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التعريفات الرئيسية: المصادر والمالحق:

املصدر )1(: 
امللحق )1(: 
امللحق )2(: 
امللحق )3(: 
امللحق )4(: 

امللحق )5(: 
امللحق )6(: 

امللحق )7(: 
امللحق )8(: 
امللحق )9(: 

امللحق )10(: 
امللحق )11(: 
امللحق )12(: 
امللحق )13(: 

املبادئ األساسية الستة للجنة املشرتكة الدامئة بني الوكاالت بشأن االستغالل واالنتهاك الجنيس
موجز لسياسة إنرتسوس حول الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس 

إرشادات للتوظيف/االستقدام اآلمن
إعالن اإلدانة الجنائية

اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة إنرتسوس الدولية لحامية الطفل وسياسة إنرتسوس للحامية من 
االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل املوظفني

اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة إنرتسوس بشأن االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل الرشكاء 
اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة إنرتسوس بشأن االستغالل واالنتهاك الجنيس ومعايري السلوك 

للزوار
املوافقة/ اإلخطار املسبق للتواصل

االختصاصات الوظيفية لضابط االتصال/التنسيق عن االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد
االختصاصات الوظيفية ملستشار االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد 

منوذج تقرير اإلبالغ عن الحادثة
القامئة املرجعية لحامية البيانات  

قسم/ميني الرسية للمحققني
القامئة املرجعية السرتاتيجيات االستغالل واالنتهاك الجنيس املحددة بالقطر

التعاريف التالية دليل إرشادي فيام يخص هذه السياسة عىل الرغم أنه يجب تحديد أشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس بواسطة كل 
بعثة دولية ملنظمة اإلنرتسوس. 

االستغالل الجنيس: أي انتهاك فعيل أو محاولة انتهاك ملوقع ضعف أو نقص القوة ألغراض جنسية، عىل سبيل املثال ال الحرص 
كاالستفادة املالية اجتامعياً أو سياسياً من االستغالل الجنيس لآلخر.1 

االنتهاك الجنيس: هو االنتهاك الفعيل الجسدي ذو الطبيعة الجنسية سواًء بالقوة أو تحت ظروف إجبارية غري عادلة. 2

التحرش الجنيس مقابل االستغالل الجنيس واالنتهاك: »يقصد بالتحرش الجنيس  كل عرض غري مرحب به لخدمة جنسية أو 
ترصف شفوي أو جسدي أو إمياءة ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر ذو طبيعة جنسية والذي يتوقع أن يسبب اعتداء أو احتقار 

لآلخر. عندما يظهر هذا الترصف يف العمل فإنه يساهم يف خلق بيئة عمل مخيفة وعدائية«3. التحرش الجنيس ليس استغالل وانتهاك 
جنيس إذ يحدث االستغالل الجنيس ضد املستفيد أو فرد آخر من املجتمع.  يف حني أن التحرش الجنيس يكون  بني األشخاص )غري 

مستفيدين( واملوظفني.  وعليه مل يتم التطرق إليه يف إطار هذه السياسة، غري أن إجراءات اإلبالغ عن ادعاءات التحرش الجنيس ميكن 
أن تكون نفس إجراءات اإلبالغ عن شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

العنف الجنيس مقارنة باالستغالل واالنتهاك الجنيس: العنف الجنيس عبارة عن أي أعامل اعتداء مرتكبة ضد إرادة الشخص 
مستندة عىل االختالفات االجتامعية )مثل الجنس( بني الذكور واإلناث. و هو يشمل األعامل التي تسبب رضر جسدي جنيس أو 

ذهني أو معاناة أو تهديدات مبثل هذه األعامل أو إجبار أو أي حرمان آخر للحرية.4 يعترب االستغالل واالنتهاك الجنيس كأحد حاالت 
العنف الجنيس. تشمل اإلجراءات يف هذه السياسة  فقط شكاوى االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

الطفل: هو شخص ما دون سن 18 سنة برصف النظر عن عمر األغلبية أو العمر التي ميكن فيها إبداء املوافقة محلياً. 5

املستفيد: الشخص الذي يتلقى مساعدة كجزء من إغاثة طارئة أو مساعدات تنموية يف إطار برامج مساعدة. يشمل األشخاص تحت 
هذا العنوان األشخاص من السكان املترضرين مبا فيها الالجئني والنازحني محلياً واألشخاص املستضعفني اآلخرين وأفراد املجتمع. ال 

يحتاج الفرد أن يكون مستضعفا، إن عالقة السلطة أو القوة كافية لفرض استغالل وانتهاك جنيس.6

موظفي إنرتسوس واملرتبطني بها: أي شخص معني من قبل أو يعمل لدى إنرتسوس. ويعني مبوظفي إنرتسوس بالتحديد: أي فرد 
أو جميع األفراد الذين وقعوا عقود عمل أو عقود تعاون مع إنرتسوس، ويشمل ذلك املوظفني واملتطوعني وأعضاء اللجان املجتمعية 

واملتدربني واملستشارين، بغض النظر عام إذا كانوا يتقاضوا أجراً أم ال وبغض النظر عن مدة عقودهم. بينام يشار اىل املرتبطني 
بإنرتسوس إىل جميع موظفي الهيئات األخرى أو األفراد الذين وقعوا عىل ترتيبات تعاونية مع إنرتسوس، مبا يف ذلك املقاولون والرشكاء 

والزوار.

عامل املساعدة اإلنسانية: أي شخص يشارك يف تقديم املساعدة للسكان املترضرين أي جميع املوظفني التابعني للوكاالت 
واملنظامت اإلنسانية، ويشمل ذلك وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الحكومية واملنظامت غري الحكومية والرشكاء املنفذين 

واملنظامت املجتمعية ذات الصلة باإلضافة إىل أي شخص يؤدي مهمة نيابة عن أي وكالة أو منظمة إنسانية، بغض النظر عام إذا كان 
يتقاىض أجراً عىل ذلك أم ال وبغض النظر عن مدة العقد.

بيان األمني العام لألمم املتحدة بشأن التدابري الخاصة بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس )ST/SGB/13/2003(، 9 أكتوبر 2003م.  1

بيان األمني العام لألمم املتحدة بشأن التدابري الخاصة بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس )ST/SGB/13/2003(، 9 أكتوبر 2003م.  2

بيان األمني العام لألمم املتحدة بشأن حظر التمييز واملضايقة، مبا يف ذلك التحرش الجنيس وإساءة استخدام السلطة )ST/SGB/5/2008(، 11 فرباير 2008م.  3

إرشادات اللجنة املشرتكة بني الوكاالت لدمج تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين - الحد من املخاطر وتعزيز املرونة واملساعدة عىل تجأوز الصدمة، 2015.  4

قامئة املفردات الخاصة باألمم املتحدة حول االستغالل واالنتهاك الجنيس، 5 أكتوبر 2016.  5

إجراءات التشغيل القياسية الدولية للتعاون املشرتك بني الوكاالت يف آليات الشكاوى املجتمعية، مايو 2016.  6
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أنواع االستغالل واالنتهاك الجنيس: 

النوع )1(: االستغالل واالنتهاك الجنيس الذي مل يرتكبه أي عضو من موظفي أو شخص مرتبط مبوظفي إنرتسوس أو أحد  ●
عامل العمل اإلنساين عىل وجه العموم. بل قد ارتكبه أحد أفراد املجتمع املترضر أو املحيل ضد مستفيد من برامج إنرتسوس 

أو شخص آخر ال عالقة له بنشاطات إنرتسوس. 

النوع )2(: أي انتهاك لسياسة االستغالل واالنتهاك الجنيس ومعايري السلوك ذات الصلة والذي قد أرتكب بواسطة واحد من  ●
موظفي إنرتسوس أو شخص مرتبط بإنرتسوس. االستغالل واالنتهاك الجنيس الذي يكون قد ارتكب بواسطة عامل مساعدة 

إنسانية آخر يعترب أيضاً نوع من أنواع االستغالل واالنتهاك الجنيس من النوع )2(.

الناجي: هو شخص تم استغالله وانتهاكه جنسياً. 

مرتكب الجرمية: هو شخص أو مجموعة من األشخاص الذي يرتكبون أعامل االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

ضابط االتصال/التنسيق: هو الشخص املعني الستالم الشكاوى والتقارير حول األعامل املزعومة لالستغالل واالنتهاك الجنيس والتي 
تشمل موظفي إنرتسوس أو أي شخص مرتبط بإنرتسوس وعامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين. 

الشايك: هو الشخص الذي يقدم الشكوى والتقرير عن األعامل املزعومة لالستغالل واالنتهاك الجنيس وفق األنظمة املعتمدة مبا فيها 
الناجون. 

موضوع الشكوى: الزعم باالستغالل واالنتهاك الجنيس للناجي. 

املحقق: هو الشخص املخول واملسؤول عن تنفيذ التحقيق.

الشاهد: هو الشخص الذي يديل بالشهادة أو يقدم الدليل يف التحقيق، عىل سبيل املثال ال الحرص، الشايك والناجي وموضوع 
الشكوى واملستفيد وموظفي إنرتسوس وأي شخص مرتبط بإنرتسوس أوعامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين. 

مبدأ الحاجة إىل املعرفة: يصف مصطلح »الحاجة للمعرفة« تحديد املعلومات التي تعترب حساسة وتبادلها فقط مع األشخاص 
املخولني لحامية الناجي. ينبغي فقط تبادل املعلومات حول الهوية واملعلومات الحساسة املجمعة للناجني بناًء عىل أساس الحاجة إىل 

املعرفة مع اقل عدد ممكن من األشخاص.

مقدمــة
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منظمة إنرتسوس منظمة مساعدات إنسانية غري ربحية تعمل يف مجال تقديم املساعدات للناس الذين يف خطر، وضحايا الكوارث 
الطبيعية والنزاعات املسلحة. تم تأسيسها يف عام 1992م بدعم من اتحاد نقابات العامل اإليطالية، وترتكز أعاملها عىل قيم التضامن 
والعدالة والكرامة اإلنسانية والحقوق والفرص املتساوية لجميع األشخاص مع احرتام التنوع والتعدد والتعايش املشرتك وتهتم بصفة 

خاصة باألشخاص  املستضعفني. 

استناداً إىل تأكيد قرار إنرتسوس لتطوير املبادئ األساسية الستة املتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنيس يف إطار عملها واملتبناه من 
قبل اللجنة املشرتكة بني الوكاالت لعام 2002 )يرجي الرجوع إيل املصدر )1(: املبادئ األساسية الستة الخاصة باللجنة املشرتكة بني 

الوكاالت بشأن االستغالل واالنتهاك الجنيس( ، تلتزم إنرتسوس مبنع موظفيها ورشكائها من مامرسة أشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس 
وستقوم باالستجابة لحوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس التي يتم ارتكابها ضد املستفيدين أو أعضاء آخرين من املجتمع امتثاال  

ًلبيان االلتزام الخاص للقضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل موظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني7 ومعايري التشغيل 
الدنيا للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل املوظفني.8 تقر منظمة إنرتسوس مبسؤوليتها يف املساهمة يف املكافحة ضد 
االستغالل واالنتهاك الجنيس يف املجتمع اإلنساين وكذلك الوفاء بهذا االلتزام يف جميع عمليات اإلستجابة اإلنسانية من أجل تعزيز 

مسؤوليتها أمام الفئات املترضرة. 

هذه السياسة مبنية عىل القيم واملبادئ واالعتقادات املشرتكة وترشح الخطوات التي سيتم اتباعها للوفاء بااللتزام بالحامية من 
االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

قام األمني العام بتبني سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف شهر أيلول 2017م.

بيان االلتزام القضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنيس من جانب موظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني، أغسطس 2008، واملعدل يف ديسمرب 2011.  7

الحد األدىن من معايري التشغيل للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل املوظفني، أبريل 2012.  8
قيمنا ومبادئنا واعتقاداتنا



سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي

10

ينص ميثاق إنرتسوس للقيم عىل أن إنرتسوس ملتزمة بعدم التمييز العنرصي )العمل بال حدود( وعدم التحيز )املساعدة املبنية 
عىل الحاجة والخالية من التمييز السيايس أو الديني أو االجتامعي( والتضامن/التكافل والشفافية والتحسس تجاه الثقافات 

املحلية والحث عيل الكرامة اإلنسانية واملشاركة والحوار. 

ان ميثاق القيم ومدونة األخالقيات إلنرتسوس يحددان التزامنا بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس املبني عىل املبادئ املضمنة 
يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واالتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان وكذلك  ميثاق األمم املتحدة لحقوق الطفل وميثاق القضاء 
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة إذ يجب عىل جميع موظفي إنرتسوس ورشكاؤها املرتبطني  بها التمسك وااللتزام بأعىل معايري 

السلوك األخالقي واملهني وااللتزام بسياسات إنرتسوس. 

تنبع الحاجة إىل هذه السياسة من املعرفة باألوضاع الطارئة مثل النزوح وانهيار املباين السكنية للسكان نتيجة الكوارث الطبيعية 
أو الرصاعات التي تزيد من معاناة السكان املترضرين وخاصة النساء واألطفال. عادة ما يضع عملنا موظفي إنرتسوس وأتباعها يف 

مناصب السلطة أو التأثري فيام يخص املجتمعات التي نعمل معها. كمنظمة للمساعدات اإلنسانية، لدى إنرتسوس مسؤولية االهتامم 
تجاه السكان املستضعفني وال يجب استغالل السلطة عىل حساب أرواح ورفاهية املستفيدين وبرامج إنرتسوس.

تعترب إنرتسوس كل أشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس غري متالمئة مع املعايري املعرتف بها دولياً واملبادئ التي ترتكز عليها األعامل 
اإلنسانية. والقيم الجوهرية واملعتقدات األساسية فيام يخص الكرامة اإلنسانية لكافة الناس، ولذلك تنص سياسة الحامية من 

االستغالل واالنتهاك الجنيس عىل املعايري املحددة للسلوك التي تبني االلتزامات العامة القامئة وفق ميثاق القيم ومدونة األخالقيات 
إلنرتسوس إىل جانب اإلجراءات التي يجب اتخاذها والتي يجب أن يتبعها موظفي إنرتسوس وأتباعها واالستجابة لحاالت االستغالل 

واالنتهاك الجنيس وحامية السكان املستضعفني.

بروتوكوالتنا السلوكية
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معايري السلوك املحددة التالية ترسي عىل جميع موظفي إنرتسوس أي املوظفني واملتطوعني وأعضاء اللجان 
املجتمعية واملتدربني  واملستشارين – خالل تعاونهم مع إنرتسوس يف جميع األوقات، خالل ساعات العمل 

الرسمية وخارج ساعات العمل:

مينع عيل موظفي إنرتسوس طلب أي خدمة أو منفعة جنسية من مستفيدي برامج إنرتسوس أو األفراد اآلخرين من . 1
املجتمعات التي تعمل فيها إنرتسوس مقابل الحامية واملساعدة اإلنسانية وال يجب االنخراط يف عالقة استغاللية جنسية. 

مينع عيل موظفي إنرتسوس تبادل األموال أو الوظائف أو الخدمات مقابل الجنس مبا فيها الخدمات الجنسية أو األشكال . 2
األخرى من التحقري أو السلوك املتدين  أو االستغاليل. ويعني الحظر ضد تبادل األموال مقابل الجنس انه ال يجب عىل 

موظفي إنرتسوس االستفادة من خدمات املشتغلني بالجنس وهم يف مهمة مع إنرتسوس مبا فيها عىل مستوى مباين إنرتسوس 
والسكن وأثناء السفر إىل/أو من مكان ما لحضور االجتامعات والتدريب برصف النظر عن القوانني املحلية فيام يخص أعامل 

الجنس أو الدعارة يف البالد التي يعملون فيها. 

مينع عيل موظفي إنرتسوس مامرسة الجنس أو االنخراط يف أي أنشطة جنسية مع املستفيدين ألن هناك تضارب للمصالح . 3
واستغالل وانتهاك السلطة يف هذه العالقة. إذا مارس أحد املوظفني الجنس أو انخرط يف أنشطة جنسية مع أي مستفيد 
يجب عليه/عليها إفشاء هذا السلوك ملرشفه أومرشفها،. عدم اإلبالغ عن هذا السلوك سيفيض إىل اتخاذ إجراءات ردعية  

وعقوبات. 

مينع عيل موظفي إنرتسوس مامرسة أي نشاط جنيس مع أي شخص ما دون سن الثامنة عرش برصف النظر عن سن األغلبية . 4
أو سن البلوغ وفق القانون املحيل، عىل سبيل املثال: القانون الوطني واملحيل للبلد الذي يعملون فيه. وعدم اإلبالغ عن هذا 

السلوك سوف يؤدي إىل اتخاذ إجراءات ردعيه وعقوبات. 

مينع عيل موظفي إنرتسوس الدعم أو املشاركة يف أي شكل من أشكال االستغالل الجنيس أوأنشطة االنتهاكات عىل سبيل . 5
املثال: األعامل اإلباحية، اإلتجار بالبرش. 

يجب عىل موظفي إنرتسوس اإلبالغ يف الوقت املناسب عن أي مشكلة أو شك لديهم فيام يخص االنتهاكات املحتملة يف . 6
سياسة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك واملعايري ذات الصلة بالسلوك من خالل أنظمة التقارير املعتمدة إلنرتسوس. 

يجب عىل موظفي إنرتسوس اإلبالغ عن أي مشكلة أو قضية أو أعامل مريبة تتعلق باالستغالل الجنيس أواالنتهاك وفق 
إجراءات اإلبالغ املعتمدة إلنرتسوس حتى لو كان مرتكب الجرمية املزعوم عامل مساعدات إنسانية آخر. اليجب تبادل 

املعلومات املتعلقة بحاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس لعامل وموظفي إنرتسوس وعامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين إال 
مع مسؤول التواصل والتنسيق حول حاالت الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البالد أو البديل عنه أو عنها الذي 
سيتوىل املسؤولية عن القضية واإلبالغ عنها فورا ملستشار الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس ملناقشة الحلول وامليض 

قدماً. 

