ال ــساً للفري ــصر رئي الح
ومشرفين، ومستفسرين، وباحثين،   
ومترجمين، وجامعي معلومـات،    
وسائقين، وموظفي تلقيم البيانـات،    
وأعضاء من لجان استـشارية أو      
إشرافية، وأشخاص لتعميم النتـائج     

وأحياناً يتكون فريق جمع    . ونشرها
  .المعلومات من شخص واحد
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معلومات عن خلفية مشكلة العنف الجنسي، وخصوصاً عواقبها الصحية         ▪
والنفسانية واالجتماعية والقانونيـة علـى النـاجين وعلـى أسـرهم،            

في الحالـة   ) والحماية(ومعلومات عن التدابير الوقائية وخدمات الدعم       
ة، ومعلومات عن حقوق ومستحقات المجموعة المعنية في تلـك          المعني
  الحالة؛

  لضمان أمن البيانات المجموعة؛) بما فيها الرصد(الترتيبات الالزمة   ▪

السرية، وخصوصاً الحاجة إلى االلتزام بالسرية، وتعريـف الـسرية،            ▪
الحاجة إلى (وتطبيقها العملي، واتفاقات السرية، وعواقب انتهاك السرية   

السرية تشمل تفاصيل نشاط جمع البيانات في حد ذاته، بما فـي ذلـك              
  ؛)محتوياته ونطاقه والغرض منه

المخاطر التي تهدد السالمة واألمن وغيرها من المسائل ذات الـصلة،             ▪
في ذلك التوجيهات واآلليات التي تخص الحالة بالتحديد، باإلضافة          بما

  إلى تخطيط سالمة األشخاص؛

 صكوك أو وثائق أو نماذج لها عالقة وثيقة بدور عـضو    أي وسائل أو    ▪
  .الفريق

  
في حالة المستفسرين والمتـرجمين وأعـضاء الفريـق اآلخـرين الـذين               ٥-٧

سيشاركون بصفة مباشرة في مقابلة الناس الذين تعرضوا للعنف الجنسي أو           
ريبي ، ينبغي أن يشمل البرنامج التـد      )الخامساإلطار  انظر أيضاً   (شاهدوه  

  :٤-٧المواضيع التالية باإلضافة إلى المواضيع المذكورة في القسم 

معلومات أكثر تفصيالً عن العنف الجنسي، بما في ذلك عواقبه الصحية             ▪
  والقانونية على الناجين وأسرهم؛واإلجتماعية واإلنفعالية 

أو فـي وجـود     إنفـراد   الممارسة الجيدة إلجراء المقابالت سواء على         ▪
  المترجمين؛

يجـب أن   (استراتيجيات التفاوض والحصول على موافقة المـشاركين          ▪
يكون أعضاء الفريق قادرين على أن يفهموا ما إذا كانت الموافقة قـد             

أي أنها ُأعطيت بعد فهم تـام للغـرض مـن           (ُأعطيت عن علم بالفعل     
  ؛)طيت عن طيب خاطرإذا كانت ُأع وما) النشاط ولمخاطره ومنافعه

استراتيجيات إنشاء وتطوير ُألفة مع المشاركين من أجل التقليـل إلـى              ▪
  أدنى حد من شعورهم بالضيق؛

الخيارات المتاحة إلحالة الناجين من العنف الجنـسي إلـى الخـدمات              ▪
يجب أن يكون عضو الفريق قادراً على تحديـد اللحظـة           (المتخصصة  

مات عن الخيـارات المتاحـة لـدعم        السليمة لعرض المشورة والمعلو   
  ؛)الضحايا، وعليماً بكيفية إحالة المشاركين إلى خدمات الدعم والمتابعة

  كيفية إدراك وتحديد الحدود المهنية السليمة وعدم تجاوزها؛  ▪

ألن من يجمعون المعلومات قد يتعرضون      . استراتيجيات العناية بالذات    ▪
، ولذلك ينبغي في إطار البرنامج التـدريبي        عيإجتماأو  إنفعالي  لضرر  

أن يناقش أعضاء الفريق هذا الموضوع بصراحة وأمانة وأن يـضعوا           
  . إلى أدنى حداستراتيجيات لتقليل هذه اآلثار
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وينبغـي أن   . ينبغي تقديم دعم متواصل إلى أعضاء فريق جمع المعلومات          ٦-٧
  :يشمل الحد األدنى لهذا الدعم ما يلي

