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 شكر وتقدیر
 

) والمجموعة المعنیة بالمساواة بین الجنسین، GGITRأعدَّ مذكرة الممارسات الجیدة ھذه فریق من قطاع الممارسات العالمیة للنقل (
)، ودیانا أرانغو (أخصائیة أولى لشؤون المساواة بین الجنسین، GTDDRوالذي ضمَّ كالً من كریستوفر بینیت (كبیر أخصائیي النقل، 

GTGDR ،ونورا فایسكوبف (أخصائیة في مجال النقل ،(GTDDR ،محللة في مجال النقل) وكیلي ھانمر ،(GTDDR وذلك ،(
  ).GSUSDغیل (مدیر،  ) ومانیندرGTGDR) وكارین غرون (مدیرة أولى، GGITRتحت توجیھ فرانز دریس غروس (مدیر، 

 
)، ودیفیاني GSU07وشارك في تقدیم اإلسھامات الرئیسیة والدعم كل من: فیرینا فیبس (أخصائیة أولى في التنمیة االجتماعیة، 

)، وسوبھا التشمي رام (مساعدة للفریق، GGOOSماھرت (مسؤول برامج أول،  )، ومایكلGTDDRدیكسیت (استشاریة، 
EACNF ،وقیس حمد (مستشار عملیات ،(OPSES ،مستشارة إقلیمیة لإلجراءات الوقائیة) وناتالي مونزبرغ ،(OPSES ،(

لعنف القائم على نوع الجنس )، وأعضاء مجموعة العمل المعنیة بالتصدي لOPSPRوتسفالم غیبریسوس (كبیر أخصائیي المشتریات، 
(مدیرة القطاع) وجولي بابنارد (أخصائیة أولى في مجال النقل)، وكارال ال خكارفا، ومن بینھم كارال غونزالیس GTDDRبوحدة 

  دومینغیز غونزالیس (أخصائیة في شؤون المساواة بین الجنسین) وناتو كورشیتاشفیلي (أخصائیة في شؤون المساواة بین الجنسین).
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 االختصارات والكلمات المختصرة
CEMAC أفریقیا لوسط والنقدیة االقتصادیة المجموعة 

C - ESMP خطة المقاول لإلدارة البیئیة واالجتماعیة 
CMU وحدة اإلدارة القُطریة 
CoC مدونة قواعد السلوك 

DEVAW إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 
DV العنف المنزلي 

ESA التقییم البیئي واالجتماعي 
ESCP  االلتزام البیئي واالجتماعيخطة 

ESF إطار العمل البیئي واالجتماعي 
ESHS بالسالمة  والمتعلقة والصحیة واالجتماعیة الجوانب البیئیة 
ESMP خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 

ESS المعاییر البیئیة واالجتماعیة 
FSV العنف األسري والجنسي 
FSW مشتغلة بالجنس   
GBV  القائم على نوع الجنس (العنف ضد المرأة بشكل خاص)العنف 
GCT فریق الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس 
GPN مذكرة الممارسات الجیدة 
GRM آلیة معالجة المظالم 

HIV/AIDS فیروس ومرض اإلیدز  
IA ھیئة إدارة التنفیذ 

ICB المناقصات التنافسیة الدولیة 
IPF  مشروعات االستثمارتمویل  
IPV عنف الشریك الحمیم 
ISR تقریر عن حالة التنفیذ 
IVA وكیل التحقق المستقل 

M&E الرصد والتقییم 
NCB المناقصات التنافسیة الوطنیة 
NGO منظمة غیر حكومیة 
OHS الصحة والسالمة المھنیة 
PCN مذكرة تصور المشروع 
PMU  إلیھا غالباً بوحدة تنفیذ المشروع)وحدة إدارة المشروع (یُشار 
QER استعراض تعزیز الجودة 
SBD للمناقصات القیاسیة والشروط المواصفات كراسة 
SEA االستغالل واإلیذاء الجنسیان 

SH التحرش الجنسي 
SEP خطة مشاركة أصحاب المصلحة  
SIRT  دلیل اإلجراءات الوقائیة لالستجابة للحوادث 
SPD  للمناقصات) القیاسیة والشروط المواصفات التوریدات الموحدة (یُشار إلیھا أیضاً بكراسةوثیقة 
STI  ً   العدوى المنقولة جنسیا

TOR المھام واالختصاصات 
TPM جھة رصد خارجیة للعنف القائم على نوع الجنس 

UN األمم المتحدة  
UNICEF الطفولة (الیونیسف) المتحدة لرعایة األمم صندوق 

VAC العنف ضد األطفال 
VAWG العنف ضد النساء والفتیات 

WHO منظمة الصحة العالمیة  
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 المصطلحات الرئیسیة وتعریفاتھا
العنف ضد النساء 

 والفتیات
)Violence 

against women 
and girls( 

، تم تعریف العنف ضد النساء والفتیات بأنھ أي فعل 1993الصادر عام  القضاء على العنف ضد المرأةإلعالن األمم المتحدة بشأن وفقاً 
ح أن یترتب علیھ، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة  أو عنیف تدفع إلیھ عصبیة الجنس ویترتب علیھ، أو یُرجَّ

 ھذ القبیل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصةالنفسیة، بما في ذلك التھدید بأفعال من 
 ).1(المادة 

 
 ویُفھم العنف ضد النساء والفتیات على أنھ یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:

 
والتعدي الجنسي على أطفال األسرة العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار األسرة، بما في ذلك الضرب،  •

اإلناث، والعنف المتصل بالمھر، واغتصاب الزوجة، وختان اإلناث وغیره من الممارسات التقلیدیة المؤذیة للمرأة، والعنف غیر 
 الزوجي، والعنف المرتبط باالستغالل؛

الغتصاب، والتعدي الجنسي، والمضایقة العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار المجتمع العام، بما في ذلك ا •
 الجنسیة والتخویف في مكان العمل وفي المؤسسات التعلیمیة وأي مكان آخر، واالتجار بالنساء وإجبارھن على البغاء؛

 ).2العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبھ الدولة أو تتغاضى عنھ، أینما وقع (المادة  •
 
أحد مظاھر عالقة القوة غیر المتكافئة تاریخیاً بین الرجال والنساء التي أدت إلى الھیمنة على النساء  مثل العنف ضد النساء والفتیاتی

 وممارسة التمییز ضدھن من قبل الرجال، وإلى منع النھوض بالمرأة نھوضاً كامالً.
العنف القائم على 

 نوع الجنس
)Gender-based 

violence( 

طلح شامل لكل فعل مؤٍذ یُرتكب ضد إرادة شخص ما ویعتمد على الفروق المحددة اجتماعیاً (أي لعنف القائم على نوع الجنس ھو مصا
وھو یشمل األفعال التي تتسبب في أضرار أو معاناة جسدیة أو جنسیة أو نفسیة، والتھدید بارتكاب مثل  نوع الجنس) بین الذكور واإلناث.

ویمكن أن تحدث ھذه األفعال في الحیاة العامة أو الخاصة (اللجنة الدائمة  ن الحریة.ھذه األفعال، واإلكراه، وغیره من أشكال الحرمان م
 ). وتتأثر النساء والفتیات أكثر من غیرھن بھذا النوع من العنف في مختلف أنحاء العالم.2015المشتركة بین الوكاالت 

 التحرش الجنسي
)Sexual 

harassment( 

 إقامة عالقة جنسیة، أو أي تصرف آخر لفظي أو جسدي ذي طبیعة جنسیة غیر مرغوب فیھ.ي عرض جنسي غیر مقبول، أو طلب أ
ویختلف التحرش الجنسي عن االستغالل واإلیذاء الجنسیین في أنھ یحدث بین األفراد/الموظفین العاملین في المشروع، ولیس بین الموظفین 

ً لكي تتضمن سیاسات الھیئات وتدریب الموظفین تعلیماٍت ویُعد التم والمستفیدین من المشروع أو المجتمعات المحلیة. ییز بینھما مھما
ض النساء والرجال كذلك للتحرش الجنسي. محددة عن اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن كل منھما.  ویمكن أن تتعرَّ

االستغالل واإلیذاء 
 Sexual( الجنسیان

Exploitation 
and Abuse( 

على سبیل المثال ال  -ستغالل حالة ضعف أو تفاوت في القوة أو ثقة ألغراض جنسیة، ویشمل ذلك ي استغالل فعلي أو شروع في اأ
ً بأنھ "التعدي  تحقیق أرباح نقدیة أو منفعة اجتماعیة أو سیاسیة من االستغالل الجنسي للغیر. -الحصر  ف اإلیذاء الجنسي أیضا ویُعرَّ

ض كل  كابھ، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غیر متكافئة أو إجباریة".الجسدي الفعلي ذو الطابع الجنسي أو التھدید بارت ویمكن أن یتعرَّ
ض  من النساء والفتیات والفتیان والرجال لالستغالل واإلیذاء الجنسیین. وفي سیاق المشروعات التي یساندھا البنك الدولي، قد یتعرَّ

 المتأثرة بھا لالستغالل واإلیذاء الجنسیین.المستفیدون من المشروعات أو أفراد من المجتمعات المحلیة 
زواج األطفال/الزواج 

  المبكر القسري
)Child/ Forced 

early Marriage( 

 وزواج األطفال ھو زواج رسمي  الزواج القسري ھو زواج الفرد ضد إرادتھ.
بلوغ ھذا السن، فإن المعاییر الدولیة لحقوق أو ارتباط غیر رسمي قبل بلوغ سن الثامنة عشر. ورغم أن بعض البلدان تجیز الزواج قبل 

ولھذا، یُعد  اإلنسان تصّنِف ھذه الحاالت ضمن زواج األطفال، وذلك لعدم قدرة من ھم دون الثامنة عشر على إعطاء موافقة مستنیرة.
تباطات (اللجنة الدائمة المشتركة ألن األطفال غیر مؤھلین قانوناً للموافقة على مثل ھذه االرزواج األطفال أحد أشكال الزواج القسري 

 ).2015بین الوكاالت 
  االتجار بالبشر

)Human 
Trafficking( 

جنید أو نقل أو تحویل أو إیواء أو استالم األشخاص باستخدام القوة أو التھدید باستخدامھا أو غیرھا من أشكال القسر أو االختطاف أو ت
أو استغالل موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ  االحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة

ویشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل الغیر بأعمال الدعارة أو سائر أشكال االستغالل  سیطرة على شخص آخر ألغراض االستغالل.
. 2000لشبیھة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء (األمم المتحدة الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو االسترقاق أو الممارسات ا

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال).
ز  النھج الذي یرّكِ

 على الضحایا
)Survivor 

Centred 
Approach( 

في تعاملھم مع الضحایا  -بغض النظر عن دورھم  -مختصین ستند ھذا النھج إلى مجموعة من المبادئ والمھارات المصممة لتوجیھ الی
ضوا لعنف جنسي أو غیره من أشكال العنف. ویھدف  (غالبیتھم من النساء والفتیات، لكنھم یشملون أیضاً بعض الرجال والفتیان) الذین تعرَّ

تم فیھا معاملتھم بكرامة واحترام. ویساعد ھذا النھج ھذا النھج إلى تھیئة بیئة داعمة تُحترم فیھا حقوق الضحایا وتُعطى لھا األولویة، وت
على تشجیع تعافي الضحایا وتمكینھم من تحدید احتیاجاتھم ورغباتھم والتعبیر عنھا، وكذلك تعزیز قدرتھم على اتخاذ القرارات بشأن 

 اإلجراءات التدخلیة الممكنة. 
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 مقدمة .1
یمكن ألي بلد أو مجتمع محلي أو اقتصاد أن یحقق إمكاناتھ أو یتصدى لتحدیات القرن الحادي والعشرین بدون المشاركة ترى مجموعة البنك الدولي أنھ ال  .1

وتلتزم المجموعة بسد الفجوات بین الذكور واإلناث على مستوى العالم من أجل إحداث تأثیر دائم  الكاملة والمتساویة للنساء والرجال والفتیات والفتیان.
 1).2018مكافحة الفقر ودفع تحقیق نمو اقتصادي مستدام یعود بالنفع على الجمیع (البنك الدولي، في 

ضت  .2 (منظمة الصحة العالمیة القریب  % من النساء على مستوى العالم إما لعنف جنسي من غیر الشریك أو عنف جسدي و/أو جنسي من الشریك35تعرَّ
إلى تفاقم خطر وقوع ھذا النوع من العنف في  3ویمكن أن تؤدي األشغال المدنیة الكبرى 2ى نوع الجنس.)، وكالھما من أشكال العنف القائم عل2013

 األماكن العامة والخاصة على ید مجموعة من الجناة وبعدة طرق، على سبیل المثال:

بل وزیادة خطر االتجار بالنساء ألغراض  -قد تؤدي المشروعات التي یتم فیھا تدفق أعداد كبیرة من العمالة إلى زیادة الطلب على الدعارة  •
أو خطر الزواج المبكر القسري في مجتمع یُنظر فیھ إلى الزواج من موظف على أنھ أفضل طریقة للعیش بالنسبة للفتیات  -تشغیلھن بالدعارة 

امالت القائمة على المقایضة بالجنس. المراھقات. عالوة على ذلك، یمكن أن یؤدي ارتفاع أجور العمالة في المجتمع المحلي إلى زیادة المع
  ویمكن أن یزید أیضاً خطر وقوع ممارسة الجنس بین العمالة والقُصر، حتى وإن لم یكن ذلك قائماً على المقایضة.

ت في دینامیكیات القوى بین أ • فراد تُحدث المشروعات تغییرات في المجتمعات المحلیة التي تعمل بھا ویمكن أن تتسبب في إحداث تحوالُّ
ویمكن أن تنشأ غیرة الذكور، وھي أحد الدوافع الرئیسیة للعنف القائم على نوع الجنس، بسبب تدفق العمالة  المجتمع وداخل األسر المعیشیة.

فقط  ومن ثم، یمكن أن تُرتكب سلوكیات مسیئة لیس في أحد المشروعات حین یُعتقد أن ھناك احتكاكاً بین العمال والنساء في المجتمع المحلي.
  المشروع.المتأثرین ببین موظفي المشروع ومن یعیشون في منطقة موقع المشروع وحولھا، بل أیضا داخل منازل 

ض النساء بشدة الرتكاب العنف بحقھن. -بسبب إعادة التوطین لتنفیذ األشغال المدنیة على سبیل المثال  -عند إعادة توزیع األراضي  •  قد تتعرَّ
  لدان التي تمنع فیھا النظم القانونیة النساء من امتالك األراضي.ویحدث ذلك خاصةً في الب

تكون فرص العمل محدودة بالنسبة للنساء والفتیات بسبب قلة خیارات النقل المالئمة. وعند خلق فرص عمل للنساء داخل المشروعات، فیجب  •
أن یجبر النساء والفتیات على استخدام طرق غیر آمنة وسیئة أن تدرك فرق العمل أن االنتقال إلى مكان العمل ومنھ في بعض البیئات یمكن 

ض للعنف عندما تقطع النساء مسافات طویلة للحصول على فرص العمل أو  اإلضاءة، أو وسائل نقل عامة غیر آمنة. ویزداد خطر التعرُّ
  یُجبَرن على االنتقال لیالً.

ي وضع نھج لتحدید مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسیین أُعّدِت مذكرة الممارسات الجیدة ھذه لمساعدة فرق العمل ف .3
ناًء على والتحرش الجنسي، التي یمكن أن تنشأ في تمویل مشروعات االستثمار التي تشتمل على عقود ألشغال مدنیة كبرى وتقدیم المشورة للمقترضین ب

وتستند ھذه المذكرة إلى خبرات البنك الدولي والممارسات الدولیة الجیدة في الصناعات، بما فیھا الخاصة  لمخاطر.ذلك بشأن أفضل السبل إلدارة مثل ھذه ا
ھة باألساس إلى فرق العمل التابعة للبنك الدولي، فإنھا تستھدف أیضاً المساھمة في إنشاء قاعدة معرفیة  بشركاء التنمیة اآلخرین. ورغم أن المذكرة موجَّ

 ول ھذا الموضوع.متنامیة ح

روعات الجدیدة رغم إصدار ھذه المذكرة في سیاق تطبیق "إطار العمل البیئي واالجتماعي" الجدید للبنك الدولي، فإنھا مصممة لمساندة فرق العمل في المش .4
جراءات الوقائیة الذي یسبق إطار العمل التي یجري إعدادھا في ظل ھذا اإلطار، وكذلك المشروعات التي قید اإلعداد أو التنفیذ حالیاً وتخضع إلطار اإل

 البیئي واالجتماعي. 

البیئیة واالجتماعیة تحدد المعاییر البیئیة واالجتماعیة إلطار العمل البیئي واالجتماعي المتطلبات للمقترضین فیما یتعلق بتحدید وتقییم المخاطر واآلثار  .5
ھذه المذكرة ممارسات جیدة لفرق العمل حول التصدي لمخاطر وآثار العنف القائم على نوع المرتبطة بالمشروعات التي یساندھا البنك الدولي. وتقدم 

 الجنس في ظل إطار العمل البیئي واالجتماعي، ومن بینھا المعاییر التالیة لھذا اإلطار وسیاسات اإلجراءات الوقائیة الصادرة قبلھ: 

 البیئیة واالجتماعیة واآلثار المترتبة علیھا؛تقییم وإدارة المخاطر  :1المعیار البیئي واالجتماعي  •

 العمالة وظروف العمل؛ :2المعیار البیئي واالجتماعي  •

 الصحة والسالمة المجتمعیة؛ :4المعیار البیئي واالجتماعي  •

 مشاركة أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات. :10المعیار البیئي واالجتماعي  •

توصیات  العمل معاً لمنع االستغالل واإلیذاء الجنسیین:" 2017للخبراء الخارجیین لعام  4مجموعة العمل المستقلة استرشدت ھذه المذكرة بتوصیات تقریر .6
"، كما تستند إلیھا (یُشار إلیھ فیما بعد بــ "تقریر مجموعة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس لعام لمشروعات البنك الدولي االستثماریة

                                                                 
1 http://www.worldbank.org/en/topic/gender 
ضن أكثر من یؤثر العنف القائم على نوع الجنس أیضاً على الرجال والفتیان واألقلیات الجنسیة أو من ال تتوافق ھویتھم الجنسیة مع نوع جنسھم. لكن  2 النساء والفتیات یتعرَّ

 میقة وطویلة األمد على صحتھن، واستقاللیتھن، وقدرتھن على التحصیل واإلنجاز، ورفاھتھن.غیرھن لھذا العنف طوال مراحل حیاتھن، مع وقوع آثار ع
لبنیة التحتیة الحضریة، إنشاء المدارس أو تشمل األشغال المدنیة الكبرى إنشاء مرافق البنیة التحتیة و/أو صیانتھا و/أو تحدیثھا (النقل، الطاقة، المیاه والصرف الصحي، الري وا 3

 ثل ھذه المشروعات.المستشفیات، إلخ) وأعمال اإلشراف والرقابة المرتبطة بذلك، وأنشطة المساعدة الفنیة المتعلقة بم
). العمل معاً لمنع االستغالل واإلیذاء الجنسیین: توصیات لمشروعات البنك الدولي االستثماریة (باللغة اإلنجلیزیة). تقریر مجموعة 2017غوبتا، غیتا راو وكاثرین سییرا ( 4

نك الدولي. العمل العالمیة المعنیة بالعنف القائم على نوع الجنس. واشنطن العاصمة، مجموعة الب
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تغالل وقدَّم ھذا التقریر إرشادات حول كیفیة تدعیم البنك الدولي ألنظمتھ لمنع ارتكاب العنف القائم على نوع الجنس والحد منھ، السیما االس ).2017
  واإلیذاء الجنسیین والتحرش الجنسي.

 :2017قائم على نوع الجنس لعام تسترشد ھذه المذكرة بعدة مبادئ رئیسیة واردة في تقریر مجموعة العمل المعنیة بالتصدي للعنف ال .7

ز  التركیز على الضحایا: • مراعاة االعتبارات المتعلقة بمنع ارتكاب العنف القائم على نوع الجنس والحد منھ والتصدي لھ من خالل منظور یرّكِ
قرارات بخصوص رعایتھم، وحمایة السریة فیما یتعلق بالضحایا واالعتراف بأنھم أصحاب الشأن الرئیسیون في اتخاذ ال 5على الضحایا،

 ومعاملتھم بسرعة وكرامة واحترام احتیاجاتھم ورغباتھم.

تبني نُھج تستند إلى تحلیل المخاطر تستھدف تحدید المخاطر الرئیسیة للعنف القائم على نوع الجنس واتخاذ تدابیر لمنع  التشدید على الوقایة: •
 الضرر أو الحد منھ.

القادة المحلیون، منظمات المجتمع المدني، المدافعون عن المساواة  -إشراك الشركاء من المجتمع المحلي  الموجودة:البناء على المعارف المحلیة  •
كمصادر لمعرفة المخاطر على المستوى المحلي، وعوامل وقائیة فعالة، وآلیات للمساندة طوال دورة حیاة  -بین الجنسین وحقوق األطفال 

 المشروع.

 البناء على البحوث والمعارف العالمیة المتاحة بشأن كیفیة التصدي للعنف القائم على نوع الجنس بفاعلیة. د:االستناد إلى الشواھ •

توفر اإلرشادات التشغیلیة الواردة في ھذه المذكرة األساس لوضع نَھج فعال إلدارة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس،  القدرة على التكیُّف: •
  الحد من المخاطر لالستجابة للمحركات الفریدة والسیاق في أي بیئة معیَّنة.وتكییف وتعدیل تدابیر 

ضمان اشتمال العملیات على آلیات للرصد وتلقي المالحظات التقییمیة بانتظام لتتبع مدى الفاعلیة وزیادة المعرفة  إتاحة مواصلة الرصد والتعلُّم: •
 منھ والتصدي لھ. داخلیاً باإلجراءات الناجحة في منع ھذا العنف والحد

 نطاق مذكرة الممارسات الجیدة
ت االستثمار تحدد ھذه المذكرة بعض الممارسات الجیدة لفرق العمل بشأن تحدید مخاطر العنف القائم على نوع الجنس وتقییمھا وإدارتھا في سیاق مشروعا .8

ھا مقاول، التي یمولھا البنك في أي قطاع للممارسات العالمیة والتي تشتمل على أشغال مدنی ف ھنا باألشغال المدنیة الكبیرة بما یكفي ألن ینفّذِ ة كبرى تُعرَّ
 ً من جانب  أي أنھا لیست مشروعات صغیرة النطاق مثل المشروعات االستثماریة للتنمیة المجتمعیة التي تنطوي في الغالب على إنشاءات تُنفَّذ ذاتیا

ز المذكرة ع لى منع العنف القائم على نوع الجنس من خالل إجراءات تدخلیة محددة تتعلق بتصمیم مرافق البنیة المجتمعات المحلیة المستفیدة. وال ترّكِ
 یات والفتیان).التحتیة (مثل عدم وجود ساحات للنقل العام جیدة اإلضاءة، وإنشاء مدارس بھا مراحیض یمكن قفلھا وموجودة في أماكن منفصلة بالنسبة للفت

الدلیل  اإللكتروني على بعض األمثلة على كیفیة منع ھذا العنف والتصدي لھ من خالل تصمیم المشروعات وتنفیذھا: ویمكن االطالع في ھذا المورد
  .المرجعي بشأن العنف ضد النساء والفتیات

ز ھذه المذكرة 1على نوع الجنس في الفئات العامة األربع المبیَّنة في الشكل " یمكن أن ترتبط األشغال المدنیة الكبرى بزیادة مخاطر العنف القائم .9 ". وترّكِ
االستغالل  -على اثنتین من الفئات األربع لمخاطر ھذا العنف التي یمكن أن تنشأ في ظل تمویل مشروعات االستثمار المشتملة على أشغال مدنیة كبرى 

 ).1الشكل ان العمل (انظر واإلیذاء الجنسیان والتحرش الجنسي في مك

 

                                                                 
-and-exploitation-sexual-prevent-to-together-9/Workinghttp://documents.worldbank.org/curated/en/48225150209575199

projects-investment-Bank-World-for-recommendations-abuse. 
ز على الضحایا. 5  انظر مسرد المصطلحات لالطالع على تعریف النھج الذي یرّكِ

http://www.vawgresourceguide.org/
http://www.vawgresourceguide.org/
http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-recommendations-for-World-Bank-investment-projects
http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-recommendations-for-World-Bank-investment-projects
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 مجاالت مخاطر العنف القائم على نوع الجنس: 1الشكل 

 

 ھیكل مذكرة الممارسات الجیدة

 ). 2تتمحور ھذه المذكرة حول ثالث خطوات رئیسیة تغطي اإلجراءات الالزم اتخاذھا أثناء إعداد المشروعات وتنفیذھا (انظر الشكل  .10

القائم على نوع الجنس، بما في ذلك تقییمات النواحي االجتماعیة والقدرات، وإدراج تدابیر للحد منھا في  أوالً، تحدید وتقییم مخاطر العنف •
واألمثل أن یتم القیام بذلك أثناء إعداد المشروع، مع إدراك أن تقییم مخاطر ھذا العنف عملیة متواصلة ویجب  مرحلة تصمیم المشروع.

  یمكن وقوع ھذا النوع من العنف في أي لحظة.إجراؤھا طوال دورة حیاة المشروع ألنھ 

نفیذ ثانیاً، معالجة المخاطر من خالل تحدید وتنفیذ تدابیر مالئمة للحد من مخاطر العنف القائم على نوع الجنس ورصدھا بصفة مستمرة أثناء ت •
  المشروع.

تتعلق بالمشروع أم ال، بما یضمن وضع آلیات فعالة  ثالثاً، االستجابة ألي حوادث للعنف القائم على نوع الجنس تم رصدھا، سواء كانت •
ه للرصد والتقییم تلبي متطلبات البنك الدولي الداخلیة بشأن اإلجراءات الوقائیة واإلبالغ عن حوادث ھذا العنف، وذلك لإلبالغ عن مثل ھذ

  الحوادث ورصد متابعتھا.

الموقع اإللكتروني تُستكَمل ھذه المذكرة بمواد مرجعیة لفرق العمل تشمل المھام واالختصاصات، وأمثلة لمدونات قواعد السلوك والتقییمات من بینھا  .11
 .محور التركیز الخاص بالعنف القائم على نوع الجنس لمجموعة

 

 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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 : تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس والتصدي لھا في تمویل مشروعات االستثمار التي تشتمل على أشغال مدنیة كبرى2الشكل  
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نوع الجنس في تمویل مشروعات االستثمار في البنیة االعتبارات المتعلقة بالعنف القائم على  .2
 التحتیة التي تشتمل على أشغال مدنیة كبرى

 تعریف العنف القائم على نوع الجنس 2-1
وھو یشمل األفعال  العنف القائم على نوع الجنس ھو مصطلح شامل لكل فعل مؤٍذ یُرتكب ضد إرادة شخص ما ویعتمد على الفروق المحددة اجتماعیاً. .12

حریة، سواء لتي تتسبب في أضرار أو معاناة جسدیة أو نفسیة أو جنسیة، والتھدید بارتكاب مثل ھذه األفعال، واإلكراه وغیره من أشكال الحرمان من الا
خذ أشكاالً متعددة، وتتأثر النساء والفتیات أكثر من غیرھن بھذا النوع من العنف في مختلف مراحل حیاتھن والذي یأ حدثت في الحیاة العامة أو الخاصة.

ویحدث ھذا العنف في المنزل، والشوارع، والمدارس، وأماكن العمل، والحقول الزراعیة، ومخیمات الالجئین؛  من بینھا اإلیذاء الجنسي والجسدي والنفسي.
  وخالل أوقات السلم وفي أوقات الصراعات واألزمات كذلك.

ویمثل سمة ُموِحدة  -الموجود في كل مجتمع بالعالم  - 6إلبراز التفاوت النظامي بین الذكور واإلناثیشیع استخدام مصطلح العنف القائم على نوع الجنس  .13
وھذا المصطلح مستقى من إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة  7وأساسیة لمعظم أشكال العنف المرتكبة بحق النساء والفتیات.

ف ھذا 1993الصادر عام  ح أن یترتب علیھ، أذى أو  والذي یعّرِ النوع من العنف بأنھ "أي فعل عنیف تدفع إلیھ عصبیة الجنس ویترتب علیھ، أو یُرجَّ
والتمییز على أساس نوع الجنس أو الھویة الجنسانیة لیس فقط سبباً للعدید من أشكال  معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة".

ا م على نوع الجنس، بل إنھ یسھم أیضاً في قبول ھذا النوع من العنف واستتاره على نطاق واسع، بحیث ال یُحاسب الجناة ویتم إثناء الضحایالعنف القائ
 عن التحدُّث عالنیةً والحصول على الدعم.

  تشمل مظاھر العنف القائم على نوع الجنس، على سبیل المثال ال الحصر: .14

  أو الركل، أو الضرب، أو استخدام األسلحة)؛ العنف الجسدي (مثل الصفع، •

  اإلساءة العاطفیة (مثل اإلذالل المنھجي، والسیطرة على السلوك، والمعاملة المھینة، واإلھانات، والتھدیدات)؛ •

  العنف الجنسي الذي یشمل أي شكل لالتصال الجنسي بدون تراٍض، بما في ذلك االغتصاب؛ •

  الفرد ضد إرادتھ ویحدث غالباً قبل بلوغ سن الثامنة عشر، ویُشار إلیھ أیضاً بزواج األطفال؛ الزواج المبكر/القسري، وھو زواج •

غیرھا  اإلساءة اقتصادیاً والحرمان من الموارد والخدمات والفرص (مثل تقیید إمكانیة الحصول على الموارد المالیة أو الصحیة أو التعلیمیة أو •
  أو إخضاعھ)؛من الموارد بغرض السیطرة على شخص ما 

  االتجار واالختطاف بغرض االستغالل؛ •

 الذي یرتكبھ شریك سابق أو حالي ویشمل مجموعة من األفعال العنیفة.القریب  عنف الشریك  •

ت القوة غیر الفھم ما إذا كان فعل عنیف ما یندرج ضمن أفعال العنف القائم على نوع الجنس، فیجب النظر فیما إذا كان ھذا الفعل یعكس و/أو یعزز عالق .15
 المتكافئة بین الذكور واإلناث.

ویختلف ذلك من بلد آلخر، ویمكن  تُعتبر أفعاالً إجرامیة في القوانین والسیاسات الوطنیة. -ولیس كلھا  -الكثیر من أشكال العنف القائم على نوع الجنس  .16
ل شیوع  أن یتفاوت التنفیذ الفعلي للقوانین والسیاسات تفاوتاً كبیراً. اإلفالت من العقاب عائقاً دائماً في البلدان المتقدمة والنامیة، ویمثل ضعف تنفیذ ویشّكِ

 القوانین تقریباً سمة عامة في البیئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

 العنف القائم على نوع الجنس والموافقة 2-2
شأ ھذا ھي أحد االعتبارات الرئیسیة في وقوع العنف القائم على نوع الجنس، السیما بالنسبة لالستغالل واإلیذاء الجنسیین والتحرش الجنسي. وین الموافقة .17

ثار والعواقب ویجب أن تكون الموافقة عن علم وبناًء على تقدیر وفھم واضحین للحقائق واآل النوع من العنف عند عدم إعطاء الموافقة طواعیةً وبحریة.
وإلعطاء موافقة مستنیرة، یجب أن تكون لدى الفرد المعني كافة الحقائق ذات الصلة في وقت إعطاء الموافقة وأن  المستقبلیة لما یتم فعلھ من تصرفات.

عدم اإلكراه علیھ (على سبیل  ویجب أیضا أن یكون الفرد على درایة بحقھ في رفض االنخراط في أي فعل و/أو یكون بمقدوره تقییم وفھم عواقب فعلھ.
وھناك حاالت قد یتعذر فیھا إعطاء الموافقة بسبب  المثال، العتبارات مالیة، أو باستخدام القوة، أو التھدید) وأن تكون لدیھ القدرة على ممارسة ھذا الحق.

 العاھات اإلدراكیة و/أو اإلعاقات الجسدیة أو الحسیة أو إعاقات النمو.

في ر قادرین على إعطاء موافقة مستنیرة ألنھم یفتقرون إلى القدرة و/أو الخبرة لتوقع اآلثار المترتبة على أفعالھم، وقد ال یدركون حقھم یُعتبر األطفال غی .18
اماً. ووفقاً ع 18أن األطفال ھم من تقل أعمارھم عن  8" من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل1وتعتبر المادة " الرفض أو ال یتم تمكینھم من ممارستھ.

                                                                 
ضاً على السحاقیات والمثلیین ومزدوجي المیول الجنسیة والمتحولین جنسیاً. وتسري تدابیر الحد من رغم أنھ یشیر عادةً إلى العنف الذي یرتكبھ الرجال ضد النساء، فإنھ یؤثر أی 6

 المخاطر المقترحة ھنا على جمیع المتضررین من العنف القائم على نوع الجنس.
نغو، دي، ومورتون، إم، وغیناري، إف، وكیبلیسوند، إس، وإلسبیرغ، یُستخدم مصطلح العنف القائم على نوع الجنس في الغالب كمرادف للعنف ضد النساء والفتیات. انظر أرا 7

تھا. واشنطن العاصمة: ). اإلجراءات التدخلیة لمنع العنف ضد النساء والفتیات وتقلیصھ: مراجعة منھجیة لالستعراضات. سلسلة بحوث صوت المرأة وتمثیلھا ومشارك2014إم. (
 البنك الدولي.

