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� االعت�ار عند إدارة التحق�قات المتعلقة �الصون     ��� ع
� &جب أخذها ��

-ا: المخاطر ال)' �� ن�ج.
 مركز الموارد والدعم ��

 � ��� قد تواجهها خالل عمل�ة التحقيق المتعلقة �الصون، أو االستغالل واالنتهاك الج7سي
ها   تقدم هذە الوث�قة لمحة عامة عن �عض المخاطر ال)' �-ا. تختلف Kل حالة وتحقيق عن غ. �� ن�ج.

�� ، �N7والتحرش الج
Pالن � QRالناPتواجهها الضح�ة �

� &جب استعراض المخاطر، ال س�ما تلك ال)'VالتاWل تحقيق وطوال عمل�ة التحقيق.  وK دا&ة� �
 اج�ة وXدارتها ��

) وXدارتها الصادرة عن مركز الموارد  �N7تهدد الصون (أو االستغالل واالنتهاك والتحرش الج �
-ا ُيرQR الرج\ع إV أداة تقي�م المخاطر ال)' �� ن�ج.

 لفهم ك�ف�ة تقي�م المخاطر وXدارتها.    هنا  والدعم ��

 . اإلفصاح األو�� واإلجراء األو�� 1

 الطرق الممكنة إلدارة المخاطر أو التخف�ف منها  س�ب المخاطر  مجال المخاطر  الرقم

: عل�ك تحد4د إجراءات 0شأن المخاطر ل,ل حالة   ملحوظة: هذە أمثلة فحسب. س<تع>;
 محددة وتحقيق محدد. 

̀-ة 1.1 Jالناج�ة:   خرق ال � KLالناJغ عن المخالفات
O
 المPل

قد ي7شأ هذا عن ك�ف�ة اإل�الغ عن الحادث dشأن الصون. 
  � ��� أو أفراد مختلف ��عl س�kل المثال: التحدث إV موظف

 عن الشاغلPالحادث. ق�ل 
m
 اإل�الغ رسم�ا

 

� والتوع�ة المتعلقة  •nشطة ز-ادة الوqأ �
ضمان أن تكون قنوات اإل�الغ المتاحة مدمجة ��

� وأي شخص يتفاعل مع المنظمة.  �� �الصون مع الموظف

� والمستف�دين عن اإلفصاح عن حوادث الصون لألفراد الذين لyسوا جهات   • ��إثناء الموظف
 صون أو من خارج قنوات اإل�الغ. ت7س�ق�ة معنّ�ة �ال

� وأي شخص يتفاعل مع المنظمة. التأ��د   • ��� الموظف ��̀-ة وأهميتها ب بناء المعرفة حول ال
ا تأدي�kا.  mإجراء �nة شاغل �ستد-̀  عl أن خرق ال

2.1 

 

 العمل�ات التنظ�م�ة:  

 إV إخفاقات ناتجة عن عمل�ات  
m
قد يرجع ذلك أ&ضا

الداخل�ة. عl س�kل المثال، عدم وجود عمل�ات االستجا�ة 
̀-ة أو قواعد عدم   واضحة لإل�الغ أو خرق اللجنة لس�اسة ال

 اإلفصاح. 

 

�  وض • ��ع توجيهات حول إجراءات اإل�الغ المحل�ة الخاصة �ك وتوز-عها عl نطاق واسع ب
  . � �� الجهات الت7س�ق�ة المعن�ة �الصون والموظف

� اللجنة إلدارة أي تحقيق يتعلق   •
� للعمل Kأعضاء �� ��&جب عl جميع ك�ار المدي�-ن المعين

ام �قواعدها.   �  �الصون توقيع ب�ان عدم اإلفصاح واالل.'

� مساحة مغلقة ح�ث تكون المناقشات &جب أ •
د اجتماعات لجنة إدارة التحقيق ��

َ
عق

ُ
ن ت

 غ.� مسموعة. 
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� مساحة مفتوحة  
عقد لجنة إدارة التحقيق اجتماعاتها ��

 وق�-�ة م�ان &مكن ف�ه للناس سماع المحادثة. 

 

 تخ�-ن qسخ ورق�ة من محا�� االجتماعات �صورة غ.� آمنة. 

 

� لتقل�ل احتمال�ة وصول ال7سخ   •
و�� -د اإلل�.' Q.ال Q.ُيوَ� �مشاركة محا�� االجتماعات ع

 الورق�ة إV األ&دي الخطأ. 

