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 : مقدمة 
الصراع  يُ  محال-  والتشريدؤدي  الهياكل    وتقويضضعاف  إِ   ِإلى  -ةال  من     ةايحمل  املخصصة  والسياسية  االجتماعيةالكثير 

َ
فراد  أ

 تتسم بالعنف وهم يتعرضون عاد  بيئةمن    -املسلحةفي سياق الصراعات    السيما -  ضعفون املستيهرب    العادةوفي    املجتمع.
 
ملزيد من العنف   ة

ثناء
َ
ياجات  حتاال   ةتلبيل  ةكافي  غير  ملساعدتهم  املخصصة   اإلنسانيةللسكان املتضررين والخدمات    املتاحةوفي الغالب تكون املوارد  ،  نزوحهم  أ

ةوال تحظى  األساسية  في  الكافية األولويةب الحماية آليَّ
َ
حيان.غلب أ

َ
  األ

واالعتداء االستغالل  يقع  ما  والتحرش  وكثيرا  كثير  واالنتهاك  بيئات  على  مختلفة،    ةفي  املتضررين  السكان  اعتماد  فان  ذلك  ومع 

 من    اإلنسانيةالخدمات  ت  وكاال 
َ
تلبيأ    األساسيةاحتياجاتهم    ةجل 

َ
 ثأ

َ
األ العام  اإلنسانيةزمات  ناء  عاتق  على  الخدمات  يلقي  مجال  في  لين 

تواجدهم واجبا خاصا    اإلنسانية املس  ةضافيإِ   ةبهم وهناك مسؤولي  للعنايةعند  للعاملين  ؤو تقع على عاتق  املباشرين  بُ لين   ة غياإِلنسانيين 

ةوضع   حُرش وااِلنِتهاك  ملنع االستغالل واالعتداء    ةسليم  آليَّ الجهود من   ةبذل كاف  يةاإلنسانويجب على وكاالت الخدمات    .لتصدي لهماو والتَّ

 
َ
 . اء وااِلنِتهاكوالتحرش وااِلعِتدال تسمح باالستغالل  ةجل خلق بيئأ

الذين ليس لديهم خبرة كافية في الحماية من االستغالل واالنتهاك من ،  وهي موجهة في الغالب نحو األفراد داخل املنظمات املحلية

  لتوجيه الصحيحخالل ا
ُ
ا في املساعدة  غير املتو يمكن للمختصين  ، حيث ا رئيسي  خصصين في الحماية من االستغالل واالنتهاك أن يلعبوا دور 

 والزمالء. ( للسكان املتضررين SEAوالحد من مخاطر االستغالل واالعتداء )

 : خلفية عن املؤسسة واملشروع 
يمنية وط هي منظمة غير ح (ADF) للتنميةالتنوير  مؤسسة   إب،  نيةكومية  في محافظة  العاصمة صنعاء ولدي،  مقرها  في  .  ها مقر 

ا لتطوير ونشر مواد التوعية واالتصال بشأن الحماية من االستغالل    (ADF) للتنميةالتنوير  مؤسسة   ذنّفِ تُ  بالشراكة مع ،  والتحرشمشروع 

العصندوق   من  الحماية  بشأن  الوكاالت  بين  املشترك  املجتمعي  امل.  نفالتواصل  مواد  واختبار  لتطوير  فقط  مخصص  علومات املشروع 

 كالتالي:ومكونات املشروع    والتحرشحول الحماية من االستغالل  (IEC) والتعليم واالتصال

ة    مسح للمنظماتتنفيذ   .1 وليَّ ة والدُّ من بغرض التحقق  وااِلنِتهاك؛    والتحرش  من االستغاللالعاملة في مجال التوعية بالحماية  املحليَّ

 املوجودة.  الثغرات في املواد ى املعلومات ومواد االتصال وفهم الحاجة إل

 وااِلنِتهاك.  والتحرشتطوير دليل تدريبي حول الحماية من االستغالل  .2

االستغالل   .3 من  الحماية  حول  تدريبية  دورة  اإلِ   والتحرشتنفيذ   للعاملين 
َ
واأل الحكومية  غير  املنظمات  في  الراغبين  نسانيين  فراد 

ورة.باال      لتحاق في الدَّ

  . ين باستخدام تقنيات التدريب الحديثةتنفيذ دورة تدريب مدرب .4

 ؛ فيديوهات توعوية (2)تاج عدد ِإن .5
َ
   .طفالوالثاني مخصص لفئة األ ، ول موجه لفئة الكبارللحماية من االستغالل سيكون األ

 

ليل: 
َّ
ستهدفة من الد

ُ
 الفئِة امل

   .ير الحكوميةنسانيين في املنظمات غالعاملين اإلِ لعاملة و املنظمات /املؤسسات / الجمعيات ا
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ليـــل: 
َّ
 َأهــداف الد

   يهدف هذا الدليل إلى دعم منظمات املجتمع املدني والعاملين في امليدان سواء  
َ
 فراد  أ

َ
ساعدتهم على فهم مدى أهمية منع ؛ ملو منظماتأ

ا حلاالستغالل واالعتداء واالستجابة لهما. يتضمن   ماش ى مع ما بين الوكاالت وهي املعايير التشغيلية نيا بما يتعملية تلتزم باملعايير الدُّ   والأيض 

الي:وذِلك من ِخالل  (IASC MOS-PSEA)الدنيا للجنة الدائمة بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك   التَّ

  .والتحرش باملفاهيم املرتبطة بالحماية من االستغالل تعريف املشاركين  •

 . نسانيينيين اإلِ املشاركين بمدونة السلوك الخاصة بالعامليف تعر  •

 . املرتبطة باالستغالل و التحرش داخل املنظمات ي ات استقبال الشكاو ليَّ آ تعريف املشاركين ب •

   .املرتبطة باالستغالل و التحرش الواردة من املجتمع ي ليات استقبال الشكاو آ تعريف املشاركين ب •

 

درِيــ 
َّ
ـــة الت

َّ
ل منهجي

َّ
 يـــل: ـب علـــى هـــذا الد

التَّ يَّ منهج   تعتمُد  اإلِ ة  املشاريع  في  العاملين  و  العاملة  الجمعيات   / /املؤسسات  املنظمات  الدليل على تحديد  في هذا  ة  نسانيَّ دريب 

 ك 
َ
وفراد  أ

َ
والتَّ   في   مؤسسات  أ التحرش   و  االنتهاك  و  االستغالل  من  بالحماية  املتعلقة  عملها املواضيع  بموجب  الخبرا  ي  العملية تمتلك  ت 

، نسانيطبيق امليداني للمشاريع ذات الطابع اإلِ تية، ولها خلفية تمكنها من استيعاب املفاهيم البسيطة وربطها بوقائع التَّ امليدانية واملؤسسا 

يتمُّ وبالتَّ  بهم  الي  الخاصة  التجارب والخبرات  و ؛  استثمار  التشاركية  تدريبي مثمر، مبني على  تفاعل  أداء  لتكوين  إلى تحسين  التطبيق ويهدف 

يند تنفيذ  هذه الجهات ع
َ
ورامج  ب  أ

َ
   أ

َ
 تم إعداد هذا الدليل وِ ،  طة متعلقة بنفس املوضوعنِش أ

 
 للخطوات املنهجيَّ ولهذا الغرض تحديدا

 
ة فقا

 تي: املحددة على النحو اآل

نظمات    خاصفي نتائج املسح ال  تحديد أهداف هذا الدليل بناء  على االحتياجات التي ستظهر .1
ُ
ناسبة ثّم تحديد املوضوعات امل  منو بامل

 لتغطية تلك االحتياجات. 

