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 إعادة كتابة القصة:
الحماية في أماكن العمل في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في كل يوم، وأثناء استعدادها للعمل، يتعين على رباب التأهب لمواجهة الكثير من 

المواقف المربكة: االزدحام المروري الفظيع، وعدم رضا العمالء، وأعطال آلة النسخ 
– ومالمسة مديرها لها بشكل غير الئق تحت طاولة االجتماعات بينما يستولي على 

جهودها وإنجازاتها!

هل تجدون/ن قصة رباب صادمة؟ لألسف ليست كذلك!

لقد باتت الممارسات المسيئة في مكان العمل سائدة لدرجة أنها تشكل في كثير من 
األحيان جزءًا من حياتنا اليومية - من االستغالل وصواًل إلى ممارسات االعتداء والتحرش 
والتنمر والتمييز بمختلف أشكاله. وإذا تجرأتم/ن على تقديم شكوى، فيجب أن تكونوا/ن 

مستعدين/ات لمواجهة اللوم أو اتهامات باإلساءة أو بردات فعل تبّسط الحادثة 
وتتهمكن/كم بسوء تقدير أو سوء فهم موقف “بريء”.

تواجه/يواجه موظفات/ون  كثيرات/ون اليوم الواقع نفسه الذي تواجهه رباب في مكان 
العمل - وهو واقع يمنعهن/هم من التحدث عالنية، ومن الوصول إلى العدالة، ومن 

الشعور باألمان في العمل.

في عام 2019، رصدت المنظمات الشريكة لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا زيادة في معدالت التحرش والتنمر داخل 

مؤسساتهم/ن، ما دفعنا إلى التفكير بالحاجة الملحة لتطوير إطار “حماية” فّعال وشامل 
لمعالجة هذه األحداث على المستويين الفردي والمؤسسي.

في هذا الملف، نود تقديم لمحة عن مفهوم “الحماية” وكيف يمكن تطبيقه بشكل 
فعال. عبر إتاحة هذه المعلومات، نأمل تمهيد الطريق إلعادة كتابة قصة رباب 

وكثير من القصص األخرى حول الممارسات المسيئة الشائعة في مكان العمل 
في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/08/Syria-Safeguarding-Toolkit-Arabic.pdf
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ما معنى الحماية 
في المؤسسات؟

توجد مجموعة كبيرة من المَؤلفات عن مفهوم الحماية، ولكنها تقتصر في غالبها على 
أفكار “حماية الضحية”  و”الوقاية”. لكننا بحاجة إلى دراسة هذا المفهوم المعقد بشكل 

أكثر شمولية، وبطريقة ال تنزع عن  الضحايا/الناجيات وكاالتهم/ن أو تتطلع إلى عالم 
مثالي يخلو من كل ممارسات اإلساءة بكل بساطة. ففي النهاية، منع اإلساءة “خرافة”، 

ألننا جميعًا معرضات/ين الرتكاب مثل هذه الممارسات، عن قصد أو عن غير قصد.

ما يمكننا ويجب علينا أن نسعى لتحقيقه بشكل واقعي هو بيئة تكون فيها “الممارسات 
المسيئة” واضحة ومعروفة للجميع، وإجراءات المحاسبة لها سهلة الوصول وفعالة، 

مع وجود إرادة جماعية وفردية لمواجهة مثل هذا المشاكل.

في ضوء ما سبق، يمكن تعريف الحماية في المؤسسات بأنها مصطلح شامل، 
يتضمن:

لضمان “بيئة آمنة” يمكن فيها معالجة حوادث اإلساءة في مكان العمل معالجة 
صحيحة تضمن العدالة للضحايا-الناجيات/ين.

وجود ثقافات 3
مؤسسية قائمة 

على االحترام تعزيز اإلرادة والنية 2
وآليات المساءلة 
الفردية والجماعية توفير عمليات 1

وإجراءات 
ملموسة
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التغيير نحو 
األفضل:

كيف يمكن تطبيق الحماية بفعالية 
في المؤسسات في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا؟

كما تكثر التعاريف الخاصة بمفهوم الحماية، تكثر أيضًا األطر واألدوات المتاحة لتطبيقها. 
ولكن عندما ننظر بعمق كاٍف، سنجد ثغرات كبيرة في السياسات التقليدية، ال سيما عند 

تطبيقها خارج ظروف البلدان الغربية.

