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 : مقدمة 1
السياسةنت الدليل  طبق هذه  الثقافة والفكر  على موظفي    ومحتويات هذا    الحر والمتطوعينجمعية 

بها   المرتبطين  واألفراد  والشركات  األفراد  المتعاقدين  وكذلك  والمحليين  الدوليين  والمستشارين  والمتدربين 
شراكة في  دخلوا  الذين  مع    ،واألفراد  الباطن  من  مستلم  أو  منح  الجاتفاقيات  إليها    ،معيتين كال  ويشار 

 . الدليل مجتمعة باسم "الموظفين وأصحاب المصالح" في هذه  
الحر تضع   والفكر  الثقافة  والتنموية   جمعية  المجتمعية  أعمالها  صلب  في  اإلنسان    كرامة 

الجنسيين   االنتهاكو  ستغالل على محمل الجد جميع الشواغل المتعلقة باال كال الجمعيتين . تأخذ واإلغاثية
في إجراء تحقيق صارم في الشكاوى التي تشير إلى حدوث انتهاك    آنستبدحيث    والشكاوى المقدمة إليهم 

المناسبة التأديبية  اإلجراءات  وستتخذ  السياسة  لهذه  االقتضاء  ،محتمل  المبادئ    حسب  من  منطلقة 
لية الدنيا المتعلقة بالحماية من  المعايير التشغي  ، األساسية ومعايير السلوك للعاملين في المجال اإلنساني

واالنتهاك  ال الجنسي  الصعد  ستغالل  كافة  على  التدريب  و  واإلشراك  الوعي   ورفع  إذكاء  إطار  في  و 
المجتمعات   و  المحلي  المجتمع  تحديدا  و  المصالح"  أصحاب  و"  للموظفين  والمجاالت 

والشركاء االع  المتضررة/المستفيدون  عين  في  و  آخذين  التوظيف  و    ختياراال تبار  المعاير  حسب 
 الممارسات المثلى. 

 تعريفاتالمصطلحات الرئيسية وال 1.1
 تأكيد على الحقائق التي ينوي المرء إثباتها في المحاكمة أو أثناء إجراء تحقيق داخلي.  :االدعاء  ❖
الشخص  :  المستفيد ❖ أو  المتضررين  السكان  عن  كبديل  ذلك  إلى  ُيشار  المساعدة.  يتلقى  شخص 

 الذي نسعى إلى مساعدته أو الشخص المتأثر باألزمة أو أصحاب الحقوق.  
 لصالح يعمل شخص   أيّ  هو مؤسسة أيّ  "موّظف" فان الدليل، هذا  لمقاصد فقاو :  الموظفون  ❖

 العقد نوع  عن النظر  وبغّض  ال  أو مالي ا بدل   يتقاضى كان إذا عمّ  النظر بغّض  يمّثلها أو مؤسسةال
 .ومّدته

الحالة  ❖ واالنتهاك  :  إدارة  االستغالل  تقرير  نتائج  لتحديد  المناسبة  واإلجراءات  السياسات  اتباع 
 الجنسيين. 

بغض النظر عن تعريفات البلد المحلي عندما يبلغ الطفل سن    ،عام ا  18أي فرد دون سن  :  الطفل ❖
 الرشد.  

الطفل ❖ و :  حماية  واالستغالل  العنف  لهما    االنتهاكمنع  والتصدي  األطفال  في  -على  ذلك    بما 
ستغالل الجنسي التجاري واالتجار وعمل األطفال والممارسات )على سبيل المثال ال الحصر( اال

 التقليدية الضارة.  
مجموعة من المعايير المتعلقة بالسلوك التي يجب على موظفي المؤسسة  :  واعد السلوك مدونة ق ❖

 االلتزام بها. 
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المؤسسة   :شكوى  ❖ من عمل  سلب ا  تأثر  شخص  ألي  محددة  المؤسسة    شكوى  أن  يعتقد  تقم  أو  لم 
 الوفاء بالتزام معلن.  

  االنتهاك ستغالل و من اال   المقصودبما في ذلك الناجي    ، الشخص الذي يتقدم بالشكوى   : المشتكي ❖
 . االنتهاكالجنسيين أو أي شخص آخر يصبح على دراية ب

عامل في المجال  وليس الناجي، وهو  الشكوى    مقدموفقا لمقاصد هذا الدليل، المبلِّغ هو    : المبلغ ❖
الاإل سياسات  وتشّجع  جنسّي.  وانتهاك   جنسّي  استغالل   وقوع  عن  تقرير ا  يرفع    مؤسسات نساني 

سوء   لهم  زمالء  ارتكاب  حول  شكوك  أو  مخاوف  عن  التبليغ  على  الموّظفين  بالتبليغ  المتعّلقة 
، وذلك من خالل توفير الحماية من االنتقام بسبب التبليغ عن سوء السلوك،   وتوّضح هذه  سلوك 

يختل المنطلق،  هذا  الحاالت. ومن  هذه  للتبليغ ومعالجة  المّتبعة  القواعد واإلجراءات  ف  السياسات 
إلى أخرى. وُتطبَّق مبادئ آلّيات تقديم الشكاوى   مؤسسةالتعريف، والنطاق، وإجراءات الحماية من  

م شكوى  هي الحال مع أّي مقدّ )على المبلِّغين كما    السرّية، على سبيل المثال  المجتمعّية المشتركة(
ستغالل الجنسّي  الداخلّية أن توفر الحماية للمبلِّغين عن اال  المؤسسةآخر. ويجب على سياسات  

لسياسات   ووفق ا  نّية  بحسن  ُرفع  قد  التقرير  أّن  طالما  االنتقام  من  الجنسّي    المؤسسةواالنتهاك 
 الداخلّية. 

الشكوى  ❖ موضوع   المرتكب إلى  لإلشارة المصطلح هذا  مُيستخد الشكوى، رفع عند :  الشخص 
 .الجنسيّ  الجنسّي واالنتهاك لالستغالل المزعوم 

 هذه ارتكاب محاولة  أو  الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  لالستغالل  بالفعل تعّرض شخص  :  الناجي ❖
   .ضّده األفعال

تغالل  ساال  ممارسات عن يبّلغ الذي الشكوى  مقّدم  معاملة سيتم  فانه الدليل، هذا لمقاصد ووفقا
، أّنه على  ضّده  ارتكبت  التي الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  وتقييم   باألمن تتعلق  ألغراض وذلك  ناج 

مقّدم   اّدعاء صّحة على الدليل بإقامة مشروطا  ليس المساعدة تقديم  أن  ذلك  معنى)  االحتياجات 
   (.الشكوى 

الشكو  ❖ إجراء  أو  ا   ى: آلية  عن  باإلبالغ  لألفراد  تسمح  التي  انتهاكات العمليات  مثل  لمخاوف 
أو التنظيمية  صناديق    السياسات  على  الشكاوى  آلية  عناصر  تشتمل  قد  السلوك.  مدونات 

 االقتراحات وسياسات اإلبالغ عن المخالفات ونقاط االتصال المعينة. 
في  : السرية ❖ ونشرها.  المعلومات  إلى  الوصول  يقيد  أخالقي  باالستغالل    مبدأ  المتعلقة  التحقيقات 

يتطلب األمر أن تكون المعلومات متاحة فقط لعدد محدود    ،الجنسي واالحتيال والفساد   االنتهاكو 
من األشخاص المصرح لهم لغرض إنهاء التحقيق. تساعد السرية في خلق بيئة يكون فيها الشهود  

ا إلعادة سرد نسخهم من األحداث وبناء الثقة في النظام وفي المؤسسة.   أكثر استعداد 
المالمعلو   :التعليقات  ❖ )فردمات  كيان  إلى  يمكن    رسلة  بحيث  السابق  سلوكها  حول  مجموعة(  أو 

 للكيان تعديل سلوكه الحالي والمستقبلي لتحقيق النتيجة المرجوة.  
 الجنسيين.   االنتهاكالشخص المعين لتلقي الشكاوى من حاالت االستغالل و :  نقطة االتصال ❖
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دليل الموارد    ل الموظف اللتزاماته بموجبقد ينشأ سوء السلوك من خالل عدم امتثا:  سوء السلوك  ❖
النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفين أو اإلصدارات اإلدارية األخرى   للمؤسسة من  البشرية 

  الجنسي  / االنتهاكذات الصلة أو مراعاة معايير السلوك المتوقعة من الموظف. يشكل االستغالل و 
 . يبية وفرض إجراءات تأديبيةسوء سلوك خطير وقد يؤدي إلى إرساء عملية تأد 

تحاول فيه المؤسسة تحديد ما    ،إجراء إداري داخلي :  الجنسي   االنتهاك التحقيق في االستغالل أو   ❖
 إذا كان هناك انتهاك لسياسة االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل أحد الموظفين أو األعضاء. 

مصطلح يستخدم    : نتهاك الجنسيين( االستغالل واالنتهاك الجنسيين )الحماية من االستغالل واال  ❖
ومجتمع   المتحدة  األمم  قبل  لحماية    المؤسسات من  المتخذة  التدابير  إلى  لإلشارة  الحكومية  غير 

 األشخاص الضعفاء من االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل موظفيهم واألفراد المرتبطين بهم. 
 انتهاك جنسي    ل ور بحدوث استغالحدوث أو الشعو   فرد أو أفراد عن قلق بشأنإبالغ  -تقرير  ❖
التي يجب على    -الحماية   ❖ التأكد من أن موظفيها وعملياتها وبرامجها ال    المؤسسات المسؤولية 

االستغالل  ،  وأنهم ال يعرضونهم لخطر األذى وسوء المعاملة  ،تضر باألطفال والبالغين الضعفاء
المصطلح هذا  تحت  تندرج  الطفل  وحماية  الجنسيين  عام  واالنتهاك  بشكل  يشمل    ،الشامل.  ال 

الموظفين  قبل  من  للموظفين  الجنسية  المضايقة  بسياسة    ، المصطلح  تغطيتها  يتم  ما  عادة  والتي 
 البلطجة والمضايقة التي تتبعها المؤسسة. 

مصطلح شامل للعنف الموجه نحو شخص ما أو يؤثر عليه  :  العنف القائم على النوع االجتماعي ❖
متناسب بسبب هوي الفعليبشكل غير  الجنسية  القائم  ته  "العنف  ُيستخدم مصطلح  المتصورة.  أو  ة 

على نوع الجنس" في المقام األول للتأكيد على حقيقة أن فروق القوة الهيكلية والقائمة على النوع  
يشمل   وهذا  العنف.  من  متعددة  أشكال  لخطر  والفتيات  النساء  تعرض  العالم  حول  االجتماعي 

 ، والتهديد بمثل هذه األفعال  ،ة أو الجنسية أو العقليةو المعاناة الجسدياألفعال التي تلحق األذى أ
سواء حدثت في الحياة العامة أو الخاصة. بينما    ، وغيرها من أشكال الحرمان من الحرية  ،واإلكراه 

االجتماعي النوع  على  المبني  العنف  من  متناسب  غير  بشكل  والفتيات  النساء  يمكن    ، تعاني 
ا.استهداف الرجال وال   فتيان أيض 

المرأةالع ❖ ضد  أن  :  نف  يحتمل  أو  ينتج عنه  الجنس  نوع  القائم على  العنف  أعمال  من  أي عمل 
بما في ذلك التهديد بمثل هذه األفعال   ، يؤدي إلى إيذاء أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة 

حياة الخاصة. ُيفهم أن  سواء وقع في العامة أو في ال   ، أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية
يشملالعنف   المرأة  الحصر   ،ضد  ال  المثال  سبيل  والجنسي    ،على  البدني  العنف  )أ(  يلي:  ما 

  ، الجنسي على اإلناث في األسرة   النتهاكابما في ذلك الضرب و   ، والنفسي الذي يحدث في األسرة 
بالمهر المرتبط  األ   ،والعنف  التناسلية  األعضاء  وتشويه  االغتصاب  والممارسات  والزواج  نثوية 

بالمر  أة والعنف غير الزوجي والعنف المتصل باالستغالل ؛ )ب( العنف  التقليدية األخرى الضارة 
ا المجتمع  داخل  يحدث  الذي  والنفسي  والجنسي  و   ، لعام البدني  االغتصاب  ذلك  في    االنتهاك بما 

واالتجار    ،أخرى   في المؤسسات التعليمية وأماكن  ،الجنسي والتحرش الجنسي والترهيب في العمل
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والجنسي   البدني  العنف  )ج(  ؛  القانونية  األطر  خارج  الجنسية  الممارسات  على  واإلكراه  بالنساء 
 قع. والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما و 

والتي   الجنسي أي صيغة من الكلمات غير المرحب بها أو األفعال ذات الطابع:  التحرش الجنسي  ❖
ية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم االرتياح، أو التهديد، أو عدم  تنتهك جسد أو خصوص 
 عدم االحترام، أو الترويع، أو اإلهانة، أو اإلساءة، أو الترهيب. األمان، أو الخوف، أو 

سواء بالقوة أو في    ، تطفل جسدي فعلي أو مهدد بطبيعته الجنسية:  أو االنتهاك الجنسي   عتداءاال ❖
 سرية. ظروف غير متكافئة أو ق 

أي إساءة فعلية أو محاولة استغالل لموقف ضعف أو قوة تفاضلية أو ثقة  :  االستغالل الجنسي  ❖
مالي أو اجتماعي أو  تحقيق كسب    ،على سبيل المثال ال الحصر  ،بما في ذلك   ،ألغراض جنسية

 . من االستغالل الجنسي لشخص آخرسياسي من وراء 
أو الضحية ❖ أ:  الناجي  تم استغالله  الذي  الجنسي.الشخص  يشير مصطلح    و تعرض لالستغالل 

مصطلح   الغالب  في  المستند  هذا  يستخدم  البقاء.  على  والقدرة  والمرونة  القوة  إلى  "الناجي" 
المزعوم. ومع ذلك  ،"الضحية" الجاني  ُيقصد بذلك إبطال كرامة هذا    ،بمعنى الضحية ألفعال  ال 

 الشخص وفاعلته كفرد. 
 آلية إلى الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل من حالة بوقوع اء  عادّ  يقّدم الذي  الشخص  :مقدم الشكوى  ❖

الشكاوى   هذا  يكون  أن ويمكن  بها  المعمول لإلجراءات  وفق ا وذلك المشتركة المجتمعّية تقديم 
 بوقوع علم   على آخر شخص أو الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من الناجين الشخص أحد
بحماية    الناجي، نفسه هو يكن لم  إذا الشكوى،  ومقّدم  الناجي من كل ويتمتع .الخاطئة هذه األفعال

 الناجي مع مصالح تعارضت وإذا .الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل عن تبليغه بسبب االنتقام  من
كان  إذا  سيما  ال  الحالة،  في  النظر عند  أساسيّ  بشكل   الناجي  رغبات ُتراعى  آخر، معنيّ  طرف  
 .إضافي نفسيّ  أو/و  بدني إيذاء   وقوع خطر هناك

المخالفات ❖ عن  اإلبالغ  أو    :سياسة  مخاوف  اإلبالغ عن  الموظفين على  تشجع  تنظيمية  سياسة 
شكوك حول سوء السلوك من قبل الزمالء. المخبرون محميون من أي نتائج سلبية لإلبالغ عن  

 هذه المخاوف. 
تعرض إجراءات التشغيل    : ةالمشتركة المجتمعيّ  الشكاوى  تقديم  الموّحدة آلليات التشغيل إجراءات ❖

البروتوكوالت التي يوافق عليها جميع    ات تقديم الشكاوى المجتمعّية المشتركةالموّحدة الخاّصة بآلي
هذه  تنفيذ  بهدف  اآلليات  بهذه  المعنيين  المصلحة  إجراءات    أصحاب  محتوى  ويختلف  األخيرة. 

الشكاوى   تقديم  بآليات  الخاّصة  الموّحدة  ستصمم  مشالالمجتمعية  التشغيل  أّنها  إلى  بالنظر  تركة 
الحا مع  الموجودة  ت/ جا لتتناسب  المحّددة  دورها  الّ إ  ،الهياكل  تسهيل    أّن  دائم ا  يكون  أن  يجب 

الجهات الفاعلة ومسؤولّياتها    األعمال المشتركة ألصحاب المصلحة وذلك من خالل تفصيل أدوار
ال لهذه األعمال. ويجب أن تستند إجراءات  الزمنّية  تقديم    تشغيلواألطر  بآليات  الخاّصة  الموّحدة 

وذلك لتسهيل عملّية الصياغة    الشكاوى المشتركة على نموذج إجراءات التشغيل الموّحدة العالمي
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بالتبليغ عن االستغالل واالنتهاك    ولضمان تماشي هذه اإلجراءات مع اإلجراءات الداخلّية المتعلقة
 المصلحة.  الجنسّي وحماية البيانات التي يّتبعها أصحاب

ا  ❖  جميع المصطلح هذا  سيشمل الدليل،  هذا  لمقاصد  وفقا  : إلنسانيالعاملون في مجال المعونة 
 عالقة تجمعهم والذين المتضّررين للسّكان المساعدة  أو /و  الحماية توفير في المشاركين األشخاص

 المستهدفة المجتمعات إلى المنتمون  العاملون  فيهم بمن  الشركاء،/المشاركة مؤسسةبال تعاقدّية
 مؤسساتوال المؤسسات مع العاملين  جميع  إلى  المصطلح   هذا  ويشير  .حوافز على يحصلون  الذين

 غير مؤسساتال الحكومّية،  مؤسسات ال  المتحدة،   لألمم التابعة المؤسسات ذلك في بما اإلنسانّية، 
 الذين  ين وظف الم فيهم  بمن الصلة، ذات   المجتمعّية مؤسساتوال التنفيذ، في الشركاء الحكومّية، 
 شخص   وأيّ  حوافز، على يحصلون   الذي والعاملين  والمتعاقدين، والمتطوعين،  رواتب،  يتقاضون 

 ومّدته  العقد  نوع  عن النظر بغّض  إنسانّية مؤسسة أو  مؤسسة أيّ  عن  بالنيابة مهّمة يؤّدي
 ماليّ  غير تعويض   على يحصلون  الذين األشخاص هم  :العاملون الذين يحصلون على حوافز  ❖

ا  يكونون  ما وغالب ا  ،مؤسسة تمثيل مقابل أو  مؤسسة مع العمل مقابل  المجتمعات من أفراد 
 هؤالء ُيعتبر  الجنسّي، واالنتهاك  الجنسيّ  االستغالل حاالت على التعرف وبقصد ،المتضّررة 

 .اإلنسانيّ  المجال في عاملين
 المّتبعة لإلجراءات وفق ا ريّ الُقط  المستوى  على تعمل مؤسسات أو كيانات هي  :الشركاء في التنفيذ  ❖

 الخدمات لتوفير وذلك ، الحكومّية غير مؤسساتال أو  الدولّية مؤسسات ال أو المتحدة  األمم قبل من
 مستخدميهم وجميع  التنفيذ  شركاء موظفو ُيعتبر  الدليل،  لهذا  ووفقا .اإلنسانّية  المساعدة   وتقديم

 ."اإلنساني المجال في عاملين"

 :الخلفية 2
الجنسيين  )الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين( هو مصطلح يستخدم  واالنتهاك  االستغالل  

غير الحكومية لإلشارة إلى التدابير المتخذة لحماية األشخاص    المؤسساتمن قبل األمم المتحدة ومجتمع  
و  االستغالل  من  قبل    االنتهاكالضعفاء  من  المرتبطينالالجنسيين  واألفراد  إن  بالمؤسسات   موظفين   .

في   كعاملين  الضعفاء.  باألشخاص  اتصال  على  تجعلنا  بها  نعمل  التي  غير    المؤسسات السياقات 
المجتمع.    ، الحكومية على  السلطة  موقع  في  تضعنا  التي  والخدمات  السلع  إلى  الوصول  إمكانية  لدينا 

مجتمع  ة أفراد الساءة معاملتستخدم اختالل توازن القوة الستغالل وإ  الموظفينفإن أقلية من    ، لسوء الحظ
الجنسيين في عملنا. لكن المشكلة    االنتهاكالضعفاء. يلتزم المجتمع اإلنساني والتنموي بمنع االستغالل و 

 معقدة وأحيان ا قد يبدو من الصعب معرفة من أين تبدأ.  
 :الغرض من الدليل 2.1

ت وتنبيها  ومالحظات وتوجيهات توضيح وتنفيذ تدابير وممارسات مثلى عملية الدليل هذا  يقّدم
وذلك المجتمعّية الشكاوى  لتقديم  آلّية تسييرو  وضع كيفّية حول  مع التعامل بغرض المشتركة 
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 الهدف  ويتمثل .وانتهاك جنسيّ  استغالل  أفعال اإلنساني  المجال في  ارتكاب عاملين حول  بالغات/تقارير 
 وتسهيل والمحتملين، وفين المعر  الجنسيّ  هاك واالنت االستغالل من الناجين مساعدة  في لآللّية األساس

الوعي لدى كافة   ورفع وإذكاء التدريب  خالل من الحماية  بمهّمة واالضطالع االّدعاءات،  التبليغ وإحالة
المؤسسات   بين  المتضررة  المجتمعات  و  المستفيدين  تحديدا  و  المصلحة  على  أصحاب  تقوم  حيث 

 متعّددة  مؤسسات من فاعلين ضدّ  شكاوى  كما وأن اآللية تستقبل  عية الثقافة و الفكر الحرجمتنسيقيتها 
 تعدّ  عام،  وبشكل   .للمتابعة مؤسسة كلّ  في المختّصة )إن وجد(  دارة العليا/ الوحدةإلى اإل  الشكاوى  وإحالة

 للحماية من االستغالل ملةشاال لالستجابة وفّعالة   مالئمة   طريقة   المشتركة المجتمعية تقديم الشكاوى  آلية
وأثناء   الطوارئ  حاالتاالستجابة وتقديم الخدمات بشكل عام وفي   عملّيات تنفيذ  خالل الجنسي واالنتهاك 
حيث    .األزمات الفضلى  والممارسات  الدولية  للمعايير  الرئيسية  المجاالت  من  الدليل  هذا  تطوير  ينبثق 

 لممارسة العملية.  يقدم توضيحات وإرشادات لكيفية ظهور ذلك في ا 
 

 المعايير الدولية حول االستغالل واالنتهاك الجنسيين   2.2
فيما  استخدام ا  األكثر  معايير    المعايير  هي  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  بـ    IASCيتعلق 

بين   المشتركة  الدائمة  االستغالل    ( المؤسسات)اللجنة  من  للحماية  التشغيل  معايير  من  األدنى  الحد 
مو الخدمات للمنظمات  لجنسيين للعاملين في مجال المعونة اإلنسانية )موظفو ومتعاقدو ومقدواالنتهاك ا 

 . األهلية واإلغاثية( 
 

 المبادئ األساسية ومعايير السلوك الستة للعاملين في المجال اإلنساني  2.3
هاك الجنسي تشكل أفعال سوء سلوك جسيم ويترتب عليه اتخاذ إجراءات  االستغالل الجنسي واالنت .1

 بما في ذلك الفصل دون سابق إنذار.  ، أديبيةت
( ممنوع بغض النظر عن سن الرشد أو  18النشاط الجنسي مع األطفال )األشخاص تحت سن   .2

 سن الرشد محلي ا. الدفاع من خالل االعتقاد بأنه ليس طفال غير مقبول. 
الجنس .3 ممارسة  مقابل  والسلع  والعمالة  النقود  م  ، مبادلة  أخرى  أشكال  ذلك  في  أو  بما  اإلذالل  ن 

 سلوك االستغاللي محظور. هذا يشمل أي تبادل للمساعدات المستحقة للمستفيدين. اإلهانة وال 
غير   .4 القوة  ديناميكيات  أساس  على  المساعدة  من  والمستفيدين  الموظفين  بين  الجنسية  العالقات 

 تكافئة بطبيعتهاالم
الموظف المخاوف أو الشكوك المتعلقة باالستغالل .5 الجنسي    حيثما يستشعر  الجنسي أو االنتهاك 

 لمؤسسة فعليه/ا اإلبالغ عن ذلك عبر آليات اإلبالغ القائمة. من قبل زميل عامل سواء في نفس ا
واالنتهاك الجنسي.  الموظفون ملزمون بإنشاء والحفاظ على بيئة تمنع ممارسة الجنس واالستغالل   .6

م وتطوير أنظمة تحافظ على هذه  المدراء على كافة مستوياتهم عليهم/عليهن مسؤولية خاصة لدع 
 . وفقا لمدونة السلوك المعمول بها لدى المؤسسة البيئة
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 :عامة على االستغالل واالنتهاك الجنسيين وتقديم الحماية والمساعدة والعون نظرة  3
على   عامة  والعون بنظرة  والمساعدة  الحماية  وتقديم  الجنسيين  واالنتهاك  الدليل    االستغالل  فإن 

كما هو موضح أدناه    في ثمانية محاور  حول كيفية تنفيذ هذه التدابيروإرشادات مستجيبة  سيقدم توضيحا  
 يتم تغطيتها بالتفصيل في خمسة أجزاء رئيسيه:  س  التيو 

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين الحماية من سياسة وإجراءات  3.1
لموظفيالحماية من    تصف سياسة ▪ السلوك  الجنسيين معيار  المؤسسة   االستغالل واالنتهاك 

 الجنسيين  االنتهاكوتحديدا  منع االستغالل و  ،وممثليها
 نفيذ السياسة في جميع أنحاء المؤسسة اإلجراءات التي تصف كيفية ت  ▪
 االستغالل واالنتهاك الجنسيين يتم مراجعتها وتحديثها بانتظام الية الشكاوى من  خطة تنفيذ ▪

 ك الجنسيين تعيين مسؤوليات محددة للحماية من الستغالل واالنتها 3.2
 لتنفيذ تتحمل اإلدارة العليا المسؤولية عن ضمان تنفيذ تدابير دعم البرامج واإلدارة وا ▪
 بتعيين نقاط اتصال للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين    المؤسساتتقوم  ▪
مسؤوليات ▪ من    تنعكس  الوظيفي الحماية  الوصف  في  الجنسيين   واالنتهاك  االستغالل 

 والوظيفة
تل 3.3 المضمان  الحماية من االستغالل بية  لمتطلبات  وظفين والمتطوعين والمنتسبين 

 الجنسيين واالنتهاك 
 يوقع الجميع على مدونة سلوك المؤسسة التي تتضمن عدم االستغالل واالنتهاك الجنسيين   ▪
االستغالل  ▪ على  السنوي  التنشيطي  االقتضاء(  )عند  و  التعريفي  التدريب  الجميع  يتلقى 

 سيين  واالنتهاك الجن
و  ▪ االستغالل  باإلبالغ عن  بالتزامهم  السلوك    الجنسيين   االنتهاكالموظفون على دراية  / سوء 

 وهم محميون من االنتقام
االستغالل  ▪ التدريبات  في  والمشاركة  السلوك  بمدونة  االلتزام  تشمل  األداء  وتقييم  اإلشراف 

 واالنتهاك الجنسيين  
 ن االستغالل واالنتهاك الجنسيين  إشراك المجتمعات والمستفيدين على الحماية م 3.4

 المؤسسة  المجتمعات تدرك تمام ا السلوك المتوقع لموظفي  ▪
 المجتمعات تعرف كيف تشتكي إذا لم يتم الوفاء بهذه االلتزامات ▪
 استخدام أدوات وأساليب التوعية المناسبة مع المجتمعات  ▪

كاء والموردين  تنفيذ متطلبات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين مع الشر  3.5
 والمقاولين

مع   ▪ للتواصل  والمقاولين  والموردين  الشركاء  تقييم  تدابير يتم  تنفيذ  على  والقدرة  المستفيدين 
 االستغالل واالنتهاك الجنسيين 



 
14 

 يتم تضمين البنود المتعلقة بـ االستغالل واالنتهاك الجنسيين في جميع اتفاقيات العقود  ▪
 مقاولين اك الجنسيين للشركاء والموردين واليتم تقديم تدريب االستغالل واالنته ▪
من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  ويتم رصد حاالت    ،ن تدابير االستغالل واالنتهاك الجنسيي ▪

 الشريكة والموردين والمقاولين   المؤسسات
 تصميم البرامج والمشاريع اآلمنة  3.6

 ا البرامج ومعالجتها الجنسيين التي تقدمه  االنتهاكتحديد المخاطر المحتملة لالستغالل و  ▪
واالنتهاك   ▪ االستغالل  تجاه  والحساسية  بالتوعية  تتعلق  أنشطة  المشروع  خطط  تتضمن 

 الجنسيين  
تشتمل الميزانيات على خطوط تمويل لبناء القدرات واالتصاالت بشأن االستغالل واالنتهاك   ▪

 الجنسيين  
 تطوير وتنفيذ آلية شكاوى شاملة 3.7

 وقت حدوث األزمات. رين معات واألشخاص المتضر عملية معالجة شكاوى موثقة للمجت ▪
 ثقافة تنظيمية يتم فيها تناول الشكاوى بجدية والعمل على أساسها ▪
 توعية المجتمعات بالسلوك الذي يمكن أن يتوقعوه من موظفي المؤسسة ▪
بشكل الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين     قنوات الشكاوى المصممة لتمكين تقارير ▪

 استباقي
 الجنسيين  االنتهاك ع الشكاوى حول االستغالل و لية سريعة للتعامل ممع ▪
 عملية إحالة للشكاوى التي ال تقع ضمن نطاق سياسة منظمتك ▪

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين البالغات حولالرد على  3.8
و  ▪ باالستغالل  المتعلقة  المخاوف  أو  للتقارير  االستجابة  بشأن  المكتوبة    االنتهاكاإلجراءات 

 سيين الجن
 يقات بما يتماشى مع المعايير والتوجيهات ذات الصلةيتم إجراء التحق ▪
 يتم إجراء التحقيقات من قبل المهنيين ذوي الخبرة والمؤهلين  ▪
 تؤدي الشكاوى المؤكدة إما إلى إجراءات تأديبية أو عواقب تعاقدية ▪

 :تطوير وتنفيذ آلية شمولية للشكاوى  4
   :تحتوي على أن ماذا يجب   ✓

 وقت األزمات. أو تمعات واألشخاص المتضررين من الخدمات  موثق للمج  نظام شكاوى  ▪
بما في ذلك االستغالل واالنتهاك الجنسيين على   ، ثقافة تنظيمية يتم فيها أخذ جميع الشكاوى  ▪

 محمل الجد والتصرف بناء  عليها. 
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المؤسسة ▪ موظفي  من  تتوقعه  أن  يمكن  الذي  بالسلوك  المجتمعات  وااللتزامات    ،توعية 
االت  تم  التي  و نظيمية  االستغالل  من  الحماية  بشأن  بها  وكيفية    -الجنسيين    االنتهاكلتعهد 

الشكوى إذا لم يتم الوفاء بهذه االلتزامات )انظر إشراك المجتمعات المحلية والمستفيدين من 
 االستغالل واالنتهاك الجنسيين(.  

 قي. قارير بشكل استباتالبالغات وال قنوات الشكاوى المصممة لتمكين  ▪
 عملية سريعة للتعامل مع الشكاوى حول االستغالل واالنتهاك الجنسيين.  ▪
 . ؤسستكعملية إحالة للشكاوى التي ال تقع ضمن نطاق سياسة م ▪

 كيفية القيام بذلك  ✓
 االعتبارات الرئيسية لتطوير آلية الشكاوى.  4.1

الجنسيين   .1 واالنتهاك  باالستغالل  الخاصة  التقارير  إحالة  إلى  يجب  المالمديمباشرة  داخل    سؤولر 
ا أنه يجب أال   المؤسسة. يجب على الموظفين فهم أهمية اتباع هذا اإلجراء. يجب أن يكون واضح 

ا    ،أنفسهمبيحاولوا التحقيق   وأنهم يجب أال يناقشوا الشكوى مع أي شخص آخر. يجب عليهم أيض 
 الشركاء.  فهم مسؤوليتهم الخاصة لإلبالغ عن أي مخاوف قد تكون لديهم بشأن الزمالء أو

قد   .2 كنت  إذا  ما  بعناية  اعتبارك  في  بطبيعته قضية حساسة. ضع  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل 
استب بشكل  تمكن  اتصال  قنوات  عند  طورت  الجنسيين.  واالنتهاك  االستغالل  حول  التقارير  اقي 

يفية  تأكد من استشارة مجموعات متنوعة حول ك  ،استشارة المجتمع حول آلية الشكاوى الخاصة بك 
بالراحة في اإلبالغ عن اال ا إلى كيفية استخدام  شعورهم  الجنسيين. انظر أيض  ستغالل واالنتهاك 
مثل العمل مع   -وف المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين  األنشطة الحالية للتعرف على المخا

 .  االجتماعيوع  النأو العمل اإلرشادي بشأن العنف القائم على   ،والمراهقين  المجموعات النسائية
مستمر   .3 أساس  على  بك  الخاصة  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  الشكاوى  آليات  ومراجعة  رصد 

 للتحقق: 
إذا كانت قنوات الشكاوى الخاصة  هل اآللية تتلقي الشكاو  ▪ التي يتلقونها؟  ى؟ ما نوع الشكاوى 

تلتقط   ال  الجنسيين بك  واالنتهاك  االستغالل  حول  وبالغات    األسباب   فاستكشف  ،تقارير 
 المحتملة لذلك 

 هل اآللية مناسبة؟ هل يشعر المجتمع بالراحة عند استخدامه؟  ▪
 هل تعرض اآللية المستخدمين لمزيد من المخاطر؟ ▪
 بما في ذلك األكثر ضعفا؟ ،ن يستخدم اآللية؟ هل تصل إلى جميع فئات المجتمعم ▪
الشكاوى  ▪ متابعة  تتم  واالنتهاك   ، هل  االستغالل  تقارير  ذلك  في  مناسب    بما  بشكل  الجنسيين 

 داخل مؤسستك؟
تقارير   .4 إمكانية  فتحت  الجنسيينإذا  واالنتهاك  االستغالل  حول  المجتمع   وبالغات  فمن    ،مع 

ا   الضروري للغاية متابعتها. إن إثارة مخاوف االستغالل واالنتهاك الجنسيين يمكن أن يكون مزعج 
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الشكوى  قد   ،لصاحب  الجد.  محمل  على  أخذها  مسؤولية  هذه    وعلينا  مثل  متابعة  عدم  يؤدي 
 والمجتمع الذين أثاروا المخاوف.   ؤسستكة إلى انهيار الثقة بين مالمخاوف الخطير 

 

 االعتبارات الرئيسية لتطوير آلية الشكاوى  4.2
التشاور مع المجتمعات واألشخاص المتضررين من األزمات بشأن تصميم وتنفيذ ورصد عمليات   ▪

 معالجة الشكاوى. 
 من البداية.   - ارة العليا لآلليةاحصل على دعم اإلد ▪
الحف ▪ وأهمية  الشكاوى  آللية  المنطقي  األساس  يفهمون  الموظفين  أن  من  السريةالتأكد  على    ، اظ 

 ويمكنهم تلقي الشكاوى والتعامل معه بسرية. 
 تواصل مع المجتمعات حتى يفهموا كيف يمكنهم رفع شكوى وما يمكنهم الشكوى.   ▪
شكاوى إلى مؤسستك. يمكن أن    كن للمجتمعات من خاللها تقديمامتالك أكثر من قناة واحدة يم ▪

د اإللكتروني أو الخطابات أو الخط الساخن  أو البرينصية قصيره    تشمل القنوات المحتملة رسائل 
لوجه ا  وجه  االجتماع  أو  الشكاوى  صندوق  أو  أخرى   ، الهاتفي  كيف  وأمور  اعتبارك  في  ضع   .