يجب عىل موظفي إنرتسوس خلق بيئة عمل وعيش مناسبة متنع االستغالل واالنتهاك الجنيس وتعزز من تنفيذ سياسة . 7
االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

يتوجب عىل موظفي إنرتسوس إيقاف املامرسات السيئة التي قد تقود إىل االستغالل واالنتهاك الجنيس.. 8

جميع موظفي إنرتسوس ملزمون باالمتثال ملعايري السلوك هذه. أي انتهاك لهذه املعايري سيعترب سوء ترصف جسيم. ويف حالة عدم 
االمتثال لهذه املعايري أو عدم التبليغ عن أمور تتعلق باالستغالل واالنتهاك الجنيس سوف يعترب ذلك سبباً التخاذ إجراء تأديبي. وقد 

يتضمن هذا اإلجراء التأديبي إنهاء العقد أو الفصل من العمل بصورة فورية وقد ينجم عنه، يف حالة رفعه إىل السلطات املحلية، 
اتهاما جنائيا اذا اقتضت الرضورة ذلك وفقاً للقوانني الوطنية سارية املفعول. 

ليس الغرض من املعايري املوضحة أعاله أن تكون القامئة كاملة. حيث  هناك أنواع أخرى من السلوكيات غري القومية واملتعلقة 
باالستغالل واالنتهاك الجنيس ميكن أن تكون أسباباً كافية التخاذ إجراءات تأديبية مبوجب »ميثاق القيم واللوائح األخالقية 

إلنرتسوس«. يجب عىل موظفي إنرتسوس عدم االنخراط يف أي شكل من أشكال السلوكات املهينة أو املذلة أواالستغاللية بأي حال من 
األحوال.

نهجنا االستراتيجي
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الدعم الفني:  سيتحمل املستشار الفني العاملي إلنرتسوس ومستشاري الحامية اإلقليميني ومنسق الحامية يف كل بعثه  ●
مسؤولية  تقديم الدعم الفني لتنفيذ وااللتزام بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس عىل املستوى العاملي 
واإلقليمي والدويل. وسوف تكون هذه املواقع الوظيفية مسؤولة عن دعم اإلعداد واملراجعة السرتاتيجيات االستغالل 

واالنتهاك الجنيس الخاصة بالبعثة وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة.

اللجنة التوجيهية لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس: سيتم تأسيسها ملتابعة ورفع التقارير بشكل دوري عن سري 
العمل يف التنفيذ وااللتزام بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس ملجلس اإلدارة واألمني العام إلنرتسوس. وستتكون اللجنة 
التوجيهيه لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس من املدير العام إلنرتسوس ومدير الربامج ومدير املوارد البرشية ومنسق 
القسم اللوجستي ومنسق وحدة االتصاالت والتمويل واملستشار العاملي للحامية باملكتب الرئيىس. وستجتمع اللجنة بهدف املتابعه 
وتقديم الدعم اإلداري حول ادعاءات االستغالل واالنتهاك الجنيس من النوع )2( عند الحاجة. باإلضافة إىل ذلك سوف تكون اللجنة 

مسؤولة عن املراجعة الدورية لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

ضابط االتصال/منسق الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف املكتب الرئييس: سيتم تعيني ضابط اتصال لتنسيق عمل 
اللجنة التوجيهيه لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس و تطوير املواد التدريبية والتوعوية حول محتوى سياسة الحامية 
من االستغالل واالنتهاك الجنيس ومعايري السلوك ذات الصلة. وسيكون ضابط االتصال/منسق االستغالل واالنتهاك الجنيس يف املكتب 

الرئييس هو الشخص املعني لتلقي الشكاوى والتقارير عن ادعاءات أحداث االستغالل واالنتهاك الجنيس من النوع )2( يف املكتب 
الرئييس.

تؤكد هذه السياسة عىل التزام إنرتسوس بالتنفيذ التام لاللتزامات املتعلقة بالقضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنيس بواسطة موظفي 
األمم املتحدة وغريهم من املوظفني9 العاملني يف املجال اإلنساين وااللتزام بالحد األدىن من معايري الحامية من االستغالل واالنتهاك 

الجنيس بواسطة موظفيها. 10

تقر إنرتسوس بأن التنفيذ الناجح »لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس« يعتمد عىل املسؤولية الفردية والجامعية لكل 
الذين يعملون لصالح ومع إنرتسوس مبا يف ذلك الرشكاء واملجتمعات املحلية واملستفيدين أنفسهم.

تنوي إنرتسوس الوفاء بالتزاماتها للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس عرب الطرق التالية: 

التوعية: التأكد من أن جميع موظفي إنرتسوس واملرتبطني بها، باإلضافة إىل املستفيدين واملجتمعات املستهدفة، يدركون  ●
ماذا يعني االستغالل واالنتهاك الجنيس واملخاطر  الناجمة عنهام كام أن إنرتسوس لن تتسامح  إطالقا تجاه االستغالل 

واالنتهاك الجنيس. 

الوقاية: التأكد من تنفيذ اجراءات الوقاية أو الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل موظفي إنرتسوس واملرتبطني  ●
بها من خالل التوظيف اآلمن واإلجراءات التعاونية السليمة والربامج السليمة ومامرسات التواصل السليمة ومن خالل خلق 

بيئة يعمل فيها جميع موظفي إنرتسوس واملرتبطني بها يف التخفيف إىل الحد األدىن من املخاطر التي تؤدي إىل التسبب يف 
االستغالل واالنتهاك الجنيس.  

التبليغ: التأكيد بأن آليات الشكاوى حول التبليغ باألموراملتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنيس موجودة وسهلة الوصول إليها  ●
وبأن جميع موظفي إنرتسوس واملرتبطني بها عىل دراية باإلجراءات التي يجب إتباعها يف حالة حدوث االستغالل واالنتهاك 

الجنيس. 

االستجابة: التأكد بأنه تم إتخاذ الخطوات املناسبة لحامية ودعم الناجني عندما تحدث أفعال تتعلق بنوع من أنواع  ●
االستغالل واالنتهاك الجنيس وأن اإلجراءات املناسبة قد اتخذت حيث يكون قد تم تثبيت صحة الشكوك املتعلقة باالستغالل 

واالنتهاك الجنيس. 

تعزيز ثقافة االنفتاح والدعم: التأكد من أن إدارة إنرتسوس تؤيد الخطوط املفتوحة للتواصل والحوار مع وجود الدعم يف  ●
تنفيذ وتطوير مامرسات إنرتسوس للوقاية وإجراءات االستجابة.

األدوار واملسؤوليات:

بالرغم من أنه من مسؤولية جميع موظفي إنرتسوس واملرتبطني بها الحفاظ عىل وسط خال من االستغالل واالنتهاك الجنيس، تدرك 
إنرتسوس بأن اإلدارة املحددة بوضوح وهيكل الدعم الفني سوف يسهالن من تنفيذ وااللتزام بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك 

الجنيس.

النقاط الرئيسية التالية تحدد األدوار واملسؤوليات الخاصة باإلدارة وبالدعم الفني داخل املنظمة:

اإلدارة التنفيذية: مجلس إدارة إنرتسوس وأمينها العام يتحمالن كامل املسؤولية يف التنفيذ وااللتزام بسياسة الحامية من  ●
االستغالل واالنتهاك الجنيس باإلضافة إىل حشد املوارد الرضورية ذات الصلة. 

اإلدارة العليا: سيتحمل كل من املدير العام إلنرتسوس ومدير الربامج ومدير املوارد البرشية ومنسق القسم اللوجستي  ●
ومنسق وحدة االتصاالت والتمويل يف اإلدارة العامة مسؤولية التنفيذ وااللتزام بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك 

الجنيس يف جميع بعثات املنظمة. وسوف يكون املدراء اإلقليميون ورؤساء بعثات إنرتسوس مسؤولني عن اإلعداد واملراجعة 
الدورية السرتاتيجيات االستغالل واالنتهاك الجنيس الخاصة بالبعثة وعن إجراءات التشغيل املوحدة ذات الصلة، هذا 

باإلضافة إىل تأكيد تنفيذ سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس وااللتزام بها ضمن بعثات إنرتسوس الدولية وسوف 
يكون املدراء اإلقليميون ورؤساء البعثات مسؤولون  أيضاً عن حشد املوارد الرضورية عىل املستوى اإلقليمي و البعثة. 

بيان االلتزام القضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنيس من جانب موظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني، أغسطس 2008، واملعدل يف ديسمرب 2011.  9

الحد األدىن من معايري التشغيل للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل املوظفني، أبريل 2012.  10
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والمبادئ التوجيهية التشغيلية

ممارساتنا العالمية

التدريب والتوعية:

من أجل تنفيذ فعال لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس، يجب عيل جميع موظفي إنرتسوس واملرتبطني بها، فضالً عن 
املستفيدين واملجتمعات املستهدفة فهم واضح ودقيق اللتزام إنرتسوس ضد االستغالل واالنتهاك الجنيس .

وبالتايل، فإن إنرتسوس تلتزم باآليت:

أن تضمن خالل اجراءات التدريب األويل لجميع املوظفني الجدد واملتطوعني وأعضاء اللجان املجتمعية واملتدربني  ●
واملستشارين – الدوليني واملحليني –  وحدة تدريبيه حول ماهية االستغالل واالنتهاك الجنيس وحول محتوى سياسة الحامية 

من االستغالل واالنتهاك الجنيس ليك تضمن أن جميع موظفي إنرتسوس عىل دراية وذات معرفة باملبادئ الرئيسية لسياسة 
الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس وملعايري السلوك املرتبطة بها وآثار انتهاك هذه املعايري وإجراءات التبليغ عن 

األحداث.

عقد دورات تنشيطية متكررة للموظفني عىل كال املستويني امليداين واملركزي حول محتوى سياسة الحامية من االستغالل  ●
واالنتهاك الجنيس ومعايري السلوك ذات الصلة. ويجب أن يكون هناك دعامً مناسباً للمشاركني يف الدورات  التدريبية والذين 

تحدث لديهم ردود فعل عاطفية تجاه موضوعات الدورة. 

التوعية بصورة واسعة يف أوساط املجتمعات املستهدفة حول ماهية االستغالل واالنتهاك الجنيس وحول حقوقهم يف الحامية  ●
منهام، ودرجة انعدام السامح لدى إنرتسوس تجاه االستغالل واالنتهاك الجنيس والخيارات يف اإلبالغ عن القضايا املتعلقة 

باالستغالل واالنتهاك الجنيس. 

إعالم املستفيدين املشاركني يف برامج إنرتسوس حول حقوقهم يف الحامية من األذى وتقديم الخدمات دون اي مقابل جنيس  ●
ودرجة انعدام السامح لدى إنرتسوس تجاه االستغالل واالنتهاك الجنيس والخيارات يف اإلبالغ عن القضايا املتعلقة باالستغالل 

واالنتهاك الجنيس، والحساسة اتجاه للعمر والجنس والتنوع. وهذا يشمل تنظيم ورش عمل مع املستفيدين لتعريف/
تحديد السلوك املقبول وغري املقبول من قبل البالغني اآلخرين والنقاش املفتوح معهم حول اتصاالتهم وعالقاتهم مبوظفي 

إنرتسوس وباآلخرين. ويجب توفري الدعم املناسب للمشاركني يف ورشة العمل والذين تحدث لديهم ردود فعل عاطفية تجاه 
موضوعات الورشة. 

تجهيز وتوفري ملخص لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس باللغات املحلية وإعداد نسخة مخصصة لألطفال  ●
ليتم توزيعها يف املجتمعات املستهدفة والرشكاء واملساهمني/الداعمني اآلخرين ذوي الصلة. ويجب أيضاً عرض ملصقات 

تحوي االلتزامات ومعايري السلوك ذات الصلة بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف مكان بارز يف كل مكتب/
قاعدة للعمل يف الدولة. 

املتابعة واملراجعة املنتظمة ملدى فعالية مواد وبرامج التدريب والتوعية حول الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

التوظيف اآلمن:

تلتزم إنرتسوس بالقيام بالتوظيف اآلمن والتحري األمني عن املوظفني قبل إضفاء الطابع الرسمي للتعاون مع املوظفني واملتطوعني 
وأعضاء اللجان املجتمعية واملتدربني واملستشارين.

عملية التوظيف:
اإلجراءات اإلجبارية املطلوبة للتوظيف الدويل واملحيل هي عىل النحو التايل:

ستذكر جميع اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة بأن لدى إنرتسوس سياسة للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس، وعيل  ●
املرشح الناجح للوظيفة أن يلتزم بها ويعمل عىل الرتويج لها. 

سيتم تزويد املرشحني إلجراء املقابالت بنبذة عن سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس مقدماً قبل إجراء املقابلة  ●
)أنظر امللحق )1(: من سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس إلنرتسوس( وستكون هناك أسئلة قياسية يف املقابلة 

حول الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس )أنظر امللحق )2(: من إرشادات التوظيف(.
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سيعطي اهتامم خاص للثغرات يف التاريخ الوظيفي لألفراد وللتغريات املتكررة يف عقود العمل و/ العناوين.  ●

عىل جميع املوظفني واملستشارين املرشحني تقديم مرجعني عىل األقل، أحدهام من املدير املبارش لعمله/ها السابق. ولن  ●
تقبل املرجعيات من أفراد األرسة. وسيتم فحص املرجعيات فيام يخص أي موضوع أو نوع من انواع االستغالل واالنتهاك 

الجنيس حول تورط املرشح والفصل من الخدمة أو يف انتظار إكامل التحقيق حول سوء السلوك )أنظر امللحق )2(: من 
إرشادات التوظيف اآلمن(.

كام سيطلب من املتطوعني واملتدربني توفري مرجعني عىل األقل ، مبا يف ذلك عىل األقل واحد من بني املوظفني الذي سبق  ●
لهم العمل أو التطوع معهم. املراجع من أفراد األرسة لن تكون مقبولة.

سيطلب من املرشح الناجح تقديم إثبات للهوية )جواز سفر أو وثيقة هوية وطنية( وإعالن شخيص ينص عىل أي إدانة  ●
جنائية، مبا يف ذلك اإلدانات الصادرة )انظر امللحق 3: إعالن اإلدانات الجنائية(. حيثام أمكن، سيتم إجراء فحص للسجل 

الجنايئ يف البلد األم للمرشح.

سيتم تضمني سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف عقد التعاون املطروح. ●

سيطلب من جميع املوظفني واملتطوعني وأعضاء لجان املجتمع واملتدربني واالستشاريني أن يقروا كتابياً باستالم وفهم  ●
والتعهد بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس ومعايري السلوك ذات الصلة قبل الرشوع يف التعاقد/التنسيب 

)انظر امللحق 4: سيكون إعالن االتفاق ملزم ومتمسك  بالسياسة العاملية لالنرتسوس وسياسة انرتسوس للحامية من 
االستغالل واالنتهاك الجنيس املوجهة للموظفني(. وسيتم االحتفاظ ببيان االلتزام املوقع بالسياسة يف ملف مع عقد التوظيف 

أو عقد التعاون املوقع.

سيتم إدراج تقييم ملدى التزام الفرد باالمتثال وتنفيذ سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف دورة عملية قياسية  ●
ملراجعة األداء الداخيل  )انظر امللحق 2: املبادئ التوجيهية للتوظيف اآلمن(.

قيود التوظيف:
تحتفظ إنرتسوس بالحق يف عدم توظيف مقدم الطلب إذا ما كشفت عملية التوظيف أواملرجعيات أن مقدم الطلب ليس مناسباً 

للعمل مع املستفيدين. لن تقوم إنرتسوس بتوظيف أي شخص لديه سابقة يف االستغالل واالنتهاك الجنيس أو العنف ذو الصلة. يف 
حالة منع القوانني املحلية النافذة لهذه القاعدة، فإن أي شخص بهذه اإلدانة سوف لن يتم توظيفه أو السامح له بشغل وظيفة ذات 

اتصال مبارش مع املستفيدين أو الوصول ملعلوماتهم الشخصية، مبا يف ذلك الصور الفوتوغرافية.

اتفاقيات التعاون اآلمنة:

املقاولون:
لن تعقد إنرتسوس اتفاقيات لتوريد البضائع أو الخدمات أو األعامل مع املقاولني املعروف عنهم التورط باالستغالل واالنتهاك الجنيس 

أو متورطني يف أي مامرسات أخرى ميكن إدراجها ضمن االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

القسم اللوجستي عىل مستوى املكتب الرئييس والدولة مسؤولون عن دعم التنفيذ لإلجراءات اإلجبارية التالية:

كجزء من عمليتي التأهيل وتقديم العطاءات، سوف يكون مطلوباً من جميع املقاولني/رشكات املقاوالت أن يقدموا بصحبة  ●
وثائقهم الرسمية »إقراراملورد/مقدم العطاء« مبا معناه أنهم عىل دراية ويوافقون رسمياً بااللتزام مبواد/بنود األخالقيات 
املذكورة إلنرتسوس وأن يلتزموا بإخطار إنرتسوس عىل الفور يف حالة حدوث أي تغيري يف هذا االحرتام يف أي مرحلة من 

مراحل عملية اإلرساء أو خالل تنفيذ العقد نفسه. ويجب أن يشمل هذا اإلقرار جميع الرشكاء العاملني يف مرشوع مشرتك 
)تحالف( باإلضافة إىل جميع املقاولني الفرعيني واملوردين. 

إذا كان ممكناً، سوف يتم إجراء تحقق مستقل عن خلفية مامرسات العمل التجاري للمقاول إلخطار التقييم للتأهيل أو  ●
التحليل لإلرساء. 

تستخدم نتائج التحقق املستقل عن خلفية مامرسات العمل التجاري للمورد/مقدم العطاء من قبل لجنة التقييم يف عملية  ●
االختيار. وسوف يتم االحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق الرسمية يف امللف. 