 باملصادر واملراجع العلمية .2
 
 واستناد الدليل التدريبي عليها إلدارة وتنفيذ األنشطة التدريبية. ، تكوين الخلفية النظرية للدليل استئناسا

ممارسات   .3 واقع  من  حالة  بدراسات  الدليل  بعضدعم  الاملنظ  وتجارب  مع  مات  وردت  كما  وسردها  اليمن،  في  "ترميز" عاملة  إجراء 

 أو بحسب طلب أصحاب الحاالت(. ، لحساسية الجهر باألسماء ا )إمَّ للمسميات في بعضها 

استخالص املفاهيم من خالل الكشف عنها في السياق املحلي عبر تحفيز املشاركين على استلهام واقعهم واالستعانة بحاالت مستقاة  .4

   .ئة عمل السلطة املحلية في اليمناق املحلي لتكوين تطبيقات تدريبية تحاكي بي من السي

 

ليـــل: 
َّ
درِيـــب علـــى هـــذا الد

َّ
ـــــة الت

َّ
 آلي

عملية   في  تدريبي  كأساس  إليها  ينتمي  التي  املحلية  البيئة  من  حاالت  باستخدام  التشاركية  التدريب  آلية  التدريبي  الدليل  يعتمد 

التدريب ربط املدري الت  /التعلم التشاركي، لذلك سينتهج  في املجال  ب  أو الوطني   اإلنساني، فاهيم النظرية بأمثلة وحاالت من الواقع املحلي 

؛ م ولهذا الغرض ستتم عملية عرض املفاهيم بناء  على نماذج من السياق اليمني، وتطبيق األدوات باالستفادة من خبرات املتدربين وإمكانياته

.من املعرفة واملهارة املرتبطة بالو  وى كاف  للخروج بمست
 
 اقع، وهو ما يعزز قدرات املتدربين على تطبيق األدوات في امليدان الحقا

)  منهجيةسيتم اعتماد      لألوضاع( نظرا  On Lineالتدريب عن بعد 
 
العالم برمته نتيجة بها  لتفش ي جائحة كورونا وحرصا   التي يمر 

 والجسدي. على التباعد االجتماعي
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ليـــل: 
َّ
ـــــة اِستِخـــدام الد

َّ
 آلي

ة بواِقع   ِإلى ثالث وحدات تدريبيَّ في محتوياته  ليل  الدَّ ونالين  يتين  تدريبيَّ   ساعتين  ينقسم 
َ
أ دريب  التَّ التنويه في حال    في حال كان  مع 

 
 
ه  يومين  ِإلى)وجها لوجه( فاملواضيع قد تمتد    كان التدريب مباشرة نَّ

َ
 هناك عصف  سيكون    -دحتما والبُ -. وذِلَك أل

َ
عات فكار ونقاشات ومجمو أ

 عمل. 

ساِعدة للُمدّرِب وكذا دراسات الحالة. 
ُ
ة ومن القراءات واملواد امل ة  جزء من مواد مرجعيَّ  كما ُيرفق في كّلِ ِوحدة  تدريبيَّ

جز 
َ
في األ ة، وتتسلسل هذه املحتويات  ة من محتويات وممارسات تطبيقيَّ ن كل وحدة تدريبيَّ ة ِوفق ُمخطط تتكوَّ عدَّ

ُ
امل اء والجلسات 

ة. ُيساعِ  دريبيَّ دّرِب على تنظيم الجلسات التَّ
ُ
 د امل

ا  هذه  تمنح   
ُ
حيث شاِركين، 

ُ
امل من  الة  الفعَّ شاركة 

ُ
وامل ناقشة 

ُ
وامل والِحوار  ِشط 

َّ
الن م 

ُّ
عل التَّ ة  منهجيَّ ِإلى  ليل  الدَّ يستند  ة كما  ملنهجيَّ

جارِ  فكار والتَّ
َ
ساس تكاُمل الُفرصة في تباُدل األ

َ
ة على أ  وتراُبط املعاِرف واملهارات وااِلتجاهات. ب والِخبرات العمليَّ

ليل يتم تناولها في جلستين تدريبيتين  • ولى من الدَّ
ُ
حرُّش )ساعتين(.  :حول الوحدة األ  ُمرتكزات الِحماية من ااِلستغالل والتَّ

ليل يتم تناولها في جلسة   • ة من الدَّ اِنيَّ
َّ
لوك )ساع: واِحدة حول  ة  تدريبيَّ  الوحدة الث نة السُّ  ة(.ُمدوَّ

ليل يتم تناولها في جلستين تدريبيتين حول  • اِلثة من الدَّ
َّ
كاِوي )أربع ساعات(. و مبادئ : الوحدة الث ات تقديم الشَّ  آليَّ

ون الين فقد 
َ
دِريب أ ليلونظرا لكون التَّ سُتخِدم في هذا الدَّ

ُ
عة من تقنيات ) بعض ا تنّوِ

ُ
ساِليب امل

َ
قاش، األ ِدراسة الحالة، العرض والّنِ

دوار، عمل، لِعب  وعاتمجم
َ
ّلِ جلسة.  أ

ُ
دّرِب في ك

ُ
ة بامل ، واإِلرشادات الخاصَّ ة  توقعة من كّلِ جلسة  تدريبيَّ

ُ
خرجات امل

ُ
 ِإلخ( باإِلضافة ِإلى امل

 

صطلح ـــ قائِم 
ُ
لي ـــ وارِدة ف ـــ ارات ال ـــ ات واالِختِص ـــ ة بامل

َّ
 : ل ـــ ي الد

صطلح  االِخِتصار
ُ
 امل

CBCM  جتمعية املشتركة امل ي آليات تقديم الشكاو 

IASC جنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت
ّ
 الل

PSEA الحماية من االستغالل واالنتهاك 

SEA  واالنتهاك االستغالل 

SOPs  إجراءات التشغيل املوحدة 

MOS-PSEA  ّواالنتهاك الجنس يّ  املعايير التشغيلّية الدنيا للحماية من االستغالل الجنس ي 

GBV  النوع االجتماعي لىالقائم عالعنف 

IEC  املعلومات والتعليم واالتصال 

CEA مشاركة املجتمع واملساءلة 

PGI  الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج 

SOC  كوى خص موضوع الشَّ  الشَّ

HC  نسانية اإلِ  الشؤونمنسق 

HCT  ِنساني الفريق القطري اإل 

BIA   ِملصالح الفضلى للطفل  ء ا جراإ 

BID ديد املصالح الفضلى للطفلتقييم وتح 
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ش واالِنتِهاك  .1
ُّ
ة حول االِستِغالل والتحر