 شكو من االستغالل واالنتهاك الجنسيين. ستكون هذه القنوات آمنة وخاصة لشخص ي
المن ▪ الوقت  وفي  بطريقة سرية  الشكاوى  إدارة  يمكنها  اآللية  أن  من  مما يضمن سالمة  تأكد  اسب 

 جميع المعنيين. 
 

أنهم قادرون على    ، ال سيما أولئك األكثر ضعفًا في مجتمعاتهم  ، توفير بيئة يعرف فيها المستفيدون 
 المعاملة واالستغالل واالنتهاك الجنسي.   الوصول إلى خدمات خالية من سوء

للتعامل مع شكاوى االستغالل واالنتهاك  ة  مشتركً   آلية  تقوم بصياغة وتنفيذ  جمعية الثقافة والفكر الحر
 : تتضمن الجنسيين 

 القنوات التي يمكن من خاللها تلقي الشكاوى.  ▪
 شكاوى الواردة وإحالتها. تعيين جهات اتصال للتعامل مع ال  ▪
 للتعامل مع الشكاوى بمجرد تلقيها. توجيه واضح بشأن مسؤوليات اإلدارة  ▪
 إجراءات التحقيق في شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنسيين.  ▪
 كيفية إحالة الشكاوى المقدمة بشأن عضو آخر من المؤسسات العاملة في قطاع غزة.  ▪
 . جنسيين االستغالل واالنتهاك الدعم الناجين من  ▪
 تشكيل لجنة توجيهية للتأكد من معالجة الشكاوى.  ▪

بما في ذلك    ، جمعية الثقافة والفكر الحر تعمل على تطبيق األلية من خالل تصميم نقاط للشكاوى 
و  للمؤسستين  القائمة  الهياكل  خالل  الشريكة  المؤسساتمن  القاعدية  ا   ،المجتمعية  لصحية  العيادات 

أو تقديم التقارير    ، وصناديق الشكاوى   ،جتماعيت تقديم الخدمات المجتمعية المبنية على النوع اال ومقرا 
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مباشرة إلى المؤسسات. إذكاء ورفع الوعي لدى الهياكل المحلية والمستفيدين والجمهور وذلك من خالل  
 المجتمعية.  المؤسساتممثلي المؤسستين المختصين والشركاء من 

وار والمسئوليات المتوقعة من  ات الحكومية من الهدف واأللية ونطاق عملها وتوضيح األدالجه  إطالع 
 الحكومة وتحديدها عند إنشاء األلية ضروري جدا 

 

 مالحظات: 
استشر المستفيدين والمجموعات المتضررة ومنظمات المجتمع المحلي حول آلية الشكاوى الخاصة   ▪

ا   يؤثر ذلك على االستخدام واالستدامة.فقد  وإال  ،بك من مرحلة التصميم فصاعد 
الضعيفة ▪ الفئات  مع  الجديدة   ، التشاور  المستهدفة  الفئات  آليات    ، مثل  بشأن  واألطفال  والنساء 

 اإلبالغ. 
 النظر في عادات وتقاليد المجتمع والعادات المختلفة منذ البداية.   ▪
 رد المخصصة. المواتوفر النظر في كيفية ضمان الحفاظ على االستمرارية في حال عدم  ▪
 التأكيد على مبدأ السريه والخصوصية وبناء الثقه.  ▪
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 االستجابة لتقارير االنتهاك واالستغالل الجنسيين  4.3
 ما الذي يجب أن يتم تنفيذه 

يتم تنفيذ اإلجراءات المكتوبة بشأن االستجابة للتقارير أو المخاوف المتعلقة بتحقيقات االستغالل   ▪
 يير واإلرشادات ذات الصلة. تماشى مع المعاالجنسيين بما يواالنتهاك  

والمؤهلين ▪ الخبرة  ذوي  المهنيين  قبل  من  التحقيقات  إجراء  التحقيقات    ، يتم  على  تدريبهم  تم  الذين 
 الحساسة مثل ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسيين.  

 تؤدي الشكاوى المؤكدة إما إلى إجراءات تأديبية أو عواقب تعاقدية.  ▪
 بذلك  كيفية القيام 

المتعلقة   .1 المخاوف  أو  للتقارير  لالستجابة  لديها سياسات وإجراءات مطبقة  أن مؤسستك  تأكد من 
 االستغالل واالنتهاك الجنسيين. األدوات والموارد متاحة على نطاق واسع لمساعدتك في ذلك.  

تتلقى تقرير ا أو تسمع عن مخاوف بشأن االستغالل   .2 الجنسيين عندما  هناك    فقد تكون   ،واالنتهاك 
 : التاليإجراءات مختلفة قد تتخذها المؤسسة. يمكن أن تشمل    عدة 
 لم يتم اتخاذ أي إجراءات.   -البالغ أو القلق/االهتمام/الشك ال يمثل في الواقع خرق ا للسياسة  ▪
يبية التي تتبعها يؤدي البالغ أو القلق/االهتمام/الشك إلى الفصل الفوري وفق ا لإلجراءات التأد ▪

المثالعل  -منظمتك   سبيل  االستغالل   ،ى  حدوث  على  واضح  دليل  بالفعل  هناك  كان  إذا 
 أو أن الموظف ال ينكر ذلك.   ،واالنتهاك الجنسيين 

فيجب إحالته إلى السلطات المحلية إذا كان يتعلق بطفل يقل   ،إذا تضمن البالغ فعال  إجرامي ا  ▪
ا بالغ اإلى السلطات المحلية إذا كان  ويمكن إحالته    ،عام ا  18عمره عن   أو   ،يشمل شخص 

 يوافق على اإلحالة وإذا كان هذا ال يمثل خطر حماية ألي شخص معني. 
الجنسيين قد   ▪ إذا كان االستغالل واالنتهاك  المعلومات لتحديد ما  هناك حاجة إلى مزيد من 

 األمر الذي قد يتطلب تحقيق ا.   ،حدث 
فسوف تحتاج إلى الرد على مقدم    ، ك ن خالل آلية الشكاوى الخاصة بتذكر أنه إذا تم رفع تقرير م 

ال يتم توفير    ، الشكوى إلخباره بأنك قد قمت بمعالجة الشكوى وحل المشكلة. ألسباب تتعلق بالسرية
 . معلومات أكثر تفصياًل عادة

ويتم تدريبهم على    ، ُينصح بأن يتم من قبل مهنيين ذوي خبرة ومؤهلين  ، إذا كان التحقيق مطلوب ا .3
ين. إذا لم يكن هناك أي شخص  ثل ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسي التحقيقات الحساسة م

فيجب أن تفكر في الوصول إلى الموارد الخارجية    ،داخل مؤسستك يتمتع بهذه المؤهالت والتدريب 
ية أن يتم التحقيق في التقارير المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين  لمساعدتك. من المهم للغا

إذا الواجبة  بشكل صحيح.  القانونية  تتبع اإلجراءات  تأديب أو فصل أحد    ، لم  فقد يصعب عليك 
الموظفين. قد ينتقل الموظفون الذين كانوا موضع مخاوف للعمل في منظمات أخرى دون معالجة 

بدال من    ،الذين هم موضوع ادعاء إجراء عادل لتحديد ما حدث بالفعلالقضية. يحق للموظفين  
 شائعات. أن يخضعوا للنميمة وال
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الخاص   االنتهاءبمجرد   .4 الملف  التحقيق وإغالق  الجنسيين ب  من  هناك    ، حالة االستغالل واالنتهاك 
 العديد من المشكالت التي يجب عليك مراعاتها: 

الحفاظ عليها.   ▪ إلى  المسألة مع أي شخص بخالف  ستظل السرية بحاجة  ينبغي مناقشة  ال 
 الحاجة إلى المعرفة. 

 . متعلقة بالقضية بشكل آمنيجب حفظ جميع األوراق ال ▪
الوقت   .5 في  الموظفين.  معنويات  تأثير على  الجنسيين  واالنتهاك  لحالة االستغالل  يكون  أن  يمكن 

شكوى  تقديم  فيه  يتم  و   ، الذي  الشائعات  من  أشهر  بالفعل  هناك  تكون  في  قد  المنتشرة  المخاوف 
ألن    ،ستبعاد من التحقيقوفي المجتمع األوسع. قد يشعر الموظفون بعد ذلك باال  ،مواقع المؤسسة

قد   االستنتاج.  نتيجة  باإلحباط  يشعرون  قد  عنها.  شيئ ا  يعرفون  ال  أنهم  تعني  السرية  متطلبات 
والم  الموظفين  معنويات  استعادة  في  الوقت  استثمار  إلى  المؤسسة  خالل    ،جتمعتضطر  من 

الواج  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  بأنه  وطمأنتهم  مخاوفهم  إلى  سبب    ،بةاالستماع  توضيح  مع 
 ضرورة الحفاظ على سرية بعض جوانب القضية. 

 الممارسة الجيدة 
لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين  بإنشاء نقاط دخول مختلفة  جمعية الثقافة والفكر الحر    ستقوم 

إلى المديرين التنفيذيين أو    قديم التقاريربما في ذلك ت  ، (ين الجسيم  والتصرف  )وغيرها من سوء السلوك
الشكاوى   وآليات  للمبلغين  الساخن  الخط  نقاط االتصال؛  اآلخرين؛ شبكة من  المناسبين  الموظفين  كبار 

ستطور   كما  الحرالمجتمعية.  والفكر  الثقافة  واالنتها  جمعية  االستغالل  تقارير  مع  للتعامل  ا  ك  نظام 
 الجنسيين. الخطوات هي كما يلي:  

 .إحالة تقارير الحماية / االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى فريق الحماية التابع للجنة المشتركة .1
  الموظف المعني. قد يكون هذا المدير أو مسئول الموارد البشريةإسناد المسؤولية عن القضية إلى   .2

صانع القرار في    كل حالة. هذا الشخص سيكون   أو وفق ا لما هو مناسب في  ،أو مسئول الشكاوى 
 هذه الحالة.  

 عقد مؤتمر حالة. يتكون هذا عادة من:   .3
 رئيس اللجنة المشتركة "المنسق"   ✓
 صانع القرار   ✓
 أو المدير(  ، ير )مثل نقطة االتصالالشخص الذي تلقى التقر  ✓
 مدير الموارد البشرية   ✓

التوقيع بشكل مشترك من قبل مدير المؤسسة  السلوك والتوقيع على تقييم المخاطر. يجب أن يتم   .4
 لقرار. وصانع ا

 قرر الخطوات التالية التخاذ وكتابة اختصاصات إذا لزم األمر. .5
القضية .6 من  االنتهاء  وإجرا  ، عند  سياسة  إلى  حسب  ارجع  القضية  إلتمام  البشرية  الموارد  ءات 

المثال التأديبية  ، االقتضاء )على سبيل  ال  ، اإلجراءات  في  ا على    ،إلخ   ،ملف المالحظات  اعتماد 
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أو    ،يمكن أن يكون تحذير ا مكتوب ا  -نتيجة التحقيق(. اإلجراء التأديبي ال يعني بالضرورة الفصل  
المدير مع  ذلك  ، اجتماع ا  ومع  ذلك.  إلى  وما  الملف  على  مالحظة  إلى    ، أو  عادة   يؤدي  فإنه 

هم من يقوم باألدوار  يين. ال ينظر ا لخطورة االستغالل واالنتهاك الجنس  ،إحدى هاتين النتيجتين 
 طالما:  ،في إدارة الحاالت 

 أن صانع القرار هو أحد كبار الموظفين )مدير المؤسسة أو ما يعادله(.  ✓
 المحققون )إذا كان التحقيق مطلوب ا( ليسوا نفس األشخاص مثل صانعي القرار.  ✓
الجنسيين  ✓ واالستغالل  االنتهاك  وإجراءات  لقضايا  فهم  المعنيين  جميع  فقط   -  لدى  وليس 

 المحققين. 
لكل   ✓ الحاالت  وإدارة  الجنسيين  واالستغالل  االنتهاك  على  إضافي  تدريب  توفير  يجدر 

 شخص لديه مسؤولية صنع القرار. 
 

 مالحظات: 
للعنف   ▪ الصحيح  الفهم  لديهم  يكون  أن  إلى  للتقارير  االستجابة  في  المشاركون  الموظفون  يحتاج 

 الجنسي وموقفهم منه. 
 كلما نجحت أكثر.   ، اضعة للتقييم والتحسينة خكلما كانت اآللي ▪
روتيني   ▪ كإجراء  عليه  العمل  تم  إذا  فعاال  يكون  لن  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  على  الرد  إن 

 .  دون متابعته حسب األصول   كوضع عالمة في المربع
إحالة   ▪ عدم  المثال  سبيل  على  الحالة:  إدارة  إجراء  يحترمون  ال  موظفون  هناك  أالتقاسيكون  و  رير 

إدارة الحالة   بأنفسهم أو محاولة الحصول على معلومات سرية من فريق  يجب    -محاولة التحقيق 
 التعامل مع هذه األمور على أنها مسائل تأديبية. 

 يجب أن يكون بناء القدرات جزء ا من مسؤولية اللجنة و المؤسسة.  ▪
 المتوفرة فقط.  خبرات لى ال أطلب المساعدة من متخصصين في الحاالت الصعبة وال تقتصر ع ▪

 
 أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات   4.4

غالل  مجتمعية معنية بالحماية من االست  تقديم شكاوى   آلليات ان االسباب وراء حاجة المؤسسات  
وهي لمعالجة مظالم  لة في االستجابات االنسانية  حيث انها تعتبر اداة مساء  واالنتهاك الجنسيين واضحة

يعتبر التنسيق المشترك هو صفة مالزمة وأصيلة  .  ة المؤسساتحتاجون حمايلمتضررين وياالشخاص ا 
  وينطوي علي تعزيز مبادئ  ، كة والخروج بنظام موحد لالستجابةألليات تقديم الشكاوى المجتمعية المشتر 

 في اطار تشاركي .  حماية البيانات السرية 
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 المشتركة بين المؤسسات  فوائد األليات  4.5
من, فهي تقدم لمقدم  آمشتركة واحدة واستخدامها بشكل    آلية  مع المحلي فهم السهل علي المجتمن   .1

الستغالل الجنسي واالنتهاك  ا  وظف مقدم الشكوى( خيار التبليغ عن )او حتي الم   الشكوى المستفيد 
,األمر الذي يخفف من حدة الخوف    المرتكب المزعوم لسوء السلوك  غير التي يعمل لديها  لمؤسسة

 من االنتقام . 
تصل    من يض .2 ان  االحالة  قبل  المعنية    المؤسساتالى    الشكوى نظام  من  شكوى  تقديم  حالة  في 

الموظف المرتكب   لصالحها  التي يعمل  فيد ال يسعه التفريق بين المؤسسات وتحديد المؤسسة مست
   .الفةللمخ

واال  .3 الخدمات  تقديم  ازدواجية  من  الحد  التقليص  الى  الموارد  من  عل  األقصىستفادة  ى والمحافظة 
 قة اسهل وبكفاءة وفعالية. االلية بطري

يقدم العمل التعاوني بين المؤسسات رسالة قوية للسكان المتضررين/ المستفيدين والموظفين حول   .4
قواعد   مدونة  اتباع  الموظفين  لدي  يعزز  الجنسيين حيث  واالنتهاك  االستغالل  الحماية من  اهمية 

الحماية   حول  الجالسلوك  واالنتهاك  االستغالل  بين    ، نسيينمن  المشترك  التنسيق  ويعكس  كما 
واالنتهاك  ا االستغالل  من  الحماية  أهمية  الميدانيين(  )الموظفين  و  المحلي  للمجتمع  لمؤسسات 

 الجنسي بوصفها قضية هامة . 

ُتعني   5 المؤسسات  بين  مشتركة  مجتمعية  شكاوى  تقديم  ألية  لوضع  مرجعية  قائمة 
 بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي  

خذين  آأكد من أن جميع الخطوات الالزم اتباعها قد استكملت  تشكل القائمة المرجعية بعدا  مهما  للت
في عين االعتبار عدم وجود ترتيب زمني أو تراتبي للخطوات حيث تتداخل بشكل مستمر علي طول  

 : نحو التاليلية علي الفترة العمل باأللية وعليه يجب اشراك الجهات الفاعلة األساسية في وضع اآل
 لتشاور المنتظم مع الجهات التالية: المشاركة المبكرة للجهات وا 5.1
واألممية  المؤسسات ▪ المؤسسات    الدولية  وتنفيذ  عمل  مواقع  في  والمعونات  الخدمات  تقدم  التي 

 الشريكة
الهياكل المجتمعية المختلفة  حكومية المحلية , المؤسسات المجتمعية القاعدية و الالغير    المؤسسات ▪

 . 
  لالستحداث بينهم أو ما يلزم    اتفاقيات العمل المبرمةالحكومة أو الجهة ذات االختصاص حسب   ▪

 .  من مذكرات تفاهم و مالحق اتفاقيات إضافية
 . )وقت تقديم الخدمات المستمر و أثناء األزمات(  المستفيدين/ السكان المتضررون  ▪
 و الشركاء و كافة أصحاب المصلحة الثقافة والفكر الحرعية مجموظفو  ▪
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 تصميم ألية تقديم الشكاوى المجتمعية وتشغيلها  5.2
 تراعي عملية التصميم االعتبارات التالية: 

 التي تنظم اليات تقديم الشكاوى الفاعلة   المبادئ االليات القائمة للمؤسسات الشريكة ويحترم  ▪
 اجراءات موحدة وتتوافق مع االجراءات والسياسات الداخلية لكل مؤسسة   يعملية تشاركية تستند ال ▪
اذا كانت االلية تندرج تحت انواع مختلفة من الشكاوى او ستكون مخصصة بشكاوى   اتخاذ القرار  ▪

 االستغالل واالنتهاك الجنسي  
 ايجاد قنوات تبليغ تستجيب لحاجات المجتمع المحلي ككل  ▪
 واالنتهاك الجنسي ومراجعتها   لتلقي ادعاءات االستغالل  توضع عمليات شفافة وموثقة ▪
متوافق عليها في المؤسسات إلحالة ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنسي الي    إجراءات توضع   ▪

 تنفيذ المتابعة.  ، التحقيق   إلجراءالجهة المعنية 
   .تؤخذ خطوات لضمان استدامة االلية ▪

 
   لكافة أصحاب المصالح لوعيازيادة و  اذكاء 5.3
في   ▪ العاملين  الموظفين  يشمل  بما  للمدراء  المكاتبالموظفون  مستهدفة  تدريبات  تنظم  ان    ، علي 

 . من كافة المجاالتوجهات تنسيق الية تقديم الشكاوى وشركاء التنفيذ 
 المستفيدون والمجتمعات المتضررة    ▪

 

 الحماية   5.4
الحماية    ى ها لدي المؤسسة علمساعدة الضحايا القائمة والمعمول بتقديم الشكاوى بنظم  الية    ترتبط  ▪

الخدمات عل الجنسي وتقدم  نتائج    ىمن االستغالل واالنتهاك  انتظار  الي  الحاجة  الفور من دون 
   . الشكوى 

من قبل المؤسسات الشريكة وتهدف الى    ة المنفذ   امجتنفذ اجراءات مختلفة للحماية خالل مدة البر  ▪
 منع األفعال قبل حدوثها. 

 

 قييم  الرصد والت 5.5
ئها باستمرار وتجري تعديالت مستجيبة للمتغيرات لضمان  آ ديم الشكاوى المجتمعية ادلية تقترصد ا  ▪

 .منة وفعالةآ لية مالئمة ثقافيا  و ان تكون اآل
 
 
 



 
23 

 غالل واالنتهاك الجنسيين  تطوير وتنفيذ سياسة وإجراءات الحماية من االست 6
 ما الذي يجب تطبيقه  6.1
أو ▪ الجنسيين،  واالنتهاك  االستغالل  مشابهة  سياسة  من   ، سياسة  المتوقع  السلوك  مستوى  تصف 

 الجنسيين.   االنتهاكوالتي تحظر على وجه التحديد االستغالل و  ، موظفي المؤسسة وممثليها
 اإلجراءات التي تصف كيفية تنفيذ السياسة في جميع أنحاء المؤسسة.   ▪
تنفيذ ▪ وإجراءا   ، خطة  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  تنفيذ  في  الثغرات  الثغراتتحدد  لمعالجة    ، ت 

 والتي تتم مراجعتها وتحديثها بانتظام. 
 

 كيفية القيام بذلك  6.2
 واالنتهاك الجنسيين. يمكنك تطوير سياستك من خالل:تطوير سياسة الحماية من االستغالل  .1

وزيادة الوعي حول ما يعنيه االستغالل واالنتهاك الجنسيين وطلب    ،إجراء مشاورة مع الموظفين  ▪
استخدام مثال لسياسة الحماية من االستغالل ما يجب أن تقوله السياسة؛ أو  مساهماتهم حول  

لتناسب مؤسستك والسياق الذي تعمل فيه. يجب  واالنتهاك الجنسيين من مكان آخر والتكيف  
 عليك إشراك الموظفين من خالل توزيع المسودة وطلب التعليق قبل االنتهاء. 

ولكن   -الل واالنتهاك الجنسيين وحماية الطفل  وضع سياسة واحدة تغطي الحماية من االستغ ▪
 للبالغين واألطفال. تأكد من أن سياستك تغطي االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

 تحقق من سياسة االستغالل واالنتهاك الجنسيين الخاصة بك:   .2
المؤسسة   ▪ التزام  والمحلية تحدد  الدولية  والتدابير  االستغالل   بالمعايير  من  للحماية  الخاصة 

   ين.الجنسي  نتهاكالاو 
 الجنسيين.   االنتهاكيعترف بحقوق جميع المستفيدين في الحماية من االستغالل و  ▪
 بق على جميع الموظفين والمتطوعين والمنتسبين في جميع األوقات. ينط   ▪
 يحدد ويدير المخاطر.    ▪
 . مؤسسةل ل يشمل مدونة قواعد السلوك    ▪
 جميع مجاالت المؤسسة.  يدمج تدابير االستغالل واالنتهاك الجنسيين في  ▪

 
إلى   .3 الرجوع  أو  الجنسيين،  واالنتهاك  االستغالل  إجراءات  التوجيهية  تطوير  المبادئ   / اإلجراءات 

تتضمن   أن  يجب  الجنسيين.  واالنتهاك  االستغالل  تدابير  تتضمن  التي  الصلة  ذات  التنظيمية 
 اإلجراءات: 
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 القياس لالستغالل واالنتهاك الجنسي  إجراءات 
     

 
 

     
 التوظيف 

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين  الحماية من تتضمن إعالنات الوظائف التزامات ✓
 تم فحص الفجوات في تاريخ التوظيف أثناء المقابلة ✓
 األسئلة المتعلقة بـ االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي تم طرحها أثناء المقابلة ✓
يت ✓ ضمنان أسئلة حول  مرجعان على األقل مأخوذان من أصحاب عمل سابقين 

 سلوك المرشح وسلوكه 
 حيثما أمكن ذلك ،الت الجنائيةيتم التحقق من السج ✓
ا تشمل ✓ الجدد عقود  الموظفون  الجنسيين الحماية من    يوقع  االستغالل واالنتهاك 

 ومدونة قواعد سلوك المؤسسة 
 

 التدريب التعريفي 
 

 جنسيين يشمل االستقراء على األقل إحاطة عن االستغالل واالنتهاك ال ✓
واالنتهاك  ✓ االستغالل  على  يوم  نصف  لمدة  تدريب ا  الموظفين  جميع  يتلقى 

 (التعرف على المخاطر والمخاوف واالستجابة لها)الجنسيين 
 توفير فرص التدريب السنوية لتجديد المعلومات ✓

 
 ادارة األداء 

 

إلثار  ✓ وفرصة  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  فهم  األداء  إدارة  مناقشات  ة  تشمل 
 المخاوف

الكفاءات ✓ أو  القيم  على  العمل  األداء  إدارة  تتضمن  يشمل    ،عندما  ذلك  فإن 
 االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

كاشف الفساد/نافخ  
 البوق 

سياسة أو إجراء يشجع المستفيدين على اإلبالغ عن المخاوف دون خوف من   ✓
 االنتقام 

 

 االنضباط والتظلم 
كأسباب لالنضباط مما    يين   بشكل صريحواالنتهاك الجنستم ذكر االستغالل   ✓

 قد يؤدي إلى اإلنهاء 
 

 إرشادات البرامج 
لجعلها  ✓ البرامج  في  منها  والتخفيف  المخاطر  تحديد  البرمجة  إرشادات  تتضمن 

 أكثر أمان ا 
 
 

 ترتيبات الشراكة 
 

بشأن  ✓ ا  بنود  المقاولين   / الموردين   / الشركاء  مع  المبرمة  العقود  جميع  تتضمن 
 واالنتهاك الجنسيين االستغالل 

واالنتهاك  ✓ االستغالل  تدابير  تنفيذ  على  القدرة  يشمل  للشركاء  القدرات  بناء 
 الجنسيين 

االستغالل   ✓ وتقارير  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  تدابير  الشركاء  رصد  يشمل 
 نتهاك الجنسيين   واال

 
 التقارير /الشكاوى 

ا ✓ تقارير  على  الرد  لتلقي  الشكاوى  آلية  تطوير  واالنتهاك  تم  الستغالل 
   الجنسيين
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قم بتطوير خطة العمل الخاصة بتطبيق االستغالل واالنتهاك الجنسيين أو خطة العمل التي تحدد   .4
الذي سيتم  الثغرات في المؤسسة في تنفيذ تدابير االستغالل   واالنتهاك الجنسيين، وتذكر اإلجراء 

 وعلى يد من ومتى.  ،اتخاذه لمعالجة الفجوات
للتأكد من أن المؤسسة تحرز تقدم ا    )كل ستة أشهر(  سنوي   نصفعلى أساس    ة التنفيذمراقبة خط .5

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين.  الحماية من ثابت ا نحو التنفيذ الكامل لسياسة وإجراءات 
مناسبة   .6 أنها  من  للتأكد  عامين  كل  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  وإجراءات  سياسة  بمراجعة  قم 

 . للغرض
 

تطوير آلية الشكاوى لتلقي الرد على    لدليل نحوهذا ا  هذه السياسة هي جزء ال يتجزأ من  طوير إن ت
تقارير االستغالل واالنتهاك الجنسيين وفي إطار السياسات الموجودة في المؤسسة ومدونة السلوك  

حماية وسياسة  المشتريات  ودليل  البشرية  الموارد  دليل  في  المدرجة  و   والسياسات  ل  الطفالمرأة 
   .لحماية العامة وا

 مسؤوليات محددة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين تعيين  7
 ماذا يجب ان يكون  7.1
 تتحمل اإلدارة العليا المسؤولية عن ضمان تنفيذ تدابير دعم البرامج واإلدارة والتنفيذ.  ▪
والتي تنسق    ، ـ االستغالل واالنتهاك الجنسيين لحماية منبتعيين جهات تنسيق ل  المؤسسات تقوم   ▪

 تطوير وتنفيذ سياسة وإجراءات االستغالل واالنتهاك الجنسيين. 
 تنعكس مسؤوليات االستغالل واالنتهاك الجنسيين في الوصف الوظيفي والوظيفة.  ▪
 كيف افعلها  7.2
قم بتضمين بند في االستغالل واالنتهاك الجنسيين في جدول    ،على األقل مرة كل ثالثة أشهر .1

رة العليا. ناقش التقدم والتحديات في تنفيذ سياسة االستغالل واالنتهاك ا دأعمال اجتماع فريق اإل 
 الجنسيين وخطة التنفيذ. 

تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ سياسة االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى مجلس اإلدارة الخاص  .2
 بك مرة واحدة على األقل في السنة. 

جه .3 بمثابة  يكونوا  أن  يمكن  الذين  الموظفين  واالنتهاك   تاتحديد  االستغالل  في  تنسيق 
يكون هؤالء   أن  يجب  كبار  الجنسيين.  تدابير  من  بالفعل  تنفذ  أدوار ا  أو يشغلون   / الموظفون 

 مثل موظفي الموارد البشرية.  ،االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
 كن واضحا بشأن الدور الذي ستقوم به نقاط االتصال. يجب أن يشمل الدور ما يلي:  .4

 . التدريب للموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمعات / الوعي مستوى رفع  ✓
تلقوا   ✓ والذين  السلوك  وقواعد  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  سياسة  على  وقع  من  توثيق 

 تدريب ا على االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
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 تلقي تقارير عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين وتنسيق االستجابة  ✓
 االستغالل واالنتهاك الجنسيين للموظفين اآلخرين.   منحماية ال   تحديد مسؤوليات .6

 

  مسؤوليه /دور
 جميع الموظفين 

 
  ،االستغالل واالنتهاك الجنسيين وقواعد السلوك الحماية من  االلتزام بسياسة   ✓

 واإلبالغ عن المخاوف. 
 

 جميع المديرين 
 

سياسة   ✓ على  التدريب  الجدد  الموظفين  جميع  تلقي  االستغالل  ضمان 
 توجيههم.   ك الجنسيين كجزء منواالنتها

 ضمان تنفيذ تدابير االستغالل واالنتهاك الجنسيين في منطقة مسؤوليتهم.  ✓
 متابعة ومعالجة قضايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين   بشكل مناسب.  ✓

 
موظفو الموارد  

 البشرية 
 

 ومتطوعين جدد. تنفيذ التدابير الالزمة عند تعيين موظفين   ✓
ن سياسة االستغالل واالنتهاك  وظفين الجدد نسخة مضمان تلقي جميع الم ✓

 أو في وقت إصدار عقد العمل. ، قبل ، الجنسيين وقواعد السلوك
 يجب وضع النسخ الموقعة في ملف الموظفين الخاص بهم.  ✓

 

واالنتهاك الجنسيين  التأكد من أن المجتمعات على علم بسياسة االستغالل   ✓ موظفو البرنامج 
 خاوف. وكيفية اإلبالغ عن الم

 

كتابة مسؤوليات االستغالل واالنتهاك الجنسيين في الوصف الوظيفي وإدراجه في مناقشات إدارة   .7
 األداء / التقييم. 

  المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلية في الفاعلة والمشاركة الدعم ضمان 8
 :  تنبيه

تقديم الشكاوى التوسيع رقعة العمل مع شركاء ّاخريين     واالنضماممجتمعية  وضمان مشاركتهم في ألية 
لتحقيق ذلك يجب اعالم المؤسسات العاملة حول الية تقديم الشكاوى حيث    .ك الى نموذج تعاوني مشتر 

والمستفيدين   المتضررين  السكان  امام  المساءلة  علي  تعزز  الفاعلة  الجهات  جميع  تشجيع  وينبغي 
تهاك الجنسي وتعزيز السياسات  المشاركة في االلية ووضع سياسات معنية بالحماية من االستغالل واالن 

الستغالل واالنتهاك  القائمة لدي المؤسسات وبالحد األدنى يجب رفع وعي المؤسسات ازاء الحماية من ا
والفئات    الموظفين ن في عين االعتبار رفع الوعي لدي  يا اخذيالة الشكاوى ومساعدة الضحاواحالجنسي  

 . الجنسي طة باالستغالل واالنتهاك والسياسات الصارمة المرتبالمستهدفة حول االلية 
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التنسيق   عن  المسؤولين  داخلي اختيار  قرار  هو  الشكاوى  تقديم  والفكر    مؤسسة تتخذه    بالية  الثقافة 
   :المؤهالت التالية  -على األقل– موظفين يمتلكون  الختيار الحر(

 . لهم بها  أن يتمتعوا بنزاهة وموضوعية وكفاءة مهنية مشهود   .1
 .هروا الوعي ازاء الحساسيات الثقافية وقضايا النوع االجتماعيظيأن  .2
عل .3 المحافظة  بقدرة  يتمتعوا  تدريبات   ىان  )تلقي  حماية    مثال:  ، السرية  حول  لتدريبات  خضعوا 

 . (التحقيقات   ،البيانات 
 . ان يظهروا خبرة في العمل المباشر مع المجتمعات المحلية .4
 . ان يمتلكوا مهارات تواصل عالية .5

 
 مالية رد الالموا 8.1

ينبغي ان تتضمن اختصاصات المسؤولين عن التنسيق التزامات بتكريس الوقت لهذا النشاط وان  
  ىالوظيفي حيث يتمكنوا من المشاركة الفعالة والهادفة.  كما ويسهم هذا البعد عل  يضاف الى توصيفهم

  ى عل –غيلها استثمارا في . كما ويتطلب تصميم االلية وتشل الجهة التنسيقية وخفض التكاليفديمومة عم
 : ال الحصر  سبيل المثال

مدونة قواعد السلوك او تدريبات مماثلة التي تشتمل على موضوع الحماية    ىعل  تدريب الموظفين ▪
. يجب على  راف علي عمل الموظف وتقييم أدائهمن االستغالل واالنتهاك الجنسي جزء  من االش 

العليا    التيالتقييمات   االدارات  الحرؤسسة  لمتجريها  والفكر  التقييد    الثقافة  تشكل  بيئة    بإيجادان 
الجنسي والمحافظة عليهاو   االستغاللنع  تم المعني بالحماية  االنتهاك  . كما ويساعد ادماج التقييم 

بهذا    االستغاللمن   المؤسسة  اهتمام  مدي  على  الموظفين  أداء  تقييمات  في  الجنسي  واالنتهاك 
 مة. علقة باالستغالل واالنتهاك الجنسي قبل ان تتحول الى انتهاكات مستداالموضوع واالخطار المت

 من األدوات.  ايجاد نقاط تلقي للشكاوى )مثال: خط ساخن( وغيرها  ▪
يتم تشجيع المؤسسات الشريكة علي ادماج الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي في التخطيط   ▪

االنش هذه  تكون  ال  حتي  والميزانيات  سمات  التنفيذي  تحمل  بل  البرامج  الى  اضافات  مجرد  طة 
 زء أساسي من عمل المؤسسة. العمل المعني بالحماية كج

 

 الحكومة والجهات ذات االختصاص تنبيه:  
الضروريات   من  وموافقتها  ودعمها  الحكومات  استشارة  مجتمعية    ألليةاألساسية  تعد  شكاوى  تقديم 

كومة المحلية في وقت مبكر لضمان  جدا اشراك الح. من الضروري  فعالة ومستدامة والمحافظة عليها 
أصحاب المصلحة التشاور مع    ى يجب عل  امتداد مراحلها.  ى الشكاوى واستدامتها عل نجاح الية تقديم  

الهدف من االلية ونطاق عملها    المسؤولون الحكوميين المعنيين والعمل على ضمان فهم    المسؤولين
وكذلك تحديد الدور المتوقع من الحكومة فيما يتصل    . ا مؤسسات االعضاء فيها ومسؤولياتهودور ال

    . بتنفيذ انشطة االلية وتسيرها
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  مجتمعات المتضررةال  8.2
 رساء الثقة ومشاورات هادفة إ

واستدامتها .فمن  األهمية لشكاوى المجتمعية دورا في غاية  يؤدي ارساء ثقة المجتمع في الية تقديم ا
المجتمع   قبول  انعدام  هذه  أو  شأن  خالل  من  التبليغ  عدم  افراده  اختيار  عن  يسفر  ان  االلية  في  ثقته 

هو  االلية.   والمستفيدين  المتضررة  المجتمعات  مع  التشاور  ال  ضروري أمر  ان  شكاوى  لوضع  تقديم  ية 
األكثر      -اصحاب المصلحة المعنين    -  المجتمع المحليأفراد  ثقافية . ويعد  فعالة تراعي الحساسية ال 

لوضع هيكلية    اطالعا  استخد  لألليةافضل  المحلي تضمن  المجتمع  افراد  قبل  من  تشكل   .امها  حيث 
 : ت غاية في االهمية لتحديد وتطويرمساهمات المستفيدين والمجتمعات المتضررة مساهما

 قنوات تلقي الشكاوى أفضل  .1
 اقع قنوات التبليغ بالحضور الشخصي و م .2
فصلهما , الوقت المحدد    و أكيفية تنظيم فعاليات تحسين الوعي المجتمعي )بجمع الذكور واالناث   .3

 غير ذلك( و , نفيذ األنشطةلت من النهار واالسبوع  
النساء .4 وتحديدا   المحلي  المجتمع  نظر  تقديم    واالطفال  وجهات  وحول  عموما  الشكاوى  تقديم  حول 

 تحديدا.  )للغرباء(  اوى الشك
عام   .5 بشكل  الجنسي  االنتهاك  قضايا  عن  واالطفال  النساء  وتحديدا   المحلي  المجتمع  نظر  وجهات 

 . غرباءوحول التحدث مع الجنس االخر او امام ال
 
 المجتمع  مشاركة تعزيز طرق  8.3
 من مختلفة   مجموعات   مع مؤسسة شبه مناقشات إجراء يمكن عموم ا، السكان صعيد على ▪

 واستخدام لهم،  مالئمة   األكثر  الشكاوى  آلية  نوع  بشأن والرجال والفتيان  والفتيات  اءالنس
 . المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلية لتطوير  مدخالتهم

 ,المراهقات النساء مثال(   الخاّصة االحتياجات ذوي  األشخاص مجموعات صعيد على ▪
 إجراء  يمكن ،)وغيرهم  ةعاقاإل ذوي  واألشخاص   السن  وكبار  أسرهم يعيلون  الذين  واألطفال

و   عن  اإلفصاح بشأن مواقفهم لفهم مستهَدفة مرّكزة  نقاش مجموعات  االنتهاك االستغالل 
 .المريحة لهم  التي البيئات  ولرصد  الجنسّي،

 
 
 

 المرّكز النقاش مجموعات  8.3.1
  ويصبح  .مناقشتها الصعب  من مواضيع عن لإلفصاح  ممتازة أداة   المرّكز النقاش مجموعات  تشكل

  مثال   المحادثة فتبدأ مباشر،  غير  بشكل   المواضيع هذه تناول تمّ  إذا  وانفتاحا   راحة   أكثر  المشاركون 
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 تعّزز التي  والسبل احتياجاتهم،  وعن ضعفا ،  أكثر الناس تجعل التي الطوارئ  حالة ظروف عن بالتحدث 
 للتحّدث أكبر براحة    اركون مشال سيشعر المجموعة، في الثقة من جوّ   تهيئة يتم  وحالما .بالحماية شعورهم 

 عقد ويجب  .الجنسيّ   واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل مثل  الدّقة، بالغة وتلك  الفردّية شواغلهم  عن
 خُلصت التي  التركيبة  إلى  باالستناد  وعمرهم،  المشاركين جنس  مثل عوامل مراعاة  مع النقاش  مجموعات
 االرتياح من مستوى  بأعلى المشاركين سُتشعر أّنها إلى  المجتمعّية المشاورات

 
 الضعيفة: مجموعاتلل إمكانّية الوصول ضمان  8.3.2

 وصول   الضعفاء وقدرة لألشخاص  فاعلة مشاركة تضمن  أن المجتمعية الشكاوى  تقديم بآلية  يجدر 
 المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية ضمن خاّص  مكان األشخاص هؤالء لمثل يخّصص  أن  ويجب .إليها تامة

 األكثر هم  فاألشخاص المهّمشون  :الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  لالستغالل أكبر لمعّرضون بشك ألّنهم 
العراقيل كمّ   أكبر العادة في  يواجهون  أنهم كما لإليذاء،  عرضة    على  حصولهم دون  تحول  التي من 

إلى   األهمية من  وفير   قدر   إيالء ينبغي لذا،  .االنتهاك عن التبليغ  قنوات إلى ووصولهم  المعلومات
 تنفيذ فترة  طوال ناشطا   دورا   يؤدوا  أن  ويجب المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلية تصميم  عند  هم تياجاتاح

 فيها  يشاركوا أن  بإمكانهم  ويكون  لهم ذات نفع اآللية تكون  لكي البرنامج
 

 :عبر الضعيفة  الفئات إشراك  يمكن
 .خاص بشكل   الضعفاء األشخاص تستهدف مجتمعية مشاورات  تنظيم  ▪
 مصممة االستغالل و االنتهاك الجنسي من الحماية حول الوعي و رفع  إلذكاء ياتال فع تنظيم  ▪

 ويرفع األشخاص هؤالء يفيد  بما وذلك الضعيفة،  الفئات بها  تنفرد التي القضايا لتناول خصيصا  
  لكك المجتمع في عينه الوقت  في الوعي

 . لها والترويج المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية أنشطة تصميم  في مشاركتها التماس ▪
 .لديها المفضلة اإلبالغ قنوات حول منها المعلومات طلب ▪

 

 المجتمعات والناس المتضررين من األزماتإشراك  8.4
 متوفراً ما الذي يجب أن يكون 

لموظفي   ▪ المتوقع  السلوك  تمام ا  تدرك  معها  نعمل  التي  ذلك  المؤسسةالمجتمعات  في  بما   ،
 الجنسيين.   االنتهاكها بشأن منع االستغالل و االلتزامات التنظيمية التي تم التعهد ب

 تعرف كيف تشتكي إذا لم يتم الوفاء بهذه االلتزامات. المجتمعات التي نعمل معها  ▪
 والتي تتعلق بالعمر واللغة والقدرة.   ،يتم استخدام أدوات ومناهج التوعية المناسبة مع المجتمعات ▪

 كيفية القيام بذلك  
  االستغالل و االنتهاك الجنسي  من الحمايةسات مؤسستك على  الرسائل الرئيسية من سيا  اسحب .1

مجتمعات إلى معرفتها. ما الذي يجب أن تتوقعه المجتمعات من المنظمة وموظفيها  والتي تحتاج ال
 ؟ ما هو السلوك غير المقبول؟   االستغالل و االنتهاك الجنسي من الحماية حولمن حيث 
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مع األطفال    السيدات/جموعات المختلفة )مثل األمهاتلمحة عن المجتمع الذي تتواصل معه. الم .2
 الصغار أو كبار السن أو النساء ذوات اإلعاقة( سيكون لها احتياجات تواصل مختلفة. 

ضع في اعتبارك كيفية توصيل هذه الرسائل الرئيسية بطريقة مالئمة ومتاحة للمجتمع أو مجموعة  .3
 المجتمع. ضع في اعتبارك النقاط التالية: 

 وعة متعلمة؟المجم  هل هذه  ✓
 الرسالة ومناسبتها. التأكد من صحة  ✓
 إلخ  ✓

الرسائل  .4 لتوصيل  المختلفة  الطرق  من  العديد  هناك  بك.  الخاصة  االتصال  مواد  ويمكن   ، تطوير 
 استخدام مزيج من األنواع المختلفة على سبيل المثال ال الحصر:  

 الملصقات  ✓
 المنشورات  ✓
 التمثيل المسرحي   ✓
 البرامج اإلذاعية   ✓
 موعات التركيزات مجمناقش ✓

طوال عملية تطوير مواد اتصاالت الرسائل الرئيسية. سيساعد ذلك على التأكد من   المجتمعإشراك  .5
 أن رسائلك مناسبة وحساسة ومن المحتمل أن تصل الرسالة الصحيحة. 

المجتمع يعرفون كيفية تقديم شكوى إذا كانوا يعتقدون أن   .6   االستغالل و التأكد دائم ا من أن أفراد 
ا بتضمين  لجنسياالنتهاك  قم  لتقديم    يحدث.  بمؤسستك  االتصال  كيفية  حول  واضحة  معلومات 

. )انظر تطوير  الخاص بالعمل للمتابعة  رقم هاتفك    تقديم  على سبيل المثال عن طريق    ،شكوى 
 وتنفيذ آلية شكاوى شاملة(. 

 مالحظات: 
. غالب ا  موجودا و فعاال  ى المجتمعاتالموظفين الرئيسيين لنشر الرسالة إل  وتبنيتأكد من أن مشاركة   

 . ه كذلك ؟!ما ُيفترض أن
  االستغالل و االنتهاك الجنسي  من الحماية حولبالجهات المانحة لتمويل أنشطة    لالتصال   تتردد ال   

 الخاصة بك. 
المجتمع    لتعليقات  إضافية  اجتماعات  إلنشاء  حاجة  علىقم    -ال  االجتماعات    جدول  بإضافتها 

 . ضمن البرامج والفعاليات المختلفة و جلسات التشاور األساسية  لالمخطط لها بالفع
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 هيكلية الية تقديم الشكاوى المجتمعية المشتركة وإنشاءها   8.5

 وضع البنية التحتية آللية تقديم الشكاوى المجتمعية 9
 وفّعالة آمنة بطريقة   بالتبليغ لألفراد السماح  في المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلّية من الهدف يكمن

 في توافرها الواجب الرئيسية الخصائص  تراعي أن اآللية تصميم  عملّية على بغين وي .ثقافيا   ومالئمة
 :وهي أال الفعالة، الشكاوى  تقديم  آليات

 وتساعد  تقاسمها أو المعلومات إلى الوصول  إمكانية المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية تقّيد   السرية: 
 المالئمة المساعدة وتلقي االدعاءات  تقديم من الشكاوى  مقدمي / تمّكن الناجين  بيئة تهيئة على
 . بالعار يوصموا  أن دون  من

أن   :السالمة   يمكن  التي  المحتملة  المخاطر  االعتبار  بعين  المجتمعية  الشكاوى  تقديم  آلية  تأخذ 
على   والضرر،    ولذا  األطراف   منأي  تترتب  اإلصابة  لمنع  طرقا   ،  البدنية الحماية  وتقدم  تبتكر 

 آمنة للتبليغ. مساحة وتقدم انتقام محتمل من الناجين / مقدمي الشكوى ألي وتتصدى 
قائمة، وأّنه يمكنهم تقديم  المجتمعية  أّن آلية تقديم الشكاوى  المتضرر  فراد المجتمع  يعلم أ  :الشفافية 

 تطويرها، ويكونون على بّينة من كيفية استخدامها. المدخالت لدى 
الوصول:  تقديم   إمكانية  آلية  المجتمع  تكون  من الشكاوى  ممكن  عدد  أكبر  ليستخدمها  متاحة  ية 

الضعيفة   المجموعات  وصول  لتسهيل  خاصة  تدابير  ّد  وُتعِّ فيها،  تعمل  التي  المنطقة  في  الناس 
إليها، وُتطلِّع المجتمعات على كيفّية التبليغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسي وتشّجع على تقديم  

 قتضاء. الشكاوى حسب اال
 

 تنبيه: 
 من  األساسيّ  الغرض  أن حين  في   إليها  المحلي  المجتمع نظرة على كبيًرا وقًعا اآللّية اسم يحمل قد

 اإلنساني  المجال في العاملين تطال التي  الشكاوى   تلّقي في يكمن  المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلية
 الجهات  مع اآللّية موضوع  لمقاربة  المثلى  الطريقة  الدور  هذا  على الضوء تسليط  يكون  ال قد  وإحالتها، 

 أو قياداتها  أو  اإلنسانية المؤسسات موظفي من مقاومةً  اآللية  تواجه فعندما .الموقع في الفاعلة 
 بضمان القاضي  دورها  على  التشديد  باآللية يجدر األولّية،   المشاورات  خالل في  وغيرها  الحكومات

 على  تقديمها  عنها  بدالً  و "اوى كش تقديم آلية" اسم استخدام وتجّنب  المساعدة، على الضحايا حصول
 "وإحالتها اآلراء لتلقي  آلية " كونها اساس 
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 أصالً  موجودة بآليات  الربط -أفضل الممارسات 
 مع االستغالل واالنتهاك الجنسي من للحماية  المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلّية عمل تنسيق  يجدر 

 : أجل من وذلك الموقع، في  أصال   القائمة التعقيبات  وتلقي الشكاوى  تقديم  هياكل
 . الجهود  ازدواجية تفادي (1
الثقافة والفكر  حدد  . تأصال  الموجودة  لتلك   موازية عمليات إنشاء ولتفادي .المجتمع احتياجات  تلبية (2

 الحكومّية غير مؤسساتال  ذلك  في بما ، مؤسسة كل توّفرها التي  الشكاوى  تقديم آليات  مسبقا   الحر 
 تسهيل  وبالتالي اآلليات، تلك  مع  المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلّية تصميم توافق لضمان ّية، والدول المحلّية

ا القائمة النظم  مع العمل شأن من كما .وإحالتها الشكاوى  تلّقي  المحلّية مؤسساتال تملك حّس  تعزيز أيض 
 .استدامتها ضمان في بدوره  يصبّ  يالذ األمر لآللّية،

 
 المؤسسات بين المشترك العمل فوائد 9.1

 تقديم  آلّية  تطوير حسنات أبرز من الشكاوى  تقديم  على المتضررين الّسكان قدرة  تسهيل يعدّ 
 الجاني يعمل التي المؤسسات  تحديد  إلى الحاجة   من  الناجين تخّلص  ألّنها ، مشتركة  مجتمعّية  شكاوى 

 يقّلل  ذلك، عن  وفضل   .الشكوى  لرفع اعتمادها يجب التي المالئمة الشكاوى  تقديم  وآلّيات لمصلحتها،
 تكاليف من الشكاوى،  مقدمي على المحتملة المشقات األدنى  الحدّ  إلى المتكامل اإلحاالت  نظام

 " واحدة   كمحّطة" الجهود،  تنسيق و  وآلياته التبليغ إجراءات شأن في وارتباك    محتمل، ووصم   ،مواصالت 
 هذه  من للمستفيدين والسالمة الراحة نم قدر   أقصى وتحقّيق التبليغ على تشّجعهم  الشكاوى، لمقّدمي
 .العملية

 
 االجتماعي  النوع على القائم العنف على العاملين بالشركاء الربط 9.2

ا ُتنّسق أن يجب  للتصدي المبذولة الجهود مع المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلّية تصميم  عملّية أيض 
الجنسي  من الحماية إنّ  .وطأته  وتخفيف  االجتماعيّ  النوع  على  القائم للعنف  االنتهاك  و   االستغالل 
االستغالل و   من  الحماية بجهود يجدر  ولذا، االجتماعّي، النوع  على القائم  العنف  منع من مهم   جانب  

)الحماية والمساعدة    وبرامجه  االجتماعي النوع على القائم  العنف منع خبرات مع الربط االنتهاك الجنسي
االحتياج( حسب   المبادئ من وغيرها الناجين حقوق  احترام لضمان خاص،  وبشكل     –   واإلحاالت 

  . التوجيهّية
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 التنظيمي  الهيكل 10
 التنظيمي، الهيكل حيث من سواها  عن مشتركة مجتمعّية شكاوى  تقديم آلية كل تختلف حين  في
 اسّيةسأ  أّنها على المتوفرة، والموارد المجتمع مع  مشاورات  على بناء  و المسئوليات   األدوار يتم تحديد

 وعلى سبيل المثال الهيكل التالي: , بفعالّية المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية عمل سير لضمان
 

 اللجنة المشتركة منّسق 10.1
 االستغالل واالنتهاك الجنسي من الحماية التزامات تطبيق فيمنّسق اللجنة المشتركة   دور تأكيد

بالتعاون مع   الشكاوى  تقديم آلّيات  تطوير لّياتسؤو الم هذه  وتتضّمن اإلنسانّية االستجابة عمليات كافة في
 . األمد  والطويلة الفورّية المساعدة على الناجين  حصول من والتأّكد ، اللجنة التوجيهية

 
 التوجيهّية  الّلجنة 10.2

 على المشاركة والمؤسسات  الثقافة والفكر الحرفي مؤسسة    العليا  اإلدارة  من الهيئة هذه  تتأّلف
 وتطبيق  ودعمها، اآللّية تصميم  عملّية  توجيه  إلى تهدف ت الجنوبية / قطاع غزة حيث  افظاالمح مستوى 

 التنسيق عن المسؤولين  تعيين  أو تحديد تسهيل التوجيهّية الّلجنة أعضاء شأن  ومن .ومراقبتها نشاطاتها
 من  بالحماية ة المتعّلق القرارات  واّتخاذ  االجتماعات، تنسيق  في الناشطة  والمشاركة مؤسساتهم  قبل من

 إلى باإلضافة .الجودة  ومعايير المساءلة وتطبيق ،مؤسساتهم  عن  بالنيابة الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل 
 الموارد وحشد  الوقائية االستراتيجيات تطوير على جماعي،  بشكل   التوجيهّية، الّلجنة أعضاء يعمل ذلك،
 المجتمعّية،  الشكاوى   تقديم آلية  على  لإلشراف  ة هيئ أعلى  وبصفتها .المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلية  لدعم 

 المحرز،  التقّدم  لمناقشة المؤسسات بين مشتركة اجتماعات   عقد أعضائها اختصاصات  تشمل أن ينبغي
  الّلجنة  انشاء يتم أن وينبغي  الحلول  وإيجاد المجتمعّية، الشكاوى  تقديم آلية برنامج في   الفجوات وتحديد

 يتم ولكي إشراف وجود لضمان وذلك  العمل قيد المجتمعّية الشكاوى  تقديم يةل آ تدخل أن قبل التوجيهّية
 .الميداني  المستوى  على العليا اإلدارة قبل من تمّلكها

 
 أفضل الممارسات: 

اللجنة التوجيهية ليست مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى الفردية أو الفصل فيها، وال يجوز لها أن  
المشتكين.   مع  مباشرة  للجنة  تتعامل  يمكن  ذلك،  ومع  الفردية.  المؤسسات  المهام حصرا  على  هذه  تقع 

بشأن ادعاءات وتحقيقات محددة بناء على طلب صريح    مؤسسةالتوجيهية أن تعمل بصفة استشارية لل
 من المؤسسة المعنية. 
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 المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلّية مع التنسيق عن المسؤولون  10.3
 المؤسسات  ُتعّينهم  ميدانيون  موظفون  المجتمعّية الشكاوى  ديم ق ت آلّية في التنسيق بوظيفة يضطلع

 أّنهم كما .وتسجيلها  الشكاوى  بجمع دورهم ويتلّخص  موظفيها،  ضمن  من اآللية في  المشاركة األعضاء
 وتسجيل شخصي ا  ُترفع  التي  الشكاوى   تلّقي عن مباشرة ،  الشكاوى  مقّدمو معهم  تواصل  متى  مسؤولون، 
 .المالحق(  في الحوادث  عن  التبليغ نموذج أنظر (   الحوادث عن للتبليغ موّحد نظام   باستخدام المعلومات
 التوعية وحمالت المجتمعّية المشاورات إجراء خالل في الدعم  التنسيق جهات تقّدم  ذلك، إلى باإلضافة

 مدّربين  ايكونو  أن  التقني  المجال في  بالتنسيق  القائمين على  وينبغي .الشكاوى   ومراقبة التدريب  ودورات
 المتعّلقة االدعاءات سرّية  يحترموا   وأن  منتظمة،  بصفة االجتماعات في  يشارك وأن  ، وملتزمين

 .االستغالل واالنتهاك الجنسيب
 

الجنسي من الحماية منّسق 10.4 االنتهاك  و   الشكاوى  تقديم آلية / االستغالل 
 الشكاوى  مراجعة دوره في -المجتمعّية

االنتهاك   من الحماية منّسق وظائف إحدى تقوم  و   الشكاوى   تقديم  آلية في الجنسياالستغالل 
 المؤسسات إلى إلحالتها  المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلية إلى وصلت التي الشكاوى  مراجعة على المجتمعّية
 آلية  وظائف  أبرز  إحدى وإحالتها  للشكاوى  المستقّلة المراجعة وتشّكل  .الضحايا مساعدة وقسم  المختّصة

   المتابعة عن المسؤولة المؤسساتو  المجتمع  بين الواصل الجسر فبصفتها .المجتمعّية الشكاوى  تقديم 
 على ،)لديها المزعوم  الجنسيّ  واالنتهاك  الجنسيّ  االستغالل أفعال مرتكب يعمل التي المؤسسات  مثال(

 قابلة  ىبقلت  موضوعّية،  معايير  وفق وتحيلها شكوى  كلّ  طبيعة تقّيم  أن المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلية
 تقديم آلية حيادّية مفهوم  مستقلّ  فرد   قبل من  الشكاوى  مراجعة عملّية وتعّزز .الطرفين  أمام  للمساءلة
 مجموعة أساس على الشكاوى  تقييم  يمكن أّنه  كما .بالغة أهمية   يكتسي  والذي ،وموضوعتيها الشكاوى 

 يقّلص وأخير ا، .الشكوى  عن لتبليغي التلقّ  سرّية معايير تطّبق التي المؤسسات خالف على موّحدة  معايير
 حينها في الشكاوى  متابعة عملّية ويشّجع حّساسة معلومات تسريب خطر واحد  بشخص   المراجعة حصر
 الشفافّية على حفاظ ا ذلك و الشكاوى  تقييم  في  دوره  بوضوح تحّدد  أن المنّسق اختصاصات  على وينبغي

 المحالة،  الحاالت  المنّسق  ويتابع .) إلخ  المشاركة، ات المؤسس الشكوى،  مقّدمو( األطراف جميع أمام 
 من المنّسق يتواصل  التي اإلجراءات  تكون  أن  ينبغي ولهذا  الشكوى، مقّدم /للناجي  التعقيبات تقديم  ويسّهل
 تقديم آللية الموحدة التشغيل  إجراءات   في صراحة   موّضحة التحقيق  تجري  التي المؤسسات   مع  خاللها

 ..ةالمجتمعيّ   الشكاوى 
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 المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلّية مراجعة في األقران  استعراض عنصر 10.5
 مساءلة أداة  المشتركة المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية خالل من للشكاوى  المستقلة المراجعة تمّثل

 المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلية في االستغالل و االنتهاك الجنسي   من الحماية منّسق  ويكون  .للمؤسسة
 والحثّ  لصالحها، الشكوى  موضوع  الشخص يعمل التي المؤسسات مع الشكوى  متابعة بدور لعا  مضط

 القدرة  أنّ  وفيما .الحاصل االنتهاك أو االستغالل لوقف خطوات أيّ  تّتخذ لم حال في التدابير اتخاذ على
 حماية /ةضيّ الق  معالجة وإجراءات المؤسسات  تعاون  على  تعتمد المعنّية المؤسسات  مع المتابعة  على

 .الرمزيّ  اإلشراف  دور مستقّلة مراجعة هيكلّية وجود  يؤّدي أن يمكن بها، الخاّصة البيانات 

 الموّحدة  التشغيل إجراءات 11
 المؤسسات  بين والتعاون  التواصل ووسائل المحّددة  والمسؤوليات  واألدوار اإلجراءات تبيان يجب 

 ويجب .الموحدة التشغيل إجراءات ضمن وذلك ،معّيةالمجت الشكاوى   لتقديم  آلية كلّ  في بوضوح المشاركة
 .تصميمها عملّية من األولى المراحل  خالل في المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آللية  التوجيهية الّلجنة تقّرها أن

  سالمة  من  يزيد أن  المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلّية أعمال بوضوح  يبين  صريح  مستند   وجود  شأن فمن
 إجراءات تتكامل أن وينبغي .المعنّية األطراف كافة ومساءلة الشفافية يشّجع  وأن  وفعالّيتها، اآللية

 المستخلصة المعلومات تدمج وأن  المشاركة، المؤسسات  لكافة  الداخلّية السياسات مع الموّحدة التشغيل
 .ابةاالستج بموقع  الخاّصة واألمان السالمة مسائل االعتبار  في تأخذ وأن المجتمعّية، المشاورات من

 وأن الموحدة، العالمية التشغيل إجراءات نموذج على ترتكز أن الموّحدة  التشغيل  إجراءات على ويتحّتم 
 السكان المثال سبيل على االعتبار في آخذة   اآللّية، ستنّفذ حيث المحلّ  السياق   مع يتناسب بما ُتصّمم 

 .المحلي اإلنساني السياق ضمن ملعت  التي األعضاء المؤسسات و  للمساعدة، التحتية والبنية المتضررين، 
 المعنّية الموحدة العالمية  التشغيل  إجراءات   المؤسسات بين المشتركة الدائمة الّلجنة وضعت

 للجنة  3   رقم الملحق راجع(   المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية  حول  المؤسسات بين  المشترك بالتعاون 
 في تتعاون  أن للوكاالت يمكن كيف توضيح دفبه وذلك وأقّرتها،)  المؤسسات بين المشتركة الدائمة
 اإلجراءات هذه   شأن   ومن  .الداخلية بسياساتها االلتزام على  إبقاءها  مع  شتركة،الم الشكاوى   تقديم آليات 
 على الموحدة  التشغيل إجراءات وضع  تسّهل أن  الدولّية اإلنسانّية االستجابة وكاالت عليها اتفقت  التي

 .  المحلي الصعيد 
 

  :  المجتمعّية الشكاوى  تقديم آللية الموحدة  التشغيل إجراءات 11.1
 :مجتمعّية شكاوى  تقديم  آلية لكلّ  الموحدة  التشغيل إجراءات في يلي  ما إدراج   المهمّ  من
 المنسقون، التوجيهية،  الّلجنة أعضاء ( المجتمعية الشكاوى  تقديم آلّية ممّثلي  ومسؤوليات  أدوار  ▪

 .االجتماعات وبرامج ،)إلخ
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 التي تلك  فيها بما( وإحالتها االستغالل و االنتهاك الجنسيب المعنّية الشكاوى  مراجعة التبروتوكو  ▪
 مجهولة وشكاوى  المجتمعية، الشكاوى  تقديم  آلية في مشتركة غير مؤسسةو  تنفيذ شريك  تطال

 التي  الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  باالستغالل المتعلقة غير الشكاوى   مراجعة وكذلك ،)المصدر
 .وتحويلها اآللّية ىلإ تصل

ضمن االتصال معلومات ▪ و  اّدعاءات  تتلّقى التي مشتركة، مؤسسة كلّ  بالوحدات  االستغالل 
 . فيها وتحّقق  االنتهاك الجنسي

الجنسي من الناجين إحالة و  شكاوى  ال  لتقييم إجراءات  ▪ االنتهاك  و   خدمات إلى االستغالل 
 الحاجات،  تقييم عن  المسؤولين االشخاص أو  الشخص  تحديد  ذلك  في  بما الموقع،   في  ضحايا ال 

 . الموقع في الصلة ذات الخدمات ومقّدمو
 لتقديم النهائية  كالمواعيد المجتمعية،  الشكاوى  تقديم آلية ضمنها ستعمل التي  الزمنية  األطر ▪

 .المعنّية المؤسسات إلى االدعاءات لحالة إ و  الناجي، /شكوى ال  مقّدم إلى التعقيبات
 

آلّية 11.2 عمل  و   المجتمعّية الّشكاوى  ديمقت  مجال  لالستغالل  مخصص  هو  هل   :
 االنتهاك الجنسي أم ال؟

 الممارسات  أفضل ❖
 المجال بشأن قرارها المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّية في األعضاء المؤسسات تتّخذ أن  بدّ  ال
تقديم  األساسي  المجتمع سالمة عن فضل   الّلوجستّية الّشواغل االعتبار في األخذ مع الّشكاوى،  آللّية 
 .ورغباته

 يجب  كان إذا ما حول  القرار  اّتخاذ في المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّية تصميم  خطوات  أولى إحدى تكمن
 حول  العامة والّشكاوى  االستغالل و االنتهاك الجنسي اّدعاءات على تلّقي حصري  بشكل اآللّية ترّكز أن

ا  تشمل أنها  أم  الموّظفين،  سلوك  سوء  يشتمل .اإلنسانّية البرامج /بالمساعدة نطاق ا تتعّلق أوسع  ل مسائ أيض 
، إيجابّيات   على النموذجين من كل    توجد مقاربة ال أّنه هو بالنا عن يغيب أال يجب ما لكن وسلبّيات 

 ويعمل المتضّررين، الّسّكان لجميع ومتاحة   آمنة   وسيلة   يقّدم  الذي هو الّصحيح فالّتصميم  – "صحيحة"
 تقديم وآليات  ، اإلنساني المجال  في  العاملين قدرات مثل  الموقع،  في  الوضع اإلنساني وقائع  إلى اد باالستن

 .المظالم  مع الّتعامل حيث المجتمع من وثقافة والكتابة، بالقراءة اإللمام  ومستوى  القائمة، الّشكاوى 
 

 : اإليجابّيات والّسلبّيات  ❖
 مختلفة مجاالت  ثالثة  في االعتبار  في أخذها  يجب  التي  والّسلبّيات  اإليجابّيات  يلي  ما  في نذكر 

 :المجتمعّية  الّشكاوى  تقديم آللّية
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 :الجنسي واالنتهاك الجنسي لالستغالل مخّصصة آلّية 11.3
 :االستغالل واالنتهاك الجنسي بحوادث  المتعّلقة للّشكاوى  فقط المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية تلقي
 :اإليجابّيات  ❖

الجنسي ياقضا  على كيزر التّ  إنّ  ▪ االنتهاك   المعنّية لألطراف  يسمح سواها دون  االستغالل و 
 من المزيد  ببذل سيسمح الذي األمر فحسب،  لهذه القضّية ومواردها اهتمامها كامل بتكريس
التدخالت    للمشروع أفضل تعديل و  أسهل ورصد   الّصلة، ذات الوقاية أنشطة في الجهود أو 

   .حسب الحاجة
 بشأن الّشكاوى  لتقديم  إليه التوّجه عليهم  الذي المحّدد المكان ون تفيدالمس  سيعلم  :البساطة ▪

 .التبليغ  عملّية يشّجع أن من سيمّكن الذي  األمر ،االستغالل و االنتهاك الجنسي 
 .المستقّلة الخاّصة آلّيتها خالل من االستغالل و االنتهاك الجنسي من الحماية أهمّية تتمثل ▪
 سياسات تنظيم هو فعله المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  بآلّية نّيةمعال  األطراف على يتعين ما كلّ  ▪

 تسهيل أجل من االستغالل و االنتهاك الجنسي  من بالحماية المتعّلقة وإجراءاتها المؤسسات
 .المؤسسات  بين الّتنسيق

 :الّسلبّيات ❖
 نتهاك الجنسياالستغالل و اال من بالحماية  الخاّصة المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّيات  إنشاء إنّ  ▪