ستكون البنود األخالقية املذكورة أعاله جزء ال يتجزأ من أي عقد توريد أو خدمات أو عمل. ●

ستحتفظ إنرتسوس بالحق يف تعليق أو إلغاء أي اتفاقية تعاقدية لتوريد البضائع أو الخدمات أو األعامل إذا كان هناك تورط يف 
استغالل جنيس أو أي مامرسات أخرى ميكن أن تؤدي إىل استغالل وانتهاك جنيس أو من املحتمل أن تتسبب يف استغالل وانتهاك 

جنيس قد اكتشف يف أي مرحلة من مراحل إرساء العطاء أو أثناء تنفيذ العقد نفسه وذلك بناًء عىل تحقيق حول ادعاءات االستغالل 
واالنتهاك الجنيس. وعىل كل حال، تؤكد إنرتسوس بأنه لن يتم إلغاءعملية  اتفاق تعاقدي إال بعد النظر فيها بحذر ودقة كآخر الحلول 

اعتامداً عىل تعامل املقاول مع القضايا املتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنيس.

الرشكاء:
ان القبول وااللتزام بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس إلنرتسوس ومعايري السلوك ذات الصلة يجب ان يكون رشطاً 

يف أي اتفاق رشاكة أو اتفاق  فرعي. لن تعقد إنرتسوس اتفاقيات رشاكة مع كيانات/هيئات – سواء كانت عاملية أو محلية، إنسانية 
أو مؤسسية – ال تدرك أشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس والتي تخرق املعايري املعرتف بها دولياً وال تلتزم بالحامية من االستغالل 

واالنتهاك الجنيس. 

يجب عىل إنرتسوس التأكد من اإلجراءات اإلجبارية التالية عند العمل مع الرشكاء:

سوف يجرى تقييم ملدى التزام الرشيك وقدرته عىل منع واإلستجابة ألشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس  قبل توقيع اتفاق  ●
الرشاكة أو االتفاق الفرعي فضالً عن إجرائه يف فرتات منتظمة أثناء التنفيذ. 

سيطلب من الرشكاء الذين ال ميلكون سياسة قوية للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس التوقيع عىل سياسة الحامية من  ●
االستغالل واالنتهاك الجنيس إلنرتسوس كرشط يف أي اتفاقية رشاكة )أنظر امللحق )5(: اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام والتمسك 

بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس إلنرتسوس الخاصة بالرشكاء(. ويجب التوقيع عيل بيان االلتزام بسياسة 
الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس إلنرتسوس من خالل املمثل القانوين للرشيك وسيتم االحتفاظ بهذه الوثيقة يف ملف 

من قبل كال الطرفني. ويجب أن يكون موظفي الرشيك عىل دراية مبحتوى سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس 
إلنرتسوس ومعايري السلوك ذات الصلة. 

عندما يكون ذلك ممكناً، سيتم توفري تدريب للرشكاء للتعرف عىل مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنيس وتعريف خطوات  ●
التحقيق ذات الصلة باالستغالل واالنتهاك الجنيس طوال مدة الربنامج باإلضافة إىل إعدادهم لسياسة الحامية من االستغالل 

واالنتهاك الجنيس القوية الخاصة بهم. 

تحتفظ إنرتسوس بالحق يف تعليق أو إلغاء اتفاقية الرشاكة أو االتفاقية الفرعية بناًء عىل التحقيق يف ادعاءات أشكال االستغالل 
واالنتهاك الجنيس. وعىل كل حال، تؤكد إنرتسوس بأن عملية إلغاء اتفاق تعاقدي لن تتم إال بعد النظر فيها بحذر ودقة كآخر الحلول 

اعتامداً عىل تعامل الرشيك مع القضايا املتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنيس.

الزوار:
يجب أيضاً عيل زوار أنرتسوس أو زوار نشاطات برامج إنرتسوس أن يلتزموا بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس ومبعايري 

السلوك ذات الصلة. 

من أجل حامية املستفيدين من االستغالل واالنتهاك الجنيس، تطبق املامرسات التالية عىل الزوار، مبا يف ذلك الصحفيني واملصورين 
والشخصيات الهامة والسفراء واملسؤولني الحكوميني واملانحني وموظفي الوكاالت/الوزارات األخرى أو املنظامت األخرى واملستفيدين 

اآلخرين:

يجب إخطار جميع الزوار بأن سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس متنع الزيارات غري املعلنة.  ●

يجب تطوير أجندة واضحة وإجازتها من رئيس البعثة قبل الزيارة. ويجب أيضاً أن تحول األجندة إىل منسق الحامية   ●
عىل مستوى البعثة أو مستشار الحامية اإلقليمي أو مستشار الحامية الدويل العتامدها.

قبل البدء بالزيارة ، يجب تزويد الزوار بنسخة من موجز سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس )أنظر امللحق )1(:  ●
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موجز سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس إلنرتسوس( ، وأن يتم إعالمهم باختصار حول معايري السلوك ذات 
الصلة بواسطة ممثل اإلنرتسوس من اإلدارة العامة أو عىل مستوى البعثة وأن يطلب منهم التوقيع عىل إقرار مبا معناه أنهم 
مدركون ويوافقون رسمياً باالمتثال لهذه املعايري )أنظر امللحق )6(: اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام والتمسك بسياسة الحامية 

من االستغالل واالنتهاك الجنيس إلنرتسوس ومبعايري السلوك الخاصة بالزوار(. 

سيتم  اصطحاب جميع الزوار خالل الزيارة بأحد موظفي إنرتسوس الذين تم تدريبهم عىل االستغالل واالنتهاك الجنيس. كام  ●
أن حضور أحد موظفي الرشيك ال يحل محل حضور موظف مدرب ومعني من قبل إنرتسوس. 

يجب عىل موظفي إنرتسوس أو رشيك إنرتسوس عدم الكشف مطلقاً عن املعلومات التي تعرف باملستفيدين أو أرسهم ألي  ●
شخص غري مخول له بذلك أو جعل تلك املعلومات متاحة لآلخرين. ويف حالة أن تكون هناك رضورة، يجب الحصول عىل 
موافقة خطية من الطفل أو أحد والديه/ويل أمره القانوين ورضورة مناقشة موضوع الكشف عن املعلومات التعريفية مع 

رئيس البعثة قبل تقديم أي طلب باملوافقة. 

ولقيامهم بإجراء مقابالت مع املستفيدين، سيطلب من الزوار الحصول عىل موافقة خطية من املستفيد )أنظر امللحق )7(:  ●
املوافقة املخطر بها لالتصال(.

إذا اكتشف أن أحد الزوار منتهكاً لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس وملعايري السلوك ذات الصلة، تحتفظ إنرتسوس 
بالحق يف تعليق أو إلغاء الزيارة وتعالج القضية وفقاً لإلجراءات املوضوعة.

الربمجة اآلمنة:

هناك حاجة لتصميم وتنفيذ كافة برامج إنرتسوس بالرتكيز عىل تقليل املخاطر الفعلية أو املحتملة التي قد تؤدي إىل االستغالل 
واالنتهاك الجنيس بواسطة موظفي إنرتسوس وأتباعها ضد املستفيدين واألفراد اآلخرين من املجتمع الذين يحتكون بشكل مبارش أو 

غري مبارش مع النساء واألطفال، تلتزم إنرتسوس بضامن الربامج اآلمنة لالستغالل واالنتهاك الجنيس من خالل تحديد عوامل الخطر 
التي قد تتسبب يف االستغالل واالنتهاك الجنيس واملتعلقة بالسياق وخصوصية الربامج بحد ذاتها واتخاذ كافة معايري التخفيف الالزمة 

من هذه املخاطر.

يجب الرتكيز عىل اعتبارات الربامج اآلمنة لالستغالل واالنتهاك الجنيس خالل مراحل الربنامج )املسح وجمع املعلومات، والتخطيط، 
وحشد املوارد، والتنفيذ والتقييم(.

 يتحمل املدراء اإلقليميني إلنرتسوس ورؤساء البعثة مسؤولية تحليل مخاطراالستغالل واالنتهاك الجنيس ووضع اسرتاتيجيات  ●
التخفيف من مخاطرهام عيل مستوى الدولة. 

 سوف تكون من مسؤولية املدراء اإلقليميني ورؤساء البعثات ومدراء الربامج دمج اعتبارات االستغالل واالنتهاك الجنيس  ●
يف تصميم وتقييم االحتياجات ومقرتحات املرشوعات الجديدة مبا يف ذلك مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنيس املعينة يف 

النشاطات وإجراءات التخفيف من االستغالل واالنتهاك الجنيس ذات الصلة. 

 انه من مسؤولية مدراء الربامج ومدراء املرشوعات يف إنرتسوس لجميع القطاعات القيام مبراجعة املشاريع تحت التنفيذ  ●
من أجل التأكد من أن مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنيس املعينة يف النشاط قد تم اتخاذها بعني االعتبار وقد تم إعداد 

إجراءات التخفيف ذات الصلة باالستغالل واالنتهاك الجنيس. 

 انه من مسؤولية مدراء الربامج ومدراء املشاريع يف إنرتسوس لجميع القطاعات التأكد من أن إجراءات التخفيف الخاصة  ●
باالستغالل واالنتهاك الجنيس التي تم تصميمها قد تم مامرستها خالل تنفيذ املرشوع.

 انه من مسؤولية مدراء الربامج ومدراء املشاريع يف اإلنرتسوس يف جميع القطاعات املراقبة واملراجعة الدورية ملدى فاعلية  ●
إجراءات التخفيف الخاصة باالستغالل واالنتهاك الجنيس التي تم تصميمها ورفع تقرير عن أي تحديات خالل التنفيذ.

حيثام كان ذلك مناسبا، يجب مشاركة املستفيدين واملجتمعات املستهدفة يف الربمجة اآلمنة الخاصة باالستغالل واالنتهاك الجنيس.

يقع عيل عاتق منسقي الحامية بالبعثة ومستشارو الحامية اإلقليميون واملستشار الدويل للحامية  تقديم الدعم الفني خالل مرحلتي 
التصميم والتنفيذ لربامج الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.

التواصل اآلمن:

من واجب إنرتسوس توجيه االهتامم تجاه املستفيدين الذين تلتقي بهم حيث تضع أقيص مصالحهم يف صلب اهتامماتها. ومن حق 
املستفيدين أن يتم متثيلهم بصورة صحيحة - وأن تقبل إنرتسوس تحمل مسؤولية عدم التزوير أوالتالعب أو إعطاء صورة مثرية 

ملعيشة وظروف املستفيد، إذ يجب متثيل املستفيدين كبرش مع الحفاظ عىل شخصيتهم الخاصة وكرامتهم املصانة. 

يجب عىل كل أعضاء إنرتسوس واملشاركني االنتباه بأن الصور والتفاصيل التعريفية األخرى لألطفال وعائالتهم ميثلون خطراً عىل 
أمنهم وكرامتهم، خصوصاً يف حاالت الرصاع أو ما بعد الرصاع. إن مبدأ »ال  تؤذي« يؤخذ بعني اإلعتبار عند جمع واستخدام الصور 

واملعلومات حول املستفيدين. 

كل أعضاء إنرتسوس واملشاركني مجربون عىل التأقلم مع املبادئ السلوكية التالية يف حال تسجيل أو استخدام صور وقصص 
املستفيدين:

 التأكد عند التقاط الصور لألطفال وعائالتهم )صور، فيديو...الخ(  بأنها تأخذ بصورة الئقة وأن األشخاص يرتدون مالبس  ●
الئقة متاماً وتجنب كل الوقفات اإليحائية للجنس. 

 اختيار الصور والرسائل املبنية عىل احرتام القيم واملساواة. يجب أن تشتمل الصور عىل عده اشخاص – ذكور وإناث، و ذات  ●
أعامر وقدرات وأصول متنوعه وعدم إظهارهم مظهر ضحايا. 

 التمثيل الصادق للموقف عند التصوير يف السياق الفوري  والواسع.  ●

 تجنب النهج التي يحتمل أن يكون صورة منطية أو إثارة الناس أو املواقف أو األماكن. ●

 التأكد من إعطاء الفرصه لألشخاص املعنيني بالحدث  إليصال قصصهم بأنفسهم.  ●

 اخذ واستخدم الصور والقصص فقط مع الفهم الكامل والحصول عىل اإلذن لنرش القصة. ينبغي توقيع موافقة الحصول  ●
عىل معلومات )أو حتى املوافقة الشفوية( ويتم حفظها يف مكان آمن )أنظر امللحق )7(: املوافقة املخطر بها لالتصال أو 
التواصل(. ال يجوز نرش أي صور أو قصة للمستفيدين لعامة الناس عن طريق املوقع اإللكرتوين إلنرتسوس أو عن طريق 

وسائل أخرى بدون موافقة املستفيدين. 

 تغيري أسامء الناس لحامية هويتهم ما مل يحددوا برصاحة انه ينبغي استخدام أسامئهم الحقيقية وأن الظروف األمنية ليست  ●
عامل مهم. 

 عدم إفشاء املعلومات الشخصية )مثل املوقع( األمر الذي يعرض املستفيدين للخطر عىل املوقع اإللكرتوين إلنرتسوس أو  ●
املنشورات العامة. 

 اإلبالغ يف الوقت املناسب عن أي قلق أو اشتباه حول أي صورة غري مناسبة عرب نفس إجراءات اإلبالغ عن مشاكل االستغالل  ●
واالنتهاك الجنيس.

تخضع كافة وسائل اإلعالم –كالصور يف املواقع والفيسبوك أو تويرت الذي أنشأتها إنرتسوس لنفس أعراف وقواعد اإلعالم اآلمنة كام هو 
موضح أعاله.
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يجب االحتفاظ بجميع امللفات والصور الفوتوغرافية يف مساحة آمنة تكون متاحة لعدد محدود من األشخاص وفقاً للحاجة. والبد 
من موافقة رئيس البعثة قبل الكشف عن هذه الصور لقسم االتصال والتمويل يف اإلدارة العامة أو لطرف ثالث. يتم إرسال الصور 

املثرية للجدل ليك تحصل عيل املصادقة من منسق البعثة للحامية أو مستشار الحامية اإلقليمي أو مستشار الحامية الدويل قبل 
وضعها يف قاعدة بيانات إنرتسوس أو الكشف عنها لدى طرف ثالث. يف بعض النشاطات الخاصة املحددة )التوثيق والتتبع ومل 
الشمل( قد تكون الصور رضورية لغرض التحقق وقد تلعب الصور الفوتوغرافية دوراً مهامً يف معالجة الحاالت عندما ال تكون 
املعلومات كافية للتتبع، يف هذه الحالة ميكن الكشف عن الصور الفوتوغرافية فقط بعد الحصول عىل موافقة مدير املرشوع 

املسؤول.

آليات الشكوى:

سوف تكون كل بعثة إلنرتسوس مسؤولة عن تأكيد أن آليات الشكوى للتبليغ عن قضايا االستغالل واالنتهاك الجنيس قد تم إعدادها 
ودمجها ضمن هياكل الشكوى والتغذية الراجعة )املالحظات( املوجودة عىل مستوى امليدان وعىل مستوى البعثة. وليك يكون 

الوصول إليها سهالً وفعاالً يجب أن:

 يتم إعداد ومراجعة آليات الشكوى للتبليغ عن قضايا االستغالل واالنتهاك الجنيس بانتظام مع إرشاك املستفيدين  ●
واملجتمعات املستهدفة بناًء عىل معيار الرشاكة يف املسؤولية اإلنسانية يف »إدارة املسؤولية والجودة«. 11

 يجب أن يكون لدى »آليات الشكوى والتبليغ عن قضايا االستغالل واالنتهاك الجنيس نقاط توجه متعددة تعطي األفراد  ●
الفرصة للتبليغ عىل مستوى املنظمة أو عىل مستوى البعثة. 

 يجب أن متتزج آليات الشكوى للتبليغ عن قضايا االستغالل واالنتهاك الجنيس بني كال الشكلني الرسمي وغري الرسمي  ●
للهياكل املجتمعية، حيث يكون األفراد قادرين ومتشجعني للتبليغ اآلمن ألنواع االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

 أن يكون املستفيدين واملجتمعات املستهدفة مدركني لحقوقهم يف الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس وكذلك  مبدأ  ●
إنرتسوس بعدم املسامحة أمام حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

 متكني املستفيدين واملجتمعات املستهدفة من التعرف عىل السلوك غري السليم من قبل موظفي إنرتسوس واآلخرين.  ●

 أن يكون املستفيدين واملجتمعات املستهدفة  مدركني آلليات الشكوى والتبليغ عن قضايا االستغالل واالنتهاك الجنيس  ●
املوجودة بالفعل وأن يعرفوا كيفية الوصول إليها.

إلزامية رفع مستوي الوعي بني أوساط املستفيدين واملجتمعات املستهدفة آخذين بعني االغتبار العمروالنوع االجتامعي وحساسية 
التنوع واللغًة.

ضابط االتصال/التنسيق املرجعي للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس:

سوف تكون كل بعثة إلنرتسوس مسؤولة عن اختيار واحد عىل األقل من بني موظفي البعثة ليكون »ضابط اتصال/تنسيق الحامية 
من االستغالل واالنتهاك الجنيس« وهو الشخص املعني الستالم الشكاوى والتقارير حول مزاعم استغالل وانتهاك جنيس قام بها أحد 

موظفي إنرتسوس أو املرتبطني بها أو العاملني باإلغاثة اإلنسانية اآلخرين يف امليدان. وعندما يكون ذلك مناسباً، ميكن تحديد »ضابط 
اتصال/تنسيق الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس« لكل مكتب ميداين يف القطر. ويجب عىل ضابط االتصال/التنسيق أن يكون 

ملتزماً باالختصاصات الوظيفية للقيام بذلك الدور )أنظر امللحق )8(: االختصاصات الوظيفية – ضابط االتصال للحامية من االستغالل 
واالنتهاك الجنيس يف البعثة( وأن يستويف الحد األدىن من الرشوط التالية:

 معرفة أساسية وفهم للحامية، وعىل األخص العنف املبني عىل النوع اإلجتامعي واملفاهيم األساسية واملبادئ املوجهة  ●
للحامية .