� المزعوم، أو  الثأر واالنتقام 3.1
:Uغ أو  حلفاؤە،4مكن أن يهدد الجا

�
الم�ل

Pالناج�ة عندما &درك أنه تم تقد&م ادعاء   � QRالناPالضح�ة
 يتعلق �الصون ضدە. 

̀-ة   • � أي وقت خالل عمل�ة التحقيق. التأ��د عl أن خرق ال
̀-ة �� ضمان عدم خرق ال

� إجراءا تأدي�kا. nشاغل �ستد 

•   lع �
� الحذر، ق�ل توق�ف الجا��

�Rوتو � ��� تهدد جميع األفراد المعني
مراعاة المخاطر ال)'

 س�kل المثال، كجزء من العمل�ة، إذا Kانت مخاطر االنتقام أو تعرض التحقيق للخطر قائمة. 

-ةPالجهة الت7س�ق�ة من ح�ث   • �̀ � ومدير الموارد ال�Nyالمحقق الرئ � ��موائمة االتصاالت ب
.  وقت وك�ف�ة �

 مشاركة الت�ل�غات المتعلقة �االدعاء مع الجا��

 

 

 . التخط�ط 2

 الطرق الممكنة إلدارة المخاطر أو التخف�ف منها  س�ب المخاطر  مجال المخاطر  الرقم

: عل�ك تحد4د إجراءات 0شأن المخاطر ل,ل حالة   ملحوظة: هذە أمثلة فحسب. س<تع>;
 محددة وتحقيق محدد. 

� المزعوم:  واالنتقامالثأر  1.2
:Uالجا 

Pالناج�ة عندما &صبح   � QRالناPغ أو الضح�ة
�
&مكنه تهد&د الم�ل

 من الواضح أنه تم تقد&م ادعاء يتعلق �الصون ضدە. 

 من مرحلة اإلفصاح وط�لة دورة التحقيق   •
m
� جميع األوقات �دءا

̀-ة �� ضمان عدم خرق ال
 وXدارة الحالة. 

 وق�ف أحد الجناة. ُينَصح �الحذر وتقي�م المخاطر ق�ل ت •
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2.2 

 

 السالمة واألمن 
تؤثر مسألة السالمة واألمن عl جميع أطراف االدعاء، �من  

 تقي�م  
m
� عل�ك أ&ضا ��فيهم ف�-ق التحقيق. ون��جة لذلك، يتع

 جوانب السالمة واألمن عند إدارة تحقيق يتعلق �الصون.  

، وف�-ق   • �
Pالناج�ة، والشهود، والجا�� � QRالناPتهدد الضح�ة �

قّ�م مخاطر السالمة واألمن ال)'
 التحقيق لتحد&د ك�ف�ة إدارة الحالة ومنهج�ة التحقيق الواجب ات�اعها �صورة أفضل. 

3.2 
 الب<ئة: 

� الموقع الذي وقع ف�ه حادث   •
ما �� الحالة األمن�ة ��

 الصون؟

� الق�ائلPإث�7ة، أو عمل�ات خطف،   • ��هل هناك توترات ب
� المنطقة؟  

 إلخ، قائمة وسائدة ��

ذ التداب.� الالزمة للتخف�ف    •
ّ
� الموقع وكذلك من الموقع وXل�ه ونف

قّ�م المخاطر �عنا&ة ��
الناجية طفل، أو  /الناجي/أن يكون لديك مرافق إذا كان الضحية   من المخاطر، عl س�kل المثال 

يحتاج إلى دعم لالنتقال من نقطة إلى أخرى ألغراض التحقيق، أو كال األمرين، ويجب على المنظمة  
الناجية في موقعه، إذا لم تكن هناك مخاطر أو شكوك ستنشأ عن الزيارات  /الناجي/مقابلة الضحية

لك الموقع  الخارجية، وتوفير النقل أو أموال للنقل لعقد االجتماعات في موقع مختلف عندما يكون ذ
 ً  .أكثر أمانا

4.2 
 دينام�ات السلطة:  

، أو  •
m
 س�اس�ا

m
� سلطة أو نفوذا

هل �ستخدم الجا��
؟  

m
، أو اقتصاد&ا

m
 اجتماع�ا

طة، أو  • �̀ � �أصحاب النفوذ، مثل ال
هل يرت�ط الجا��

، أو مجلس إدارة المنظمة، أو له   � ��ع ّ �̀ ، أو الُم � ��الس�اسي
 صالت بهم؟ 

طة �أي ادعاء ذي طب�عة جنائ�ة ق�ل أن تنظر   • �̀ � إ�الغ ال ��� حس�انك أنه يتع
ضع ��

طة واعِط األول\-ة   �̀ � مخاطر إ�الغ ال
ر ��

�
� إجراء تحقيق. ومع ذلك، فك

المنظمة ��
� عمل�ة صنع القرار. 