واإلشراف، والتغذية العكسية   المعلومات التقنية، والمراقبة،    إستخالص    ▪
قد تقضي الضرورة بسحب بعـض أعـضاء        (بالمعلومات عن األداء    

الفريق من النشاط إذا كان أداؤهم غير مطابق للمعـايير المقـررة، أو             
بإسناد مهام أخرى إليهم إذا كانت آثار العمل على عـافيتهم النفـسانية             

  ؛)تقتضي ذلك

  المزيد من التدريب حسب الضرورة؛  ▪

فتح فرص متواترة ليناقش الفريق أي مشكالت أو معضالت قد تظهـر           ▪
  في مجرى نشاط جمع المعلومات؛

االستعانة حسب االقتضاء بشخص مدرب تدريباً سليماً على تقديم الدعم            ▪
  النفساني في المناقشات الخاصة؛

عاية الذاتية، بما في ذلك التذكير      اقتراحات عملية بشأن استراتيجيات الر      ▪
  بضرورة االستمتاع بالراحة وممارسة أنشطة اجتماعية؛

  .فرص إدراك أهمية أعمالهم وتقديرها  ▪
  

وقد ورد في توجيهات الدعم الصحي والنفساني في حاالت الطوارئ، التـي          
ورقـة  ) ٧( اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكـاالت        ٢٠٠٧نشرتها في سنة    

ولذلك ينبغي وضع تلك اإلجراءات هي أيضاً       . عن دعم الموظفين  إجراءات  
  .في االعتبار
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  األطفال  -٨
 سـنة   ١٨من هم دون    (يجب االحتياط بضمانات إضافية إذا كان جمع المعلومات سيشمل أطفاالً           : التوصية
  .١)من العمر

  
السالمة أدق وأشد مما هي إن مشاركة األطفال تقتضي مراعاة لمسائل األخالقيات و

ومع . في حالة البالغين، ألن األطفال هم األكثر ضعفاً في فئة السكان المستضعفين           
ذلك قد يصبح إشراك األطفال والشباب في عملية جمع المعلومـات عـن العنـف               
الجنسي ضرورياً ومناسباً حتى يزداد فهم احتياجاتهم الفريدة من نوعها ومـواطن            

لى تحسين البرامج والخدمات المتعلقة باألطفال الذين تعرضـوا         ، بما يؤدي إ   قوتهم
ولذلك فإن البت في إشراك األطفال في هذا النشاط، والبـت فـي             . للعنف الجنسي 

كيفية إشراكهم، أمران يتطلبان التشاور مع من اكتسبوا خبرة فـي التعامـل مـع               
  .األطفال في مواضيع حساسة مثل العنف الجنسي

  
غات قوية إلشراك األطفال في عملية جمع المعلومـات عـن           البد من مسو    ١-٨

العنف الجنسي في حاالت الطوارئ، ألن مخاطر اإلضرار باألطفـال قـد            
ولذلك ينبغي بذل قـصارى     . تكون أكبر بكثير من مخاطر اإلضرار بالكبار      

الجهود لتحديد ما إذا كان األطفال المختارون للدراسة قد شاركوا من قبل في 
فإذا تبين أنهم شاركوا من قبل وأن المعلومـات         . أنشطة مشابهة دراسات أو   

إسـتعمال  راعت األخالقيـات والـسالمة، فينبغـي        حصِّلت منهم بطريقة    
ال ينطوي على أي مخاطر إضـافية أو        إستعمالها   مادام    المتوفرة المعلومات

  .ضرر إضافي لهم
  
ية والدعم من المتخصصين للتأكد مما إذا كـان         المشورة التقن إلتماس  ينبغي    ٢-٨

إشراك األطفال في التحريات عن العنف الجنسي أمـراً مقبـوالً، وكيفيـة             
على المزيد  لإلطالع   المرفقُأنظر  . (التصرف معهم إذا كان الرد باإليجاب     

  ).من المواد المرجعية المتعلقة بالبحوث التي تشمل األطفال
  
النوعية لألطفال وأعمارهم   اإلحتياجات  إجراءات الموافقة حسب    يجب وضع     ٣-٨

  :خصوصاً لما يلياإلعتبار ومستوى فهمهم، مع إقامة 

سياسات وإجراءات موافقة األطفال ينبغي أن تمتثل للقوانين والسياسات           ▪
  .المحلية والوطنية السارية