 ما بني املستوى املتوسط واإلداره العليا من املوظفني املحليني عىل مستوى البعثة.  ●

معايري رشاكة واملساءلة اإلنسانية وإدارة الجودة، 2010.  11

 الطالقة يف اللغة اإلنجليزية.  ●

 إظهار حس يف موضوعات التنوع الثقايف والنوع االجتامعي.  ●

 إظهار خربة يف العمل املبارش يف املجتمعات املترضرة/املحلية.  ●

 استقامة/نزاهة مشهود بها، إيجابية وجدارة مهنية.  ●

 مهارات تواصل مشهود بها.  ●

 لديه الوقت الكايف للقيام بهذا الدور. ●

مبا أن ضابط االتصال/التنسيق للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس داخل البعثة هو شخص ميلك ثقة جميع موظفي البعثة 
اآلخرين، يويص بإرشاك جميع املوظفني يف اختياره، بينام يكون عىل فريق اإلدارة الرئييس )مبا يف ذلك رئيس البعثة ومنسق الحامية 

عىل مستوى البعثة، إذا كان موجوداً( تأكيد أن الشخص الذي وقع عليه االختيار للقيام بذلك الدور يستويف الحد األدىن من املتطلبات 
املذكورة أعاله.

ينبغي إبالغ كل موظفي البعثة والرشكاء إىل جانب املستفيدين واملجتمعات املستهدفة بدور وهوية ضابط االتصال/ التنسيق الخاص 
باالستغالل واالنتهاك الجنيس املوجود يف البعثة وكيفية التواصل معه. 

عند تعيينه، يخضع ضابط االتصال/التنسيق للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البعثة لتدريب  محدد ومنظم حول 
االستغالل واالنتهاك الجنيس.

سينفذ ضابط االتصال/التنسيق للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البعثة مهامه بدعم وإرشاف مستشار االستغالل واالنتهاك 
الجنيس يف البعثة الذي سيتم تعيينه من قبل فريق اإلدارة العليا املكون من موظفي الحامية يف البعثة. يجب عىل مستشار أو 
مرجعية االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البالد أن يلتزم بالرشوط املرجعية للدور )الحظ امللحق )9(: مرجعيات املهام ملستشار 

االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البعثة( وتلبية الحد األدىن من الرشوط التالية:

 املعرفة العميقة والفهم العميق للحامية وخصوصاً االستغالل واالنتهاك الجنيس واملفاهيم األساسية واملبادئ اإلرشادية.  ●

 موظفني محليني وأجانب مبستوى عايل )إن أمكن منسق أو مدير(.  ●

 الطالقة يف اللغة اإلنجليزية.  ●

 إظهار حس يف موضوعات التنوع الثقايف والنوع االجتامعي. ●

 إظهار خربة يف العمل املبارش يف املجتمعات املترضرة/املحلية. استقامة/نزاهة مشهود بها، إيجابية وجدارة مهنية. إثبات  ●
مهارات التخاطب. 

 تخصيص الوقت الكايف للدور. ●

عندما ال يوجد هناك موظفي حامية يف إطار البعثة ينبغي أن يتم شمل دور مستشار أو مرجعية االستغالل واالنتهاك الجنيس يف 
البلد من قبل رئيس البعثة الذي سيتويل بتنفيذ املهام ذات الصلة بدعم من املستشار اإلقليمي للحامية أو مستشار الحامية الدويل.
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إجراءات رفع التقارير:

إنه من الرضوري أن يفهم كافة موظفي إنرتسوس والرشكاء واملستفيدين واملجتمعات املستهدفة ماييل:

أن االستغالل واالنتهاك الجنيس ميكن أن يرتكب من طرف املوظفني واملتطوعني وأعضاء اللجان  املجتمعية أواملتدربني أو . 1
املستشارين يف إطار منظمة إنرتسوس ورشكاء إنرتسوس أو رشكاء إنرتسوس اآلخرين. 

أن االستغالل واالنتهاك الجنيس قد يرتكب من قبل عامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين. . 2

أن االستغالل واالنتهاك الجنيس قد يرتكب من قبل السلطات أو القادة. . 3

أن االستغالل واالنتهاك الجنيس قد يحدث يف إطار العائالت واملجتمعات واملؤسسات أو مؤسسات الرعاية األخرى. . 4

وقد يرتكب املستفيدين استغالالً وانتهاكاً جنسياً أيضاً. . 5

عندما يكون هناك شكوى أو مخاوف أو اشتباه بوجود استغالل أو انتهاك جنيس ضد مستفيد من برامج إنرتسوس أو شخص آخر غري 
مشمول يف أنشطة إنرتسوس فإنه ينبغي معالجتها وفق اإلجراءات املوضحة يف الشكل أدناه.

 تحديد ما إذا كانت الحادثة
 ا�ستغالل وا�نتهاك الجنسي
 تعلق بأذى قد إرتكب بواسطة

 شخص من خارج المنظمة
 ومجتمع ا�غاثة ا�نسانية

 تحديد ما إذا كانت الحادثة
 تتعلق بسلوك أحد موظفي

 إنترسوس أو المرتبطين بها أو
    منظمة اغاثة أخرى

 تحال الحالة داخلي� و/أو خارجي�
 حسب االجراءت المعدة

 االستجابة ¤حداث العنف
 القائم على النوع

   االجتماعي/حماية الطفل

 تبلغ الحالة إلى ضابط
 إتصال/منسق الحماية ضد

 ا�ستغالل وا�نتهاك الجنسي
 بالقطر وملء االستمارة

 نعم

 حدوث شكوى أو إشتباه في قضية استغالل وإنتهاك جنسي

 نعم

عندما يكون هناك  أفعال مزعومة الستغالل وانتهاك جنيس تشمل موظفي إنرتسوس أو التابعني لها أو عامل املساعدات اإلنسانية 
اآلخرين:

 يجب عىل مقدم الشكوى اإلبالغ عن الحالة إىل منسق الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البالد أو املوظف البديل  ●
له أو لها خالل 24 ساعة من ظهور الشكوى أو املشكلة أو االشتباه. 

 يجب عىل مقدم الشكوى تعبئة استامرة اإلبالغ عن حادثة بأرسع ما ميكن وتقدميها إىل املنسق املسؤول عن الحامية من  ●
االستغالل أو االنتهاك الجنيس يف البالد أو املوظف البديل له أو لها )الحظ امللحق )10(: استامرة اإلبالغ عن حادثة(.

بالنسبة للحاالت التي يرغب فيها أن يكون املبلغ مجهوالً أو يستطيع املبلغ استخدام آليات الشكوى لإلبالغ عن مشاكل االستغالل 
واالنتهاك الجنيس املوجودة يف املنطقة أو عىل مستوى البلد.

 
يجب عىل كافة موظفي إنرتسوس معالجة الشكاوى واملشاكل أو االشتباه بوجود استغالل أو انتهاك جنيس )سواًء كان اعتداء جسدي 
أو نفيس أو جنيس أو غريه( وفق األنظمة املعتمدة. وهذا يشمل األعامل والترصفات أو اإلهامل الذي يؤدي إىل تعرض الفرد ملخاطر 
االستغالل واالنتهاك الجنيس أوايل االستغالل واالنتهاك الجنيس  بحد داتة.12 عندما يكون موظفي إنرتسوس لديهم املعرفة باالستغالل 

واالنتهاك الجنيس مبا فيهم املوظفني والتابعني أو عامل املساعدات اإلنسانية األخرىن وفشلوا يف اإلبالغ عن الحادثة فإنه قد يخضع أو 
تخضع إلجراءات عقابية قد تصل إىل الفصل. 

أي بالغ خاطئ أو حقود أو مغيظ أو سوء متثيل أو اتهام ضد موظفي إنرتسوس اآلخرين أو طرف ثالث سوف يعترب سوء ترصف 
جسيم.

الرسية وحامية البيانات/املعلومات:

تعترب رسية املعلومات مهمة جداً عند العمل مع الناجني من االستغالل واالنتهاك الجنيس ويجب التعامل معها بكل عناية وحرص. 
ومن الالزم أن يفهم كافة موظفي إنرتسوس وأتباعها أهمية هذا املبدأ وضامن االلتزام بربوتوكوالت حامية ومشاركة البيانات املذكورة 

أدناه. أي خرق لربوتوكوالت حامية ومشاركة البيانات قد يؤدي إىل اتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إىل الفصل. 

ستكون كل بعثة إلنرتسوس مسؤولة عن تطوير نظام حامية البيانات لتسجيل وتخزين وتبادل البيانات املتعلقة بالناجني من 
االستغالل واالنتهاك الجنيس وحامية املعلومات يف املنطقة وعىل مستوى البالد )الحظ امللحق )11(: قامئة مرجعيات لحامية 

البيانات(. 

يجب االلتزام بالرشوط التالية عند التعامل مع البيانات املتعلقة بالناجني من االستغالل واالنتهاك الجنيس )وتشمل ملفات الحاالت 
والصور والتفاصيل الشخصية األخرى(:

 ال يجب تبادل املعلومات مع أي شخص غري مرخص وعدم إفشاء هوية أو مالمح لهوية الناجني.  ●

 عند التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى أو إدخال البيانات يف أنظمة إدارة املعلومات مثل أنظمة إدارة معلومات حاالت  ●
العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو أنظمة إدارة  املعلومات بني الوكاالت، و يتم حفظ البيانات والوصول إليها وتشاطرها 
فقط بواسطة املوظفني الذين تم تدريبهم عىل أنظمة تبادل املعلومات ولوائح اإلدارة الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية 

ذات الصلة. وهذا يشمل نشاط تقاريراألحداث وتحليل  التوجهات وطرق اإلحالة. 

 ميكن مناقشة املعلومات املتعلقة بالشخص الناجي ألغراض اجتامعات إدارة الحاالت أو آليات الدعم األخرى بني الجهات  ●
. ال ميكن مشاركة املعلومات التعريفية )مبا فيها اسم الشخص املترضر( إىل جهات أخرى أو منظامت أخرى أو جهات 

حكومية. 

 تعترب املعلومات املتعلقة بحوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس والتي تشمل موظفي وأتباع إنرتسوس أو عامل املساعدات  ●
اإلنسانية اآلخرين حساسة ويتم مشاركتها مع منسق االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البالد أو املوظف البديل له أو لها فقط 

والذي سوف يتوىل القضية وإبالغ مستشار االستغالل واالنتهاك الجنيس فوراً ملناقشة الوسائل وامليض قدماً.

عندما يتعلق األمر باالستغالل واالنتهاك الجنيس لألطفال، يرجى الرجوع إىل سياسة حامية الطفل الدولية.  12
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يجب التعامل مع كافة املواد املتعلقة بالشكاوى والبالغات املتعلقة باألفعال املزعومة عن االستغالل واالنتهاك الجنيس مبا فيها 
موظفي وأتباع إنرتسوس وعامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين برسية تامة لحامية حقوق كافة املشاركني. إال أنه ميكن استخدام هذه 

الشكاوى والبالغات عند الرضورة إلجراءات متخذة وفق البند )10/5( إجراءات االستجابة أدناه.

إجراءات االستجابة:

املقابالت مع الناجني من االستغالل واالنتهاك الجنيس:
ينبغي تدريب ضابط االتصال/التنسيق للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البالد أو بدالئهم إىل جانب املوظفني اآلخرين 

املشاركني يف إجراء املقابالت مع الناجني من االستغالل واالنتهاك الجنيس بواسطة موظفني مدربني عىل تقنيات وطرق مقابلة الناجني 
الودية قبل إجراء املقابالت معهم. قد تساهم املقابالت املتكررة مع الناجني إىل زيادة معاناة الناجي. لذلك يجب التنسيق مع كافة 
الرشكاء اآلخرين لتفادي تكرار املقابالت مع الناجني. عالوة عىل ذلك، يجب التقيد بالبنود التالية عند مقابلة الناجني من االستغالل 

واالنتهاك الجنيس:

 ينبغي إبالغ الناجني بغرض املقابلة ويجب الحصول عىل موافقة الناجني قبل إجراء املقابلة.  ●

 يجب أن يضمن املسؤولني عن املقابلة بأن يشعر الناجني باألمان يف جميع األوقات.  ●

 ال يجب إجراء املقابالت يف أي مكان قد يخلق اشتباه يف أوساط الغرباء )مثل السلطات وأفراد املجتمع اآلخرين ...الخ(.  ●

 يجب بذل كافة الجهود لضامن عدم شعور الناجي بالضعف أثناء املقابلة.  ●

 يجب أن تكون تقنيات وطرق املقابلة مناسبة للعمر والجنس.  ●

 يجب إجراء املقابالت والنقاشات الالحقة بواسطة نفس الشخص  املسؤول عن املقابلة اذ أمكن ذلك .  ●

 يجب إبالغ الناجي بكل الخطوات املمكنة مبا يف ذلك اإلحالة  لطلب املساعدة والتحقيقات املتوقعة.  ●

 يف كل األوقات يجب عىل املسؤولني عن املقابلة ضامن االلتزام مببدأ »ال تؤذي«. ●

سيتم اتخاذ التدابري املناسبة لضامن سالمة وحامية الناجني ، وكذلك الجناة املزعومني ومقدمي الشكاوى إذا كانوا مختلفني عن 
الناجني. عندما يكون هناك أي تضارب يف املصالح بني الناجي وطرف آخر معني، يجب أن تكون رغبات الناجي هي االعتبار األسايس 

يف معالجة الحاالت، ال سيام عندما يكون هناك خطر من رضر جسدي و/أو عاطفي إضايف.

إحالة حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس للمساعدة:
ينبغي إحالة حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس التي تم تحديدها فوراً إىل الخدمات املتخصصة الداخلية والخارجية لحاالت العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي/حامية الطفل وفق إجراءات االستجابة لالستغالل واالنتهاك الجنيس/حاالت العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي املعتمدة يف املنطقة أو عىل مستوى البالد وضامن االلتزام باملبادئ اإلرشادية لالستغالل واالنتهاك الجنيس مبا فيها مصالح 

الناجي واملوافقة. ويتم مشاركة املعلومات فقط عند الحاجة إىل املعرفة مع مزودي الخدمة وتعترب سالمة الناجي و أي جهة متدخلة 
يف ذلك أمر يف غاية األهمية. 

عندما ال تشارك بعثات إنرتسوس والرشكاء يف تقديم خدمات إدارة حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس/العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي بشكل مبارش فإنه ينبغي اعتامد آليات كافية لضامن تقديم خدمات حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس بطريقة مالمئة 

لتحقيق املساعدة الشاملة والرعاية. ستكون كل بعثة إلنرتسوس مسؤولة عن ضامن طرق إحالة حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس/
العنف القائم عىل النوع االجتامعي وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة و أن تكون هذه األخرية فاعلة ويتم تحديثها بشكل 

منتظم يف كل مكتب عىل مستوى البعثة وفق اإلجراءات واإلرشادات املعيارية املشرتكة بني الوكاالت لحامية الطفل والعنف القائم 
عىل النوع اإلجتامعي، والخطوات التالية:

 تحديد خدمات إدارة حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس/العنف القائم عىل النوع االجتامعي املزودة من قبل الوكاالت  ●
واملنظامت املختلفة يف املنطقة أو عىل مستوى البالد. 

 املوافقة عىل إجراءات التشغيل القياسية لإلحالة مع كل وكالة ومنظمة تحيل إليها إنرتسوس الحاالت.  ●

 عرض إجراءات التشغيل الداخلية لإلحالة يف كل مكتب عىل مستوى البعثة أو املنطقة. إذا كانت االعتبارات األمنية ال  ●
تسمح بعرض هذه املعلومات علناً فإنه يجوز حفظ إجراءات التشغيل القياسية لإلحالة املحلية لدى املوظفني مبا فيها 

مسؤويل التنسيق عن االستغالل واالنتهاك الجنيس وبدالئهم. 

 تحديث املعلومات يف إجراءات التشغيل القياسية لإلحالة لكل مكتب/منطقة عىل أساس نصف سنوي.  ●

 يجب عيل الوكاالت واملنظامت والجهات التي تحيل إليها إنرتسوس الحاالت أن تعمل وفق املبادئ اإلرشادية للحامية من  ●
االستغالل واالنتهاك الجنيس، ووفق مبدأ »ال تؤذي« عندما يكون هناك مشاكل كبرية متعلقة بتنفيذ معايري املبادئ اإلرشادية 

حيث ينبغي عىل إنرتسوس الحصول عىل حل بديل.

يجب تدريب املوظفني املعنيني عىل اإلحالة اآلمنة واألخالقية إىل جانب طرق اإلحالة املعتمدة وإجراءات التشغيل القياسية ذات 
الصلة. 

عندما تشمل حوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس موظفي أو أتباع إنرتسوس مع األخذ بعني االعتبار أن فريق إنرتسوس إلدارة الحالة 
أو الرشكاء أو فريق إدارة الحاالت التابع إلنرتسوس قد يعرف الجاين املزعوم فإنه يويص باإلحالة إىل مزود خدمة طرف ثالث حتى إذا 

كانت إنرتسوس أو أحد رشكائها يقدم خدمات إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي/االستغالل واالنتهاك الجنيس بشكل 
مبارش. 

سوف يكون منسق/مسؤول االتصال للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد مسؤوالً عن متابعة الحالة إىل جانب فريق 
إدارة الحالة املتخصص )الداخيل والخارجي( وتسجيل اإلجراءات املتخذة والدعم املقدم وإطالع مستشار االستغالل واالنتهاك الجنيس 
يف البلد بكل املستجدات. ويلزم تطوير جميع اسرتاتيجيات االستجابة بطريقة توازن بني احرتام اإلجراءات القانونية الواجبة وبني نهج 

يظلله الناجون ، حيث تظل رغبات وأمن ورفاه الناجني أولوية يف جميع املسائل واإلجراءات.



سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي

29 28

التحري يف حوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس:
عندما يتم تحديد حالة االستغالل واالنتهاك الجنيس من النوع )2( فإنه ينبغي التعامل معها وفق اإلجراءات املوضحة يف الشكل 

أدناه. 

 يقوم مستشار االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد بإبالغ رئيس البعثة ومنسق االستغالل واالنتهاك الجنيس يف اإلدارة  ●
العامة خالل 24 ساعة من اإلبالغ عن الحادثة. 

 يتم توقيف املوظفني املتورطني فوراً ويتم تعليق مرتباتهم بشكل كامل ومنعهم من التواصل مع املستفيدين حتى يتم  ●
االنتهاء من كافة التحريات أو التحقيقات. يف حالة االدعاء أنه اعتداء جنايئ، يتم اإلبالغ عن موضوع الشكوى إىل جانب 

اإلجراءات العقابية كام يجوز إحالة القضية إىل السلطات املحلية املختصة لغرض التحري اإلضايف. 