األعضاء في ة حقوق الطفل إلى تعھد الدول األطراف باتخاذ تدابیر محددة لحمایة الطفل من جمیع أشكال االستغالل واإلیذاء الجنسیین.  وجمیع الدول من اتفاقی 34تشیر المادة  8
 األمم المتحدة، باستثناء الوالیات المتحدة، أطراف في ھذه االتفاقیة.
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 9الصادرة بتاریخ  ST/SGB/2003/13لنشرة األمین العام لألمم المتحدة بشأن التدابیر الخاصة للحمایة من االستغالل الجنسي واالنتھاك الجنسي رقم 
ف األطفال بأنھم من تقل أعمارھم عن 2003أكتوبر/تشرین األول  مع أحد األطفال بغض النظر عاماً وتُحظر صراحةً ممارسة أي نشاط جنسي  18، یُعرَّ

واستُخدم ھذا التعریف أیضاً في تقریر مجموعة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على  ب). 2 - 3عن سن الرشد أو سن الرضا المقررة محلیاً (الفقرة 
حتى وإن كان القانون الوطني یحدد سناً  - ھم أي شخص دون سن الثامنة عشر 9ونتیجةً لذلك، یرى البنك الدولي أن األطفال .2017نوع الجنس لعام 

"، ینعكس ھذا التعریف في متطلبات مدونة قواعد السلوك الواردة 1وكما ھو مبیَّن في الملحق " وبالتالي ال یمكنھم إعطاء موافقة حرة وطوعیة. -أقل 
وبالتالي، فإن أي  فقتھ لتبریر استغالل األطفال وإیذائھم جنسیاً.وال یُحتج بسوء الفھم بشأن سن الطفل وموا في وثائق التوریدات الموحدة للبنك الدولي.

 10عاماً یُعد إیذاًء جنسیاً لألطفال، باستثناء حاالت الزواج السابق. 18نشاط جنسي مع أفراد تقل أعمارھم عن 

 العنف القائم على نوع الجنس واألطفال 2-3
وتشیر تقدیرات منظمة  مع أحدھم، مع األخذ بعین االعتبار أن الطفل ال یمكنھ إعطاء الموافقة.یشمل اإلیذاء الجنسي لألطفال أي شكل للعالقات الجنسیة  .19

ملیونا على مستوى العالم) تعرضن لالغتصاب  120عاما (حوالي  18% من الفتیات بمختلف أنحاء العالم ممن تقل أعمارھن عن 10الیونیسف إلى أن 
 ویشیر الفتیان أیضا إلى تعرضھم لإلیذاء الجنسي، لكن عادةً بمستویات أقل من الفتیات.  یھا.أو غیره من األفعال الجنسیة غیر المرغوب ف

األعراف القائمة على عدم  ھناك ارتباط كبیر بین العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد األطفال واللذین یشتركان في العوامل المؤدیة إلى ارتكابھما: .20
بینھما، وغیاب المؤسسات القادرة على االستجابة، وضعف العقوبات القانونیة واإلفالت من العقاب على ارتكاب العنف  المساواة بین الجنسین والتمییز

العنف لتسویتھا، ضد األطفال، والقبول الثقافي والقانوني ألنواع معیَّنة من ھذا العنف، وھیمنة الذكور داخل األسرة، والخالفات الزوجیة التي یُستخدم 
ض لھ في مرحلة  لكحول والمخدرات على نحو ضار.وتعاطي ا عالوة على ذلك، یكون االرتباط بین مشاھدة العنف في مرحلة الطفولة وارتكابھ أو التعرُّ

ض لھ في مرحلة الطفولة یؤدي إلى ارتفاع احتمال منع وقوعھ في مرحلة البلوغ وبالنسبة لألجیال المس  . تقبلیةالبلوغ قویاً لدرجة أن منع التعرُّ

ضوا للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، تدابیر محددة تختلف عن االستجابة للعنف القائم على نوع الج .21 نس في أمور تستلزم معالجة األطفال الذین تعرَّ
 11رئیسیة معینة وتقع خارج نطاق ھذه المذكرة.

 مرتكبو العنف القائم على نوع الجنس 2-4
عنف القائم على نوع الجنس من جانب أي أفراد لھم صلة باألشغال المدنیة الكبرى التي تُنفَّذ في إطار مشروع ألغراض ھذه المذكرة، یمكن أن یُرتكب ال .22

نفِّذون أنشطة یمولھ البنك، ومن بینھم عمال البناء وغیرھم من األفراد العاملین لدى المقاول، واالستشاریون الذین یشرفون على األشغال المدنیة أو ی
  أو الدراسات المتعلقة بھذه األشغال، أو أفراد األمن المعیَّنون لحمایة موقع إلجراء ھذه األشغال.المساعدة الفنیة 

محلیة التي قد تسھم في عند دراسة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس المرتبطة بتدفق العمالة، یُعد من المھم أیضا تقییم التغیُّرات في دینامیكیات القوة ال .23
نف الذي قد یرتكبھ العمال المحلیون أو شركاء النساء والفتیات المحلیات. وبالتالي، من المھم النظر بشكل عام إلى مجموعة األشخاص زیادة مخاطر الع

للحد من  المحتمل ارتكابھم لھذا العنف، إلى جانب المخاطر األخرى المتعلقة بالسیاق والمشروعات، لضمان اشتمال األخیرة على إستراتیجیات مالئمة
فعلى سبیل المثال، ال یكفي التركیز فقط على العمال غیر المحلیین الذین سیتم توظیفھم من خالل المشروع عند  مخاطر ارتكاب ھذا النوع من العنف.

د مجموعة متنوعة تحدید الجناة المحتملین. فخالل أنشطة التوعیة بالعنف القائم على نوع الجنس وتقدیم الخدمات، یجب اإلشارة إلى أن العنف یقع على ی
 من الجناة.

 العنف القائم على نوع الجنس وتدفق العمالة 2-5
من المصادر غالباً ما تحتاج المشروعات التي تشتمل على أشغال مدنیة كبرى إلى أید عاملة وما یرتبط بذلك من سلع وخدمات ال یمكن تلبیتھا بالكامل  .24

خارج منطقة المشروع (إما من بلدان أخرى أو مناطق أخرى داخل البلد)، وھو ما قد یزید من  وعندما یحدث ذلك، فقد یتم جلب العمالة من المحلیة.
  مخاطر العنف القائم على نوع الجنس.

على إرشادات [البنك الدولي] للموظفین عن تحدید وتقییم وإدارة مخاطر اآلثار االجتماعیة  2016مذكرة التوجیھیة بشأن تدفق العمالة لعام التحتوي  .25
مساعدة فرق العمل وتھدف ھذه المذكرة التوجیھیة إلى  والبیئیة السلبیة التي ترتبط بالتدفق المؤقت للعمالة في إطار مشروعات االستثمار التي یمولھا البنك.

طر واآلثار على مسح المشروعات لتحدید طبیعة المخاطر المتعلقة بتدفق العمالة كأساس لمساعدة المقترض على تصمیم التدابیر المالئمة للحد من المخا
درة االستیعابیة" للمجتمع المحلي على ) "الق2) حجم تدفق العمالة؛ و(1( ذات الصلة. واالعتباران الرئیسیان في توصیف مخاطر وآثار تدفق العمالة ھما:

فعلى سبیل المثال، سیكون لتدفق مائة عامل في منطقة حضریة كبیرة تأثیر صغیر بشكل عام، فیما سیُحدث تدفق العدد نفسھ في منطقة  احتواء ھذا التدفق.
أخرى (على سبیل المثال، العوامل الثقافیة، مدة تنفیذ األشغال) قد وھناك عوامل  ریفیة نائیة، أو منطقة تعیش بھا شعوب أصلیة ، تأثیراً كبیراً في العادة.

وتشكل مخاطر تدفق العمالة أحد العناصر الرئیسیة التي یجب مراعاتھا عند تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، السیما  تؤثر في تقییم المخاطر.
من المعلومات في المذكرة التوجیھیة بشأن تدفق العمالة لعام  االستغالل واإلیذاء الجنسیین والتحرش الجنسي. ویرد المزید

2016.  
                                                                 

" من اتفاقیة األمم 1كمرادف للفظ "القاصر"، وھو یشیر إلى أي شخص دون سن الثامنة عشر. ویتفق ذلك مع المادة "في مذكرة الممارسات الجیدة ھذه، یُستخَدم لفظ "الطفل"  9
 المتحدة لحقوق الطفل.

ان ھذا الزواج معترفاً بھ شر وكسن الرضا لھ آثار مھمة على العمال الموظفین في المشروعات التي یمولھا البنك الدولي. فإذا تزوج أحد العمال من شخص دون سن الثامنة ع 10
 ً ل سببا لعدم توظیف ھذا العامل. وفي أي حالة  من جانب سلطة عامة أو دینیة أو عرفیة ومتفقاً مع السن القانوني للزواج في البلد المعني، فإن الزواج من ھذا القاصر لن یشّكِ

ة جنسیة مع أي شخص دون سن الثامنة عشر. وإذا قام أحد العمال بذلك أثناء عملھ في أخرى بخالف ذلك، ستحُظر مدونات قواعد السلوك على العمال االنخراط في عالق
 المشروع، فستُطبَّق علیھ مجموعة من عقوبات العمل كما ھو مبیَّن في مدونة قواعد السلوك، وذلك بعد إجراء تحقیق كامل وعادل.

ضوا لإلیذاء الجنسي1(تشمل الموارد الخارجیة التي تغطي االستجابة للعنف ضد األطفال:  11 ) رعایة 2منظمة الصحة العالمیة؛ ( -) االستجابة لألطفال والمراھقین الذین تعرَّ
 : اإلستراتیجیات السبع لوضع حد للعنف ضد األطفال.INSPIRE) حزمة 3لجنة اإلنقاذ الدولیة والیونیسف؛ ( –األطفال الناجین من االعتداء الجنسي

http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-labor-influx.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-labor-influx.pdf
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 تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس والقدرة على االستجابة .3

 مقدمة 3-1
 

ض لھذا النوع من  عند تحدید المخاطر، من المھم إدراك أنھ ال یوجد دافع واحد للعنف القائم على نوع الجنس. .26 العنف في مستوى ویؤثر التعرُّ
وتحقیق الذات بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التحصیل العلمي، وآفاق العمل وكسب الرزق، والصحة  12الرفاھة واالستقاللیة

  البدنیة والعاطفیة، والمشاركة في األنشطة المدنیة.
وقد حددت البحوث العدید من عوامل الخطر  ات الدخل.غالبیة ضحایا ھذا النوع من العنف من النساء في جمیع الفئات االجتماعیة وفئ .27

وتشمل ھذه  المؤدیة إلى العنف القائم على نوع الجنس على مستویات األفراد، والعالقات، والمجتمع المحلي، والمؤسسات والسیاسات.
مل على النساء، واألعراف الثقافیة التي العوامل ھیمنة الذكور على اتخاذ القرارات األسریة وكسب الدخل، والسیاسات والقوانین التي تتحا

  تبرر أو تتغاضى عن استخدام العنف ضد النساء والفتیات كوسیلة لتسویة الخالفات أو التأدیب.
 )3شكل  الوارد أدناه لیمثل" (1، یستخدم الجدول "2017في تقریر مجموعة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس لعام  .28

لتحدید كیف یمكن أن یؤدي تمویل مشروعات االستثمار المشتملة على أشغال مدنیة كبرى إلى تفاقم المخاطر الحالیة  13ار البیئينموذج اإلط
ومن المھم للغایة تحدید وفھم عوامل الخطر المرتبطة بالمشروعات ومدى تفاعلھا مع  للعنف القائم على نوع الجنس أو خلق مخاطر جدیدة.

ونظرا لتغیر المخاطر مع مرور الوقت،  المتعلقة بالسیاق، وذلك لوضع تدابیر مالئمة للوقایة عند تصمیم المشروعات. عوامل الخطر األخرى
  فمن الضروري مواصلة رصدھا طوال دورة حیاة المشروع.

 

 

                                                                 
ض للعنف أو العقابعلى المستوى الفردي، تعني ھ 12 أو الشعور  ذه االستقاللیة القدرة على اتخاذ القرارات في الحیاة الشخصیة والعمل بناًء علیھا لتحقیق نتیجة مرجوة دون التعرُّ

 بالخوف.
مة الدلیل المرجعي بشأن 2017ام اإلطار البیئي لفھم العنف القائم على نوع الجنس وارد بالكامل في تقریر مجموعة العمل المعنیة بالتصدي لھذا العنف لع 13 ، وأیضا في مقّدِ

 العنف ضد النساء والفتیات.
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یمولھا البنك الدولي المشتملة على أشغال : عوامل الخطر التي یمكن أن تسھم في وقوع العنف القائم على نوع الجنس في المشروعات التي 3الشكل 
 مدنیة كبرى

 

یجب تقییم مخاطر  بالنسبة لجمیع مشروعات االستثمار التي یمولھا البنك الدولي والمشتملة على أشغال مدنیة كبرى والتي ھي قید اإلعداد والتنفیذ حالیاً، .29
وھناك آمران یجب أخذھما  حدید وتنفیذ تدابیر للحد من تلك المخاطر والتصدي لھا.العنف القائم على نوع الجنس التي قد تنطوي علیھا ھذه المشروعات وت

 بعین االعتبار:

 تقییم خطر تفاقم ھذا النوع من العنف على مستوى المجتمع المحلي؛ تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس: •

التصدي لھ، بما في ذلك إتاحة تقدیم الخدمات للضحایا بصورة آمنة تقییم القدرات المحلیة على منع ھذا النوع من العنف و تقییم القدرات: •
 وأخالقیة.

األول سیاق البلد و/أو  لتقییم ما یرتبط بالمشروعات من مخاطر تفاقم العنف القائم على نوع الجنس، ھناك أمران أساسیان یجب أخذھما بعین االعتبار: .30
ویلزم تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس طوال دورة حیاة  المحتملة التي قد ینشئھا المشروع. المنطقة التي ینفَّذ بھا المشروع، والثاني المخاطر

وعندما تكشف جھود  ).4الشكل  انظرالمشروع من خالل رصد الوضع، وتقییم مدى فاعلیة تدابیر الحد من المخاطر، والتكیُّف معھا بناًء على ذلك (
المخاطر المحددة و/أو وقوع حاالت فعلیة الرتكاب ھذا العنف، فإنھ سیتعیَّن على المشروعات تعدیل مستوى ھذه  الرصد المتواصلة حدوث تغییرات في

في  "تكاملویمكن االطالع على المزید من اإلرشادات المفیدة لمواصلة رصد مخاطر ھذا العنف تحت عالمة التبویب " المخاطر وإستراتیجیة الحد منھا.
 "الدلیل المرجعي بشأن العنف ضد النساء والفتیات" وفي كل موجز قطاعي مرفق.

 

 
 : دورة إدارة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس طوال عمر المشروع4الشكل 

 

من حیث حجم  المنخفضة أو المتوسطة أو الكبیرة أو المرتفعةیجب أن تكون النتیجة الرئیسیة لتقییمات المخاطر ھذه ھي تصنیف المشروع في الفئة  .31
ى مخاطر ویُقیَّم مستو وسیتم بعد ذلك إدراج ھذا التصنیف ضمن التصنیف العام للمخاطر االجتماعیة للمشروع. مخاطر العنف القائم على نوع الجنس.

ج بدورھا ضمن ھذا العنف في المشروع باستخدام أداة التقییم الخاصة بذلك. ویُدرج مستوى التقییم ضمن المخاطر االجتماعیة العامة للمشروع والتي تُدر
لعامة والتي بدورھا تتساوى على المخاطر البیئیة واالجتماعیة العامة المرتبطة بھ. وتكون ھذه المخاطر على األقل مساویة لمستوى المخاطر االجتماعیة ا

عامة في األقل مع مستوى مخاطر ھذا العنف في مشروع ما. وبعبارة أخرى، ال یمكن للمخاطر االجتماعیة العامة أو المخاطر البیئیة واالجتماعیة ال
) بناًء على تصنیف 4والرصد المالئمة (الفصل وبالتالي، یُوصى بتنفیذ تدابیر الحد  مشروع ما أن تقل عن مستوى مخاطر ھذا العنف في المشروع نفسھ.

 المخاطر ھذا.

 تقییم المخاطر 3-2
وبالنسبة لألول، فإن تقییم ھذه  یجب إجراء تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس من جانب البلد المتعامل مع البنك الدولي وفرق العمل التابعة لھ. .32

وأما بالنسبة لفریق العمل، فیجب إجراء تقییم  ة اإلعداد، السیما أثناء المشاورات مع المجتمع المحلي.المخاطر في مشروع ما یتم عادةً في إطار مرحل
  ویُوضَّح كال التقییمین بالتفصیل أدناه. المخاطر من خالل أداة البنك لتقییم مخاطر ھذا العنف.

ة تؤثر على طبیعة المخاطر والتدابیر المالئمة التي یمكن أن ینفذھا المشروع عند دراسة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، توجد "مناطق متأثرة" مختلف .33
  للحد منھا.

ویشمل ذلك المواقع الفعلیة التي تُنفَّذ بھا األشغال المدنیة باإلضافة إلى  ھو الموقع الذي یجري فیھ تنفیذ أنشطة المشروع. موقع المشروع •
  لمحاجر، إلخ.المناطق الملحقة مثل مواقع مخیمات العمال، ا

http://www.vawgresourceguide.org/integrate
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وتتجاوز ھذه المجتمعات الموقع  للمشروع تمثل بشكل عام المنطقة الجغرافیة األوسع نطاقا المحیطة بالمشروع. المجتمعات المحلیة المجاورة •
ض المجتمعات المجاورة لمخاطر ا المحدد الذي یجري بھ تنفیذ األشغال المدنیة لتشمل المناطق المحیطة األوسع نطاقاً. لعنف القائم على وتتعرَّ

  نوع الجنس، السیما عند كثرة تنقالت العمال.

لن تتأثر باإلجراءات التدخلیة المحددة في مشروع ما، لكنھا قد تستفید من خالل تدعیم  إقلیمیة ووطنیةتشمل المناطق المتأثرة أیضا مناطق  •
كن أن یساعد إجراء تقییم على المستوى اإلقلیمي و/أو ویم المؤسسات والجھود األخرى للتصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس.

ضون لھذا النوع من العنف في ذلك البلد والوقوف على نوع وحجم الع نف الوطني البلدان المتعاملة مع البنك وفرق العمل على إدراك من یتعرَّ
فعلى سبیل المثال، كلما قلت المساواة بین الجنسین وزاد العنف  .ومدى تقبُّلھ في المجتمعات المحلیة التي تُنفَّذ بھا المشروعات التي یمولھا البنك

ل ضد النساء والفتیات، كلما زاد احتمال أن یؤدي المشروع دون قصد إلى ترسیخ ھذه األوضاع ما لم یتم اإلقرار مسبقاً بھذه المخاطر والعم
 على الحد منھا.

 مدى انتشار العنف القائم على نوع الجنس على مستوى المشروع والمستوى الوطني كذلك.في معظم الحاالت، تتوافر بالفعل المعلومات الضروریة عن  .34
ویجب تجنُّب إجراء مسوح  ویجب أن تعتمد البلدان المتعاملة مع البنك وفرق العمل على الدراسات والبحوث المتاحة لالسترشاد بھا عند اتخاذ القرارات.

"، یجب توخي الحذر الشدید عند التفكیر في جمع معلومات 2وكما ھو مبیَّن في الملحق " ض تقییم المخاطر.أساسیة عن العنف القائم على نوع الجنس لغر
  ھذا النوع من العنف لغرض تقییم المخاطر.

یئات، قد تكون وفي مثل ھذه الب یجب دراسة البیئات الھشة والمتأثرة بالصراعات بعنایة عند تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس لمشروع ما. .35
ونتیجةً النعدام األمن والصراع، تكون الرعایة وخدمات الدعم المطلوبة محدودة  المجتمعات المحلیة مرت بتجارب مأساویة وربما تدمر النسیج االجتماعي.

اإلشراف على المشروعات في مثل  ویصعُب وقد تعاني المجتمعات المحلیة من غیاب األمن وتفشي اإلفالت من العقاب على ارتكاب الجرائم. في الغالب.
وقد یحتاج المقاولون إلى االستعانة ببعض أفراد الشرطة أو قوات لحفظ السالم أو أفراد  ھذه المناطق ویتطلب، في بعض الحاالت، ترتیبات أمنیة ُمعَززة.

ضائیة داخلیة خاصة بھا قد ال یتم إنفاذھا بشكل كاٍف أو ال عسكریین ألغراض أمنیة. وقد ال تخضع ھذه القوات للنظام القانوني الوطني، لكن لدیھا آلیات ق
ویمكن لمجموعة العوامل ھذه أن تؤدي إلى زیادة مخاطر وقوع ھذا النوع من العنف  تحظر ھذا العنف بشكل محدد، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسیین.

م الملحق " وتنفیذھا.بدرجة كبیرة، وبالتالي یجب مراعاتھا بعنایة أثناء إعداد المشروعات  " دراسة حالة تبیِّن كیف تم القیام بذلك في مشروع تسھیل 3ویقّدِ
 النقل والعبور بین بلدان الجماعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا في الكامیرون.

 أداة البنك الدولي لتقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس

عبر ییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسیین، والتي یمكن الوصول إلیھا أعدَّ البنك الدولي أداة لفرق العمل لتق .36
وتأخذ ھذه األداة بعین  شكالت ومخاطر العنف القائم على نوع الجنس في مناطق المشروعات.. وتساعد ھذه األداة فرق العمل على فھم م14اإلنترنت

حیث یُنفَّذ المشروع مثل أوضاع  15االعتبار التفاصیل الخاصة بكل مشروع على حدة مثل مستویات تدفق العمالة، وكذلك السیاق الخاص بالبلد المعني
ُمجاب علیھا مسبقاً، تعتمد األداة على ھذه المعلومات إلعطاء كل  13منھا وھناك  12شروع على سؤاالً سیجیب فریق الم 25ومن خالل  الصراع.

والھدف من ھذه األسئلة أن تكون مجرد نقطة بدایة، ولیس المقصود وضعھا  مشروع "درجة تقییمیة" للمخاطر بناًء على اإلجابات على ھذه األسئلة.
 كأسئلة شاملة.

" منخفضةتُعتبر " 12.25 - 0المشروعات التي تقع درجاتھا التقییمیة ضمن النطاق  :25ة للمخاطر على مقیاس من صفر إلى یتم حساب الدرجة التقییمی .37
" كبیرةفإنھا تكون " 18 - 16.25" المخاطر؛ أما المشروعات التي تُقیَّم ضمن النطاق متوسطةتكون " 16 - 12.5المخاطر، والتي تقع ضمن النطاق 

  " المخاطر.عالیة" 25 - 18.25تُعتبر تلك التي تُقیَّم ضمن النطاق المخاطر، فیما 

العنف في أداة تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس مصممة ألن یتم تطبیقھا في بدایة أي مشروع جدید. ومن المستحسن إدراج تصنیف مخاطر ھذا  .38
رة. وعلى أساس ما یتم جمعھ من معلومات إضافیة أثناء إعداد المشروع، یجب مذكرة تصور المشروع للنظر فیھ خالل اجتماع استعراض ھذه المذك

 تحدیث ھذه المخاطر حسب االقتضاء من أجل اجتماع استعراض تعزیز الجودة أو في اجتماع استعراض القرارات.

 تقترحھ ھذه األداة طالما اقتضت األوضاع المحلیة ذلك.كما ھو الحال مع أي أداة، قد توجد أوضاع یكون من الحكمة فیھا اعتماد فئة للمخاطر أعلى مما  .39
والغرض من ھذه األداة ھو المساعدة في وضع فریق العمل على  ولھذا، یجب التأكید على أن تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس أمر تقدیري.

لھم إلى فھم اآلثار التي قد یُحدثھا المشروع المقترح فیما یتعلق ب وسیتم رصد مدى فائدة ھذه األداة ودقتھا في تصنیف  ھذا النوع من العنف.مسار یوّصِ
 ".4وللمزید من المعلومات عن ھذه األداة، ارجع إلى الملحق " مخاطر وقوع ھذا العنف.

 تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس بقیادة البلدان المتعاملة مع البنك

 مشاركة أصحاب المصلحة

، تُعد مشاركة أصحاب المصلحة عملیة شاملة تُجرى على مدار دورة حیاة المشروع، وھي مھمة إلدارة 10المعیار البیئي واالجتماعي  كما ھو مبیَّن في .40
ویجب أن تضع المشروعات  في المجتمعات المحلیة المجاورة للمشروع مخاطره والمنافع التي یحققھا. 16ویجب أن یفھم أصحاب المصلحة مخاطره.

أصحاب المصلحة لیتم تنفیذھا طوال دورة حیاة المشروع الطالع المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة اآلخرین على ما یجري بھ، خطة لمشاركة 

                                                                 
14 http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx 
 تم بالفعل إدخال االعتبارات المتعلقة بالسیاق القُطري تلقائیاً وال تتطلب أي مدخالت إضافیة. 15
 لیة، والسلطات الوطنیة والمحلیة، والمشروعات المجاورة، والمنظمات غیر الحكومیة.سیختلف أصحاب المصلحة في المشروع تبعاً لتفاصیلھ. وقد یشملون المجتمعات المح 16

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx


  

10 
 

وبالنسبة للمشروعات كبیرة وعالیة المخاطر، فیُوصى بأن تتضمن ھذه الخطة  وإلتاحة مشاركة المجتمعات المتأثرة وتلقي مالحظاتھم التقییمیة باستمرار.
 ارات خاصة بالعنف القائم على نوع الجنس بشأن كیفیة إجراء المشاورات بصورة مالئمة (انظر أدناه).اعتب

ل التكنولوجیا استمرار التواصل والتحاور مع المجتمعات المحلیة، السیما لتتبع التصورات بشأن مخاطر العنف القائم على ن .41 وع الجنس یمكن أن تسّھِ
ف على المستجدات بشأن ھذا النوع من العنف، ویمكن أن تس المرتبطة بالمشروع. اعد التكنولوجیا أیضاً المجتمع المحلي في الحصول على الخدمات والتعرُّ

" لالطالع على مزید من المعلومات عن التكنولوجیا وكیف یجري استخدامھا حالیاً في بعض عملیات 8ارجع إلى الملحق " بما في ذلك إتاحة الخدمات.
  د مخاطر ھذا العنف.البنك الدولي لرص

اءات التدخلیة یجب االسترشاد بأصحاب المصلحة عند تحدید المخاطر المحلیة القائمة والمحتملة للعنف القائم على نوع الجنس، والتشاور معھم بشأن اإلجر .42
ضة للخطر والقیادات وإعطاء األولویة إلجراء مشاورات مع َمن یعملون مع المراھقات والمر المحتملة وتدابیر الحد من المخاطر، اھقین والفئات المعرَّ

 النسائیة للتمكُّن من فھم مخاطر واتجاھات وقوع ھذا النوع من العنف في المجتمع المحلي.

م ھیئة إدارة التنفیذ یجب أن ترصد فرق العمل بعنایة مدى فاعلیة وشمولیة المشاورات التي تُجرى مع المجتمعات المحلیة. .43 ھذه  17وبشكل عام، تنّظِ
 قد یكون من المشاورات بمساندة من أخصائیي اإلجراءات الوقائیة التابعین الستشاري اإلشراف؛ لكن إذا كانت احتیاجات المشروع كبیرة للغایة، فعندئذٍ 

ولیس فقط أثناء  ویجب أن تستمر ھذه المشاورات طوال دورة حیاة المشروع، األنجع االستعانة باستشاري مستقل لمساندة الھیئة في إجراء المشاورات.
  اإلعداد.

من الدلیل  األخالقیاتلفھم التوصیات األخالقیة والمتعلقة بالسالمة التي ینبغي مراعاتھا في المشاورات حول العنف القائم على نوع الجنس، انظر قسم  .44
ویجب أال تُطرح مطلقاً خالل المشاورات مع أصحاب المصلحة أسئلة مباشرة عن التجارب الفردیة مع ھذا  ت.المرجعي بشأن العنف ضد النساء والفتیا

ز المشاورات على فھم تجارب النساء والفتیات في المجتمعات المحلیة المتأثرة، بما في ذلك مستوى الرفاھة والشواغل  النوع من العنف. بل یجب أن ترّكِ
ب على القیام بمثل ھذه المشاورات ولدیھ  مة.المتعلقة بالصحة والسال وفي حالة إجراء أي مشاورات مع األطفال، فیتعیَّن إجراؤھا بواسطة شخص مدرَّ

وقبل البدء في إجراء المشاورات، یجب إعداد الِفرق بتزویدھا بمعلومات عمن یقدمون الخدمات للضحایا في المجتمع  فھم ودرایة بالثقافة والتقالید المحلیة.
ضھ للعنف إلى ھؤالء فوراً. ویمكن أن تحول مراعاة ھذه المبادئ األخالقیة والمتعلقة بالسالمة دون  المحلي، بحیث یمكن إحالة أي شخص یفصح عن تعرُّ

انظر المعیار البیئي التسبب في وقوع ضرر بدون قصد عند التشاور مع أفراد المجتمع المحلي. وفیما یلي االعتبارات الرئیسیة المتعلقة بعملیة التشاور (
  " لالطالع على مزید من التفاصیل):10واالجتماعي "

 تحدید المجتمعات المحلیة المجاورة للمشروع والتخطیط إلجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة على ھذا األساس. •

. ویجب إجراء المشاورات مع للمذكرة التوجیھیة بشأن المشاورات مع أصحاب المصلحة من أجل مشروعات االستثمارإجراء المشاورات وفقاً  •
یم المشروع والمسائل ذات المشروع معرفة صحیحة وتلقي مالحظاتھم التقییمیة بشأن تصمالمتأثرین بالمجتمعات المحلیة بحیث تتم معرفة 

  الصلة باإلجراءات الوقائیة.

بالغ التأكد من أن أنشطة التشاور توفر فرصاً لتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة بشأن المخاطر المتعلقة بالمشروع والتدابیر المقترحة لإل •
فقد یتطلب كل من ھؤالء طرقاً مختلفة إلتاحة  -ضة للخطر ومع التركیز بشكل خاص على النساء واألطفال والفئات األخرى المعرَّ  واالستجابة.

ة، یكون مساحة آمنة للمناقشة. ومع إدراك دینامیكیات القوة بین الجنسین والدینامیكیات االجتماعیة داخل المجتمع المحلي ومدى إعاقتھا للمشارك
وع لیشاركوا في المشاورات. ومن المھم أیضاً أن یكون أصحاب المشرالمتأثرین بمن المھم للغایة إتاحة المجال للنساء والرجال واألطفال 

 المصلحة على درایة بما یلي على األقل:

o الغرض من المشروع وطبیعتھ وحجمھ؛  

o مدة أنشطة المشروع المقترح؛ 

o المخاطر واآلثار المحتملة على المجتمعات المحلیة، والمتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس؛ 

 الة؛آثار تدفقات العم •

المخاطر البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة ومخاطر العنف القائم على نوع الجنس، السیما االستغالل  •
 واإلیذاء الجنسیین، التي قد ترتبط بالمشروع؛

في  السیاسة البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة لدى صاحب العمل (أي الحكومة) وفقاً لما ھو مطلوب •
 وثائق التوریدات الموحدة للبنك الدولي؛

 معاییر مدونة قواعد السلوك التي سیتم استخدامھا في المشروع (من وثائق التوریدات الموحدة على سبیل المثال)؛ •

م الخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس، وكیف یتم االتصال بھا، وما ھي  • من ھي الجھات المحلیة التي تقدَّ
مھا.خدمات   الدعم التي تقّدِ

o العملیة المقترحة لمشاركة أصحاب المصلحة وكیف یمكنھم تقدیم مالحظات تقییمیة بشأن المشروع؛ 

o .القنوات المتاحة لتقدیم الشكاوى من خالل آلیة معالجة المظالم وكیف ستتم معالجتھا 

                                                                 
در المعلومات األساسیة بشأن ھذا یجب أن تراعي البلدان المتعاملة مع البنك االستعانة بأخصائي معني بالعنف القائم على نوع الجنس إلجراء المشاورات والمقابالت مع مصا 17

 ن ذلك وضع منھجیة مالئمة وااللتزام بالمعاییر العالمیة األخالقیة والمتعلقة بالسالمة.النوع من العنف. وسیضم

http://www.vawgresourceguide.org/ethics
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1164107274725/Consultations-Note.pdf
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الوقائیة مع المنظمات المحلیة والمجموعات النسائیة والمنظمات غیر الحكومیة من المستحسن أیضاً أن تتشاور ھیئات إدارة التنفیذ واستشاري اإلجراءات  .45
  والمؤسسات متعددة األطراف ذات الصلة من أجل:

ألشد فھم أنواع العنف القائم على نوع الجنس الموجودة في المجتمع المحلي والتي قد تتفاقم بسبب المشروع، بما في ذلك تحدید فئات األفراد ا •
ضاً  للضرر، والمناطق التي یشتد فیھا شعور النساء والفتیات بعدم األمان، وكیفیة تعامل المجتمع المحلي حالیاً مع حوادث العنف القائم تعرُّ

 على نوع الجنس، ولماذا قد یؤدي المشروع إلى تفاقم وقوعھا.