ولهذا السبب اتبعت أداة الحماية التي أعدتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية 
ومركز التنمية والتعاون عبر األوطان نهج بديل لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

- يعتمد على:

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/08/Syria-Safeguarding-Toolkit-Arabic.pdf
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ية
ع

ط
قا

لت
ا

من العوائق الرئيسية التي تحول دون مواجهة اإلساءة مواجهة صحيحة هو ميل السياسات التقليدية إلى 
إعادة إنتاج المفاهيم والثنائيات المغلوطة - رجال مقابل نساء، ضحية مقابل معتدي/ة، الخ.

يغفل هذا النهج أنظمة القمع المتداخلة التي تظهر ضمن مؤسسة ما، وفي حياتنا بشكل عام - كالعرق 
والطبقة والمظهر والقدرات الجسدية والديانة والقومية والجنسية وغيرها.

كما تغفل هذه النظرة الثنائية الضيقة، األشكال المتداخلة والمترابطة للسلطة ضمن األنظمة القمعية. 
فهي على سبيل المثال، تتحدث عن المرأة دائمًا بوصفها الطرف الضعيف غير القادر على ارتكاب 

ممارسات مسيئة، وبالتالي تتجاهل أشكااًل أخرى من السلطة خارج ثنائية النوع االجتماعي.

وهذا هو السبب في أن “الحماية” الفعالة يجب أن تكون تقاطعية وأن تتجنب الثنائيات العمياء.

ار 
م

ع
ست

ال
ض ل

ه
نا

م
ال

ج 
ه

لن
ثمة عائق آخر يقف في طريق تطبيق ممارسات الحماية المناسبة في بلدان الجنوب، هو “أسطورة ا

الخصوصية الثقافية” – التي تدعي  بأن التحرش جزء أصيل في ثقافتنا.

هذا واحد من أمثلة عديدة على المنطق الخاطئ الذي يمكن تفسيره بنهج ثنائي مهيمن يصور “الشمال 
على أنه الجنة، مقابل الجنوب” المتخلف، باإلضافة إلى إرث من األبحاث التي تعزز الروايات االستعمارية.

هذا الخطاب يؤدي غالبًا إلى تبرير اإلساءة و/أو وضع معايير وحلول غير قابلة للتطبيق.

في المقابل، يسعى النهج المناهض لالستعمار إلى استعادة دورنا في التغيير، كل في بلده/ا وضمن 
ظروفه/ا. إنه منظور للتفكير الذاتي يشجع التغيير من الداخل، عبر االستفادة من المعرفة والتجارب 

المحلية.

ت
صا

ص
خ

لت
د ا

عد
الركيزة الثالثة إلطار الحماية الفعالة هي اتباع نهج متعدد التخصصات لمقاربة هذه الظاهرة المعقدة.ت

قد يعتمد هذا النهج على مؤلفات من مجاالت علم االجتماع، وعلم النفس التنظيمي واالجتماعي، 
واألنثروبولوجيا، والفلسفة األخالقية، والفلسفة النسوية، والعلوم اإلدارية والتنظيمية، والتمويل، 

واللغويات، وعلم اللغة االجتماعي، وعلوم التربية، وعلم البيئة.

وهو بذلك يسمح بمنظور شامل يراعي مرة أخرى بشكل صحيح جميع أبعاد اإلشكالية.

ي 
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لن
ر ا

ظو
من
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ية

سو
لن

ة ا
اي

رع
ال

ت 
سا

يا
س

و

تشكل التقاطعية والنهج المناهض لالستعمار  وتعدد التخصصات إطارًا نسويًا شاماًل، يتمحور حول 
العدالة االصالحية  والمجتمعية.