 يتم إجراء توضيح أويل من قبل منسق االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد ومستشار االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد  ●
ورئيس البعثة )يعني مسؤول تنسيق االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد محقق مستقل عندما يكون واحد من هؤالء 

متورطاً( والذي بدوره سوف يقوم بتسجيل املعلومات والتحقق من الحقائق وتقييم حالة الناجي )الناجني( خالل 48 ساعة. 

 إذا كانت نتيجة التوضيح األويل تتطلب تحقيق كامل، تجتمع هيئة مكونة من ثالثة أعضاء لتنفيذ التحريات ولتحديد ما  ●
إذا تم إحالة القضية إىل السلطات املحلية. حيث يلتزم هؤالء األعضاء بالرسية التامة )الحظ امللحق )12(: قسم/ميني الرسية 
للمحققني(، وستكون املعلومات محدودة لهؤالء املشاركني يف التحقيقات ويتم أرشفة الوثائق بشكل آمن وفق أنظمة حامية 
البيانات. وتقدم هيئة التحقيق التقرير إىل لجنة سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. كام يلتزم كافة أعضاء لجنة 

سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس الذين يقومون مبراجعة القضية بالرسية التامة من خالل التوقيع عىل قسم 
الرسية للمحققني.

 ضمان بأن حالة االستغالل واالنتهاك الجنسي تم احالتها فور�
 لتلقي الخدمات المخصصة حسبما هو محدد بإجراءت ا�ستجابة

  لحماية الطفل/العنف القائم على النوع االجتماعي

 حدد ما إذا كانت
 الحالة تقضي تحقيق�

 داخلي�

 حدد ما إلى كانت
 الحالة تحتاج إلى
 رفعها للسلطات

المحلية

 حدد ما إذا كانت
 الحالة نتيجة لطريقة

 التي تنفذ بها النشاط

 تعيين لجنة تحقيق
 يجرى التحقيق، توثيق

 وإخطار بنتائج
 التحقيق

 تبلغ الحادثة للشرطة
 أو السلطات المحلية،

 يسجل االجراء الذي
  أتخذ وتتابع الحالة

 مراجعة
 الوضع/الموقف الذي

 أدى على الحادثة
 ووضع اجراءت

 التخفيف لحماية
 الطفل قيد التنفيذ

 نعم نعم نعم

إذا كانت الحادثة تشمل موظف من رشيك إنرتسوس، يرفع رئيس البعثة قضية عىل الشخص املعني يف إطار املنظمة  ●
الرشيكة التي يجب أن يتم ابالغها حول كيفية التحقيق واملتابعة للقضية. يتوىل رئيس بعثة إنرتسوس ومستشار االستغالل 

واالنتهاك الجنيس يف البلد مسؤولية املراقبة. 

 إذا اشتملت الحادثة عامل مساعدات إنسانية آخر خارج إنرتسوس ورشكاء إنرتسوس فإنه يجب عىل رئيس البعثة رفع قضية  ●
عىل الشخص املعني يف إطار املؤسسة الذي يزعم انه يعمل لحسابها. 

 إذا وجد أن أي موظف من موظفي أو أتباع إنرتسوس قام بخرق سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس واملعايري  ●
املتعلقة بالسلوك فإنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وهذا قد يشمل:

املوظفني: إجراءات عقابية قد تصل إىل الفصل وسوف يتم ترحيل املوظفني األجانب إىل بلدانهم ويتم أرشفة تقارير  «
الرشطة. 

املتطوعني، أفراد اللجان املجتمعية أو املتدربني: إنهاء التعاون مع إنرتسوس.  «

املستشارين: إنهاء عقد التعاون مع إنرتسوس.  «

الرشكاء: إذا تم إساءة التعامل وحدوث مشاكل حول االستغالل واالنتهاك الجنيس فإنه سوف يتم سحب التمويل/ «
الدعم وإنهاء اتفاقية الرشاكة أو االتفاقية الفرعية مع إنرتسوس. اعتامداً عىل نوع االستغالل واالنتهاك الجنيس فإنه 

ينبغي اإلبالغ عن الحالة أو املشكلة إىل وحدة إدارة املخاطر التابعة لألمم املتحدة. 

املقاولون: إنهاء اتفاقية التعاقد مع إنرتسوس.  «

الزوار: تعليق الزيارة والرتحيل إىل البلد األصل.  «

 بالنسبة لكافة فئات موظفي وأتباع إنرتسوس فإنه يجوز إحالة القضية إىل الرشطة أو السلطات املحلية للمحاكمة عندما  ●
يتم ارتكاب أعامل جنائية. ال ينبغي اتخاذ قرار إحالة القضية إىل الرشطة أو السلطات املحلية للمالحقة الجنائية إال إذا قدم 

الناجي موافقته املعلنة، وإذا وجد، بعد تحليل املخاطر، أن ذلك يخدم مصالحه الفضىل.

سوف يتم تسجيل وتخزين نتائج التحقيق واإلجراءات املتخذة وفق أنظمة حامية البيانات.  ●

 ينبغي أن يكون القرار العكيس الناتج من التحقيق قابالً للدفاع ضده من خالل عملية استئناف والتي تتبع حق االستئناف  ●
املتضمن يف إطار سياسة إنرتسوس للتظلم والعقاب. 

 يتم إبالغ كافة األطراف املعنية باجراءات إنرتسوس ونتائج التحقيقات املتخذة يف الوقت املناسب.  ●

 يتم التعامل مع وسائل اإلعالم من قبل رؤساء بعثة إنرتسوس ووحدة اإلعالم وجمع التمويالت يف املكتب الرئييس وأن  ●
تستند كل إجاباتهم يف كل األوقات عىل إرشادات األمني العام ملنظمة إنرتسوس.

 يتم إجراء مراجعة ملخاطر االستغالل واالنتهاك الجنيس املحددة وإجراءات االستغالل واالنتهاك الجنيس املتخذة ووضع  ●
إجراءات جديدة للتخفيف من مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل موظفي وأتباع إنرتسوس وينبغي إجراء هذه 

العملية وتوثيقها خالل أسبوعني من انتهاء التحقيق. 

 تقديم تقرير نهايئ حول التحقيقات واإلجراءات املتخذة إىل لجنة تسيري سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. ●

الكشف عن معلومات حول حوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس:
 عندما يفصح الناجون عن معلومات شخصية لهيئة موظفي إنرتسوس فإنه من املعلوم أن الهيئة تتفهم جيداً بأن هذه  ●
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املعلومات ميكن أن تكون حساسة وتؤكد بأن مثل هذه املعلومات ال يتم مشاركتها إال يف حالة الحاجة للمعرفة وبعد 
موافقة الناجي ويف حالة املصلحة األفضل للناجي. 

 يف الوقت الذي تحتفظ فيه إنرتسوس بالرسية التامة لألفراد املشمولني يف حوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس، فإنه بإمكانها  ●
اإلفصاح عن معلومات حول حوادث قد يتطلب الكشف عنها حسب القوانني الدولية من أجل رفع تقارير حول الحاالت 

اإلجرامية.

التنفيذ واملراجعة:

من أجل التنفيذ وااللتزام الناجح بسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس فإنه يتطلب من كل بعثة إنرتسوس يف الدولة بأن:

 تطور إسرتاتيجية االستغالل واالنتهاك الجنيس الخاصة بالدولة واملتعلقة بإجراءات نظام التشغيل القيايس الذي يتناسق مع  ●
السياسة الدولية للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس ويتضمن تحليال ملخاطر االستغالل واالنتهاك الجنيس، اسرتاتيجيات 

التحقيق، وااللتزام بالقوانني الدولية بدون التقليل من مبادئ وثوابت سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس 
بواسطة أي ترصف )أنظر امللحق )13(: قامئة اسرتاتيجيات الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس الخاصة بالقطر(. 

 تطوير خطة التنفيذ السنوية الخاصة بالبعثة ونقل املصادر الرضورية لعملية التنفيذ.  ●

 نرش السياسة الدولية للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس وإرفاق نسخ كاملة وملخصة للموظفني، والرشكاء،  ●
واملستفيدين واملجتمعات املستهدفة والرتجمة إىل اللغة املحلية ونرش التعهدات الخاصة بالسياسة الدولية للحامية من 

االستغالل واالنتهاك الجنيس واملعايري املتعلقة بالترصفات يف كل القواعد واملكاتب العاملة أو الفاعلة. 

 رفع تقرير ربع سنوي حول االستمرار بالتنفيذ وكذلك عن أي اعرتاض يواجه قدرات الدعم املطلوبة إىل لجنة توجيه سياسية  ●
االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

 مراجعة إسرتاتيجية االستغالل واالنتهاك الجنيس الخاصة بالدولة املتعلقة بإجراءات التشغيل القياسية بشكل سنوي. ●

متطلبات لجنة تسيري سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس:

 تطوير خطة التنفيذ السنوية عىل مستوى املركز الرئييس.  ●

 دعم مهام إنرتسوس عىل مستوى البعثة للتنفيذ وااللتزام لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

 مراقبة ورفع تقرير ربع سنوي حول االستمرار يف التنفيذ إىل مجلس اإلدارة واألمني العام إلنرتسوس.  ●

 القيام باملراقبة والدعم اإلداري يف الحوادث املزعومة عن االستغالل واالنتهاك الجنيس من نوع 2 و القيام مبراجعة سياسة  ●
الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس عىل أساس سنوي. املصدر )1(: موجز املبادئ الستة األساسية للجنة الوكاالت 

املشرتكة بشأن االستغالل واالنتهاك الجنيس

المصادر والملحقات
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املصدر )1(: موجز املبادئ الستة األساسية للجنة الوكاالت املشرتكة بشأن االستغالل واالنتهاك الجنيس13

يشكل االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل العاملني يف املجال اإلنساين ترصف سلويك جسيم يؤدي إىل إنهاء عمل املوظف.. 1

يحظر النشاط الجنيس مع األطفال )األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 18( بغض النظر عن سن الرشد أو البلوغ محلياً. . 2
الخطأ يف تقدير عمر الطفل ال يعترب دفاعاً عن مرتكب الجرمية.

يُحظر تبادل األموال أو التوظيف أو السلع أو الخدمات ملامرسة الجنس، ويشمل ذلك التحرش الجنيس أو غريه من أشكال . 3
السلوك املهني أو االستغاليل. ويشمل ذلك تبادل املساعدة املستحقة للمستفيدين.

متنع منعا باتا أي عالقة جنسية بني العاملني يف املجال اإلنساين واملستفيدين ألنها تستند إىل ديناميكيات سلطة غري متكافئة . 4
بطبيعتها. تيسء مثل هذه العالقات ملصداقية ونزاهة عمل املساعدات اإلنسانية.

عندما يظهر عامل يف املجال اإلنساين مخاوف أو شكوك بشأن االستغالل أو االنتهاك الجنيس من قبل زميل له، سواء يف نفس . 5
الوكالة أم ال، يجب عليه/عليها اإلبالغ عن هذه املخاوف من خالل آليات اإلبالغ الخاصة بالوكالة. 

يتعني عىل العاملني يف املجال اإلنساين تهيئة وإدامة بيئة متنع االستغالل واالنتهاك الجنيس وتعزز من تنفيذ مدونة السلوك . 6
الخاصة بهم. ويتحمل املدراء عىل جميع املستويات مسؤوليات خاصة لدعم وتطوير األنظمة التي تحافظ عىل هذه البيئة.

أنظر تقرير فرقة العمل التابعة للجنة الوكاالت املشرتكة واملعنية بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف األزمات اإلنسانية الصادر يف 13 يونيو 2002، خطة العمل،القسم 1/أ.  13

امللحق )1(: موجز لسياسة إنرتسوس حول االستغالل واالنتهاك الجنيس

قيمنا ومبادئنا واعتقاداتنا:
ينص ميثاق إنرتسوس للقيم عىل أن إنرتسوس ملتزمة بعدم التمييز العنرصي )العمل بال حدود( وعدم التحيز )املساعدة املبنية 

عىل الحاجة والخالية من التمييز السيايس أو الديني أو االجتامعي( و التضامن/التكافل والشفافية والحس اتجاه الثقافات 
املحلية وتعزيز الكرامة اإلنسانية واملشاركة والحوار. 

يقود ميثاق القيم ومدونة األخالقيات إلنرتسوس التزامنا بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس املبني عىل املبادئ املضمنة يف 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وكذلك  ميثاق األمم املتحدة لحقوق الطفل وميثاق القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة. يجب عىل جميع موظفي إنرتسوس واملرتبطني بها التمسك وااللتزام بأعىل معايري السلوك األخالقي 
واملهني وااللتزام بسياسات إنرتسوس. 

تدرك إنرتسوس أنه يف حاالت الطوارئ ، تؤدي ظروف مثل النزوح وتدمري الهياكل املجتمعية بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات إىل 
زيادة ضعف السكان املترضرين، وخاصة النساء واألطفال منهم. غالباً ما يضع عملنا موظفي إنرتسوس ورشكائهم يف مناصب السلطة 

أو النفوذ فيام يتعلق باملجتمعات التي نعمل معها. وبوصفها منظمة للمساعدات اإلنسانية ، يقع عىل عاتق إنرتسوس واجب الحرص 
عىل السكان األكرث ضعفاً ويجب أال تيسء استخدام السلطة والنفوذ الذي قد يكون لهام أثر عىل حياة ورفاه املستفيدين من برامجها.

تعترب إنرتسوس كل أشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس متضاربة مع املعايري املعرتف بها دولياً واملبادئ التي ترتكز عليها األعامل 
اإلنسانية والقيم الجوهرية واملعتقدات األساسية يف الكرامة اإلنسانية لكافة الناس، ولذلك تنص سياسة الحامية من االستغالل 

واالنتهاك الجنيس عىل املعايري املحددة للسلوك التي تبني عىل االلتزامات العامة القامئة وفق ميثاق إنرتسوس للقيم ومبادئ األخالق.

التعريفات الرئيسية: 
االستغالل الجنيس: أي انتهاك فعيل أو محاولة انتهاك لوضع أو حالة ضعف ألغراض جنسية عىل سبيل املثال ال الحرص االستفادة 

املالية أو اجتامعية أو سياسياً من االستغالل الجنيس لآلخر. 14

االنتهاك الجنيس: االنتهاك الفعيل الجسدي ذو طبيعة جنسية سواًء بالقوة أو تحت ظروف إجبارية غري عادلة.15 

بروتوكوالتنا السلوكية: 
معايري السلوك املحددة التالية ترسي عىل جميع موظفي إنرتسوس ويشمل ذلك املوظفني واملتطوعني وأعضاء اللجان 
املجتمعية و املتدربني واملستشارين – خالل تعاونهم مع إنرتسوس يف جميع األوقات، خالل ساعات العمل الرسمية 

وخارج ساعات العمل:

ال يجب عىل موظفي إنرتسوس طلب أي خدمة أو منفعة جنسية من مستفيدي برامج إنرتسوس أو األفراد اآلخرين من . 1
املجتمعات التي تعمل مقابل الحامية واملساعدة اإلنسانية وال يجب االنخراط يف عالقة استغاللية جنسية. 

ال يجب عىل موظفي إنرتسوس تبادل األموال أو الوظائف أو الخدمات مقابل الجنس مبا فيها الخدمات الجنسية أو األشكال . 2
األخرى من التحقري أو السلوك املنحط أو االستغاليل. وهذا الحظر ضد تبادل األموال مقابل الجنس يعني انه ال يجب 

عىل موظفي إنرتسوس االستفادة من خدمات املشتغلني يف الجنس وهم يف مهمة مع إنرتسوس مبا فيها عىل مستوى مباين 
إنرتسوس والسكن وأثناء السفر إىل ومن مكان ما لحضور االجتامعات والدورات التدريبية برصف النظرعن القوانني املحلية 

فيام يخص أعامل الجنس أو الدعارة يف البالد التي يعملون فيها. 

يجب عىل موظفي إنرتسوس االمتناع عن مامرسة الجنس أو االنخراط يف أي أنشطة جنسية مع املستفيدين ألن هناك . 3
تضارب للمصالح واستغالل وانتهاك السلطة يف هذه العالقة. إذا مارس أحد املوظفني الجنس أو انخرط يف أنشطة جنسية مع 

أي مستفيد يجب عليه/عليها إفشاء هذا السلوك ملرشفه أو مرشفها، يف حالة عدم اإلبالغ عن هذا السلوك سوف يفيض إىل 
اتخاذ إجراءات ردعية وعقابية. 

بيان األمني العام لألمم املتحدة بشأن التدابري الخاصة بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس )ST/SGB/13/2003(، 9 أكتوبر 2003م.  14

بيان األمني العام لألمم املتحدة بشأن التدابري الخاصة بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس )ST/SGB/13/2003(، 9 أكتوبر 2003م.  15
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يجب عىل موظفي إنرتسوس االمتناع عن مامرسة أي نشاط جنيس مع أي شخص ما دون سن الثامنة عرش برصف النظر عن . 4
سن األغلبية أو سن البلوغ وفق القانون املحيل، عىل سبيل املثال: القانون الوطني واملحيل للبلد الذي يعملون فيه. وسيؤدي 

عدم اإلبالغ عن هذا السلوك إىل اتخاذ إجراءات عقابية. 

ال يجب عىل موظفي إنرتسوس الدعم أو املشاركة يف أي شكل من أشكال االستغالل الجنيس أو أنشطة االنتهاكات عىل سبيل . 5
املثال: األعامل اإلباحية، واالتجار بالبرش.

يجب عىل موظفي إنرتسوس اإلبالغ يف الوقت املناسب عن أي مشكلة أو شك لديهم فيام يخص االنتهاكات املحتملة يف . 6
سياسة الحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك واملعايري ذات الصلة للسلوك من خالل أنظمة التقارير املعتمدة إلنرتسوس. 