 ألماكن الُمبلَّغ حالیاً عن وقوعھ فیھا؛رسم خریطة للخدمات واألماكن اآلمنة المتاحة لضحایا العنف القائم على نوع الجنس وا •

 تحدید تدابیر للحد من مخاطر المشروع؛ •

ضوا لھا. • 18خالل أنشطة تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، یجب عدم محاولة االتصال بالضحایا وسؤالھم عن الحوادث التي تعرَّ
17 FP 

 وثائق اإلجراءات الوقائیة

ثار البیئیة واالجتماعیة المحتملة في مرحلة مبكرة من إعداد المشروع ویمثل عادةً األداة الرئیسیة لتقییم مخاطر العنف اآل التقییم البیئي واالجتماعيیحدد  .46
یة واالجتماعیة القائم على نوع الجنس في مشروع بھ أشغال مدنیة كبرى. ویقوم المقترض بإجراء تقییم بیئي واجتماعي للمشروع من أجل تقییم مخاطره البیئ

ن وفي المناطق التي تُصنَّف على أنھا كبیرة وعالیة المخاطر وفقاً ألداة تقییم مخاطر ھذا العنف، فإن التقییم البیئي واالجتماعي یجب أ دورة حیاتھ. طوال
ئیاً معنیاً بھذا العنف لكي واألمثل أن یشمل االستشاریون الذین یقومون بھذا التقییم أخصا یولي اھتماماً خاصاً لتحدید مخاطر وقوع ھذا النوع من العنف.

 19یتسنى تقییم التحدیات المتعلقة بذلك بصورة صحیحة واقتراح تدابیر مالئمة للحد من ھذه المخاطر.

 العتبار:لكي ترصد التقییمات البیئیة واالجتماعیة السیاق االجتماعي واالقتصادي والثقافي وسیاق المخاطر بالنسبة للمرأة، فیجب أن تأخذ بعین ا .47

 اسات التشخیصیة/خطط العمل الوطنیة الحالیة بشأن المساواة بین الجنسین؛الدر •

20البیانات عن العنف الجسدي من الشریك/غیر الشریك ضد المرأة؛ •
19FP 

 البیانات و/أو المعلومات عن الممارسات الثقافیة تجاه المرأة (الزواج المبكر، الممارسات الجسدیة)؛ •

مي ا •  لخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس؛الخدمات الحالیة المتاحة من مقّدِ

م خد • مات أین توجد المراكز الصحیة وما ھي أنواع الخدمات المقدَّمة (على سبیل المثال، ما إذا كانت تعالج األمراض المنقولة جنسیاً، تقّدِ
ض والوسائلالصحة اإلنجابیة، تتوفَّر لدیھا مستلزمات مجموعات المساعدة لضحایا االغتصاب بما في ذلك ا  العاجلة لعقاقیر الوقائیة بعد التعرُّ

 الحمل، إلخ)؛ لمنع

تھن ما إذا كان بمقدور النساء الحصول بسھولة على ھذه الخدمات، وما إذا كن یواجھن قیوداً في االنتقال و/أو قیوداً اقتصادیة قد تعیق قدر •
 على الحصول علیھا؛

 التي تُجرى أثناء إعداد المشروع. المعلومات التي یتم الحصول علیھا من المشاورات •

الجتماعیة یمكن المساعدة في تحدید العالمات المھمة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمشروع، وذلك من خالل وضع منھجیة تقییم قویة لتقییم المخاطر ا .48
وائم بحریة، ومقارنة التصنیف، والجداول الزمنیة مثل المقابالت مع مصادر المعلومات األساسیة، والمالحظة، وإعداد الق -وتحلیلھا. وھناك أدوات 

 استُخدمت جمیعھا في مجال بحوث العنف القائم على نوع الجنس. -والتقویمات الموسمیة، وتحلیل التدفق السببي، والقصص ذات النھایات المفتوحة 
دلیل عملي للباحثین  بحث العنف ضد المرأة: " من الدلیل:9" وللمزید من المعلومات عن كیفیة تطبیق ھذه األدوات بصورة آمنة وأخالقیة، انظر الفصل

 21والناشطین.

ستعیِّن الطرق  خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیةمن الضروري أن یحدد التقییم البیئي واالجتماعي مخاطر العنف القائم على نوع الجنس تحدیداً كافیاً. لكن  .49
ویتم  المشروع من خالل تحدید تدابیر للحد منھا تشمل وضع خطة عمل للتصدي لھذا النوع من العنف.المحددة التي ستتم بھا معالجة ھذه المخاطر في 

ل جزءاً من عقد اإلنشاء، حیث یستخدم المقاول خطة اإلدارة البیئیة واالجتما عیة للمشروع في عادةً إدراج ھذه الخطة ضمن حزمة المناقصة وبالتالي تشّكِ
ویبیِّن ھذا الملحق دور خطة  ".5والتي ترد توصیات بشأنھا في الملحق " 22ارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول)إعداد خطة خاصة بھ (خطة اإلد

 اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول فیما یتعلق بھذا العنف.

                                                                 
. بحث العنف ضد المرأة: دلیل عملي للباحثین 2005) إلسبیرغ إم، وإل ھایس. 2) صفحة األخالقیات من الدلیل المرجعي بشأن العنف ضد النساء والفتیات؛ (1انظر: ( 18

. وضع المرأة أوالً: التوصیات األخالقیة وتوصیات 2001) منظمة الصحة العالمیة. 3ة، الوالیات المتحدة: منظمة الصحة العالمیة، منظمة باث؛ (والناشطین. واشنطن العاصم
والسالمة في بحث وتوثیق . توصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن األخالقیات 2007) منظمة الصحة العالمیة. 4السالمة بشأن البحوث حول العنف المنزلي ضد المرأة؛ (

 ورصد العنف الجنسي في حاالت الطوارئ. جنیف، سویسرا.
 على صفحة الویب لمجموعة محور التركیز الخاص بھذا النوع من العنف. أخصائیي العنف القائم على نوع الجنس المختبرینقائمة بیمكن االطالع على  19
البیانات عن أكثر من لجنسین. وتتوفَّر ھذه تُتاح ھذه البیانات في العدید من المسوح الدیموغرافیة والصحیة وتُلخَّص في إطار أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالمساواة بین ا 20

 بلداً. 90
). بحث العنف ضد المرأة: دلیل عملي للباحثین والناشطین. واشنطن العاصمة، 2005إحدى المنھجیات المالئمة الستخدامھا في تقییمات المخاطر: إلسبیرغ إم، وھایس إل ( 21

 الوالیات المتحدة: منظمة الصحة العالمیة، منظمة باث.
ن المقاولین من فھمھا وتنفیذھا. ل من األمثل إدراج بنود 22 كن نظراً ألن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة كجزء من مواصفات العقد ألن ذلك یضمن عرض المتطلبات بطریقة تمّكِ

 ذلك ال یتم القیام بھ عادةً بشكل فعال، فإن إدراج ھذه الخطة ضمن وثائق المناقصات یُعد النھج األكثر شیوعاً.

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/en/PracticeDocuments.aspx?RootFolder=%2Fgsg%2FSPS%2FDocuments%2FGender%2DBased%20Violence
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/en/PracticeDocuments.aspx?RootFolder=%2Fgsg%2FSPS%2FDocuments%2FGender%2DBased%20Violence
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/en/PracticeDocuments.aspx?RootFolder=%2Fgsg%2FSPS%2FDocuments%2FGender%2DBased%20Violence
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روع أول لبنة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، السیما مخاطر االستغالل واإلیذاء الجنسیین والتحرش تضع خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمش .50
 الجنسي، ویجب أن توفر إطارا شامال مالئما ألي تدابیر مقترحة للحد من ھذا العنف، السیما المقترحة في مذكرة الممارسات الجیدة ھذه.

خاطر العنف القائم على نوع الجنس على مستوى المشروع الجھود األخرى الجاریة لمنع ھذا النوع من العنف من الضروري أن تراعي تدابیر معالجة م .51
ویجب ربط إجراءات المشروع التدخلیة المعنیة بھذا العنف، حیثما أمكن، باألنشطة القائمة في  والتصدي لھ، وكیفیة استكمالھا/استخدامھا خالل المشروع.

مي الخدمات لضحایا ھذا النوع من العنف مثل العدالة/األمن، والدعم النفسي، وبرامج التمكین االقتصادي.قطاع الصحة وغیره من م   قّدِ

 خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس 3-3
 تحدد:" فعالة خطة عمللمعالجة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس في المشروع بشكل صحیح، فمن الضروري وضع " .52

 كیف سیضع المشروع البروتوكوالت واآللیات الالزمة لمعالجة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس موضع التنفیذ؛ •

 كیفیة التعامل مع أي حوادث للعنف القائم على نوع الجنس قد تقع. •
لیة المخاطر لكن األنشطة المحددة في ھذه الخطة یُوصى بإعداد خطة عمل للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المشروعات متوسطة وكبیرة وعا .53

ویتعیَّن التشدید على ضرورة  كلما ارتفعت المخاطر، كلما كانت ھناك حاجة أكبر إلى التصدي لھا من خالل خطة العمل ھذه. ستختلف تبعاً للمخاطر:
 الصناعیة. تصمیم عناصر ھذه الخطة وفقاً ألوضاع كل مشروع وتشریعات العمل المحلیة واالتفاقیات

طة ضمن تكون ھیئة إدارة التنفیذ مسؤولة عن ضمان إعداد خطة عمل مالئمة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المشروع. ویُدرج أساس ھذه الخ .54
م المقاول واالستشاریون، في إطار خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. الخاصة بھ، النھج المقترح بشأن كیفیة ویجب أن یقّدِ

" لالطالع على مثال 1تنفیذ ورصد خطة العمل ھذه بما في ذلك العقوبات المتفق علیھا إلطار المساءلة واالستجابة ومدونة قواعد السلوك (انظر الملحق "
  مفصَّل لخطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس).

ویشمل ذلك اعتبارات من  محددة للمشروع سیتم من خاللھا التصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس. ترتیباتلعمل على یجب أن تشتمل خطة ا .55
 بینھا:

 وك؛إستراتیجیة التوعیة التي تبیِّن كیفیة توعیة العمال والمجتمعات المحلیة بمخاطر ھذا العنف ومسؤولیات العمال بموجب مدونة قواعد السل •

مو ال •  خدمات الذین سیُحال إلیھم ضحایا من أعمال العنف القائم على نوع الجنس، والخدمات التي ستكون متاحة؛مقّدِ

م المشروع معلومات للموظفین والمجتمع المحلي عن كیفیة اإلبالغ عن حاالت مخالفة مدونة قواعد السلوك التي  :االدعاءإجراءات  • كیف سیقّدِ
 عھا إلى آلیة معالجة المظالم.تنطوي على ارتكاب عنف ضد المرأة ورف

  ، الذي سیتم وضع صیغتھ النھائیة بمساھمة المقاول، على األقل ما یلي:یجب أن یتضمن إطار المساءلة واالستجابة .56

مي الخدمات بقضایا العنف القائم على نوع الجنس، وداخلیاً لوضع إجراءات المساءلة عن الحاالت التي یج • ب أن إجراءات االدعاء إلبالغ مقّدِ
 تحدد متطلبات السریة للتعامل مع الحاالت؛

 إطار االستجابة الذي یتضمن: •

o آلیات لمحاسبة األشخاص الُمدَعى ارتكابھم لحاالت العنف ممن لھم صلة بالمشروع؛  

o إجراءات آلیة معالجة المظالم إلتاحة اإلفصاح عن حاالت العنف القائم على نوع الجنس؛ 

o لى خدمات الدعم المالئمة.مسار إلحالة الضحایا للحصول ع  

ومن الضروري تحدید ھذه اإلجراءات وتنفیذھا على  یحدد "إطار االستجابة" اإلجراءات التأدیبیة التي تُفَرض حال مخالفة العمال لمدونة قواعد السلوك. .57
ومن المھم  عدم تنفیذ مدونة قواعد السلوك بفاعلیة.نحو یتسق مع تشریعات العمل المحلیة واالتفاقیات الصناعیة الساریة، وإال فستكون ھناك مخاطر من 

ؤولیتھم مالحظة أنھ بالنسبة لكل حالة، تكون العقوبات التأدیبیة جزءاً من عملیة داخلیة یحددھا صاحب العمل بالكامل، وتخضع لسیطرة مدیریھ ومس
ومن المھم للغایة أن تتفق العقوبات المقترحة مع القانون  مع العامل.بصورة كاملة، وتُجرى وفقاً لتشریعات العمل الوطنیة الساریة وعقد العمل المبرم 
 المحلي ألنھا قد تحظر أنواعا معیَّنة من التدابیر التأدیبیة، من بینھا فصل الموظف.

الجنس لمنع مخاطر  یجب أن یقوم استشاري اإلشراف برصد ورفع تقاریر عن مدى فاعلیة تنفیذ خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع .58
ف على المزید عن رفع التقاریر في  وقوعھ المرتبطة بالمشروع والحد منھا. ": التقاریر 2الجدول "ویجب إعداد التقاریر على أساس شھري (تعرَّ

  ).المقترحة عن العنف القائم على نوع الجنس أثناء التنفیذ

 ى نوع الجنستقییم القدرة على االستجابة لحاالت العنف القائم عل 3-4
مي ھذه  إن القدرة على االستجابة لحاالت العنف القائم على نوع الجنس تتوقف على قدرة المشروع على توفیر خدمات آمنة وأخالقیة للضحایا. .59 فلمقّدِ

ع الجنس قد تنشأ، بل أیضا في الخدمات و/أو المنظمات المجتمعیة دور بالغ األھمیة لیس فقط لمساندة المشروع في معالجة أي حالة للعنف القائم على نو
  مساعدتھ على منع مثل ھذه الحاالت قبل وقوعھا.

م القسم  .60 مي الخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس والعمل معھم.6والملحق " 2 - 5یقّدِ وحسب االقتضاء، فعند  " توصیات حول كیفیة تحدید مقّدِ
مات وفقاً اختیار جھة ما لتقدیم ھذه الخدمات (المشروعات كبیرة وعالیة المخاطر)، یجب على فرق العمل التحقق من أن ھذه الجھة یمكنھا تقدیم الخد

U44Tوالتي من األمثل أن تشمل مساندة إدارة الحاالت، والخدمات الصحیة، والدعم النفسي  األدنى لحزمة الخدمات األساسیة للمعاییر الدولیة التي تعیِّن الحد

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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ویجب االھتمام بجودة تقدیم الخدمات كأحد  23واالجتماعي، والدعم الُشَرطي واألمن، وإتاحة الحصول على الخدمات القانونیة، والمأوى عند الحاجة.
مي الخدمات. م الخدمات  24االعتبارات الرئیسیة عند تحدید مقّدِ ولتعظیم إتاحة جمیع الخدمات المالئمة والمطلوبة ألحد الضحایا، یجب أن یكون بمقدور مقّدِ

مو الخدمات إحالتھ إلى غیره عند الحاجة لكي یتمكَّن من الحصول على مجموعة الخدمات التي س تضعھ على مسار التعافي. وفي غالبیة الحاالت، یوفر مقّدِ
ة إجراء اإلحاالت واحدة أو اثنتین من الخدمات، ولیس كل مجموعة الخدمات التي قد تكون مطلوبة لحالة أحد الضحایا. ویُشار غالباً إلى الوثائق بشأن كیفی

 بمسار اإلحالة.

  

                                                                 
 http://www.vawgresourceguide.org/overviewلمعلومات عن الخدمات التي یحتاج إلیھا ضحایا العنف القائم على نوع الجنس، انظر: للمزید من ا 23
health-in-care-violence-http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-یمكن االطالع على معاییر جودة الرعایة الطبیة على:  24

facilities/en/ :یمكن االطالع على معاییر الخدمات األخرى على-https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub
pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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 نوع الجنس التصدي لمخاطر العنف القائم على .4

 تدابیر الحد من مخاطر العنف القائم على نوع الجنس واالستجابة لھا 4-1
"، فإنھ سیتعیَّن علیھم النظر في 3بمجرد انتھاء فرق العمل من تقییم وتحدید مستوى مخاطر العنف القائم على نوع الجنس كما ھو مبیَّن في الفصل " .61

: اإلجراءات الموصى بھا للتصدي لمخاطر 1الجدول  ر ورصدھا طوال دورة حیاة المشروع. ویقدموضع سلسلة من تدابیر الحد للتصدي لھذه المخاط
ملخصا لإلجراءات المقترحة للحد من مخاطر ھذا العنف بناًء على مستوى ھذه المخاطر  "العنف القائم على نوع الجنس في تمویل مشروعات االستثمار

. فعلى سبیل " حسب المخاطر1یتفاوت مستوى الجھود المرتبطة بتدابیر الحد الواردة في الجدول "وعادةً ما  ومرحلة إعداد المشروع أو تنفیذه.
  المثال، قد یختلف تصمیم آلیة معالجة المخاطر تبعاً لمخاطر وقوع ھذا النوع من العنف.

  عداد حالیاً، وكذلك التي یبدأ إعدادھا بعد إصدار ھذه المذكرة.تُطبَّق تدابیر االستجابة الموصى بھا في ھذه المذكرة على المشروعات التي قید اإل .62

مي خدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس في بدا .63 یة تنفیذ بالنسبة للمشروعات التي ال تستخدم حصیلة أي قروض/اعتمادات/منح لالستعانة بمقّدِ
اللتزام البیئي واالجتماعي في حالة ظھور مخاطر لوقوع ھذا النوع من العنف المشروع، فإنھ یُوصى بأن یدرج المقترضون بنداً للتصعید في خطة ا

مي ھذه الخدمات (اإلضافیین) باستخدام حصیلة أي  خالل تنفیذ المشروع. وقد یلتزم المقترضون، على سبیل المثال، باالستعانة ببعض مقّدِ
 اً إضافیاً.قروض/اعتمادات/منح في حالة أن یتطلب وجود ھذا النوع من العنف دعم

ذ التوصیات وتُتاح نماذج للمھام واالختصاصات، وخطط العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وغیرھا من المواد الالزمة لمساندة تنفی .64
 http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspxعلى: 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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 25االستثماراإلجراءات الموصى بھا للتصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس في تمویل مشروعات : 1 الجدول
اإلجراء الالزم للتصدي لمخاطر العنف القائم على  المرحلة

 نوع الجنس
من المسؤول عن  توقیت اتخاذ اإلجراء

 تنفیذ اإلجراء
ما إذا كان اإلجراء موصى بھ أو مستحسناً حسب مستوى  اإلدارة المستمرة للمخاطر

 مخاطر العنف القائم على نوع الجنس
 عالیة كبیرة متوسطة منخفضة

دید
تح

ال
/

ییم
لتق

ا
 

بق
مس

ال
 

بأھمیة التصدي للعنف  توعیة ھیئة إدارة التنفیذ
القائم على نوع الجنس في المشروع، واآللیات التي 

 سیتم تنفیذھا.

 اإلعداد •
 التنفیذ •

سیقوم فریق العمل بالرصد  • فریق العمل •
وتقدیم إرشادات إضافیة عند 

 اللزوم.
    

سیتضمن تقییم التقییم االجتماعي للمشروع 
المخاطر الكامنة للعنف القائم على نوع الجنس 

واألوضاع االجتماعیة باستخدام أداة التقییم الخاصة 
بذلك، لالسترشاد وااللتزام بمراعاة اعتبارات 

السالمة واالعتبارات األخالقیة فیما یتعلق بجمع 
غي عدم جمع البیانات عن ھذا النوع من العنف. وینب

بیانات عن معدل االنتشار أو بیانات أساسیة في 
  إطار تقییمات المخاطر.

 اإلعداد •
التنفیذ (قبل بدء  •

 األشغال المدنیة).
إعداد مذكرة تصور  •

المشروع واستعراض 
تعزیز 

الجودة/استعراض 
القرارات (أداة تقییم 
مخاطر العنف القائم 

 على نوع الجنس).

ھیئة إدارة التنفیذ  •
بالنسبة للتقییم 

االجتماعي وخطة 
اإلدارة البیئیة 

 واالجتماعیة
المقاول بالنسبة 
لخطة اإلدارة 

البیئیة واالجتماعیة 
 الخاصة بھ

فریق العمل  •
بالنسبة ألداة تقییم 

مخاطر العنف 
القائم على نوع 

  - {} -الجنس 

مواصلة االستعراض أثناء  •
  بعثات مساندة التنفیذ

البیئیة تحدیث خطة اإلدارة  •
واالجتماعیة للمشروع وخطة 

اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 
الخاصة بالمقاول إذا تغیَّر 

  وضع المخاطر
    

الجھات الفاعلة المعنیة بمنع حاالت العنف  تحدید
القائم على نوع الجنس واالستجابة لھا في 

ویجب  26المجتمعات المحلیة المجاورة للمشروع.
مي الخدمات على  أن یشمل ذلك تقییماً لقدرات مقّدِ
ز على الضحایا، من بینھا  توفیر خدمات جیدة ترّكِ

إدارة حاالت العنف القائم على نوع الجنس، والعمل 
كمدافعین عن الضحایا، وتقدیم خدمات اإلحالة 

وربطھا بغیرھا من الخدمات التي ال تقدمھا نفس 
 المؤسسة.

 اإلعداد •
 التنفیذ •

تحدیث ھذا التحدید حسب  • ھیئة إدارة التنفیذ •
 االقتضاء

    

اإلشارة بدرجة كافیة إلى مخاطر العنف القائم على 
 أدوات اإلجراءات الوقائیةنوع الجنس في جمیع 

خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع (مثل 
وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة 

السیما في إطار التقییم البیئي  - بالمقاول)
وإدراج خریطة مخاطر العنف القائم  واالجتماعي.

 على نوع الجنس في ھذه األدوات.

 اإلعداد •
التنفیذ (قبل بدء  •

 األشغال المدنیة).

ھیئة إدارة التنفیذ  •
بالنسبة للتقییم 

االجتماعي وخطة 
اإلدارة البیئیة 

 واالجتماعیة
المقاول بالنسبة  •

 لخطة اإلدارة
البیئیة 

مواصلة االستعراض أثناء  •
  بعثات مساندة التنفیذ

تحدیث خطة اإلدارة البیئیة 
واالجتماعیة للمشروع وخطة 

اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 
الخاصة بالمقاول إذا تغیَّر 

  وضع المخاطر

    

                                                                 
= إجراءات ال یُحتاج إلیھا على  = إجراءات ینبغي مراعاة القیام بھا واعتمادھا عند االقتضاء بالنظر إلى طبیعة المشروع والمخاطر المرتبطة بھ؛  = إجراءات ُموَصى بھا بالنظر إلى مستوى المخاطر؛ في الجدول  25

 األرجح بالنظر إلى مستوى المخاطر.
 واالستجابة لھ على مستوى البلد وإطالع جمیع فرق المشروع على نتائجھا. من األمثل القیام بعملیة تحدید األطراف الفاعلة في مجال منع العنف القائم على نوع الجنس 26
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اإلجراء الالزم للتصدي لمخاطر العنف القائم على  المرحلة
 نوع الجنس

من المسؤول عن  توقیت اتخاذ اإلجراء
 تنفیذ اإلجراء

ما إذا كان اإلجراء موصى بھ أو مستحسناً حسب مستوى  اإلدارة المستمرة للمخاطر
 مخاطر العنف القائم على نوع الجنس

 عالیة كبیرة متوسطة منخفضة
واالجتماعیة 

 الخاصة بھ
خطة عمل معنیة بالتصدي للعنف القائم على وضع 
إطار المساءلة ، بما في ذلك الجنسنوع 

كجزء من خطة اإلدارة البیئیة  واالستجابة
وسیكون مطلوباً بیان استجابة  واالجتماعیة.

المقاول/االستشاري لھذه المتطلبات في خطة اإلدارة 
  البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول.

  اإلعداد •
التنفیذ (قبل بدء  •

 األشغال المدنیة)

مواصلة االستعراض أثناء  • فیذھیئة إدارة التن •
 التنفیذ

    

على منع حاالت  قدرة ھیئة إدارة التنفیذاستعراض 
العنف القائم على نوع الجنس واالستجابة لھا في 

  .إعداد اإلجراءات الوقائیةإطار 
 

 اإلعداد •
 التنفیذ •

مواصلة االستعراض أثناء  • فریق العمل •
  بعثات مساندة التنفیذ

اإلدارة البیئیة حدیث خطة ت
واالجتماعیة للمشروع إذا تغیَّر 

 وضع المخاطر.
    

یجب ، المشاورات مع أصحاب المصلحةفي إطار 
المشروع بمخاطر العنف القائم المتأثرین بتعریف 

 على نوع الجنس وأنشطة المشروع بشكل صحیح
لتلقي مالحظاتھم التقییمیة بشأن تصمیمھ والمسائل 

ویلزم أن تشمل  المتعلقة باإلجراءات الوقائیة.
المشاورات مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة 
(الزعماء السیاسیون أو الثقافیون أو الدینیون، وفرق 
الرعایة الصحیة، والمجالس المحلیة، واألخصائیون 

ائیة، والمجموعات االجتماعیون، والمنظمات النس
المعنیة باألطفال) ویجب أن تُجرى من البدایة 

  وتستمر طوال تنفیذ المشروع.

یجب أن تستمر  •
المشاورات طوال 

دورة حیاة المشروع، 
ولیس فقط أثناء 

 اإلعداد.

رصد تنفیذ خطة مشاركة  • ھیئة إدارة التنفیذ •
 أصحاب المصلحة.

مواصلة المشاورات، السیما  •
اإلدارة عند تحدیث خطة 

البیئیة واالجتماعیة الخاصة 
 بالمقاول.

 
 

 
 

 
 

 
 

، التي سیتم المصلحة أصحاب مشاركة خطةوضع 
تنفیذھا طوال دورة حیاة المشروع لمواصلة إطالع 

المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة اآلخرین 
على أنشطة المشروع، لمعالجة المشكالت المتعلقة 

 الجنس بشكل محدد.بالعنف القائم على نوع 

یجب أن تستمر  •
المشاورات طوال 

دورة حیاة المشروع، 
ولیس فقط أثناء 

 اإلعداد.

رصد تنفیذ خطة مشاركة  • ھیئة إدارة التنفیذ •
 أصحاب المصلحة.

مواصلة المشاورات، السیما  •
عند تحدیث خطة اإلدارة 

البیئیة واالجتماعیة الخاصة 
 بالمقاول.

 
 

 
 

 
 

 
 

مع إتاحة  آلیة فعالة لمعالجة المظالمالتأكد من توفُّر 
ویجب أن تكون لھذه  قنوات متعددة لرفع الشكاوى.

اآللیة إجراءات محددة بشأن العنف القائم على نوع 
الجنس، من بینھا اإلبالغ السري مع التوثیق اآلمن 
ض لھذا النوع من العنف.  واألخالقي لحاالت التعرُّ

نشاء آلیة موازیة بخالف آلیة وقد یتطلب األمر إ
معالجة المظالم الخاصة بالمشروع، وذلك في 

 األوضاع كبیرة وعالیة المخاطر.

قبل قیام المقاول 
  بالتعبئة

 

ھیئة إدارة التنفیذ، 
لكن بعد المناقشة 

واالتفاق مع فریق 
  العمل.

 

مواصلة الرصد ورفع التقاریر 
بشأن آلیة معالجة المظالم 

بالشكل  للتحقق من عملھا
  المقصود
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اإلجراء الالزم للتصدي لمخاطر العنف القائم على  المرحلة
 نوع الجنس

من المسؤول عن  توقیت اتخاذ اإلجراء
 تنفیذ اإلجراء

ما إذا كان اإلجراء موصى بھ أو مستحسناً حسب مستوى  اإلدارة المستمرة للمخاطر
 مخاطر العنف القائم على نوع الجنس

 عالیة كبیرة متوسطة منخفضة
اشتمال ھیئة إدارة التنفیذ على أخصائي ضمان 

لمساندة تنفیذ  معني بالعنف القائم على نوع الجنس
 المشروع.

 مواصلة رفع التقاریر ھیئة إدارة التنفیذ اإلعداد
    

 أخصائي اجتماعي/بیئي، وجود اإلشرافألغراض 
في فریق استشاري اإلشراف لدیھ مھارات خاصة 

بالعنف القائم على نوع الجنس لإلشراف على 
القضایا المتعلقة بذلك (على سبیل المثال، اإلشراف 

على توقیع مدونات قواعد السلوك، والتحقق من 
وضع آلیة فعالة لمعالجة المظالم، وإحالة الحاالت 

مي الخدمات للنفاذ من  عند الحاجة) والعمل مع مقّدِ
خالل تقدیم الخدمات إلى التوعیة بآلیة معالجة 

 المظالم.

خالل عملیة تقییم 
  المشتریات

 مواصلة رفع التقاریر  ھیئة إدارة التنفیذ

 
 

 
 

 
 

 
 

رصد خارجیة مستقلة/وكیل من خالل جھة  الرقابة
(منظمة مجتمع مدني، منظمة غیر  تحقق مستقل

حكومیة دولیة أو محلیة، شریك أكادیمي، شركة 
لدیھ موظفین ذوي خبرة بقضایا بالقطاع الخاص) 

لرصد تنفیذ خطة  العنف القائم على نوع الجنس
العمل المعنیة بذلك وضمان وفاء جمیع األطراف 

 بمسؤولیاتھم.

  ریرمواصلة رفع التقا ھیئة إدارة التنفیذ اإلعداد
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

لھیئة إدارة التنفیذ لتستعین  ضرورة توفیر التمویل
مي الخدمات لتسھیل إتاحة خدمات جیدة  ببعض مقّدِ

التوقیت وآمنة وسریة لضحایا العنف القائم على 
نوع الجنس (بما في ذلك تكالیف النقل ورسوم 

 التوثیق واإلقامة عند الحاجة).

 ھیئة إدارة التنفیذ التنفیذھیئة إدارة  اإلعداد

    

بالنسبة للمشروعات التي ال تستخدم حصیلة أي 
مي خدمات  قروض/اعتمادات/منح لالستعانة بمقّدِ

لضحایا العنف القائم على نوع الجنس في بدایة تنفیذ 
المشروع، تشجیع المقترضین على إدراج بند 

للتصعید في خطة االلتزام البیئي واالجتماعي في 
حالة ظھور مخاطر لوقوع ھذا النوع من العنف 

  خالل تنفیذ المشروع.

 فریق العمل فریق العمل اإلعداد

    

ات
رید

تو
ال

 

تحدید المتطلبات والتوقعات بشأن التصدي للعنف 
وثائق القائم على نوع الجنس تحدیداً واضحاً في 

 المناقصات

جانب فریق المراجعة من  ھیئة إدارة التنفیذ التوریدات
     العمل

بناًء على احتیاجات المشروع ووثائق التوریدات 
الموحدة للبنك وسیاسات ھیئة إدارة التنفیذ وأھدافھا، 

تحدید المتطلبات التي سیتم إدراجھا في وثائق 
مدونة لقواعد السلوك للتصدي المناقصات لوضع 

 .للعنف القائم على نوع الجنس

المراجعة من جانب فریق  التنفیذھیئة إدارة  التوریدات
 العمل
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اإلجراء الالزم للتصدي لمخاطر العنف القائم على  المرحلة
 نوع الجنس

من المسؤول عن  توقیت اتخاذ اإلجراء
 تنفیذ اإلجراء

ما إذا كان اإلجراء موصى بھ أو مستحسناً حسب مستوى  اإلدارة المستمرة للمخاطر
 مخاطر العنف القائم على نوع الجنس

 عالیة كبیرة متوسطة منخفضة
للتوریدات عبر المناقصات التنافسیة بالنسبة 
، مراعاة دمج متطلبات وثائق التوریدات الوطنیة

الموحدة للمناقصات التنافسیة الدولیة من أجل 
 التصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس.

التنفیذ مع المراجعة  ھیئة إدارة ھیئة إدارة التنفیذ التوریدات
 من جانب فریق العمل

    

یجب أن تحدد وثائق التوریدات بوضوح كیف سیتم 
دفع التكالیف المناسبة ألنشطة التصدي للعنف القائم 

ویمكن أن یتم ذلك، على  على نوع الجنس في العقد.
) بنود في 1( سبیل المثال، من خالل إدراج:

القائم على نوع  المقایسة ألنشطة التصدي للعنف
الجنس المحددة بوضوح (مثل إعداد الخطط ذات 

) مبالغ احتیاطیة محددة لألنشطة 2الصلة)، أو (
التي ال یمكن تحدیدھا مسبقاً (مثل تنفیذ 

مي  الخطة/الخطط ذات الصلة، واالستعانة بمقّدِ
 خدمات لضحایا ھذا النوع من العنف عند اللزوم)

لمراجعة من جانب فریق ا ھیئة إدارة التنفیذ التوریدات
 العمل

    

توضیح متطلبات مدونة قواعد السلوك الخاصة 
مي العطاءات وتحدیدھا لھم بوضوح قبل تقدیم  بمقّدِ

 العطاءات.

المراجعة من جانب فریق  ھیئة إدارة التنفیذ التوریدات
 العمل

 
 

 
 

 
 

 
 

تقییم عرض المقاول بشأن االستجابة للعنف القائم 
في خطة اإلدارة البیئیة  نوع الجنسعلى 

واالجتماعیة الخاصة بھ والتأكد، قبل إبرام العقد، 
من قدرتھ على تلبیة متطلبات المشروع بشأن 

  التصدي لھذا النوع من العنف

المراجعة من جانب فریق  ھیئة إدارة التنفیذ التوریدات
  العمل

 
 

 
 

 
 

 

فیذ
لتن

ا
 

واالجتماعیة الخاصة مراجعة خطة اإلدارة البیئیة 
للتحقق من احتوائھا على إجراءات مالئمة  بالمقاول

 للحد من المخاطر

المراجعة من جانب ھیئة إدارة  • ھیئة إدارة التنفیذ • التنفیذ •
 التنفیذ

المراجعة من جانب فریق  •
 العمل

    

مراجعة قیام آلیة معالجة المظالم بتلقي الشكاوى 
لضمان اتباع البروتوكوالت في الوقت  ومعالجتھا

المناسب وإحالة الشكاوى إلى آلیة منشأة لمراجعة 
الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس 

 ومعالجتھا.