Pالناج�ة �� � QRالناPللضح�ة 

� اعت�ارك إثارة المسألة مع جماعات حقوق اإلqسان لتحد&د أفضل نهج لإل�الغ   •
ضع ��

  .
m
 رسم�ا

 ُينَصح �الحذر وتقي�م المخاطر ق�ل توق�ف أحد الجناة.  •

� دون ال�س�ب   •
، إذا تعذر توق�ف الجا�� �

ا�حث عن طرق مبتكرة للحد من التفاعل مع الجا��
ر. &مكن أن �شمل ذلك إعطاء  �� �

Pالناج�ة خ�ار العمل عن �عد أو �� � QRالناPالضح�ة
 ي�عدە عن  

m
وعا �̀ � المزعوم م

 إعطاء الجا��
m
الحصول عl إجازة مدفوعة األجر. &مكن أ&ضا

Pالناج�ة.  � QRالناPق الضح�ة-� ط

5.2 
 الدين والروحان�ة:  

•   ، � ��- �� ح�اة الن�ج.
�� 

m
 مهما

m
&لعب الدين والروحان�ة دورا

ر �فعل قوى روح�ة أو   ولذا فإن االعتقاد �التعرض لل¦�
. وXذا أ�دت  

m
السحر األسود مرتفع للغا&ة أ&ضا

� وقدم الدعم حسب  استم • ��Pالناج�ات والشهود المحتمل � ��ع لشواغل الضحا&اP الناج
 االقتضاء. 

م &كون   • � مح.'
� &قدمها مس�شار مدّرب أو زع�م دي)�

&مكن أن �شمل الدعم المشورة ال)'
 . � ��Pالناج�ة والشهود المحتمل � QRالناPوجه الخصوص للضح�ة lع 

m
 معروفا
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ضح�ةPناجPناج�ة أو شاهد محتمل هذا الخوف، فال  
، ألن ذلك &مكن أن يؤثر عl عمل�ة  

m
� تجاهله أ�دا

ي�7©�
 التحقيق. 

 

 

 

 . جمع األدلة 3

 الطرق الممكنة إلدارة المخاطر أو التخف�ف منها  س�ب المخاطر  المخاطر مجال  الرقم

: عل�ك تحد4د إجراءات 0شأن المخاطر ل,ل حالة   ملحوظة: هذە أمثلة فحسب. س<تع>;
 محددة وتحقيق محدد. 

 الثأر واالنتقام 1.3

 

 Kما ورد أعالە  •

 قد يواجه ف�-ق التحقيق أو المنظمة هذا األمر.  •

 Kما ورد أعالە   •

•   �
تتمثل إحدى طرق التخف�ف من مخاطر الثأر واالنتقام من ف�-ق التحقيق أو المنظمة ��

� الذي سªتم ف�ه  lالمنظمة أو المجتمع المح �
التأ�د من أن األطراف المعن�ة الرئyس�ة ��

ورة.   التحقيق عl علم �األمر دون مشاركة جميع تفاص�ل االدعاء �ال¦�

2.3 

 

 والن�ذ الوصم 

 

 العمل�ات التنظ�م�ة:  

  lمكن أن &حدث هذا عندما ال يتم ات�اع نهج يرتكز ع&
̀-ة.  Pالناج�ات وعندما ال يتم الحفاظ عl ال � �� الناج

ء آخر  • �
Pالناج�ة فوق Kل ¬� � QRالناPالتحقيق، والتعامل  –تأ�د من وضع احت�اجات الضح�ة

طة عندما &كون فعل ذلك  �̀  غ.� آمن. مع الحالة، و�Xالغ ال

� تهدد الصون �ال7س�ة ألي إجراءqPشاط إلدارة الحالة   •
&جب إجراء تقي�م مناسب للمخاطر ال)'

Pالناج�ة.   � QRالناPالضح�ة lمقصودة ع � &مكن أن &كون له عواقب سلب�ة غ.
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� المزعوم:  3.3
:Uالجا 

  
m
هم من األشخاص �أنه متهم زورا �&مكنه إخ�ار الزمالء وغ.