َّ
 مفاهيم َأساسي
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 وىلاألُ  التدريبية اجللسة

ة املرتبطة باالستغالل والتحرش واالنتهاك 
َّ
 املفاهيم اأَلساسي

 الوصف  البيان

 دقيقة  60 املدة الزمنية 

مخرجات الجلسة  

 التدريبية 

 . واالنتهاك والتحرشاملرتبطة باالستغالل  على املفاهيمعرف التَّ  -

حُرش.  - شكال التَّ
َ
عرُّف على ُصور وأ  التَّ

 اإللقاء والشرح الوسائل 

 مادة باور بوينت

 جهاز عرض بروجكتر 

 فيديو 

ساِليب
َ
  األ

 تدريبية تفصيلية  مادة املساندة  املواد
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 ة التَّدريبيَّة األُولىالجلس
 

 االستغالل .1.1

من أجل تحقيق   لتفاوت في النفوذ أو للثقة  أو  الحياةقيد    ما أعتمد عليك للبقاء علىشخص    لحالة ضعفإساءة استغالل فعلية   

 عة  مآرب ذات طبي
َ
اجتماعّي أو سياس ّي من االستغالل لطرف    تحقيق كسب  مالّي أو   على سبيل املثال ال الحصرمما يشمل  .  خالقية غير الئقةأ

 ذات طبيعية  أو للحصول على الحصص الغذائية أو الكتب املدرسية أو النقل أو خدمات أخرى من أجل الحصول على    آخر
َ
خالقية غير  أ

 .  ويشمل ذلك اإلتجار والبغاء. يا االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية األخرى ر ذلك من املزاتقديم املال أو غي بما في ذلك من خالل ، الئقة

 من أشكال العنف القائم على النوع  
 
ا ما يتعرض ضحايا االستغالل واالعتداء    االجتماعي، يمكن اعتبار االستغالل شكال حيث غالب 

روف.فتيات أو فتيان أو حتى رجال  ء أوكنسا ، لإلساءة بسبب وضعهم الضعيف
َّ
 في بعِض الظ

 االنتهاك .1.2

ا سلوكيا غير الئق   باستعمال القوة أو في ظل ظروف    سواء،  و مقبول أالتعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابع 

قسرية أو  متكافئة  الجسدياالِ   :مثل،  غير  املعاملة،  عتداء  ذ  ، Discriminationالتمييز  ،  سوء  غير  خالاأل طبيعة  ال   والعنف  ،  الئقةالقية 

 .اإلساءة املالية أو املادية ة،ؤسسياملتنظيمية أو ال ةساءاال ، العاطفيةاإلساءة النفسية أو 

 التحرش  .1.3

دون   خر عن قرب)الحديث مع الطرف اآل  التقدم غير املرغوب فيه: على سبيل املثال ال الحصر يشمل، و هو شكل محدد من أشكال املضايقة

مسافة(اإلِ  على  تصرفات  ،  بقاء  تنفيذ  مقابل  خدمات  على  الحصول   طلبات 
َ
الئقةأ غير  غير ،  خالقية  أو  اللفظية  السلوكيات  من  وغيرها 

خالقيةاللفظية أو الجسدية ذات  
َ
 . غير الالئقة الطبيعة األ

 التحرش مقابل االستغالل واالنتهاك  .1.4

 وبعضهم البعض. حرش بين املوظفين دث التَّ يح، بينما ن املجتمعيحدث االستغالل واالنتهاك ضد مستفيد أو فرد م  

ف .1.5
ّ
مة موظ

ّ
 في منظ

لها 
ّ
يمث أو  مة 

ّ
املنظ يعمل لصالح  أّي شخص   النظر   هو  ا بغّض  بدال  عمَّ يتقاض ى  ال  ا ماليَّ   إذا كان  العقد  ،  أو  نوع  النظر عن  وبغّض 

 .ومّدته

 تحرش و االنتهاك  ضد مستفيد االستغالل و الوهذا املوظف ربما يتعرض لتحرش من موظف اخر  او يمارس هو 

 الوكالة املعنّية .1.6
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تابعة وكالة  تكون  أن  ويمكن  الشكوى.  موضوع  الشخص  لديها  يعمل  التي  مة 
ّ
املنظ أو  حكومّية،  الوكالة  مة 

ّ
منظ املّتحدة،  لألمم 

أّي  أو  التنفيذ،  في  شريك  مجتمعّية،  مة 
ّ
منظ حكومّية،  غير  مة 

ّ
تقديم   منظ في  تشارك  مة 

ّ
هي املساعدة  منظ وتكون  اإلنمائّية.  أو  اإلنسانّية 

إجراء  عن  املسؤولة  املتابعة الوكالة  تدابير  واتخاذ  استغالل  وقوع  املقّدمة حول  باالّدعاءات  تقديم إِ   والتياملالئمة،   تحقيق   آلية  ُترسل  ليها 

 ي.املجتمعّية املشتركة ما يصلها من شكاو  ي الشكاو 

كاوي للمنظمات مع الجهات ذات االختصاص وهي  اإلدارة العامة لحماية االسرة املعنية  آلية الش  اما في واقعنا اليمني فإن ارتباط

 باستقبال الشكاوي والحاالت التابعة لوزارة الداخلية  .

 ة املستفيدون من املساعدات اإلنساني   .1.7

املساعدة. يشمل األشخاص تحت   رامج من اإلغاثة الطارئة أو مساعدات التنمية من خالل ب  الشخص الذي يتلقى املساعدة كجزء  

ا وغيرهم من األفراد    وكذلك أفراد املجتمع املضيف.   الضعفاء،هذا العنوان أفراد السكان املتضررين بما في ذلك الالجئين واملشردين داخلي 

ولكن ال يجب أن  ،  رشلتح او عالقة قوة أو ثقة تفاضلية كافية لتأسيس االستغالل    ذااملستفيد  االستغالل أو االعتداء على    عدُّ يُ و 

نَّ  يكون الفرد في موقف ضعيف
َ
   .والتحرشل استمرار االستغالل سهِّ يُ  َك ذلِ أل

 املبلغين عن املخالفات )املشتكي(  .1.8

او يقدم شكوى و   تعريف املبلغ من هو  يختلف التعريف والنطاق وتدابير الحماية بين املنظمات وكذلك  من  يبلغ عن املخالفات 

ة نعن التبليغ للمخالفات ليس بالضرورة    القياسيةألغراض تنفيذ إجراءات التشغيل   املشتركة، ولكناملجتمعية    ي او شكالتقديم    آليَّ
َ
يكون    أ

واالعتداء    الناجي منالتبليغ من قبل  
َ
مقدم من عامل إغاثة إنسانية   الخاص بطلب التبليغ عن املخالفات    التقريرالتحرش، بل قد يكون    أ