 من خوف ا  التبليغ عن  المتضّررين الّسّكان  يثني قد  الّشكل،  بهذا   عنها  واإلعالن  حصري،  بشكل
 مرتبط ا اسمه سيصبح  الّشكاوى  تقديم آلّية إلى الوصول يحاول من فكلّ  .والّثأر العار وصمة

 عاملو يرتكبها  قد  مباشرة  انتقامّية ألعمال عرضة  يجعله مما االستغالل و االنتهاك الجنسيب
 الوصول مجرد ان .المجتمع لرفض أو ،االجتماعي للوصمة أو المجتمع، أعضاء  أو اإلغاثة
 هذه مثل عن الكشف  لدى  ّيينرور الّض   والتحّفظ السرية للخطر يعرض أن اآللّية هذه  إلى  العلني 

 .االنتهاكات
الجنسي من الحماية فصل إنّ  ▪ االنتهاك  و   تعميم  من بيصعّ  أخرى  قضايا عن  االستغالل 

 .العاّمة اإلنسانية المساعدة  برامج على الجنسياالستغالل و االنتهاك  من الحماية
 واحدة قضّية تتناول عندما  )االقتراحات كصناديق (  المادّية  التبليغ قنوات تدمير احتمال يزداد ▪

 قنوات إنشاء ىعل المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية قدرة   يهّدد ما اجتماعي ا، مشحونة أو/و حّساسة
 .للجميع ومتاحة آمنة تبليغ

 أمر الموّظفين سلوك  سوء وقضايا اإلنسانية البرامج أنواع من نوع لكلّ  منفصلة آلّيات إنشاء إنّ  ▪
 وقد ،مزدوج  عمل وهو ،)ومالّية بشرّية(   كثيرة  موارد  ويستهلك  والموّظفين، المجتمع ألفراد مربك
تعديل   على وقدرته  اإلنساني المجتمع مصداقّية ديهدّ  ما مّتسقة، غير استجابة نسب  يوجد

 .البرامج
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 الموّظفين سلوك سوء آلّية 11.4
 واالحتيال، ، االستغالل و االنتهاك الجنسي بشأن  الّشكاوى  المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّية تتلّقى

 :الّسلوك  سوء  قضايا من  وغيرها والفساد 
 :اإليجابّيات  ❖
 عدد  من الحدّ  عبر التبليغ عملّية الموّظفين  سلوك سوء  أنواع كلّ  تتناول  واحدة آلّية وجود يسّهل ▪

 .التبليغ خيارات
 المساءلة قضايا  من بدال   الموّظفين  سلوك  سوء على  حصري  بشكل   ترّكز  التي  اآللّية تسمح ▪

 بمساءلة خاّصة واحدة مواضيعّية قضّية على  العمل خالل من أكثر هادفة باستجابة الّشاملة
 .الموّظفين

 الموّظفين سلوك سوء قضايا  من غيرها مع االستغالل و االنتهاك الجنسي بين الجمع يسّهل ▪
 .االستغالل و االنتهاك الجنسي من الحماية تعميم 

 

 :السلبّيات ❖
 المخّصصة المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّية مستخدمي يواجه الذي  والّثأر  بالعار الوصم  خطر  إنّ  ▪

 كلّ  يعلم  إذ اآللّية، هذه  مستخدمي يواجه الذي نفسه هو  الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  لالستغالل
 .الموّظفين  سلوك  سوء عن يبلغ الّشكوى  مقّدم  أنّ  والمجتمع الموّظفين من

 تسّبب قد الّشكاوى، أنواع كلّ  ليس لكن المستفيدين، من الّشكاوى  بعض تتلّقى التي اآللّية إنّ  ▪
 .الّشكاوى  من  نوع كلّ  عن للتبليغ إليه التوّجه الّشخص  على الذي المكان بشأن ارتباك ا

 المجال في  العاملين الموّظفين  من  كافي ا دعم   المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّية تتلّقى  ال  قد ▪
 ذلك يسّبب وقد .عنه  والتبليغ سلوكهم  على مصّممة لإلشراف آلّية وجود  يهّددهم الذين اإلنساني

ا  آلّية بالتنسيق لدى  القائمين والموظفين الموقع في ّيةاإلنسان  االستجابة موّظفي بين توّتر ا أيض 
 .أقرانهم  سلوك على يحكمون  وكأّنهم  إليهم ُينَظر  قد الذين  المجتمعّية الّشكاوى  تقديم 

 في بالتنسيق  القائمين يجبر ما الموّظفين، فاعلّية من تحدّ  قد متعّددة  قضايا معالجة محاولة إنّ  ▪
تعّلم  المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية  جميع في محّددة  خبرات واكتساب خاّصة مهارات على 

 .الموّظفين سلوك سوء قضايا
 في بها المعمول الّسلوك قواعد تنّوع يزداد المجتمعّية، الّشكاوى  تقديم  آلّية مجال بزيادة  ▪

 بين الّتنسيق  صعوبة مند  يزي الذي الّصلة، األمر ذات الّسياسات من ذلك  وغير المؤسسات
 .المؤسسات

 .االستغالل و االنتهاك الجنسي شكاوى  على أخرى  شكاوى  "تطغى" قد  خاّصة،  آلّية ون دب ▪
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 التعقيبات  تلقي و للمساءلة الّنطاق واسعة آلّية 11.5
سلوك   وسوء  ،االستغالل و االنتهاك الجنسي بشأن الّشكاوى  المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية تتلّقى
 :).إلخ  ،المساعدات اإلنسانية و كافة والحماية المأوى، (  متعّلقة بالبرنامج أخرى  وشكاوى  الموّظفين، 

 :اإليجابّيات  ❖
 ومقّدمي االستغالل واالنتهاك الجنسي من الّناجين بحقّ  والّثأر بالعار الوصم  خطر انخفاض ▪

 .اإلطار هذا في الّشكاوى 
ا بالبرنامج المرتبطة الّشكاوى  كلّ  جمع بفضل بسيطة آلّية ▪  الّسكان يرتبك لن  – مع 

 .الّشكاوى  مكان تقديم  حول  المتعّددة  الخيارات نتيجة ضّررون مت ال
 الخاّصة  المساءلة تدابير موارد تشارك على القدرة  المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّية  تعّزز ▪

 .نطاق ا أوسع آلّية ويلتم عام  بشكل الجهات المانحة على أكثر يسهل وقد أخرى، بمشاريع
 الحماية تعميم للبرامج تابعة أخرى  قضايا مع ك الجنسي االستغالل واالنتها جمع يسّهل قد ▪

الجنسي من واالنتهاك  و  من الحماية دمج األسهل من يكون  قد و .االستغالل  االستغالل 
االستغالل و االنتهاك   منفردة؛ فجعل كقضّية معها الّتعامل يجري  ال  حيث االنتهاك الجنسي

ا الجنسي  و  من  الحماية تشّكل بأن  مح يس النطاق واسعة مساءلة آلّية من  جزء  االستغالل 
ا االنتهاك الجنسي  . البرامج مجمل مناقشة من جزء 

 

 :الّسلبّيات ❖
 بين الّتنسيق يجعل  مما المساءلة بشأن مؤسسة لل الّداخلّية  سياساتال  تضارب خطر ازدياد ▪

 .صعوبة أكثر الّشكاوى  وإدارة  المؤسسات
 اآلراءو  التعقيبات كمّية أن كما المشتركة، الّشكاوى  م تقدي  آلّية فاعلّية من القضايا كثرة  تحدّ  قد ▪

تقييمها والتي المجتمع من الواردة  االستغالل ب المرتبطة االّدعاءات تحديد بهدف يجب 
 .التأخير  في تسّبب  قد  واالنتهاك الجنسي 

الجنسي شكاوى  على أخرى  شكاوى  "تطغى" أن  خطر ازدياد ▪ واالنتهاك   وكذلك  االستغالل 
   .إليها ّبهالتن عدم  خطر

 

 تقديم بآلّية المعنّية األطراف  خيار المطاف نهاية في هو المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية مجال إنّ 
 عين االعتبار في تأخذ التي ور  حال   في جمعية الثقافة والفكر  ة العلياممثال باإلدار   المجتمعّية الّشكاوى 

 تقديم آلّية أكانت وسواء .المحلّية  العملّية  الّشواغل  عن  فضال   وحاجاته المتضّرر  المجتمع  رغبات 
 توسيع جرى  أم  سواها دون  الجنسياالستغالل و االنتهاك   لتناول شكاوى  مصّممة المجتمعّية الّشكاوى 

 :ممارسات ثالث اّتباع بّد من ال والمساءلة،  الّسلوك بسوء متعّلقة أخرى  قضايا لتشمل نطاقها
 بينت  فقد  ."الجنسي واالنتهاك الجنسي  لالستغالل مخّصصة كآلّية " نفسها  تعلن  أن لآللية يجوز  ال .1

 حّساسة قضّية على ترّكز تبليغ قناة  خالل من الشكاوى  لتقديم   ميال   أقل المستفيدين أن التجربة
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الجنسيك سواها، دون  واالنتهاك   متعّلقة ولمخاوف ،االجتماعي  الوصم  من خوف ا ،االستغالل 
 .األخرى  العراقيل من ومجموعة بالّسالمة، 

 موّظفو لها يخضع  التي الّتدريبات وكذلك  المتضّرر للمجتمع الوعي إذكاء أنشطة على يجب  .2
 تقديم  آلّية مجال بشأن واضحة تكون  أن المجتمعّية  الّشكاوى  تقديم  آلّية في األعضاء المؤسسات

 الذي  المحّدد   الهدف  مؤسسات لا  وموّظفو المستفيدون  يفهم أن  بدّ  فال .وقدراتها المجتمعّية الّشكاوى 
 .تقديمها يمكن التي الّشكاوى  نوع وما المجتمعّية، الّشكاوى  تقديم آلّية أجله من ُصمَِّّمت

 الّشكاوى  تقديم آلّية تتحّكم  أن يمكن ال الشكاوى،  تقديم  آللية المتوقع المجال عن الّنظر بغّض  .3
 الّشكاوى  أكثرّية  أنّ  الممارسة وتوضح  .المستفيدون  يقّدمها  التي  الّشكاوى  أنواع في المجتمعّية 

مة  يكون  أن  بدّ  ال لذلك،  .االستغالل واالنتهاك الجنسي ب متعّلقة غير  قضايا  حول ستتمحور المقدَّ
 وإحالتها  بالبرامج المرتبطة  نطاق ا األوسع الّشكاوى  لتسجيل وسائل  المجتمعّية لّشكاوى ا   تقديم آللّية
 .المتضّررين الّسكان نظر  في مصداقّيتها فستخسر وإال تها، ابعلمت المعنّيةوالجهات  المؤسسات إلى

 ومتاحة  للتبليغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسي قنوات امنة  12
 الممارسات  أفضل ❖

 لرفع واألمان بالحرّية الّشكاوى  مقّدمو يشعر بحيث المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية إنشاء يجب
ا تقديم آلّية  إلى  الّشكاوى   الّشكاوى  تقديم آلّية  تصميم عناصر  أهمّ  أحد  ويكمن .لمجتمعّيةالّشكاوى 

االستغالل واالنتهاك  ب االّدعاءات المتعّلقة تقديم  من الّشكاوى  مقّدمي تمّكن وسائل إيجاد  في  المجتمعّية
 على وتشجيعهم  الّشكاوى  مقّدمي لتمكين ضرورّية للجميع  والمتاحة اآلمنة التبليغ  قنوات  تعتبر   .الجنسي 

والتبليغتقال  جميع المناسب الّتصميم  وسيعطي .بالعار الوصم  أو الثأر من الخوف بدون  بسرّية، ّدم 
ا متساوية  الّشكاوى  مقّدمي  .والمادّية واالجتماعّية الّثقافّية،  الحواجز  وتخّطي التبليغ في فرص 

 
 المتضّرر  للمجتمع التبليغ قنوات 12.1

 بهدف للتبليغ قنوات عّدة  إنشاء المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية على يتعين شيء، كلّ  وقبل أّوال  
 .الّشكاوى  لتقديم  الخيارات من واسعة بمجموعة المتضّررين الّسّكان تزويد
 لدى بالتنسيق  القائمة الجهة كتبليغ الّدخول،  نقاط  أحد المباشر الّشخصي التبليغ  يكون  أن  يجب  ▪

 النوع على القائم  للعنف مركز في الموّظفين أو  معّينة،  مؤسسة   في المجتمعّية  الّشكاوى  تقديم آلّية
 من الحماية على  المدّربين  المجتمع  قادة/أعضاء أو  طّبي،  مرفق أو  المرأة  مركز/ االجتماعي

 .االستغالل واالنتهاك الجنسي
 بشكل االستغالل و االنتهاك الجنسي حاالت عن التبليغ على قادرين المستفيدون  يكون  أن يجب ▪

 .لالقتراحات صندوق  خالل من مثال   ، المصدر مجهولة شكاوى  تقديم  ذلك  في بما وخّطي،  شفوي 
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 عند(   المعلومات تكنولوجيا استخدام إمكانّية استكشاف  المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية على ▪
 .االلكتروني البريد أو الّساخنة الهاتفّية الخطوط أو القصيرة،  الرسائل خالل من أي ،(توافرها 

 بها تصطدم  التي الحواجز  مبكر وقت في تحّدد أن المجتمعّية الّشكاوى  تقديم ةآليّ  على سيكون  ▪
 :الحواجز هذه عن األمثلة ومن .سبال  لتخّطيها تجد  وأن الّشكاوى، تقديم  عملّية
المادّية  مكتب  الحواجز  إلى  الوصول  من  االشخاص  يُمَنع  أّنهم    المؤسسات:  أو  اإلنسانّية، 

 بسبب االعاقة أو الّظروف ال صعبة؛  غير قادرين على الوصول إليه
 : قد ال يكون تقديم اّلشكاوى مقبوال  في بعض الّثقافات؛ الحواجز الّثقافّية  
 : قد يخشى ا أ لشخاص العقاب او وصمة العار في حال تقّدموا بشكوى؛ الّسالمة الّشخصّية  
بلّتهميشا  تستثنى  قد  الفئات:  االكالشباب    ، عض  حااو  في  اآللّية  من  يجرِّ  مّيين،  لم  ل 

 ذ حاجاتهم بعين االعتبار. تصميمها مع أخ
 

 القنوات تعّدد  أهمّية 12.1.1
 الّشكاوى   تقديم  آلّية نجاح كبيرة  بدرجة يقّوض  قد للجميع ومتاحة آمنة تبليغ قنوات إلى االفتقار إنّ 

 اقبالعو  إزاء   بالّضعف، يشعرون  أو  ضعفاء، الّناجين أنّ  اآللّية إلى الّلجوء عدم فسيعني .المجتمعّية
 نقاط تكن لم   حال في  المتصّور أو/و الفعلي العار وصمة خطر مثل التبليغ،  على المترّتبة  الّسلبّية
المتابعة(  الّدخول و  التبليغ  الثقة  الّصحيح مكانها وفي  سرّية )وسائط  عدم   وقد الموجودة  بالقنوات أو 
  قنوات تؤّدي قد  ذلك، ىلإ باإلضافة .الجدوى  عديمة القنوات  يجعل الذي األمر خدامها،است   يخشون 
 لألذى   أو  العار لوصمة الّناجين  يعّرض قد الذي األمر ّية،ر السّ  المعلومات تسّرب إلى  اآلمنة غير التبليغ

 دراسة عند   .المجتمع نظر في المجتمعّية  الّشكاوى  تقديم آلّية  بمصداقية  المجازفة عن  فضال   جديد،  من
 الهوّية،  ذكر عدم فوائد االعتبار بعين  المؤسسات خذأت أن  يجب  الّشكوى،  دخول  نقاط تصميم خيارات

ا يملكون  ال الذين  لألشخاص والخيارات  والخيارات االنترنت، بخدمة مشتركين ليسوا أو محموال   هاتف 
 خطّية  شكاوى  تقديم إمكانّية اآللّية تقّدم   أن  ويجب  .الكتابة  أو/و القراءة يستطيعون  ال  الذين لألشخاص 

   .الثانية على وسيلة الّشكاوى  مقّدمو يفّضل قد  إذ عينه، الوقت  في وشفوّية
 

 معلومة 
ب ال  الّشكوى:  مقّدم  على  المترّتبة  الالّتكاليف  تقديم  "كلفة"  في  الّنظر  من  هذه  شكوى  ّد  من  والحّد 

 . منذ البدء حتى اإلغالق  الّناجي/مقّدم الشكوى ال ترّتب أّي كلفة على الّتكاليف و 
 

 :للجميع والمتاحة اآلمنة التبليغ اتلقنو  أخرى  رئيسّية عناصر 12.1.2
 حين  في  المثال، سبيل على .الّثقافية الحواجز  على تتغّلب  وأن  ثقافي ا  مناسبة  تكون  أن ينبغي ▪

 الجنسي، االنتهاك أو العنف من الناجين مع اإلناث للتحّدث من موّظفات  بوجود عالمي ا يوصى
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مجتمعنا   النساء تحصل أن خاّص  بشكل روري الّض  فمن أخرى   امرأة  تبليغ فرصة علىفي 
في مجتمعاتنا وال    والّنساء الّرجال بين الجنسي  االنتهاك قضايا مناقشة حيث يشكل    وذلك بشكواها،

 .سيما عندما يتعلق األمر بالعالقة مع المستفيدين 
 وحقوق  وسالمته الّشكوى  مقّدم /الناجي ألمن جوهري  أمر فهذا .بالكامل سّرّية تكون  أن ينبغي ▪

والستمرار القانونّية اإلجراءات في المّتهم  وتعدّ  .المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية فاعلّية الواجبة، 
 .شاهد متوّرط وأيّ  المزعوم،  والمرتكب  الّشكوى، مقّدم/الناجي  حقوق  من حقّ  السرية

الفنية,   على  للتغّلب تصميمها ينبغي ▪ و  اإلجرائية  الحواجز  الفئات    علىبعض  مع  المثال  سبيل 
 .الّشفوي  بالتبليغ  تسمح قنوات وجود من بدّ  ال تهدفة من األميينالمس 

 .المشاورات  أثناء عليها الحصول جرى  التي المجتمع مساهمات إلى تستند أن يجب  ▪
 إلى الوصول كيفّية المجتمعات  تفهم أن  على للحرص وإرشادية  إعالمية حمالت  تدعمها أن  يجب  ▪

 .وجودها ومكان المختلفة التبليغ قنوات
 التي غالب ا القناة هي  الّشكوى  لتقديم المستخدمة القناة أنّ  بما المتبادلة، لالّتصاالت  تصميمها يجب  ▪

 .التعليقات /التعقيبات إلعطاء استعمالها سيجري 
 

إّن التبليغ الّشخصي أو "وجًها لوجه" إلى جهات تنسيق آلّية تقديم الّشكاوى المجتمعّية يجب أن  
بتناول الّشكوى بدقة  يكون قناة متاحة على الّدوام  . فالّتواصل البشري يسمح بتوطيد العالقة ويسمح 

عّدة للّتعامل مع  "المساحات اآلمنة" مست  أكبر بشكل عام. يجب أن تكون مساحات التبليغ الّشخصي أو
. عملًيا، قد يتقّدم  االستغالل و االنتهاك الجنسيمجموعة متنّوعة من المواضيع، باإلضافة إلى قضايا  

الّشكاالمستف  آلّية تقديم  الّتجربة، قبل طرح قضّية بمثل  يدون من  أقّل حساسّية ل"اختبار"  وى بمظالم 
تي ُتبنى من خالل التبليغ الّشخصي قادرة على  . إّن العالقة ال االستغالل و االنتهاك الجنسيحساسّية  

 ركتها مع غرباء. تمكين الناجي مع مرور الوقت من مشاركة انتهاكات قد ال يشعر/تشعر بالراحة لمشا 
 

 مثال 
  .الوقت مع التبليغ  عملّية  يشّجع أن يمكن إليها التوّجه النساء تستطيع آمنة مساحة إنشاء إنّ 

 عينه الوقت  في موجودة وتكون  الّشكاوى  لتناول قنوات دور تؤّدي التي  المرأة،  كمراكز فاألماكن
 اّدعاءات عن للتبليغ بالّراحة تشعروجعلها   المستفيد ثقة بناء قادرة على آمنة، مجتمعّية كمساحات

واالنتهاك بالتمييز ال الموقع هذا اختيار أنّ  كما .الجنسي  االستغالل   الّناجيات بين مباشرة يسمح 
 و  الّنساء اعتادته مسبًقا موجود مبنى أّنه وبما الّصحي، المركز يزورون  الذين اآلخرين واألشخاص

بالّراحة   المتعّلقة الّشخصّية  الّشكاوى  لتلّقي  فاعالً  مكاًنا اآلمنة ةالمساح هذه  تعتبر  .لزيارته شعرن 
  .الجنسي  واالنتهاك  باالستغالل
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 أدوات
التبليغ   ▪ بيانات  في  اّتساق  على  الحوادث  عن  للتبليغ  موّحد  نموذج  استعمال  يساعد  الّشخصي، 

 ( لالستخدام )أنظر النموذج الملحق   الّشكاوى 
ّص باآللية، تسجيل جميع  إلى نموذج التبليغ عن الحوادث الخا  تضمن القوائم المرجعّية، التي تستند  ▪

 المعلومات الضرورية أثناء تناول الّشكاوى.  
 

 لألطفال صديقة المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  آلّية ون تك أن يجب 12.2
 التي  المواقع في  خاّصة لألطفال  بسهولة متاحة  المجتمعّية الّشكاوى  تقديم آلّية تكون  أن  يجب 

 أن المرّجح من ..الجنسي  واالنتهاك لالستغالل التعّرض الّشباب في على خطر هناك  أنّ  فيها يّتضح
أكبر  الّطفل  حماية  مجال  في الخبرة أصحاب الفاعلون  يتمّتع   بالّطفل  الخاّصة للبروتوكوالت  بفهم 

 صياغة  يف إشراكهم ويجب  ، )اإللزامي التبليغ قوانين  مثال  (   األطفال  في يؤّثر الذي  ى المحلّ  وللّتشريع 
 الّشكاوى  مقّدمي مع الّتفاعل حول المجتمعّية الّشكاوى  تقديم  بآلّية الخاّصة اإلجراءات/المبادئ الّتوجيهّية

 .األطفال من

 الموّظفين  تبليغ 13
 مثل بوقوع يشتبه أو جنسي، وانتهاك استغالل حادثة من بّينة على الموّظفين أحد يصبح عندما

 شكاوى  تلّقي عن المسؤول القسم  بتبليغ المؤسسات سياسات لمعظم  اوفق يكون ملزما  فانه الحادثة،  هذه 
 اإلفصاح  الموّظفين  على  عادة الّسياسات هذه وتحظر . مباشرة مؤسسته في الجنسي واالنتهاك االستغالل

 إلى يؤّدي  قد السياسة هذه  خرق  أنّ  على وتنّص  كيان، أو فرد  أليّ  بالقضّية مرتبطة معلومة أيّ  عن
 .المبلِّغ  الموّظف تأديبّية بحقّ  تدابير  اّتخاذ

 

 واضحة  اّتصال معلومات 13.1
ا أنّ  مع  واالنتهاك الجنسي االستغالل عن التبليغ الموّظفين من يطلب  المؤسسات من كبير ا عدد 

 واضحة اآللّيات تلك إلى الوصول طريقة دائم ا   تكون  ال الّداخلّية،  المؤسسة آلّيات خالل من الجنسي
يعتبر لذ .الميدانّيين والموّظفين  المتعاقدين الموّظفين  بخاّصة  ّظفين، مو ال جميع إلى  بالّنسبة    نقص  ا 
 يجب  .الميدان  في مستمّرة  مشكلة الّشكاوى  تلك تقديم  كيفّية عن والتعليمات التبليغ متطّلبات  حول الّتوجيه

بخاّصة  كلّ  يكون  أن  التبليغ إجراء  من  بّينة على الميدانّيين والموّظفين المتعاقدين  الموّظفين  موظف 
 هذه   مثل على يشهد أو جنسي  وانتهاك جنسي  استغالل حادثة بوقوع يعلم عندما الّتباعه المناسب
 ضدّ  أم  ، الموظف  هذا  مع عينها المؤسسة في يعمل زميل ضدّ  هو االّدعاء أكان سواء شخصي ا، الحوادث 
 . أخرى  مؤسسة في موّظف
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 االقتراحات صندوق  – القنوات إحدى إلى نظرة 13.1.1
 الّشكاوى؛  تقديم  آللّيات شائعة ممارسة وهي التبليغ، قنوات إحدى اقتراحات  صناديق إنشاء ليمث

 مقّدم على  كبير ا   اجتماعي ا ضغط ا تضع وال المصدر مجهولة  شكاوى  بتقديم  تسمح  ألّنها مجدية  فهي
 كصناديق "هانع واإلعالن  تصميمها جرى  وإذا  .الشخصي التبليغ إزاء بالّراحة يشعر ال قد الذي الّشكوى 
ا العار وصمة خطر يبقى ،"عاّمة شكاوى   واالنتهاك االستغالل شكاوى  مقّدمي إلى بالّنسبة  منخفض 

 خيار  وجود  بالّتحديد  المشاورات أثناء المستفيدين من  كبير عدد يطلب ذلك،  إلى باإلضافة  .الجنسي 
 يزيد وقد  ،المزايا يفوق  الّصناديق هذه  استعمال من  الناتج  الضرر  أنّ  يبدو  عملي ا، لكن .الّشكاوى  صندوق 

 إذا أو بحذر،   الّشكاوى  استخراج  يجر  لم  فإذا .تقليصها من بدال   بالحماية المتعّلقة المخاطر من الواقع في
ا الّتخطيط  يجر  لم  عملّية غياب إنّ  للخطر.  الّشكاوى  مقّدمي الّصندوق  استعمال يعّرض قد  للموقع،  جّيد 

ا يعني موّجه شخصي حوار  إلى غالب ا تفتقر  االقتراحات صناديق في المقّدمة الّشكاوى  أنّ  أيض 
 كانت  مهما إذ ا  .الّشكوى  إحالة  على قادر ا  ليكون  إليها  المنّسق  يحتاج  التيرورية  الّض   المعلومات 
 عن التبليغ المجتمع يستطيع التي الوحيدة   الوسيلة االقتراحات صناديق تكون  أن يجوز ال الّظروف،
 . لهاالخ من الّشكاوى 

 

 جديدة وتكنولوجيا قنوات 13.1.2
ا تحّدي ا واالنترنت  الهاتف خدمة  إلى االفتقار  يبقى   لكن .الّتشغيل مواقع من  كبير  عدد  في  قائم 

تبليغ إنشاء يجري  الّتكنولوجيا، تتوّفر حيث   المتضّررين  للّسّكان إضافّية خيارات تقّدم  جديدة قنوات 
 التبليغ الّشكاوى من مقّدمي تمكين ميزة  مع عادة  يترافق دة جدي  تقنّيات استعمال إنّ  كما .والمستفيدين 

 للقدرات مبكر ا  تقيما   المجتمعّية تقديم الّشكاوى  آلّية تجري  أن يجب و  .العار وصمة من يققيهم بأسلوب
للجمهور التكنولوجّية مثل    محتملة تبليغ  كقنوات اآلتية الخيارات استعمال إمكانّية تدرس وأن ، المتاحة 

 الّتكنولوجيا تضيف أن يمكن.   اإلنترنت(   -البريد االلكتروني   -خط ساحن    -قصيرة الرسائل ال   –)تلفون  
ا ا بعد   الحاالت، بعض في.  الّدوام على السرية ضمان المهمّ  من لكن الّشكاوى، عن للتبليغ كقناة   مفيد 

 القضّية  تكون  عندما خاّص  بشكل ذلك  وينطبق الفردّية، المحادثات في أكبر  براحة  يشعر األشخاص
   .واالنتهاك الجنسي  االستغالل بحساسّية

 

 تلقي الشكاوى ومراجعتها 14
 ستتلّقى كيف تحّدد بروتوكوالت وضع في مجتمعّية شكاوى  تقديم  آلّية إنشاء مهام  أولى تتلّخص

 إحالتها ثم ومن الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل تحديد ادعاءات  بهدف  وتقّيمها الشكاوى  اآللّية
 المؤسسات ممّثلو ليّتبعها بسيطة خطوات تضع أن    .للمتابعة المختّصة المؤسسة في التحقيق  وحدة  إلى

 لهذه بدّ  وال .الجنسيّ  الجنسّي واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية آلّية  منّسق أو/و  اآللّية في  األعضاء
 :التالي تشمل أن الخطوات
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 الحضور عبر الشكوى  تلّقي عند المستفيدين مع تعاملال توّجه التي األساسّية اإلنسانّية المبادئ  ▪
 .الشخصي 

 .الشكاوى  مقّدمي إلى ُتنقل أن يجب  التي الرسائل  ▪
 و  اإلحالة، لغرض الشكوى  تقييم في ومسؤولّياته المنّسق لدور واضح وصف  ▪
 .الشكاوى  لتقييم  الموحد لإلجراء مخّطط ▪
 

 الشكوى  تلّقي 14.1
 الشكاوى  تقديم  آلّية تتخّطى ال حّتى  واضح  بشكل   تبيانها يجب محدودة  عملّية   الشكاوى  معالجة  تعدّ 
 الحقائق تقصي تحقيقات إجراء إحالتها؛ عوض الشكاوى  عن غّض النظر مثل  (   عملها مجال المجتمعّية

   :التالّية هي بإجرائها اآللّية التي ُتعنى الوحيدة  وإحالتها الشكاوى  تلّقي إجراءات  وإنّ  .)األّدلة جمع أو
 األساسّية؛  الشكوى  تلّقي ▪
 الشكوى  مقّدم  /للضحية الفورّية والمساعدة الحماية حاجات تحديد  ▪
 الشكوى؛  طبيعة تحديد  ▪
 إليها؛  الشكوى  ستحال التي المؤسسة تحديد  ▪
 االدعاء؛  إحالة ▪
 ؛ )الشخصي الحضور عبر الشكوى  ُترفع لم  حال في(  وصلت شكواه  بأنّ  الشكوى  مقّدم  إعالم  ▪
 الضحايا المالئمة حماية خدمات إلى الناجي إحالة ▪
 

 المبادئ -الشكاوى  تلّقي 14.2
 :التالّية األساسّية للمبادئ وفق ا الشكاوى  جميع مراجعة يجب 

 السرّية 14.2.1
 لديه شخص   كلّ  على يجب  ولذلك، .الشكوى  موضوع والشخص  الشكوى  لمقّدم حق   هي السرّية إنّ 

 تضعها بالسرية المتعّلقة الترتيبات  احترام على يوّقع  أن  عن الشكوى  حّساسة معلومات إلى وصول  قدرة 
 المعلومات كشف لعدم    آمن السجالت بشكل   حفظ  ويجب  .الغرض لهذا  المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية
منها   تحذف  أن  فيجب  التتّبع،  ألغراض  المستخدمة المعلومات أّما  .إذن بدون  أو  الخطأ  طريق  عن

 االستغالل شكاوى  في خاّصة أهمّية   السرّية بدأ م ويكتسي .ممكن حدّ   أقصى إلى الحساسة المعلومات
 أعمال إلى الشكوى  مقّدم  األفعال هذه  مثل بوقوع  ادعاء تقديم   يعّرض قد إذ  الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ 
 السلطات  إلى  الشكوى  إحالة  عند  مثلً  ممكًنا،  ية ر السّ  ضمان يكون  ال قد الحاالت،  بعض في  .انتقامّية

 مقّدم تبليغ هي  اإلطار هذا في األفضل الممارسة  وتكون  .اإللزامّية التبليغ قوانين الوطنّية بموجب
. التبليغ حيال مستنيًرا قراًرا يأخذ حّتى بالشكوى، يتعّلق ما في اتخاذها المتّوقع الشكوى باإلجراءات



 
46 

 الوقت  في السرّية لضمان المشارِّكة المؤسسات ستسعى كيف بوضوح تحّدد أن اآللّية إجراءات وعلى  
 .اإللزامّية وإجراءاته التبليغ لقوانين فيه الذي تمتثل

 

 السالمة 14.2.2
 لزم  إذا  أمنّية  خّطة أو  حماية  خّطة تضع وأن  ناج   لكلّ  مخاطر تقييم اآللّية  تجري  أن ضروري ا يعدّ 

 وقت كلّ  في أولوّية   الناجي سالمة تكتسي أن ويجب  .شخص  بكلّ  الخاّصة الحاجات بحسب األمر،
 المخاطر االعتبار  في الشكاوى  تقديم  آليات تأخذ أن  ويجب .ذلك  وبعد والتحقيق ليغالتب  عملّية خالل

 الناجي، نفسه هو يكن لم  إذا الشكوى  ومقّدم  الناجي، فيهم  بمن(   األطراف جميع على المحتملة
 وقد .األذى  من المزيد وقوع  لمنع أساليب تجد وأن ،)المعنية مؤسسات وال الشكوى،   موضوع والشخص

 المستنيرة، الناجي موافقة على الحصول وبعد  االقتضاء عند البدنية الحماية تقديم  التدابير ذهه تتضمن
 .الشكوى  مقّدم  ضدّ  ُتنفذ  قد التي االنتقامّية األفعال إلى استباقي، بشكل   والتطرق،

 
 االجتماعّية و والنفسّية الصحّية الخدمات 14.2.3

ا الناجي لوم  يجب  ال  آلّية على يجب  .الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  لاالستغال أفعال وقوع على أبد 
 سبيل فعلى .القضّية  متابعة عند االجتماعيّ  و النفسيّ  الناجي رفاه  عينيها نصب تبقي أن الشكاوى  تقديم 

 االستغالل من للحماية اآللّية  منّسق يأخذ  أن  يجب  أمنّية،  خّطة أو  حماية خّطة  وضع  عند المثال، 
 بسبب المجتمع في ُينبذوا  قد  األفعال  هذه  من الناجين  أنّ  االعتبار يف  الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ 