Pالناج�ة  اللتماس تعاطف  � QRالناPن مما &عرض الضح�ة-�اآلخ
  للوصم من جانب الزمالء اآلخ�-ن. 

 

� �االدعاء وقت دعوته للمقا�لة.   •
 &جب إ�الغ الجا��

 �عد مقا�لة جميع أطراف التحقيق األخرى.  •
m
ا �� أخ.

  &جب مقا�لة الجا��

4.3   :  أفراد المجتمع المح[�

� حاالت االستغالل واالنتهاك 
� والتحرش  شائعة �� ��الج7سي

 �المنظمة، أو ف�-ق  
ً
ة ، وقد تكون مرت�طة م�ا±� �N7الج

� المزعوم إذا لم يتم التعامل مع  
التحقيق، أو الجا��

المعلومات الحساسة �حرص. و-مكن أن &حدث هذا أثناء  
 دورة التحقيق أو �عدها. 

� الحذر لضمان أن تظل التفاص�ل المتعلقة �التحقيق الجاري أو المك •
�Rتمل ±-ة.  &جب تو 

� العمل   •lن من المجتمع المح-�� أو أفراد آخlب من أحد قادة المجتمع المح
²
عندما ُ&طل

� عدم  
كجهات اتصال أو شهود أثناء التحقيق، ف�جب إ�الغ هؤالء األفراد بواجبهم المتمثل ��

 . �lالمجتمع المح �
 مشاركة التفاص�ل مع أي شخص ��

5.3 
 

̀-ة وخرق حما&ة   ال
 الب�انات  

 

̀_ق التحقيق و^دارة الحالة:  عدم إخفاء أسماء   ف
� تقار-ر  

Pالناج�ات، والشهود، والجناة �� � ��الضحا&اPالناج
 (

m
 أو خارج�ا

m
التحقيق وأي ش�ل من أش�ال االتصال (داخل�ا

 . �
� يتم فيها مشاركة التق�-ر النها�³

 ال)'

� رسائ
 من األشخاص ��

m
�  إعالم عدد كب.� جدا

و�� -د اإلل�.' Q.ل ال
 . �

 عند مشاركة تق�-ر التحقيق النها�³

مشاركة الب�انات أو المعلومات الحساسة مع Kٍل من األطراف 
 المعن�ة الداخل�ة والخارج�ة.  

وط المرجع�ة  • �̀  من ص�اغة ال
m
&جب إخفاء أسماء جميع الجهات المعن�ة �التحقيق تماما

�   للتحقيق أو كتا�ة تق�-ر التحقيق. وµشمل هذا 
Pالناج�ة، والشهود، والجا�� � QRالناPالضح�ة

 المزعوم.  

•  � QRأو  2"، أو "الشاهد 1"، أو "الشاهد �1دً· من استخدام األسماء ُ�شار إليهم �اسم "النا ،"
 �

 ".  1"الجا��

� مجال الرصد   •
وع أو مساعد �� �̀  استخدام المسم�ات الوظ�ف�ة (مدير الم

m
&مكنك أ&ضا

� المنظمة بهذا المس¸. ول�ن عندما  والتقي�م والمساءلة والتعلم) إذ
ا Kان هناك أ�.¹ من فرد ��

  
m
 للجميع (عl س�kل المثال، المدير التنف�ذي)، فُيوَ� �أن ت�ب)� اسما

m
&كون المس¸ واضحا

 ال &مكن التعرف عل�ه dسهولة. 
m
 عاما

نت �أن تكون هذە الوثائق محمّ�ة ��لمة مرور ومشاركة   • ُيوَ� عند مشاركة الوثائق ع.Q اإلن.'
� مختلف.  

و�� � منفصل �استخدام عنوان ب�-د إل�.'
و�� � ب�-د إل�.'

 Kلمة المرور ��

� المنظمة �مجرد أن يتم ºسل�مها ف�-ق التحقيق   •
&جب تخ�-ن الوثائق عl نحو آمن ��

نت (عl س�kل المثال، ال7ُسخ الورق�ة من الب�انات  �ال7س�ة للتوثيق الذي يت  عن اإلن.'
m
م �ع�دا

� تم جمعها كجزء من التحقيق أثناء المقا�الت). 
 أو التقار-ر أو األدلة ال)'
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̀_ق التحقيق:    الصدمة 6.3  ف

� &طرحها ف�-ق التحقيق، �ال7س�ة 
&مكن أن تؤدي األسئلة ال)'

  ، �N7والتحرش الج � ��لحوادث االستغالل واالنتهاك الج7سي
Pالناج�ة للتج�Wة.  � QRالناPجاع الضح�ة  إV اس.'