 فریق العمل • التنفیذ •
 ھیئة إدارة التنفیذ •

 مواصلة رفع التقاریر •
  رصد الشكاوى وتسویتھا •

 
 

 
 

 
 

 

 السلوك وفھمھاالتوقیع على مدونات قواعد 
ضمان فھم متطلبات مدونات قواعد السلوك فھماً  •

 واضحاً من جانب الموقعین علیھا
التوقیع على مدونات قواعد السلوك من جانب جمیع  •

 َمن لھم تواجد مادي في موقع المشروع
تدریب موظفي المشروع على االلتزامات السلوكیة  •

 المنصوص علیھا في مدونات قواعد السلوك

البدء قبل قیام المقاول  •
بالتعبئة واالستمرار 

 أثناء التنفیذ

المقاول، 
االستشاري، ھیئة 

  إدارة التنفیذ

استعراض مخاطر العنف  •
القائم على نوع الجنس أثناء 

المشروع (على  اإلشراف على
سبیل المثال، استعراض 
منتصف المدة) لتقییم أي 
 تغییرات في ھذه المخاطر

رفع استشاري اإلشراف  •
لتقاریر تفید التوقیع على 
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اإلجراء الالزم للتصدي لمخاطر العنف القائم على  المرحلة
 نوع الجنس

من المسؤول عن  توقیت اتخاذ اإلجراء
 تنفیذ اإلجراء

ما إذا كان اإلجراء موصى بھ أو مستحسناً حسب مستوى  اإلدارة المستمرة للمخاطر
 مخاطر العنف القائم على نوع الجنس

 عالیة كبیرة متوسطة منخفضة
مدونات قواعد السلوك (بما في ذلك نشر  •

التوضیحات المرئیة) ومناقشتھا مع الموظفین 
 والمجتمعات المحلیة المحیطة.

مدونات قواعد السلوك 
واالنتھاء من تدریب العمال 

وفھمھم لما علیھم من 
 27التزاماتھم.

رصد آلیة معالجة المظالم  •
لمتابعة الشكاوى المتعلقة 

 لعنف القائم على نوع الجنسبا
المناقشة في المشاورات  •

  العامة
تدریب عمال المشروع وأفراد المجتمع المحلي على 

التصدي لالستغالل واإلیذاء الجنسیین والتحرش 
 الجنسي.

ھیئة إدارة التنفیذ،  • التنفیذ •
المقاولون، 

 االستشاریون

 مواصلة رفع التقاریر •

    
م  رصد وتقییمإجراء عملیات  منتظمة لمدى التقدُّ

المحرز في أنشطة التصدي للعنف القائم على نوع 
الجنس، بما في ذلك إعادة تقییم المخاطر عند 

 االقتضاء.

ھیئة إدارة التنفیذ،  • التنفیذ •
المقاولون، 

 االستشاریون

 رصد آلیة معالجة المظالم •
 مواصلة رفع التقاریر •

    

لتقلیص  على مستوى المشروعمالئمة  أنشطةتنفیذ 
مخاطر العنف القائم على نوع الجنس قبل بدء 

 األشغال المدنیة مثل:
توفیر منشآت منفصلة وآمنة وسھل الوصول إلیھا  •

یجب أن توجد  للنساء والرجال العاملین في الموقع.
غرف تبدیل المالبس و/أو المراحیض في أماكن 

وفُّر إمكانیة غلقھا من منفصلة وجیدة اإلضاءة مع ت
 الداخل.

 عرض الفتات تسُھل رؤیتھا حول موقع المشروع •
(إن أمكن) تبیِّن للعمال والمجتمع المحلي أن ھذا 

الموقع منطقة محظور فیھا العنف القائم على نوع 
  الجنس.

حسب االقتضاء، یجب أن تكون الساحات العامة  •
  - {} - حول أراضي المشروع مضاءة جیداً.

المقاول/استشاري   بدء األشغالقبل  •
 اإلشراف

 فریق العمل •

 مواصلة رفع التقاریر •
االستعراض أثناء بعثات  •

 مساندة التنفیذ

    

 
 
 

                                                                 
 وا بالتوقیع على مدونة قواعد السلوك وتم تدریبھم.یجب أن تؤكد التقاریر الشھریة الستشاري اإلشراف على األشغال المدنیة أن جمیع األشخاص الذین لھم تواجد مادي في موقع المشروع قد قام 27
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 التصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس من خالل إجراءات التوریدات 4-2
نوع الجنس في إجراءات التوریدات آلیةً بالغة األھمیة لضمان تحقیق المساءلة القانونیة للتصدي یُعد دمج متطلبات التصدي للعنف القائم على  .65

وقد أدت التعدیالت التي أُدِخلت مؤخراً على متطلبات التوریدات الخاصة بالبنك الدولي إلى تدعیم تدابیر  لھذا النوع من العنف في المشروعات.
وتوفر وثائق التوریدات والمناقصات الموحدة، التي یوافق المقترض على سریانھا  التي یمولھا البنك. التصدي لمخاطر ھذا العنف في العملیات

  على التوریدات التنافسیة الدولیة، األساس لضمان وفاء المقاولین واالستشاریین بالتزامات مجابھة ھذا النوع من العنف.

 وثائق المناقصات (التوریدات)

المناقصات بصورة كافیة نتائج أي تقییم بیئي واجتماعي ومتطلبات خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للتصدي لمخاطر من المھم أن تعكس وثائق  .66
صات العنف القائم على نوع الجنس والمخاطر البیئیة واالجتماعیة والمخاطر على الصحة والسالمة بصورة عامة. وتوفر وثائق التوریدات والمناق

قة باألشغال واستشاریي اإلشراف) إطار العمل وتحتوي على إیضاحات ومالحظات إلدراج بنود تتعلق بھذا النوع من العنف الموحدة للبنك (المتعل
  ضمن وثائق التوریدات، على سبیل المثال، من خالل إدراج مواصفات مالئمة في متطلبات صاحب العمل/المھام واالختصاصات.

لبات المشروع ذات الصلة بالعنف القائم على نوع الجنس بوضوح في وثائق المناقصات من من الضروري أن تضمن فرق العمل تحدید متط .67
 وتشمل االعتبارات الرئیسیة في ھذا الشأن: خالل المواصفات ومتطلبات صاحب العمل.

وع الجنس بالنظر إلى یُوصى بمراجعة وثیقة المناقصة التي سیتم استخدامھا للتأكد من معالجة المخاطر المحتملة للعنف القائم على ن •
 ویُعد ذلك مھماً خاصةً عند توقع أن: طبیعة المشروع.

o المشروع سیؤدي إلى تدفق أعداد كبیرة من العمالة؛ أو 

o  المناقصات التنافسیة الوطنیة سیتم استخدامھا مع أن وثائقھا ال تعالج مخاطر العنف القائم على نوع الجنس والمخاطر البیئیة
 28على الصحة والسالمة بصورة كافیة. واالجتماعیة والمخاطر

مو العطاءات مدونة لقواعد السلوك فقط، بل أیضاً خطة إلدارة تدفق  • م مقّدِ یُوصى بأن یُشترط في المشروعات عالیة المخاطر أال یقّدِ
 العمالة من أجل إدارة العمال في المشروع بشكل سلیم.

في العقد للتصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس بدرجة كافیة  یجب استخدام المواصفات (مثالیاً) و/أو الشروط الخاصة •
وتحسین األداء فیما یخص النواحي البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة بوجھ أعم. وتَِرد توجیھات حول كیفیة القیام 

 بالسالمة في التوریدات. النواحي البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة –بذلك في إرشادات التوریدات 

یجب أن تبیِّن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع ووثائق اإلجراءات الوقائیة األخرى مخاطر العنف القائم على نوع الجنس  •
ل أعم، بشكل كامل (بما في ذلك خطة العمل المعنیة بالتصدي لھ) والتوقعات البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة بشك

ویجب نسخ ذلك في المواصفات وفقاً للتوجیھات الواردة في إرشادات التوریدات  وأن تتضمن تدابیر مالئمة للحد من ھذه المخاطر.
 النواحي البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة في التوریدات. –

 - 4ط التعاقد الخاصة بوثیقة التوریدات الموحدة لألشغال البند كما ھو مبیَّن بمزید من التفصیل في وثیقة التوریدات الموحدة (شرو •
)، یجب أن تشتمل وثیقة المناقصة على اشتراط بأال یقوم المقاول بأي أشغال، بما في ذلك التعبئة و/أو أشغال ما قبل اإلنشاء، إال 1

 ماعیة والمخاطر واآلثار على الصحة والسالمة.إذا اقتنع المھندس بوضع تدابیر مالئمة للتصدي للمخاطر واآلثار البیئیة واالجت
وكحد أدنى، یجب على المقاول تطبیق إستراتیجیات اإلدارة وخطط التنفیذ ومدونة قواعد السلوك المقدَّمة ضمن العطاء والمتفق علیھا 

على  -مة في التوریدات النواحي البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسال–وتشتمل إرشادات التوریدات كجزء من العقد.
 توجیھات بشأن كیفیة القیام بذلك مع التوریدات التي ال تُستخدم فیھا وثائق التوریدات الموحدة.

یمھا، یجب إمعان النظر في كیفیة تناول التكالیف التي یتكبدھا المقاول لتنفیذ متطلبات التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في العطاء، وتقی .68
وأحد الخیارات التي ینبغي النظر فیھا ھو استخدام مبلغ احتیاطي یدفعھ  أن تكون میزانیة المشروع واقعیة بشأن ھذه التكالیف.ویجب  ودفعھا.

مي العطاءات سیكون  المقاولون لتغطیة التكالیف المعقولة لتنفیذ خطة العمل المعنیة بالتصدي لھذا العنف. وتتمثل میزة ھذا النھج في أن جمیع مقّدِ
  م بالتالي مستوى ثابت من التمویل في عطاءاتھم، مما یحید من آثار تدني األسعار أو المغاالة فیھا.لدیھ

                                                                 
نف القائم یر استخدام إجراءات التوریدات الوطنیة، یجب إجراء تقییم لوثائق التوریدات الوطنیة لتحدید كیف وأین یجب إدراج بنود بشأن التصدي للعفي إطار تقر 28

ید أفضل آلیة إلدراج على نوع الجنس. ویجب أن یعمل فریق العمل التابع للبنك (بما في ذلك أخصائیو التوریدات واإلجراءات الوقائیة) مع المقترض على تحد
یات متعددة من السلطات)، المتطلبات الالزمة. وإذا ثبت أن ھذه العملیة یتعذر تنفیذھا في المشروع (على سبیل المثال، تتطلب موافقات تستغرق وقتا طویال من مستو

مي العطاءات االلتزام بھا والتي فإن النھج المؤقت البدیل ھو أن یقوم المقترض باعتماد مدونة لقواعد السلوك بھا الحد األدنى  من المتطلبات التي یتعیَّن على جمیع مقّدِ
" كیف تم 1ویبیِّن الملحق "تعكس المتطلبات الضروریة بشأن الجوانب البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة وكذلك التصدي للعنف القائم على نوع الجنس. 

 القیام بذلك في جزر المحیط الھادئ.
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 أثناء المناقصات

مي العطاءات إلى المتطلبات المحددة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المشروع. .69 ویمكن القیام بذلك من  من الضروري لفت انتباه مقّدِ
لسوق (أثناء إعداد إستراتیجیة التوریدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمیة) و/أو استخدام التوضیحات و/أو خالل أي خالل المشاركة في ا

النواحي البیئیة –وترد تفاصیل عن كیفیة القیام بذلك في وثائق التوریدات الموحدة وإرشادات التوریدات اجتماعات تسبق تقدیم العطاءات.
شكل وطبیعة المخاطر المعروفة للعنف  -إلى أقصى قدر ممكن  -ویُوَصى بإیضاح  تعلقة بالسالمة في التوریدات.واالجتماعیة والصحیة والم

مي العطاءات اتخاذھا. وتشمل المعلومات الرئیسیة التي یجب  القائم على نوع الجنس خالل ھذه العملیة، وكذلك التدابیر التي سیتعیَّن على مقّدِ
 تقدیمھا لھم:

اإلدارة البیئیة واالجتماعیة، السیما ما یخص التوقعات البیئیة واالجتماعیة والمتعلقة بالصحة والسالمة، ومتطلبات  متطلبات خطة •
 التصدي للعنف القائم على نوع الجنس (بما في ذلك االستجابة لخطة العمل المعنیة بالتصدي لھذا النوع من العنف)؛

ھیئة إدارة التنفیذ أو استشاري اإلشراف على خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة أن األشغال المدنیة لن تبدأ إال بعد موافقة  •
  29بالمقاول؛

بما في ذلك خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم  -أنھ قد یتم اإلفصاح عن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول  •
یجب على المقاول المشاركة في المشاورات العامة على نفقتھ  30ئة إدارة التنفیذ، وأنھعلى الموقع اإللكتروني لھی -على نوع الجنس 

 الخاصة.

 تقییم العطاءات

ة للعنف یتعیَّن أن تشتمل المواصفات أو خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الواردة في وثائق المناقصات على متطلبات االستجابة للمخاطر المحدد .70
وفي إطار خطة اإلدارة البیئیة الخاصة بالمقاول والتي یجب تقدیمھا مع العطاء، فإنھا یجب أن تتضمن  أو اآلثار المتوقعة.القائم على نوع الجنس 

 تفاصیل عن:

النھج المقترح لتنفیذ خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك إطار المساءلة واالستجابة (بناًء على  •
 لمبیَّنة في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة)؛المتطلبات ا

 مدونات قواعد السلوك؛ •

 األنشطة األخرى للتصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس في المشروع (على سبیل المثال، خطة إدارة تدفق العمالة). •

م. .71 والتي  -م تُقیَّم االنحرافات أو األخطاء على أنھا جوھریة وإذا ل یجب تقییم ھذه المعلومات من جانب المقترض في إطار رده على العطاء المقدَّ
م العطاء تقدیم إیضاحات و/أو معلومات إضافیة لتقییمھا الحقاً. -قد تؤدي إلى رفض العطاء    ، فقد یطلب المقترض من مقّدِ

مة أو نظام للنقاط، قد تمثل متطلبات التصد .72 ي للعنف القائم على نوع الجنس جزءاً من نظام في عملیات التوریدات التي تشتمل على معاییر مقوَّ
وعندما یُستخدم ذلك، فیجب على فریق العمل التأكد من أن المتطلبات محددة وواضحة، وأن توزیع النقاط بالنسبة للعوامل األخرى  تقییم العروض.

  یتم بشكل متوازن.

مي العطاءات تقدیم إقرار یبیِّن ما إذا كان قد  .73 تم إنھاء أو تعلیق عقد أُبِرم معھ أو ُطِلب منھ تقدیم ضمان لحسن التنفیذ ألسباب یجب على كل من مقّدِ
وتُذكر ھذه األسباب بالتفصیل في ھذا  تُعزى إلى سوء األداء في السابق فیما یخص القضایا البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة.

م العطاء  وإذا ثبت أن السبب یُعزى إلى وقوع عنف ضد اإلقرار. المرأة، فیجب على ھیئة إدارة التنفیذ بذل العنایة الواجبة لتحدید ما إذا كان مقّدِ
م العطاء وضع ضوابط  قد تعلَّم من تجاربھ السابقة وإلى أي مدى قام بتعدیل أو تنفیذ ضوابط إداریة لمنع تكرار وقوع ھذا العنف. وإذا لم یُثِبت مقّدِ

جب على فریق العمل استعراض تقییم ھیئة إدارة التنفیذ وتوصیاتھا بشأن الخطوات التالیة والتشاور معھا عند مالئمة لمنع تكرار ما سبق، فی
 اللزوم حول كیفیة التأكد من وضع مثل ھذه الضوابط.

 مدونات قواعد السلوك 4-3
واستشاریي اإلشراف المتعاقد معھم من خالل المناقصات ، تشترط وثائق التوریدات الموحدة للبنك الدولي بشأن األشغال المدنیة 2017منذ عام  .74

ح مدونة قواعد  ).1التنافسیة الدولیة أن یقوم العمال بالتوقیع على مدونة لقواعد السلوك كتدبیر أول للحد من المخاطر (انظر الملحق  وتوّضِ

                                                                 
یعني أنھ ستتم الموافقة على بالنسبة للمشروعات المعقدة أو الطویلة، فقد یكون مقبوالً أن یضع المقاول خطة "مرحلیة" خاصة بھ لإلدارة البیئیة واالجتماعیة. وھذا  29

س سنوات إلنشاء طریق سریع وكان الرصف ھذه الخطة على مراحل بما یعكس ترتیب تنفیذ األشغال المدنیة. فعلى سبیل المثال، إذا كان ھناك مشروع مدتھ خم
ز بدالً باألسفلت مقرراً في السنة الرابعة، فعندئٍذ لن یكون مطلوباً إدراج المتطلبات البیئیة لوحدة تجھیز األسفلت في خطة اإلدارة البیئیة  واالجتماعیة األولیة والتي سترّكِ

 .من ذلك على األنشطة األولیة مثل التعبئة واألعمال األرضیة
ألنشطة اإلنشائیة المحددة لیس ھذا من متطلبات البنك الدولي، لكن التجارب أظھرت أنھ من المفید للمشروع إشراك المجتمعات المحلیة ألنھا تكون على درایة جیدة با 30

لخارجي للبنك، فإنھ ینبغي عدم اإلفصاح عن خطط التي قد تؤثر علیھا. وفي حین یتم اإلفصاح عن خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة من خالل الموقع اإللكتروني ا
اإلفصاح عنھا إال من خالل اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول من خالل ھذا الموقع ألنھا ال تتطلب الحصول على "عدم ممانعة" من البنك. ویُوَصى بعدم 

 الموقع اإللكتروني لھیئة إدارة التنفیذ.
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ن المدونة القیم التي ترغب المؤسسة في غرسھا في القادة وتبیِّ  31السلوك رسالة المؤسسة وقیمھا ومبادئھا وارتباطھا بمعاییر السلوك المھني.
وبالتالي، یمكن للمدونة الكتابیة أن تصبح معیاراً مرجعیاً یمكن قیاس أداء األفراد والمؤسسة  والموظفین، وبقیامھا بذلك تحدد السلوك المرغوب.

السلوك أحكاماً للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، السیما  وتتضمن متطلبات وثائق التوریدات الموحدة بشأن مدونات قواعد بناًء علیھ.
االستغالل واإلیذاء الجنسیین، وأحكاماً تحُظر ممارسة أي نشاط جنسي مع أي شخص دون سن الثامنة عشر. وال یُحتج بسوء الفھم بشأن سن 

  الطفل وموافقتھ لتبریر االنخراط في أي نشاط جنسي مع قاصرین.
ترتبط مدونة قواعد السلوك بخطة عمل معنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس تشتمل على "إطار للمساءلة واالستجابة" كما ذُكر آنفاً،  .75

فیذ یبیِّن كیفیة التعامل مع الشكاوى، وفي أي إطار زمني، ومجموعة العواقب المحتمل أن یواجھھا مرتكبو ھذا النوع من العنف، لكي یتسنى تن
 ).1علیة (انظر الملحق ھذه المدونة بفا

م وثائق التوریدات الموحدة إرشادات بشأن الحد األدنى  لم یصادق البنك الدولي على "نموذج" لمدونة لقواعد السلوك خاصة بالمشروعات. .76 وتقّدِ
مي العطاءات أیضا وصف ترتیبات تنفیذ ھ من القضایا التي یتعیَّن تناولھا في مدونة قواعد السلوك. وكما ھو مذكور  ذه المدونة.ویجب على مقّدِ

"، عملت بعض المشروعات في بیئات منخفضة القدرات مع ھیئات إدارة التنفیذ على إعداد مدونة قواعد السلوك الخاصة بھا والتي 1في الملحق "
مونھ من عروض. مي العطاءات فیما یقّدِ مو العطا تُستخدم كمعیار للحد األدنى المقبول من مقّدِ ءات مدونة قواعد السلوك الخاصة وقد یستخدم مقّدِ

نماذج لمدونات قواعد السلوك  مجموعة محور التركیز الخاص بالعنف القائم على نوع الجنسبالھیئة في حال عدم وجود مدونة لدیھم. وقد جمعت 
قییم من عدة منظمات حول العالم والتي یمكن استخدامھا كوثائق مرجعیة عند قیام ھیئات إدارة التنفیذ بإعداد مدونات قواعد السلوك، أو عند ت

 المدونات الخاصة بالمقاولین.

 ى عنف ضد المرأة، عنصراً رئیسیاً في مدونة قواعد السلوك.ستمثل العقوبات، التي قد یتم فرضھا إذا تأكَّد ارتكاب موظف لفعل ینطوي عل .77
وقبل فرض العقوبات، إذا قدَّم عامل طعناً موثوقاً بھ على االدعاء بعدم امتثالھ لمدونة قواعد  ویجب أن تتناسب العقوبة مع حجم التجاوز المرتكب.

وفیما  إجراء تحقیق كامل وعادل لتحدید مدى صحة االدعاء المذكور.السلوك، فیجب أن یحیل صاحب العمل ھذا العامل إلى أجازة إداریة لحین 
  یلي بعض األمثلة للعقوبات المحتملة بناًء على مشروعات النقل في جزر المحیط الھادئ:

 التحذیر غیر الرسمي؛ •

 التحذیر الرسمي؛ •

 التدریب اإلضافي؛ •

 خصم ما یصل إلى راتب أسبوع؛ •

 أشھر؛ 6كما ھو مبیَّن أعاله أو أجازة بدون راتب) لمدة ال تقل عن شھر وال تزید على  اإلیقاف عن العمل (إما أجازة إداریة •

 إنھاء الخدمة؛ و/أو •

 اإلحالة إلى الشرطة أو السلطات األخرى حسبما یقتضي الحال. •

 خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول 4-4
جراءات الوقائیة للبلد المتعامل مع البنك مخاطر العنف القائم على نوع الجنس وتقترح "، یجب أن تحدد وثائق اإل3كما ھو مذكور في القسم " .78

وتمثل ھذه الخطة عادةً أساس خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع.السیما من خالل  -تدابیر للحد منھا 
التي یقوم بإعدادھا وتحدد كیفیة تنفیذه ألنشطة األشغال المدنیة وفقاً لمتطلبات خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع ووفقاً  الخاصة بالمقاول

  جنس.وبالتالي، تُعد خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول أداة أساسیة لضمان مراقبة وإدارة مخاطر العنف القائم على نوع ال 32للعقد.

ح الملحق " .79 " مدى أھمیة وجود خطة فعالة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة خاصة بالمقاول في التصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس 5یوّضِ
سبب أھمیة استنادھا إلى ومن الناحیة التعاقدیة، یتعیَّن على المقاول اتباع خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بھ، وھو ما یمثل  أثناء التنفیذ.

وبالنسبة لبعض مشروعات االستثمار  النتائج والتدابیر المقترحة المحددة في التقییم البیئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع.
یة خاصة بالمقاولین، فإنھ ستكون ھناك حاجة في البنیة التحتیة التي تفتقر إلى خطط لإلدارة البیئیة واالجتماعیة وخطط لإلدارة البیئیة واالجتماع

  إلى إیجاد وسیلة بدیلة.

السیما ما یتعلق بالحد من مخاطر العنف القائم  -یُعد اإلفصاح للجمھور والتشاور معھ بشأن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول  .80
 فة المجتمعات المحلیة باإلجراءات المحددة المقترحة للتصدي لھذه المخاطر.مفیداً (لكن لیس إلزامیاً) ألن ذلك یضمن معر -على نوع الجنس 

 واألمثل أن یشترط عقد األشغال على المقاول أن یشارك في المشاورات على نفقتھ الخاصة ألنھا تتعلق بأشغال المشروع.

                                                                 
31 conduct-of-toolkit/code-http://www.ethics.org/resources/free. 
32  ً م المقاول أیضا م المقاول، ضمن عطائھ، إستراتیجیات اإلدارة وخطط التنفیذ ومدونة لقواعد السلوك. ویقّدِ ة مسبقة من على أساس مستمر وللحصول على موافق-یقّدِ

خاطر وآثار على إستراتیجیات اإلدارة وخطط التنفیذ التكمیلیة الضروریة إلدارة ما تُحدثھ األشغال الجاري تنفیذھا من مخاطر وآثار بیئیة واجتماعیة وم -المھندس
ل إستراتیجیات اإلدارة وخطط التنفیذ مجتمعة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة   الخاصة بالمقاول.الصحة والسالمة. وتشّكِ

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://www.ethics.org/resources/free-toolkit/code-of-conduct
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 على نوع الجنستدریب المقاولین واالستشاریین والمتعاملین مع البنك على التصدي للعنف القائم  4-5
ویشمل ھؤالء العاملون مقاولي األشغال المدنیة  من الضروري تدریب العاملین وتوعیتھم للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس بشكل صحیح. .81

دون) واستشاریي اإلشراف وغیرھم من االستشاریین الذین قد یتواجدون في المجتمعات المح لیة المجاورة (بمن فیھم المقاولون من الباطن والموّرِ
ویمكن أن تسعى المشروعات إلى تضمین وحدات للتدریب تدمج التصدي لھذا النوع من العنف في  للمشروع، وكذلك ھیئات إدارة التنفیذ.

أیضا ربط وقد یفید  االجتماعات المنتظمة مع العاملین بشأن "دلیل" الصحة والسالمة المھنیة و/أو التدریب الرسمي و/أو جھود التدریب المستقلة.
ویجب أن یكون التدریب على التصدي للعنف القائم  منھج التدریب باألطراف الفاعلة خارج المشروع مثل العاملین في قطاعي الصحة والتعلیم.

صدي ویجب بیان طریقة التدریب وتواتره ومحتواه بالتفصیل في خطة العمل المعنیة بالت على نوع الجنس شامالً ومتناسباً مع مخاطر وقوعھ.
 لھذا النوع من العنف.

 كحد أدنى، یجب أن یشمل التدریب: .82

تعریف العنف القائم على نوع الجنس، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسیین والتحرش الجنسي، وكیف یمكن أن یؤدي المشروع إلى  •
 تفاقم مخاطر وقوعھ؛

 السلوكیة لموظفي المشروع الواردة في مدونات قواعد السلوك)؛أدوار ومسؤولیات األطراف الفاعلة المشاِركة في المشروع (المعاییر  •

آلیة اإلبالغ عن حوادث العنف القائم على نوع الجنس، وھیاكل المساءلة، وإجراءات اإلحالة داخل الھیئات والمتاحة ألفراد المجتمع  •
 المحلي لإلبالغ عن الحاالت المتعلقة بموظفي المشروع؛

 ف القائم على نوع الجنس؛الخدمات المتاحة لضحایا العن •

  أنشطة المتابعة لتعزیز محتوى التدریب. •

لجنس یمثل التدریب والتوعیة خطوة قویة نحو تغییر السلوك. وأثناء تنفیذ المشروعات، یجب إتاحة التدریب على التصدي للعنف القائم على نوع ا .83
ف ع لى أدوار ومسؤولیات األطراف الفاعلة المشاِركة في المشروع، وإجراءات للمجتمعات المحلیة المتأثرة بأنشطة المشروع بحیث یمكنھم التعرُّ

وتدریب كل من المجتمعات المحلیة المتأثرة بأنشطة  اإلبالغ عن حوادث ھذا النوع من العنف ذات الصلة بالمشروع، وھیاكل المساءلة المقابِلة.
خاطر ھذا النوع من العنف وكذلك التدابیر المالئمة للحد منھا واالستجابة المشروع والقائمین على تنفیذه یسمح لجمیع أصحاب المصلحة بفھم م

 لھا، مما یجعل الجمیع على وفاق بشأن ما یجري.

روع سیساعد تدریب ھیئات إدارة التنفیذ أیضاً على التوصل لفھم أفضل الحتماالت العنف القائم على نوع الجنس التي یمكن تفاقمھا في سیاق مش .84
" على مثال لتدریب أجراه البنك الدولي مع المتعاملین معھ في أوغندا، وكذلك بعض التوصیات األخرى عن 9ع في الملحق "یمكن االطال ما.

  التدریب وأمثلة من عدة مشروعات.

 آلیات معالجة المظالم 4-6
وللتصدي لمخاطر العنف القائم على نوع  یجب أن تكون ھناك آلیة لمعالجة المظالم في جمیع مشروعات االستثمار التي یمولھا البنك الدولي. .85

ورغم أن العدید من المشروعات لم تعتد تقلیدیاً بھذه اآللیة إال في سیاق  الجنس بصورة صحیحة، یلزم وضع آلیة كھذه قبل قیام المقاولین بالتعبئة.
لدولي یتطلب عند تمویل مشروعات االستثمار "وجود "، فإن إطار العمل البیئي واالجتماعي للبنك ا7إعادة التوطین كما ھو مبیَّن في الملحق "

ویجب أن تشتمل أي آلیات موازیة  33.المقصود من ذلك تغطیة جمیع جوانب المشروعو آلیة للتظلُّم تتناسب مع مخاطر المشروع وآثاره".
لمتعلقة لمعالجة المظالم یدیرھا المقاولون واالستشاریون على إجراءات إلحالة الشكاوى إلى اآللیة الخاصة بالمشروع لضمان إتاحة فھم الشكاوى ا

 بھ بشكل دقیق دائماً.

ض الضحایا لمخاطر الوصم والنبذ بالنسبة لشكاوى العنف القائم على نوع الجنس، السیما االستغالل واإلیذاء ال .86 جنسیین والتحرش الجنسي، یتعرَّ
ولذلك، یلزم أن توفر  ویؤدي ذلك إلى خلق وتعزیز ثقافة الصمت، وبالتالي قد یتحفظ الضحایا في الحدیث عن المشروع بشكل مباشر. واالنتقام.

وفیما یلي االعتبارات الخاصة  ").7آمنة وسریة (انظر الملحق "آلیة معالجة المظالم قنوات متعددة یمكن من خاللھا تسجیل الشكاوى بطریقة 
 بآلیة معالجة المظالم للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس:

وفي حالة المشروعات التي تنطوي  تُدار آلیة معالجة المظالم عادةً بواسطة ھیئة إدارة التنفیذ، أو وحدة إدارة المشروع نیابةً عنھا. •
عالیة للعنف القائم على نوع الجنس، یجب مراعاة إنشاء نظام منفصل آللیة معالجة المظالم المتعلقة بھذا النوع  على مخاطر كبیرة أو

مي الخدمات  ح أن یدیره أحد مقّدِ مع توجیھ المالحظات التقییمیة إلى اآللیة الخاصة بالمشروع كما ھو الحال  -من العنف والذي یُرجَّ
م الملحق " یدیرھا المقاولون واالستشاریون. بالنسبة لآللیات الموازیة التي " نقاشاً إضافیاً حول مزایا وعیوب التصدي للعنف 7ویقّدِ

القائم على نوع الجنس من خالل آلیة عامة لمعالجة المظالم في المشروع مقابل آلیة موازیة ومستقلة لمعالجة المظالم المتعلقة بھذا 
لي ھذه  النوع من العنف. ض لھذا العنف بصورة سریة وتعاطفیة (دون إصدار ویجب تدریب مشغِّ اآللیة على كیفیة جمع حاالت التعرُّ

 " للمزید من التفاصیل.2أي أحكام). انظر الملحق "

                                                                 
إلى أنھ یمكن استخدام نفس آلیة معالجة المظالم لعملیات االستحواذ على األراضي وإعادة التوطین (المعیار البیئي واالجتماعي  10یشیر المعیار البیئي واالجتماعي  33
 .2بة لعمال المشروع بموجب المعیار البیئي واالجتماعي )، لكنھ یوصي باستخدام آلیة منفصلة بالنس7) والشعوب األصلیة (المعیار البیئي واالجتماعي 5
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وقد تمثل  یجب أن توفر المشروعات قنوات متعددة لتقدیم الشكاوى والتي یجب أن تحوز على ثقة من یحتاجون إلى استخدامھا. •
مو خدمات الرعایة  المشاورات مع المجتمع المحلي آلیة لتحدید قنوات فعالة (على سبیل المثال، المنظمات المجتمعیة المحلیة، مقّدِ

  الصحیة، إلخ).