 استجابات  على يجب  ولذلك، .السائدة  الثقافية المعتقدات 
 .وكرامته  وحقوقه ورغباته الناجي خيارات  احترام  على تقوم  أن ستّتخذها التي والتدابير مؤسسات ال جميع
 في للمساعدة   االستشارات خدمات أو دعم  مجموعات إلى لينضمّ  الناجي أمام  المجال ُيفتح أن ويجب

 . وغيرها والعار والذنب  الخوف مشاعر مع التعامل
 

 البروتوكوالت -الشكاوى  تلّقي 14.3
 الشخصيّ  الحضور عبر الشكاوى  تلّقي 14.3.1
 الحضور عبر  الشكاوى  تقديم عند  المستفيدين شكاوى  مع للتعامل نموذجّية بروتوكوالت  توجد 
 : ذلك في بما الشخصّي،

   .المستطاع بقدر  الراحة من جوّ  وتأمين باحترام، الشكوى  مقّدم  مع تعاملال ▪
 المؤسسة موّظفي مسؤولّية جهة من السرّية ضمان حدود  وشرح السرّية، مسائل إلى التطّرق  ▪

 الذي األشخاص مع ستشارك المعلومات أنّ  على  مقّدم الشكوى  طمأنة مع الشكاوى، عن بالتبليغ
 .فحسب  معرفتها عليهم
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 حتى للشكوى  واضح   فهم   استشفاف تضمن  التي األسئلة اطرح .األسئلة من الكثير طرح بتجن   ▪
 الشكوى  مقّدم  إعطاء بل التبليغ، استعجال يجب وال .المعنّية المؤسسة في التحقيق وحدة  إلى تحال

 .على توضيحات للحصول السعي قبل  الخاص بأسلوبه الواقعة عن للتعبير الفرصة
 غير الضحية بكارة عن أسئلة  أيّ  تعدّ  المثال، سبيل على .فحسب الصلة ذات  األسئلة طرح يجب  ▪

 .مناقشتها يجب وال صلة ذات 
 يحال الشخصي حتى  الحضور  عبر المقابلة  خالل  في  جّيد  بشكل   المعلومات توّثق  أن  ضمان ▪

 ي تجر  أن  اآللّية جهات تنسيق  على يجب  وال  .التحقيق  ستجري  التي المؤسسة  إلى  فور ا االدعاء
 .األدلة إفساد عبر  بالتحقيق النفسية ويضرّ  الصدمة مفاقمة في يساهم قد ما مقابلة، من أكثر

 .لديه المفّضلة اآللّية مع التواصل طريقة  عن الشكوى  مقّدم اسأل ▪
الترجمة    بما يشمل  أنثى،  موّظفة معهنّ  المقابلة تجري  أن المستحسن من  الناجيات، خّص ي فيما ▪

لغة المستخدمة  الالضحية من الصم أو عبر وسيلة تخاطب تتناسب مع    للغة اإلشارة في حال أن
موّظف  التحّدث خيارهم  عن اسأل الذكور، الناجين يخّص  وفيما .لديها  توفير    موّظفة أو مع  و 

  غة اللمترجم لغة إشارة في حال أن الضحية/الناجي من الصم أو عبر وسيلة تخاطب تتناسب مع  
 .المستخدمة لديه 

   .الغرض لهذا اآللّية  وضعته الذي الشكاوى  تلقي نموذج  باستخدام  للشكوى  مكتوب ا تسجيال   أترك ▪
 

 بالحادثة المتعلق  التقرير نموذج 14.3.2
 المستطاع بقدر  ومفّصلة واضحة تكون  أن  الشكوى  تلّقي خالل  المستخلصة المعلومات على يجب 

 عن كاملة سجالت وجود  ويساعد  .قانونّية إجراءات  أو تدابير تأديبية اتخاذ سياق في تستخدم  قد ألّنها
 من توافر  ما تسجيل  ويجب  .الحادثة  عن متكررة ألسئلة  الشكوى  مقدم  يخضع أال ضمان على الشكوى 

ا  ليس  ذلك أنّ  إدراك  مع المقابلة،  خالل  صلة ذات معلومات  يجب  األدنى،  الحد  وفي  .التحقيق من جزء 
 :تشمل أن األسئلةعلى 
 عند الشهود  هويات وأرقام  ،المعنية/المعنيين لمؤسساتا /األشخاص لكل الصحيحة األسماء ▪

 ممكن ا  كان ذلك إذا  عليه المدعى للجاني وصورة  االقتضاء،
 الشكوى؛  مقّدم ذكرها ما مثل والتواريخ،  ومكانها، الحادثة، وقوع  وقت ▪
 إذا الجسم  ألعضاء مجّسم يشمل بما أخرى،  إصابات أو لالنتهاك واضحة  عالمات أليّ  توصيف ▪

ا كذل كان ا جهة التنسيق  تجري  ال  :مالحظة(   مفيد   تعنى التي هي الصحّية فالعيادة  طبي ا،  فحص 
 ؛ )الفحص بهذا حصريّ  بشكل  

 بالتحديد؛  قاله كما الشكوى، مقّدم  قاله لما دقيق  سرد ▪
 الشكوى؛  لمتلّقي مالحظات أيّ  ▪
 .المقّدمة بالمعلومات علم   على آخر شخص   أيّ  كان إذا  ما ▪
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 المصدر  مجهولة الشكاوى  14.3.3
 الشكاوى  من أقلّ  أهمّية   تحمل أّنها  تلقائي ا يعني ال ذلك  فان المصدر  مجهولة الشكوى  قدمت اذا 

 الهوّية مجهولة الشكاوى  مع التعامل ويجب .األّدلة لتقديم  ويكون حاضر ا هوّيته عن مقّدمها ُيفصح التي
 وحدة إلى عينها بالطريقة  تحال  وأن ،أصحابها المعروف الشكاوى  مع بها يتعاطى التي  عينها بالجّدية
 أو الناجي هوّية تعرف لم  إذا  أصعب تكون  التحقيق  وعملّية اإلحالة ولكن .المعنّية المؤسسة في  التحقيق

المزعوم   من  يكفي ما  على المصدر مجهولة الشكوى  تحتوي  ال  قد الحاالت، أسوء وفي .الجاني 
 .التحقيق  إلى  الشكوى  إلحالة الالزمة ماتالمعلو  تحديد  بالتالي المنّسق  يستطيع فال معلومات،

 الشكاوى  مقّدمي باألطفال خاّصة مشاغل 15
، الشكوى  مقّدم  يكون  عندما  باستخدام  مستنير  قرار   أخذ تخّوله التي المعلومات ُيعطى أن عليه طفل 

 لىع الموافقة تقديم  على الطفل قدرة  وتستند .نفسه عن التعبير تشّجعه على لألطفال، مالئمة تقنيات
الطفل   عمر منها  العوامل،  من مجموعة إلى المعلومات،  هذه مصداقّية استخدام المعلومات ومدى كيفّية

 آلّية على التشغيل، يجب إجراءات وضع وعند .  بحرّية نفسه عن التعبير  على وقدرته نضجه ومستوى 
 يكون  أن  على األطفال،  الشكاوى  مع مقّدمي للتفاعل توجيهّية مبادئ  تضع أن المجتمعّية الشكاوى  تقديم 

 االستغالل من الناجين  األطفال حاجات مع التعامل مدربين على  التفاعل  هذا  عن المسؤولون  األشخاص 
 .األطفال  بحماية المتعلقة الوطنية والسياسات  القوانين بينة من على يكونوا  وأن الجنسيّ 

 

 األهل  إشراك 15.1
 ال أم األولياء  بإعالم القرار  أخذ هي اجين،الن باألطفال المتعّلقة المحّددة، المسائل إحدى  إنّ 
في أفضل تقتضي و .المفتوحة  بالشكوى   أو(   األولياء إعالم عام بشكل   اإلطار هذا الممارسات 

 وفي بعض  ولكن .للطفل  والحماية الدعم تقديم  على  األقدر  ألّنهم  )الطفل  رعاية  على  القائمين/األوصياء
 أحد فيها يكون  التي الحاالت  في مثل   ،األولياء إعالم عدم ىالفضل الطفل مصلحة تقتضي قد الحاالت،

ا  الوالدين  ألعمال عرضة   الطفل يكون  عندما أو  الجنسّي؛ واالنتهاك  االستغالل الجنسيّ  بتسهيل  مشتبه 
 يطلب  عندما أو تقويض رفاهه؛ أو المنزل، من والطرد  والنفسّية،  الجسدّية  اإلساءة ذلك في  بما انتقامّية، 

 .بذويه مصحوب غير الطفل يكون  أو عندما القرار؛ هذا مثل ألخذ مؤّهل وهو األهل إشراك دم ع الطفل 
 الناجين األطفال حاالت في االعتبارات هذه  في بالنظر المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية أن تسمح ويجب

 يمكنه لممثلينا من أي   يحّدد مرجعي إطار وضع مثل  عبر الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من
 .األطفال الناجين حاالت  مع التعامل
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 الشكوى  مقّدم مع المتابعة 16
 ممكن، قدر   وبأكبر الشخصّي، الحضور عبر المقّدمة الشكاوى  جميع ومتابعة تعليقات تقديم  يجب

ا  أخرى  بطرق   وصلت  التي تلك   شكواه  بتلّقي  الشكوى  مقّدم إعالم شيء، كلّ  قبل  و  أوال وهذا يعني  .أيض 
إليها الشكوى  بسماع البسيط  اإلقرار هذا ويعدّ  .بالمتابعة ستحظى ّنهاوبأ  قوّية مساءلة وسيلة والتطّرق 

 بشكل   الردود/ بالتعليقات الشكوى  مقّدم  تزويد يتم  وأّنه ،وافي  بشكل   تعالج الشكوى  أنّ  طالما الثقة تبني
 . مستمرّ 

 

 الموّظفين  تدريب 16.1
 معّمق تدريب   الى كانت، وسيلة أيّ  عبر الشكاوى، يتلّقون  الذين األشخاص كلّ  يخضع أن يجب

 على  التدريب  ذلك ويتضّمن  .مالئم بشكل   الشكاوى  لضمان معالجة  المعارف،  لتجديد  منتظمة وتدريبات 
 في عضو  مؤسسة الحاالت لكلّ  إدارة إجراءات وعلى الناجين،  /الشكاوى  مقّدمي وسالمة السرّية مبادئ
 إحالة من توّقعه يمكن ما حول المعلومات وتوفير  التوّقعات إدارة  من ن الموّظفو  يتمّكن حّتى اآللّية، 

يتدربوا  ويجب .الشكاوى  ا أن   التعامل يتضّمن بما الشخصّي، حضور عبر  الشكاوى  تلّقي على أيض 
 وعلى الشكوى، مقّدم  منها يعاني نفسّية قد ضائقة أيّ  مع التعامل وعلى الشكوى، مقّدم  مع بحساسّية

يعرف   أن  اآللّية في  الشكاوى  سيتلّقى شخص   كلّ  على ويجب .المالئمة الخدمات إلى الشكوى  مقّدم  إحالة
 قضّية أو/و مؤسسة لل إدارّية بمراجعة اآللّية إجراءات تضرّ  ال حّتى الشكوى، مالئم، بشكل   يوّثق، كيف

 ال حّتى بل التحقيق،  سيجرون  ألّنهم  ليس األّدلة، جمع لتدريبات على يخضعوا  أن ويوصى .جنائّية
 األّدلة  عرضة ومدى  التحقيق،  على  األدّلة  تأثير  فهم من خالل  مثال  (   المؤسسة  تحقيقات  في  يتدخلوا

 .)إلخ  إدارّية،  قضّية في قابلة لالستخدام  غير بالتالي تصير وكيف لإلفساد،

 اإلحالة إلجراء  الشكوى  تقييم 17
 الشكوى، لمقّدم التالّية الخطوات تشرحو  الشكوى، المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية تتلّقى أن بعد

 الشكوى  إرسال تضمن أن اآللّية مع التنسيق جهة على الصحّية الفورّية، الخدمات إلى الناجي وتحيل
 الشكاوى  تقديم آلّية منّسق إلى

ممّثلي   مسؤولّية من فليس .لتقييمها الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من للحماية المجتمعّية
الممّثلين   مسؤولّية فتتلّخص .ال أم  صحيحة الشكوى  كانت إذا ما تحديد اآللّية في األعضاء اتالمؤسس

 ومتابعة اإلجراءات باآللية، الخاص الحادثة تقرير  نموذج في وإدخالها الشكوى  مقّدم  من المعلومات بجمع
 إذا ما بدورها لتحّدد  المعنية  المؤسسة في التحقيق  وحدة إلى االدعاء إحالة من المنّسق  تمّكن لضمان

 حّتى  أسئلة ثالثة على  يجيب  أن  المنّسق  على يجب    . تحقيق  أو  محتملة  إدارّية مراجعة إجراء يجب  كان
 :الشكوى  يحيل 
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 محتملة؟ جنسيّ  وانتهاك جنسيّ  استغالل أفعال وقوع الشكوى  تّدعي هل .1
 الشكوى؟ إلحالة كافية معلومات هناك هل .2
 المعنّية؟ المؤسسة هي من .3
 

 الممارسات   أفضل ❖
 وتحديد الشكاوى  لتقييم نالمعيّ  الشخص وبصفته تاّمة،  بسرّية  الشكاوى  جميع تقييم على المنسق 

 واالنتهاك الجنسيّ  باالستغالل متعّلقة غير شكوى  كانت إذا   المعنية المؤسسة إلى  وإحالتها طبيعتها
 . الّسرية على  التزام بالمحافظة توقيع  المنّسق على يجب  فانه الجنسّي،

 

 محتملة؟ جنسيّ  وانتهاك جنسيّ  استغالل أفعال وقوع الشكوى  تّدعي هل 17.1
 ما لتحديد الشكلّية، الناحية من الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل لشكاوى  أّولي تقييم  يجري 

السلوك وإذا نّية بحسن قّدمت  كانت إذا   الجنسيّ  االستغالل تعريف نطاق ضمن يندرج  المزعوم  كان 
آلّية التي الشكاوى  معظم ألنّ  ضروري ا  التقييم هذا  ويعدّ  .جنسيّ ال  واالنتهاك   الشكاوى  تقديم تتلّقاها 

 . بطبيعتها الجنسيّ  واالنتهاك  الجنسيّ  باالستغالل متعّلقة غير  تكون  المجتمعّية
 

 الشكوى؟ إلحالة كافية معلومات هناك هل 17.2
، م (   كاملة شكوى  إلقامة المعلومات من يكفي  ما  هناك  يكن لم إذا   بأيّ  المزعوم  الجاني  ُيحّدد لم ثل 

 المزيد  على الحصول  عن مسؤول   المنّسق يكون  ،)التابعة  المؤسسة قبل من وال  فرديّ  بشكل   ال  طريقة،
 المعنّية، المؤسسةمع   يعمل أن المنّسق  على ويجب .ممكن ا ذلك  كان  إذا الشكوى، إلكمال المعلومات  من
 اآللّية تحجب أن ظرف أيّ  تحت يجب وال .المنقوصة بالشكوى  وعالشر  كيفّية لتحديد معروفة، كانت إذا

 المعنية المؤسسة تكون  عندما و .منها بقرار   الشكوى  ردّ  تقّرر أن أو معروفة  مؤسسة عن المعلومات
 الشكاوى  تقديم آلّية  تجري  وال   .الشكوى  بتلّقي إعالمها المنّسق  على  ُتعرف،  ألن قابلة  أو معروفة

 إالّ  األّدلة، جمع أو الشكوى، لتلّقي الضرورّية تلك غير مقابالت إجراء ذلك في بما قات،التحقي المجتمعّية
 .الشكوى  متابعة على  المساعدة  صريح  بشكل   المؤسسة منها إذا طلبت

 

 المعنّية؟ المؤسسة هي من 17.3
 أوليّ  بشكل   وتكون  بالتحقيق، المعنّية المؤسسة تحديد  المنّسق  على يجب  الشكوى، إحالة بهدف 

 على اإلجابة تكون  قد ولكن .لصالحها  الشكوى  الشخص موضوع أو المزعوم  الجاني يعمل التي المؤسسة
 مشاركة غير وكاالت أو  الباطن،  من ومتعاقدين  شريكة مؤسسات مع   التعامل عند  أصعب السؤال هذا
 دةوح إلى الشكوى  تصل أن  ضمان المنّسق على يجب  هذا،  كلّ   عن النظر بصرف  ولكن .اآللّية في

 بين  االتفاقات بحسب الجنسّي، واالنتهاك االستغالل شكوى  في موضوع  المعنّية المؤسسة  في  التحقيق
 .اإلحالة  لتسهيل اآللّية نطاق  على المبرمة المؤسسات
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 الاّلحقة الخطوات 17.4
 باإلحالة تسمح وافية بمعلومات مقرون  جنسّي،  وانتهاك جنسيّ  استغالل بوقوع ادعاء يصل عندما

إحالة على يجب  المعنّية،  سةالمؤس  إلى  وُيرسل  .التالية المحّددة اإلجراءات بحسب  الشكوى  المنّسق 
التحقيق  إلى  مباشر، بشكل   الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل ادعاءات  كلّ  المنّسق  في وحدة 

تقييم في بما إضافّية، تدابير  لتتخذ الشكوى  موضوع الشخص لديها يعمل التي المؤسسة  سّوغ م ذلك، 
 الداخلّية.  بموجب السياسات وذلك الشكوى، مقدمي /الناجين  إلى تعقيبات وتقديم  والتحقيق، الشكوى، 

 مسألة بخصوصو   الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل بوقوع ادعاء  على تنطوي  ال التي  الشكوى  وُترسل
 الشكاوى  تلّقي تسجيل ةاآلليّ على   ويجب .للمتابعة المعنّية المؤسسة إلى نطاق ا، إنسانّية أوسع مساعدة 
 إنّ   .والرصد المتابعة إلى تحويلها/بهما وإحالتها المتعّلقة غير أو الجنسيّ  واالنتهاك باالستغالل المتعّلقة

 ممكن وقت   أقرب  في  يكون  أن  يجب  المعنية المؤسسة إلى إحالتها قبل  األقصى  الشكوى  معالجة زمن
 إحالتها تتطّلب أن يجب ال الشكوى، تلّقي حين  فمن .لآللّية   المحددة  التشغيل إجراءات في يحّدد وأن

ا .ساعة 72 من أكثر  بالحضور تصلها لم  إذا (   الشكوى  مقّدم إعالم  اآللّية على  كاإلحالة يجب وتمام 
 . ساعة 72 غضون  في معها وبكيفّية التعامل شكواه  بتلّقي  )الشخصي 

 ابعة  واالنتهاك الجنسي للتحقيق والمتاحالة ادعاءات االستغالل  18
 الممارسات  أفضل ❖

 إذ المشتركة، المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية في أساسي ا عنصر ا اإلحالة واالدعاء القوي  نظام  يعدّ 
 التدابير  تّتخذ حّتى اإلنسانّية المؤسسات إلى الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل ادعاءات  تصل يضمن أن
 .الجماعّية تتعّزز المساءلة وأن المالئمة،

 المزعوم الجاني لديها  يعمل التي المؤسسة  إلى  الجنسيّ  واالنتهاك  االستغالل ادعاءات  إحالة  ملّيةع تعدّ 
 إجراءات على االتفاق ويجب  .المجتمعّية الشكاوى  تقديم آلّية أدوار أهمّ  من بين والمتابعة التحقيق إلجراء

 إجراءات في وتحديدها اإلحالة، خالل عملّية التحقيق  تجري  التي  المؤسسةو  اآللّية  بين للتواصل  واضحة 
  المؤسسات و  المتضّرر  المجتمع أمام  للمساءلة خاضعة اآللّية وتكون  للمؤسسة. التابعة المحددة  التشغيل

 المعنية المؤسسة قدرة ويقّوضان اآللّية  فعالّية من  يناالن إدارتها وسوء اإلحاالت نقصان  ألنّ  األعضاء، 
 .موظفيها  تطال التي الجنسيّ  النتهاكاالستغالل وا ادعاءات في التحقيق  على

 

 :إحالة نظام  توافر  عدم حال في
 .الحاالت  عن التبليغ عن  فيمتنعون  النظام، في ثقتهم المتضررون  السكان يفقد ▪
 و  تأديبّية، تدابير تؤخذ  وال عنها اإلبالغ تمّ  التي الحاالت  تعالج ال ▪
 .المتضررين  الّسكان أمام  للمساءلة  المؤسسات تخضع ال ▪
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 المؤسسات ردو  18.1
 أن جدا  الضروري  من مشتركة، مجتمعّية شكاوى  تقديم آلّية إلى باالنضمام  المؤسسة تلتزم  أن قبل

 اآللية، من شكاوى  تصلها عندما التحقيق في والبنية التحتيةالشكاوى،   لمعالجة داخلي نظام  لديها يكون 
 إجراءات  إلى تستند  أن  دون  من تحقيق ا  المؤسسة فإذا أجرت  .المالئمة التأديبية التدابير  اتخاذ  عن  ناهيكم

 القانونّية وفقا لإلجراءات ذلك و للخطر  المزعوم  الجاني وحقوق  المزعوم، الناجي  حقوق  ستعّرض موحدة، 
 ومصداقية الشكوى  أحالت التي اآللّية بمصداقّية الداخلّية للشكاوى  الناجعة غير المعالجة وتضرّ  .القائمة

 تكون  أن األساسيّ  فمن فانه وبالتالي، .لآللّية المجتمع تقّبل من ينال مما األخرى، المشارِّكة  المؤسسات
 .المشتركة المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية إلى قبل انضمامها الشكاوى  تلقي على  داخلية قدرة مؤسسةلل

 وجهواأل وهيكلتها حجمها بحسب وذلك أخرى، إلى مؤسسة  من الشكاوى  إلدارة  الداخلّية اآللّيات وتختلف
   :التالية األساسّية العناصر  اآللّيات تشمل أن  يجب  وبشكل  عام، ولكن، .األخرى  التنظيمّية

 تكون  ،مؤسسات ال معظم وفي .بوضوح الشكوى  إدارة عملّية في المشاركين الموظفين  أدوار  تحديد  ▪
 من حدةالو  إلى  الشكوى  إيصال سبل تختلف قد ولكن وحدة التحقيق، هي القضايا  تعالج التي الهيئة 

 .أخرى  إلى مؤسسة
 التحقيق  في المشاركين  األشخاص وواجبات الشكوى،  تلّقي عند صراحة   المدراء مسؤولّيات  إيضاح ▪

 .الشكاوى  بتلّقي المعنّية اآللّية لدى التنسيق جهات أو/للمدراء و  التوجيه وتوفير الشكاوى،  في
 مع سُتشارك التي المعلومات مثل   يشمل بما الشكاوى، إلدارة  واضحة اتصال بروتوكوالت وضع ▪

موضوع الناجي، أو/و الشكوى  مقّدم  الشكاوى  تقديم آلّية بتنفيذ البدء قبل  .الشكوى  والشخص 
 الشكاوى، تلّقي على المؤسسات بين المشترك للتعاون  واضحة تدابير توضع أن بدّ  ال المجتمعّية، 

الضحايا  إلى الجنسيّ  واالنتهاك سيّ الجن االستغالل ادعاءات وإحالة المساعدة، إلى وإحالة 
 على ويجب .فيه لبس ال بشكل    والبروتوكوالت المسؤولّيات تتضح حّتى وذلك المعنّية، المؤسسات

 وأيّ  الداخلّية المشارِّكة المؤسسات وإجراءات لسياسات مكّملة تكون  أن  المحددة التشغيل إجراءات 
 .الموقع في لضحاياا إحالة سبل تحديد  الى باإلضافة محلّية قوانين تنظيمّية

 

 المنّسق  دور 18.2
 االستغالل من  للحماية اآللّية منّسق يكون  المجتمعّية، الشكاوى  تقديم آلّية إلى  شكوى  ُتقّدم عندما

 استخدام عبر المعنّية للمؤسسة  التابعة التحقيق وحدة  إلى الشكوى  عن إحالة مسؤول   الجنسيّ  واالنتهاك
 تقييم أيّ  المنّسق يجري  ال   .في المالحق (  المرفق الشكاوى  ة إحال نموذج راجع (   الشكوى  إحالة  نموذج
 كانت إذا ما تقييم  في دوره ويتلّخص .المعنّية المؤسسة إلى حصري ا الدور هذا يعود بل -الشكوى  لصّحة

واالنتهاك االستغالل  بوقوع ادعاء على تشتمل الشكوى   المعنّية،  المؤسسة وتحديد الجنسّي،  الجنسّي 
 فانه وإال   المعنّية، المؤسسة  إلى  شكوى  أيّ  عن إحالة يمتنع أن  المنّسق  على  يجب  وال  .ةاإلحال وإجراء
 .اآللّية للخطر  ومصداقّية الشكوى  مقّدم  سالمة يعّرض
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من   18.3 أخرى  أنماط  ظّل  في  الجنسّي  واالنتهاك  االستغالل  وقوع  ادعاءات  معالجة 
 الوقائع:

التي   المؤسسةو  الشكوى  موضوع الشخص أنّ  غير الهوّية، مجهول الشكوى  مقّدم يكون  عندما ▪
 .للمتابعة المعنية  المؤسسة إلى االدعاء يرسل  :معروفانيعمل بها 

 المعنية المؤسسةو  الشكوى  مقّدم  لكنّ  معروف، غير  الشكوى  موضوع الشخص  يكون  عندما ▪
 .للمتابعة المؤسسة االدعاء إلى اآللّية ُترسل :معروفان

 غير المعنية  المؤسسةو  الشكوى  موضوع الشخص أنّ  إال   ، معروف الشكوى  مقّدم يكون  عندما ▪
 للحماية اآللّية لمنّسق بالسماح قرار ا يتخذوا أن اآللّية في أصحاب المصلحة على يجب :معروفين

 مقّدم /الناجي  مع  مقابلة بإجراء ، )مندوب آخر  أو (   الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من
 والحاجة الناجي كأولوّية،  مصلحة مراعاة  مع االدعاء،  حول  ل التفاصي من  المزيد لمعرفة الشكوى 

 من النفسية الصدمة الناجي  يعيش أن دون  للحؤول المقابالت عدد من اإلمكان قدر  الحدّ  إلى
 توضع حتى اآللّية تنفيذ قبل مناقشتها يجب مسألة   الموضوع  هذا  ويعدّ  .األدلة إفساد جديد ودون 

 .المشكلة طرأت  قبل أن  عليها مّتفق  إجراءات 
و  موضوع الشخص وكذلك معروفة، غير  الشكوى  مقّدم  هوّية تكون  عندما ▪  المؤسسةالشكوى 

ليستعلموا  آمن إجراء   على يتفقوا أن  المصلحة أصحاب على يجب :المعنّية  أفراد  من وفّعال 
 .جنسيّ  انتهاك أو استغالل جنسيّ  بوقوع تفيد  "شائعات " أيّ  عن المحلي المجتمع

 
 التي الشكاوى  بإحالة تختّص  إجراءات  تضع أن اآللّية على يجب:  اآللّية  خارج  إلى  ّدعاءات اال إحالة 
 العمل خارج  من موظفين  أو  ، )التنفيذ  شركاء غرار على (   مشارِّكة مؤسسة لدى  تعمل  ال  جهات   تطال

 على تفاق اال تحاول أن لآللّية بدّ  وال .) إلخ  الحكوميين، والموظفين   الشرطة، غرار على(  اإلنسانيّ 
 بعض توّقع مع الحاالت هذه  تطرأ أن قبل التنفيذ موقع في المحتملة  الهيئات جميع مع إحالة إجراءات
 .باآللّية  تلتزم  لم  التي  الهياكل بعض من التعاون  ضدّ  المقاومة
 االعتبار  في األخذ  باآللّية المعنيين  المصلحة أصحاب على يجب  :المصدر مجهولة  شكاوى  مع  التعامل
 الحالة في التأديبّية العملّية أو التحقيق إجراء عند المعنّية المؤسسة ستواجهها التي  القانونّية باتالصعو 

 للحماية اآللّية منّسق  يّتفق  أن بدّ  ال  لذلك، .هوّيته عن  اإلفصاح  الناجي/الشكوى  مقّدم  فيها يرفض التي
 الحالة،  هذه  مع التعامل كيفّية على المشارِّكة  المؤسسات مع الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من

 التي  السرّية حقوق /ورغبات  ، )ذلك ينطبق  حيثما(  اإللزامّية التبليغ  قوانين  بين  توازن   إيجاد  ستتطّلب  ألّنها
 .الناجي /الشكوى  مقّدم  بها يتمّتع
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 أدوات
 يضمّ و  .المؤسسات بين  االدعاءات  إلحالة موّحد  نموذج  عن  عبارة   وهو  :الشكاوى  إحالة  نموذج  ▪

 الشخص عن المتوافرة  والمعلومات المعنّية، المؤسسةو  االدعاء،خلفّية   عن معلومات النموذج هذا
 .( المالحق في النموذج راجع )  الشكوى  موضوع

  وإحالتها  الشكاوى  تلّقي  عملّية  وتشرح  توّجه  خريطة  عن  عبارة وهو : الشكاوى  معالجة مسار مخّطط ▪
 .المالحق(  في النموذج راجع)

 

 الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  باالستغالل المتعّلقة اإلجرامّية لاألفعا 18.4
 إلى القضّية إحالة قرار يعود إجرامّية، أفعاال الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل يشّكل عندما

 ويجب .الداخلّية سياستها وفق وذلك التحقيق، التي تجري  المؤسسة إلى المعنية القانون  إنفاذ سلطات
 على موافقة الحصول  االعتبار  في يأخذ  أن الوطنّية  السلطات إلى  القضّية بإحالة  مؤسسةال قرار على

 تكون  الحاالت،  بعض وفي  ، ولكن .المحلّية  السلطات إقحام في  يرغب ال قد  الذي  الشكوى،  مقّدم  /الناجي
تعمل والدولة المحلّية للحكومة  االنتهاكو  لاالستغال  قضايا تحكم إلزامّية تبليغ  قوانين اآللّية حيث 
 المعلومات وحزم  اآللّية في إجراءات وإدماجها الوطنية القوانين على االطالع مسؤولّية وتقع .الجنسيّ 
 .اآللّية لدى بالتنسيق القائمين عاتق على االقتضاء، حسب الشكاوى، ومقدمي للناجين  المقدمة

 

 تنبيه 
 الجنسيّ  واالنتهاك  االستغالل وشكاوى  جهة، ن م اإللزامّية  الوطنّية  التبليغ  قوانين  بين العالقة تزال ال

إلى التي  المعنيون  المصلحة أصحاب وسيحتاج .البحث إلى  بحاجة   أخرى،  جهة من اآللّية تقّدم 
 وسياسات الوطنية، والقوانين اإلحالة بين بروتوكوالت توازن   إيجاد إلى الحاجة يعوا أن إلى باآللّية
 يقّدم لم ما وظرفّية العملّية مرتجلة هذه وستظلّ  .الناجي/الشكوى   مقّدم ورغبات ، المعنّية الجهات  جميع
 . موحد عالميّ  توجيه

 

 ضمان الية مستدامة  19
 الممارسات  أفضل ❖

  جميع  أساس  مستدامة مجتمعّية شكاوى  تقديم  آلّية على المحافظة كيفّية في النظر  يشّكل أن  يجب 
 اآللّية ستخسر  المسألة، هذه مراعاة  دون  ومن .عليها  ة والمحافظ اآللّية بإنشاء المتعّلقة األساسّية القرارات 

اإليجابيّ   السّكان ثقة من  سينال  ما التمويل،  أو  الموظفين  على  تغييرات  أيّ  تطرأ  عندما  زخمها 
 .وسالمتهم المتضررين
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 االستدامة  عوائق 19.1
 :وهي ّيةالمجتمع الشكاوى  تقديم  آلّية عمل - تعيق التي العراقيل  إلى  الدليل هذا  سياق في أشير 

المحلّي، في كامل بشكل   اآللّية اندماج عدم   تعليقات تقديم  وعدم  ،التبليغ قنوات توفر وعدم المجتمع 
بسبب المدى على اآللّية فشل إلى يؤدي مما منتظم، بشكل   الشكاوى  لمقّدمي  مقّدمي عدول الطويل 

 القائمون  منهم  سّيما وال  ّظفين، المو  دوران يعدّ  هذا، إلى باإلضافة  .استخدامها عن المحتملين  الشكاوى 
التي أكبر  بين من المجتمعّية، الشكاوى  تقديم  آلّية لدى بالتنسيق  زخم  استدامة وجه في تقف العوائق 

 وبسبب .الميدان و مواقع تنفيذ األنشطة والبرامج و تقديم المساعدات وقت األزمات و الطوارئ  في اآللّية
باستمرار،  تواجه اإلنسانّي،  العمل مجال في نالموظفي دوران  من المرتفعة المستويات  مسألة اآللّية، 

االستغالل الحماية على المدربين المؤسسات موظفي مغادرة   والذين  جنسيّ ال  واالنتهاك الجنسيّ  من 
 في خبرتهم  يحملون  فانهم  المدربين، بالتنسيق القائمون  يغادر عندما و .إجراءات اآللّية في خبرة  يحملون 

و الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل  من الحماية مجال  كانوا  التي المؤسسة تبدأ عندها معهم، 
 ويعدّ  . الجنسي  واالنتهاك  الجنسيّ  االستغالل بمسائل  يعنى اآللّية في جديد  ممّثل   مع لديها يعملون 

 الحماية مواضيعب كل مؤسسةل المؤسّسية  المعرفة الى باإلضافة اآللّية لتطّور مضر ا  انعدام االستمرارّية
 .الميدان في الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من
 

 مستدامة حلول   19.2
 اّتباع ألنّ  الدليل، هذا سياق في المذكورة  الممارسات جميع بين مشتركة خاصّية االستدامة تعدّ 
تقديم  جعل على يساعد قد جّيدة  ممارسات    .دامتهااست  تعزيز وعلى فّعالة، االجتماعّية الشكاوى  آلّية 