والحظ 
َ
   .ذا التحرش واالستغالل من قبل بعض املوظفينه سةملس ممار  أ

 ناجي / الضحية .1.9

 .شخٌص تعّرض بالفعل لالستغالل واالنتهاك أو محاولة ارتكاب هذه األفعال ضّده

هُ ووفقا ملقاصد هذا الدليل،   غ عن ممارسات االستغالل واالنتهاك التي ارتكبت ضّد   اوي معاملة مقّدم الشك  سيتُم   فِإنَّ
ّ
ه على  الذي يبل

ة،  ، وذلك ألغراض تتعلق باألمن وتقييم االحتياجات بما فيها  ّنه ناج  أ فسيَّ معنى ذلك أنه تقديم املساعدة ليس مشروطا بإقامة الدليل على النَّ

 . مقّدم الشكوى  ادعاءصّحة 

 عامل املعونة اإلنسانية .1.10

التشغيل    ألغراض ا  املوحدة،إجراءات  و    وفير الحمايةملشاركين في تيشمل هذا املصطلح جميع األشخاص 
َ
أ املساعدة للسكان  و/ 

يشير إلى  و بما في ذلك العاملين الحافزين من املجتمعات املستهدفة.  ،  الشركاء املشاركين /املتضررين والذين لديهم عالقة تعاقدية مع املنظمة

واملنظمات   الوكاالت  موظفي  وامل  اإلنسانية،جميع  املتحدة  األمم  وكاالت  ذلك  في  الحكومبما  وانظمات  الدولية  الحكومية ية  غير  ملنظمات 

وأي  الحوافز  مجال  في  والعاملين  واملقاولين  واملتطوعين  بأجر  املوظفين  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  املجتمعية  واملنظمات  املنفذين  والشركاء 

 
 
 .عن أي وكالة أو منظمة إنسانية بغض النظر عن نوع العقد أو مدته شخص يؤدي مهمة نيابة
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 ن الشركاء املنفذو  .1.11

م
ّ
مات الدولّية أو املنظ

ّ
ا لإلجراءات املّتبعة من قبل األمم املتحدة أو املنظ مات تعمل على املستوى الُقطرّي وفق 

ّ
ات  هي كيانات أو منظ

الدليل؛  الحكومّيةغير   لهذا  ووفقا  اإلنسانّية.  املساعدة  وتقديم  الخدمات  لتوفير  التنفيذ  ُيعدُّ   وذلك  شركاء  مستخدميهم    موظفو  وجميع 

 املوحدة.ورد في إجراءات التشغيل  ا كم ."نسانياملين في املجال اإل"ع

1.12.  
 
 املجتمعية ي كاو آلية الش

وغير   الرسمية  املجتمعية  الهياكل  بين  يمزج  نظام  حوادث    الرسمية،هو  عن  بأمان  اإلبالغ  على  ويشجعهم  لألفراد  يمكن  حيث 

بحيث يكون لآللية  (  CBCM  املجتمعية املشتركة   ي آليات تقديم الشكاو )   داملحلية في تطوير واعتما . تشارك املجتمعات  والتحرشاالستغالل  

التنظيمي    متعددة،نقاط دخول   املستوى  اإلبالغ على  املستفيدين واملوظفين بفرصة  لكل من  اتصال   -مما يسمح  نقاط  ا من خالل  داخلي 

 مع. أو على مستوى املجت  -الوكاالت امليدانية  الشبكة أو

شِغيل .1.13
 
ا ِإجراءات الت ة آللي  وحد 

ُ
ة امل جتمعي 

ُ
شتركة امل

ُ
كاوي امل

 
 ت تقديم الش

الشكاو  تقديم  بآليات  الخاّصة  املوّحدة  التشغيل  إجراءات  جميع   ي تعرض  عليها  يوافق  التي  البروتوكوالت  املشتركة  املجتمعّية 

   أصحاب املصلحة املعنيين بهذه اآلليات بهدف تنفيذ هذه األخيرة.

املجتمعية املشتركة بالنظر إلى أّنها ستصمم لتتناسب  ي ّصة بآليات تقديم الشكاو التشغيل املوّحدة الخا ويختلف محتوى إجراءات 

وذلك من خالل   املصلحة  املشتركة ألصحاب  األعمال  تسهيل  ا  دائم  يكون  أن  يجب  دورها  أّن   
َّ
ِإال املوجودة،  املحّددة  الحاجات/الهياكل  مع 

 الجهات الفاعلة ومسؤوليّ تفصيل أدوار 
ُ
 طر الزمنّية لهذه األعمال. اتها واأل

الشكاو  تقديم  بآليات  الخاّصة  املوّحدة  التشغيل  إجراءات  تستند  أن  املوّحدة    ي ويجب  التشغيل  إجراءات  نموذج  على  املشتركة 

الداخليّ ؛  العاملي اإلجراءات  مع  اإلجراءات  هذه  تماش ي  ولضمان  الصياغة  عملّية  لتسهيل  عن  وذلك  بالتبليغ  املتعلقة  الجنس ّي ة  االستغالل 

بعها أصحاب املصلحةواالن
ّ
 .تهاك الجنس ّي وحماية البيانات التي يت

شكالصور  .1.14
َ
 التحرش   وأ

 تتعدد الصور 
َ
  :جمالها فيما يليإِ ويمكن  شكالواأل

 .التحرش غير اللفظي وغير الجسدي •

عتِدي  يحدق  : بحيث  التحديق )النظر(  •
ُ
الوجه املشحونة    عينة من الجسم أو إيماءاتوغير مرحب به في أجزاء م  غير مناسب    بشكل  امل

 بطابع غير الئق. 

 .التحرش اللفظي الصريح •

 .كلمات وتعليقات غير مرغوب فيها ذات طبيعة غير الئقة بشكل صريح  •

 . التحرش اللفظي الضمني •

 . التلميحات والتواصل بدافع غير الئق غير مباشر ودقيق. •

 . ه أو غير مناسبملس غير مرغوب في  •
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 دريبيَّة الثَّانيَّة التَّ اجللسة

ش واالستِغالل واالِنتهاك 
ُّ
حر

َّ
 آثار الت

 الوصف  البيان

 دقيقة  60 املدة الزمنية 

مخرجات الجلسة  

 التدريبية 

 . ثار النفسية واالجتماعية للناجية على املدى القريبالتعرف على اآل -

 . يدنفسية واالجتماعية للناجية على املدى البعثار الالتعرف على اآل -

 . واالجتماعية ثار النفسية اآلالتي تؤثر على حدة التعرف على العوامل  -

 اإللقاء والشرح الوسائل 

 مادة باور بوينت

ساِليب
َ
  األ

 تدريبية تفصيلية  مادة املساندة  املواد
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 القريب / البعيد  ييناملد ىعل ةـــ/الناجي ثار التحرش واالستغالل علىآ .1.15

 
 
االستغيتعرض ضحا   عادة الضعيفيا  أو  الك   الل واالعتداء لإلساءة بسبب وضعهم  أو  النساء  أو حتى  الفتيات  )في بعض  الفتيان  رجال 

تفشل في    ـة  /املؤذي أو االنفصال عنه وتغاضيه. إال أن الضحية/الناجي  الطرق والوسائل نسيان هذا األمر  يحاولون بشتىحيث    (الظروف 

دائر  في  وتدخل  ذلك،  في  األحيان  فأغلب  والدونية.  بالعجز  واإلحساس  والخوف  القلق  لها ة  تتعرض  التي  واالجتماعية  النفسية  اآلثار 

ها تخلصت من الناجية أنَّ  /وقتية ترتبط بالحدث فقط، بل تمتد أحيانا لسنوات عديدة قد تعتقد فيها الضحية االضحية/الناجية ليست آثار 

اآل فهذه  راسخة  تبقى  ولكنها  نفسها    ي ثار،  الصدمةل  إن -أغوار  هذه  من  تتعافى  غير    وتظهر   -م  أو  مباشر  بشكل  حياتها  على معظم جوانب 

 مباشر. 