� إجراء المقا�الت مع   •
ة �� Q.الخ �Nyاخت�ار المحقق الرئ �&جب أن تتضمن معاي.

Pالناج�ات من االستغالل واال  � ��� واألطفال. الناجN7والتحرش الج � �� نتهاك الج7سي

•   �Nالصحة العقل�ة لتقد&م الدعم النف �
�� �

، أو أخصا�³ �Nأو معالج نف ، �Nاستعن �طب�ب نف
، إذا لزم األمر.   �nواالجتما 

� عند إجراء المقا�الت مع   •nتأ�د من مراعاة اعت�ارات الن\ع االجتما
� س�kل المثال تجري اإلناث المقا�الت مع الضحا&ا  lالناج�ات، فعP � ��الضحا&اPالناج

 اإلناثPالناج�ات، والعكس �العكس.  

الناجية ألي سبب في عدم وجود نوع اجتماعي معين أثناء المقابلة، /الناجي/إذا رغبت الضحية •

 .الناجية/الناجي/فيجب احترام رغبات الضحية

 

 . الخاتمة 4

 الطرق الممكنة إلدارة المخاطر أو التخف�ف منها  س�ب المخاطر  مجال المخاطر  الرقم

: عل�ك تحد4د إجراءات 0شأن المخاطر ل,ل حالة   ملحوظة: هذە أمثلة فحسب. س<تع>;
 محددة وتحقيق محدد. 

 الثأر واالنتقام 1.4

 

  : �
:Uالجا 

قد يحاول االنتقام من الضحية أو إيذائها، خاصة عندما   •
سلطوي، أو اجتماعي، أو (تتمتع بنفوذ كبير /يتمتع

 .في المجتمع المحلي) اقتصادي

يمكن للجاني أيضاً أن يحّرض الزمالء اآلخرين أو أفراد   •
الناجية أو  /الناجي/المجتمع المحلي على االنتقام من الضحية

 .نبذها/نبذه

الناجية بالنتيجة عندما ينتهي التحقيق ويثبت االدعاء ضد الجاني  /الناجي/يلزم إبالغ الضحية •

 . ويلزم اتخاذ إجراءات تأديبية

الناجية حتى يهدأ /الناجي /يجب وضع خطة واتخاذ تدابير ممكنة لضمان سالمة الضحية •

 . الوضع

ويجب تقييم الحوادث على  . الناجيات/الناجين/كن على بيّنة بأنه ال ينتقم جميع الجناة من الضحايا •

 .أساس كل حالة على حدة
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وينبغي توجيه تحذير إلى جميع الموظفين، بمن فيهم الزمالء الذين يثبت أنهم ينتقمون من   •
 .الجاني، بشأن عواقب هذه األفعال 

لمجتمع عندما يقوم أفراد المجتمع المحلي باالنتقام، عّين مجموعة من الموظفين للذهاب إلى ا •
المحلي للتباحث مع األطراف المعنية الرئيسية حول األساس المنطقي وراء اإلجراء المتخذ 

، فعلى سبيل المثال، يمكنك إخبار ممثلي المجتمع  )دون إعطاء تفاصيل محددة(ضد الجاني 

المحلي بأنه قد حدث خرق إلحدى السياسات األساسية للمنظمة وجب معه اتخاذ إجراء ضد  
 .الجاني

المسؤول�ة   
 التنظ�م�ة  

 الجاني: 

يمكن أن يؤدي االدعاء المثبت الذي يترتب عليه إنهاء عقد  
عمل الجاني إلى جعله موظفاً ساخطاً يمكنه أن يقاضي المنظمة 

 .بداعي اإلنهاء غير المشروع لعقد عمله

 . إليها في المستقبليجب توثيق جميع الوثائق الناتجة عن إجراءات إدارة الحالة بعناية للرجوع  •

لتبرير نتائج التحقيق  ) مادية أو شفهية(يجب إثبات جميع االدعاءات المثبتة بأدلة موثقة  •

 . واإلجراءات التأديبية الالحقة المتخذة
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