 لحاجات  المحلّي، واالستجابة المجتمع مع الفاعل  التشاور عبر  االستدامة عقبات معظم تخّطي ويمكن
 ممارسات هناك ولكن،  .بحرّية يستخدموها وأن  اآللّية في  يثقوا  أن  من المستفيدون  يتمّكن  حّتى  المجتمع، 

 مثل تعيين منّسق  الموقع في فّعالة ت خدما تقديم في لتضمن استمرارها اآللّية تستخدمها يمكن أن إضافّية
 راسخة الجنسّي خطوة   واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من للحماية المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آللّية مستقلّ 

 الجنسيّ  االستغالل من الحماية أعمال جميع تنسيق على المنّسق ويعمل .اآللّية استدامة ضمان نحو
 الوصل صلة ويكون  األعضاء،  المؤسسات مع منتظمة اجتماعات دويعق  في الموقع،  الجنسيّ  واالنتهاك

 بشكل   ويحافظ، المعنّية،  الجهات  إلى يحّولها أو ويحيلهاالشكاوى   ويراجع ،والحكومة المؤسسات بين 
 الجنسّي.   واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من الحماية أنشطة  زخم  على عام،

 
 االستغالل  من للحماية  المجتمعّية  الشكاوى  تقديم  آللّية مستقلّ  دراسة المقترح لتعيين منّسق مالحظة:  

 الجنسّي مستقبال.   واالنتهاك الجنسيّ 
  



 
56 

 الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل من الحماية تعميم 19.3
 ممارسة أو استراتيجّية عن عبارة   الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من الحماية إّن تعميم 

 وسياساتها وعملّياتها ثقافة المؤسسة  في الجنسيّ  الجنسّي واالنتهاك تغاللاالس من الحماية بموجبها ُتدمج
المعنيين  أصحاب دعوة  المجتمعّية الشكاوى  تقديم  آلّية على ويجب .وإجراءاتها  إلى باآللّية المصلحة 

 م همؤسسات صعيد على والبرامج اإلدارة  نظم  في الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من الحماية إدماج
 إدماج يجب وبالتالي عّدة،  لقطاعات  شاملة قضّية الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  ويعتبر االستغالل  .ككلّ 

 . اإلنسانّية االستجابة أوجه جميع في منهما الحماية
 :األمثلة  بعض  وتتضّمن 

 عمليات  إلى وأنشطتها الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل  من  الحماية سياسات  تضاف  ▪
 .المنتظمة لميدانّيةا المراجعة

 الجنسيّ  االستغالل من الحماية جهود تدعم أن يمكن موارد  المؤسسة في العليا  اإلدارة تحّدد  ▪
 .الميداني الصعيد  المبذولة على الجنسيّ  واالنتهاك

 االستغالل خطر من يحدّ  بشكل   البرامج البرنامج، ومدراء البرامج إعداد موظفو وينّفذ يصّمم  ▪
ُتظهر ويضمن ،الجنسيّ  واالنتهاك  االستغالل من الحماية  سُتأخذ كيف المشاريع اقتراحات  أن 
 .و برامج و دوائر المؤسسة  تقنيّ  قطاع   كلّ  في ستنّفذ وكيف االعتبار  في الجنسيّ  واالنتهاك

 ومعايير الوظيفية التوصيفات في الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل من الحماية تضمين على ُيعمل ▪
 .لكبار المدراء  سّيما وال الوظائف، تقييم

 

 :إلى  األدنى، بالحدّ  المجتمعّية، الشكاوى  تقديم  آلّية تحتاج: تعرف أن الضروري  من 
 فعاليات وتنظيم  التبليغ،  قنوات  على والمحافظة للتوظيف،  كافية عينّية مساهمات أو /و مالّية  موارد ▪

 ال الموقع في المتواجدون  ت الخدما مقّدمو كان  إذا الضحايا إلى وتقديم المساعدة وتدريب،  توعية
 .الالزمة الخدمات  يقّدمون 

 والطاقة الوقت  وتخصيص  المناسب،  الوقت  في وإحالتها  الشكاوى  لمعالجة كافية بشرّية  موارد ▪
 .التدريبات  في والمشاركة األعضاء التقارير للمؤسسات  تقديم  يشمل بما لآللّية،

 المانحة  الجهات تدّخل 20
 تربط أن هو الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل من للحماية داممست نشاط  تشجيع طرق  إحدى إنّ 
الحماية  االمتثال  بين  المانحة  الجهات   .المشاريع وتمويل الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل من لمتطلبات 
 واالنتهاك االستغالل من االمتثال للحماية على دليل   على  الحصول حالي ا تطلب  المانحة الجهات فبعض

 للحصول  )بها والوفاء الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل من بالحماية متعّلقة التزامات  ضعو  مثال( الجنسّي  
 تثبت التي الطرق  بين من مشتركة مجتمعّية شكاوى  تقديم  آلّية في المشاركة وتعدّ  .مستمرّ  تمويل   على

المؤسسة يشّجع وفي .التزامات   واالنتهاك اللاالستغ من بالحماية بااللتزام  التمويل تقديم  ربط الواقع، 
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و قدرة    الضغوط  لبعض  المانحة  فرض الجهات  خالل من ونتائجها  اآللّية أهداف  تحقيق  على  الجنسيّ 
التوعية   إلى  تهدف  آمنه  برامج و مشاريع  لتصميم  اآلية  في  الشريكة  المؤسسات  و  الحر  والفكر  الثقافة 

 .النتهاك الجنسيين الل وا تجاه الحماية و التقليل من المخاطر المحتملة لالستغ

 تصميم برامج ومشاريع آمنة 21
   ما الذي ينبغي عمله ❖

و  ▪ لالستغالل  المحتملة  المخاطر  والمشاريع   االنتهاكتحديد  البرامج  تقدمها  التي  الجنسيين 
 ومعالجتها. 

تجاه  ▪ والحساسية  بالتوعية  تتعلق  أنشطة  المشروع  خطط  و  تتضمن  من   الحماية  التقليل 
 .  ل واالنتهاك الجنسيين المحتملة لالستغالالمخاطر  

الحماية من االستغالل تشتمل الميزانيات على خطوط تمويل لبناء القدرات واالتصاالت بشأن   ▪
 واالنتهاك الجنسيين.  

 

 كيفية القيام بذلك    ❖
البرنامج   ▪ فيه  سيجري  الذي  السياق  المتعلقة   -تقييم  العامة  والقضايا  المخاطر  تحديد 

. كما ومواقع تنفيذ األنشطة و تقديم الخدمات   في المجتمعاتالجنسيين    االنتهاكباالستغالل و 
ا الرتكابها من قبل   أن المجتمعات التي تتعرض لسوء المعاملة واالستغالل تكون أكثر تعرض 

 الموظفين واألفراد المرتبطين بها.  
االستغالل واالنتهاك الجنسيين حدد كيف يمكن للبرنامج / المشروع أن يؤدي إلى تفاقم خطر   ▪

أال تتلقى مجموعات معينة داخل المجتمع السلع   -ن قبل الموظفين واألفراد المرتبطين به  م
المستفيدين للسكان  كافية  السلع والخدمات غير  تكون  أن  المحتمل  أو    ، والخدمات؟ هل من 

والخدمات سيكونون يتم تسليمها بشكل غير متوقع؟ المستفيدون الذين هم بحاجة ماسة للسلع  
 ستغالل. أكثر عرضة لال

ضمان سالمة جميع المشاركين في   -تصميم برامج / مشاريع لمعالجة أي مخاطر محددة   ▪
على   والتدريب  والتوعية  الوقاية  تكاليف  تشمل  ؛  والخدمات  السلع  االستغالل تسليم  خطر 

 واالستجابة في ميزانيات البرامج / المشاريع.واالنتهاك الجنسيين 
في أنشطة البرنامج   ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيين الحمايج التوعية واالتصال بشأن  دم ▪

 المشروع.  /
اطرح أسئلة   -ما إذا كان البرنامج / المشروع آمن ا    ،مع المجتمعات التي تعمل معها  ،راقب  ▪

السلع والخدمات إذا كان الضرر أو اإلساءة قد نشأ بسبب تسليم  إذا   ،محددة حول ما    وما 
 في المستقبل.  الضررالذي قد يساعد في منع هذا  وما ، كان قد تم اإلبالغ عن ذلك
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من واقع االستغالل واالنتهاك  أي برنامج / مشروع يشكل خطرا    ، أو إعادة تصميم   ، تكييف  ▪
 من قبل الموظفين أو األفراد المرتبطين به.  الجنسيين 

الق ▪ والوطنية  المحلية  الطفل  حماية  آليات  وتوثيق  الصلة تحديد  ذات  الدعم  وخدمات  ائمة 
 حالة. لإل

 السلوك الموحدة مدّونات قواعد   22
 أو اإلنسانّية المساعدة تقّدم  التي  -الثقافة والفكر الحر   ةجمعيبما فيها    – المؤسسات  معظم  لدى 

 من كجزء   لها الموظفين االمتثال على يجب  مؤّسساتية سلوك  قواعد مدّونة حالي ا التنمية مجال في تعمل
 المتضّمنة  الجنسيّ  واالنتهاك  االستغالل من بالحماية المتعّلقة  األحكام معظم  ستندوت .التعاقدّية التزاماتهم 

 من سّيما وال تباينات،  هناك  تزال  ال  المدّونات،  شيوع هذه من الرغم وعلى .السلوك قواعد  في مدّونات
ا تشّكل التي األفعال تحديد  حيث   تقديم  آلّية لتنفيذ   الجماعّية الجهود  تعرقل أن شأنها من محظورا  سلوك 

 .الجنسيّ  واالنتهاك االستغالل من للحماية مجتمعّية شكاوى 
 

 :المجتمعّية الشكاوى  تقديم بآلّية متعّلقة عّدة أهداًفا  تحّقق أن السلوك قواعد  لمدّونة ويمكن 
 .معها التماهي يمكنهم  القيم  من مشتركة ومجموعة الموظفون  ليّتبعه مشترك عمل   إطار تقّدم ▪

 نفس في  و  للمساءلة نمعيّ  موقع في الموظفين  من  عدد  أكبر إخضاع على مراأل هذا  ويساعد 
 .على المساعدة  يحصلون  الذين  المستفيدين موّحدة معايير مجموعة إبراز  الوقت 

 .أفضل  بشكل   االتجاهات وتعّقب الحاالت  رصد موّحدة سلوك  قواعد  مدّونة وجود يسّهل ▪
 فيها، المؤسسات ال،  أو تحّقق، التي  السلوكيات  تحديد  على  الموّحدة السلوك قواعد مدّونات  تساعد  ▪

 التدابير تختلف حين في و .جنسيين  وانتهاك ا استغالل   تعتبر  التي األفعال توحيد خالل من وذلك
 المؤسسات استجابة  اّتساق من عليها مّتفق معايير وضع يزيد أخرى، إلى مؤسسة من التأديبّية

 المؤسسة لموضوعّية المتضررين والّسكان الموظفين  دراكإ من بالتالي ويرفع ،المسألة لهذه 
 .الخدمات  تقديم واستقاللية

 إذكاء الوعي بشأن الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي   23
 تدريب وبناء قدرات الموظفين   23.1

 

 أفضل الممارسات  ❖
جميع   والشركاءعية  جملدى    الموظفينعلى  الحر  والفكر  تلقي  العاملي  الثقافة  المستفيدين  مع  ن 

تدريبات منتظمة وشاملة في شؤون الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي وأيضا  اإلجراءات  
خطوة قوية نحو تغيير السلوك  ك  الجنسي  والسياسات المتعلقة بالحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك

 فاعلة. واستراتيجية وقاية 
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 رف من الضروري أن تع  

أ الموظفين  يجب  جميع  يعطى  الميدانية    -ن  المناصب  في  األشخاص  تعليمات    -خصوصا  
واضحة لمن عليهم إبالغ االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي في مؤسساتهم، ويتضمن ذلك معلومات  

 اتصال محّدثة. وتعتبر وسيلة اإلبالغ غير فعالة إذا لم يعرف الموظف كيفية الوصول اليها. 
حماية  لل  اك الجنسي أحد الوظائف األساسيةؤون الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهتمثل التوعية بش

الجنسيين واالستغالل  اإلساءة  أدوارهم    -  من  على  الموظفين  تدريب  إن  المجتمعية.  الشكاوى  آلية 
على   واألثر  الجنسيين  واالستغالل  اإلساءة  من  بالحماية  المتعلقة  آليومسؤولياتهم  وعمليات  ة  الناجين 

المجتمعية وإجراءات اإلبالغ الخاصة ب المشاركة تساهم جميعها في تحقيق الهدف    المؤسسات الشكاوى 
الشامل المتمثل في حماية المستفيدين من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي. وبالتوازي ينبغي عقد  

مجال   في  والعاملين  بأسره  المحلي  للمجتمع  التوعية  و أنشطة  المعونة  و المس تقديم  السكان  تفيدين 
السبب   أن  بيد  الجنسي.  واالنتهاك  الجنسي  لالستغالل  شاملة  استجابة  تطوير  أجل  من  المتضررين 
معاملة  إساءة  يختارون  الموظفين  بعض  أن  هو  الجنسي  واالنتهاك  الجنسي  لالستغالل  الجذري 

الوعي   لزيادة  الرئيسي  الهدف  يكون  أن  يجب  لذا  الموظفيينلالمستفيدين،  منهجية  باعتبا  دى  ذلك  ر 
إطالع   إلى  فقط  ليس  تهدف  التي  الوقاية  عمليات  في  االنخراط  المجتمعية  الشكاوى  آلية  على  وقائية. 
الموظفين عن السلوكيات المحظورة وشؤون الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي، بل أيضا   

ن الغرض من أي تدريب للموظفين  لسلوك. ينبغي أن يكو اعالمهم بالنشاطات التي تستدعي تغييرا  في ا
من   المحتملين  المسيئين  ردع  وتحديدا   اإلساءة،  امكانية حصول  قبول  ثقافة  على  القضاء    االنتهاكهو 

    على األشخاص الذين يجب أن يكونوا محل حماية بمقتضى الوظائف المسنودة اليهم.
 

 التدريب لكافة الموظفين   23.1.1
 بناء القدرات  ❖

ترك  تهدف  التي  من  التدريبات  الحماية  في  استثماراتهم  بناء  الى  الموظفين  قدرات  بناء  على  ز 
لالستغالل    ون محتمل  ون فاعل آلية الشكاوى المجتمعية. ويعتبر الموظفون  اإلساءة واالستغالل الجنسيين و 

بسبب   بالمشتكين  خاصة  إبالغ  وقنوات  محتملين  داعمين  أيضا   ويعتبرون  الجنسي،  واالنتهاك  الجنسي 
وعالق  تديره  تفاعلهم  الذي  الموظفين  تدريب  من  األكبر  الجزء  يركز  حين  في  المتأثرة.  بالمجتمعات  تهم 

 على القواعد وااللتزامات المتعلقة بمنع التجاوزات.  المؤسسة
 ، على جميع الموظفين التدّرب على ما يلي: كحد أدنى ❖

 تها القائم لمناهض  والمحلي ماهية اإلساءة واالستغالل الجنسيين وااللتزام الدولي ▪
 دور األفراد ومسؤولياتهم في الحماية من اإلساءة واالستغالل الجنسيين  ▪
 وآلية الشكاوى المجتمعية  المؤسسات اإلبالغ عن االحاالت واجراءات االحالة داخل   ▪
 وفي كافة الظروف   السلوك المناسب لموظفي المساعدة االنسانية ▪
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 اعدةمراقبة المستقديم الحماية والمساعدة و احتياجات الناجين و  ▪
 

 من الضروري أن تعرف  
الرتكابهم   الموظفين  بحق  يتخذ  تأديبي  إجراء  أي  السلوك:  مدونة  خرق  على  المترتبة  اآلثار 

الجنسي   واالنتهاك  الجنسي  خرق  ماالستغالل  هو  الجنسي  واالنتهاك  االستغالل  أن  حقيقة  إلى  ستند 
ونة  مد  الشريكة في اآللية  سساتالمؤ أن تكون لدى    . لذلك يجبالمؤسسةلمدونة قواعد السلوك الخاصة ب

سلوك قوية تشمل االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي بصراحة، وتقوم بتنفيذ هذه القوانين عند خرقها.  
ان اتخاذ هذه الخطوات يحول المدونة إلى استراتيجية رادعة ووقائية قوية، وينبغي أن تدعو آلية الشكاوى  

 ة الخاصة بها. متسقة في تطبيقها للمدون ت المؤسساالمجتمعية إلى ضرورة أ ن تكون 
 
 التوظيف   عند التدريب  23.1.2

الجنسيين   واالستغالل  اإلساءة  من  الحماية  على  مستمرا   تدريبا   الموظفين  جميع  يتلقى  أن  ينبغي 
، ولكن ينبغي إجراء أول تدريب عند التوقيع على مدونة قواعد السلوك قبل بدء العمل.  عملهمطوال فترة  

شأ من  بشكل  وسيكون  تدريب  اقرار  الجنسيين  ن  واالستغالل  اإلساءة  من  الحماية  أهمية  تعزيز  فوري 
وضمان أن يعرفوا كيفية التعامل مع حوادث االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي من بداية توظيفهم.  

رد  كما أن الجمع بين التدريب والتوقيع على مدونة السلوك هو أكثر نفعا من حيث تذكر التراتيب من مج
الحم يتضمن  اإلساءة توقيع  من  الموظفون    اية  يقوم  ال  ما  غالبا   اذ  الجنسيين،  و/أو    بقراءة واالستغالل 

األولي التدريب  هذا  اجراء  في  التحدي  ويتمثل  الدقيقة.  األحكام  يوم–  تذكر  نصف  للموظفين    -لمدة 
الل  من اإلساءة واالستغ  وضمان أن يكون التدريب شامال  وأن يشمل المسائل المحددة المتعلقة بالحماية

في   العملالجنسيين  مع  نطاق  االستراتيجيات  تضع  أن  المجتمعية  الشكاوى  آلية  على  ينبغي  كما   .
المشاركة لضمان فهم الموظفين القادمين الى الميدان التزامات مناهضة االستغالل الجنسي    المؤسسات

 واالنتهاك الجنسي قبل بدء العمل.
 

 وى المجتمعيةيق آلية تقديم الشكابناء قدرات القائمين بتنس 23.2
األعضاء على المشاركة  المؤسسات ستؤدي التدريبات المنظمة تنظيما  جيدا  إلى بناء قدرات ممثلي 

في إدارة آلية تقديم الشكاوى المجتمعية، عن طريق غرس المهارات التقنية الالزمة للتنفيذ والرصد. و إذا  
يق يعني زيادة قدرة مسؤولي التنسيق التابعة  رات القائمين بالتنس ما تم تطبيقها بشكل مناسب، فإن بناء قد 

الشكاوى   تقديم  آلية  على  المحلي  المجتمع  أعضاء  وتدريب  تعبئة  على  المجتمعية  الشكاوى  آللية 
المتضررين السكان  شعور  من  يزيد  أن  يمكن  الذي  األمر  المستفيدين  المجتمعية،  و    و  العملية  بتمّلك 

 استخدامها بكفاءة. 
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 التنفيذ دريب شركاء ت 23.3
الجنسي وتظل   الجنسي واالنتهاك  انتهاكات االستغالل  التي تحدث بها  السائدة  إن إحدى الطرق 

المتعاقدين الذين قد    مزودي الخدمة/غير خاضعة للمساءلة هي األفعال التي يقوم بها الشركاء أو العمال
مدونة سلوك خاصة  الصغيرة  ات  بعض المؤسسال يكون لهم التزامات خاصة بهم. و قد ال يكون لدى  

بها تتعلق بالحماية من واالستغالل و االنتهاك الجنسيين بشكل ال يتيح أي وسيلة للتأديب في مواجهة 
التي تعمل مع الشركاء لها   المؤسساتفإن جميع    ،حوادث االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي. ولذلك
اك الجنسيين في عقود الشراكة الخاصة  ل و االنتهمصلحة ومسؤولية إلدراج بنود الحماية من االستغال

مع   المتعاقدين  العاملين  لدى  يكون  أن  يجب  وبالمثل،  المتدربين    -  المؤسسات بها.  ذلك  في  بما 
ا شرط خاص بالحماية من االستغالل و اال   -والمتطوعين   ( كما ينبغي  نتهاك الجنسيين في عقودهم أيض 

لتشمل الشركاء والعمال المتعاقدين من أجل    ريكةالش  لمؤسسات ا  توسيع أنشطة التوعية الخاصة بموظفي
   .زيادة معرفتهم وقدرتهم على منع ومعالجة مشكلة االستغالل واالنتهاك الجنسي

 

 التدريب االستقصائي 23.4
يجب تدريب أي فرد أو هيئة مكلفة بالتحقيق في االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي على كل  

ا في قضايا االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي. لن تحتاج  من المعايير الدولية لجم ع األدلة وتحديد 
حيث   للمحققين،  بها  خاص  تدريب  إجراء  إلى  المجتمعية  الشكاوى  تقديم  آليات  من  غالبية  العديد  إن 

. ومع ذلك، عندما تلعب آلية تقديم  من خالل الموارد البشرية فقطاإلنسانية تجري تحقيقات    المؤسسات
يجب تدريب أي    وى المجتمعية دور ا في التحقيق في حوادث االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسيالشكا

 محققين في المجاالت التالية: 
 مقابلة الناجين من سوء المعاملة ▪
 ئ السرية والسالمةمباد ▪
 البنية األساسية لعملية اإلحالة الخاصة بآلية الشكاوى المجتمعية ▪
 األطر الزمنية للتحقيق  ▪
 اإلثبات   أعباء ▪

ضمان الموظفين والمتطوعين والمساعدين الفهم والعمل على متطلبات الحماية من   24
 االستغالل واالنتهاك الجنسيين   

 ما الذي يجب عمله  ❖
أو ما    ، والمتطوعين واألفراد المرتبطين به على مدونة سلوك المؤسسةيوقع جميع الموظفين   ▪

 نسيين. والتي تتضمن االستغالل واالنتهاك الج ،يعادلها
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تدريب ا   ▪ االقتضاء(  و)عند  التعريفي  التدريب  والمنتسبين  والمتطوعين  الموظفين  جميع  يتلقى 
 تنشيطي ا سنوي ا على االستغالل واالنتهاك الجنسيين    

سوء السلوك    /االستغالل واالنتهاك الجنسيين    قضايا  يدرك الموظفون التزامهم باإلبالغ عن ▪
م للحماية  سياسة  هناك  أن  االنت ويدركون  عن ن  المبلغين  سياسة  تسمى  ما  )غالب ا  قام 

 المخالفات(.  
)أو ما شابه(   ▪ التدريبات  السلوك والمشاركة في  بمدونة  اإلشراف وتقييم األداء يشمل االلتزام 

 التي تشمل االستغالل واالنتهاك الجنسيين. 
 كيفية القيام بذلك  ❖

التوقيع على نسخة من مدونة م  يجب على جميع الموظفين والمتطوعين واألفراد المرتبطين به ▪
قواعد سلوك المؤسسة )أو ما يعادلها( عند االنضمام إلى المؤسسة. يمكن إرفاق هذا بعقدهم.  

ال تزال مدونة قواعد السلوك تنطبق حتى على الموظفين الذين   ،كسياسة تنظيمية  ،الحظ أنه
 لم يوقعوا عليها ألي سبب من األسباب.  

المقاولي ▪ إطالع  أيضا  على  ن  ينبغي  بالمؤسسة  المرتبطين  الموظفين  من  وغيرهم  والموردين 
متطلبا بتنفيذ  الخاص  الفصل  انظر  السلوك.  قواعد  الجنسيين مدونة  واالنتهاك  االستغالل  ت 

 مع الشركاء والموردين والمقاولين. 
االستغال ▪ حيث  من  التزاماتهم  على  الموظفين  إطالع  الجنسيين  يجب  واالنتهاك  عند  ل 

يجب أن تكون   -ؤسسة. ال يكفي مجرد التوقيع على مدونة قواعد السلوك  لماالنضمام إلى ا 
 على علم بمحتوياتها. يجب أن تشمل التوجيهات: 

 ما هو متوقع منهم من حيث سلوكهم.  ✓
 ما هي اآلثار المترتبة على انتهاك مدونة قواعد السلوك.  ✓
 الجنسيين.  اك كيفية اإلبالغ عن أي مخاوف قد تكون لديهم بشأن االستغالل واالنته ✓

، مع ى االستغالل واالنتهاك الجنسيينيجب إجراء تدريب لتجديد المعلومات بشكل منتظم عل ▪
 تغطية النقاط المذكورة أعاله. 

أن  ▪ يمكن  السلوك.  قواعد  بمدونة  الموظفين  لتذكير  الوعي  زيادة  مواد  استخدام  ا  أيض  يمكن 
 وزيعها على الموظفين. وتتكون هذه على شكل ملصقات أو منشورات معروضة في المكتب 

وقتا مخصصا   ،وما إلى ذلك  ،والتقييم السنوي  ،يمكن أن تتضمن إجراءات مثل مراجعة األداء  ▪
 عن االلتزام بمدونة السلوك والمشاركة في التدريب.  

تج ▪ ومسؤوليتهم  دورهم  ينفذون  كانوا  إذا  ما  بشأن  الموظفين  أداء  إدارة  االستغالل ينبغي  اه 
   .بشكل فعال الجنسيين واالنتهاك  

 -الجنسيين    االنتهاكبيئة للمساعدة في منع االستغالل و خلق  يقوم المدراء و اإلدارة العليا ب  ▪
وإبالغ الموظفين أنهم سيأخذون أي   ،على سبيل المثال ضمان إجراء االستقراءات والتدريب 
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الجد  محمل  على  مخاوف  أو  ال  ،شكوى  واالنتهاك  االستغالل  يصدر  أي  جنسيين ومتابعة 
 شكل مناسب ووفق ا إلجراءات المؤسسة. ب
 

 مالحظات: 
ولكن تسعى إلى مراجعة البيئة    ، كن على علم بأن انعدام الشكاوى / التقارير ال يعني عدم وجود حاالت 

 . البالغات /لتقديم الشكاوى / التقارير التمكينية

دين  مع الشركاء والمور   الحماية من  االستغالل واالنتهاك الجنسيينتنفيذ متطلبات   25
 والمقاولين

 ما الذي يجب أن يتم تنفيذه  ❖
يتم تقييم الشركاء والموردين والمقاولين على اتصالهم بالمستفيدين وقدرتهم على تنفيذ تدابير  ▪

 . الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
المتعلقة   ▪ البنود  الجنسيين  يتم تضمين  واالنتهاك  االستغالل  اتفاقيات  بالحماية من  في جميع 

 عقود.  ال
على   ▪ التدريب  تقديم  الجنسيينيتم  واالنتهاك  االستغالل  من  والموردين    الحماية  للشركاء 

 والمقاولين  
الجنسيين تدابير   ▪ واالنتهاك  االستغالل  واالنتهاك ويتم رصد حاالت    ،الحماية من  االستغالل 

 الشريكة والموردين والمقاولين.   لمؤسساتافي   ،الجنسيين 
 كيفية القيام بذلك   ❖

 يم جميع الشركاء والموردين والمقاولين قبل الموافقة على ترتيبات التعاقد: تقي  .1
ستعمل ✓ المقاول  هل  المورد/  الخدمة/  مع    المؤسسة/الشركة/مزود  مباشر  بشكل 

 المستفيدين؟  
على   ✓ يقدمونها  التي  الخدمات  ستجعلهم  اإلجابة  هل  كانت  )إذا  المستفيدين؟  مع  اتصال 

الحماية من االستغالل واالنتهاك  أو المقاول إلى سياسة    سيحتاج الشريك أو المورد  ،بنعم
 بالمؤسسة. وقواعد السلوك الخاصة   ةوقواعد السلوك أو التوقيع على سياس  الجنسيين

تدابير   ✓ حالة  الجنسيين ما  واالنتهاك  االستغالل  من  كة/مزود  سة/الشر المؤس  الحماية 
 ؟الخدمة/ المورد/ المقاول

 وقواعد السلوك؟  ستغالل واالنتهاك الجنسيين الحماية من االهل لديهم سياسة   ✓
والتزامات   .2 متطلبات  تتضمن  التي  الشركات   / للمنظمات  عقود  االستغالل وضع  من  الحماية 

لتلبية  المورد/ المقاول  المؤسسة/الشركة/مزود الخدمة/  )إذا لزم األمر( لدعم    واالنتهاك الجنسيين 
 المتطلبات. 
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موظفي   .3 أن  من  الشركا  المؤسساتتأكد  على  /  يوقعون  المستفيدين  مع  مباشرة  تعمل  التي  ت 
السلوك  قواعد  الخاصة    ،مدونة  تلك  أو  بك  الخاصة  الخدمة/  سواء  المؤسسة/الشركة/مزود  ب 

 )إذا كانت ذات معيار مقبول(. المورد/ المقاول 
أفضل   .4 بشأن  قرار  لتدريب  اتخاذ  المقاول  نهج  المورد/  الخدمة/  على  المؤسسة/الشركة/مزود 

 استنادا  إلى السياق والموارد المتاحة.   ، ن االستغالل واالنتهاك الجنسيينالحماية م
موظفي   .5 بإشراك  المقاول  قم  المورد/  الخدمة/  التدريبية  المؤسسة/الشركة/مزود  األحداث  في 

 األنشطة مباشرة أو لديهم اتصال كبير مع المستفيدين. للموظفين إذا كانوا ينفذون 
على كيفية تبادل المعلومات حول  ود الخدمة/ المورد/ المقاول  المؤسسة/الشركة/مز االتفاق مع   .6

 . يجب أن يشمل ذلك: الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
ليتم تضمينها في   واالنتهاك الجنسيينحول الحماية من االستغالل  التقدم في تنفيذ تدابير   ✓

 قتضاء(.  التقارير عن التقدم المحرز في المشروعات أو الخدمات )عند اال
المؤسسة/الشركة/مزود الخدمة/  يجب اإلبالغ عن المخاوف أو الحاالت التي تنشأ بشأن   ✓

 إلى مؤسستك. المورد/ المقاول 
 

أو توفير    ،لتعاقد معها لتقديم البرامج والمشاريعالتي يتم ا   المؤسسات ُيعرف الشركاء عادًة على أنهم  
مؤسسات أو شركات تم التعاقد معها لتوفير السلع  التمويل. يتم تعريف الموردين بشكل عام على أنهم  

بما في ذلك تقديم البرامج والمشاريع.    ،والمعدات واللوازم األخرى التي تستخدمها المؤسسة بشكل عام 
بشكل   المقاولين  تعريف  التعايتم  تم  شركات  أو  مؤسسات  أنهم  على  خدمات  عام  لتقديم  معها  قد 

   . محددة

 أثرةالمجموعات المتو المستفيدون  26
 االستغالل من الحماية المتضرر حول/المتأثر  المجتمعالمستفيدين و   لدى الوعي مستوى  رفع يعد

ا واالنتهاك الجنسيين  في جميع المجتمعات إخبار فيجب .المجتمعية الشكاوى  آلية أنشطة من أساسي ا جزء 
البرامجمواقع   االستغاللماه حول المساعدات  اإلنسانية المؤسسات  فيها تقدم التي تنفيذ   الجنسي ية 

 االستغالل من الحماية  وجود  حالة في و  .مكافحته  في المجتمعية الشكاوى  آلية ودور الجنسي واالنتهاك
 المستفيدين تثقيف  مسؤولية األعضاء المؤسسات تتحمل المجتمعية، آلية الشكاوى – الجنسيين  االنتهاك و

و م بالحماية المتعلقة حقوقهم بشأن المضيفة والمجتمعات  االستغالل   وكيفية ، الجنسيين  االنتهاك ن 
 أعضاء تمكين يتم  لن فانه التوعية، برامج غياب  وفي. المتاحة الدعم  ومصادر اإلساءات، عن اإلبالغ

 .المشروطة  غيروتلقي الخدمات , اإلنسانية المساعدة في حقهم  المحلي لتأكيد  المجتمع
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 واالنتهاك الجنسي االستغالل معايير إلى واضح  بشكل المستفيدين  توجيه اإلعالمية للحمالت وينبغي
 إلى  المحتملين الشكاوى  أصحاب  يحتاج  المثال، سبيل  وعلى .الشكاوى المجتمعية تقديم  وآلية الجنسي

 يشمل الجنسي  واالنتهاك باالستغالل الجنسي  يتصل  فيما "اإلنساني المجال في العامل" تعريف  أن معرفة
 ذلك في بما ،المؤسسة تلك بأنشطة للقيام اإلنسانية المؤسسات  معهم  تتعامل الذين العمال جميع

 إلى المجال اإلنساني  في  العاملين  تعريف فهم سوء  يؤدي  أن  ويمكن   .المحليين  المتطوعين والمقاولين 
 االستغالل تعريف تحت  تندرج شكواه   كانت إذا عما التساؤل  إلى المستفيد  يضطر عندما اإلبالغ  عدم

 .الجنسي واالنتهاك الجنسي
 

 أفضل الممارسات  ❖
إن التوعية الفعالة لجميع أفراد المجتمع هي استراتيجية رئيسية لتمكين األفراد من تقليل مخاطر  

والتقليل من اآلثار الضارة عندما يحدث االستغالل الجنسي    ، مجتمعهم االستغالل واالنتهاك الجنسي في  
 واالنتهاك الجنسي. 

 

 : يحق للمستفيدين معرفة ، كحد أدنى ❖
الغير حكومية العاملة  المؤسسات كة و يتعريف االستغالل واالنتهاك الجنسي وفقا للمؤسسات الشر  ▪

اإلغاثة   مجال  مع  و في  تتسق  والتي  األهلي  المتعلقةالعمل  االنتهاك    المعايير  و  باالستغالل 
 الجنسي. 