ومن أجل نهج حماية أكثر فعالية، يشمل اإلطار النسوي أيضًا سياسات رعاية نسوية لمعالجة األسباب 
الهيكلية والمعيارية األوسع للمشكلة. كما أنه يحفز ممارسة المسؤولية العاطفية لتجنب التحيزات 

واألحكام المسبقة المتعمدة وغير المتعمدة.

مالحظة : من األخطاء الشائعة اعتبار ثقافة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أنها العائق أمام تطبيق 
الحلول المناسبة للممارسات المسيئة.

تحجب  أسطورة “الخصوصية الثقافية” المشكالت الهيكلية الفعلية التي تعيق إنشاء و/أو تطبيق آليات حماية 
فعالة، وهي األطر السياسية والقانونية في المنطقة. )على سبيل المثال، التحيز القانوني ضد فئات معينة، وقوانين 

العقوبات الجامدة الموروثة من الحقبة االستعمارية والتي بنيت عليها قوانين رديئة عديدة؛ وسياسات السلطة 
وهيمنة فصائل مختلفة على سيادة القانون ...(
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تغيير الواقع: 
من أين نبدأ؟

من المهم االعتراف بأن العنف واإلساءة ظواهر اجتماعية ومشاكل مجتمعية عامة. هذا 
يعني أننا جميعًا متواطئون/ات في إعادة إنتاج وإعادة خلق هذه الممارسات المسيئة 

بطريقة أو بأخرى؛ وعلينا جميعًا مسؤولية تشجيع ثقافة التغيير في مؤسساتنا وانطالقًا 
من أنفسنا.

 لكن من أين نبدأ؟

في ضوء جميع الثغرات المذكورة أعاله في أطر الحماية التقليدية وخصوصيات منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ستجدون/ن في الصفحات التالية بعض النقاط 

الرئيسية لبدء العمل من أجل التغيير:



7 إعادة كتابة القصة: الحماية في مكان العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا | 

أ: ال يمكن حل مشكلة بال اسم 
الخطوة األولى لمواجهة العنف والممارسات المسيئة بشكل صحيح هي تسميتها 

بوضوح، والتعرف عليها فور حدوثها، ووصف تفاصيلها في حال اإلبالغ. ولكن ثمة قيود 
مختلفة في المصطلحات الحالية، وهي تتفاقم  عند تصدير المصطلحات إلى البلدان 

الناطقة باللغة العربية.

 ما هو االستغالل أو االعتداء وكيف يختلف عن التحرش أو التنمر؟ ما هي
 األشكال المختلفة لإلساءة التي تندرج تحت كل خانة من هذه المصطلحات

والتسميات؟ وكيف تتداخل أو تتمايز؟

من األمثلة على مشاكل 
المصطلحات انتشار خبر مفاده 

أن مدير إحدى المؤسسات 
الموجودة في لبنان متحرش. 

بعد أن اتخذ مجلس اإلدارة 
تدابير وحقق في الموضوع، كانت 
نتيجة التحقيق أنه غير متحرش، 

إذ ُتصنف أغلب الممارسات 
التي ُوصفت بالتحرش من 

قبل الناجين والناجيات بحسب 
التعريفات والمفاهيم السائدة 

في الحقل بأنها تنمر أو 
استقواء. 

بدون إجابات واضحة على هذه األسئلة، سيبقى االلتباس قائمًا 
بين الممارسات المقبولة وغير المقبولة، ولن يستطع الضحايا 

أو الناجيات/ين تحديد ماهية اإلساءة التي يتعرضون/ن لها. وهذا 
يسهم في اإلفالت من العقاب ويعزز استمرار هذه الممارسات 

“مجهولة االسم”.

يقطع  دليل رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ومركز التنمية 
والتعاون عبر األوطان شوطًا كبيرا  في تحديد وتصور أنواع مختلفة 

من اإلساءة في مكان العمل عبر تفكيك المصطلحات الحالية 
للممارسات المسيئة السائدة في منظمات المجتمع المدني 

والمبادرات الشعبية. 