يجب عىل موظفي إنرتسوس اإلبالغ عن أي مشكلة أو قضية أو أعامل مريبة تتعلق باالستغالل الجنيس أو االنتهاك وفق 
إجراءات اإلبالغ املعتمدة إلنرتسوس عندما يكون مرتكب الجرمية املزعوم عامل يف مجال مساعدات إنسانية آخرى. مينع 

تبادل املعلومات املتعلقة بحاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس لعامل وموظفي إنرتسوس وعامل املساعدات اإلنسانية 
اآلخرين و ال يتم هذا التبادل إال مع مسؤول التواصل والتنسيق حول حاالت الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس 

يف البالد أو البديل عنه أو عنها الذي سيتوىل مسؤولية القضية واإلبالغ بها فوراً ملستشار الحامية من االستغالل واالنتهاك 
الجنيس ملناقشة الحلول وامليض قدماً. 

يجب عىل موظفي إنرتسوس خلق بيئة عمل وعيش مناسبة متنع االستغالل واالنتهاك الجنيس وتعزز من تنفيذ سياسة . 7
االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

يتوجب عىل موظفي إنرتسوس ايقاف املامرسات املتدنية التي قد تقود إىل االستغالل واالنتهاك الجنيس.. 8

إن جميع موظفي إنرتسوس ملزمون باالمتثال لهذه املعايري السلوكية. وسيشكل أي انتهاك لهذه املعايري اتخاذ إجراء جسيم. يف حالة 
عدم االمتثال لهذه املعايري أو عدم التبليغ عن أمور تتعلق باالستغالل واالنتهاك الجنيس سيعترب ذلك سبباً التخاذ إجراء تأديبي قد 
يتضمن إنهاء العقد أو الفصل من العمل بصورة فورية وقد ينجم عنه، يف حالة رفعه إىل السلطات املحلية إيل متابعة جنائية، مبا 

تقتضيه الرضورة، وفقاً للقوانني الوطنية السارية املفعول. 

ليس املقصود من املعايري املوضحة أعاله بآن تكون معايري كاملة. حيث أن أنواع أخرى من السلوكات غري القومية بشأن االستغالل 
واالنتهاك الجنيس قد تكون سبباً كافيا التخاذ إجراءات تأديبية مبوجب »ميثاق القيم واللوائح األخالقية إلنرتسوس«. فيجب عىل 

موظفي إنرتسوس عدم االنخراط يف أي حال من األحوال يف شكل من أشكال السلوك املهني أو املذل أو االستغاليل. 

قبول وتنفيذ هذه املبادئ السلوكية أيضاً يعترب رشطاٌ لكل الرتتيبات التعاونية. لن تتعاون إنرتسوس مع الكيانات واألفراد من ضمنها 
املتعاقدين والرشكاء والزوار – التي ال تعرتف بأن كافة أشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس تخرق املعايري املعرتف بها دولياً وال تلتزم 

بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.

االتصال/التواصل اآلمن:
من واجب إنرتسوس توجيه االهتامم تجاه املستفيدين الذين تلتقي بهم وأنها يف جميع األوقات تضع أفضل مصالحهم من أوىل 

اهتامماتها. ومن حق املستفيدين أن يتم متثيلهم بصورة صحيحة - وأن إنرتسوس تقبل تحمل مسؤولية عدم الغش وعدم التزوير 
أو التالعب أو إعطاء صورة مثرية ملعيشة وظروف املستفيد. كام يجب متثيل املستفيدين كبرش مع الحفاظ عىل شخصيتهم الخاصة 

وكرامتهم املصانة. 
 

يجب عىل كل أعضاء إنرتسوس واملشاركني االنتباه بأن الصور والتفاصيل التعريفية األخرى للمستفدين متثل خطراً عىل أمنهم 
وكرامتهم، خصوصاً يف حاالت الرصاع أو ما بعد الرصاع. إن مفهوم »ال تؤذي«  يقود عمليات تجميع واستخدام الصور واملعلومات 

حول املستفيدين. 
كل أعضاء إنرتسوس واملشاركني مجربون عىل التأقلم مع املبادئ السلوكية التالية يف حال تسجيل أو استخدام الصور وقصص 

املستفيدين:

التأكد عند التقاط الصور للمستفيدين )صور، فيديو ...الخ( بأنهم يظهرون مبظهر مناسب اللتقاط الصور وارتدائهم مالبس  ●
الئقة لذلك وتجنب كل الوقفات املوحية للجنس. 

 اختيار الصور والرسائل املتعلقة واملبنية عىل احرتام القيم واملساواة. يجب أن تشمل الصور مجموعة كبرية من األشخاص –  ●
أوالد وبنات، أعامر متفاوتة، وقدرات وأصول مختلفة وال يجب إظهارهم مبظهر الضحايا. 

التمثيل الصادق للموقف املعني لكال محتواها املبارش و الواسع.  ●

 تجنب الطرق التي تغري أمناط السلوك احتامالً أو تثري الناس، املواقف أو األماكن.  ●

 ضامن أن يكون األشخاص املعنيني بالحدث لديهم القدرة عىل إيصال قصصهم بأنفسهم.  ●

 أخذ واستخدم الصور والقصص فقط مع الفهم الكامل واإلذن املسبق )الوالد / الويص القانوين / مقدم الرعاية عند  ●
االقتضاء(. يجب التوقيع عىل املوافقة املستنرية )أو املوافقة عليها شفهيًا( وتقدميها يف مكان آمن. ال ميكن نرش أي صورة و/

أو قصة ميكن تحديد هوية املستفيدين منها عرب موقع إنرتسوس اإللكرتوين أو أي وسيلة أخرى دون موافقة أو قبول مسبق 
من األشخاص.

 تغيري أسامء الناس لحامية هويتهم ما مل يحددوا برصاحة انه ينبغي استخدام أسامئهم الحقيقية وأن الظروف األمنية ليست  ●
عامل مهم. 

 عدم إفشاء املعلومات الشخصية )مثل املوقع( األمر الذي يعرض املستفيدين للخطر عىل املوقع اإللكرتوين إلنرتسوس أو  ●
املنشورات العامة. 

 اإلبالغ يف الوقت املناسب عن أي شكوى أو مشكلة حول أي صور غري مناسبة عرب نفس اإلجراءات لإلبالغ عن مشاكل  ●
االستغالل واالنتهاك الجنيس.

تخضع كافة وسائل اإلعالم –الصور يف املواقع والفيسبوك أو تويرت الذي أنشأتها إنرتسوس لنفس أعراف وقواعد اإلعالم اآلمنة كام هو 
موضح أعاله.
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 امللحق )2(: إرشادات للتوظيف/االستقدام اآلمن

كلامت مقرتحة إلعالنات الوظيفة: 
يتوقع من املرشح الناجح تلبية ما ييل كرشط للتوظيف: 

تزويد اسم ووظيفة ومعلومات التواصل عىل األقل ملرجعني مبا فيه املدير املبارش األخري واستثناء أفراد األرسة. . 1

توقيع ترصيح شخيص يوضح أي قضايا جنائية مبا فيها التي تم قضائها يف السجن. . 2

الحصول عىل فحص أمني من خالل فحص السجل الجنايئ يف البلد األصل إن أمكن. . 3

القبول وااللتزام بسياسة إنرتسوس الدولية لحامية الطفل، وسياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك.. 4

اإلرشادات حول معالجة قضايا حامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك:
ينبغي طرح أسئلة للمرشحني خالل فرتة املقابلة حول معرفتهم وموقفهم تجاه حامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس 

واالنتهاك و التذكري بأنه يوجد منتهكني يبدون عاديني ولكنهم يف الغالب ماهرين جداً يف الخداع )سواًء من املنظامت إىل جانب 
األطفال واألفراد(.

 ينبغي مقابلة كافة املوظفني الذين سوف يتم توظيفهم للعمل مبارشة مع األطفال أو األفراد املستضعفني وجهاً لوجه أو  ●
بواسطة فيديو عىل رابط سكايب عىل األقل لواحدة من املقابالت. 

 ينبغي عىل هيئة املقابلة أن تويل اهتامم وتوضح اآليت: ●

الثغرات يف تاريخ التوظيف إذا عمل املرشح مع منظمة تركز عىل الحامية من قبل.  «

 تغيريات متكررة للوظيفة إذا عمل املرشح مع األطفال مبارشة أو األشخاص املستضعفني من قبل. أطرح سؤال حول  «
سبب ترك الوظيفة.

 يجب اشتامل األسئلة املحددة التالية يف مقابلة املوارد البرشية: ●

 هل أنت مطلع عىل سياسات إنرتسوس الدولية لحامية الطفل والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس مع األخذ  «
بعني االعتبار الوظيفة التي تقدمت بها والتي هي وفق املسؤوليات التي سوف تتوالها تجاه هذه السياسات؟ 

 بالنسبة للوظائف التي تتعامل مع األطفال بشكل خاص: متى يكون مناسب وغري مناسب لتكون وحدك مع الطفل؟  «
متى وكيف يكون مناسباً لراحة الطفل؟ 

 هل عملت يف أي مكان ادعي فيه أن زمالئك ارتكبوا انتهاك للطفل أو انتهاك واستغالل جنيس. إذا كانت اإلجابة  «
بنعم ماذا حدث وكيف تم التعامل مع هذا االدعاء؟ هل تعاملت معها بشكل مختلف؟ إذا كانت اإلجابة ال، كيف 

تتعامل مع الشكوى أو املشكلة أو اشتباه بانتهاك طفل أو استغالل  و انتهاك جنيس وانتهاك طفل من قبل أي زميل 
اذ حدث ذلك؟ 

 بالنسبة لوظائف اإلعالم عىل وجه التحديد: ما هي األشياء التي قد تجعل صورة ألطفال الشوارع غري مالمئة للنرش يف  «
تقرير املنظمة السنوي؟ ينبغي آن يبحث الشخص املسؤول عن املقابلة عىل األشياء مثل: إذا كان األطفال غري مرتدين 

للمالبس بشكل مناسب وإذا كانت الصورة تعكس األطفال املضطهدين أو األطفال الخارجني عن القانون وينبغي 
تغطية وجوههم وتغيري أسامئهم، إذا التقطت الصورة بدون ترخيص من األطفال ...الخ. 

 هل هناك أي يشء ميكن آن نكتشفه أثناء الفحص املرجعي وأنت ترغب بالتحدث عنه؟ «

 ينبغي إبالغ املرشح أثناء املقابلة مع املوارد البرشية بأن: ●

 إنرتسوس تأخذ كل قضايا الحامية عىل محمل الجد مبا فيها حامية الطفل والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.  «

 سوف يتم فحص املراجع حول أي ادعاء الستغالل األطفال أو أي استغالل وانتهاك جنيس.  «

 إذا نجح املرشح فإنه يجب عليه التوقيع عىل سياسات حامية الطفل الدولية والحامية من االستغالل واالنتهاك  «
الجنيس.

 ينبغي األخذ بعني االعتبار عالمات التحذير التالية )عىل سبيل املثال ال الحرص وحسب الشعور العام(: ●

 األسئلة/البيانات الغريبة وغري املناسبة حول األطفال والنساء.  «

 الرغبة يف إمضاء الوقت وحده مع األطفال أو العمل مع األطفال يف سن معني أو جنس معني. «

إرشادات معالجة قضايا حامية الطفل والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس:
بالنسبة للوظائف التي تتعامل مع األطفال أو األشخاص الضعفاء فإنه ينصح التحدث مبارشة بواسطة الهاتف مع املراجع لطرح 
أسئلة متعلقة بحامية الطفل والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. يف هذه الحالة، يجب أخذ مالحظات وتعليقات املراجع 

ووضعها عىل امللف الشخيص للمرشح.

يف كل األحوال، يعترب فحص املراجع جزء كامل من عملية التوظيف. كام ينبغي طرح أسئلة عىل املراجع أو املرجعيات وحول 
عالقاتهم باملرشح وهذا غالباً ما يوضح أن املرجع فقط لديه معلومات ومعرفة حول املرشح واألسئلة املحددة التالية:

 هل تعرف أي قضية أو حادثة شارك فيها املرشح متعلقة باألطفال؟  «

 هل تعرف أي قضية أو حادثة استغالل وانتهاك جنيس شارك فيها املرشح؟  «

 هل تعرف أي فصل أو تحقيق معلق يف سوء ترصف املرشح السلويك؟  «

 ما هو رأيك حول مالمئة املرشح بأن يكون له تواصل مبارش مع األطفال أو األشخاص املستضعفني. «

كام ينبغي أن يتم سؤال املراجع للتأكد انه ال يوجد هناك انتهاك للطفل أو ال يوجد هناك تحقيقات خاصة باستغالل جنيس فيام 
يخص املرشح الذي يعرفونه.

اإلرشادات حول إجراء فحوصات السجل الجنايئ قبل تنفيذ التعاون:
لدى البلدان إجراءات مختلفة لفحوصات السجل الجنايئ والتي ينبغي تحديثها من قبل إدارة املوارد البرشية لكافة مجاالت األعامل 
والبلدان الرئيسية الذي يتم توظيف األجانب منها. يجب استخدام ترصيح القضايا الجنائية كملجأ أخري عندما ال ميكن الوصول إىل 

فحص سجل جنايئ يف البلد األم.
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إرشادات حول معالجة قضايا حامية الطفل واالستغالل واالنتهاك الجنيس يف مراجعات األداء الداخلية:
ينبغي شمل فئة األداء فيام يخص »االلتزام بسياسات الحامية« يف كل استامرات أداء املوظف والتقييم الذايت للموظف. ينبغي عىل 

وجه الخصوص تصنيف الجوانب التالية من 1 )األداء عىل مستوى غري كايف من الكفاءة( إىل 5 )األداء عند مستوى عايل واستثنايئ من 
الكفاءة( من قبل املرشف واملوظف نفسه/نفسها:

 تعزيز فعالية السياسة الدولية لحامية الطفل التابعة إلنرتسوس.  ●

 تعزيز فعالية سياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

 االلتزام مبامرسات اإلعالم اآلمنة.  ●

 االلتزام بقوانني حامية البيانات ومشاركتها. ●

يف الجزء )األداء الكامل وتطوير املهنة( من استامرة أداء املوظف ينبغي طرح سؤال عىل املرشف للتعليق عىل التزام املوظف بتنفيذ 
وتحسني سياسات الحامية بينام يف جزء التعليقات األخرى من استامرة التقييم الذايت للموظف ينبغي سؤال املوظف لتوضيح ما هي 

اإلجراءات التي اتخذتها أو اتخذت لتحسني وتعزيز سياسات الحامية وتسليط الضوء عىل أي ثغرة أو تحدي ميكن مواجهته يف التنفيذ 
وااللتزام بهذه السياسات.

امللحق )3(: إعالن اإلدانة الجنائية

هل لديك أي محاكمة معلقة أو هل تم إدانتك من قبل أو هل تم تحذيرك من قبل الرشطة أو تلقيت انذارا رسميا أو تحذير نهايئ 
عن أي مخالفة مبا فيها مخالفات املرور يف الطرق؟ 

____ ال ____ نعم          

إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء تقديم التفاصيل، تشمل هذه التفاصيل املحاكامت أو اإلدانات أي تحري أو تحقيق سابق أو دعوى 
مرفوعة ضدك. ستحتفظ إنرتسوس بالرسية وسيقيم املوظفون املعنيون ما إذا كانت تشكل خطر أم ال فيام يخص حامية الطفل أو 

الحامية ضد االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

»أنا، املوقع أدناه أؤكد أن املعلومات التي قدمتها كاملة وصحيحة وأدرك أن تقديم أي ترصيحات خاطئة بشكل متعمد قد يؤدي إىل 
إنهاء أي اتفاقية أبرمتها بيني وبني إنرتسوس« 

توقيع املوظف/املتعاون: ______________________________

اسم املوظف/املتعاون: ______________________________

التاريخ: _________________________________________

عن إنرتسوس: 

التوقيع: _________________________________________

االسم: _________________________________________

التاريخ: _________________________________________
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امللحق )4(: اإلقرار باملوافقة عىل أن يكون ملزماً ومتمسكاً بسياسات إنرتسوس الدولية لحامية الطفل 
والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل املوظفني

أنا، املوقع أدناه ________________________________________________، أقر أنني استلمت وقرأت وفهمت سياسات 
إنرتسوس الدولية لحامية الطفل والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس وأتعهد بااللتزام بالرشوط والبنود الواردة فيها. 

أدرك متاماً بأنني إذا فشلت بااللتزام بهذه السياسات واملعايري املتعلقة بالسلوك فإنني سوف أكون معرضاً للتوقيف أو الفصل أو 
مواجهة  دعاوى قانونية مبا يتناسب مع املخالفة/الجرمية التي ارتكبتها. 

أؤكد أنه  ليس لدي أي سجل جنايئ سابق يف أي بلد يتعلق بحامية الطفل أو االستغالل الجنيس واالنتهاك ومل أتورط يف أي شكل من 
أشكال االستغالل واالنتهاك الجنيس من قبل. 

أتعهد باحرتام وتطوير تنفيذ هذه السياسات يف كل األوقات أثناء فرتة العمل لدى إنرتسوس وألتزم بنفيس اإلبالغ عن أي انتهاك 
ملعايري السلوك عند وحسب معرفتي. 

إلثبات قبويل والتزامي بالسياسات الدولية إلنرتسوس لحامية الطفل والحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس أوقع هذه االستامرة 
لإلقرار بهذا. 

التوقيع: _________________________________________

االسم: _________________________________________

الوظيفة: _________________________________________

املكان: _________________________________________

التاريخ: _________________________________________

العالقة مع إنرتسوس:_________________________________________

تشمل فئات العالقة اآلتية: 

 موظف حايل  «

 موظف متوقع  «

 متطوع/متدرب  «

 عضو لجنة مجتمعية  «

 مستشار  «

 أخرى )حدد( «

 امللحق )5(: اإلقرار باملوافقة عىل أن يكون ملزماً ومتمسكاً بسياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل 
واالنتهاك الجنيس من قبل الرشكاء

________________________________________________ )اسم الكيان( نقر بأننا استلمنا وقرأنا نسخة سياسة إنرتسوس 
للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

يوافق _____________________________________________________ )اسم الكيان( عىل أن جميع أشكال االستغالل 
واالعتداء الجنسيني تنتهك املعايري الدولية املعرتف بها عاملياً ، واملبادئ التي يقوم عليها العمل اإلنساين.