 معايير السلوك للعاملين في المجال اإلنساني.  ▪
اإلن ▪ المساعدة  في  الحق  لهم  يكون  واالنتهاك  أن  الجنسي  لالستغالل  التعرض  دون  سانية 

 الجنسي؛ 
 سي؛ مكان اإلبالغ عن حوادث االستغالل الجنسي واالنتهاك الجن  ▪
 الخدمات المتاحة وكيفية الوصول إليها؛  ▪
ما الذي يمكن توقعه بعد تقديم شكوى، بما في ذلك اإلحاالت المحتملة واإلطار الزمني واألدوار   ▪

 لى الجهات الفاعلة المعنية؛ والمسؤوليات وأي قيود ع 
و  ▪ المجتمعية  الشكاوى  آلية  ستتخذها  التي  وال   المؤسسة الخطوات  السالمة  لضمان    سريةالمعنية 

 . والشفافية ونقاط الوصول 
 

 معلومة 
االنتقام، بما في   الجنسي واالنتهاك الجنسي خوفا من  باإلبالغ عن االستغالل  الناس  ال يقوم بعض 

الماد المساعدات  فقدان  بما  ذلك  على علم  الجميع  أن  من  تأكد  إليها.  الحاجة  أمس  في  هم  التي  ية 
تتأثر بشكواهم. يجب أن تعلن المراسلة العامة أن الخدمات  يحق لهم الحصول عليه وأن حقوقهم لن  

 مجانية وال يتوقع من المستفيدين تقديم أي شيء في المقابل.
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 أنواع أنشطة التوعية 27
وعة واسعة من األشكال، وينبغي أن تأخذ في عين االعتبار  يمكن أن تأخذ أنشطة التوعية مجم

مدخالت المجتمع في أكثر المنتديات ووسائل اإلعالم فعالية الستخدامها في توصيل رسائل الحماية من  
أقصى قدر م المنهجيات لضمان  باستخدام مجموعة من  الجنسيين. ويوصى  مكن االستغالل واالنتهاك 

. ويمكن أن تشمل األساليب أحداث ا واسعة النطاق ومنتديات نقاش أصغر  من التغطية واستيعاب لمجتمع 
الجنس وتشجع   المجتمع،  اومفّصلة حسب  لقادة  المدربين  تدريب  التفاعلية. ويمكن أن تشمل  لمحادثات 

الرسائل من الموظفين   حيث أن القادة هم أعضاء مجتمع موثوق بهم يمكن أن يكونوا أكثر فعالية في نقل 
المؤسسة. وبشكل عام، فإن وتحت إشرا الحماية من اإلساءة    ف  المجتمع المدربين على  إشراك أعضاء 

النظر عن   القضية. وبغض  لهذه  المجتمع  تمّلك  يزيد من  التوعية  فعاليات  الجنسيين إلدارة  واالستغالل 
االعت بعين  تأخذ  أن  المهم  فمن  عقدها،  يتم  التي  األحداث  حنوع  وتعكس  الثقافية،  الحساسية  واجز  بار 

 . وأدوار الجنسين، وتكرر بانتظام لبناء الثقة والحفاظ عليها
 
 تثقيف المجتمع األوسع  27.1

واالنتهاك   باالستغالل  يتأثرون  قد  الذين  أو  المستفيدين  مع  يتفاعل  من  كل  يفهم  أن  المهم  من 
  لمؤسسةا   موظفويفية عملها عملي ا. ليس  الجنسي المبادئ التي تدعم آلية الشكاوى، باإلضافة إلى فهم ك

والمستفيدين هم الذين يجب أن يعرفوا كيف تعمل آلية الشكاوى المجتمعية فقط، بل ينبغي تقاسم مبادئ  
وطرق عمل آلية الشكاوى المجتمعية مع السلطات المحلية والمجتمعات والمؤسسات غير المشاركة في  

ها تتفاعل بانتظام مع حيث أنالمجتمعية التي تقرر عدم المشاركة(    المؤسسات اآللية )على سبيل المثال،  
السلوك   على  المجتمعية  الشكاوى  آلية  مع  يتفاعلون  قد  الذين  األشخاص  تدريب  يعد  كما  المستفيدين. 
المحظور، وكيفية الوصول إلى آلية الشكاوى المجتمعية، وإجراءات اإلبالغ واإلحالة أمرا  بالغ األهمية.  

الفهم   الخارجيين من  الفاعلين  تدريب  يزيد  الكما  اإلنساني حول ضرورة  بين  المجال  في  الفاعلة  جهات 
 وجود آلية الشكاوى المجتمعية، مما يسهم في توسيع نطاق تمّلك اآللية واستدامتها. 

 
 الحماية والمساعدة  27.2

 ضمان تقديم المساعدة السريعة و المناسبة للضحايا والمشتكين 27.2.1
 الممارسات  أفضل ❖

 تقديمه ويجب األهمية بالغ أمر الجنسي واالنتهاك لاالستغال لضحايا الفورية المساعدة تقديم  ان
 تنسيق  إلى المجتمعية الشكاوى  آلية تحتاج  و  .تحقيقات المؤسسة أو المحال االدعاء مستقل عن بشكل

للمشتكين  كل المستمرة  و  العاجلة  المساعدة  خدمات   واالنتهاك  الجنسي االستغالل ضحايا  من من 
المشترك   القائمة المساعدةآليات   مع الجنسي التنسيق  و  نظام اإلحاالت  او من خالل  المؤسسة    .لدى 

تعرض   قد  يكون  قد  ألي شخص  المناسبة  اإلضافية  والخدمات  والمشورة  الطبية  المساعدة  توفير  يجب 
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المساعدة   وتشير  األساسيين  والدعم  المساعدة  بتقديم  مزعوم  انتهاك  أو  جنسي  استغالل  أي  من  ألذى 
 الج التي ال يمكن أن تنتظر إثبات الدعوى/الشكوى.  إلى الخدمات والعاألساسية 

 
 من الضروري أن تعرف  
الجنسي   ▪ االستغالل  من  والحماية  المجتمعية  الشكاوى  آلليات  األساسية  األحكام  أحد  يتمثل 

أعمال  أو  إجراءات  أي  عن  تماما   مستقال   أمرا   المساعدة  خدمات  تقديم  اعتبار  في  واإلساءة 
االدعا بشأن  تتخذ  تقديم  إضافية  ويجب  المناسبة.  التحقيق  هيئة  إلى  اإلحالة  ذلك  في  بما  ء، 

 خدمات المساعدة دون االعتماد على نتيجة مراجعة الشكاوى أو التحقيق في القضية. 
 

 مسؤولية مرتكبي يلغي أو  يحل  ال  المساعدة لتوفير إحالة آلية وضع  نإ  :المسؤوليات  حول مالحظة
أفعالهم  للمساءلة يخضعوا أن يجب  الذين الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل جرائم  إداريا   على 

 الفردية المسؤولية من من األشكال بأي شكل الخدمات  مقدم قبل  من المقدمة المساعدة  تقلل وال .وقانونيا  
 أشكال من و شكال أ المطالبة إقرار بصحة بمثابة المساعدة  تقديم  يعتبر ال وبالمثل،  .محلها تحل وال

 .المسؤولية الجاني المزعوم  قبول  إلى إشارة أو  التعويض
 

 الفورية  المساعدة 27.2.2
 الحتياجات فوري  تقييم إجراء يجب فانه ما، شكوى  المجتمعية الشكاوى  آلية استالم بمجرد

 التقييم  هذا إجراء يمكن. االجتماعية و النفسية والحالة  واألمن بالصحة يتعلق  فيما المشتكي الشخص
 الشكاوى  آلية  / واالنتهاك الجنسي  االستغالل من الحماية منسق  قبل  من ناسبة الم  الخدمات  إلى واإلحالة

 أو للضحايا،  المساعدة توفير  على تدريبه تم  المجتمعية الشكاوى  آلية من مفوض ممثل أو  المجتمعية، 
 الشكاوى  مقدمو يتلقى أن  وينبغي .الموقع على موجودة بالضحايا خاصة مساعدة هيئة  خالل من

 الجنسيين واالنتهاك االستغالل عن  مباشرة  الناشئة الفردية  احتياجاتهم وفقا   األساسيين  لدعموا المساعدة
 للتعامل والدعم  القانونية  والخدمات الطبية الرعاية الدعم  وهذا المساعدة  هذه  تشمل أن ويمكن  .المزعومين 

 والطوارئ  والملبس الغذاء مثل  المباشرة  المادية الرعاية وكذلك  ،المترتبة  واالجتماعية النفسية اآلثار مع
 .مطولة احتياجات بأي وتفي الالحقة التقييمات تحدد أن وينبغي .الضرورة حسب  اآلمن والمأوى 

  
 الطويل المدى  على المساعدة 27.2.3
 فإن  الشكوى، إثبات  عند  أنه إال  الشكوى، إثبات على واألساسية الفورية المساعدة اعتماد  عدم رغم

 الجنسي االستغالل عن المترتبة للنتائج  الواسع النطاق لمعالجة  ذلك  و موسعا  دعما تستحق  الضحية 
ا أكثر مساعدة  ذلك يتضمن قد و .الجنسي  واالنتهاك  الشكوى  صحة من التحقق   بعد أمدا وأطول تعقيد 

 .المؤسسة تحقيقات  خالل من
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 آلية الشكاوى المجتمعية أن تقوم على الفور ب: يجب على 
 اجلة الع الطبية المساعدة  تقديم  ▪
 العاجلة  الحماية / السالمة مخاوف معالجة ▪
 الطفل  حماية أخصائي إلى األطفال إحالة ▪
 وكيف  خطر،  في  يكون  قد  من تحديد  ▪
ا؟ أكثر أيها - المخاطر أولويات تحديد  ▪  إلحاح 
 االستجابة؟ كيفية - المخاطر تقليل ▪

 الخدمة تخطيط 28
 الخدمات مقدمي تحديد مصلحةال أصحاب على يجب المجتمعية،  الشكاوى  تقديم  آلية تصميم عند 
 على يجب إجمالي، بشكل و .الموقع في الدعم توفير  أنظمة ينسق مع إحالة مسار  وإنشاء الموجودين

 :المجتمعية الشكاوى  آلية
والنفسي   ▪ والقانوني  الصحي  الدعم  على  للحصول  المتاحة  والفجوات  للخدمات  تقييم  إجراء 

 واالجتماعي والمادي  
وقائمة ▪ إحالة  فورية ودعم أطول أجال     مؤسسات ب  وضع خطة  معونة  لتقديم  يكن  –اإلحالة  لم  إن 

   (ضمن إمكانيات المؤسسة متاحا
 مقدم الشكوى في الوصول إلى الخدمات. -الضحيةتحديد ميسري الدعم لمساعدة  ▪
 تحديد معايير السرية وجمع البيانات والتنسيق فيما بين مقدمي الخدمات،   ▪
  ( االسم والموقع ونوع مزود الرعاية وما إلى ذلك )لإلحاالت المقدمة  والحفاظ على الوثائق الكاملة   ▪

منسق تزويد  يجب  وا  للمراقبة.  الجنسي  االستغالل  من  المجتمعية  الحماية  الشكوى  آلية  إلساءة/ 
 . بنسخة من كل إحالة

 المساعدة خدمات 29
 األخذ  يةالمجتمع الشكاوى  آلية على يجب  المساعدة،  خدمات  إلى لإلحالة التقييم إجراء  عند 

 :التالية باالعتبارات 
 الطبية / الصحية االستجابة 29.1

 أو/و المرض من الوقاية اإلصابات، وعالج فحص :أدنى كحد الصحية الرعاية تشمل أن يجب
 يجب  و .المتابعة ورعاية الطبي  التوثيق الجنائية، من األدلة األدنى الحد  جمع ، فيه المرغوب غير الحمل

 من  يعانون  الجنسي قد  واالنتهاك الجنسي  االستغالل ضحايا أن اعتبار  ةالصح  مجال  في العاملين  على
 في الطبي  العالج  يتم أن  يجب  وأخيرا ،  .العنف  استخدام تم إذا  خاصة   مرئية،  غير  مستمرة إصابات
 يصبح حتى ساعة 72 غضون 
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 .من أي أمراض جنسية منقولة أو غيرها من األمراض المحتملة العالج أو الحمل منع
 

 النفسي والدعم العقلية ةالصح 29.2
 الجنسي، لالعتداء النفسية العواقب  من التعافي في للمساعدة والدعم  االستشارة إلى حاجة هناك

 أيضا   االجتماعي النفسي الدعم شمل. والخوف والخجل والشعور بالذنب  اللوم  مشاعر تشمل قد  والتي 
فضال   ماتالخد إلى الوصول في الضحايا لمساعدة  والدعوة  الحاالت إدارة  الدعم عن المطلوبة، 

 سالمة على الحفاظ  المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية على يجب  .االجتماعي التكامل إعادة  في والمساعدة 
 االعتبار بعين األخذ  مع حماية،  أو  أمن خطة وضع  عند  الشاكي/االجتماعية للضحية-النفسية الصحة

 الناجين توصم التي ألسباب مختلفة  نبذهم  يتم  قد الجنسي واالنتهاك االستغالل الجنسي ضحايا  بعض أن
 .الخصوص  وجه على الجنسي  واالنتهاك الجنسي واالستغالل الجنسي االنتهاكمن 

 

 المادية العناية 29.3
 من الحماية ألن العامة، المساعدة  أشكال من كشكل المباشرة  المالية المساعدة  تقديم  بعدم يوصى

ا ليست ب الجنسيين االنتهاك و االستغالل  -الضحية مساعدة ينبغي ذلك،  ومع. التعويض على يقوم رنامج 
الجنسي يعوقهم  عندما طعام أو /و مالبس  أو /و ملجأ على  العثور  في الشاكين   سوء أو االستغالل 
 .الخاصة مواردهم استخدام  عن المعاملة
 

 والسالمة  األمن استجابة 29.4
 من الشكاوى  مقدم  وسالمة أمن احتياجات معالجة إلى المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية ستحتاج

 مستمرة  مخاطر ألي االستجابة تتصدى أن ويجب  .الضرورة عند ومتابعتها الشكاوى  تلقي فور الضحية
 المخاطر اإلضافية إلى باإلضافة األولي،  الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل حادث وقوع في ساهمت
 نقاط تصميم هي المخاطر لتقليل األمد ةالطويل الوسائل إحدى .الشكاوى  عن اإلبالغ عن الناتجة
لضمان الشكاوى  آلية إلى الدخول  فريق سيحتاج ذلك، إلى باإلضافة .ومأمونة آمنة أنها المجتمعية 
 يجب ولذلك،  .شكوى  مقدم  لكل المخاطر تقييم إلى  تستند  فورية أمنية خطة إنشاء إلى األمنية الحماية

 آلية تصميم أثناء األمن /بالحماية الصلة ذات الفاعلة الجهات جميع تحديد  المجتمعية الشكاوى  آلية على
 أدوارها وتنسيق  الضحايا  حماية في للمشاركة المناسبة الفاعلة الجهات  وتحديد المجتمعية، الشكاوى  تقديم 

   .المجتمعية الشكاوى  تقديم بآلية يتعلق فيما المتوقعة ومسؤولياتها
  عليه  المشتكى  اتصال  عدم التحقيق لضمان  لجنة  إلى  الدعم تقديم المجتمعية الشكاوى  آلية على ويجب 

 يجب  مناسبا.   ذلك كان إذا الشرطة مساعدة طلب  أو لجنة التحقيق  منالعمل   تعليق مثل  الضحية، مع
 .ودعمها خدماتها لتقديم  الحماية خدمات  إشراك
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 :لية التا  األمنية  المعايير إلى الدعوة المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية على  يجب
   أدوارهم؛ حدود  وفهم  عملهم  على المؤسسة في األمنالسالمة و  أفراد  تدريب يجب  ▪
 بما الجنسي، واالنتهاك لالستغالل واالستجابة الوقاية حول تدريبا   السالمة واألمن أفراد يجب تدريب ▪

 ومعايير اإلنسان  حقوق  المجتمعية ومعايير  الشكاوى  آلية  لمواصفات  اإلرشادية  المبادئ  ذلك  في
 السلوك؛ 

االستغالل/شكاوى  مقدمي من العديد أن تفهم  أن  الفاعلة  األمنية الجهات على يجب ▪  ضحايا 
 . األمني  التدخل في يرغبون  ال قد  الجنسي  واالنتهاك

 

 العدالة / القانونية االستجابة 29.5
 قد القضية كانت إذا ما أو الجنسي واالنتهاك  الجنسي االستغالل ادعاء  نتيجة عن النظر بغض

 المشورة  التماس في مستقل حق له الضحية/ى و الشك صاحب  فإن للمقاضاة، المحلية السلطات إلى تأحيل
 أن  المجتمعية الشكاوى  آلية   مع يعملون  الذين القانونية الخدمات لمقدمي ويمكن .شكواه  بشأن القانونية
 لهم  يجوز  كما هم، قضايا لمتابعة القضائية للهيئة  اإلدارية العملية فهم على  الطلبات  مقدمي يساعدوا
 بموجب  المزعوم  الجاني ضد  جنائية أو مدنية دعوى  متابعة كيفية فهم  على الشكوى  صاحب  مساعدة 
 في الموجودة  الفاعلة القانونية الجهات تحديد المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية على ويجب  .الوطنية  القوانين
 المتوقعة والمسؤوليات األدوار وتنسيق معها، والتفاعل  المجتمعية الشكاوى  آلية تطوير عند الموقع

 األطراف  جميع تدعو  أن المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية على  ويجب   .المجتمعية الشكاوى  بآلية المتعلقة
 واإليجابيات والقيود باإلجراءات  الضحية/الشكاوى  مقدم  إبالغ إلى وبأمانة بوضوح القانونية الفاعلة

 .القائمة القانونية الخيارات لجميع والسلبيات
 

  :يلي  ما األمر هذا  يتضمنو  
 الجاني قبل  من الضرر من المزيد  تمنع  أن يمكن التي القائمة األمنية  التدابير  عن معلومات ▪

 .المزعوم 
 أو الوطنية العدالة حلول  في مشاكل أو قصور  أوجه وأية  الزمنية  والجداول اإلجراءات  عن معلومات ▪

 )الدولية القانونية بالمعايير  تفي ال التي العدالة آليات  أي(  التقليدية
 الدعم المتاح في حالة بدء إجراءات أو إجراءات قانونية رسمية من خالل نظم العدالة البديلة  ▪

 أكثر  تكون  وقد  اإلنسانية،  السياقات  من العديد  في  النزاعات  لحل بديلة  أو  تقليدية آليات  توجد  قد
 الثقافية االجتماعية للمعايير انعكاس هي اآلليات  هذه أن   حين  في .الضحية/الشكاوى  لصاحبة تفضيال  

 كما .الفرد يفضله ما  احترام يجب فانه الضحايا، حماية بشأن الدولية بالمعايير تفي ال وقد  المجتمع في
 المساعدة إجراءات تطوير  في التقليدية  العدالة نظم  أعضاء  إشراك  المجتمعية الشكاوى  آلية  على  يجب 

 والنتهاك الجنسي االستغالل  من  الحماية حول التدريب ورش وفي المجتمعية وى الشكا  آللية القانونية
 .القدرات  لبناء اإلنسان وحقوق  الجنسي
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 أو الناجية  الضحية / الشكوى  لمقدم والتعليقات الردود  تقديم 30
 نتيجة بشأن  اتصاالت تلقي وخاصة صحيح،  بشكل والتحقيق  الشكوى  تناول   تم  أنه  معرفة إن
 عدم فان ذلك،  من النقيض  وعلى .الموضوع  وانهاء التعافي في بالبدء للضحية تسمح أن يمكن القضية،

  إذا عما النظر بغض حماية ودون  مسموعة غير الضحية ستترك التحقيق  هيئة من إخطار أي  تلقي
  األساسية  الدعوى  حالة عن اإلبالغ  مسؤوليةالمؤسسات    تتحمل و .ال أم الشكوى  تتابع المؤسسة  كانت

 ذلك يعتبر   أن ويجب الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل  ضحايا إلى الجناة ضد المتخذة  اءاتواإلجر 
ا التواصل   بين بالدعاية القيام   المجتمعية الشكاوى  تقديم آليات  على يجب  كما .الضحايا  مساعدة  من جزء 

 . هذه النظر وجهة لتبني المشاركة المؤسسات

 أنشطة وسياسات الوقاية  31
 الداخلية  السياسات وتعميم تطوير 31.1

قواعد   ومدونات الجنسيين واالنتهاك االستغالل  من للحماية القوية المؤسسية السياسات  تعتبر
  .الجاني لمحاسبة النهاية في المؤسسة ستستخدمها التي اللوائح هي ألنها للوقاية،  رئيسية أدوات السلوك

 ومعاقبة الجنسي الجنسي واالنتهاك االستغالل عن شاملة تحقيقات إجراء طريق عن  المثال سبيل على(
 داخل  قوية  وقائية رسالة  يرسل  ) فعال بشكل المثبتة الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل  جرائم مرتكبي

 الجنسي االستغالل بتقارير المؤسسات سياسات ترحب  أن يجب ذلك، إلى باإلضافة .وخارج المؤسسة
 لن أنه لموظفيها توضح أن المؤسسات على ية، ويجبن بحسن صراحة   عنها  المبلغ الجنسي واالنتهاك

 اإلبالغ الموظفين من خوف إزالة  . نية بحسن االدعاء هذا  مثل يقدم عامل أي ضد إجراء أي اتخاذ يتم 
   .المحتملين على المجرمين رادعا   تأثيرا   وتحدث  اإلبالغ عن  تشجع االنتقام بسبب

 

 اسبالمن اإلشراف وضمان الموظفين وعي مستوى  رفع 31.2
 االستغالل من الوقاية لدعم  وذلك السلوك لتغيير أدواتا القدرات وبناء الموظفين وعي زيادة  تعتبر

 التدريب  أو / و التوعية على الموظفين حصول ضمان وتشمل االعتبارات .الجنسي واالنتهاك الجنسي
الجنسين التوازن  وضمان الجنسي،  واالستغالل اإلساءة  من الحماية ب الخاص   الموظفين ينب بين 

 .الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل فيها يحدث قد التي باألنشطة يتصل  فيما خاصة الميدانيين،
التدريبات أن وينبغي  السلوك، سوء/الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل عن  باإلبالغ االلتزام تعزز 
  .االنتقام من للحماية سياسة هناك بأن الموظفين وتذكر
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 المتضرر جتمعالم توعية 31.3
 والمعايير الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل من بالحماية  حقوقهم المتعلقة المستفيدون  يفهم أن  يجب 
 ذلك في بما عليهم، ستؤثر التي الجنسيين واالنتهاك االستغاللمن   بالحماية الصلة ذات واإلجراءات

 واضحة توقعات منظمة تطوير كل على يجب  كما .المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية إلى الوصول كيفية
 باإلضافة بوضوح، األهداف  هذه  ومشاركة الجنسيين  االنتهاكو  االستغالل من الحماية مجال في للتوعية

 مع التواصل يتم  أن يجب فانه ذلك، الى باإلضافة و .الميدانية مكاتبها مع دريبالت  أدوات ومواد إلى
 أن يجب كما .المحلي المجتمع قادة من وغيرهم يين الدين  والقادة  والمدارس واألطفال النساء مجموعات

 وتوضيح  المقابل، شيء في  أي  تقديم المستفيدين  من  يتوقع وال  مجانية الخدمات أن  العامة المراسلة تعلن
 آلية تكون  أن ويجب  .تقديم البالغات حول بسيطة ومعلومات المجتمعية الشكاوى  آلية إلى الدخول نقاط
 بمشاركة ومتسقة متماسكة عامة رسائل تصميم ونشر في للمساعدة  متاحة المجتمعية الشكاوى  تقديم 

 .المحلي المجتمع وأعضاء المؤسسات
 

 والتدقيق التوظيف 31.4
 الجنسي االستغالل مرتكبي إعادة تشغيل أو تعيين إعادة  عدم  ضمان للوقاية الفعالة الوسائل من
 إعادة  ولتجنب  .أخرى  في مؤسسة أو ةنفس المؤسس سواء في  اإلنساني، العمل إلى الجنسي واالنتهاك
 لإلجراءاتكاملة   بسجالت البشرية الموارد إدارات تحتفظ أن يجب ،المؤسسة نفس  داخل التوظيف 
 النظام  لهذا ينبغي الممارسة، في صعوبة أكثر كونه من الرغم  على المثالية، الناحية ومن .التأديبية
ا في  بما الموظفين جميع   ضد  اإلجراءات  تسجيل  المتعاقدين  والعمال قصيرة  لفترات  لموظفينذلك 

 والمتطوعين.  والمتدربين
 

 العقود  في الجنسيين واالستغالل اإلساءة من الحماية شروط 31.5
 إلزام  الجنسيين هو عدم واالستغالل اإلساءة من الحماية في الرئيسية الحماية فجوات  إحدى تتمثل

 شرط  إضافة خالل  من وذلك  الجنسيين  واالنتهاك االستغالل من الحماية  بالتزامات المتعاقدين  المؤسسة
االستغالل الحماية  ضمن  .  عقودهم إلى  الجنسيين واالنتهاك من  وإقراره  اإلجراء  هذا  في  البدء  يجب 

 السياسات المختلفة ذات الصلة. 
ا البند هذا يكون  أن يجب كما  من أبعد إلى ويذهب الجنسي واالنتهاك الجنسي لالستغالل محدد 

 :ذلك  في بما بالتزاماته، المتعاقد الشريك  أن ينص  وينبغي .السلوك مدونة ب تعلق م عام  بيان
 الجنسي  واالنتهاك الجنسي االستغالل ضد وقائية تدابير  اتخاذ ▪
 و ، بها االدعاءات  في التحقيق ▪
 الجنسي  واالنتهاك الجنسي االستغالل حدوث عند تصحيحية تدابير  اتخاذ ▪
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 الموقع، في  الحاليين المعونة مقدمي لجميع  تقييم إجراء تمعيةالمج الشكاوى  تقديم  آلية على يجب 
 من ممكن عدد  وتشجيع  )وجودها عدم  أو ( الجنسيين  اإلساءة واالستغالل من الحماية  التزامات  وترتيب 
 أن اآللية على يجب كما الجنسيين .   االنتهاك و االستغالل من الحماية وتطبيق شروط  لتوقيع الشركاء

المؤسسات  أن ينبغي واالنتهاك الجنسيين االستغالل من  الحماية عقد بشرط الوفاء عدم  أن  إال تدعو 
 . التعاون المبرم أو فسخ العقد بصيغته شكال و مضمونا اتفاق إنهاء إلى يؤدي

 دور الموارد البشرية 32
الفكر الحرؤسسة  لمالوقاية   استراتيجيات من العديد ألن نظر ا  البشرية   مواردال تشمل  الثقافة و 

 االنتهاك و االستغالل من الحماية تضمين مسؤوليات  الجيد فمن ،)التوظيف وسياسات العقود، توقيع(
التوظيف البدء عند  الجنسيين بشرية   تعيين  في الخيارات  أحد ويتمثل .في  موارد  و  موظف  مدرب 

مكلف متخصص   الشريكة  المؤسسات  إحدى  المستوى   على يةالبشر  الموارد  مكتب  لدى  بالتنسيق  من 
 تتضمن األداء تقييم  في أنظمة وجود من التأكد لهذا الشخص يمكن و .التنسيقي بين المؤسسات الشريكة

 االنتهاك و االستغالل بالحماية من المتعلقة الشروط وأن ،الجنسيين  االنتهاك و االستغالل من  الحماية
الشكاوى  آلية مزاعم فحص على إشراف ا  هناك أنو  العمل، بدء عند وفهمها قراءتها  يتم  والمبلغين الجنسيين

  .التوظيف  عملية في المجتمعية
 

 رصد وتقييم آلية تقديم الشكاوى المجتمعية المشتركة 32.1
 تعمل الشكاوى  آلية كانت إذا ما تقييم  في أساسيان عنصران المنتظمين والتقييم  الرصد يعتبر

 آللية الالزمة التحسينات  وإجراء المستفادة  الدروس  المحلي الستخراج السياق مع صحيح بشكل وتتكيف
والتقييم  بيانات  تأتي ككل.    اإلنسانية والبرمجة المجتمعيةالشكاوى   تقديم   مع المشاورات  من الرصد 

الشكاوى  آلية داخل والفعاليات  للشكاوى  اإلحصائية التحاليل  من وكذلك  المحلية المجتمعات   تقديم 
 بما البرنامج وتعديل  المعلومات جمع من كل في السكان من ررينالمتض إشراك  المهم  ومن .المجتمعية

الشكاوى  آلية عن رضاهم  أن  .نجاحها على األساسي الدليل هو لها واستخدامهم  المجتمعية تقديم 
المشاركة التعاون  المهم فمن وبالمثل،  المؤسسات  دمج  مدى  حول مع   الشكاوى  تقديم  آلية نجاح 

 الدعم تلقي في المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية تستمر بحيث لية، الداخ إجراءاتهم  مع المجتمعية
 .واالستدامة

 

 المتابعة والتقييم أثناء والتعليقات الردود  تلقي تأمين 32.2
 المناقشات من المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية جودة  على المستفيدين  مالحظات تأتي أن يجب

 الشكاوى  تقديم  آلية توفر أن يجب كما .الكاملة ةاالتجاهين والمشارك عبر االتصال  تشجع التي الجماعية
ا المجتمعية  تحديد عدم الذين يفضلون  أولئك لراحة المصدر مجهولة الفعل ردود وسائل إليصال أيض 
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حاالت   عن لإلبالغ إضافية فرص المستفيدين إعطاء إلى باإلضافة الرأي استطالعات  وتنفذ  . هويتهم 
 .حوادث  أو

 

 المساءلة 32.3
 انه .المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية  فعالية على الحفاظ مجرد  من  أكثر السليم لبرنامجا  تعديل  يحقق 

 آلية في المصلحة أصحاب التمس إذا .السكان المتضررين المستفيدين و أمام للمساءلة قوية وسيلة أيضا
 قاموا  ثم المجتمعية ومن الشكاوى  تقديم آلية على  التعليقات  و  الفعل ردود المجتمعية الشكاوى  تقديم 

 .مغزى  وذات  ُتحترم مدخالتهم أن للمجتمع قوي  مؤشر فهذا  التعليقات،  هذه  أساس على تعديالت بإجراء
 المحلي المجتمع أعضاء مع فعال بشكل التواصل أو - التعليقات  هذه  وتطبيق النظر الى في الفشل أما
انهيار  يؤدي  أن  يمكن - تعليقاتهم  متابعة عدم أسباب  عن  إحجام من عليه  يترتب اوم الثقة  إلى 

 .المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية في للمشاركة
 

 اإلحاالت  32.4
 المعنية الوحدة إلى فعلي ا الشكاوى  وصول مراقبة  المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية  على  يجب 

واالنتهاك االستغالل في بالتحقيق المكلفة المؤسسةب  في الحاالت إغالق  يتم  وأن الجنسي الجنسي 
 الشكاوى المجتمعية تقديم  آلية تعتمد المؤسسة إلى الشكاوى  إحالة فبمجرد .مناسب منيز  إطار غضون 

 حاالت بيانات هذه  جميع توثق  أن ويجب الشكوى  حالة حول بيانات  لتلقي المعنية المؤسسة على
 في  الشكاوى  تطور  على  شاملة نظرة لآللية  يكون  حتى تتلقاها التي  واالنتهاك الجنسي  الجنسي االستغالل 

 وفي المتضررين السكان تجاه  باآللية الخاصة  المساءلة على للحفاظ  ضرورية العامة النظرة  وهذه  .الموقع
خالل   من الموقع في  الجنسي واالنتهاك  الجنسي  االستغالل من الحماية ثقافة  لتحسين  أوسع، نطاق
 .الحاالت مع التعامل ممارسات لتحسين  المطلعة الدعوة 

 واالنتهاك الجنسي االستغالل  من الحماية  حول  المؤسسات  بين  التعاون  تدعم التي  اآللية  وباعتبارها
المجتمعية  تقديم آلية على ينبغي  الجنسي،  إلى  لتصل  والتعليقات الفعل ردود  تنسيق الشكاوى 
 ومن .في موقعها الجارية الحاالت من اإلجمالي العدد  عن  عامة نظرة على والحفاظ  المشتكيين/الناجين 
 من تعليقات  و  فعل ردود  وجود عدم  الى  بالنظر  الحاالت وضع  عن ّينةعم معلومات ترتيب  الصعب
 المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية تشجع أن  يجب  ،فانه  ذلك، ومع .للمؤسساتالتابعة   التحقيق  وحدات 

 توفير على الداخلية التحقيق سياسات وإجراءات مع وبالتنسيق ممكن قدر أقصى  إلى تقوم  أن  المؤسسات
 :التالية وماتالمعل

 ردود الفعل المرغوب فيها من المؤسسات:  32.4.1
 الشكوى؛  التابعة للمؤسسة التحقيق  وحدة تلقت متى ▪
 ؛  باألجراء للقيام  كاف غير الشكوى  أساس أن تحديد تم  أو  التحقيق بدأ إذا/متى ▪
 التحقيق؛  انتهى متى ▪
 و  التحقيق؛ نتائج  ▪
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 .ين للناج ) معلومات أي أو( النتيجة  تقديم  تم  إذا / متى ▪
 التعليقات  /الفعل ردود 32.4.2
 المستفيدين الى كافية فعل ردود  وصول ترصد  أن أيضا المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية على يجب 

 تقديم  آللية بالنسبة أولوية للمستفيدين ا التعليقات /الفعل تكون ردود أن ينبغي كما .اآللية مواجهتهم  بعد
 الذين األفراد أو الناجين الشاكين. أو إلى سواء مساءلةو  ثقة بناء مسألة باعتبارها المجتمعية الشكاوى 
 عملية تتبع أن يجب كما .الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل من الحماية عن  معلومات عن يبحثون 