 یجب عدم تخزین أي معلومات تشیر إلى ھویة الضحایا في آلیة معالجة المظالم.  •

ل معلومات عن أكثر من ثالثة ج •   وانب بشأن حوادث العنف القائم على نوع الجنس:یجب أال تطلب آلیة معالجة المظالم أو تسّجِ

o م الشكوى بمفرده بدون استجواب مباشر)؛  طبیعة الشكوى (ما یقولھ مقّدِ

o  م الشكوى  -ما إذا كان الجاني   لھ صلة بالمشروع؛ -إلى حد علم مقّدِ

o .إن أمكن، سن ونوع جنس الضحیة 

مي) الخدمات المعني بذلك للحصول یجب أن تساعد آلیة معالجة المظالم ضحایا العنف القائم  • م (مقّدِ على نوع الجنس بإحالتھن إلى مقّدِ
مي الخدمات تم إعدادھا بالفعل قبل بدء  على الدعم فور تلقي الشكوى مباشرةً من الضحیة. وسیكون ذلك ممكناً نظراً لتوفُّر قائمة بمقّدِ

مي الخدمات.  أشغال المشروع في إطار عملیة تحدید مقّدِ

م الشكوى.یجب الحف • وبالنسبة للعنف القائم على نوع  اظ على سریة المعلومات في آلیة معالجة المظالم، السیما عندما تتعلق بھویة مقّدِ
مي الخدمات لضحایا ھذا النوع من 1( الجنس، فیجب أن تُستخدم ھذه اآللیة بشكل أساسي في: ) إحالة أصحاب الشكاوى إلى مقّدِ

 ").5كاوى (انظر الفصل ") تسجیل تسویة الش2العنف؛ و(

م الخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس إجراءاٌت خاصة بھ إلدارة الحاالت والتي ستُستخدم لجمع البیانات  تبادل البیانات: .87 ستكون لدى مقّدِ
ل آلیة معالجة ا م الشكوى وتسھیل تسویة الحالة التي تتم إحالتھا من مشغِّ م الخدمات  لمظالم.التفصیلیة الالزمة لدعم مقّدِ ویجب أن یبرم مقّدِ

ل إلقفال الحالة. ویجب أال تتجاوز ھذه المعلومات ما یتعلق بتسویة الحادث، والتاریخ الذي جرى فیھ  بروتوكوال لتبادل المعلومات مع ھذا المشغِّ
مو الخدمات ألي التزام 5ذلك، وإقفال الحالة كما ھو مبیَّن في الفصل " بتقدیم بیانات عن الحالة إلى أي شخص بدون موافقة ". وال یخضع مقّدِ

م الخدمات تبادل المعلومات عندما یكون ذلك آمناً، أي أن تباد ل البیانات الضحیة. وإذا وافقت الضحیة على تبادل بیانات الحالة، فإنھ یمكن لمقّدِ
ضھ لخطر مالقاة المزید من العنف. ض الضحیة أو یعّرِ  مات عن تبادل البیانات بشأن حاالت ھذا العنف، انظر:للمزید من المعلو لن یعّرِ

.tools/isp/ -http://www.gbvims.com/gbvims  

 34تكون تكالیف تشغیل آلیة معالجة المظالم ضئیلة عادةً ویجب أن یمولھا المشروع في إطار التكالیف العامة إلدارتھ. .88
على یجب أن تضع آلیة معالجة المظالم إجراءات إلخطار كل من ھیئة إدارة التنفیذ والبنك الدولي على الفور بأي شكاوى تتعلق بالعنف القائم  .89

اإلجراءات الوقائیة لالستجابة  نوع الجنس شریطة موافقة الضحیة. ولالطالع على بروتوكول اإلبالغ الخاص بالبنك الدولي، ارجع إلى دلیل
 حوادث.لل

 الرصد واإلبالغ 4-7
ویلعب الرصد والتقییم دوراً رئیسیاً في تقییم مدى فاعلیة تدابیر  من الضروري أن یرصد المشروع أنشطة التصدي للعنف القائم على نوع الجنس. .90

  إلدراجھا في إطار نتائج المشروع.وفي إطار عملیة الرصد والتقییم، یلزم اختیار بعض المؤشرات  الحد من مخاطر وقوع ھذا النوع من العنف.

 مؤشرات إطار النتائج

) آلیة معالجة 2) أنشطة التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المشروع؛ (1( یجب أن یشتمل إطار نتائج المشروع على مؤشرات عن: .91
  المظالم.

 تشمل المؤشرات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس: قد .92

 العمل المتفق علیھا للتصدي لھذا النوع من العنف؛ النجاح في تنفیذ خطة •

 عدد الدورات التدریبیة التي جرى تقدیمھا بشأن ھذا النوع من العنف؛ •

 النسبة المئویة للعاملین الذین قاموا بالتوقیع على مدونة لقواعد السلوك؛ و/أو •

 النسبة المئویة للعاملین الذین حضروا التدریب بشأن مدونة قواعد السلوك. •

لقیاس مدى فاعلیة آلیة معالجة المظالم، یجب متابعة نشر اإلحصاءات المتعلقة بتسویة الشكاوى وفقاً لتوصیات  مؤشرات آلیة معالجة المظالم: .93
وباإلضافة إلى ذلك، یمكن مراعاة استخدام المؤشر التالي "عدد مظالم العنف القائم على نوع  .المشاركة المجتمعیة المؤسسة الدولیة للتنمیة بشأن

                                                                 
تكون باھظة تبعاً لمستوى ال یشمل تشغیل آلیة معالجة المظالم تكلفة تسویة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس (مثل خدمات الدعم للضحایا) التي قد  34

 المخاطر واآللیة الموضوعة.
 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/
http://intresources.worldbank.org/INTOPCS/Resources/380831-1360104418611/Guidance_Note_Results_and_M&E.pdf
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مي الخدمات للضحایا" لقیاس مدى فاعلیة ھذه اآللیة في معالجة الشكاوى المتعلقة بھذا النوع من العنف.  35الجنس التي تمت إحالتھا إلى مقّدِ
 وھناك مؤشر إضافي من المفید رصده وھو الوقت الذي جرى استغراقھ في تسویة إحدى ھذه الشكاوى. اإلبالغ أثناء التنفیذ

وتجدر اإلشارة إلى أن الزیادة في عدد  عن تجاربھم مع العنف.للمشروعات دور كبیر في مساندة إتاحة مساحة آمنة للنساء واألطفال لإلبالغ  .94
ي وتزاید الحاالت الُمبلَّغ عنھا ال تعني بالضرورة زیادة حوادث العنف القائم على نوع الجنس لكنھا قد تعكس تحسُّن آلیات اإلبالغ اآلمن والسر

آلیات اإلبالغ  ترحة لإلبالغ عن العنف القائم على نوع الجنس أثناء التنفیذاآللیات المق: 2الجدول  االھتمام بإتاحة خدمات الدعم للضحایا. ویعرض
ومن  .المقترحة لرصد ھذا النوع من العنف. ویجب التشدید على أال تتضمن أي تقاریر معلومات تشیر إلى ھویة األفراد المتعلقة بھم ھذه الحاالت

 الضروري حمایة سریة وسالمة الضحایا.

  

                                                                 
یما لمشاركة المجتمعیة" الموصى بھا وفقاً للمذكرة التوجیھیة بشأن إطار النتائج والرصد والتقییم، لكنھ مؤشر مھم آللیة معالجة المظالم فال یُعد ھذا أحد مؤشرات "ا 35

 یتعلق برصد العنف القائم على نوع الجنس في المشروع وتحدید أي تغیُّرات في مستوى مخاطر وقوعھ.
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 اآللیات المقترحة لإلبالغ عن العنف القائم على نوع الجنس أثناء التنفیذ :2 الجدول
 

 الھدف توقیت اإلبالغ ما یتم اإلبالغ بھ الُمبلَّغ الُمبلِّغ
ل آلیة معالجة  مشغِّ

 المظالم
ھیئة إدارة 

التنفیذ (التي 
تبلِّغ بدورھا 
 البنك الدولي)

العنف القائم على نوع اإلبالغ عن حوادث  •
 الجنس مع تقدیم ثالثة بیانات رئیسیة:

o طبیعة الحالة؛ 
o  (نعم/ال)؛ ؟صلة لمشروع لھل 
o .(إن أمكن) السن و/أو نوع الجنس 

لتقوم ھیئة إدارة التنفیذ برصد  بمجرد العلم
 االستجابة.

 
لیرفع البنك الدولي تقریراً إلى 

جھاز اإلدارة وفقاً لدلیل 
ة لالستجابة اإلجراءات الوقائی

 للحوادث .
م الخدمات  مقّدِ

للضحایا (المتعاقد 
 مع المشروع)

ھیئة إدارة 
التنفیذ 

واستشاري 
 اإلشراف

 البیانات اإلجمالیة عن عدد الحاالت:
عدد حاالت العنف القائم على نوع الجنس الُمَحالة  •

من خالل آلیة معالجة المظالم والمصنَّفة حسب 
 الجنس؛البالغین/األطفال ونوع 

عدد الحاالت المفتوحة، ومتوسط المدة الزمنیة  •
 التي ظلت خاللھا كذلك؛

عدد الحاالت التي جرى إقفالھا، ومتوسط المدة  •
 الزمنیة التي ظلت خاللھا مفتوحة.

 ً م الخدمات،  شھریا لضمان مساءلة مقّدِ
السیما إذا كان یجري تقدیم 
مساندة مالیة من أجل دعم 

  الضحایا.

استشاري 
 اإلشراف

ھیئة إدارة 
 التنفیذ

حالة تنفیذ خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف  •
 القائم على نوع الجنس في المشروع؛

مؤشرات العنف القائم على نوع الجنس المتفق  •
 علیھا في المشروع، مثل:

o  النجاح في تنفیذ خطة العمل المتفق علیھا
 للتصدي لھذا النوع من العنف (نعم/ال)؛

o لتدریبیة التي جرى تقدیمھا عدد الدورات ا
 بشأن ھذا النوع من العنف؛

o  النسبة المئویة للعاملین الذین قاموا بالتوقیع
 على مدونة لقواعد السلوك؛ و/أو

o  النسبة المئویة للعاملین الذین حضروا
 التدریب بشأن مدونة قواعد السلوك.

عمل آلیة معالجة المظالم بشكل صحیح في تلقي  •
 الشكاوى وتسویتھا

 مؤشرات آلیة معالجة المظالم؛ •
إنشاء آلیة مالئمة لتسویة الشكاوى المتعلقة بالعنف  •

 القائم على نوع الجنس.

 ً في إطار مھام مھندس اإلشراف  شھریا
العام برصد األنشطة الیومیة 
وتنفیذ مدونة قواعد السلوك 

  الخاصة بالمشروع.

على نوع الجنس في  مؤشرات العنف القائم • البنك الدولي ھیئة إدارة التنفیذ
 المشروع؛

مؤشرات آلیة معالجة المظالم (كما یقدمھا  •
 استشاري اإلشراف)

وفقاً لالتفاقیات 
القانونیة 
 للمشروع

وفقاً لمعاییر رفع التقاریر عن 
  إطار نتائج الممارسات.

جھة الرصد 
الخارجیة (إن 

 وجدت)

ھیئة إدارة 
التنفیذ (التي 
تبلِّغ بدورھا 
 البنك الدولي)

تنفیذ خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم  •
 على نوع الجنس؛

تشغیل آلیة مالئمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة  •
 بالعنف القائم على نوع الجنس واالستجابة لھا؛

م الخدمات لوظائفھ؛ •  أداء مقّدِ
أداء آلیة معالجة المظالم لوظائفھا وحالة مؤشراتھا  •

 الجنس.المتعلقة بالعنف القائم على نوع 

في إطار المھام العامة لجھة  كل ثالثة أشھر
الرصد الخارجیة بمتابعة تنفیذ 

 مدونة قواعد السلوك.

 
یجب أن تشتمل المذكرات على البیانات التي تقدمھا ھیئة إدارة التنفیذ من خالل استشاري اإلشراف، وكذلك أي معلومات تقدمھا جھة  المذكرات: .95

 المستقل.الرصد الخارجیة/وكیل التحقق 

یجب أن تشتمل ھذه التقاریر على المستجدات بشأن حالة أنشطة التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المشروع،  التقاریر عن حالة التنفیذ: .96
 وكذلك المؤشرات في إطار النتائج.
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 مشاركة أصحاب المصلحة 4-8
 یلزم أن تستمر طوال دورة حیاتھ. في المناطق المجاورة للمشروع"، فإن المشاورات مع المجتمعات المحلیة 3كما ھو مذكور في الفصل " .97

غ ویجب أن تتیح ھذه المشاورات المنتظمة فرصاً لتبادل المعلومات مع المجتمعات المحلیة بشأن المخاطر المرتبطة بالمشروع وتدابیر اإلبال
ز بشكل خاص على  الجنس.واالستجابة، وتحدید أي مشكالت قد تنشأ فیما یتعلق بالعنف القائم على نوع  ویعني ذلك أن المشاورات یجب أن ترّكِ

ضة للخطر   فقد یتطلب كل من ھؤالء طرقاً مختلفة إلتاحة مساحة آمنة للنقاش. -النساء واألطفال والفئات األخرى المعرَّ

 اإلشراف والرقابة 4-9
المقاولین في مشروعات األشغال المدنیة. وأحد التحدیات الرئیسیة التي عادةً ما تتولى شركة استشاریة، لحساب ھیئة إدارة التنفیذ، اإلشراف على  .98

 نیة.تواجھ العدید من المشروعات ھو قصور أعمال اإلشراف والرقابة على أنشطة التصدي للعنف القائم على نوع الجنس أثناء تنفیذ األشغال المد
  أعمال اإلشراف والرقابة أكثر تفاعلیة.ویبیِّن ھذا القسم األنشطة التي یمكن تضمینھا في المشروع لجعل 

 طرق اإلشراف

اعاتھ یُعد اإلشراف والرقابة الفاعالن على جھود المشروع لمنع العنف القائم على نوع الجنس والحد من وقوعھ أمراً ضروریاً، وبالتالي یجب مر .99
الفعالة العدید من األطراف الفاعلة باإلضافة إلى أطراف أخرى في ، تتطلب الرقابة "5الشكل "وكما ھو مبیَّن في  بعنایة أثناء إعداد المشروع.

استشاریو اإلشراف، وھیئة إدارة التنفیذ، وأي  -ویجب تحدید أدوار ومسؤولیات جمیع الجھات المشاِركة  المشروعات ذات المخاطر األعلى.
ویجب أن یكون  بوضوح طوال تنفیذ المشروع. -جتمع المدني جھات رقابیة مستقلة باإلضافة إلى الجھات األخرى مثل اللجان التوجیھیة والم

 لدى جمیع المشاركین في أنشطة التصدي للعنف القائم على نوع الجنس ما یلزم من تدریب ومھارات مالئمة ألداء المھام المسندة إلیھم.

 

 
 ھوبي یبا السریع في الصین: خیارات اإلشراف والرقابة للمشروعات عالیة المخاطر بناًء على مشروع طریق 5الشكل 

 

 استشاریو اإلشراف

یلزم أن تحدد مھام واختصاصات استشاریي اإلشراف بوضوح دورھم المتوقع في ضمان مراعاة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس وتدابیر  .100
ومن المھم للغایة أن یكون لدى  تدابیر.الحد منھا بصورة صحیحة في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول، وكذلك تنفیذ ھذه ال

وبالنسبة للمشروعات متوسطة وكبیرة وعالیة المخاطر، یجب أن  استشاري اإلشراف أخصائیون اجتماعیون وبیئیون مؤھلون بشكل مناسب.
اإلشراف على توقیع مدونة قواعد یثبت االستشاریون امتالكھم للقدرات المناسبة ألداء المسؤولیات المتعلقة بالتصدي لھذا النوع من العنف مثل 

ل السلوك، والتحقق من وضع آلیة فعالة لمعالجة المظالم ذات الصلة بھذا النوع من العنف بحیث یمكن إحالة حاالت وقوعھ عند الحاجة، والعم
مي الخدمات للضحایا ومنافذ تقدیمھا (عند االقتضاء) للتوعیة بآلیة معالجة المظالم. لھم دور أیضا في تسویة ما یُقدَّم إلى  واالستشاریون مع مقّدِ

  ھذه اآللیة من شكاوى تتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس، لیس فقط بشأن المشروع بل أیضا لضمان توقیع أي عقوبات على أي من موظفیھم.

اشتراط إجراء عملیات تفتیش ربع بالنسبة للمشروعات التي تنطوي على مخاطر كبیرة وعالیة للعنف القائم على نوع الجنس، من المستصوب  .101
) مھندسا مقیما تابعا الستشاري 1( ویُوَصى بأن یضم القائمون على إجراء عملیات التفتیش: سنویة لرصد تنفیذ تدابیر الحد من ھذه المخاطر.

) أخصائیا معنیا بنفس 3الستشاري اإلشراف؛ () أخصائیا معنیا بھذا العنف تابعا 2اإلشراف والذي یُكلَّف بأعمال الرقابة الیومیة على المقاول؛ (
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الذین قد یكونون أخصائیین اجتماعیین  -وسیساعد وجود أخصائیي ھذا العنف التابعین لھیئة إدارة التنفیذ  المجال تابعا لھیئة إدارة التنفیذ.
میع األخصائیین على التحقق من أن تقاریر المھندس المقیم في الوفاء بالمعاییر الضروریة للتصدي لھذا النوع من العنف، وج -للمشروع 

  اإلجراءات الوقائیة تعكس بدرجة كافیة الوضع الفعلي فیما یخص الحد من مخاطر وقوع ھذا العنف.

 موظفو ھیئة إدارة التنفیذ

مخاطر المشروع البیئیة  فبدونھم، سیصعُب للغایة إدارة یُوصى بأن یتوفر لدى ھیئة إدارة التنفیذ أخصائیون بیئیون واجتماعیون مناسبون. .102
وبالنسبة للمشروعات التي تنطوي على مخاطر  واالجتماعیة ومخاطره على الصحة والسالمة، السیما المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس.

ق اإلجراءات الوقائیة كبیرة أو عالیة لوقوع ھذا النوع من العنف، فإنھ یُوصى بأن یكون لدى ھیئة إدارة التنفیذ أخصائي معني بذلك ضمن فری
 ة بالجودة.للتأكد من أنھ یجري تنفیذ األنشطة وتقدیم الخدمات الالزمة للتصدي لھذا العنف وفقاً للمبادئ التوجیھیة العالمیة األخالقیة والمتعلق

 الرصد المستقل للعنف القائم على نوع الجنس

 فإنھ یُوصى باالستعانة بجھة خارجیة مستقلة لرصد ھذه المخاطر.ما، إذا كانت مخاطر العنف القائم على نوع الجنس مرتفعة في مشروع  .103
على  وجھة الرصد الخارجیة أو وكیل التحقق المستقل ھي جھة مستقلة تُكلَّف برصد مدى فاعلیة تنفیذ خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم

ودور جھة الرصد الخارجیة/وكیل التحقق  36طة بالمشروع والحد منھا.نوع الجنس ورفع تقاریر بشأن ذلك لمنع مخاطر وقوع ھذا العنف المرتب
م الخدمات الذي یضمن أیضا الحفاظ على السریة فیما  - لیس تتبع الحاالت الفردیة أو التحقیق بشأنھا أو متابعتھاالمستقل  فھذا ھو دور مقّدِ

یفة رقابیة أعلى مستوى للتأكد من أن جمیع األطراف الفاعلة في وتضطلع جھة الرصد الخارجیة/وكیل التحقق المستقل بوظ یتعلق بالضحایا.
قون أو اللجان المعیَّنة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بھذا النوع من العنف وتسوی م الخدمات للضحایا والمنّسِ تھا، تقوم المشروع، بما في ذلك مقّدِ

ل من تطبیق بنود منع ھذا العنف واالستجابة لھ، وفاعلیتھا، وقدرتھا على وتتحقق ھذه الجھة/الوكی بتنفیذ خطة العمل الموضوعة في ھذا الشأن.
 التحذیر المبكر من المشكالت التي قد تنشأ.

یجب أن یتم اختیار جھة الرصد الخارجیة/وكیل التحقق المستقل بناًء على سیاق المشروع ونطاقھ والوضع على أرض الواقع. وقد تكون ھذه  .104
مع المدني، أو منظمة غیر حكومیة دولیة أو محلیة، أو شریكا أكادیمیا، أو شركة بالقطاع الخاص، أو آلیة لمجلس الجھة/الوكیل منظمة للمجت

وسیُطلب من ھذه الجھة/الوكیل أن تكون لدیھا خبرة في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس بحیث یمكن االستعانة بھا في  لتسویة النزاعات.
ویجب أن تقدم ھذه الجھة/الوكیل تقاریر منتظمة (ربع سنویة على األقل) إلى ھیئة إدارة التنفیذ مباشرةً والتي  خذة.تقییم جودة اإلجراءات المت

 تحیلھا إلى فریق العمل.

  

                                                                 
ةً على التحقق من المخرجات بواسطة جھة تُدفع أتعابھا من مصدر تمویلي خارج سلسلة المستفیدین المباشرین من تنطوي االستعانة بجھة رصد خارجیة عاد 36

شیر الكثیرون إلى وكیل التحقق المشروع أو البرنامج أو ھیكل اإلدارة، فیما یقوم وكیل التحقق المستقل بدور مشابھ لكن یمكن التعاقد معھ باستخدام تمویل المشروع. وی
 .2017لمستقل على أنھ جھة خارجیة للرصد كما في تقریر مجموعة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس لعام ا
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 االستجابة لحوادث العنف القائم على نوع الجنس .5

ز على الضحایا 5-1  النھج الذي یرّكِ
وھذا یعني إعطاء األولویة  الضروري االستجابة بشكل مناسب لشكوى الضحیة واحترام اختیاراتھا.تقر أفضل الممارسات العالمیة بأنھ من  .105

ً التعامل بكرامة واحترام مع ضحایا العنف القائم على نوع  لحقوق الضحیة واحتیاجاتھا ورغباتھا في كل قرار یتعلق بالحادثة. ویتعیَّن دائما
ضن لھ.الجنس، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسی ویجب بذل كل جھد ممكن  ین والتحرش الجنسي، اللواتي یتحلین بالشجاعة لإلبالغ عما تعرَّ

وتساعد ھذه الخطوات على خفض احتمال إعادة  لحمایة سالمة ورفاھة الضحایا، ویتعیَّن دائماً عدم اتخاذ أي إجراء إال بموافقة مستنیرة منھن.
ض الضحایا للصدمات والمزید من العن  ف.تعرُّ

ض الضحیة لمخاطر االنتقام وفقدان األمن. أمر ضروري طوال ھذه العملیة الحفاظ على السریة .106  لكي ال تتعرَّ

ان إذا كان الشخص الُمدَعى ارتكابھ لعنف ضد الضحیة موظفاً لدى المقاول أو االستشاري أو ھیئة إدارة التنفیذ، فلحمایة سالمة الضحیة ومك .107
م الخدمات  -لھیئة أو المقاول أو االستشاري العمل بشكل عام یجب أن تقوم ا ض  -بالتشاور مع الضحیة وبمساندة مقّدِ بتقییم مخاطر استمرار تعرُّ
ل أن یتم ذلك بنقلھ ولیس نقل  -ویجب إجراء تعدیالت معقولة على جدول وبیئة عمل الجاني أو الضحیة  الضحیة ومكان العمل لإلیذاء. یُفضَّ

جب أن یعطي صاحب العمل أجازة كافیة للضحایا اللواتي یسعین إلى الحصول على الخدمات المطلوبة بعد وی حسب االقتضاء. -الضحیة 
ضھن للعنف.  تعرُّ

مو الخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس 5-2  مقّدِ
العنف القائم على نوع الجنس تكمن "، فإن إحدى أكثر الطرق فاعلیة في التصدي لمخاطر وحوادث 6" والملحق "3كما ھو مذكور في الفصل " .108

مي الخدمات لضحایا ھذا النوع من العنف والمنظمات المجتمعیة التي یمكنھا مساندة المشروع في معا لجة في العمل مع واحد (أو أكثر) من مقّدِ
  ل استباقي.أي حالة من ھذا القبیل قد تكون لھا صلة بالمشروع، إلى جانب العمل على منع وقوع مثل ھذه الحاالت بشك

مي الخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس: .109 مو) الخدمات  تحدید مقّدِ م (مقّدِ قبل إجراء  -یُوَصى بأن یُحدد في جمیع المشروعات مقّدِ
ر اآللیة ویُعزى ذلك إلى أن حوادث ھذا العنف قد تقع في أي مشروع، ومن الضروري توفُّ  بغض النظر عن مستوى المخاطر. -التقییم المسبق 

وقد یوجد بالفعل تحدید لألطراف الفاعلة في مجال منع ھذا العنف واالستجابة لھ في مجتمع محلي بعینھ، السیما في األوضاع  المناسبة لالستجابة.
مي خدمات الوقایة واالستجابة، فمن األمثل أن تقوم و اإلنسانیة. حدة اإلدارة القُطریة وفي حال عدم معرفة المجتمع المحلي أو نقص معرفتھ بمقّدِ

مي الخدمات المؤھلین، والمنظمات غیر الحكومیة، والمنظمات  بإجراء عملیة مسح من خالل نھج قائم على محفظة المشروعات یحدد مقّدِ
وفي جمیع وفي حال عدم وجود ھذه الوحدة، فیمكن أن تقوم فرق العمل بھذه العملیة.  المجتمعیة في المجتمعات المحلیة المجاورة للمشروع.

مي الخدمات أثناء إعداد المشروع نظراً لشحة التمویل المتوفر لتقدیم ھذه الخدمات وإمكانیة حدوث  الحاالت، یجب التحقق من سالمة تحدید مقّدِ
مي ل في األوضاع خالل أشھر. وإذا لم توجد جھة مؤھلة لتقدیم الخدمات في منطقة المشروع، فإنھ یُوَصى باالستعانة بمقّدِ خدمات من  تحوُّ

بالتشاور مع أخصائیي ھذا  -مناطق أخرى (وطنیین أو دولیین) مستوفین للمعاییر الدولیة. وإذا لم یتسَن ذلك، فیجب أن یقیِّم فریق العمل 
 لھذا العنف.ما إذا كان یمكن تمویل برنامج لتنمیة القدرات في المشروع لتقدیم الدعم المناسب للتصدي  -العنف/األخصائیین الصحیین الالزمین 

 37ویجب أیضا التخطیط لذلك ودراستھ بعنایة.

مي الخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس: .110 في المشروعات عالیة أو كبیرة المخاطر في المناطق النائیة حیث ال توجد  تمویل مقّدِ
مي الخدمات لضحایا ھذا العنف، قد یكون من  المستصوب تعاقد ھیئة إدارة التنفیذ مع واحد أو أكثر من بالفعل ترتیبات قائمة لتغطیة تكالیف مقّدِ

مي ھذه الخدمات لتقدیم خدمات محددة (عادةً باستخدام حصیلة القرض/االعتماد/المنحة). ل ذلك ضمان حصول أي من الضحایا على  مقّدِ وسیسّھِ
دعم وما یصاحبھا من متطلبات تتعلق بالنقل والسكن ویجب عدم تقدیم أي تعویض نقدي إلى الضحیة مباشرةً؛ فجمیع خدمات الالدعم الالزم. 

م الخدمات.  واإلعالة (تكالیف التوثیق الرسمي أو جمع األدلة الجنائیة) یتم دفع تكالیفھا من خالل مقّدِ

م الخدمات، في حال تمویلھ من خالل المشروع، مستوى الدعم المقدَّم للضحیة بما في ذلك اإلحالة إلى غی .111 مي یجب أن یوثق مقّدِ ره من مقّدِ
عة غیر الُمحِددة للھویة (مثل طبیعة الحالة، الصلة بالمشروع، السن ونوع الجنس إن أ مكن)، الخدمات. وبخالف نقاط البیانات الرئیسیة المجمَّ

مو الخدمات إلى مي الخدمات. وفي الحاالت االستثنائیة التي یحتاج فیھا مقّدِ تبادل أي بیانات أكثر  یجب عدم طلب أي بیانات عن الحالة من مقّدِ
تفصیالً مع طرف خارجي، فیتعیَّن أن یتم ذلك بإذن من الضحیة. ویتعیَّن أن تعطي الضحیة موافقتھا على تبادل البیانات وأن تعرف ما ھي 

 على نوع الجنس، انظر: وللمزید من المعلومات عن تبادل البیانات بشأن حاالت العنف القائم البیانات التي سیتم تبادلھا، ومع َمن، وألي غرض.
. tools/isp/ -http://www.gbvims.com/gbvims  

م الخدمات التزاماتھ القانونیة، والحدود القانونیة للسریة، وكذلك قواعد ممارستھ المھنیة، السیما ما یتعلق ب  .112 الشرطة إبالغ من المھم أن یفھم مقّدِ
لكن إذا تطلبت التشریعات  38وال توصي منظمة الصحة العالمیة بإبالغ الشرطة اإللزامي بمثل ھذه الحاالت بحاالت العنف القائم على نوع الجنس.

م الخدمات أن یبلغ ھیئة إدارة التنفیذ والضحیة المحتملة بھذا االلتزام، وكذلك أي حدود أخرى لل  سریة. في بلد ما ذلك، فیجب على مقّدِ

                                                                 
م على ضحایا العنف القائأحد األمثلة على ذلك مشروع توفالو لالستثمار في مجال الطیران، حیث تم إدراج نشاط ضمن التمویل اإلضافي الثالث لتقدیم خدمات الدعم ل 37

 ت بتمویل من المشروع.نوع الجنس ألن ھذه الخدمات لم تكن متاحة في توفالو. وشھد ھذا المشروع قیام مركز أزمات المرأة في فیجي بأنشطة للتدریب وبناء القدرا
المرأة: المبادئ التوجیھیة السریریة وسیاسات والعنف الجنسي ضد القریب  للمزید من المعلومات، انظر تقریر منظمة الصحة العالمیة "التعامل مع عنف الشریك 38

 ).2013منظمة الصحة العالمیة (

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/
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 معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس 5-3
وھناك على األقل ثالثة  یلزم أن یكون لدى جمیع المشروعات إطار لمعالجة االدعاءات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس بشكل صحیح. .113

ل آلی1( أطراف فاعلة رئیسیة تشارك في معالجة مثل ھذه االدعاءات: م الخدمات لضحایا ھذا العنف؛ (2ة معالجة المظالم؛ () مشغِّ ) 3) مقّدِ
ممثل ھیئة إدارة التنفیذ. وبالتالي، فمن الضروري قبل تلقي الشكاوى المتعلقة بھذا النوع من العنف أن تحدد جمیع المشروعات بوضوح من 

ة المناسبة التي سیتم توقیعھا على الجاني، والتحقق من أن من سیقّیِم طبیعة الشكوى، والعقوب سیكون المسؤول تحدیداً عن معالجة الشكوى:
تمكین الضحیة تلقت الدعم والعقوبات تم فرضھا، إلخ. ویجب أن تالحظ فرق العمل أن األسالیب القائمة لإلبالغ عن الشكاوى قد ال تكون مالئمة ل

تالي، قد ال تحتاج فرق العمل إلى تحدید قنوات بدیلة لإلبالغ مثل وبال الضحایا من اإلبالغ أو لمعالجة األمور الحساسة المرتبطة بھذا العنف.
م الخدمات للضحایا.   مقّدِ

ورغم احتمال تفاوت عملیة التسویة  یجب أن تنشئ ھیئة إدارة التنفیذ آلیة للمساءلة واالستجابة لتسویة حاالت العنف القائم على نوع الجنس. .114
ز على الضحایا، وسرعة والمشاركین فیھا، فإن المبدأ التوجیھي الر ئیسي لھا یجب أن یكون ضمان السریة الكاملة للضحیة، واعتماد نھج یرّكِ

وتحدیداً، یجب تدریب أي شخص یشارك في عملیة التسویة  إنجاز التسویة، وتطبیق العملیة المحددة في "إطار المساءلة واالستجابة" المتفق علیھ.
م الخدمات في ھذه على معالجة وتسویة الشكاوى المتعلقة بال ق متخصص تابع لمقّدِ عنف القائم على نوع الجنس، وحیثما أمكن یجب إشراك منّسِ

  الطیران. مجال في لالستثمار فانواتو " على مثال آللیة للتسویة مطبَّقة في مشروع7العملیة. ویمكن االطالع في الملحق "

 "):7الملحق "ستتم عادةً عملیة معالجة الشكاوى وفقاً لما یلي (انظر  .115

ل آلیة معالجة المظالم على سریة تقاریر االدعاءات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس؛ وما لم تكن الشكوى قد  • سیحافظ مشغِّ
م الخدمات. م الخدمات أو أي قنوات أخرى محددة لإلبالغ، فإنھ تتم إحالة الضحیة مباشرةً إلى مقّدِ 39جرى تلقیھا من خالل مقّدِ

38FP 

م الخدمات أو غیره من قنوات اإلبالغ المحددة، فسیتم إرسال التقریر إلیھ لضمان تسجیلھ في حال  • تلقي حالة ألول مرة من خالل مقّدِ
 في النظام.

م الخدمات الدعم الالزم للضحیة حتى تنتھي الحاجة إلیھ (انظر القسم  •  ).4-5یوفر مقّدِ

م الخدمات في آلیة التسویة، بما في ذلك اإلحالة إلى الشرطة عند بناًء على طلب ھیئة إدارة التنفیذ، سیشارك ممثل للضحی • ة تابع لمقّدِ
 اللزوم. ویجب أن توافق الضحیة على مشاركة ھذا الممثل في آلیة التسویة نیابةً عنھا.

اتفاق على خطة  في إطار آلیة التسویة الموضوعة، یتم النظر في االدعاءات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس والتوصل إلى •
ض الضحیة للمزید من  للتسویة وكذلك العقوبة المناسبة للجاني، على أن یتم ذلك كلھ خالل أقصر إطار زمني ممكن لتجنب تعرُّ

  الصدمات.

م الخدمات، یتم تكلیف الممثل المناسب من ھیئة إدارة التنفیذ بتنفیذ الخطة المتفق علیھا التي یجب أن تتفق  • دائماً مع بالتشاور مع مقّدِ
  التشریعات المحلیة وعقد العمل ومدونة قواعد السلوك.

ل آلیة معالجة المظالم بأنھ  • م الخدمات، تقوم آلیة تسویة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس بإخطار مشغِّ من خالل مقّدِ
 جرت تسویة الحالة وسیتم بعد ذلك إقفالھا في ھذه اآللیة.

 دارة التنفیذ والبنك الدولي بإقفال الحالة.سیتم إخطار ھیئة إ •

م الخدمات وممثلي ھیئة إدارة التنفیذ المشاركین في تسویة حاالت العنف القائم على نوع الجنس  .116 یجب أن یفھموا التزاماتھم كما ذُِكر آنفاً، فإن مقّدِ
قاً للقانون، السیما في الحاالت التي تتطلب اإلبالغ اإللزامي عن ویجب أن یتم اإلبالغ وف القانونیة فیما یتعلق بإبالغ الشرطة بمثل ھذه الحاالت.