الضحية/ لها  تتعرض  التي  اآلثار  أهم  ما   ومن  هو  الصدمة)بـــ    ف عرَ يُ   الناجية  بعد  ما  املدى  (.  كرب  على  إما  الكرب  هذا  آثار  تظهر  وقد 

 ى املدى البعيد. القريب أو عل

ال: اآلثار النفسية وا و 
َ
 : على املدى القريب ةـــ/الناجيعلى تظهر  التيالجتماعية أ

 تظهر على الناجية في املدى القريب في: التيمن املمكن أن تتمثل اآلثار النفسية واالجتماعية 

 صعوبة العودة إلى ممارسة الطقوس الحياتية اليومية املعتادة. .1

 س أثناء النوم.األرق والكوابي .2

 واهية. ألسباب  نوبات غضب وعدوان غير مبرر و  .3

 القلق وسرعة االستثارة.  .4

 الجسد بآالت حادة من وقت آلخر. هتشوي .5

 سيطرة أفكار انتحارية على تفكير الضحية، قد يصل إلى إجراء محاوالت انتحارية بالفعل، تؤدى أحيانا إلى موتها.  .6

نفسي  استخدام  فياإلفراط   .7 دفاعية  مثل آليات  األلم  لهل  الوعيانشقاقية  ،  الطفولية،  اإلنكار:  ة  من  منه   يتعان  التي  النفس يروب 

 الضحية. 

قد يصل إلى اإلهمال   املظهر ياإلهمال ف، السرقة، الكذب :سلوك الضحية من قبل، مثل  فيظهور انحرافات سلوكية ليست موجودة  .8

 .النظافة الشخصية في

 ، وغيره. يس بالغثيان، سوء الهضم، صداع نصفاإلحسا : ظهور األعراض النفس جسدية مثل .9

  أو املراقبة وغيره. باالضطهاداإلحساس  :أعراض ذهانية مثل ي،الوسواس القهر : اضطرابات نفسية مثل ور هظ .10

 شديد، قد يؤدى للموت. دموي نزيف  .11

 

 :ة على املدى البعيدـــ/الناجيالنفسية واالجتماعية التي تظهر على  اآلثار : ثانيا

 في: البعيدفي املدى  ةـــ /الناجي تظهر على  التين أن تتمثل اآلثار النفسية واالجتماعية من املمك

 واإلحباط. اإلحساس الدائم بالخوف وامليل للكآبة  .1

 لشعورها الدفين بالدونية. ؛ صعوبة التواصل مع األصدقاء املقربين والعجز والخوف من إقامة صداقات جديدة .2

 بأن ذلك سبب اختيار   واعتقادها ،  ة والضعفإحساسها الغائر بالقل  :مثل،  لذات لدى الضحيةترسيخ معتقدات سلبية عن صورة ا .3

 من بين اإلناث األخريات.  لها  ياملعتد
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 والعار من كونها أنثى. بالخزي املعتادة نتيجة اإلحساس  االجتماعيةللمهارات  واالفتقارالعزلة االجتماعية  .4

 اآلخر.  الضعف والخنوع والطاعة والسيطرة من الجنس .5

 الخوف والفزع من الزواج. .6

 على نفسها، وعلى املحيطين بها، ويمتد أحيانا على املجتمع. بيسلالالعدوان  .7

  .Cالكِبد  اإليدز أو فيروس  :تعرضها للعدوى ألمراض مثل .8

 

اِجي/ ـة  .1.16 ة على الن  ة وااِلجتماعي  فسي  ر في ِحدة اآلثار الن  ِ
ّ
ؤث

ُ
ي ت  العواِمل الت 

 : شدته على عدة عوامل منها يف يواالجتماع يالنفس  يعتمد األثر

1.   / أخ   / )زوج  للناجية   ابندرجة قرابة املعتدى  األمان والحماية للضحية/  يمثل مصدر من مصادر  املعتدى  كان  إلخ( فكلما  /مدرس، 

 يكون له بالغ األثر الس يء على الضحية/الناجية. 

النفسية التي تتعرض لها وكلما  اء، فكلما تكرر االعتداء كلما زادت عمق الصدمة  كرار مرات االعتداء واملكان الذي حدث فيه االعتدتِ  .2

 مثل الشارع، شعرت الضحية /الناجية بالتفكك.  كان املكان مكشوف 

عن مرحلة الشباب والنضج،  واالجتماعيةحدث فيها االعتداء، فمرحلة الطفولة واملراهقة تختلف آثارها النفسية  التياملرحلة العمرية  .3

 دها.مان والحماية وهذه الصدمة تدمر املنظومة في مهالطفلة في هذه املرحلة تبدأ في تكوين منظومة لأل ف

الناجية، فالناجية   .4 البنائية لشخصية     التيالتركيبة 
 
   تمتلك متانة

 
   نفسية

 
التعافي من هذه   عالية ومساندة أسرية واجتماعية تستطيع 

 . الوحدة والرفضالصدمة بيسر أكبر من غيرها التي تعاني من 

 املسؤولية فيما جرى. غ ضد املعتدي، وسهولة اتهامها بخوف الناجية من عواقب تقديم بال  .5

رد فعل املجتمع املتعارف عليه ضد الناجية من رفض االعتراف بالحدث واالنشغال بأمور أخرى تبدو أكثر أهمية من الناجية نفسها  .6

  مثل )الفضيحة(.

بأن .7 الناجية  على  املسبق  األسباب  الحكم  أهم  أحد  هذا    فيها  ملال)نتيج  االعتداءوقوع  من ة  وغيرها  ديانتها  أو  عملها  طبيعة  أو  بسها 

 التبريرات(. 