ياء عليهم بمعلومات عن النشاط     ينبغي تزويد األطفال وأبويهم أو األوص       ▪
  .المعتزم، وذلك بطريقة تناسب ثقافتهم وتربيتهم ومستوى فهمهم

ستختلف إجراءات الموافقة من األهل إلى األطفال، والسـيما طريقـة             ▪
وإن كان من المهم تقـديم شـرح واضـح          . وصف المخاطر المحتملة  

  .فهملألطفال عن المخاطر المحتملة، فمن المهم أيضاً عدم تخوي

بالتـشاور  ) مثل الملصقات (ينبغي إعداد نماذج ووسائل أخرى للموافقة         ▪
مع أعضاء مؤتمنين من المجتمع المحلي، وأن تكـون هـذه النمـاذج             

  .مصممة خصيصاً لفئات أعمار من سيشاركون في النشاط
  

  ــــــــــ
ة تعريفاً للطفل علـى  تضمنت المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحد         ١

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبـق                 "أنه  
  ).٩" (عليها
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يجب أن تكون الموافقة عن علم صادرة عن أحد والدي الطفل أو مـن                ▪
ما لم تنص القوانين المحلية على      ) ٦  رقم انظر التوصية (الوصي عليه   

ا يجب في حالة األطفال الذين بلغوا عمر يؤهلهم لفهـم           كم. خالف ذلك 
وهم األطفال القـادرون ذهنيـاً بحكـم        (طبيعة نشاط جمع المعلومات     

  .أن يعطوا موافقتهم الشخصية أيضاً على المشاركة) نموهم

في حالة المراهقين األكبر سناً، إذا رأى خبراء حقوق الطفل أو خبراء              ▪
 أن النشاط المعتزم ينطوي علـى أدنـى         األخالقيات أو خبراء الحماية   

مثل إجراء المقابلة في ظروف مستقرة مع اتخاذ االحتياطات         (المخاطر  
فإن موافقة األبوين قد    ) الالزمة لحماية سالمة المشارك وكتمان أسراره     

الصغير مع  ولعل من المناسب أن يتشاور الشخص       . ال تصبح مطلوبة  
ولـيس دور   ). علومـات  فريق جمـع الم    عنمستقل  (مستشار مستقل   

إذ ليس بوسعهم  (المستشارين هو التصرف بالنيابة عن األب أو الوصي         
وإنما دورهم أن يكونوا بمثابة مصدر معلومـات وأن         ) إعطاء أي إذن  

يجيبوا على أي أسئلة أو مخاوف لدى الشخص الصغير إزاء النـشاط            
  .أو المشاركة فيه /و

التي يصبح فيها المراهقون قادرين     المقبولة والمالئمة    إن تحديد األعمار    ▪
على إعطاء موافقتهم بدون الرجوع إلى األبوين أمـر يقتـضي فهـم             
القوانين السارية والثقافة والسياق باإلضافة إلى تقييم األمن وغيره مـن     

  .المسائل السائدة في الحالة المعنية

إذا كانت الحالة تقتضي تقارير إلزامية فيجـب اإلفـصاح عـن هـذه                ▪
انظـر  ( لألبوين أو الوصي وللطفل في مجرى عملية الموافقة          ةومالمعل

  ).١٣-٥ والقسم ١٢-٥القسم 

ما أن تتضح ضرورة الحماية الفورية قد ال يتسنى الجمع بين كتمـان               ▪
ولـذلك ينبغـي    . أسرار الطفل وخدمة أفضل مصالحه في الوقت ذاته       

بـراء  التماس المزيد من اإلرشاد والمشورة حول هذه المسألة مـن خ          
  .حقوق الطفل أو خبراء األخالقيات أو خبراء الحماية

  
سواء أكانت في أثناء    إذا نشأ أي شك في الحماية التي قدمها أب أو وصي،              ٤-٨

مشاركة الطفل في نشاط جمع المعلومات أم بعد انتهاء هذه المشاركة، أو إذا             
نشأ أي شك في أن تصرفات األب أو الوصي ال تخـدم أفـضل مـصلحة                