ً ل لقانون أنواع معیَّنة من حوادث ھذا العنف مثل اإلیذاء الجنسي ألحد القاصرین. وعندما ال یوجد أي التزام قانوني باإلبالغ عن الحالة وفقا
مي الخدمات اآلخرین، وال یمكن إبالغ المحلي، فإن الضحایا ھن من یقررن اإلبالغ عن الحاالت وإحالتھا إل ى آلیة معالجة المظالم لتسویتھا ومقّدِ

 أي شخص بأي حالة إال بموافقة من الضحیة.

 ضمان تقدیم الدعم المناسب للضحایا 5-4
مي الخدمات: .117  ) الدعم القانوني.3واالجتماعي؛ () الدعم النفسي 2) الدعم الصحي؛ (1( یجب أن یشمل الدعم الذي یُقدَّم للضحایا من خالل مقّدِ

 40ویجب اتباع المعاییر والمبادئ التوجیھیة العالمیة في تقدیم الخدمات.

                                                                 
لحصول على مأوى قد تحتاج ضحایا العنف القائم على نوع الجنس إلى الحصول على خدمات الشرطة والقضاء، وخدمات الرعایة الصحیة والنفسیة واالجتماعیة، وا 39

م الخدمات نیابةً عن الضحایا ووفقاً لرغباتھن (انظر القسم آمن وسبل لكسب الرزق لكي یبدأن في التعافي م ضن لھ من عنف. وسیتم ترتیب ذلك بواسطة مقّدِ -5ما تعرَّ
1.( 
in-care-violence-http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-یمكن االطالع على معاییر جودة الرعایة الطبیة على:  40

facilities/en-health/  :یمكن االطالع على معاییر الخدمات األخرى على-https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub
pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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ضھا للعنف من خالل آلیة لإلبالغ في مشروع استثماري یمولھ البنك الدولي، وذلك بغض النظر .118  یجب تقدیم الرعایة ألي ضحیة تبّلِغ عن تعرُّ
 ویُعَزى ذلك إلى: صلة بالمشروع أم ال.عما إذا كان معروف أن الجاني لھ 

أن صفات الجاني قد ال تكون في الغالب معروفة في وقت بدء تقدیم خدمات الدعم؛ وبمجرد بدئھا یجب تمكین الضحیة من مواصلة  •
 الحصول علیھا.

ك في المجتمعات المحلیة المجاورة أن أنشطة التوعیة المتزایدة بالعنف القائم على نوع الجنس والمرتبطة بالمشروعات التي یمولھا البن •
للمشروع قد تؤدي إلى أن تسعى الضحایا بھذه المجتمعات إلى الحصول على الخدمات من خالل المشروع بغض النظر عما إذا كان 

41الجاني لھ صلة بالمشروع أم ال.
40 FP 

م الخدمات، فإنھ عند اعتماد الن .119 م إلى الضحیة من خالل مقّدِ ز على الضحایا ال یتم إقفال الحالة إال عندما ال بالنسبة للدعم الذي یُقدَّ ھج الذي یرّكِ
  تَعُد الضحیة بحاجة إلى الدعم.

 إبالغ جھاز اإلدارة 5-5
وادث أدخل البنك الدولي مؤخراً "دلیل اإلجراءات الوقائیة لالستجابة للحوادث " لتحدید اإلجراءات التي یتبعھا موظفو البنك لإلبالغ عن الح .120

وتحدد مجموعة األدوات ھذه متطلبات اإلبالغ عن حاالت العنف  الصلة باإلجراءات الوقائیة في مشروع استثماري یمولھ البنك.السلبیة ذات 
وتُعالج الحوادث "اإلرشادیة" ضمن نطاق فریق العمل مع إخطار  القائم على نوع الجنس وتتضمن بروتوكوالً یصّنِف الحوادث في ثالث فئات.

ق اإلقلیمي لإلجراءات الوقائیة.مدیر قطاع الممارسا ویلزم أن یرفع رئیس فریق العمل الحوادث "الخطیرة" إلى مدیر  ت العالمیة بالمنطقة والمنّسِ
لممارسات الشؤون القُطریة/المدیر القُطري، ومدیر قطاع الممارسات العالمیة بالمنطقة المعنیة، والمدیرین اإلقلیمیین والمدیرین العموم بقطاع ا

 اعیة والبیئیة، ورؤساء البرامج ذات الصلة، واإلدارة القانونیة، وإدارة العالقات الخارجیة والمؤسسیة، والمستشار اإلقلیمي لإلجراءاتاالجتم
مخطط اإلبالغ  - " عن دلیل اإلجراءات الوقائیة لالستجابة للحوادث2(انظر الشكل " الوقائیة، ورئیس مسؤولي المعاییر البیئیة واالجتماعیة.

وأخیراً، فعند وقوع حادث "بالغ الخطورة" یقوم رئیس فریق العمل بإخطار وحدة اإلدارة القُطریة (مدیر الشؤون القُطریة/المدیر  ن الحوادث).ع
شؤون ویبلغ المدیر القُطري نائب الرئیس لشؤون المنطقة و/أو نائب الرئیس لشؤون التنمیة المستدامة و/أو نائب الرئیس ل القُطري) على الفور.

الشبكات األخرى حسب االقتضاء، مع إرسال نسخة إلى مدیر قطاع الممارسات العالمیة بالمنطقة والمدیر العمومي المعني وكبیر مدیري قطاع 
مدیرین لالممارسات العالمیة، والمستشار اإلقلیمي لإلجراءات الوقائیة، ورئیس مسؤولي المعاییر البیئیة واالجتماعیة، والمدیرین اإلقلیمیین وا

یئیین العموم وكبیر مدیري قطاع الممارسات البیئیة االجتماعیة، واإلدارة القانونیة (مع إرسال نسخة إلى المحامي القُطري)، واألخصائیین الب
ق اإلقلیمي لإلجراءات الوقائیة، وإدارة العالقات الخارجیة والمؤسسیة.   واالجتماعیین، والمنّسِ

از اإلدارة بحاالت العنف القائم على نوع الجنس بشكل جدي یجب أن تُستقَى من رصد ھذه الحاالت في آلیة المعلومات المطلوبة إلبالغ جھ .121
، یجب أن تدرج فرق العمل بیانات رئیسیة 8 - 4وكما ھو مذكور في القسم  معالجة المظالم ومراجعة التقاریر المنتظمة الستشاري اإلشراف.

 المذكرات والتقاریر عن حالة التنفیذ. عن حاالت وقوع ھذا النوع من العنف في

 تسویة الحاالت وإقفالھا 5-6
 ھناك عنصران یتعلقان بتسویة حاالت العنف القائم على نوع الجنس وإقفالھا: .122

م الخدمات لدعم الضحیة، ومن خالل اآللیة الموضوعة لتسویة مثل ھذه  • نظام المشروع الداخلي الذي تُحال من خاللھ الحالة إلى مقّدِ
 الحاالت تُتخذ اإلجراءات المناسبة ضد الجناة؛

م الخدمات. •  الدعم الذي تتلقاه الضحیة من مقّدِ

م الخدمات بم .123 مة كما ھو مبیَّن أعاله، فعند تلقي إحدى الشكاوى یتم تسجیلھا في آلیة معالجة المظالم الخاصة بالمشروع وإحالتھا إلى مقّدِ وافقة مقّدِ
م الخدمات في مباشرة إجراءات المساءلة بموافقة الضحیة.  الشكوى.  ویشرع مقّدِ

 إذا لم ترغب الضحیة في تقدیم شكوى رسمیة إلى صاحب العمل، فإنھ یتم إقفال الشكوى. •

لجنس عندما تمضي الضحیة في تقدیم الشكوى، فإنھ تتم مراجعتھا من خالل اآللیة الموضوعة لتسویة حاالت العنف القائم على نوع ا •
ویتم االتفاق على مسار اإلجراءات؛ ویقوم الطرف الذي یعمل لدیھ الجاني (على سبیل المثال، المقاول أو االستشاري أو ھیئة إدارة 

ومن خالل آلیة التسویة، یتم  التنفیذ) بتوقیع اإلجراء التأدیبي المتفق علیھ وفقاً للتشریعات المحلیة وعقد العمل ومدونة قواعد السلوك.
 أكد من أن اإلجراء الُمتَخذ مناسب، ثم إبالغ آلیة معالجة المظالم بإقفال الحالة.الت

م الخدمات لتلقي الدعم الصحي والنفس .124 ي یجب إحالة جمیع الضحایا، الالئي یتقدَّمن بشكاوى قبل تاریخ إقفال المشروع، على الفور إلى مقّدِ
م الخدمات لضمان  -قبل إقفالھ  -ھناك حاالت مفتوحة، فیجب اتخاذ ترتیبات مالئمة واالجتماعي والقانوني. وإذا أُقِفل المشروع وال تزال  مع مقّدِ

ع تمویالً توفیر الموارد لدعم الضحیة لمدة زمنیة مناسبة بعد اإلقفال، ولعامین على األقل من وقت بدء تلقي ھذا الدعم. وال یمكن أن یقدم المشرو

                                                                 
ة اإلبالغ ت أن نسبرغم أن البعض أعربوا عن مخاوفھم من أن المشروعات قد ال تحفِّز على اإلبالغ عن حاالت العنف القائم على نوع الجنس، فإن التجارب أظھر 41

ضن للعنف من الشریك أو العنف الجنسي من غیر الشریك، فإن من القریب  عن مثل ھذه الحاالت منخفضة بشكل عام على مستوى العالم. ورغم أن ثلث النساء یتعرَّ
ضن للعنف (تشمل ال7یقمن باإلبالغ عن الحادث لمصدر رسمي ال تتجاوز نسبتھن  % في الھند وشرق 2تباینات فیما بین المناطق % من النساء والفتیات الالئي یتعرَّ

 % في منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي).14آسیا وصوالً إلى 
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تخاذ ترتیبات أخرى مثل التمویل من المقترض، أو ضم مشروعات أخرى إلى المحفظة قد تكون لدیھا لذلك بعد تاریخ اإلقفال، ولھذا سیلزم ا
 أو في الظروف القصوى قد یلزم تمدید تاریخ إقفال المشروع. -أھداف متوافقة ومرونة في المیزانیة 
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 مدونات قواعد السلوك وخطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس :1الملحق 
 توفُّر ما یلي في المشروعات:لبناء نظام للحد من مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، یتعیَّن  .125

التوقیع على مدونات قواعد السلوك من جانب جمیع موظفي المقاولین (بمن فیھم المقاولون من الباطن) واستشاریي اإلشراف  •
 واالستشاریین اآلخرین الذین یتواجدون میدانیاً في منطقة المشروع؛

العمال التوقعات والسیاسات المتعلقة بالسلوك، وكذلك آلیة المساءلة وضع خطة عمل فاعلة للتصدي لھذا النوع من العنف بحیث یفھم  •
كما یجب أن تتضمن خططاً لتعریف المجتمعات المحلیة المتأثرة  ویجب أن تشمل خطة العمل ھذه التدریب والتواصل. واإلبالغ.

 بأنشطة المشروع بمدونة قواعد السلوك التي وقَّع علیھا الموظفون العاملون فیھ.

ار خطة العمل ھذه، وضع بروتوكوالت للمساءلة واالستجابة تحدد اإلجراءات المتبعة في محاسبة األفراد ومعاقبة الموظفین في إط •
  الذین خالفوا السیاسات المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس.

 مدونات قواعد السلوك
لشركة وداخل المجتمع المحلي الذي تخدمھ ھذه الشركة أو تعمل بھ، فإنھا ألن مدونة قواعد السلوك تحدد التوقعات الخاصة بالسلوك داخل ا .126

یع أصبحت أداة تساعد في الحد من المخاطر المتعلقة باالستغالل واإلیذاء الجنسیین والتحرش الجنسي. وتحدد ھذه المدونة بوضوح التزامات جم
 بشأن:موظفي المشروع (بما في ذلك المقاولون من الباطن وعمال الیومیة) 

 السیاسات المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسیین والتحرش الجنسي في مكان العمل؛ •

 االلتزام بتشریعات العمل الساریة؛ •

  األعراف واللوائح الُمنِظمة لسلوك جمیع األفراد؛ •

 معاقبة المتجاوزین على جمیع التجاوزات؛ فھم أن العنف القائم على نوع الجنس محظور وأنھ ستتم  •

یجب أن تشمل المدونة االلتزام من جانب الشركة ومسؤولیات المدیرین واألفراد بشأن التصدي لھذا النوع من العنف وكذلك، إن  •
اإلدارة البیئیة أمكن، القضایا الرئیسیة األخرى المحددة في التقییم البیئي واالجتماعي/خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة/خطة 

  واالجتماعیة الخاصة بالمشروع مثل الجوانب البیئیة واالجتماعیة والصحیة والمتعلقة بالسالمة، والصحة والسالمة المھنیة؛

  من المھم ترجمة المدونة إلى اللغة المحلیة. •

للتوعیة في إطار خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف إلتاحة نشر المبادئ الواردة في المدونة وعواقب مخالفتھا، یجب أن تُرفق بھا إستراتیجیة  .127
ویجب أن تستھدف أنشطة التوعیة بمعاییر المدونة كالً من موظفي الشركة وأفراد المجتمع المحلي المتأثر بأنشطة  القائم على نوع الجنس.

  المشروع.

ي أماكن عامة بمعسكرات العمل ومناطق المعیشة لموظفي من الضروري مناقشة المدونة في مشاورات عامة ونشر معاییرھا باللغات المحلیة ف .128
ومن المھم أیضا أن یتجاوز ذلك الموقع المحدد لتنفیذ األشغال المدنیة  " بشأن المشاورات مع المجتمعات المحلیة).3المقاول (انظر الفصل "

البیئي واالجتماعي/خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ألن لیشمل المجتمعات المحلیة المجاورة للمشروع بصورة أوسع كما ھو محدد في التقییم 
ضة لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس، السیما عند كثرة تنقالت العمال.   ھذه المجتمعات تكون معرَّ

حریة وطواعیة على فعل تُعد الموافقة عنصراً بالغ األھمیة في مدونة قواعد السلوك وتشیر إلى القرار الذي یتخذه شخص ما عن علم للموافقة ب .129
وفي ھذا  ).2ویجب أن تعكس مدونات قواعد السلوك المستخدمة في المشروعات التي یمولھا البنك الدولي ھذه المبادئ (انظر الفصل  شيء ما.

 ضرورة السیاق، فرغم عدم حظر المدونة لممارسة الجنس بالتراضي مع شخص في سن الثامنة عشر أو أكثر، فإنھا یجب أن تشترط صراحةً 
 تصرف العمال وفقاً للقانون الوطني.

وبالفعل، فإن وثائق التوریدات والمناقصات الموحدة للبنك  لم یصادق البنك الدولي على "نموذج" لمدونة لقواعد السلوك خاصة بالمشروعات. .130
ح أن  لعملیات التورید اءاتإجر استعراض الخاصة بالمناقصات التنافسیة الدولیة على األشغال المدنیة وعقود لجنة 2017لعام  البنك توّضِ

مي العطاءات بالفعل مدونات خاصة بھم أو قد یطورنھا ألغراض المناقصات.  وینعكس ذلك في متطلبات وثیقة المتوقع ھو أن توجد لدى مقّدِ
 لألشغال التي تنص على: الموحدة التوریدات

ف في البند الفرعي  "یقدم صاحب العطاء مدونة قواعد السلوك الخاصة بھ التي تسري من  7-2-1-1على موظفي المقاول (كما ھو معرَّ
استكمال وإدراج المخاطر  [مالحظة: الشروط العامة) لضمان االمتثال اللتزاماتھ البیئیة واالجتماعیة والمتعلقة بالصحة والسالمة بموجب العقد.

ً للقسم سابعا تدفق العمالة، وانتشار  غال، على سبیل المثال المخاطر المرتبطة بما یلي:متطلبات األش-التي یتعیَّن أن تتناولھا المدونة وفقا
 األمراض الساریة، والتحرش الجنسي، والعنف القائم على نوع الجنس، واالستغالل واإلیذاء الجنسیان، والسلوكیات غیر المشروعة والجریمة،

 والحفاظ على وجود بیئة آمنة، إلخ].
 

م العطاء بالتفصیل كیف ستُنفَّذ مدونة قواعد السلوك ھذه.باإلضافة إلى ذلك، یبیِّن م كیف سیتم إدخالھا ضمن شروط  وسیشمل ذلك: قّدِ
 العمل/التوظیف، وما ھو التدریب الذي سیجري تقدیمھ، وكیف سیتم رصدھا، والطریقة التي یقترحھا المقاول للتعامل مع أي مخالفات.
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 السلوك المتفق علیھا."ویجب على المقاول تنفیذ مدونة قواعد 

 
م العطاء على النحو التالي: التوریدات تحدد وثائق .131  الموحدة المتطلبات الرئیسیة بشأن مدونة قواعد السلوك الخاصة بمقّدِ

"[یجب أن یحدد صاحب العمل متطلبات الحد األدنى لمدونة قواعد السلوك، مع األخذ بعین االعتبار المشكالت واآلثار وتدابیر الحد من 
 المخاطر المعیَّنة، على سبیل المثال، في: 

 تقاریر المشروع، مثل تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة/خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة •
 ات خاصة بشأن العنف القائم على نوع الجنس/االستغالل واإلیذاء الجنسیینأي متطلب •
 شروط الموافقة/التصریح (شروط الھیئة التنظیمیة المرتبطة بأي تصاریح أو موافقات للمشروع)  •
  المعاییر المطلوبة بما في ذلك إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة •
عندما معاییر أو المعاھدات الدولیة ذات الصلة، إلخ، والمتطلبات والمعاییر الوطنیة و/أو القانونیة و/أو التنظیمیة (االتفاقیات أو ال •

 )تمثل معاییر أعلى من إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة
 الدولیة والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر) اإلجراءات والمعاییر (مؤسسة التمویل المعاییر ذات الصلة مثل سكن العمال: •
  المعاییر القطاعیة ذات الصلة مثل سكن العمال •
 آلیات معالجة المظالم. •

تدفق العمالة، وانتشار األمراض الساریة، والتحرش الجنسي، والعنف القائم  یمكن أن تشمل أنواع القضایا المحددة المخاطر المرتبطة بما یلي:
 والسلوكیات غیر المشروعة والجریمة، والحفاظ على وجود بیئة آمنة، إلخ]على نوع الجنس، 

م العطاء مع مراعاة االعتبارات الواردة أعاله.]  [تعدیل التعلیمات التالیة لمقّدِ
ون ھذه تشتمل مدونة قواعد السلوك المرضیة على التزامات على جمیع موظفي المقاول (یشمل ذلك مقاولي الباطن وعمال الیومیة)، وتك

وقد تتم إضافة التزامات جدیدة لالستجابة لمخاوف محددة خاصة بالمنطقة المعنیة،  االلتزامات مالئمة لمعالجة القضایا التالیة على أقل تقدیر.
وتشتمل مدونة قواعد السلوك على عبارة أن المقصود بلفظ  أو موقع المشروع وقطاعھ، أو لمتطلبات محددة خاصة بالمشروع.

 "األطفال" ھو أي شخص (أشخاص) دون سن الثامنة عشر."الطفل"/
 ومن بین القضایا التي سیتم تناولھا:

  االلتزام بالقوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا .1
االلتزام بمتطلبات الصحة والسالمة المعمول بھا لحمایة المجتمع المحلي (بما في ذلك الفئات الضعیفة والمحرومة) وموظفي صاحب  .2

 اإلبالغ ووجوب تفادیھا، یمكن التي الحوادث وقوع ومنع المقررة، الشخصیة الحمایة معدات ارتداء ذلك وموظفي المقاول (یشملالعمل 
  البیئة) تھدید أو السالمة بعنصر المساس شأنھا من التي الممارسات أو الظروف عن

 استخدام المواد غیر القانونیة .3
 المحلي (بما في ذلك الفئات الضعیفة والمحرومة) وموظفي صاحب العمل وموظفي المقاول (علىعدم التمییز في التعامل مع المجتمع  .4

 السن، أو االجتماعیة، الحالة أو اللغة، أو الدین، أو الجنس، نوع أو العرقي، أو اإلثني االنتماء أو العائلیة، بسبب الخلفیة المثال سبیل
 السیاسیة، أو الوضع االجتماعي أو المدني أو الصحي) القناعات أو الھویة الجنسیة، اإلعاقة (الجسدیة والعقلیة)، أو المیول أو أو

التفاعالت مع المجتمع (المجتمعات) المحلي وأفراده وأي شخص (أشخاص) متضرر (على سبیل المثال إلظھار االحترام، ویشمل ذلك  .5
 احترام ثقافتھم وتقالیدھم)

استخدام لغة أو سلوكیات، وخاصًة نحو النساء أو األطفال، تكون غیر مالئمة أو تنطوي التحرش الجنسي (على سبیل المثال، حظر  .6
 على تحرش أو إساءة أو إثارة جنسیة أو تحقیر أو تتسم بعدم اللیاقة الثقافیة).

 أو نفسیة أو یةجسد معاناة أو أضرار في تتسبب التي العنف ویشمل ذلك العنف الجنسي و/أو ضد المرأة (على سبیل المثال، األفعال .7
  الحریة). من والحرمان واإلكراه، األفعال، ھذه مثل بارتكاب والتھدید جنسیة،

االستغالل ویشمل االستغالل واإلیذاء الجنسیین (على سبیل المثال، حظر تقدیم أموال أو فرص عمل أو سلع أو خدمات مقابل الجنس،  .8
السلوكیات المھینة أو التي تنطوي على احتقار أو استغالل أو إساءة استخدام ویشمل ذلك طلب إقامة عالقة جنسیة أو غیرھا من أشكال 

  السلطة)
حمایة األطفال (یشمل ذلك حظر النشاط أو اإلیذاء الجنسي أو غیره من السلوكیات غیر المقبولة مع األطفال، وتقیید التعامل معھم،  .9

  وضمان تحقیق السالمة لھم في مناطق المشروعات)
رافق الصحیة (على سبیل المثال، ضمان استخدام العمال لمرافق صحیة محددة یوفرھا لھم صاحب العمل ولیس قضاء متطلبات الم .10

 الحاجة في الخالء)
تفادي تضارب المصالح (على سبیل المثال، عدم منح منافع أو عقود أو فرص توظیف أو أي أنواع من المعاملة التفضیلیة أو المحاباة  .11

 مالیة أو عائلیة أو شخصیة معھ)ألي شخص ھناك عالقة 
 االستجابة لتعلیمات العمل المعقولة (یشمل ذلك ما یخص القواعد واألعراف البیئیة واالجتماعیة) .12
  حمایة الممتلكات واستخدامھا على نحو مناسب (على سبیل المثال، حظر السرقة، أو اإلھمال، أو اإلھدار) .13
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 واجب اإلبالغ عن أي مخالفات لھذه المدونة .14
  عدم االنتقام من العمال الذین یبلغون عن مخالفات لھذه المدونة إذا كان ھذا اإلبالغ بحسن نیة. .15

 یجب أن تُكتَب مدونة قواعد السلوك بلغة واضحة وأن یوقِّع علیھا كل عامل لإلشارة إلى أنھم جمیعاً:
 استلموا نسخة من المدونة؛ •
 تم شرح المدونة لھم؛ •
  نة كشرط لتوظیفھم؛أقروا بااللتزام بھذه المدو •
  فھموا أن مخالفة ھذه المدونة یمكن أن تؤدي إلى عواقب وخیمة تصل إلى حد الفصل من العمل أو اإلحالة إلى السلطات القانونیة. •

ھمھا وتتم كتابتھا بلغة یسُھل ف المشروع الوصول إلیھ.المتأثرین بتُعرض نسخة من المدونة في مكان یسُھل على أفراد المجتمع المحلي و
 على أفراد المجتمع المحلي، وموظفي المقاول، وموظفي صاحب العمل، واألشخاص المتضررین.

 مدونة قواعد السلوك لمشروعات النقل في جزر المحیط الھادئ :1-6اإلطار أ
 

بتطبیق مدونات لقواعد السلوك بشأن "حمایة ، قامت مشروعات النقل في إطار "برنامج االستثمار في مجال الطیران بجزر المحیط الھادئ" 2014بدایةً من عام 
 2017، تم توسیع نطاق ھذه المدونات لتشمل العنف القائم على نوع الجنس، وفي عام 2016وفي عام  األطفال" على جمیع الشركات واألفراد العاملین في المشروع.

 المھنیة. والسالمة والصحة بالسالمة، تعلقةوالم والصحیة واالجتماعیة البیئیة تم توسیع نطاقھا مرةً أخرى لتغطي الجوانب
 

مو العطاءات بإعداد مدونة قواعد السلوك، فإنھ في ظل "برنامج االستثمار في  2017وفي حین یتطلب نھج وثائق التوریدات الموحدة للبنك الدولي لعام  أن یقوم مقّدِ
دي المشروع  مجال الطیران بجزر المحیط الھادئ" یتبنى المقترض مدونة قواعد السلوك الموضوعة ویحددھا كمعیار للحد األدنى الذي یتعیَّن على جمیع موّرِ

االستشاریین،  وتُطبَّق ھذه المدونة على جمیع أنشطة المشروع بما في ذلك األشغال المدنیة (المناقصات الدولیة والمحلیة)، ومشتریات السلع، واألفراد االلتزام بھ.
مو العطاء ات استخدام المدونة الخاصة بالمقترض في عطاءاتھم أو تقدیم مدونات خاصة بھم تستوفي الحد األدنى من المتطلبات في مدونة إلخ. وقد یختار مقّدِ

 المقترض.
 

منفصلة تُطبَّق  ى مدوناتوباإلضافة إلى تحدید بروتوكول للسلوك المتوقع والمساءلة واالستجابة خاص باألفراد، فإن مدونات قواعد السلوك لھذا البرنامج تشتمل عل
ن في دلیل "الطریق إلى الصحة  على الشركة والمدیرین. وقد استند ذلك إلى تجارب سابقة بقطاع النقل في مجال التصدي لفیروس ومرض اإلیدز، كما ھو مضمَّ

 ونتج عن ذلك ثالثة مستویات ھي: 42السلیمة".
بالسالمة، وقضایا الصحة والسالمة المھنیة، والعنف  والمتعلقة والصحیة واالجتماعیة البیئیةتُلِزم الشركة بمعالجة القضایا  مدونة قواعد السلوك للشركة: •

  القائم على نوع الجنس؛

 تُلِزم المدیرین بتنفیذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة، وكذلك تلك التي یوقِّع علیھا األفراد؛ مدونة قواعد السلوك للمدیرین: •

دون-تُلِزم جمیع األشخاص راد:مدونة قواعد السلوك لألف •  بمعاییر السلوك. -بما في ذلك المقاولون من الباطن والموّرِ

 محتویات خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس
وقوعھ واالستجابة لھ في "، تُستخَدم خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس لتحدید أنشطة منع 4كما ھو مبیَّن في الفصل " .132

وتبیِّن ھذه الخطة كیف سیضع المشروع البروتوكوالت واآللیات الالزمة لخفض مخاطر تفاقم ھذا النوع من العنف في المشروع،  المشروع.
  " على الخطوط العریضة ألي خطة عمل من ھذا القبیل.4ویحتوي الفصل " وكذلك للتصدي ألي مشكالت قد تنشأ في ھذا الشأن.

 تاح نماذج لخطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس والمواد األخرى الالزمة لدعم تنفیذ التوصیات على:تُ  .133
gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspxhttp://globalpractices.worldbank.org/
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 جمع معلومات عن العنف القائم على نوع الجنس :2الملحق 
لیس ضروریاً بشكل عام إجراء مسوح جدیدة لتحدید مخاطر العنف القائم على نوع الجنس ألن المعلومات الرئیسیة ربما تكون متوفرة بالفعل  .134

یة والصحیة على المستوى القُطري، أو المسوح المستقلة الممثلة على المستوى الوطني بشأن العنف ضد النساء من خالل المسوح الدیموغراف
ویندرج القضاء على مختلف أشكال العنف الذي تواجھھ النساء والفتیات ضمن العدید من أھداف التنمیة المستدامة وقد أدى إلى زیادة  والفتیات.

 43غ عن حاالت وقوع ھذا العنف.معدالت جمع البیانات واإلبال

ضت لھ، بدون إتاحة خدمات اإلحالة لدعمھا. وإذا كان جمع  جمع أي بیانات عدمیتعیَّن  .135 عن ھذا النوع من العنف من خالل أي امرأة ربما تعرَّ
قبل البدء في البیانات ضروریاً، فیجب على فرق العمل التأكد من وضع بروتوكوالت تتیح إحالة المشاِركات لإلفصاح عن تجاربھن مع العنف 

. ویتعیَّن أن یغطي تدریب الباحثین جمیع إرشادات السالمة واإلرشادات األخالقیة بشأن یض الضحایا للصدماتجمع البیانات لتجنب إعادة تعر
ویجب عدم إجراء أي مناقشات لمجموعات التركیز مع أفراد المجتمع المحلي للسؤال عن التجارب الشخصیة العنف القائم على نوع الجنس. 

% من النساء في 35و/أو االعتداء الجنسي من غیر الشریك وتأثیرھا على القریب  عنف من الشریك. وفي ظل انتشار حاالت الفي ھذا الشأن
ضن لھذا النوع من العنف.  49-15الشریحة العمریة  عاماً، فمن المرجح أن تضم مجموعات التركیز بعض الضحایا من النساء الالئي تعرَّ

 القیاً، انظر:وللمزید من المعلومات عن كیفیة مناقشة ھذا العنف أخ

 صفحة األخالقیاتالدلیل المرجعي بشأن العنف ضد النساء والفتیات،  •

• 44T) .د المرأة: دلیل عملي للباحثین والناشطین. واشنطن العاصمة، الوالیات المتحدة: منظمة ). بحث العنف ض2005إلسبیرغ إم، وھایس إل
 .، منظمة باثالصحة العالمیة

ة بشأن البحوث حول العنف المنزلي ضد ). وضع المرأة أوالً: التوصیات األخالقیة وتوصیات السالم2001منظمة الصحة العالمیة ( •
 المرأة.

). توصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن األخالقیات والسالمة في بحث وتوثیق ورصد العنف الجنسي 2007منظمة الصحة العالمیة ( •
 في حاالت الطوارئ.

، أو لكن عند عدم توفُّر البیانات، فإنھ یتم جمع البیانات عن الموضوعات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس مثل سلوكیات طلب المساعدة .136
مي الخدمات للضحایا، أو خرائط سالمة المجتمعات المحلیة؛ ویجب اتباع المبادئ التوجیھیة التالیة ومراعاة  التصورات عن مدى جودة مقّدِ

 وال یجب القیام بجمع البیانات إال إذا أمكن تنفیذ ما سبق بشكل صحیح. لمسائل األخالقیة بشأن جمع البیانات عن ھذا النوع من العنف بعنایة.ا

یجب أن تكون المنافع التي تعود على المستجیبین أو المجتمعات المحلیة من توثیق حاالت العنف القائم على نوع الجنس أكبر من المخاطر  •
ضون لھا.ا  لتي یتعرَّ

 تُعد سالمة وأمن كل المشاركین في جمع المعلومات من األمور بالغة األھمیة، ویجب رصد ذلك باستمرار. •

ل مخاطر على المستجیبین إلى أقصى قدر ممكن، وتستند إلى  • یتعیَّن القیام بجمع المعلومات وتوثیقھا بطریقة سلیمة منھجیاً، وال تشّكِ
44ل الممارسات.الخبرات الحالیة وأفض

43FP 

یتعیَّن توفیر الرعایة األساسیة والدعم للضحایا محلیاً قبل البدء في أي نشاط قد ینطوي على إفصاح األفراد عن معلومات بشأن التجارب  •
 مع العنف القائم على نوع الجنس.

مون معلومات عن العنف القائم على نوع الجنس •   .یتعیَّن دائماً حمایة سریة األفراد الذین یقّدِ

م معلومات عن العنف القائم على نوع الجنس، وذلك قبل المشاركة في نشاط جمع  • یتعیَّن الحصول على موافقة مستنیرة من أي شخص یقّدِ
  البیانات.

 یتعیَّن اختیار جمیع أفراد فریق جمع البیانات بعنایة وحصولھم على قدر كاٍف ومالئم من التدریب المتخصص والدعم المستمر. •

45وضع إجراءات وقائیة إضافیة في حالة جمع معلومات عن األطفال (أي من ھم دون سن الثامنة عشر).یتعیَّن  •
44FP 

                                                                 
 .Types/DHS.cfm-Do/Survey-We-http://dhsprogram.com/Whatعلى سبیل المثال،  43
وبشكل خاص، إلسبیرغ  .http://www.vawgresourceguide.org/resources#esr حد األمثلة على ذلك قسم التوصیات األخالقیة وتوصیات السالمة:أ 44

 منظمة الصحة العالمیة، منظمة باث. واشنطن العاصمة، الوالیات المتحدة: والناشطین.دلیل عملي للباحثین  . بحث العنف ضد المرأة:2005إم، وإل ھایس. 
خالقیات والسالمة في بحث وتوثیق ورصد العنف توصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن األ). 2007" في توصیات منظمة الصحة العالمیة (8انظر التوصیة رقم " 45

 .الجنسي في حاالت الطوارئ

http://www.vawgresourceguide.org/ethics
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf
http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
http://www.vawgresourceguide.org/resources#esr
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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 تجارب من الكامیرون –العنف القائم على نوع الجنس في مناطق الصراع  :3الملحق 
ضة بشدة لمخاطر العنف، یصعُب في الغالب االستعانة بمقاولین  .137 مدنیین بدون توفیر قدر من الحمایة في مناطق الحروب أو المناطق المعرَّ

وفي الظروف بالغة الصعوبة، قد ال یرغب المقاولون في العمل في مثل ھذه المناطق، مما یعني اضطرار  بواسطة الشرطة و/أو الجیش الوطني.
اجھة ھذا التحدي في منطقة أقصى وقد تمت مو الحكومة إلى االستعانة بھیئة عسكریة متخصصة أو ھیئة تابعة لألمم المتحدة لتنفیذ اإلنشاءات.