يمكن استخدام التعاريف أدناه كمنطلق. ولكن ال يمكن تحديد أكثر 
التعاريف فعالية إال بالحوار بين أعضاء كل منظمة ومن قبلهم/ن، 

وبعد التمعن في خبراتهم/ن وآرائهم/ن الفردية.



8 | إعادة كتابة القصة: الحماية في مكان العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ل
ال

غ
ست

ال
يحدث االستغالل عندما يستخدم شخص أو مجموعة أشخاص ا

سلطتهم/ن أو مكانتهم/ن أو مناصبهم/ن لمنفعة شخصية تسبب أذى 
مباشر أو غير مباشر لشخص آخر أو لمجموعة أشخاص أو للمصلحة 

العامة باستخدام القوة أو اإلجبار أو العنف أو اإلكراه أو التغرير أو الخداع.

االستغالل الجنسي - 
االستغالل العاطفي 

- استغالل العمل 
والموارد االقتصادية

اء
تد

الع
االعتداء هو أي تعدي فعلي أو محاولة للتعدي تنتهك أو تهدد المساحة ا

الجسدية لفرد أو جماعة. وغالبية الناس تعتقد أن االعتداء يقتصر على 
االنتهاكات الجسدية المباشرة فقط، ولكن المفهوم يشمل أيضًا التعدي 

غير المباشر على المساحة الشخصية.

االعتداء الجنسي 
- االعتداء الجسدي - 

االعتداء اللفظي

ش
حر

لت
التحرش هو مجموعة من الممارسات المسيئة غير المرغوب فيها التي ا

تهدد المتلقي بطبيعتها. وعلى عكس التنمر، ال يشترط االستهداف في 
التحرش. وقد يحدث بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يخلق جوًا من 

الضيق والضغط وانعدام األمان.

التحرش الجسدي 
- التحرش اللفظي - 

التحرش الجنسي

مر
تن

ال

التنمر هو أي ممارسة أو سلوك مسيء يوجهه فرد أو جماعة ضد فرد أو 
جماعة أخرى. ويمكن اعتبار التنمر شكاًل من أشكال التحرش أكثر تواترًا 

ومنهجية. وهو ال يهدف فقط إلى التعدي على اآلخر، بل والتقليل من 
شأنه/ا. ويتسم التنمر باستهداف شخص أو مجموعة من األشخاص، بينما 

التحرش ليس بالضرورة أن يستهدف شخصًا أو جماعة دون غيرهم.

التنمر الجسدي - التنمر 
اللفظي - التنمر غير 

المباشر - التنمر الفكري - 
التنمر االلكتروني - التنمر 

النسوي

واآلن دعونا نحاول تطبيق 
هذا المفهوم المبسط عن 

“الممارسات المسيئة”:

اختبار :

 هل يعد هذا المثال استغالال جنسيا؟ 
قــام مديــر المــوارد البشــرية بتســهيل معامــالت التعاقــد المــرأة مهاجــرة 

فــي دولــة تعتبــر حقــوق العمــل فيهــا غيــر واضحــة. خــالل االجتمــاع لنقــاش 
األمــور القانونيــة، قــام المديـر بمسـك يـد الموظفـة الجديـدة دون اسـتئذان 

وقـال لهــا: ال تقلقــي، ســنتمكن مــن مســاعدتك فــي األوراق القانونيــة. 

هذا ليس استغالل جنسيهذا استغالل جنسي

التالي
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ب: تحليل القوة والتفكير الذاتي 
عمليتان أساسيتان للتمكن من 

 مواجهة الممارسات المسيئة
دعونا نتفق أواًل على أن ال أحد في العالم ال يملك قوة، وأشكال هذه القوة تظهر بطرق 

مختلفة جدًا ومتقاطعة للغاية. عالوة على ذلك، لفهم الممارسات المسيئة ومواجهتها، 
يجب أن نعرف أنها تحدث كلما أسيء استخدام القوة )أو السلطة، التي ال نمتلكها 

جميعًا(.