________________________________________________ )اسم الكيان( نقبل ونلتزم مبنع ترصفات االستغالل واالنتهاك 
الجنيس من قبل موظفيه والتابعني له واالستجابة لحوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس املرتكبة ضد املستفيدين وفق سياسة 

إنرتسوس للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

________________________________________________ )اسم الكيان( نضمن عدم تورط أي موظف تم توظيفه أو 
انتدابه أو التعاقد معه يف املشاريع املنفذة بالرشاكة مع إنرتسوس أو بدعم من إنرتسوس يف أي شكل من أشكال االنتهاك واالستغالل 

الجنيس من قبل. 
________________________________________________ )اسم الكيان( نضمن مشاركة كل املوظفني الذين تم توظيفهم 

أو انتدابهم أو التعاقد معهم يف املشاريع املنفذة بالرشاكة مع إنرتسوس أو بدعم من إنرتسوس يف الدورات التدريبية عىل محتوى 
سياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس واملعايري املتعلقة بالسلوك بتنظيم من قبل إنرتسوس. 

________________________________________________ )اسم الكيان( ندرك أننا سوف نواجه التوقيف أو إلغاء اتفاقية 
الرشاكة أو االتفاقية مع إنرتسوس إذا وجد أن أياً من موظفينا خرق سياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس ومعايري 

السلوك وسوء التعامل مع املشكلة. 

التوقيع:  التوقيع:          

____________________    ____________________   

االسم:  االسم:          

____________________    ____________________   

الوظيفة:  الوظيفة:          

____________________    ____________________   

املكان:  املكان:         

____________________    ____________________   

التاريخ:  التاريخ:         

____________________    ____________________   

نيابة عن انرتسوس:  نيابة عن:         

 ____________________    ___________________   
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امللحق )6(: اإلقرار باملوافقة عىل أن يكون ملزماً ومتمسكاً بسياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل 
واالنتهاك الجنيس ومعايري السلوك للزوار

أنا، املوقع أدناه ________________________________________________، أقر أنني استلمت وقرأت وفهمت خالصة 
سياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

أؤكد أنه تم إعطايئ موجز حول ذلك ومنحي الفرصة ملناقشة مبادئ ومعايري السلوك املتضمن يف السياسة مع ممثل إنرتسوس. 

أقبل وألتزم بهذه املبادئ ومعايري السلوك يف كل اوقات زيارة إنرتسوس أو أنشطة برنامج إنرتسوس. 

أدرك متاماً أنني إذا خرقت سياسة إنرتسوس للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس ومعايري السلوك سوف تتخذ إنرتسوس املبادرة 
لتعليق أو إنهاء زياريت وإحالة هذه القضية إىل الرشطة أو السلطات املحلية للمحاكمة يف حال ارتكايب ألي أعامل جنائية. 

التوقيع:  التوقيع:          

____________________    ____________________   

االسم:  االسم:          

____________________    ____________________   

الوظيفة:  الوظيفة:          

____________________    ____________________   

املكان:  املكان:         

____________________    ____________________   

التاريخ:  التاريخ:         

____________________    ____________________   
      

نيابة عن انرتسوس:          
       

____________________        

امللحق )7(: املوافقة املستنرية لالتصال 

التعريف: املوافقة املستنرية هي موافقة إرادية للشخص الذي لديه الصالحية إلعطاء املوافقة والشخص الذي ميارس صالحيته بحرية 
اختياره لتقديم املوافقة املطلعة ويجب عىل األشخاص فهم واتخاذ القرار فيام يخص وضعهم الخاص. 

املامرسة: ميكن الحصول عىل املوافقة املستنرية من شخص بالغ أو طفل أو أب طفل أو ويص قانوين أو مريب وفق عمر الطفل 
ومستوى نضوجه أو نضوجها. كدليل إرشادي ينبغي الحصول عىل املوافقة املطلعة من الطفل عندما يكون هذا الطفل ناضجاً مبا فيه 

الكفاية للفهم. عادة تكون األعامر ما بني 15-17 سنة و أن يكون / أو تكون قادر}ة{ عىل إعطاء موافقة مطلعة شفوية أو كتابية. 
بالنسبة لليافعني، يجب اتخاذ القرارات عىل أساس الحالة. 

إذا قرر الشخص املسؤول عن املقابلة أن الطفل ال يستطيع فهم محتوى املوافقة املطلعة فإنه ينبغي الحصول عىل موافقة كتابية من 
الوالدين أو الويص القانوين أو املريب. يف كل الحاالت حتى لكل طفل )مثل: عمر ما دون الخامسة( ينبغي بذل الجهود للتوضيح بلغة 

بسيطة ومناسبة للعمر عن سبب الحصول عىل املعلومات. وألي غرض سوف يتم استخدامها مبا فيها الطريقة التي سوف يتم إرسالها. 
هذا سيمنع أي نزاع محتمل بني مجمع املعلومات واملبلغ. 

تذكر النقاشات للحصول عىل املوافقة التفاصيل التالية: غرض وطبيعة وطريقة وعملية جمع املعلومات ودور وحقوق املبلغ 
واملخاطر والفوائد املحتملة. كام ينبغي ضامن دقة ورسية املعلومات. ميكن الحصول عىل املوافقة شفوياً أو بشكل كتايب ويجب أن 

تشمل االسم الكامل والتوقيع للمبلغ والتاريخ )ما مل يتم حفظ هذه املعلومات منفصلة ألسباب الرسية(.
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منوذج موافقة الحصول عىل املعلومات للبالغني أو األطفال فوق سن الخامسة عرش الذين سوف يتم 
مقابلتهم

اسمي ______________________________ أنا مستعد للمشاركة يف التحدث إىل شخص أو مجموعة من الناس من 
______________________ )اسم الجهة(. 

قد رمبا يسألونني عن خربايت وشعوري عن حيايت وأنا مستعد لإلجابة عىل أسئلتهم إذا شعرت أنني مرتاح لها. مسموح يل رفض 
اإلجابة عىل بعض األسئلة. أنا أعرف بأنه سيقوم هذا الشخص أو املجموعة من األشخاص  بتسجيل صوريت وقصتي كتابياً أو باستخدام 

مسجل صوت. أنا سعيد للقيام بهذا ولكن ميكنني أن أغري رأيي وأوقف التسجيل عندما أشعر أنني غري مرتاح يف أي وقت ما. أفهم 
أنه لن يتم اإلفصاح عن هويتي بأي حال من األحوال يف التقارير أو النرش. 

أعرف أن املعلومات التي سأقدمها قد تستخدم ألغراض عامة مثل الصحف املحلية والدولية والكتب واملواقع اإللكرتونية أو االذاعية 
أو التلفزيون. إنني مرتاح لهذا ولكن ميكن أن أغري رأيي بعد التحدث إذا اعتقدت أنني ال أريد أن يعرفني الناس. 

كام أنني أعرف أن هذا الشخص أو هؤالء األشخاص لن يستخدموا اسمي الحقيقي و لن يعرضوا وجهي عند تقديم قصتي إىل ناس 
أخرين. 

أعرف أنه ال يوجد أي وعد بإعطايئ أي مال أو مكافأة. أنا الشخص الوحيد الذي أقرر السامح أو عدم السامح للتحدث إىل هذا 
الشخص أو املجموعة من األشخاص. 

_____________     _____________________________
التاريخ  توقيع املبلغ       

أعتقد أن املعلومات املقدمة صحيحة وموافقة املبلغ حقيقية عىل حد علمي. 

_____________     _____________________________
التاريخ  توقيع الشخص املسئول عن املقابلة      

يعترب اآليت رضورياً إذا كان من الالزم قراءة منوذج املوافقة للمبلغ. 

أشهد أنني قرأت منوذج هذه املوافقة كاملة إىل املبلغ الذي يظهر توقيعه أعاله. 

_____________     _____________________________
التاريخ توقيع الشخص املسئول عن املقابلة     

منوذج املوافقة للحصول عىل املعلومات لآلباء والويص القانوين أو املريب لألطفال ما دون سن الخامسة 
عرش الذين سيتم مقابلتهم

اسمي ______________________________ أعطي اإلذن لطفيل _______________ )اسم الطفل( للمشاركة يف املقابلة التي 
يتم إجرائها من قبل ______________________ )اسم الشخص املسؤول عن املقابلة( من ______________________ )اسم 

الجهة(. 

لقد استلمت توضيح كامل من الشخص املسؤول عن املقابلة حول أغراض هذه املقابلة وماذا يتوقع من طفيل القيام به أثناء 
املقابلة وكيفية  وطريقة استخدام املعلومات. 

أفهم أن الشخص املسؤول عن املقابلة سيسجل صورة طفيل وقصته كتابياً أو باستخدام مسجل صوت. 

أفهم أن طفيل لن يتلقى أي مال أو مكافأة نتيجة مشاركته يف املقابلة. 

كام أفهم أنه إذا مل أكن سعيداً وراضياً مبشاركة طفيل يف املقابلة أستطيع سحب طفيل من عملية املقابلة. 

أشهد أنني والد/والدة أو ويص قانوين أو مريب للطفل املذكور اسمه أعاله. 

_____________     _____________________________
التاريخ توقيع والد/والدة /الويص القانوين/املريب     

أعتقد أن املعلومات املقدمة صحيحة وأن موافقة األب/الويص القانوين/املريب حقيقية عىل حد علمي.

_____________     _____________________________
التاريخ توقيع الشخص املسؤول عن املقابلة      

يعترب اآليت رضورياً إذا كان من الالزم قراءة منوذج املوافقة لألب/الويص القانوين/املريب للطفل:

أشهد أنني قرأت منوذج هذه املوافقة كاملة إىل األب/الويص القانوين/املريب للطفل الذي يظهر توقيعه أعاله. 

_____________     _____________________________
التاريخ  توقيع الشخص املسؤول عن املقابلة     
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امللحق )8(: االختصاصات الوظيفية لضابط االتصال/ التنسيق للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف 
البلد

الغرض العام للدور:
بدعم وإرشاف من مستشار الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد يتم تعيني مسؤول التنسيق للحامية من االستغالل 
واالنتهاك الجنيس يف البلد الستالم الشكاوى والتقارير حول األعامل املزعومة لالستغالل واالنتهاك الجنيس يف إطار حدود منطقة 

مسؤوليتها أو مسؤوليته وهو مسؤول عن ضامن االستجابة الفعلية والفاعلة وفق املبادئ اإلرشادية ذات الصلة واإلجراءات املعتمدة. 
وعالوة عىل ذلك، يكون مسؤول تنسيق االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد مسؤول عن املساهمة بفعالية لرفع الوعي حول 

االستغالل واالنتهاك الجنيس ومراجعة إسرتاتيجية االستغالل واالنتهاك الجنيس املحددة للبلد وأنظمة اإلدارة الداخلية ذات الصلة.

املسؤوليات واملهام الرئيسية:
 العمل مسؤول وصل وتنسيق من خالل استالم الشكاوى والتقارير حول األعامل املزعومة لالستغالل واالنتهاك الجنيس  من  ●

قبل موظفي او رشكاء إنرتسوس أو عامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين يف إطار حدود منطقة مسؤوليته/مسؤوليتها. 

 ضامن التعامل مع كافة املواد املتعلقة بالشكاوى والتقارير برسية تامة وفق أنظمة معالجة الشكاوى والتظلامت النافذة.  ●

 اتخاذ اإلجراءات املناسبة لضامن سالمة وحامية الناجني و الجناة املزعومني ومقدمي الشكاوى إذا كانوا مختلفني عن  ●
الناجني. 

 يف حالة  موافقة الناجي، يقوم  ذات املسؤول بإحالة القضية إىل آليات االستجابة لالستغالل واالنتهاك الجنيس/العنف القائم  ●
عىل النوع االجتامعي الداخلية والخارجية و حامية الطفل حتى يستطيع الناجني تلقي الدعم الطبي والنفيس والقانوين 

واملادي الذي يحتاجونه أو مساعدة الناجني بشكل مبارش للحصول عىل املساعدة الطبية الفورية عند الحاجة. 

 إطالع مستشار الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس بكل جديد حول اإلجراءات املتخذة.  ●

 إحالة الشكاوى والتقارير للتحقيق.  ●

 املشاركة يف التحقيقات وضامن أنه ال يوجد هناك تضارب يف املصالح حول الحالة وتقديم االستشارة لهيئة التحقيق حول  ●
اإلجراءات املطلوبة. 

 املساهمة بفعالية حول رفع الوعي حول االستغالل واالنتهاك الجنيس يف أوساط موظفي وأتباع إنرتسوس )مبا فيها القادمني  ●
الجدد( إىل جانب املستفيدين واملجتمعات املستهدفة مع الرتكيز الخاص عىل اإلجراءات الداخلية لرفع الشكاوى أو اإلبالغ 

عن حوادث االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

 إنشاء عالقات و التعاون  مع أشخاص التواصل للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس التابعني لوكاالت أو منظامت أخرى   ●
لتحسني التنسيق بني الجهات واالستفادة من الدروس وأفضل املامرسات. 

 العمل نيابة عن شخص التواصل للحامية من االستغالل الجنيس واالنتهاك يف إطار حدود منطقة مسؤوليته/مسؤوليتها.  ●

 تقديم البيانات واملقرتحات للتحسينات والتوصيات لألعامل املستقبلية للمراجعة الدورية للحامية من االستغالل واالنتهاك  ●
الجنيس املحددة وأنظمة اإلدارة ذات الصلة.

أنا املوقع أدناه ___________________________ أقر بأنني قرأت وفهمت ووافقت عىل تنفيذ مهام  مسؤول االتصال/التنسيق 
للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد وفق االختصاصات الوظيفية هذه. 

____________________ التوقيع:  
   ____________________ التاريخ: 

امللحق )9(: االختصاصات الوظيفية ملستشار الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف البلد
الغرض العام للدور: 

يتوىل مستشار الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس مسؤولية  مساعدة رئيس البعثة يف ضامن تنفيذ وااللتزام بالسياسة الدولية 
للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف إطار البعثة، مع الرتكيز الخاص عىل التدريب  والتوعية حول االستغالل واالنتهاك الجنيس. 
وعالوة عىل ذلك، يعترب مستشار الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس مسؤوالً عن الدعم واإلرشاف عىل مسؤول التنسيق للحامية 
من االستغالل واالنتهاك الجنيس عندما تكون هناك شكاوى أو تقارير حول األعامل املزعومة لالعتداء عىل طفال ما لضامن االستجابة 

الفاعلة وفق املبادئ اإلرشادية ذات الصلة واإلجراءات املعتمدة.

املسؤوليات واملهام الرئيسية:
دعم تطوير اسرتاتيجية الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس املحددة وأنظمة اإلدارة الداخلية ذات الصلة إىل جانب  ●

رشح خطة التنفيذ السنوية املحددة للبلد وتحديد املصادر الالزمة للتنفيذ. 

دعم تطوير وسائل التدريب والتوعية حول محتوى سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس واملعايري ذات الصلة  ●
بالسلوك. 

ضامن اإلدراك التام من قبل موظفي وأتباع إنرتسوس )مبا فيهم القادمني الجدد والرشكاء( إىل جانب املستفيدين واملجتمعات  ●
املستهدفة ملعني االستغالل واالنتهاك الجنيس و عدم تسامح  إنرتسوس تجاه االستغالل واالنتهاك الجنيس ومحتوى سياسة 

الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس. 

مراقبة ومراجعة فعالية وسائل وبرامج التدريب والتوعية فيام يخص الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس بشكل منتظم.  ●

ضامن تطوير وإدماج آليات للشكاوى ميكن الوصول إليها وفعالة من أجل اإلبالغ عن إساءة االستغالل الجنيس يف الهياآل  ●
القامئة املتعلقة بالشكاوى واملالحظات

ضامن تطوير ومراقبة نظام حامية البيانات لتسجيل وتخزين وتشاطر البيانات ذات الصلة بالناجني من االستغالل واالنتهاك  ●
الجنيس. 

ضامن أن طرق إحالة حاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس/حامية الطفل وأنظمة اإلدارة الداخلية سارية املفعول  ويتم  ●
تحديثها بشكل منتظم يف كل مكتب عىل مستوى البعثة /أو عىل املستوى امليداين لتأكيد حصول حاالت االستغالل واالنتهاك 

الجنيس عىل املساعدة والرعاية الشاملة. 

الدعم واإلرشاف عىل مسؤول التنسيق عندما تكون هناك شكاوى أو تقارير حول األعامل املزعومة الستغالل وانتهاك جنيس  ●
تشمل موظفي وأتباع إنرتسوس أو عامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين لضامن االستجابة الفاعلة وفق املبادئ اإلرشادية ذات 

الصلة واإلجراءات املعتمدة. 

املشاركة يف التحقيقات واجتامعات لجنة توجيه سياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس كام يستدعي ذلك.  ●

 دعم املراجعة الدورية إلسرتاتيجية الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس املحددة وأنظمة اإلدارة الداخلية ذات الصلة  ●
إىل جانب املراجعة بشكل دوري لسياسة الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.

أنا املوقع أدناه _________________________ أقر بأنني قرأت وفهمت ووافقت عىل تنفيذ دور مستشار الحامية من االستغالل 
واالنتهاك الجنيس يف البلد وفق االختصاصات الوظيفية هذه. 

____________________ التوقيع:  
   ____________________ التاريخ: 
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امللحق )10(: منوذج اإلبالغ عن حادثة 

إذا رأيت حادثة حقيقية أو اشتباه ولديك سبب فيام يخص حادثة انتهاك لطفل أو استغالل وانتهاك جنيس، الرجاء إتباع اإلرشادات 
وتعبئة األسئلة أدناه بشكل مناسب. من املهم ان تحدد يف هذا النموذج ما إذا كانت الحادثة حقيقية أو مشتبه بها.