  .ل، فينبغي أال يشارك ذلك الطفل في النشاطللطف
  
في أثناء مراحل التخطيط لنشاط جمع المعلومـات ينبغـي وضـع تـدابير                ٥-٨

واضحة لتحديد اإلجراءات التي ستتخذ إذا أفـصح األطفـال عـن أنهـم               
  .يتعرضون لخطر من ذويهم أو ممن يعيشون معهم

  
ا لو كانت لـديهم     وحبذ(المستفسرون الذين حصلوا على تدريب متخصص         ٦-٨

في العمل مع األطفال، هم وحدهم الـذين ينبغـي اختيـارهم            ) خبرة سابقة 
وينبغي أن يشمل التدريب تقـديم المـشورة        . إلجراء المقابالت مع األطفال   

باإلضافة إلى عناصر   ،  واتباع الممارسات الجيدة إلشباع احتياجات األطفال     
ينبغي للمستفسرين أن يتأكـدوا      .٤-٧التدريب األساسية المذكورة في القسم      

من أن األطفال الذين يعملون معهم قد فهموا أن لهم الحق في وقف النـشاط               
  .منه في أي وقت بدون أي عواقب سلبية، إذا رغبوا في ذلكاإلنسحاب أو 
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ق األخالقيات التأكد من    عند العمل مع األطفال، من األهمية بمكان من منطل          ٧-٨
رعاية والدعم األساسيين على األقل التي قد يحيلـون إليهـا           مات ال توافر خد 
وعندما تدل المعلومات المجموعة عن العنف الجنسي علـى أنهـا           . الناجين

تتعلق بأطفال، يجب أن تشمل خدمات الرعاية والدعم األساسيين ما يـشبع            
وعندما ال تتوفر فوراً هذه الخدمات في سـياق جمـع           . األطفالإحتياجات  

المعلومات، وجب توفيرها قبل الشروع في جمع المعلومات التي لها عالقة           
  .باألطفال

  
ال ينبغي لألطفال غير المصحوبين بمرافقين واألطفال الذي فقدوا أسرهم أن             ٨-٨

يشاركوا في عملية جمع المعلومات، ما لم تكن النتائج ستعود عليهم بمنفعة            
ل عموماً فإن المخاطر المحتملة من      وعندما تتعلق التحريات باألطفا   . مباشرة

مشاركة األطفال غير المصحوبين بمرافقين تصبح مفرطـة الكبـر وغيـر        
  .المحتمل أن تعود على هذه الفئة المحددة من األطفالمتوزانة مع المنافع 

  
  

  التعامل مع األطفال: ممارسة جيدة

و نشاط جمع المعلومـات عنـدما يتعلـق األمـر           خاص عند تخطيط وتصميم نشاط التحري أ      إنتباه  ينبغي توخي   
العواقب الوخيمة أو الحؤول دون حدوثها أو تقليلهـا إلـى           إلستباق  وينبغي بذل جميع الجهود     . األطفالبإستجواب  

ومن المستصوب أن يراعي مخططو المشاريع اإلرشادات التالية التي تخص الممارسات الجيـدة عنـد               . أدنى حد 
  :يط ألنشطتهمالتخط

المشورة من خبراء جمع المعلومات من األطفال وخبراء التعامل مع األطفال، وكذلك ممن تعودوا على               إلتمس    •
  .الثقافة واألحوال السائدة في المكان الذي ستجري فيه التحريات

.  مـع األطفـال والـشباب      على مجموعة المراجع الجديدة والخبرة المكتسبة عن أفضل الطرق للتعامل         إعتمد    •
  ).المرفقُأنظر (وهناك عدة وسائل ابتكارية للتعامل معهم ينبغي استعمالها مادامت وثيقة الصلة بالحالة 

 قد تعـود    أعضاء المجتمع المحلي واألهل واألوصياء ومقدمي خدمات الرعاية لكي تستبق أي عواقب           إستشر    •
  .ع المعلوماتعلى األطفال المشاركين في عملية جم

من خدمات اإلحالة   اإلستفادة  األطفال وأهليهم واألوصياء عليهم ومقدمي الرعاية لهم بأن أمامهم فرصة           إنصح    •
  ).٣انظر أيضاً التوصية رقم (وآليات الحماية 

  .خطيرة جداًإحتياجات كن مستعداً للتعامل مع أي مسائل أو   •
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