بالتالي، من المهم التطلع على ما وراء األشكال المادية للقوة أو تلك المستمدة من 
الوظيفة أو المكانة، وفهم التعقيدات والتشابك وشتى مظاهر القوة غير التقليدية وغير 

الجسدية.

تحليل القوة بهذه الطريقة الشاملة يمّكن المنظمات من أ( تقليل احتمال إساءة 
استخدام أي شكل من أشكال القوة، ب( فهم ظروف المعتدي/ة وخلفيته/ا للتخطيط 
بشكل أفضل التخاذ إجراءات ضده/ا. وأيضًا، ج( عبر تحليل مصدر قوتنا، يمكننا التغلب 

على تحيزاتنا وتوقعاتنا.

هال نحاول تسمية بعض هذه 
األشكال المتنوعة من “القوى/

السلطات”؟

اختبار:

 

 هال نحاول تسمية بعض هذه األشكال المتنوعة من 
 “القوى/السلطات”؟

تأتــي هــذه القــوة عــادة مــن القيمـة الرمزيـة المعطـاة لنـا بسـبب الموقعيـة 
والمكانـة والمرتبـة االجتماعيـة:

القـوة االقتصاديـة

التالي

القوة العاطفية القوة االجتماعية



10 | إعادة كتابة القصة: الحماية في مكان العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ج: يجب أن تكون أطر 
المساءلة شاملة ومتكاملة 

ومعممة على جميع 
المستويات

دعونا نتفق على شيء آخر: تقع المساءلة الجماعية على عاتقنا 
جميعًا. وبعبارة أخرى، كل من يستطيع/تستطيع منع وقوع 

اإلساءة هو/هي جزء من سلسلة المساءلة. لذلك، ورغم القول 
بضرورة النظر إلى المساءلة في ضوء تحليل هيكلية القوة 

والمناصب المذكورة أعاله، يجب أال نفكر فقط في مسؤولية األفراد 
)أي معاقبة الجاني/ة(، بل وفي المسؤولية التي تقع على عاتقنا 

جميعا منفردين/ات وعلى جميع مستويات أنظمة القمع.

هنا، تصبح المساءلة عملية مستمرة ضمن المنظمة، باعتبار كل 
واحد منا مسؤواًل/ة عن حوادث اإلساءة بدرجات متفاوتة. كما تعتبر 

هذه الحوادث مجرد انعكاس للمجتمعات التي نشكلها كأفراد.

على مستوى المنظمات والحركات والمبادرات، يعني ذلك أننا 
يجب أن ننشئ أطر مساءلة على كافة المستويات، من صنع القرار 

إلى الشؤون المالية، دون إهمال أي عنصر من عناصر التطوير 
التنظيمي . وهذا يشمل أيضًا ثقافة المؤسسة من المعايير 

السلوكية واألخالقية، التي تخضع لممارسات وتفاهمات مختلفة 
ومتباينة.

“التفكير بالمساءلة على هذا النهج 
يتحدى المنطق السائد بأن العقاب 
ال يتم إال بالسجن الذي يستند على 

االستجابات العقابية والمرتكزة على 
الوصم بالعار لمجموعات من الناس 

الذين يتم تصنيفهم ب “األشرار”، 
بينما تُعطى الحصانة من أي مسؤولية 

للباقي من” األخيار”. كخيار بديل، 
تطالب المساءلة النسوية باعترافنا 

جميعًا بأننا قادرات وقادرين على الحاق 
الضرر بالغير وأننا جميعًا متواطئين 

ومتواطئات مع القمع الممنهج وأن 
بإمكاننا جميعًا ممارسة المساءلة على 

ذواتنا لتورطنا بوقوع العنف والقمع”.

آن روسو، المساءلة النسوية: تعطيل 
العنف وتحويل القوة
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د( يجب أن تكون آليات معالجة الشكاوى 
متاحة للجميع وآمنة وواضحة الخطوات 

ومالئمة للظرف المعني

 وتجدر اإلشارة أيضًا إلى ضرورة أن تأخذ آليات معالجة الشكاوى بعين االعتبار الفئات األكثر تهميشًا، كالالجئين/ات 
واألفراد غير المعياريين/ات والمهاجرين/ات.