ما   ومن كل  النفس ي    خالل  الدعم  تقديم  على ضرورة  نؤكد  أن  نستطيع  الجنسية  واالجتماعيسبق  االعتداءات  من  لتجنب ؛  للناجيات 

 ك.دث للمجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ذلالتي قد تح، التشوهات النفسية واالجتماعية
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  ي لية تقديم الشكاو آ فيما خيص  مدونة قواعد السلوك   .2
 اجملتمعية 
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 جلسة تدريبيَّة واحِدة 
 الوصف  البيان

 دقيقة  60 املدة الزمنية 

مخرجات الجلسة  

 التدريبية 

 .ف على مبادئ مدونة السلوكالتعر  -

 .لسلوكالتعرف على قواعد مدونة ا -

 اإللقاء والشرح الوسائل 

 مادة باور بوينت

 جهاز عرض بروجكتر 

  األساِليب

 تدريبية تفصيلية  مادة املساندة  املواد
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 مدونة قواعد السلوك  .2.1

ف  عرَّ
ُ
ها:  مدونة السلوكت نَّ

َ
 االلتزام بها. نساني,املنظمات العمالة في املجال اإللوك التي يجب على موظفي مجموعة من معايير السبأ

 

كما يهدد ،  مع املبادئ التي يقوم عليها العمل اإلنساني  مباشر    غاثة بشكل  تتنافى سلوكيات ممارسة االستغالل واالعتداء من قبل عمال اإلِ 

  الداعمةللمجتمع املستهدف من الجهة   تقديم الحمايةفشل 
َ
 يقاف عملها. إِ لى إِ و  ومصداقيتها للخطرلى تعرض سمعتها إِ  التنفيذيةو أ

 
ُ
من   حيث املستفيدين  لحماية  األوقات  جميع  في  واملنهي  الشخص ي  السلوك  معايير  بأعلى  اإلنساني  املجال  في  العاملون  يلتزم  أن  يجب 

 املساعدة.  

ء الفوري  بما في ذلك اإلنها   تأديبية،م وسيؤدي إلى اتخاذ إجراءات  ويشكل االستغالل واالعتداء على السكان املتضررين سوء سلوك جسي

وتكون املرجعية القانونية لقضايا التحرش و االستغالل و االنتهاك هي القانون اليمني   .عند االقتضاء  الجنائية،حالة إلى املالحقة  للعمل واإل 

  والعادات و التقاليد و االعراف السائدة .

تناول في بعض مواده  م    2006و  1995وتعديالته  في عامي    1994ان قانون الجرائم و العقوبات اليمني الصادر في عام   ال بد من التنويه الى  

الثاني املتعلق بهتك العرض مواد   الثالث الفعل   272الى    270العقوبات املتعلقة باالنتهاك و االستغالل و التحرش  مثل الفصل  و الفصل 

مواد   بالحياء  املخل  الدعا   275الى    273)الفاضح  و  بالفجور  املتعلق  الرابع  الفصل  و  مواد  (  االخالق  وافساد  الفصل   279الى    277رة  و 

 .   292-291ذف و السب  مواد السادس الق

 يرجى الرجوع الى الرابط التالي : حول القانون  ملوزيد من التفصيل و االطالع

rabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws14.pdfhttp://hrlibrary.umn.edu/a 

 

 . و يجب ان تتضمن اللوائح واألنظمة ومدونة السلوك الخاصة باملنظمات القوانين الخاصة بالدولة 

كد ةومسؤوليستفيدين  امل  رعايةواجب    اإلنسانيةفي مجال املساعدات   العاملةوبالتالي يقع على الوكاالت  
َ
نَّ من   التأ

َ
املستفيدين يعاملون   أ

نه ةومحترمة  كريم  ةمعامل
َ
السلوك    وأ معايير  ببعض  التقيد     من الدنيا يجب 

َ
منع  أ  كما  .  واالعتداء االستغاللجل 

َ
جدا  أ املهم  من  دراج  إِ نه 

 .في سياسة املنظمات املنفذة  الداعمةاملنظمات و وكاالت القواعد السلوك التي تعتمدها   ةدونمل  الجوهريةاملبادئ 

  

 تعتمدها الوكاالت مبادئ مدونة السلوك التي  .2.2

اِلي ل ُمجمل هذه املبادئ في التَّ
َّ
 :تتمث

في مجال املساعد .1 العاملين  يُ   اإلنسانية  ةقيام   شكل فعال جسيما من  باالستغالل واالعتداء 
َ
شكل بالتالي سببا ويُ .  فعال سوء السلوكأ

  عقد العمل. إلنهاء

ممارسة  ت .2 يحظر 
َ
الئق    أ غير  معنشاط  خالقيا 

َ
   أ

َ
 وُهم  -طفال  األ

َ
تقل  األ الذين   شخاص 

َ
عن  أ النظر عن سن    -ةسن  18عمارهم  بغض 

 الرشد  
َ
اإلِ أ محليا و سن  املقررة  يُ .  دراك  بالتعلل  وال  الطفلبِإساءة  عتد  الكبار .تقدير سن  من  اكثر عرضة  يكونوا  االطفال  ان  )حيث 

 ن لالخطار يين يكونوا غالبا مدركيعلى عكس فئة الكبار الذاشكال التحرش و االستغالل و االنتهاك بسبب عدم ادراكهم لصور و  

 النقود    ةمبادل  حظرتُ  .3
َ
العمالأ  و 

َ
أ  و السلع  ة 

َ
 أ

َ
األ في ذلك طلب  ،  خالقية غير الالئقةو الخدمات مقابل التصرفات    الخدمةبما 

َ
خالقية  األ

الالئقة غير  غير  و 
َ
أ من  ،   ذلك 

َ
   املهين  وك السلشكال  أ

َ
 أ

ُ
امل    ةالكراممن  ط  ِح و 

َ
االستغاللي.أ ة مساعدات مستحق  ةمبادل كذلويشمل     و 

 للمستفيدين. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws14.pdf
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   ةحبذ على االطالق قيام عالقال يُ  .4
َ
 ؛  املساعدةواملستفيدين من هذه    اإلنسانية  املساعدةخالقية غير الئقة بين العاملين في مجال  أ

َ
نها أل

  تقوم على ديناميات
ُ
  ونزاهةوالعالقات من هذا القبيل تنال من مصداقيه  متكافئةوى غير ق

َ
 . اإلنسانية اعدة املسعمال أ

 يتعين على   .5
َ
وتتولد لديه مخاوف    اإلنسانية  املساعدةي عامل في مجال  أ

َ
 قيام    ةمكانيإِ شكوك حول    أ

َ
 حد زمالئه باعتداء  أ

َ
-  استغالل  وأ

ونفسها  ةكان في الوكال سواء  
َ
ن  -ال أ

َ
اتمن خالل يبلغ عن هذه املخاوف أ   بالغ املعمول بها في الوكاالت.اإلِ  آليَّ

قواعد السلوك    ةز تنفيذ مدونعزِّ يُ ، و ملين في مجال املساعدة اإلنسانية إيجاد وحفظ مناخ يمنع االستغالل واالعتداءلى العا يتحتم ع .6

 .املناخ هذا فظتحدعم وتطوير نظم  زاءإِ  ةاملستويات مسؤوليات خاص ةوتقع على املديرين بكاف، الخاصة بهم

هداف  .2.3
َ
 املجتمعية ي او يم الشك لية تقدآمدونة قواعد السلوك فيما يخص  أ

القيم يمكنهم   .1 بعه املوظفون ومجموعة مشتركة من 
ّ
. ويساعد هذا األمر على إخضاع عدد   التفاعل معهاتقّدم إطار عمل  مشترك ليت

في موقع   إبرا  وفي.  معين للمساءلةأكبر من املوظفين  الذين يحصلون على نفس الوقت  ز مجموعة معايير موّحدة للسكان املتضررين 