تفاصيل املوظف:  
االسم

__________________________________________________________________________________________
الوظيفة: ______________________________________ العالقة مع انرتسوس: _____________________________

املدير املبارش/املرشف: __________________________________________________________________________
تفاصيل التواصل: _____________________________________________________________________________

تفاصيل الناجي: 

االسم: ______________________________________
الجنس: __________ العمر: _____________________
الجنسية: ____________________________________
القرية/املدينة:  ________________________________

البلدية/املديرية: ______________________________
املحافظة/اإلقليم:  _______________________________

البلد: ______________________________________

تفاصيل األب/الويص/املريب )فقط إذا كان الناجي طفل(

االسم: _____________________________________
الجنس: _________________ العمر: ______________
الجنسية: ____________________________________

العالقة بالناجي: ______________________________
القرية/املدينة: _______________________________
البلدية/املديرية: _____________________________
املحافظة/اإلقليم: _____________________________
البلد: _____________________________________

تفاصيل الحادثة )الرجاء تحديد ما إذا كانت الحادثة حقيقية أو مشتبهة(: 
هل تم رؤية الحادثة او هل الحادثة مشتبهة؟ _______________________________________________________
من الذي كشف لك الحادثة؟ ___________________________________________________________________
تاريخ الحادثة املزعومة: ____________________ وقت الحادثة املزعومة: _________________________________

موقع الحادثة املزعومة: _______________________________________________________________________
وصف الحادثة املزعومة: ______________________________________________________________________

هل كان هناك أي شخص آخر متورط يف الحادثة املزعومة؟ إذا كان كذلك من هو؟ 
________________________________________________________________________________________

هل كان هناك أي شهود عيان؟ إذا كانت االجابة نعم منهم؟ 
________________________________________________________________________________________

تفاصيل الجاين املزعوم:
االسم: 

__________________________________________________________________________________________
الجنس: ____________ العمر: ________   الجنسية: ___________________________________________________
الوظيفة: ____________________________ العالقة مع انرتسوس: _________________________________________

املالحظات )اإلصابات الجسدية أو مالحظات أخرى(: 

اإلجراءات املتخذة: 

التوقيع: 

التاريخ: 

 امللحق )11(: قامئة املرجعيات لحامية البيانات

يجب استخدام هذه القامئة كوثيقة سارية من قبل كافة البعثات الدولية إلنرتسوس لتطوير أنظمة حامية بيانات واضحة لكل مكتب 
دويل/منطقة وخصوصاً عند استخدام أنظمة إدارة معلومات الحامية املحددة مثل أنظمة إدارة معلومات حاالت العنف الجنيس 

وأنظمة إدارة معلومات االستغالل واالنتهاك الجنيس مبا فيها مع الرشكاء.

حامية البيانات العامة:
تم وضع أنظمة حامية البيانات وتم شمل االلتزام بهذه األنظمة يف عقود املوظفني الذين سوف يحتكون بالبيانات.  . 1

تعليقات: 

لدى كافة املوظفني الذين لهم صلة بالبيانات فهم قوي لطبيعتها الحساسة وأهمية رسية وأمن املعلومات.   . 2
تعليقات: 

يفهم املوظفون أنه سيخصص رمز لكل الحاالت استناداً عىل صيغة ترميز متفق عليها وأن يتم استخدام الرمز إلحالة الحالة . 3
إما شفوياً أو كتابياً يف مكان أي معلومات ممكن تحديدها مثل اسم وتاريخ امليالد.     

تعليقات: 

قام منسقو الحامية )أو املدراء( بتزويد املوظفني مببادئ توجيهية مالمئة ثقافيا وسياديا للحصول عىل موافقة مستنرية من . 4
الزبائن ، مبا يف ذلك التوجيهات بشأن متى ميكن الحكم عىل الطفل بأنه يتمتع مبستوى مناسب من النضج ليتمكن من 

إعطاء املوافقة املستنرية. يشعر املديرون باالرتياح ألن موظفي الحامية يتمتعون باملعرفة واملهارات الكافية يف هذا املجال.
تعليقات: 

يعطي الوكالء أو مربيهم موافقتهم لجمع وتخزين بياناتهم قبل تسجيل أي معلومات. كام يتم حفظ مناذج املوافقة الكتابية . 5
املوقعة يف خزنة ملفات مغلقة.          

تعليقات: 

يعرف املوظفون أنه عند الحصول عىل املوافقة قد يسلط الوكالء الضوء عىل املعلومات الخاصة التي ال يريدون تبادلها مع . 6
ناس محددين ويجب تسجيل هذه املعلومات.        

تعليقات: 

ال يجب نقل املعلومات إىل طرف ثالث بدون موافقة الوكالء أو مربيهم.      . 7
تعليقات: 

يقوم املدراء بتخصيص وقت عىل أساس منتظم لتنفيذ فحوصات للتأكد انه يتم إتباع كافة أنظمة حامية البيانات. يعترب . 8
املدراء مسؤولون عن حامية وإدارة البيانات. لذلك فإن أهداف أدائهم سيشمل إجراءات مناسبة لحامية وإدارة البيانات 

واملعلومات.            
تعليقات: 

يقوم املدراء بتحديث ونرش أنظمة حامية البيانات التي قد تؤثر عىل تغريات أمن البيانات مثل التغري يف العالقات الحكومية . 9
والوضع األمني املتدهور ...الخ.          

تعليقات: 

أمن امللفات الورقية: 
يتم حفظ الوثائق الورقية لكل حادثة يف ملفها الخاص بها املستقل وملصق عليه بوضوح رقم الحادثة. ال تكون أسامء . 10

العمالء عىل خارج امللفات الورقية.          
تعليقات. 
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يتم حفظ امللفات الورقية يف مكان آمن وتكون فقط يف متناول املوظفني املختصني املحددين من قبل مدير املوقع. ال ينبغي . 11
إعطاء أي شخص آخر حق الحصول املستقل للملفات الورقية بدون ترخيص.      

تعليقات: 

يتم نقل امللفات الورقية باليد بني املسؤولني عن املعلومات )موظفي الحامية املعينني من قبل منسق الحامية(. يجب حفظ . 12
امللفات الورقية يف ظرف مغلق أثناء التحويل.         

تعليقات: 

قام موظفي الحامية مبراجعة امللفات الورقية لضامن أنه ال توجد وثائق أصلية يف امللفات. وبذلك ميكن إتالف امللفات . 13
الورقية بدون تردد يف حالة اإلخالء الطارئ. إذا كان هناك وثائق أصلية يف امللفات )مثل شهادات امليالد األصلية والشهادات 

الطبية ...الخ( فإنه ينبغي نسخ هذه الوثائق األصلية بواسطة سكانر وبعدئذ يتم إعادتها إىل العميل أو الجهة املختصة. 
تعليقات: 

يجب إغالق الغرف الذي  يحتوي عىل املعلومات اإللكرتونية والورقية بشكل آمن عندما يغادرها املوظفون   . 14
تعليقات: 

تم وضع عالمة عىل امللفات الورقية أو عىل دواليب خزينة األرشفة بنظام ترميز ملون وفق حساسية البيانات التي تحتويها . 15
وينبغي إتالفها أو إزالتها حسب اللوية يف حالة اإلخالء الطارئ عىل سبيل املثال قطعة واحدة من رشيط أحمر مقابل خزنة 

امللفات تحتوي عىل معلومات حساسة.         
تعليقات: 

أمن البيانات اإللكرتونية
يحدد منسقي الحامية أن كافة الحواسيب املستخدمة لتخزين البيانات قادرة عىل قبول برمجيات مكافحة الفريوسات . 16

ويسهر مدراء املوقع عيل تحديث مكافحة الفريوسات لتفادي ضياع املعلومات.      
تعليقات: 

يغري مدراء املوقع كلمة رس الحواسيب بشكل منتظم.        . 17
تعليقات: 

يدرك موظفي الحامية أنه ينبغي تحويل املعلومات مبلفات مشفرة ومحمية بكلمة رسسواًء بواسطة اإلنرتنت أو الصق . 18
ذاكرة. أثناء التحويل وينبغي تشفري امللفات وحاميتها بكلامت رس ويتم مسحها فوراً بعد التحويل. ال ينبغي تسجيل األطفال 

املنخرطني يف القوات املسلحة أو املجموعات املسلحة مع الحاالت األخرى يف نظام إدارة املعلومات.    
تعليقات: 

هناك عىل األقل موقعني دعم: يتم تخزين يل يف موقع قاعدة البيانات ويتم إدخال البيانات كل يوم والثاين مرسل للتخزين . 19
اآلمن يف موقع محدد )نسخة من قاعدة البيانات مرسلة ملنسق الحامية مرة كل أسبوعني(. يجب عىل املوظفني املسؤولني 
عن البيانات يف املوقع الثاين إتباع نفس أنظمة حامية البيانات. الغرض من الحصول عىل نسخة احتياطية خارج املوقع هو 
أنه ميكن لقاعدة البيانات الرئيسية أن تزال يف حالة اإلخالء الطارئ بدون ما يعني ضياع أو فقد كافة البيانات اإللكرتونية. 

النسخة االحتياطية عىل املوقع عبارة عن قرص صلب خارجي يتم حفظه يف خزنة ملفات مغلقة ويتم عمل النسخ 
االحتياطية خارج املوقع من خالل إرسال قاعدة البيانات بواسطة الربيد االلكرتوين إىل منسق الحامية كملفات مضغوطة 

Zip مشفرة ومحمية بكلمة رس.          
تعليقات: 

اإلخالء الطارئ: 
يجب عيل اإلدارة نقل الحواسيب )الكمبيوتر( يف حالة حدوث إخالء طارئ حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات فيها وأنظمة النسخ 

االحتياطية وامللفات الورقية إىل موقع آمن. إذا كان نقل قاعدة البيانات وامللفات الورقية غري ممكن يجب أن تضمن اإلدارة إزالة أو 
محي امللفات اإللكرتونية ومتزيق أو إحراق امللفات الورقية. ستصبح نسخة الدعم االحتياطي اإللكرتوين املصدر الوحيد للمعلومات 

حول الناجني. 

يتم وضع خطة إخالء واضحة تشمل »برنامج تفويض« يحدد من املسؤول عن صناعة القرارات املتعلقة بإزالة أو إتالف . 20
البيانات ومن يتحمل املسؤولية عن إزالة وإتالف/محي البيانات )ومن لديه املسؤولية الولية ومن يتوىل املسؤولية إذا كان 

الشخص خارج املكتب ومن يتوىل املسؤولية إذا كان الشخص الثانوي خارج املكتب...الخ(.     
تعليقات: 

يتم إضافة موجز عن خطة اإلخالء إىل قامئة اإلرشادات للموظفني املعينني وهم موظفي الحامية وموظفي تقنية املعلومات . 21
واملدير األمني ومدير اإلمدادات وكبار املدراء ورئيس البعثة.       

تعليقات: 

يجري املدراء تدريب عىل اإلخالء لضامن أن كل فرد يعرف مسؤولياته وقادر عىل االستجابة بشكل رسيع يف حالة اإلخالء . 22
الطارئ.            

تعليقات:
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امللحق )12(: قسم/ميني الرسية للمحققني

أنا املوقع أدناه ألتزم مبامرسة أقىص درجات الرسية فيام يخص مشاركتي يف التحقيقات التي يتم إجرائها من قبل إنرتسوس. سأحتفظ 
برسية كافة املعلومات املعروضة يل بسبب أنشطتي نيابة عن هيئة التحقيق. 

لن أستخدم هذه املعلومات للمصلحة الشخصية أو إللحاق رضر بأي طرف ثالث.

أفهم أنه سيبقى هذا الترصيح ساري املفعول بعد إكامل مهمتي مع هيئة التحقيق. كام أفهم أن إفشاء املعلومات الرسية إىل 
أشخاص غري مرخص لهم باستالم هذه املعلومات فإنه يعترب سوء ترصف وسيتم حفظ النسخ األصلية من هذا الترصيح املوقع يف 

ملف التحقيق املعني. 

_____________________________ التوقيع: 

_____________________________ االسم: 

_____________________________ الوظيفة: 

_____________________________ الدور: 

_____________________________ املكان: 

_____________________________ التاريخ: 

يتم التعبئة بواسطة املحقق الذي يتم أخذ القسم أمامه: 

رقم القضية )رمز البلد/الرقم التسلسيل(: __________

_____________________________ التوقيع: 

_____________________________ االسم: 

_____________________________ الوظيفة: 

_____________________________ الدور: 

_____________________________ املكان: 

_____________________________ التاريخ: 

امللحق )13(: قامئة املرجعيات السرتاتيجيات الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس املحددة بالبعثة  

اإلرشادات الدولية: 
تشمل اإلرشادات الدولية املفيدة اآليت:

 
 املعايري يف املحاسبة وإدارة الجودة والرشاكة املحاسبية اإلنسانية )2010(.  ●

 امليثاق اإلنساين والحد األدىن من معايري االستجابة اإلنسانية مرشوع سفري )2011(.  ●

 قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن إسرتاتيجية األمم املتحدة الشاملة ملساعدة ودعم ضحايا االستغالل واالنتهاك  ●
الجنيس من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها )A/RES/214/62 7(، 7 مارس 2008م. 

 بيان االلتزام بشأن القضاء عىل االستغالل واالنتهاك الجنيس من جانب موظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني،  ●
أغسطس 2008، واملعدل يف ديسمرب 2011.

 الحد األدىن من معايري االستغالل واالنتهاك الجنيس يف األعامل اإلنسانية، مجموعة عمل االستغالل واالنتهاك الجنيس، )أبريل  ●
 .)2012

 املبادئ التوجيهية لتنفيذ املعايري التشغيلية الدنيا للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس من جانب موظفي األمم  ●
املتحدة وغريهم من املوظفني، مارس 2013.

 املبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لدمج تدخالت العنف الجنساين يف العمل اإلنساين -  ●
الحد من املخاطر وتعزيز املرونة واملساعدة عىل االنتعاش، 2015.

 اإلجراءات واملعايري القياسية الدولية للتعاون املشرتك بني الوكاالت والخاصة بالحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس يف  ●
آليات الشكاوى املجتمعية، مايو 2016م. 

 قانون املامرسة الجيد يف إدارة ودعم موظفي املساعدات والناس العاملني يف املساعدات )2003(. ●
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تحليل املخاطر:
فيام ييل قامئة أساسية لتحديد وتقييم املخاطر ذات الصلة بالسياق/البيئة واملخاطر املتعلقة بالعمليات والتي قد تؤدي إىل االستغالل 

واالنتهاك الجنيس:

مستوى الخطرنعماملخاطر املتعلقة بالبيئة/السياق

منطقة غري مستقرة

غياب أو ضعف النظام العام والقضاء وبالتايل اإلفالت من العقاب

تفاوت كبري يف السلطة بني الرجال والنساء

ارتفاع معدل العنف الجنساين، مبا يف ذلك العنف املنزيل والعنف الجنيس.

ليس للمرأة أي رأي عىل اإلطالق، وتعترب مواطنتها من الدرجة الثانية.

عدد كبري من الجيش )مهام كان التنوع( ، خاصة إذا كان هذا العدد غري منضبط و/
أو مل يتقايض أجره / أو غري مجازى

املخاطر املتعلقة بالعمليات

الهياكل والخدمات القامئة غري مستخدمة لدعم الربامج التشغيلية أو واسعة النطاق.

نعمل يف مكاتب/قواعد ميدانية »بعيدة« مع القليل من اإلرشاف/الدعم من اإلدارة 
العليا.

هناك تباين ملحوظ يف »الرثوة« بني عامل اإلغاثة اإلنسانية واملستفيدين.

يحرم املستفيدون من وسائل العيش يف أمان وكرامة.

نعمل من خالل الرشكاء.

يعمل املوظفني بعيداً عن منازلهم وعائالتهم وأصدقائهم لفرتات طويلة من الزمن، 
إىل جانب التواصل الصعب.

هناك حاالت مرهقة للغاية، وذلك بسبب عبء العمل، وظروف املعيشة السيئة، 
وانعدام األمن، والصدمات العالية للمستفيدين ...الخ.

هناك أعداد كبرية من األرس التي تتكون من عدد كبري من األطفال و/أو النساء

يتحكم عامل اإلغاثة اإلنسانية باملوارد التي يريدها املستفيدون ويحتاجونها.

غالبية املوظفني امليدانيني يف »الخطوط األمامية« هم من الذكور.

تحديد مستويات مؤرش املخاطر: 
عايل: متوقع حدوثه بدرجة عاليًة وله أثر كبري عىل الناجني.  ●

متوسط: إما متوقع حدوث بدرجة عاليًة أو له أثر كبري عىل الناجني.  ●

منخفض: غري متوقع حدوثه وليس له أثر عىل الناجني. ●

جمع املعلومات عىل املستوى املحيل والوطني: 
 تفاصيل عن  أي جهة حكومية أو منظمة مع السلطة القانونية لحامية الناجني من االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

 موجز عن الترشيعات التي تحكم سالمة/حامية/رفاهية الناجني من االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

 املواثيق الدولية التي وقعها البلد أو صادق عليها.  ●

 تحليل موجز لتنفيذ وتفعيل القوانني.  ●

 وظيفة الرشطة املحلية حول التحقيق يف مزاعم االستغالل واالنتهاك الجنيس واملتضمنة االعتداء الجنايئ وتوقع املحاكمة  ●
لهذه الجرائم. 

العمر القانوين للموافقة يف البلد والقانون الذي شمل هذا.  ●

الوكاالت واملنظامت والكيانات األخرى: 
 تفاصيل عن الصحة والخدمات األخرى التي ميكن الحصول عليها كجزء من االستجابة لحاالت االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

 تفاصيل عن الوكاالت واملنظامت والجهات املعنية والشبكات املهنية مبا فيها أي كيانات مشرتكة محلية للتعامل مع حاالت  ●
االستغالل واالنتهاك الجنيس ومرض اإليدز ومركز املرأة والالجئني أو اإلسكان اآلمن. 

 تفاصيل عن الوكاالت واملنظامت املحلية التي تعمل يف الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

املجتمعات املترضرة واملجتمعات املحلية: 
 معلومات حول أنواع السلوك املالحظ يف املنطقة املحلية الذي قد يؤدي إىل االستغالل واالنتهاك الجنيس.  ●

 معلومات حول العدالة املجتمعية الرسمية والغري رسمية وآليات السالمة والحامية وكيفية عملها.  ●

 معلومات حول املوارد املجتمعية مثل مجموعات املنارصة املحلية واملجموعات الدينية املجتمعية وأنشطة املنظمة والتي  ●
قد تدعم االستجابة والوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.
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