03.
قبل اتخاذ أي خطوات عملية، 
من الضروري ضمان موافقة 

المشتكين/ات أو الضحايا 
موافقة طوعية واعية على 

التدابير المطلوبة وأنهم/ن على 
دراية بالخطوات التي ستتخذ 

وبجميع المخاطر المحتملة لهذه 
الخطوات.

06.
يجب أن يعرف أفراد المؤسسة  

آليات اإلبالغ، وأن يساهموا/ن 
في وضعها، وأن يكون لديهم/ن 

معلومات كافية عن الوصول إليها 
واستخدامها.

02.
يجب أن تواجه آليات اإلبالغ اآلمنة 

المخاطر واألخطار المحتملة 
على جميع األطراف وأن تتضمن 

وسائل للحماية من األذى )أي 
السرية(.

05.
يجب أن تحترم التحقيقات في 

االستغالل واإلساءة والتحرش 
خصوصية الضحايا والجاني/ة معًا، 

وأن تحد من انتشار المعلومات 
خارج نطاق المصرح لهم/ن بإجراء 

التحقيق.

01.
يجب أن تكون قنوات اإلبالغ 

سريعة االستجابة ومتاحة للجميع. 
فباإلضافة إلى قبول الشكاوى 

المكتوبة، يمكن للمنظمات 
أيضًا تشجيع استخدام القنوات 

السمعية والبصرية، وإعداد المواد 
بطريقة برايل أو بلغة اإلشارة، 

وغيرها.

04.
الوعي واالهتمام بالتأثير على 

الضحايا أمر أساسي لتركيز آليات 
معالجة الشكاوى على الناجين/ات.

ثمة إجراءات ومبادئ أساسية على المنظمات أن تتبعها 
في معالجة شكاوى الموظفين/ات. 

وفيما يلي بعض المعايير األساسية التي يجب 
وضعها في االعتبار:
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تنبيه:
ال يوجد حل واحد يناسب الجميع 

أو حل دائم لمواجهة الممارسات 
المسيئة

من المهم أن نتذكر دائمًا ضرورة تعديل أنظمة المساءلة والحماية وفق الظروف 
وأماكن العمل المختلفة، ومراعاة العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومراعاة 

البيئة الطبيعية والقانونية والتكنولوجية وبيئة العالقات التي يجري إنشاؤها من أجل 
تحسينها. كما يجب أن ندرك أن عملية وضع السياسات واإلجراءات هو التزام طويل 

األمد، ولن تعطينا منتجات نهائية أو مكتملة.

إذا وضعنا كل ما سبق في االعتبار، وبدأنا في التعامل مع “الحماية” بطريقة شاملة وأكثر 
فاعلية باتباع اإلرشادات والنصائح المذكورة أعاله، فقد نتمكن من تغيير الواقع الذي 

تعيشه رباب وإعادة كتابة قصتها!

لمعرفة المزيد عن ممارسات الحماية وكيفية تعديلها وتطبيقها في ظروف 
مؤسسية مختلفة، اقرأ/ي “ممارسات وإجراءات الحماية الُمثلى في 

المؤسسات: أداة نحو منظومات مساءلة نسوية تقاطعية عابرة لألوطان 
لالستجابة لالستغالل واالعتداءات والتحرشات والمضايقات واالستقواء”.
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يسعي هذا الملف إلى توفير مقدمة عملية وسهلة لمفهوم “الحماية” 
في سياق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما يقدم بعض 

النقاط الرئيسية للبدء في بناء إطار حماية مناسب يعالج الممارسات 
 المسيئة في مكان العمل.

من خالل مشاركة هذه المعلومات، نأمل تمهيد الطريق لبدء معالجة 
العديد من الممارسات المسيئة الشائعة في مكان العمل، في بلدان 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
Rue de Varembé، ١ ، الرمز البريدي 1211، جينيف، سويسرا

info@wilpf.org 
+41 (0) 22 919 70 80

wilpf.org