 مع وكافية منتظمة متابعة اتصاالت  توفر  اآللية كانت  إذا  ما المجتمعية  الشكاوى  تقديم وتقييم آلية رصد 
 .معهم تفاعلت  الذين المستفيدين 

 واالنتهاك الجنسي االستغالل من  الحماية منسق بين االتجاه ثنائي التواصل 33
 بالتنسيق  القائمة والجهات  المجتمعية تقديم الشكاوى  آلية / الجنسي

 واتجاهات لقضايا شاملة رؤية أوسع لديه الذي الموقع في الموجود الشخص المنسق يكون 
 تقديم آلية لوكاالت التنسيق جهات تتكون  معظم األحيان،  وفي .الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل 

 بالتواصل الذين يقومون  األشخاص من - التوعية بأنشطة تقوم التي تلك خاصة - المجتمعية الشكاوى 
المستفيدين  منتظمة وبصفة شخصي ا  من الحماية عن المعرفة تقاسم يتم  أن المهم  من أنه كما  .مع 

واالنت االستغالل  التنسيق  جهات تتقاسم  أن  ويجب  .الفاعلة الجهات هذه بين الجنسي هاك الجنسي 
 وعلى المنسق مع المجتمع وتعليقات  المباشرة  االنطباعات 

 الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل واتجاهات أنماط عن  المصدر مجهولة المعلومات  مشاركة المنسق
 والمراسلة المستهدفة الردود في التشارك ةالمشارك األعضاء  المؤسسات لممثلي يمكن بحيث الموقع في

 .المستنيرة
 واالنتهاك الجنسي االستغالل أن إلى واحدة  مؤسسة من الموظفين حول المتعددة  الشكاوى  تشير قد

 الشكاوى  تقديم  آلية تتوقف أن في الحل يكمن  وال  .المؤسسة لتلك مؤسسية مشكلة أصبح الجنسي
 على الشكاوى المجتمعية تقديم  آلية قدرة  يعرض أن شانه من بما المؤسسة تلك مع العمل عن المجتمعية

 منع في  الممارسات أفضل إلتباع  داعية هي المجتمعية الشكاوى  تقديم فآلية .ملحوظ  بشكل  للخطر العمل
واالنتهاك  ومعالجة  المساءلة وتعزيز أعضائها قدرات بناء على  تعمل وهي الجنسيين، االستغالل 
 فيجب  ، الجنسي واالنتهاك  الجنسي  لالستغالل  مؤسساتية  سلوكيات  أنها  يبدو ما اجه تو  وعندما .اإلنسانية

 الجنسي واالنتهاك االستغالل من للحماية الدعوة على جهودها المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية تركز أن
   .السلوك  تغيير تستهدف  التي التدريبية والدورات الوقاية وأنشطة الجنسي

 الجنسي االستغالل أن يتذكروا أن المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية في صلحةالم أصحاب على يجب كما
مساءلة أساسه في  هو الجنسي  واالنتهاك   حقوق  انتهاك الفرد  الموظف  يختار  حيث  إنسانية  قضية 
 هي الجاني التي وظفت المؤسسةف .بها الخاصة السلوك قواعد ومدونة وكالته سياسات  وكذلك المستفيد
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 خالل من االستخدام  سوء من المزيد وردع سلوكها  مدونة إنفاذ  خالل من اإلساءة قفلو  وضع أفضل في
 يتمثل  أن يجب البرنامج تعديل من  جزءا فان لذلك  .ادانتهم ثبت  الذين  الجناة  ضد إجراءات تأديبية  سن
 إلى والدعوة المجتمعية الشكاوى  تقديم  آللية الكاملة  التحتية  البنية  ضمن المشاكل مجاالت  تحديد  في

 .داخلي ا بهم الخاصة بالتعديالت يقوموا بأن المؤسسات
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 الحوادث تقرير استمارة نموذج
 

 ----------------------------رقم الملف:  
 شخصية  معلومات 

 هام
 التقرير  يكون  أن ينبغي و .العملية هذه في حاسم  عنصر هي التقرير فترة  في المعلومات جمع

 وقت يحين عندما تساعد سوف  التي الصلة ذات  والمعلومات  الحقائق  على التركيز مع ودقيقا ، موضوعيا  
 .التصرف 

 لما واضح فهم  إلى تقود التي األسئلة طرح من تأكد اعتداء، أو معاملة سوء عن طفل يكشف عندما •
 .ذلك من أكثر  عن تبحث  ال  .الطفل ورفاهية أمن وضمان الطفل يقوله 

 .سرية تبقى سوف الشكوى  في الواردة المعلومات جميع أن الشخص إبالغ •
 قوله يود ما إلى واالستماع الشكوى  لصاحب  متقبال   كن •
 الشكوى  صاحب  مع للتحقق وقتا   خذ .الخاصة  بكلماته الشكوى  صاحب قاله ما واضح بشكل سجل •

 .الكتابة قبل  شيء كل فهمت قد  كونك من
 من للتأكد النص  اقرأ  األميين، من الشكوى  صاحب كان إذا  .كتبته ما بقراءة  الشكوى  بلصاح  اسمح •

 .تعنيه أو يعنيه ما هو كتبته ما أن
 بتصحيح  قم كذلك، األمر يكن  لم إذا  .مكتوب  هو  ما عن  راضية كانت أو كان إذا  الشخص  اسأل •

 .معهم  النص 
 :الشكوى  مقدم من  معلومات 

 : الكامل االسم
 : الهاتف لشكوى ا تقديم تاريخ 

  :المنطقة 
 :العنوان 

 الشكوى: 
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________   
__ _____________________________________________________________ 
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استخدم عبارات صاحب الشكوى بشكل حرفي واطرح األسئلة للحصول على معلومات هامة كثيرة على  
 ومتى تمت الشكوى.  اإلمكان. وكحد أدنى، ينبغي أن يشير مقدم الشكوى إلى ماذا وكيف و أين قدر
 :)متى( الحادثة  وقوع  تاريخ ✓
 :)من( للضحية الكامل االسم ✓
 :عليه المجني سن ✓
 أين؟ ✓
 كيف؟ ✓
 ماذا؟ ✓
 

 )المتهم اسم  تشفير  الرجاء( :المتهم   حول معلومات 
 :المتهم اسم  ✓
 :المتهم وظيفة ✓
 المتهم بها يعمل التي المنظمة ✓
 :بالضحية عالقة ✓
 :)عروفةم كانت إذا( للمتهم  الحالية اإلقامة ✓
 :الجنس ✓
 :للمتهم الجسدي الوصف  ✓

 
للشكاوى المتعلقة باالستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي  نموذج استمارة تقرير الحوادث  

 على وجه التحديد:
 ال  نعم  المتاحة؟  الطبية الرعاية على الضحية إبالغ  تم  هل •
 ال  نعم الحادث؟  بعد الطبي  العالج وراء الضحية سعت هل نعم،  الجواب كان إذا  •
 المعالجة؟ قدمت هل نعم،  الجواب كان إذا  •
 

 يتلقى  أن إلى  بالمتابعة  وقم  األقرب الطبية الرعاية  على  الشكوى  بإحالة قم  ال، الجواب كان إذا 
 .المتاحة  الخدمات 

 ال  نعم  بالشرطة؟  الضحية اتصلت  وهل ✓
 إنجازه؟ تم  الذي ما نعم،  الجواب كان إذا  ✓
 لماذا؟ كذلك، يكن لم  وإذا الشرطة، اعدة مس الضحية طلبت  هل ال، الجواب كان إذا  ✓
 ال  القانونية؟ نعم بالخدمات  الضحية اتصلت  هل ✓
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 )الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل(للمؤسسات  المشتركة الشكاوى  احالة نموذج
                    .......................................................................... اسم صاحب الشكوى: 

 .....................................................................   تفاصيل االتصال:  العنوان/
 .......................... .......  رقم الهوية:    .................................العمر: الجنس:  

 ..................................... .............. )اسم الضحية( إذا كان مختلفًا عن المشتكي: 
 .......................................................................  العنوان/تفاصيل االتصال:

 ............................  رقم الهوية:  ...................  الجنس: .................... العمر: 
 ...........................................   :18ن، إذا كان دون سن اسم )أسماء( وعنوان للوالدي

 ال                          هل أعطت الضحية موافقة إلكمال هذا النموذج؟ نعم
 .............   موقع الحادث:  ....................  وقت الحادث: .................  تاريخ الحادث:

 للضحية )وصف أي تخفيضات، كدمات تمزقات، السلوك، والمزاج(:   الحالة العاطفية والبدنية
 _______________________________________________________________

________________________________________________ _______________
 _______________________________________________________________

__________ _____________________________________________________ 
 أسماء الشهود ومعلومات االتصال: 

 وصف مختصر "للحادث")إرفاق صفحات إضافية إذا لزم األمر(
______________________________ _________________________________

_______________________________________________________ ________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

__________________________________ _____________________________
___________________________________________________________ ____ 

 اسم الشخص أو األشخاص المتهمين: "عنوان وظيفة الشخص المتهم": 
 المؤسسة التي يعمل بها الشخص المتهم: 

 عنوان الشخص المتهم )إذا كانت معروفًا(: 
 _______________________________  الجنس:    _____________________ العمر: 

 ____________________ ___________________________ الوصف الجسدي للمتهم:
                 ال                             نعم الضحية؟  قبل من بالشرطة االتصال تم هل
 ؟حدث ماذا  نعم، الجواب  كان إذا

 _______________________________________________________________
_______________________________________________________ ________
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 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

___ ____________________________________________________________ 
 ماذا؟ل كذلك،  يكن  لم وإذا الشرطة،  مساعدة الضحية تريد هل ال، إذا

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

 المتوفر؟ الطبي  العالج وراء الضحية  سعت هل
 ال                                                            نعم 

 ال                            نعم الحادث؟ لهذا  "الطبي العالج" وراء الضحية سعت هل نعم، كان إذا
 التشخيص هو ما  المعالجة؟  قدمت هل نعم، الجواب  كان إذا

 _______________________________________________________________
_ ______________________________________________________________

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

 للضحية؟ المباشرة األمنية التدابير  اتخذت  هل
 :( المنظمة العنوان،  االسم،(  السالمة  ةخط ضمان  عن  المسؤول هو من
 ( األخرى  المؤسسات  مع  االتصال ذلك في  بما (    صلة ذات  أخرى  معلومات أي

 والقانونية  االجتماعية النفسية واالحتياجات  الصحة بشأن  والمشورة  باإلحاالت  المتعلقة  التفاصيل 
 التقرير  معد بواسطة  اضيفت التي للضحية 

 ________________________ _______________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

__________________________ _____________________________________
____________________________ ___________________________________

 _______________________________________________________________ 
 :التقرير كاتب 
 _______________  :المكان /الوقت/التاريخ _______________________ المؤسسة:  اسم
  الشكاوى؟  مع للتعامل المنظمة اإلجراءات  حول الشكوى  صاحب  إبالغ تم هل

 ال                        عمن
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 ذات اإلدارية الهياكل مع النموذج مشاركة موافقة إلى يشير مما الشكوى  لصاحب االبهام ختم/ توقيع
  الصلة
 (: ينطبق أيهم  راجع األخرى  الكيانات مع تقاسمها  سيتم التي للبيانات الشكوى  صاحب موافقة
 ________________________________   : الصلة ذات لإلدارة التقرير توجيه إعادة  تاريخ 
 ______________________________________________   : الصلة ذات اإلدارة تلقي 

                                                  ____________________________   االسم: 
 ___ _________________ : التوقيع   ____________________________ : المنصب 

 
 

 الشكوى  صاحب /الضحية مع التواصل العام اآلراء  استبيان نموذج
 :المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية إلى الشكوى  تقديم تاريخ
 :الشكوى  مقدم  / الضحية مع المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية ل  اتصال أول  تاريخ

 :الخدمات 
 ال  / نعم  دة؟ المساع  خدمات على للحصول الشكوى  مقدمة / الضحية إحالة تمت هل
 :يلي مما أي ، بنعم  اإلجابة كانت إذا 

 __________________________  : التاريخ __________________________ األمن
 

 __________________________   :التاريخ  __________________________  طبي
 

 _______________________   :التاريخ  __________________________    قانوني
 

 ________________________  :  التاريخ                 اجتماعية  نفسية  / النفسية  الصحة 
 :المساعدة  على للحصول  إحالتها قبل الشكوى  مقدم / الضحية  إلى إبالغها  يتم التي  المعلومات 

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
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 المؤسسة:                                                         /االسم  قدمها التي المعلومات
 :تاريخ 

 : التاريخ                      :المقدمة والخدمات باإلحالة الشكوى  مقدم / الضحية ضار  عن  اإلبالغ
 للغاية راضي .1
 راضي .2
 تحسن  أن يمكن .3
 راضي  غير .4
 إضافية  تعليقات .5

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
 :المؤسسة المعنية  إلى  اإلحالة
-----  :المؤسسة إلى  الشكوى  المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية  أحالت  ----------- :التاريخ 

 / الضحية المجتمعية  الشكاوى  تقديم آلية إخطار تاريخ  ----------------------
 --------------------------------------------------- :الشاكي

 :التحقيق  مؤسسة إلى االدعاء  إحالة وقت الشكوى  مقدم / الضحية  إلى إبالغها  يتم التي  المعلومات 
------------------------------------------------------- 

 --------------------------------- مؤسسة  / االسم :قدمها  التي  المعلومات 
 ---------------------- :تاريخ 
 ------------------------ المؤسسة اسم / التاريخ :االدعاء باستالم  المؤسسة  أقرت

   ----------------------مباستال إبالغه  تم الذي الشكوى  مقدم  / الضحية
                                        المجتمعية؛ الشكاوى  تقديم  آلية  بواسطة --------------------- المؤسسة  حسب

 --------------------- :تاريخ-------------------------------
 بدأ قد كان إذا  ما/ متى   :تشمل قد)معروفة كانت إذا( الشكوى  مقدم / الضحية مع المؤسسة اتصاالت
 ؛ التحقيق انتهى  متى ؛ قدما للمضي  كاف غير أساس على تحديدها  تم  قد  الشكوى  أن أم  التحقيق

 التحقيق  ائج نت
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 التاريخ  :الشكوى  معالجة عن رضاه  عن المشتكي / الضحية أبلغ
 للغاية راضي .1
 راضي .2
 تحسن  أن يمكن .3
 راضي  غير .4
 إضافية  تعليقات .5

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 :المتابعة 
-----------------------------------  الشكوى /الضحية مع متابعة لالتصاالت أي

 ------------------------------التاريخ
 -------------------- مؤسسة /االسم  -----------------  قدمها التي المعلومات

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 -------------------------التاريخأي متابعة لالتصاالت مع الضحية/الشكوى 
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 ------------------- : االسم/ مؤسسة -----------------المعلومات التي قدمها 

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
 

 التوجيهية  لجنة لالعامة  المرجعية الشروطملحق 
 الغرض  •

 المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية ورصد وتنفيذ  وتصميم  ودعم  توجيه هو التوجيهية اللجنة من الغرض
الرئيسية  هي التوجيهية اللجنة .وأنشطتها  على لرقابةوا الممارسات أفضل وتبادل  للتنسيق  الهيئة 

 .لهما واالستجابة الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل
 العضوية  •

 جمعية لكل ) مدير المؤسسة أي( المستوى   الرفيعة االدارة من واحد  ممثل من التوجيهية  اللجنة  تتألف
 حكومة x وطنية، منظمات x من التوجيهية اللجنة تتألف و .المجتمعية تقديم الشكاوى  آلية في مشاركة

x ،المؤسسات x  الدولية والمنظمات ، x و،الدولية الحكومية غير  والمنظمات x  المتحدة، األمم  وكاالت 
 :التالي للمخطط وفقا  
 االجتماعات  •

 هذا  في المحرز التقدم عن لإلبالغ  شهر  كل  من األول  األحد يوم   في داخليا   التوجيهية  اللجنة تجتمع 
 .الحلول وإيجاد المشتركة المجتمعية الشكاوى  تقديم  بآلية ةالبرمجة الخاص في الثغرات وتحديد  المجال، 

 

اللجنة التوجيهية ليست مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى الفردية أو الفصل فيها، وال يجوز لها أن  
ذلك، يمكن للجنة  تتعامل مباشرة مع المشتكين. تقع هذه المهام حصرًا على المؤسسات الفردية. ومع  

ب تعمل  أن  للالتوجيهية  استشارية  طلب    مؤسسةصفة  على  بناء  محددة  وتحقيقات  ادعاءات  بشأن 
 صريح من المؤسسة المعنية. 
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 مجاالت العمل  
 

  المؤسسات تيسير تعيين القائمين بالتنسيق في آلية تقديم الشكاوى المجتمعية من   ✓ الحوكمة 
 في آلية تقديم الشكاوى المجتمعية ؤسساتهم  مل ودعم المشاركة الكاملة

 شاركة بفعالية في اجتماعات التنسيق الم ✓
 التابعة لكل منها  المؤسسات تنفيذ معايير المساءلة والجودة داخل  ✓
نطاق   ✓ المحلية  تحديد  المجتمعات  مع  بالتشاور  المجتمعية  الشكاوى  تقديم  آلية 

تقديم  آلية  تكون  للسياق    بحيث  مالئمة  بصورة  مصممة  المجتمعية  الشكاوى 
االحتياجات    ،المحلي  آليات    ،بالمجتمعاتالخاصة  وتلبي  مع  وتتكامل 

 اإلبالغ/ردود الفعل األخرى 
نموذج   ✓ لتشغيلوضع  اإل  إجراءات  على  موحدة  واالستفادة  عالمية  المحلي  طار 

 تقديم الشكاوى المجتمعية آللية المحلي  منه في السياق
الشكاوى  ✓ تقديم  آلية  منسقي  اجتماعات  العادية من  التحديث  مذكرات  استعراض 

 ة المجتمعي
بالتنسيق   ✓ للقائمين  الكافية  غير  المشاركة  لمعالجة  جماعي  بشكل  حلول  وضع 

 الضرورةالمجتمعية، عند  لدى آلية تقديم الشكاوى 
 المجتمعية  الشكاوى  تقديم  آلية استدامة لدعم الموارد  تعبئة ✓ التمويل 

 
 آلية  إدارة

 تقديم 
 الشكاوى 

 المجتمعية 

 والمجتمعات السلطات قبل من تمعيةالمج  الشكاوى  تقديم آلية ودعم قبول  تعزيز ✓
 التعاون  خالل من أهدافها وتحقيق لآللية المشترك التنفيذ في المساهمة المحلية

 الجيدة والحوكمة الهيئات جميع بين
 الجنسيّ  االستغالل لمنع استراتيجيات  وضع على جماعي بشكل العمل ✓

 الجنسيّ  واالنتهاك
 والقواعد  المزعومين، والجناة لناجينا  تحترم التي الشكاوى  معالجة عملية تعزيز ✓

 المحلية  والتشريعات الدولية والمعايير
و   الدعوة 

 التمثيل 
 والمجتمعات السلطات قبل من المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية ودعم قبول  تعزيز ✓

 اإلنساني  المجال في الفاعلة والجهات والمانحين المحلية
و   التبادل 

 التعلم  
 وتعلم التفكير إلى تفضي التي  والخبرات  المعرفة لتبادل مفتوح  مجال  إتاحة ✓

 الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل شؤون 
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 والمسؤوليات  األدوار
 :التوجيهية  اللجنة رئيس  ✓

 .أنشطتها على واإلشراف التوجيهية اللجنة تنسيق •
 .الخاصة واالجتماعات التوجيهية للجنة الشهرية االجتماعات وتوثيق  وتيسير  تنظيم  •
 .ورصدها وتنفيذها األنشطة تخطيط سيرتي •
 .التوجيهية اللجنة أعضاء إلى الوسيطة األنشطة عن تقارير  يقدم  •
 .التعلم وعمليات  الخبرات  تبادل تعزيز •
 منتديات  وفي المحلية والمجتمعات والسلطات المانحة الجهات مع التوجيهية اللجنة يمثل •

 .الحماية   كتلة ذلك  في بما الحماية،  مناقشة وشبكات
 
 :التوجيهية  اللجنة أعضاء ✓

 يتقيدون  و ويقرون  ويفهمون  يقرأون  مؤسساتهم  داخل الموظفين جميع أن من التأكد  •
 الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل  مجال في مؤسساتهم  تتبعها التي الداخلية باإلجراءات

 وإجراءات  ةوسياس الداخلية اإلبالغ وآلية السلوك لقواعد المؤسسية المدونة ذلك في بما
 .للموظفين الشكاوى  وإدارة  ودعمها الضحايا مساعدة

 والتوجيه التدريب خالل من الجنسي واالنتهاك الجنسيّ  باالستغالل الموظفين وعي زيادة  •
 مجال في الحاليين الموظفين أجل من المعلومات  تحديث  على والتدريب  الجدد  للموظفين

 االمتثال  أهمية و  السلوك،  قواعد ومدونة جنسيّ ال  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من الحماية 
 .الحوادث عن اإلبالغ وإجراءات الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل ساتلسيا 

 وصولهم وضمان  للتنسيقية  التابعة المجتمعية الشكاوى  تقديم آلية لدى  بالتنسيق  القائمين دعم •
 :مهامها لتنفيذ المؤسسات إلى المباشر 

 من الحماية في البرمجة موظفين /ووحدات  البشرية الموارد نم كل مشاركة كفالة ✓
   الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل

 الفريق في بنشاط  للمؤسسات  التابعين المعنيين بالتنسيق القائمين مشاركة ضمان ✓
 الموظفين  وقت  وتخصيص ،المؤسسات   بين  المجتمعية الشكاوى  تقديم آللية المشترك
 المجتمعية؛  الشكاوى  تقديم آلية اجتماعات في وُمجدية ةمنتظم بصورة للمشاركة

 أداء تقييم  تقارير في الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من الحماية  مسؤوليات إدراج ✓
 .الهيئة لهذه  التابعة المجتمعية الشكاوى   تقديم  آلية لدى  بالتنسيق القائمين

 على ذلك  في بما الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل بإجراءات المؤسسات   التزام عزيزت •
 :الحصر  ال المثال سبيل 
 المعتدين؛  تجنيد  اعادة  لمنع الواجبة العناية بذل ✓
 للضحايا؛  مساعدة  خدمات  تقديم ضمان ✓
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 الجنسيّ  االستغالل ادعاءات على المخالفات  عن اإلبالغ بعد االنتقام  عمليات  إحباط  ✓
 الجنسّي؛  واالنتهاك

 االتفاقيات  في الجنسيّ  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من مايةالح بأحكام  التقيد  اشتراط  ✓
 التعاونية؛ 

 من أخرى  وأشكال الجنسّي، واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من خالية عمل بيئة تهيئة ✓
 .العقاب من واإلفالت  السلوك،  سوء

 سبيل  على ذلك  في بما اختيارهم،  لحظة من بدءا   وقدراتهم  المنفذين الشركاء وعي زيادة  •
 :الحصر  ال المثال
 واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل يعنيه لما واضح  فهم  التنفيذ  شركاء لدى  يكون  أن ضمان ✓

 ذلك في  بما عنها، واإلبالغ الحاالت  منع  في  ومسؤولياتهم واجباتهم هي وما الجنسي 
 الجنسّي؛  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من بالحماية يتعلق  فيما التعاقدية التزاماتهم 

 تعزيز/وضع وعلى المجتمعية الشكاوى  تقديم  آلية مع العمل على التنفيذ شركاء يعتشج  ✓
 الجنسّي؛  واالنتهاك الجنسيّ  االستغالل من والحماية الخاصة سياساتها

 اإلمكان قدر على المؤسسة تنظمها التي التدريبية الدورات في التنفيذ شركاء إدراج ✓
 . الجنسيّ  واالنتهاك  نسيّ الج  االستغالل من بالحماية االلتزام  لضمان
 

 .االقتضاء حسب وتنّقح سنوي  بشكل المرجعية  العامة الشروط  هذه  مراجعة تتم
 

 االستغالل من الحماية:  المؤسسات بين  المشتركة الدائمة للجنة الدنيا التشغيل معايير
 الموظفين  قبل من الجنسي واالنتهاك الجنسي

 بالحد االلتزام  فإن الموظفين قبل من الجنسي هاكواالنت الجنسي االستغالل  من الحماية لتوفير
الجنسي  من للحماية التشغيل  معايير من األدنى   تصميم  تم  .مطلوب الجنسي واالنتهاك االستغالل 
 معايير تشغيل غرار على الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل من للحماية األدنى الحد تشغييل معايير

المعروفةالمو  لسالمة األمنية األدنى الحد  المتحدة  األمم  لمنظومة بالنسبة إلزامية تعتبر والتي ظفين 
 سالمة ضمان أجل من المؤسسات  جميع تتبعها التي من المتطلبات مشتركة مجموعة وجود  لضمان

 الموظفين 
 الجنسي؟ واالنتهاك  الجنسي االستغالل من  للحماية  الدنيا التشغيل معايير هي ما

 :على الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل من للحماية دنىاأل الحد تشغيل معايير  تعتمد
 المتحدة  األمم  موظفي جانب من الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل على بالقضاء االلتزام  بيان .1

 2008 أغسطس الموظفين، وغير
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 األمم موظفي  قبل  من الجنسي  واالنتهاك الجنسي االستغالل من  للحماية العالمية المراجعة .2
 الصليب لجمعيات  الدولي واالتحاد للهجرة  والمنظمة الدولية الحكومية، غير  المؤسسات و  ة، المتحد 

 2010 يوليو  األحمر، والهالل األحمر
 الجنسي باالستغالل المتعلقة المؤسسات  بين المشتركة الدائمة للجنة الستة األساسية المبادئ  .3

 . يونيو الجنسي، واالنتهاك
 الجنسي؟ واالنتهاك الجنسي  االستغالل من للحماية الدنيا  التشغيل يرلمعاي الرئيسية العناصر هي ما
 جهة / مخصص  قسم التعاونية؛  الترتيبات وتنفيذها؛ الفعالة السياسات ضع  و : والتنسيق  اإلدارة .1

 .الجنسي واالنتهاك الجنسي االستغالل بالحماية من ملتزمة اتصال
 ية المستفيدين و دعمهم لفهم و إنشاء اآللية  االشتراك مع سكان المجتمع المحلي و دعمهم : توع  .2
الوقاية :  آليات فعالة وشاملة ل ضمان التوعية حول االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي بين   .3

 العمل  أداءالموظفين؛ التوظيف الفعال وتقييم 
 والتحقيق  للشكاوى  الداخلية اإلجراءات   االستجابة: وجود  .4
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 الدنيا المتعلقة بالحماية من المؤشرات الرئيسية االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسيالمعايير التشغيلية 

من    بالحماية  المتعلقة  الدنيا  التشغيلية  المعايير 
 المؤشرات الرئيسية 

 االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي 

 المؤشرات الرئيسية 

الس توجد   • تطوير وتنفيذ سياسات فعالة   .1 معايير  تنص على  واالنتهاك  سياسات  الجنسي  االستغالل  أفعال  في ذلك  بما  لوك 
المشتريات و  البشرية و دليل  الجنسي وتوجد خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة. )دليل الموارد 

 خطة بناء القدرات و التوعية المستمرة( 
الس • معاير  بالسياسة/  العليا   اإلدارة  و  الحاليين  للموظفين  تعريف  كافة تم  على   ) لوك 

 في فعاليات مختلفة مثل  المستويات 
 )فعاليات التعريف ودورات التدريب  لتجديد المعلومات(  •

 
 الترتيبات التعاونية   .2

 
 إدراج نشرة أو مدونات قواعد السلوك المعنية في شروط العقد العامة للموظف.  •
أو   • الجهات  من  الخطية  الموافقات  لتلقي  اجراءات  ترتيبات  وجود  في  يدخلون  الذين  األفراد 

من تعاون الحماية  سياسة  بمعايير  والتزامهم  معرفتهم  على  تنص  والتي  المؤسسة  مع  ية 
 االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي 

 
وجود قسم مخصص / جهة تنسيق ملتزمة بالحماية    .3

 من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي 
بالت • القائم   / المخصص  القسم  وتنفي يتحمل  تطوير  عن  الكاملة  المسئولية  سياسة  نسيق  ذ 

 وأنشطة الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي. 
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تتناول  • العليا  اإلدارة  إلى  منتظمة  تقارير  تقديم  االتصال  رابط   / المسؤول  القسم  على  يتعين 
ل القائم  التقدم الذي تحرزه بشأن الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي من خال

 ة من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي. بالتنسيق األعلى بشأن الحماي
يقوم الموظفون الذين يتعاملون مع الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي بإضفاء  •

الجنسي   واالنتهاك  الجنسي  االستغالل  من  الحماية  عن  المسئولية  على  الرسمي  الطابع 
 به. ي وصف وظائفهم و تقييم أدائهم أو ما شابإضافة المسؤوليات ف

الجنسي.   • واالنتهاك  الجنسي  االستغالل  من  الحماية  على  منتظما   تدريبا   الموظفون  يتلقى 
حجم   مع  الجنسي  واالنتهاك  الجنسي  االستغالل  من  للحماية  المخصص  الوقت  ويتناسب 

 التنفيذ المطلوب في ظل الوضع الحالي للمؤسسة. 
الفعال و الشامل من المؤسسة مع موظفي  التواصل    .4

المستفيدين  الميدان   المتعلقة بتوعية  التوقعات  بشأن 
 حول االستغالل واالنتهاك ألجنسيين 

يبلغ المقر الرئيسي/اإلدارة العليا الموظفين الميدانيين  بالتفصيل عن توقعاته المتعلقة بجهود   •
الجنسي   االستغالل  من  الحماية  عن  المستفيدين  ذلك  توعية  في  )بما  الجنسي   واالنتهاك 

 علقة بمعايير السلوك واإلبالغ الخاصة بالمؤسسة (. المعلومات المت
 القيام بتوزيع أمثلة ألدوات ومواد التوعية التي ستستخدم في أنشطة رفع وعي المستفيدين.  •

 
بما    .5 الفعالة   المشتركة  المجتمعية  الشكاوى  آليات  

 فيها مساعدة الضحايا 
 

و الموظفون الميدانين على المشاركة اإلدارة العليا  المكاتب الميدانية و الفروع   تحث و تشجع •
في آليات الشكاوى المجتمعية والتي تم تطويرها وتنفيذها بشكل مشترك بشكل مستقل وتكييفها 

 مع برامجها المنفذة في الميدان و اللقاءات مع الجمهور. 
ا • المجتمعية تكييفها مع  الشكاوى  آلية  التركيز  على  تصميم  المجتمعي مع  الثقافي و  لسياق 

 ركة  المجتمع مشا
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 المحلي.  •
 إنشاء آلية لرصد ومراجعة آلية الشكاوى.  •
 تطوير المؤسسة إرشادات خطية حول توفير المساعدة للضحايا.  •

 
6.  

 
 التوظيف الفعال وتقييم أداء العمل

 
مدونة السلوك قبل عرض أو مع تتأكد المنظمة من أن جميع المرشحين ملزمين بالتوقيع على  •

 توقيع عقد العمل معهم. 
في سجل  ت • والتدقيق  للعمل  المرشحين  مراجع  من  للتحقيق  نظامها  بتحسين  مؤسسة  كل  لتزم 

 التصرف السابق. 
أو    -يشمل اإلشراف وتقييم ا ألداء على االلتزام بالمشاركة  في تدريبات مونة قواعد السلوك    •

ذلك   شابه  على   -ما  يشتمل  واالنتهاك   الذي  الجنسي  االستغالل  من  الحماية  موضوع 
 ي. الجنس

تشمل تقييمات األداء لإلدارة العليا االلتزام بإيجاد والحفاظ على بيئة تمنع االستغالل الجنسي  •
 واالنتهاك الجنسي وتشجع على تنفيذ / أو مدونة السلوك 

حول    .7 التوعية  لضمان  وشاملة  فعالة  آليات  إنشاء 
 االستغالل الجنسي 

 واالنتهاك الجنسي بين الموظفين 

تدريب  • الموظفون  آلية   يتلقى  على  والتعرف  السلوك  معايير  حول  المعلومات  لتجديد  سنوي 
 تقديم الشكوى والتقارير عن سوء السلوك وآثار انتهاك هذه المعايير. 

واالنتها • الجنسي  االستغالل  و  التحديد  وجه  )على  السلوك  سوء  حول  الجنسي(  التدريب  ك 
 يشكل جزءا من عملية التعريف األولية. 

با • دراية  على  سوء الموظفين   / الجنسي  واالنتهاك  الجنسي  االستغالل  عن  باإلبالغ  لتزامهم 
 السلوك ويدركون أن هناك سياسات للحماية من االنتقام
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 الشكاوى / التقارير من الموظفين أو المستفيدين. توجد إجراءات خطية بشأن التعامل مع  • وجود اإلجراءات الداخلية للشكاوى والتحقيقات   .8
 كل دوري على كيفية تقديم شكوى/تقرير و إجراء متابعتها.  يتم تبليغ الموظفين بش •
 تصدر إجراءات التشغيل الموحدة للتحقيق أو ما يعادلها وتستخدم لتوجيه ممارسة التحقيق.  •
ا على تحقيقات حساسة مثل يتم إجراء التحقيقات من قبل خبراء مهنيين ومؤهلين مدّرب  • ين أيض 

 لجنسي. ادعاءات االستغالل الجنسي واالنتهاك ا 
تتجاوز   • مدة ال  في  التحقيقات  مع   72تبدأ  بالنتائج  المتعلقة  المعلومات  يتم إشراك  و  ساعه 

 مقدم الشكوى. 
تؤدي الشكاوى الجوهرية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو عواقب تعاقدية. وإذا لم يكن األمر   •

لتحقيق و السياسات  كذلك، فإن المؤسسة قادرة على تبرير قراراتها بناء على حيثيات و نتائج ا 
 الخاصة بالمؤسسة 
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