 .اعدةاملس

 بين الوكاالت التي يعمل املوظفون تُ  .2
 
 . لصالحها قّدم استجابة فّعالة لواقع مفاده أّن املستفيدين ال يمّيزون عادة

استهدفت    على املوظفين االمتثال لها، سواء  إّن وجود مدّونة قواعد سلوك موّحدة يعني أّن أّي أنشطة توعوية حول املعايير الذي يجب   .3

الّسكان   أو  بطريقاملوظفين  تجرى  أن  يمكن  والوقتاملتضررين،  التكلفة  حيث  من  فّعالة  نطاق  ،  ة  على  ساق 
ّ
االت يعّزز  أن  ويمكن 

 على  الطالعُعقد اجتماٌع مجتمعّي : الوكاالت على سبيل املثال
 
العاملين في الوكاالت التي  املستفيدين على أنواع السلوك املحظور صراحة

 .ملستقبلافي  على كّل وكالة عقد مناقشات مماثلة مع املجموعة نفسها من األشخاصتعمل مع املجتمع. وبالتالي، لن يكون 

 .رصد الحاالت وتعّقب االتجاهات بشكل  أفضللسّهل وجود مدّونة قواعد سلوك موّحدة يُ  .4

5.  
ُ
 ل توحيد األفعال التيتحديد السلوكيات التي تحّقق، أو ال، الوكاالت فيها، وذلك من خال  د مدّونات قواعد السلوك املوّحدة علىساعِ ت

ساق
ّ
ات إلى أخرى، يزيد وضع معايير مّتفق عليها من  مة 

ّ
التأديبّية من منظ التدابير  ا. وفي حين تختلف 

 
استجابة   تعتبر استغالل  وانتهاك

  ات.ديم الخدماستقاللّية تق  ملوظفين والّسكان املتضررين ملوضوعّية الوكالة أوويرفع بالتالي من إدراك ا،  الوكاالت لهذه املسألة
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3.  
َّ
ك ــــــ ة تقديـــــ آلي

َّ
 اوي ـــــ م الش

 

 األُولى الجلسة التدريبية 

 الوصف  البيان

 دقيقة  120 املدة الزمنية 

مخرجات الجلسة  

 ة التدريبي

اتالتعرف على مبادئ  -  . الشكاوي  آليَّ

 . داخلّية ي آلّيات تقديم شكاو  التعرف على -

اتالتعرف على  - ة. املجتمع ي تقديم الشكاو  آليَّ  يَّ

 التعرف على  -
َ
 ي.بالغ عن الشكاو هم قنوات اإلِ أ

ةالتعرف على  -  .قنوات اإلبالغ للسكان املتضررين آليَّ

ةالتعرف على  -  . ي املجال اإلنسانيف اإلبالغ للعاملينقنوات  آليَّ

 اإللقاء والشرح  الوسائل 

 مادة باور بوينت 

 دراسة حالة 

 يوهات سينار 

 جهاز عرض بروجكتر 

ساليب
َ
  األ

 تدريبية تفصيلية  مادة املساندة  املواد
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 األُوىلاجللسة التدريبية 

والتحرش    ِإنَّ  واالنتهاك  االستغالل  للحماية    هوممارسة  من   املقدمةانتهاٌك  بارتكابها  يقوم  من  كل  عليها  ويحاسب  املنظمات  قبل  من 

ك تقع على عاتقنا مسؤولية تطوير نظم  تمنع وقوع هذه الحاالت في أّي بيئة ُتقّدم فيها املساعدة، واالستجابة لها ذلول،  العاملين في املنظمات

جنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت    عند وقوعها. وهذه ليست مسؤولّية أخالقّية فحسب، فوفقا لاللتزامات الصادرة
ّ
عن األمم املّتحدة والل

ا ملحورّية الحماية،    االنتهاك،ستغالل و بشأن الحماية من اال  هُ ونظر  تقع على عاتق جميع الجهات اإلنسانّية الفاعلة مسؤولّية التقليل من   فِإنَّ

 .النتهاك على يد املسؤولين عن تقديم املساعدة لهم وحمايتهماملخاطر والقيام بحماية السكان املتضررين بشكل  فاعل من التعّرض ل

ك  .3.1
 
ات الش نمبادئ آلي  ةاوي: املعايير الدُّ وجيهي   يا، واملبادئ الت 

ة  فاهي  المة والر  يجب ضمان سالمة الناجي في جميع األوقات بما في ذلك أثناء اإلبالغ والتحقيق من قبل الوكالة املعنية   ▪ الس 

 عدة الضحايا.  وتوفير مسا

لجم ▪ املحتملة  واملخاطر  األخطار  االعتبار  في  الشكوى  آليات  تأخذ  أن  ذلك  يجب  في  )بما  األطراف  يع 

 واملشتكى إذا هو ليس ضحية    الضحية
َ
وأن ،  واملنظمات املعنية(  الشكوى،وموضوع    ، املنظمات،ناجي   و أ

ا ملنع الضرر اإلضافي. وهذا يشمل تنسيق الحماية املادي
ً
افقة مستنيرة  تتضمن طرق ة عند الضرورة وبمو

 . من الناجي

ة  ري   . ات الصلة في جميع األوقاتجين واألطراف األخرى ذ م سرية املشتكين والنا ااحتر  ▪ الّسِ

 الحفاظ على سرية جميع املعلومات املتعلقة باالستغالل.  ▪

 حماية الهويات.  ▪

  املعني.تنيرة من الشخص جمع املعلومات الشخصية الخاصة بالناجين ومشاركتها فقط بموافقة مس ▪

 ملنع اإلفصاحات العرضية.  ؛ يجب تخزين املستندات بأمان املادية،عند االحتفاظ بالسجالت  ▪

بما في ذلك األشخاص الذين سيشاركون في معالجة    السرية،أن يكون جميع املشتكين على دراية بإجراءات   ▪

للمض ي    القضية، الصريحة  املستنيرة  موافقتهم  يمنحوا  أن  يكون  ويجب  ال  قد  الشكوى.  تسجيل  في  ا  قدم 

مطلوب   املخالفات  عن  املبلغين  موافقة  على  إلزامية الحصول  إبالغ  سياسة  لديها  وكالتها  وكالته/  كانت  إذا  ا 

الناجي مثل هذه    ملعرفة أو شكوك حول سوء سلوك يجب فقط مشاركة    املوافقة،املوظفين. عندما يعطي 

مع   الصلة  وذات  الصلة  ذات  مساعدة  املعلومات  لغرض  إلى    الناجي،اآلخرين  اإلحالة  أو    الخدمات،مثل 

 .للتحقيق 

وكالة/ ▪ كل  أو   منظمة  تلتزم  استالم  أو  بجمع  قيامها  حالة  في  بها  الخاصة  البيانات  حماية  بمبادئ  مشاركة 

 استخدام أو نقل أو تخزين أي بيانات شخصية لشكوى. 