وشمل المشروع إعادة تأھیل  أفریقیا. لوسط والنقدیة االقتصادیة الجماعة بلدان بین والعبور النقل تسھیل شمال الكامیرون في إطار مشروع
زمنة وتكرار ھجمات نجامینا، في منطقة عانت من ھشاشة األوضاع بصورة م-كوسیري، وھو جزء رئیسي من ممر دواال-دابانغا-طریق مورا
. 2014وكان قد تم إشراك مقاول في المشروع، لكن األعمال توقفت بعد قیام جماعة بوكو حرام بخطف بعض العمال في عام  بوكو حرام.

العامة  وبالتالي جرت مناقشة ذلك مع الحكومة واالتفاق معھا على االستعانة بسالح المھندسین في الجیش الكامیروني من خالل وزارة األشغال
 لتنفیذ اإلنشاءات بموجب ترتیب محدد قائم على التكلیف المباشر والصرف المستند إلى النواتج.

نشاء عملت المشروعات التي یمولھا البنك الدولي مع جھات عسكریة في السابق، لكنھا لم تستعین مطلقاً بجھات لھا صلة بالجیش لتنفیذ أعمال اإل .138
ضة للخطر كان یتطلب فھما شامال للمخاطر والتدابیر المحتملة  في إحدى مناطق الصراعات النشطة. فنشر أفراد عسكریین في منطقة نائیة ومعرَّ

-وأجرت منظمة محلیة غیر حكومیة، عیَّنھا البنك الدولي خصیصاً، تقییما مفصَّال لألخطار االجتماعیة رصد والالزمة للحد منھا والتصدي لھا.
ض المجتمعا-ضمن أمور أخرى ت المحلیة على طول الطریق لمخاطر انتھاكات حقوق اإلنسان والعنف القائم على نوع الجنس بدرجة تعرُّ

 وأدى ذلك إلى قیام فریق العمل بوضع بعض التدابیر المحددة للتصدي لھذه المخاطر، من بینھا: عالیة.

الجنس) وخطة للتواصل االجتماعي تدیرھا نفس المنظمة آلیة مخصصة لمعالجة المظالم (مع القدرة على توثیق حاالت العنف القائم على نوع  .139
 غیر الحكومیة مع االستعانة بموظفین متخصصین ومدربین للعمل على منع ھذا النوع من العنف ورصد وقوعھ واالستجابة لھ؛

  توعیة المجتمعات المحلیة على نطاق واسع؛ .140

حول مراعاة حقوق اإلنسان، والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، والمشاركة قیام الھالل األحمر الدولي بتقدیم تدریب لألفراد العسكریین  •
  المدنیة العسكریة؛

انتقاء جمیع َمن یتم تكلیفھم من األفراد العسكریین بالعمل في المشروع مع تطبیق أحكام محددة على جمیع األفراد العسكریین الذین لھم  •
 ة لالستجابة في حال المخالفات؛صلة بالمشروع، بما في ذلك وضع إجراءات واضح

رصد منطقة المشروع بصورة نشطة من خالل جھة خارجیة مستقلة یمولھا البنك، باإلضافة إلى المنظمة غیر الحكومیة التي تتم االستعانة  •
  بھا لتنفیذ آلیة معالجة المظالم.

ونظراً لمشاركة الجیش في أعمال اإلنشاء، فقد  اإلشراف.تم استكمال إطار الرصد بوحدة المركزیة إلدارة المشروع واثنین من استشاریي  .141
 انعكست ھذه التدابیر المعیَّنة للحد من المخاطر االجتماعیة، التي ترد عادةً في وثائق المناقصات والعقد، في اتفاقیة تمویل المشروع.

 .ھنا في المشروع، انظر للمزید من المعلومات عن دمج الجوانب المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس .142

 
  

http://documents.worldbank.org/curated/en/654351524594911879/pdf/Disclosable-Restructuring-Paper-CEMAC-Transport-Transit-Facilitation-P079736.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/654351524594911879/pdf/Disclosable-Restructuring-Paper-CEMAC-Transport-Transit-Facilitation-P079736.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/654351524594911879/pdf/Disclosable-Restructuring-Paper-CEMAC-Transport-Transit-Facilitation-P079736.pdf
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 أداة تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس :4الملحق 
تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس المتعلقة بالمشروع، قامت المجموعة المعنیة بالمساواة بین الجنسین، باالشتراك مع للمساعدة في  .143

والھدف من ھذه األداة ھو تحفیز التفكیر بشأن  46الزمالء من مختلف مجموعات الممارسات العالمیة، بإعداد أداة تقییم مخاطر ھذا العنف.
تقییمیة"  مشروع "درجة كل وتعتمد ھذه األداة على معلومات مستقاة من مصادر متنوعة إلعطاء المخاطر المتعلقة بالمشروع.التصدي لمثل ھذه 

المشروعات التي  :25ویتم حساب الدرجة التقییمیة للمخاطر على مقیاس من صفر إلى  اإلجابات على كل سؤال على حدة. على بناءً  للمخاطر
" المخاطر؛ متوسطةتكون " 16-12.5" المخاطر، والتي تقع ضمن النطاق منخفضةتُعتبر " 12.25-0ضمن النطاق تقع درجاتھا التقییمیة 

" عالیة" 25-18" المخاطر، فیما تُعتبر تلك التي تُقیَّم ضمن النطاق كبیرةفإنھا تكون " 18-16.25وأما المشروعات التي تُقیَّم ضمن النطاق 
ع ما یتم الحصول علیھ من درجات في كل قسم، ویمكن استكمال ذلك المخاطر. وتستخدم المشروعات الت ي قید اإلعداد القسمین "أ" و"ب" وتجّمِ

وعلى أساس ما یتم جمعھ من معلومات إضافیة أثناء إعداد المشروع، یجب تحدیث ھذه المخاطر  خالل مرحلة إعداد مذكرة تصور المشروع.
  الجودة أو في اجتماع استعراض القرارات. حسب االقتضاء من أجل اجتماع استعراض تعزیز

بل إنھا تھدف إلى تقلیص  ال تتناول ھذه األداة كیف یمكن للمشروع ذاتھ أن یعزز المساواة بین الجنسین ویقلِّص ھذا العنف من خالل أنشطتھ. .144
  مستوى مخاطر زیادة وقوعھ في مشروع ما. ھذا النوع من العنف، السیما مخاطر االستغالل واإلیذاء الجنسیین، والسماح لفرق العمل بتحدید

  تتألف ھذه األداة من القسمین التالیین: .145

م عرضا عاما " • " الذي یرتبط تحدیداً بالتزام البلد بتحقیق المساواة بین الجنسین والحد من انتشار للسیاق القُطريالقسم "أ" الذي یقّدِ
 العنف على المستوى الوطني.

الذي یُعد بالغ األھمیة ألن المشروع في حد ذاتھ، بغض النظر عن السیاق القُطري، یمكن أن یخلق ) سیاق المشروعالقسم "ب" ( •
مخاطر ومواطن ضعف جدیدة لوقوع العنف القائم على نوع الجنس والتي قد ال تكون موجودة في السابق. وھذا القسم لھ أھمیة أكبر 

 من القسم "أ".

مؤشرات الموجودة في ھذه األداة أن یتنبأ بمفرده بمخاطر العنف القائم على نوع الجنس، كما أن تسجیل من المھم مالحظة أنھ ال یمكن ألي من ال .146
وبغض النظر عن سیاق المشروع، یمكن لمشروعات  درجة جیدة على أي من ھذه المؤشرات ال یحمي المشروع من مخاطر تفاقم ھذا العنف.

ل في دینامیكیات القوى القائمة والعالقات البنك أن تؤثر على مخاطر وقوع ھذا العنف وغالباً   ما تؤدي إلى زیادتھا، من خالل إحداث تحوُّ
وتدني الدرجة التقییمیة للمخاطر ال یعني أن المشروع ال ینطوي على أي خطر لتفاقم ھذا العنف، كما ال یعني ارتفاع الدرجة التقییمیة  المالیة.

فھذه األداة ھي أداة الغرض منھا مساعدة فرق العمل على التفكیر بشأن أنواع التدابیر الالزمة  ع.للمخاطر أنھ ال یمكن المضي في تنفیذ المشرو
  لمنع وقوع ھذا النوع من العنف، وبنود االستجابة الكافیة التي یمكن تنفیذھا بما یتالءم مع أوضاع المشروع على أفضل وجھ.

فعلى سبیل المثال، یوفر أول مؤشرین  ع الجنس تقیِّم فرق العمل المشروع بناًء علیھا.تحتوي ھذه األداة على مؤشرات عن العنف القائم على نو .147
 وأي عنف جنسي یُرتَكب من الشریك أو غیر الشریك على المستوى الوطني.القریب  في القسم "أ" تقدیراً لمدى انتشار حاالت العنف من الشریك
ولم یتم إثبات أي  ھو إعطاء نظرة عامة عن مستویات العنف ضد المرأة في البلد. والھدف من المؤشر األول "انتشار عنف الشریك الحمیم"

ئیة ارتباط مباشر بین مخاطر االستغالل واإلیذاء الجنسیین داخل مشروع ما ومستویات العنف ضد النساء والفتیات في البلدان، لكن ھذه اإلحصا
على المستوى الوطني بالمتوسط اإلقلیمي القریب  ویُقارن معدل انتشار عنف الشریك روع.تُعد مھمة لمعرفة السیاق القُطري الذي یُنفَّذ فیھ المش

، 47ولتقییم المخاطر، فإنھا تكون مرتفعة عندما یتجاوز ھذا المعدل المتوسط اإلقلیمي ).2013وفقاً للتقدیرات اإلقلیمیة لمنظمة الصحة العالمیة (
وستتم تعبئة القسم "أ" مسبقاً لتوفیر معلومات لفرق العمل عن مدى  ).6المتوسط اإلقلیمي (الشكل لكنھا تكون متدنیة عندما یقل ھذا المعدل عن 

 التزام البلد المعني بتحقیق المساواة بین الجنسین والحد من انتشار العنف على المستوى الوطني.

 

                                                                 
م مذكرة توجیھیة مرفقة بشأن منھجیة تقییم المخاطر المزید من التفاصیل واإلرشادات عن أداة تقییم المخاطر، ویم 46  .ھناكن االطالع علیھا إضافةً إلى ذلك، تقّدِ
 .2013وفقاً لمنظمة الصحة العالمیة عام  47

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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 13-1األسئلة  –ق القُطريالسیا –: القسم "أ" من أداة تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس 6الشكل 

 
 ).7ستقوم فرق العمل بتعبئة بیانات القسم "ب" المعني بمواطن الضعف ومخاطر العنف القائم على نوع الجنس المتعلقة بالمشروع (الشكل  .148

نشاء أو تحدیث للبنیة فعلى سبیل المثال، تحتوي األداة على مؤشر عن مستوى إنشاء البنیة التحتیة لرصد ما إذا كان المشروع یشتمل على أي إ
وتدفق  التحتیة ألن مثل ھذه المشروعات یمكن أن تُحدث تغییراً في بیئة المجتمع المحلي واستخدام المساحات الخالیة والدینامیكیات االجتماعیة

یستخدمون المناطق المحیطة أو  العمالة، ویمكن أن تؤثر على سالمة العمال المشاركین في أعمال اإلنشاء وكذلك النساء والفتیات والفتیان الذین
  وترتفع المخاطر عند وجود أعمال إنشائیة رئیسیة أو كبیرة، فیما تقل المخاطر مع وجود قدر صغیر من ھذه األعمال. یعیشون فیھا.

 

 
 25-14األسئلة  –سیاق المشروع –: القسم "ب" من أداة تقییم مخاطر العنف القائم على نوع الجنس 7الشكل 
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التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة  :5الملحق 
 بالمقاول

ح 4" و"3كما ھو مبیَّن في الفصلین " .149 "، تُعنَى خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع بالتصدي لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس. ویوّضِ
 دءاً من اإلعداد وصوالً إلى مرحلة اإلنشاء.مجمل ھذه العملیة ب "8الشكل "

 

 
 : إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة بدءاً من إعداد المشروع حتى مرحلة اإلنشاء8الشكل 

 

شاور بشأنھما تأثناء اإلعداد، یقوم المقترض بإعداد التقییم البیئي واالجتماعي (إن تم إجراؤه) وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع، ویتم ال .150
ویجب على المقترض تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة  مع الجمھور، ومراجعتھما واعتمادھما من جانب البنك الدولي، واإلفصاح عنھما للجمھور.

االجتماعیة وتُدمج مبادئ ھذه الخطة في متطلبات المشروع البیئیة و واالجتماعیة للمشروع في إطار اتفاقیة التمویل المبرمة مع البنك الدولي.
ل وثائق المناقصات، مع إدراج ھذه الخطة في الغ الب والصحیة والمتعلقة بالسالمة والمواصفات والعناصر األخرى ذات الصلة بالتوریدات لتشّكِ

  ضمن وثیقة المناقصة.

ل في النھایة جزءاً من خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول  48في العطاء، یجب على المقاول تقدیم عدد من خطط اإلدارة .151 التي تشّكِ
وستتفاوت خطط اإلدارة تبعاً لطبیعة المشروعات، لكنھ یلزم أن تتضمن التصدي للعنف  والتي یتعیَّن علیھ اتباعھا أثناء تنفیذ األشغال المدنیة.

 .)8شكل ال القائم على نوع الجنس حسب االقتضاء (انظر

                                                                 
48  ً م المقاول أیضا م المقاول، ضمن عطائھ، إستراتیجیات اإلدارة وخطط التنفیذ ومدونة لقواعد السلوك. ویقّدِ على أساس مستمر وللحصول على موافقة مسبقة من -یقّدِ

خاطر وآثار على إستراتیجیات اإلدارة وخطط التنفیذ التكمیلیة الضروریة إلدارة ما تُحدثھ األشغال الجاري تنفیذھا من مخاطر وآثار بیئیة واجتماعیة وم -المھندس
ل إستراتیجیات اإلدارة وخطط التنفیذ مجتمعة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالم  قاول.الصحة والسالمة. وتشّكِ
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ح كیف سیقوم بتنفیذ أنشطة األشغال وفقاً لمتطلبات خ .152 طة اإلدارة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول ھي خطة یُعّدھا المقاول توّضِ
ً للعقد. ً في ال البیئیة واالجتماعیة ووفقا ً أساسیا تصدي للعنف القائم على نوع وإعداد المقاول لخطة فعالة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة یُعد ركنا

ومن الناحیة التعاقدیة، یتعیَّن على المقاول اتباع الخطة التي  الجنس، والمخاطر البیئیة واالجتماعیة والمخاطر على الصحة والسالمة بشكل أعم.
بیئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة یُِعدھا بنفسھ، ولھذا فإنھ من المھم استنادھا إلى النتائج والتدابیر المقترحة المحددة في التقییم ال

  للمشروع.

 یجب أن تشتمل خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول على: .153

"، الخطة 4كما ھو مبیَّن في الفصل " :تنفیذ خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس وإطار المساءلة واالستجابة •
لة ا لتي سینفِّذ المقاول بموجبھا خطة العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس المحددة خطوطھا العریضة في خطة المفصَّ

 اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع؛

المقاولون من  مدونة قواعد السلوك المتفق علیھا التي سیتم تطبیقھا في المشروع على عمال المقاول بما في ذلك :مدونة قواعد السلوك •
دون؛  الباطن والموّرِ

 خطة تدریب العمال بشأن التصدي للعنف القائم على نوع الجنس؛ :خطة التدریب •

تعریف المجتمعات المحلیة -بالتشاور مع ھیئة إدارة التنفیذ-اإلستراتیجیة التي سیتم من خاللھا :خطة التشاور مع المجتمعات المحلیة •
 بأنشطتھ، وكیفیة تقدیم الشكاوى، وكذلك خدمات الدعم لضحایا العنف القائم على نوع الجنس؛في المناطق المجاورة للمشروع 

إذا انطوى المشروع على تدفق للعمالة، الكیفیة التي ستتم بھا إدارة ھذا التدفق، السیما للتصدي لمخاطر  :خطة إدارة تدفق العمالة •
 العنف القائم على نوع الجنس.

 القائم على نوع الجنس، فإنھ من المھم تحقیق ما یلي: لضمان إدارة مخاطر العنف .154

ویجب أن  قیام المقاول بإعداد خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بھ وفقاً لمتطلبات خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع. •
م الخطة الخاصة بھ شرحا تفصیلیا للكیفیة التي سیلتزم من خاللھا بمتطلبات اإلج نة في خطة اإلدارة تقّدِ راءات الوقائیة للمشروع (المضمَّ

 البیئیة واالجتماعیة) وتثبت تخصیص أموال كافیة بالمیزانیة لھذا الغرض.

شاء عدم قیام المقاول بأي أشغال، بما في ذلك التعبئة و/أو أنشطة ما قبل اإلنشاء (على سبیل المثال، اإلزالة المحدودة لطرق النقل، أو إن •
أو ممرات للوصول إلى الموقع، أو إجراء بحوث جیوفنیة أو بحوث الختیار المنشآت الملحقة مثل المحاجر وحفر اإلمداد)  موقع للعمل

لمخاطر وآثار العنف القائم على نوع الجنس من خالل خطة اإلدارة  للتصدي مالئمة تدابیر بوضع 49اقتنع استشاري اإلشراف إذا إال
50مقاول.البیئیة واالجتماعیة الخاصة بال

49FP 

ومشاركة أخصائي اإلجراءات الوقائیة  51عقد مشاورات عامة بشأن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول، مع مشاركتھ •
ویتعیَّن توثیق ھذه المشاورات بشكل جید واشتمالھا على مشاورات منفصلة مع النساء  التابع الستشاري اإلشراف بصورة نشطة.

 والفتیات.

ائیو اإلجراءات الوقائیة واألخصائیون الفنیون بالبنك الدولي بمراجعة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول یقوم أخص •
52وتقدیم شھادة فنیة "بعدم ممانعة" البنك الستخدامھا.

51 FP 

 53خرى.ویمكن نشر ھذه الخطة للجمھور على الموقع اإللكتروني للمقترض الخاص بالمشروع وعلى مواقع محلیة أ •

ناسب، مراجعة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة المعتمدة الخاصة بالمقاول بشكل دوري (عادةً كل ستة أشھر على األقل) وتحدیثھا في الوقت الم .155
للموافقة المسبقة وتخضع الخطة المحدَّثة  عند االقتضاء، من جانب المقاول بحیث تحتوي على تدابیر مالئمة ألنشطة األشغال التي یتعیَّن تنفیذھا.

 من جانب استشاري اإلشراف، ومن األمثل إعادة اإلفصاح عنھا على الموقع اإللكتروني لھیئة إدارة التنفیذ.

دارة البیئیة یتعیَّن أن تشتمل خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول على تدابیر معیَّنة للحد من المخاطر واآلثار تستند إلى خطة اإل .156
، یجب أن 8الشكل  جتماعیة، وتصمیم المشروع النھائي، وبیانات طرق اإلنشاء المقترحة، وطبیعة موقع المشروع، إلخ. وكما ھو مبیَّن فيواال

ویتم عادةً التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في إطار "خطة  تتضمن ھذه الخطة خططاً إداریة محددة للتصدي لمختلف مخاطر المشروع.
                                                                 

ولي، "المھندس" ھو ممثل بموجب عقد االتحاد الدولي للمھندسین االستشاریین (فیدیك) الذي یستخدم عادةً في اإلشراف على األشغال المدنیة التي یمولھا البنك الد 49
سیتم استخدامھا، والعمالة التي یتم توظیفھا لتنفیذ ھذه  البلد المتعامل مع البنك الذي یكون مسؤوالً عن مراقبة األشغال واإلشراف علیھا، واختبار وفحص المواد التي

أعضاء آخرین من بینھم األشغال. وضمن فریق اإلشراف، یوجد "المھندس" المعیَّن الذي یسانده في الغالب "مھندسون مقیمون" في میدان العمل. ویضم فریق اإلشراف 
 أخصائیو اإلجراءات الوقائیة

نھ لبنك والمھندس، یمكن إعداد خطة مرحلیة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة خاصة بالمقاول لتغطي أنشطة محددة متفق علیھا (مثل التعبئة). لكبموافقة البلد المتعامل مع ا 50
 یجب عدم البدء في التعبئة حتى تتم الموافقة على عناصر إدارة تدفق العمالة في ھذه الخطة.

صة: "یجب أن یشارك المقاول في المشاورات مع الجمھور بشأن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بھ، وذلك یجب إدراج مثل ھذه العبارة في وثیقة المناق 51
 یئي واالجتماعي للمشروع."بحضور اللقاءات العامة على نفقتھ الخاصة بناًء على طلب المھندس لمناقشة ھذه الخطة أو أي جوانب أخرى تھم الجمھور بشأن االلتزام الب

 غم أنھ لیس سیاسة مطلوبة للبنك، فإنھ یُعد من الممارسات الجیدة.ر 52
خالل الموقع اإللكتروني  بناًء على مشورة من مكتب نائب الرئیس للشؤون القانونیة، ففي حین یفصح البنك الدولي عن خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع من 53

 القیام بذلك مع خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول. ینبغي عدمالخارجي، فإنھ 
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وبالنسبة لألوضاع عالیة المخاطر، فیجب أن  54جتماعیة" العامة التي تحدد كیفیة إدارة آثار المشروع على المجتمع المحلي والعمال.اإلدارة اال
لمحلیة، تشتمل خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمقاول على خطة تُعنَى بتدفق العمالة إلدارة ما ینجم عنھ من آثار على المجتمعات ا

 55سیما ما یتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك االستغالل واإلیذاء الجنسیان.ال

 

  

                                                                 
تُتاح أمثلة لخطط العمل على:  54

sAreas/GenderBased%20Violence.aspxhttp://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/Focu. 
 .ESMPs-C-https://tinyurl.com/esmpsتُتاح أمثلة لخطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة على:  55

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
https://tinyurl.com/esmps-cesmps
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مي الخدمات لضحایا العنف القائم على نوع الجنس :6الملحق   العمل مع مقّدِ
مي الخدمات للضحایا والمنظمات  .157 المجتمعیة القادرة على مساندة تكمن إحدى أنجع طرق التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في العمل مع مقّدِ

وع المشروع في معالجة أي حاالت لھذا النوع من العنف قد تنشأ في سیاق المشروع، مع العمل في الوقت ذاتھ لفھم المخاطر المتزایدة ومنع وق
حدید المنظمة (المنظمات) (على وقبل إجراء التقییم المسبق للمشروع، یجب بالتالي على فرق العمل ت أي حاالت من ھذا القبیل بشكل استباقي.

 ھ.سبیل المثال، منظمات غیر حكومیة ومؤسسات محلیة) التي تحظى بثقة المجتمع المحلي وتُعَنى بمنع وقوع ھذا النوع من العنف واالستجابة ل
 في لھ العنف واالستجابة منع ھذا لمجا في الفاعلة لألطراف تحدید بالفعل یوجد وفي المناطق التي ینتشر فیھا ھذا العنف بدرجة عالیة، فإنھ قد

ومن الضروري التنسیق مع المنظمات النسائیة المحلیة، والجھات الحكومیة المعنیة (على سبیل المثال، وزارة شؤون  محلي معیَّن. مجتمع
  المرأة، ووزارة الصحة، إلخ)، ووكاالت األمم المتحدة.

مي الخدمات لضحایا العنف القائم عل .158  والتي للمعاییر الدولیة التي تعیِّن الحد األدنى لحزمة الخدمات األساسیةى نوع الجنس وفقاً یجب تحدید مقّدِ
 على الحصول وإتاحة واألمن، الُشَرطي والدعم واالجتماعي، النفسي والدعم الصحیة، والخدمات الحاالت، إدارة مساندة تشمل أن األمثل من

مي ھذه الخدمات، یجب مراعاة جودة تقدیمھا كأحد االعتبارات األساسیة. الحاجة. عند والمأوى القانونیة، الخدمات   وعند تحدید مقّدِ

ز على الضحایا، یجب أن یكون اختیا .159 ً مع النھج الذي یرّكِ ویجب إتاحة الحصول على خدمات  ر الضحیة ھو الحصول على الخدمات.تمشیا
  الشرطة والخدمات القضائیة في حالة أن ترغب الضحیة في مواصلة توجیھ التھم من خالل النظام القضائي المحلي.

لخدمات للضحایا واالستعانة بھا في أنشطة من المھم تحدید المنظمات المجتمعیة المعنیة بحقوق النساء والفتیات ألنھ یمكن استخدامھا في تقدیم ا .160
وعند تحدید المنظمات المجتمعیة، یجب البحث عمن لدیھا خبرة في العمل مع السكان المحلیین لمعالجة األسباب  التوعیة بمدونات قواعد السلوك.

مجتمعیة لمجابھة األعراف والتصورات  الجذریة للعنف القائم على نوع الجنس من خالل مساندة سبل كسب الرزق أو تنفیذ إجراءات تدخلیة
  ویندرج ھذان النشاطان ضمن الفئات العامة لمنع ھذا العنف واالستجابة لھ. التي یستند إلیھا ھذا العنف.

مو الخدمات في مشروع ما على مستوى المخاطر. .161  ویمكن أن تشمل ھذه األنشطة ما یلي: ستتوقف األنشطة التي سیوفرھا مقّدِ

 56على مستوى المجتمع المحلي "للبؤر" التي ترتفع بھا مخاطر العنف القائم على نوع الجنس والفئات الضعیفة المستھدفةإجراء تحدید  •
 التي قد تكون أكثر عرضةً لھذا النوع من العنف الذي ینشأ في ظل المشروع، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسیین؛

لتحدید المجتمعي، تعیین األنشطة المحددة لمنع العنف القائم على نوع الجنس التي سیتم بالتشاور مع ھیئة إدارة التنفیذ وبناًء على ا •
 " لالطالع على أنواع المخاطر التي یتعیَّن أخذھا بعین االعتبار)؛2القیام بھا للتصدي لمخاطر ھذا العنف (انظر القسم "

وعند االقتضاء وفي األوضاع عالیة المخاطر، یجب أن  الت.تقدیم الخدمات للضحایا و/أو مناصرتھن/مرافقتھن، وتنظیم إدارة الحا •
نھا من تسھیل توفیر خدمات جیدة التوقیت وآمنة وسریة للضحایا (بما في ذلك تكالیف  یُمد المشروع ھذه المنظمة باألموال التي ستمّكِ

  النقل ورسوم التوثیق واإلقامة عند الحاجة)؛

 لمحددة في مدونة قواعد السلوك والخدمات المتاحة للضحایا؛تقدیم التدریب بشأن التعریف بالمعاییر ا •

 ضمان توفیر المشروع "مساحات آمنة" تستطیع الضحایا من خاللھا إبالغ أفراد مدربین بحوادث العنف القائم على نوع الجنس؛ •

 التوعیة بآلیات المساءلة القائمة ومساندة وضع خطة لمشاركة أصحاب المصلحة؛ •

 ").7آلیة المساءلة المالئمة (انظر الملحق "توجیھ الشكاوى إلى  •

م الخدمات للضحایا. .162 م الخدمات للضحایا. التعاقد مع مقّدِ وھذا النھج  أظھرت التجارب أن النھج األكثر فاعلیة ھو أن تعیِّن ھیئة إدارة التنفیذ مقّدِ
 لھ مزایا من بینھا:

م الخدمات مع العدید من المقاولین،  • وھو أمر لیس فعاالً من حیث التكلفة فحسب، بل یمكن أن یساعد في یمكن استخدام نفس مقّدِ
 ضمان اتساق تقدیم الخدمات على مستوى المشروع.

م الخدمات وتعبئة موارده بشكل جید قبل التعاقد مع المقاول، وبالتالي تجنب أي مخاطر لحدوث فجوات في الدعم  • یمكن التعاقد مع مقّدِ
 من المشروع.والمساندة خالل المراحل األولى 

ل ضمان مراقبة الجودة واتساق تقدیم الخدمات. • م الخدمات برفع التقاریر مباشرةً إلى ھیئة إدارة التنفیذ سیسّھِ  قیام مقّدِ

م الخدمات أیضا خدمات الدعم الخاصة بفیروس ومرض اإلیدز، لكنھ ال یملك جمیع القدرات الالزمة للقیام بذلك. .163 وفي  من األمثل أن یغطي مقّدِ
م  السیاقات التي تنطوي على مخاطر عالیة للعنف القائم على نوع الجنس، فإنھ قد یكون من المستصوب تعاقد ھیئة إدارة التنفیذ مع مقّدِ
ض لھذا العنف طوال دورة حیاة المشروع، باإلضافة إلى خدمات  للخدمات/منظمة غیر حكومیة لتوفیر مجموعة من خدمات الوقایة من التعرُّ

وفي الظروف األخرى (ذات المخاطر األقل إلى حد ما)، فإنھ قد یكون من األنسب اشتراط أن  الت عند حدوثھا في إطار المشروع.إحالة الحا
  حكام بشكل مناسب.تعیِّن ھیئة إدارة التنفیذ أخصائیاً متفرغاً معنیاً بھذا العنف (یتبع عادةً وحدة إدارة المشروع) للتأكد من أنھ یجري االلتزام باأل

                                                                 
ً  25-13على سبیل المثال، الشابات في الشریحة العمریة  56 في سن الدراسة والمجموعات الشبابیة و، والشابات في الشریحة العمریة تحدیداً، استھداف الفتیات  -عاما

عاماً، والفتیان في سن الدراسة والرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال، والمشتغلین بالجنس التجاري (السیما  25-14عاماً، والشبان في الشریحة العمریة  25-35
 فیروس ومرض اإلیدز).

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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مي الخدمات للضحایا/المنظمات غیر الحكومیة واألخصائیین المعنیین بالعنف  .164 یمكن االطالع على نموذج للمھام واالختصاصات (لكل من مقّدِ
  القائم على نوع الجنس الذین تعّیِنھم ھیئة إدارة التنفیذ) على:

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx 
 

  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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 العنف القائم على نوع الجنس في آلیات معالجة المظالم :7الملحق 
آلیة أو عملیة أو إجراء للتظلُّم وذلك لتلقي وتیسیر معالجة مخاوف "یوفر المقترض  یتطلب إطار عمل البنك الدولي البیئي واالجتماعي أن: .165

وستكون آلیة  وتظلمات األطراف المتضررة من المشروع والتي تنشأ فیما یتعلق بھ، السیما ما یرتبط باألداء البیئي واالجتماعي للمقترض.
متطلبات آلیة معالجة المظالم والتي یُقَصد تطبیقھا على جمیع  10عي یحدد المعیار البیئي واالجتما التظلم متناسبة مع مخاطر وآثار المشروع."

  ولیس فقط العنف القائم على نوع الجنس. 57جوانب المشروع،

 أن توفر آلیة معالجة المظالم: 10" بالمعیار البیئي واالجتماعي 1یقترح الملحق " .166

د تشمل عملیات التقدیم الشخصیة أو عبر الھاتف أو رسالة نصیة طرقا مختلفة یستطیع المستخدمون من خاللھا تقدیم تظلماتھم والتي ق •
  أو البرید أو البرید اإللكتروني أو موقع على شبكة اإلنترنت؛

  سجال یتم فیھ تسجیل التظلمات كتابیاً، ویُحفظ كقاعدة بیانات؛ •

رار بتسلُّم الشكاوى والتظلمات والبت فیھا إجراءات ُمعلَن عنھا تحدد طول الوقت الذي یُتوقع أن ینتظره المستخدمون من أجل اإلق •
  ومعالجتھا؛

  الشفافیة بشأن إجراء التظلم، وھیكل الحوكمة، ومتخذي القرار؛ •

  إجراء طعن (بما في ذلك القضاء الوطني) قد تتم إحالة الشكاوى والتظلمات غیر الملباة إلیھ في حالة عدم البت فیھا؛ •

 المقترحة. التسویة عن راضین غیر نالمستخدمو یكون خیاراً للوساطة حینما •

ویلزم وضع  تكون تكالیف تشغیل آلیة معالجة المظالم ضئیلة عادةً ویجب أن تمولھا ھیئة إدارة التنفیذ في إطار التكالیف العامة إلدارة المشروع. .167
  ھذه اآللیة قبل قیام المقاول بالتعبئة.

ض یمكن تسجیل الشكاوى.یلزم أن توفر آلیة معالجة المظالم قنوات متعددة حیث  .168  وبالنسبة للعنف القائم على نوع الجنس تحدیداً حیث یؤدي تعرَّ
مات الشكاوى في التحدُّث مباشرةً إلى فریق إدارة  ثقافة وتعزیز واالنتقام إلى خلق والنبذ الوصم لمخاطر الضحایا الصمت، فقد تتحفظ مقّدِ

  إضافیة لتمكین الضحایا من اإلبالغ.وبالتالي، قد تكون ھناك حاجة إلى تدابیر  المشروع.

م الخدمات للضحایا في بعض الحاالت. -بالنسبة للعنف القائم على نوع الجنس–تُدار آلیة معالجة المظالم إما بواسطة ھیئة إدارة التنفیذ أو  .169  مقّدِ
 مثاالً آخراً من مشروع 2-9عرض الشكل أالطیران، فیما ی مجال في لالستثمار فانواتو مثاالً لھذه اآللیة من مشروع 1-9ویعرض الشكل أ

  المتكامل في موزامبیق. الفرعیة الطرق تطویر

) نظام تسجیل الشكاوى 1( تم استخدام حلول تستند إلى تكنولوجیا المعلومات في مشروعات للنقل من أجل تنفیذ آلیة معالجة المظالم، من بینھا: .170
) نظام فیدباك ریزولف الذي 2؛ (58یذه في مشروعات النقل ببلدان جزر المحیط الھادئوالتظلمات، وھو نظام مفتوح المصدر/جومال جرى تنف

واستخدام الحلول المستندة إلى تكنولوجیا المعلومات یساعد المشروعات أیضا على تحقیق أھداف  59جرى تنفیذه لمشروعات النقل في ألبانیا.
 60البنك الدولي المتعلقة بتحسین المشاركة المجتمعیة.

حاولة دمج سبل لتقدیم الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس في آلیة معالجة المظالم لمشروع ما، فإنھ یجب مراعاة الطبیعة عند م .171
جمع بیانات عن أي نوع لھذا العنف من خالل  عدموفوق ذلك كلھ یتعیَّن  الحساسة لھذه الشكاوى، وكیفیة وجھة إدارتھا، واإلجراءات المتخذة.

لي ھذه اآللیة على كیفیة جمع حاال مي الخدمات، وتدریب مشغِّ ت آلیة معالجة المظالم في المشروع إال إذا أمكن إحالة الضحیة إلى أحد مقّدِ
ض لھذا العنف بصورة سریة وتعاطفیة (دون إصدار أي أحكام). لبات، فیجب أال تطلب آلیة معالجة المظالم أو وإذا تم استیفاء ھذه المتط التعرُّ

ل معلومات عن أكثر من ثالثة جوانب بشأن حوادث ھذا العنف:   تسّجِ

مة الشكوى بمفردھا بدون استجواب مباشر)؛ •  طبیعة الشكوى (ما تقولھ مقّدِ

 سن الضحیة؛ •

مة الشكوى، ما إذا كان الجاني لھ صلة بالمشروع. •  إلى حد علم مقّدِ

 

                                                                 
إلى أنھ یمكن استخدام نفس آلیة معالجة المظالم لعملیات االستحواذ على األراضي وإعادة التوطین (المعیار البیئي واالجتماعي  10یشیر المعیار البیئي واالجتماعي  57
 .2موجب المعیار البیئي واالجتماعي )، لكنھ یوصي باستخدام آلیة منفصلة بالنسبة لعمال المشروع ب7) والشعوب األصلیة (المعیار البیئي واالجتماعي 5

58 www.isafeguards.com 
59 http://rrugadixhitale.al 
على مؤشرات إرشادیة اللمشاركة المجتمعیة  2014نوفمبر/تشرین الثاني " الصادرة في 4تحتوي "المذكرة التوجیھیة بشأن إطار النتائج والتقییم والرصد، الملحق  60

لة من البنك. وستسمح آلیة معالجة المظالم الفعالة للمشروعات بإمكانیة معالجة ما یصل إلى ثالثة من المؤشرات المقت لة بشأن 1رحة: (للمشروعات المموَّ ) المظالم المسجَّ
) المنظمة 3) المظالم التي تمت االستجابة لھا و/أو تسویتھا ضمن معاییر الخدمة المنصوص علیھا (%)؛ (2ھا (%)؛ (تحقیق منافع المشروع التي تمت معالجت

 یة] (نعم/ال).(المنظمات) التي یساندھا المشروع وتقوم بنشر تقاریر دوریة عن آلیة معالجة المظالم وكیفیة تسویة المشكالت [بما في ذلك معدالت التسو

http://www.isafeguards.com/
http://rrugadixhitale.al/
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 الطیران مجال في لالستثمار : مثال لقنوات تلقي الشكاوى في مشروع فانواتو1-9أالشكل 
 

 

 

 
: المنافذ المتاحة لضحایا االستغالل واإلیذاء الجنسیین في مشروع الطرق بموزامبیق2-9الشكل أ  

 
م الخدمات للضحایا .172 والضحیة  61ما لم یكن قد تم تلقیھا من خاللھ. یجب على الفور إحالة أي شكوى تتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس إلى مقّدِ

 وحدھا ھي من تقرر الشروع في إجراء اإلحالة أو عدم إجرائھا.

  ھناك خیاران للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس من خالل آلیة معالجة المظالم: .173

 الطیران)؛ أو مجال في لالستثمار فانواتو مشروعمثاالً من  3-9التصدي لھ في إطار آلیة معالجة المظالم العامة للمشروع (یعرض الشكل أ .174

م الخدمات للضحایا في إطار خدمات الدعم ا .175 لتي إنشاء آلیة مستقلة لمعالجة المظالم تختص بحاالت العنف القائم على نوع الجنس ویدیرھا مقّدِ
ل في إطار المشروع.   تُموَّ

م الخدمات. ھناك مزایا وعیوب لكال النھجین، وسیتوقف اختیار أحدھما على .176 وأحد االعتبارات الرئیسیة في ھذا الشأن  الوضع القائم وقدرات مقّدِ
في  ھو القدرة على توفیر القنوات الالزمة لتلقي الشكاوى (أي أنھ یتعیَّن وجود مجموعة واسعة من السبل لتقدیم الشكوى في حال رغبة الضحیة

ل إدارتھا وإنشاء آلیة واح تسجیل الحادثة بآلیة معالجة المظالم). دة لمعالجة المظالم بالمشروع یوفر قناة واحدة لجمیع القضایا المتعلقة بھ، مما یسّھِ
لي ھذه اآللیة تدریباً  وتعریف المجتمعات المحلیة بھا. لكن ذلك یتطلب إدارة المعلومات بعنایة بحیث تتم حمایة السریة، كما یتعیَّن تدریب مشغِّ

 جیداً.

 

                                                                 
 إذا كانت الشكوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس لھا صلة بالمشروع أم ال، یجب إحالة جمیع الشكاوى.ال یھم ما  61
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 الطیران مجال في لالستثمار یة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس في مشروع فانواتو: عملیة تسو3-9الشكل أ

ح الشكل أ .177 الطیران لمعالجة إحدى الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على  مجال في لالستثمار فانواتو أیضا نھجا تم تطبیقھ في مشروع 3-9یوّضِ
 نوع الجنس:

ل آلیة معالجة المظالم أو أي طرف آخر، ویبلغ فریق العمل اإلدارة وفقاً لبروتوكوالت یتم إبالغ فریق العمل  • بالشكوى من خالل مشغِّ
 اإلبالغ المطلوبة؛

م الخدمات لتلقي الدعم؛ • ل آلیة معالجة المظالم الضحیة إلى مقّدِ  یحیل مشغِّ

 ع الجنس والذي یقوم بما یلي:تُحال الشكوى إلى فریق معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نو •

o .استعراض الحالة واالتفاق معاً على اإلجراءات المالئمة التي یتعیَّن اتخاذھا والعقوبات، إن وجدت 

o  5إحالة الحالة إلى الشرطة عند االقتضاء (انظر الفصل.( 

o "ق م الخدمات للضحایا-المناسب لتنفیذ اإلجراءات 62تعیین "المنّسِ  قد العمل.وفقاً لع-بمساعدة مقّدِ

o  م الخدمات بإبالغ فریق معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس بأن التسویة ق ومقّدِ بعد التسویة، یقوم المنّسِ
ل آلیة معالجة المظالم.  تمت لیقوم بدوره بإبالغ مشغِّ

o .ل آلیة معالجة المظالم بتسجیل التسویة وإقفال الحالة  یقوم مشغِّ

 

                                                                 
قون ممثلین للموارد البشریة لدیھم خبرة بالتعامل مع الموظفین وعلى درایة بمدونة قواعد السلوك وآلیات المساءلة 62  .یمكن أن یكون المنّسِ
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 استخدام التكنولوجیا في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس :8الملحق 
خاطره، توجد العدید من الطرق التي یمكن من خاللھا استخدام التكنولوجیا لزیادة الوعي بالعنف القائم على نوع الجنس، والمساعدة في الحد من م .178

أنھ یجب عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي، على سبیل ومن المھم مالحظة  وإتاحة رصد حاالت وقوعھ واالستجابة لھا بصورة أفضل.
 من األمور بالغة األھمیة.ھذه العنف المثال في الرصد أو كآلیة للتنبیھ واإلنذار، ألن سریة وأمن ضحایا 

  فیما یلي بعض األمثلة على التقنیات التي تم تطویرھا خارجیاً بواسطة فرق العمل التابعة للبنك الدولي: .179

االستفادة من التكنولوجیا في قیاس مخاطر العنف القائم على نوع الجنس  العظمى: البحیرات منطقة في التجارة تیسیر مشروع •
وفي  تمثل األنشطة التجاریة الصغیرة عبر الحدود مصدراً رئیسیاً لكسب الرزق للعدید من األشخاص في البلدان النامیة. ورصدھا.

ویومیاً، تعبر ھؤالء النساء الحدود عدة مرات  الغالبیة العظمى من ھؤالء التجار من النساء.منطقة أفریقیا جنوب الصحراء، تكون 
لالتجار في السلع والخدمات أیضا، حیث یواجھن مخاطر اإلیذاء واالستغالل بما في ذلك التحرش الجنسي وغیره من أشكال ھذا 

 منطقة في التجارة اندة تدابیر متنوعة من بینھا تنفیذ مشروع تیسیروللتصدي لھذه التحدیات، یقوم البنك الدولي حالیاً بمس العنف.
ویھدف ھذا اإلجراء التدخلي، الذي بدأ تنفیذه على حدود مختارة بین جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ورواندا  العظمى. البحیرات

زامبیا، إلى تیسیر األنشطة التجاریة الصغیرة وأوغندا مع التخطیط لتوسیع نطاق تنفیذه لیشمل حدوداً أخرى في بوروندي وتنزانیا و
عبر الحدود من خالل تحسینات البنیة التحتیة، وإصالح السیاسات واإلجراءات، وبناء القدرات، والتوعیة إلى جانب تدابیر أخرى 

ھذا المشروع على  وتعتمد بعض تدابیر لتحسین السلوكیات في المواقع الحدودیة المستھدفة ومنع مخاطر ھذا العنف والحد منھا.
وفي كل بلد مستھدف على سبیل المثال، یساند المشروع إنشاء أنظمة ھاتفیة مجانیة وطنیة للسماح  استخدام التكنولوجیا الحدیثة.

ضون لھا على الحدود دون الكشف عن ھویتھم، وذلك عبر الرسائل النصیة  للتجار، السیما النساء، باإلبالغ عن االنتھاكات التي یتعرَّ
ً تخزین ھذه البالغات  لقصیرة والمكالمات الصوتیة باستخدام الھواتف المحمولة األساسیة دون االتصال باإلنترنت.ا وسیتم تلقائیا

ومعالجتھا من خالل منصة مفتوحة المصدر تستند إلى الحوسبة السحابیة، لیتم بعد ذلك عرضھا على موقع إلكتروني تُتاح منھ 
ر لالطالع على التفاصیل والمستجدات بشأن حالة كل قضیة والتي یمكن استخدامھا ألغراض الرصد واحدة متاحة للجمھو نسختان:

والتوعیة، والثانیة خاصة وال یمكن الوصول إلیھا إال من خالل بیانات اعتماد لتسجیل الدخول والتي تتیح الفرصة لبعض أصحاب 
المجتمع المدني، الستعراض مختلف القضایا التي یبلِّغ عنھا التجار المصلحة المحددین، مثل الھیئات الحدودیة ورابطات التجار و

ض إلجراءات انتقامیة، ُصِمم ھذا النظام أیضا بحیث یتم  واتخاذ إجراءات بشأنھا. وللحفاظ على الخصوصیة وخفض مخاطر التعرُّ
 تقدیم جمیع البالغات واستعراضھا في إطار كامل من السریة وعدم الكشف عن الھویة.

ھذا النظام ھو نظام لقاعدة بیانات مفتوحة المصدر  حدة الخاصة بالعنف القائم على نوع الجنس في نظام تسجیل التظلمات والشكاوى:الو .180
ویشتمل ھذا النظام على وحدة إضافیة تسمح لضحایا  الستالم الشكاوى وإدارتھا. فریق النقل في منطقة المحیط الھادئومجانیة تم إعداده بواسطة 

وفي الواجھة الخلفیة حیث تُعالج الشكاوى، یتم تشفیر اسم الضحیة  ھذا العنف بتقدیم تظلماتھن بشكل آمن عبر الموقع اإللكتروني للمشروع.
ن مسبقاً یدیره المسؤول  والتظلُّم وال یمكن الوصول إلیھما إال من خالل كلمة مرور صالحة لمرة واحدة یتم إرسالھا إلى عنوان برید إلكتروني مكوَّ

م الخدمات للضحایا. لة المصدر مباشرةً إلى رئیس فریق العمل المسؤول. عن إدارة التظلمات أو مقّدِ   وتُرسل نسخة من الشكوى ُمجھَّ
ز بشكل خاص على سالمة النساء. في الھند فریق للنقلقاد  تطبیق السالمة على الطرق: .181 ویتألف ھذا  تطویر تطبیق للسالمة على الطرق یرّكِ

 ) تطبیق لغرفة التحكم تستخدمھ السلطات المعنیة بالسالمة على الطرق.2) تطبیق للھواتف المحمولة یستخدمھ المواطنون؛ (1( الحل من جزأین:
ویتمیز ھذا التطبیق بواجھتھ سھلة االستخدام حیث تتیح للشخص  دقاء والسلطات عند الحاجة.ویستخدم المواطنون التطبیق األول لتنبیھ األص

ض لحادث أو لجریمة في الشارع اتخاذ االختیار المناسب، مع إمكانیة إرسال تنبیھات فوریة إلى السلطات المعنیة القریبة وإلى مجموعة  الذي تعرَّ
حوادث المطاردة أو العنف ضد النساء والفتیات التي قد یتعذر خاللھا فتح التطبیق على الھاتف المحمول، وفي حالة  معدَّة مسبقاً من أفراد األسرة.

ن النساء من الضغط على زر في تمیمة ذكیة (یمكن ارتداؤھا كقطعة من المجوھرات) إلصدار التنبیھ. ر الفریق خیاراً یمّكِ   طوَّ
182. 44T 6سیركل أوف )Circle of 6(:  ًتطبیق یسمح للمستخدمین باختیار ستة أصدقاء موثوق بھم إلضافتھم إلى "دائرة" یستطیع المستخدم تلقائیا

وفي األوضاع الخطرة والحرجة،  أن یرسل إلیھا رسالة تنبیھ نصیة مبرمجة مسبقاً بھا موقع المستخدم عندما یكون في وضع خطر أو غیر مریح.
  یتوفَّر أیضا خطان ساخنان ُمبرَمجان مسبقاً أو أرقام طوارئ محلیة لالتصال بھا.

183. 44Tبالن تطبیق ماي )myPlan(:  ضھ لإلیذاء ھو تطبیق للھواتف المحمولة یساعد في اتخاذ القرارات التي تحافظ على سالمة الشخص حال تعرُّ
ھ مجموعة من األسئلة الشخصیة عن الضحایا لتقدیم إرشادات بشأن مختلف  میمة.في عالقة ح ومن خالل تطبیق محمي بكلمة مرور، تُوجَّ

 الخیارات المتاحة لھن لحمایة أنفسھن.

  

mailto:cbennett2@worldbank.org
mailto:rbasu@worldbank.org
https://www.circleof6app.com/
https://www.circleof6app.com/
https://www.myplanapp.org/home
https://www.myplanapp.org/home
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 برامج التدریب على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس :9الملحق 
 االعتبار عند إعداد برنامج التدریب:ھناك بعض المبادئ الرئیسیة التي یجب أخذھا بعین  .184

یجب أن یستھدف برنامج التدریب على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس الفئات المحددة في خطة العمل المعنیة  المستھدفون: •
یرھم من ) االستشاریون مثل استشاریي اإلشراف وغ2) عمال المقاول والمقاولین من الباطن؛ (1( وھذه الفئات ھي عادةً: بذلك.

ومن المھم بشكل خاص تدریب المدیرین ألنھم  ) موظفو ھیئة إدارة التنفیذ المشاركون في المشروع.3العاملین في منطقة المشروع؛ (
ویجب إجراء  یكونون مسؤولین عن ضمان التزام الموظفین بمدونات قواعد السلوك وكذلك تنفیذ العقوبات عند ارتكاب تجاوزات.

 داخل المجتمعات المحلیة المجاورة للمشروع.ھذا التدریب أیضاً 

یجب أن یتلقى جمیع الموظفین دورة تدریبیة تمھیدیة قبل بدء العمل في الموقع لضمان أن یكونوا على درایة بالتزامات  التوقیت: •
الواردة في ھذه  ویلزم بیان العقوبات الشركة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمشروع.

 المدونة بشكل واضح. وتجدر مالحظة أنھ سیلزم تكرار ھذه الدورة التمھیدیة بشكل منتظم مع تعیین موظفین جدد في المشروع.

یُوصى بأن یحضر جمیع الموظفین دورة تدریبیة إلزامیة (مرة على األكثر كل شھر) طوال مدة العقد بدایةً من التدریب  التواتر: •
  األول قبل بدء العمل من أجل ترسیخ فھم أھداف المشروع المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس.التمھیدي 

 كحد أدنى، یجب أن یشمل التدریب (انظر أمثلة لدورات تدریبیة فعلیة في نھایة ھذا الملحق): .185

رش الجنسي، وكیف یمكن أن یؤدي المشروع إلى تعریف العنف القائم على نوع الجنس، السیما االستغالل واإلیذاء الجنسیین والتح •
 تفاقم وقوعھ؛

أدوار ومسؤولیات األطراف الفاعلة المشاِركة في المشروع (یجب أن ترد المعاییر السلوكیة لموظفي المشروع في مدونة قواعد  •
 السلوك)؛

ألفراد المجتمع المحلي لإلبالغ عن الحاالت  آلیة اإلبالغ عن الحاالت، وھیاكل المساءلة، وإجراءات اإلحالة داخل الھیئات والمتاحة •
 المتعلقة بموظفي المشروع؛

 الخدمات المتاحة لضحایا العنف القائم على نوع الجنس؛ •

  أنشطة المتابعة لتعزیز محتوى التدریب. •

 
 التدریب على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في توفالو :1دراسة الحالة 

اإلضافي الثالث لمشروع توفالو لالستثمار في مجال الطیران أول مشروع للنقل بجزر المحیط الھادئ یستخدم الموارد التمویلیة في توفالو، كان التمویل 
ألف  200وقد خصص المشروع  للمشروع لتضمین "أنشطة محسَّنة للتدریب والوقایة والدعم لمجابھة العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد األطفال".

 طفال".ذه األنشطة المحددة ومؤشراً ضمن إطار النتائج لقیاس مدى "النجاح في تنفیذ برنامج التصدي للعنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد األدوالر لھ
لیمیین، واالستعانة ) تقییم االحتیاجات والذي یشمل إجراء مشاورات داخل البلد المعني، ومشاورات مع الشركاء اإلق1( ویتألف ھذا البرنامج من ثالث ركائز:

) الوقایة والتي تشمل وضع مدونة لقواعد السلوك، وتدریب العمال والمدیرین، 2بالمجتمعات المحلیة لتحدید المناطق عالیة المخاطر والخدمات المتاحة؛ (
مي الخدمات لضحایا ھذا العنف. ) خدمات الدعم والتي تشمل دعم الضحایا وسلسلة من األنشطة التدریبیة لبناء3وأنشطة للتوعیة المجتمعیة؛ (   قدرات مقّدِ

 
مال والمدیرین (انظر في إطار أنشطة الوقایة، تعمل ھیئة إدارة التنفیذ والمقاول مع إدارة شؤون المساواة بین الجنسین في توفالو لتقدیم دورات تدریبیة للع

تمھیدي بشأن التصدي للعنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد األطفال قبل ویجب على جمیع العمال والمدیرین حضور تدریب  برنامج التدریب أدناه).
إضافةً إلى ذلك، تم تصمیم الدورات التدریبیة للعمال والمدیرین بحیث تتم خاللھا توعیة  بدء العمل من أجل ترسیخ فھم مدونة قواعد السلوك المعنیة بذلك.

ھما، وقضایا المساواة بین الجنسین، ودینامیكیات القوى، وقوانین توفالو، وخدمات الدعم المتاحة العمال بشأن ھذین النوعین من العنف، وأسباب وقوع
ویجب على المدیرین حضور التدریب الخاص بھم لكي یكونوا على درایة بأدوارھم ومسؤولیاتھم في االلتزام بمدونة قواعد  للضحایا، وآلیات اإلبالغ.

وسیساعدھم التدریب  لدعم الفني المطلوب لوضع خطة للتصدي لھذین النوعین من العنف طوال دورة حیاة المشروع.السلوك، وتزویدھم بالفھم الالزم وا
وتُعقَد دورات تدریبیة تنشیطیة للعمال والمدیرین كل شھرین وطوال مدة المشروع  أیضا على فھم وضعھم وسلطتھم ودورھم القیادي بصورة أفضل.

 رة شؤون المساواة بین الجنسین، وأیضا خالل االجتماعات بشأن مجموعة األدوات لمواصلة واستمرار التواصل.كدورات تدریبیة منفصلة مع إدا
 

سیحتاج المدیرون إلى تدریب إضافي لضمان معرفتھم ودرایتھم بأدوارھم ومسؤولیاتھم في االلتزام بمدونة قواعد السلوك المعنیة بالتصدي  .186
أن یُطلَب من المدیرین حضور الدورات التدریبیة التي یقدمھا المشروع لجمیع الموظفین وأن یساعدوا في  ویجب للعنف القائم على نوع الجنس.

ومثالیاً، یجب على المدیرین تقدیم الدورات التدریبیة واإلعالن عن تقییمات لمستوى التعلُّم والتي یجب أن تتضمن أسئلة عن مدى جودة  عقدھا.
 وسیساعد ذلك في ضمان أن یرى الموظفون أھمیة األنشطة التدریبیة. ن تحسین فاعلیة التدریب.التدریب وقسماً لالقتراحات بشأ

 سیتعین على المشروع أیضا تدریب: .187

ز على الضحایا؛ • ل آلیة معالجة المظالم على كیفیة معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس بطریقة ترّكِ  مشغِّ
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قین یشارك • ون في آلیة تسویة حاالت العنف القائم على نوع الجنس إلى التدریب على اإلنصات وإبداء التعاطف دون سیحتاج أي منّسِ
  إصدار أي أحكام.

 التدریب على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في أوغندا :2دراسة الحالة 
 

مثل وزارات الطاقة، والنقل، والتنمیة العمرانیة، والتعلیم، -ت الحكومیةممثالً من مختلف الوزارات والھیئا 55في أوغندا، قام فریق تابع للبنك بتدریب 
األول ھو تعزیز قدرات موظفي  . وكان لھذا التدریب الذي امتد لیومین ھدفان:2017في أبریل/نیسان  -والمساواة بین الجنسین، والعمل، والتنمیة االجتماعیة

المھمة المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس في تمویل مشروعات االستثمار التي تشتمل على أشغال مدنیة البنك الدولي ونظرائھم على معالجة القضایا 
ي الدلیل كبرى، والثاني ھو تمكین المشاركین في حلقة العمل من وضع خرائط طریق التخاذ إجراءات ملموسة باستخدام اإلرشادات والتوصیات الواردة ف

 نساء والفتیات.المرجعي بشأن العنف ضد ال
 

الخطر وشملت حلقة العمل تناول المشاركین للنموذج اإلیكولوجي لعنف الشریك باستخدام المناقشات الجماعیة و"القصاصات الالصقة" لتحدید عوامل 
لمبكر، والفقر، وعدم وجود وناقشت المجموعات إلى أي مدى یمكن إدراج كل من الزواج ا الرئیسیة التي تتداخل مع المشروعات التي ترأسھا وزاراتھم.

حلیة المتأثرة سندات للملكیة، وارتفاع معدالت األمیة، والمعتقدات الثقافیة، واألعراف الضارة ضمن عوامل ومسببات مخاطر ھذا العنف في المجتمعات الم
 بأنشطة المشروع.

 
ح كیفیة بدء وإدماج تدابیر منع ھذا العنف  الدلیل المرجعي بشأن العنف ضد النساء والفتیاتوتم إعطاء المشاركین أیضا لمحة عامة عن  الذي یوّضِ

اد خرائط طریق ومن خالل العمل في مجموعات حسب القطاع، طبَّق المشاركون ھذه األدوات وغیرھا إلعد واالستجابة لھ واستحداث أخرى مبتكرة.
 لتستخدمھا مختلف الھیئات الحكومیة في تنفیذ خطط العمل المعنیة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس مع التركیز على:

 
العمل مع المقاولین على منع التحرش الجنسي في مكان العمل (وكذلك داخل الھیئة المعنیة وشركات المقاوالت) وغیره من أشكال ھذا  •

 مجتمعات المحلیة المتأثرة بأنشطة المشروع (على سبیل المثال، من خالل مدونة قواعد السلوك)؛العنف في ال

ضھن للعنف،  • تدعیم آلیات معالجة المظالم وآلیات الرصد األخرى لتوفیر أنظمة إبالغ آمنة وأخالقیة للراغبات في اإلبالغ عن حاالت تعرُّ
  وربطھا باالستجابة المناسبة؛

التدخلیة الرامیة إلى تقلیص مستوى التسامح مع ھذا العنف من خالل المساھمة في تعبئة المجتمعات المحلیة في المناطق  تشجیع اإلجراءات •
المحیطة بمواقع المشروع، بما في ذلك استخدام الشراكات مع المنظمات غیر الحكومیة والسلطات الوطنیة والمحلیة والجھات الرائدة 

  األخرى.

وخالل الجلسات، تحدث المشاركون بصراحة عن مسیرتھم  أن جمیع المشروعات یجب أن تتصدى للعنف القائم على نوع الجنس. لُص المشاركون إلىخ
وقال أحد المشاركین، وھو مھندس نقل، إنھ أدرك أن وظیفتھ ال  الشخصیة والمھنیة التي توصلوا من خاللھا إلى فھم وإدراك أفضل لمدى خطورة ھذا العنف.

ة السیما ببناء الطرق، بل تتعلق كذلك بفھم األثر الذي یحدثھ مشروع ما على المجتمعات المحلیة المحیطة بموقعھ، وأیضا إدارة المخاطر االجتماعیتتعلق فقط 
تسبب مشروعاتھا في ومنذ تقدیم ھذا التدریب، بادرت العدید من الھیئات إلى إدراج أنشطة للحد من مخاطر ھذا العنف التي قد ت بالنسبة للنساء واألطفال.

یة حول فعلى سبیل المثال، طلبت وزارة الطاقة من العمال التوقیع على مدونة قواعد السلوك وترسیخ الرسالة المقصودة منھا في االجتماعات الیوم تفاقمھا.
ر العنف القائم على نوع الجنس فقط، بل تتناولھ عالوة على ذلك، ال تنظر الوزارات إلى عملیاتھا على أنھا یمكن أن تؤدي إلى زیادة مخاط مجموعة األدوات.

 كمجال یمكن أن تسھم من خاللھ في إحداث تغییر إیجابي وتلتزم بلعب دور في القضاء على العنف ضد النساء والفتیات في أوغندا.

 
 

  

http://www.vawgresourceguide.org/
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 برنامج تدریب المدیرین على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس الذي یمتد لنصف یوم-توفالو
 

 األعمال الجماعیة/أدوات التدریب الموضوعات التوقیت

0800- 0830  افتتاح التدریب، وتقدیم البرنامج والمشاركین •  الترحیب 
  دور المدیر في فانواتو 0830-0930

 دور القائد
 یكتب كل مدیر أفكاره ومالحظاتھ على قصاصات الصقة •
 مناقشة •

0930-1000  توفیر نسخ، وقراءة مدونة قواعد السلوك وخطة العمل • مدونة قواعد السلوك، ھل نفھمھا؟ 
إبراز دور القائد والتشدید على  -إعادة تطبیق مدونة قواعد السلوك •

دوره في الحفاظ على سالمة العمال وحمایتھم من اإلیذاء واالستغالل، 
 وإیذاء واستغالل اآلخرین.

لیس المقصود أن یعمل المدیرون  ما ھي المسؤولیات التنظیمیة؟ •
الھدف ھو توفیر  كضباط شرطة، وال یجب علیھم القیام بھذا الدور.
 محیط وبیئة عمل إیجابیة وآمنة ویسودھا االحترام

1030-1230 العنف ضد النساء واألطفال،  رعایة الموظفین: 
 واإلیذاء الجنسي لألطفال، واالستغالل

عمل جماعي إلعداد بروتوكول لالستجابة لما سیقوم بھ المدیر في  •
ض لھ  حال قام موظف باإلیذاء أو تعرَّ

طباعة مخطط لمسارات اإلحالة لضحایا العنف ضد النساء واألطفال  •
 وآلیة معالجة المظالم، وتوزیعھ على المدیرین
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 برنامج تدریب العمال على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس الذي یمتد لیوم كامل-توفالو
 

 األعمال الجماعیة/أدوات التدریب الموضوعات التوقیت
0800-0830  كلمة ترحیب موجزة • الترحیب 

م المشاركون أنفسھم •  یقّدِ
  یمأل بیانات جمیع المشاركین نموذج االستقصاء األساسي الذي یسبق التدریب (للجلسات التمھیدیة فقط) •

0830-0930 فھم قضایا المساواة  
بین الجنسین والعنف 
 ضد النساء في فانواتو

شریحة باوربوینت عن مسارات اإلحالة مستقاة من نتائج بحث عن العنف ضد النساء واألطفال أُجِري  •
  بعنوان "حیاة المرأة والعالقات األسریة" 2009عام 

  أحد النشاطین التالیین: •
 تصورات النساء والرجال في فانواتو عمل جماعي: -
  أدوات "الطریق إلى الصحة السلیمة")من مجموعة  17دینامیكیات القوى (األداة  عمل جماعي: -

 
0930-1045  

أنواع العنف ضد 
 النساء واألطفال

العنف القائم على نوع الجنس، العنف ضد األطفال، العنف المنزلي/عنف الشریك  -تعریفات أنواع العنف •
 الحمیم، العنف األسري والجنسي

 االغتصاب -
 على المقایضة بالجنس)االعتداء الجنسي (بما في ذلك المعامالت القائمة  -
  االعتداء الجسدي -
 االعتداء العاطفي/النفسي (حجب الموارد) -
  التحرش الجنسي -
  تغطیة التعریفات المستخدمة في مدونات قواعد السلوك وفي فانواتو -

آثار العنف القائم على نوع الجنس/العنف األسري  –األعراف وقبول العنف اجتماعیاً  عمل جماعي: •
على الجاني، الضحیة، القریب  ضد النساء واألطفال، والعنف المنزلي/عنف الشریك والجنسي، والعنف

  كیف یؤدي ذلك إلى ثقافة العنف-األسرة، المجتمع المحلي
 استراحة الحتساء الشاي 10:45-11:00
1100-1130 

 
1130-1200 

  
 

1200-1230 

قانون  فھم القوانین:
حمایة األسرة وقانون 

 العقوبات
معالجة المظالم آلیة 

  واإلبالغ عن الحاالت
  

خدمات وحدة مكافحة 
العنف ضد النساء 

 واألطفال

موقف مدونة  القوانین الوطنیة والدولیة بشأن الموافقة والسن القانوني إلعطائھا ما المقصود بالموافقة؟ •
  قواعد السلوك من الموافقة

 حمایة األسرة قانون العقوبات وقانون حمایة األسرة، وطلب إصدار أوامر •
كیف یمكنك اإلبالغ وما ھي الجھة التي یمكنك  كیفیة استخدام آلیة معالجة المظالم لإلبالغ عن الحاالت: •

فانواتو، وحدة  الطیران، وحدة إدارة المشروعات في مجال في لالستثمار فانواتو مشروع إبالغھا؟
  مكافحة العنف ضد النساء واألطفال، الشرطة، إلخ.

مي البالغات والضحایاالمساءلة وا •  لسریة بشأن جمیع مقّدِ
  أوجھ االرتباط بمدونة قواعد السلوك •
كیفیة طلب المساعدة و/أو إحالة -خدمات المشورة والدعم من وحدة مكافحة العنف ضد النساء واألطفال •

 األشخاص إلى ھذه الوحدة
  الخدمات التي تقدمھا ھذه الوحدة لضحایا العنف •
 خرى المتوفرة في بورت فیال؟ما ھي خدمات الدعم األ •

 استراحة لتناول الغداء 12:30-13:30
1330-1415 مدونات قواعد السلوك  

المعنیة بالتصدي 
للعنف القائم على نوع 

الجنس والعنف ضد 
  األطفال

  أسئلة عن مدونات قواعد السلوك؟ ھل نفھمھا؟ مدونة قواعد السلوك: •
  والتأكد من فھم المشاركین لھاقراءة نسخ من مدونات قواعد السلوك  •
  الجزاءات والعقوبات المحتملة •

1415-1445  نقاش مفتوح لتلخیص أنشطة التدریب واستعراضھا •  تلخیص التقییم والختام 
  تقییم حلقة العمل (بعد كل جلسة) •
  التقییم من خالل استقصاء ما بعد التدریب (قبل أن یترك العامل المشروع فقط) •
  الختام •
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