ة  فافي 
 
ا املجتمعية  ي الشكاو  أن يظل عمل  ▪ الش

 
  .للمجتمع  شفاف

تخطيطه ▪ في  للمستفيدين  الكاملة  واملشاركة  اإلنسانية  العمليات  في  خطر  الشفافية  من  تقلل  وتنفيذها  ا 

 ء واالستغالل. استخدام املساعدة والخدمات اإلنسانية في االعتدا 

يكون   يجب ▪ اإلبالغ  أن  لنظام  ملن    ا واضح   املفتاح  ويعرفون  والتحرش  واالنتهاك  االستغالل  ضد  للمشتكين 

لقانونية والنفسية ينبغي عليهم رفع التقرير ونوع املساعدة املتوقع الحصول عليها من القطاعات الصحية وا

 وغيرها.  واألمنيةاالجتماعية 
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بآلية وطرق   ةتام  درايةأن يكون جميع الناجين املحتملين والفعليين من االستغالل واالنتهاك والتحرش على   ▪

 اإلبالغ وطوال مدة معالجة الحالة. بما في ذلك عملية  الشكوى،تقديم 

الشكاو  ▪ ملقدمي  عل  ي يحق  واالطالع  الحصول  متابعة  والناجين  نتائج  الشكاو   قضيتهم،ى  منسقي    ي وسيبذل 

 .للحفاظ على خطوط االتصال والتواصل؛ املجتمعية قصارى جهده

حيث يعد  ،  ت شفافةيجب أن تكون سياسات الحماية من االستغالل واالنتهاك وقنوات اإلبالغ داخل الوكاال  ▪

امل االستغالل والتحرش من  التعامل مع  إلى امليدان مشكلة  عدم وجود توجيهات واضحة بشأن  الرئيس ي  قر 

 متكررة. 

معهم   ▪ التعاقد  تم  والذين  امليدان  في  العاملين  جميع  اطالع  السياساتيجب  من    على  والتأكد  واإلرشادات 

والتزامهم   لها  الفهم  ؛  بالتنفيذإدراكهم    لضمان 
ُ
لغات حيث عدة  إلى  الترجمة  البلدان  بعض  تتطلب  قد 

 مختلفة.  

ة الُوصول  ةكون أن تيجب  ▪ ِإمكاني   .الشكاوي في متناول جميع املشتكين املحتملين آليَّ

املجتمعية ▪ الشكاوي  وموقع  الية  إلى  الوصول  كيفية  كافية حول  معلومات  تقديم  عملية ،  يجب  يجعل  مما 

الشكاو  أكبر   ي تقديم  متناول  األشخاص.    في  من  ممكن  الدخول   ويشمل عدد  نقاط  وتأسيس  تحديد  ذلك 

 . لتسهيل اإلبالغ وتجنب الوصم؛ فة والسياق املختلفة املناسبة للثقا

 .يجب التعامل مع التقارير املجهولة بنفس الجسامة مثل الحاالت األخرى  ▪

رتِكز على  
ُ
هج امل الن 

اِجين  الن 

لضمان تطوير جميع  ؛  ال والتحرش بشكل فعَّ   واالنتهاك  نع االستغاللبمالتزام وكاالت االستجابة اإلنسانية   ▪

والنهج الذي يركز على الناجين والذي فيه رغبات وازن بين احترام اإلجراءات القانونية  االستجابات بطريقة ت

 الناجي وسالمته وصحته.  

اِجي أولوية في جميع املسائل واإلجراءات ▪    .أن يظل النَّ

 . اءات املتخذة احترام خيارات وحقوق وكرامة الناجييجب على جميع اإلجر  ▪

راكة 
 
الفيتم   ▪ الش املصالح  للناجينتقديم  ومقدمي  1  ضلى  الحماية  وكاالت  تعمل  عندما  والتحرش  االستغالل  من 

ا لتوفير رعاية شاملة.   الخدمات مع 

املتضررين لالستغالل مما يؤك ▪ السكان  تفاقم خطر تعرض  إلى  اإلنسانية  األزمات  إلى خطة  تؤدي  د الحاجة 

 عمل منسقة بين وكاالت االستجابة اإلنسانية.  

للحفاظ على مصالحه/ مصالحها الفضلى  ؛  ة/ التعافي ضروريةتحديد تدخالت املساعدإن مشاركة الناجي في   ▪

 .وإدارة الحالة املسؤولة

ق  
 
ة تتعل ِاعتبارات خاص 

طفال 
َ
 باأل

األطف ▪ على  أعاله  املذكورة  املبادئ  جميع  ستؤثر تنطبق  التي  القرارات  في  املشاركة  في  الحق  ذلك  في  بما  ال، 

 عليهم.  

  إذا تم اتخاذ قرار ▪
 
 ليل الرئيس ي. عن طفل، فإن املصالح الفضلى للطفل هي الدَّ  نيابة

الجهود املبذولة لتصميم مسارات اإلحالة الخاصة بكل بلد يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع املمثلين املدربين  ▪

مع   التعامل  من  على  الناجين  لألطفال  الخاصة  باإلجراءات   االعتداء، االحتياجات  دراية  على  هم  والذين 

 حلية املتعلقة بحماية األطفال. امل

ا بسياسة عدم التسامح املطلق التي تتبعها األمم املتحدة مع   ▪ اإِلبالغ اإِللزامي 
 
فإن نشرة األمين العام بشأن   االستغالل،اعتراف

 
(  BIA) المصالح الفضلى   مهَمين هما: تقييم  إجراءينلتنفيذ، والمتابعة، وإغالق الحالة. وهو يشتمل على عنصَرين  الحالة، واراء  عملية متعددة الخطوات تغّطي التحديد، والتقييم، وتخطيط إج 1

 (. B)  وتحديد المصالح الفضلى 
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الوكالة/ املنظمة ذات الصلة تلزم موظفي األمم املتحدة والشركاء املنفذين   اتالتحرش وسياس االستغالل و 

االستغالل  باإلبال  حول  الشكوك  أو  املخاوف  جميع  عن  الفوري  من    والتحرشغ  العاملين  زمالئهم  قبل  من 

 سواء كان الجاني املزعوم من نفس الوكالة أم ال.   بها،خالل آليات اإلبالغ املعمول 

غين بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي عا يجب تقديم الت ▪
ّ
مل  قارير بحسن نية ويجب طمأنة املوظفين املبل

بحسن   التقرير  هذا  مثل  ومع   نية،يقدم  التحقيق.  عند  الصحة  من  له  ال أساس  االدعاء  أن  ثبت  إذا  حتى 

هذه  فقد تؤدي    آخر،إذا أبلغ موظف عن علم وعن عمد عن معلومات خاطئة أو ضارة بشأن شخص    ذلك،

 التقارير الخاطئة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. 

ةالتي يقع فيها  املحلية  الحكومات فِإنَّ  ذلك، اإلضافة إلى  ▪ ا   ي مشتركة للشكاو  آليَّ املجتمعية قد يكون لديها أيض 

باالستغالل املتعلق  اإللزامي  اإلبالغ  بشأن  عاتق،  لوائح  على  تحديدتقع  التابعة    ها  االتصال  لآللية نقاط 

راءات تشغيل  املجتمعية ومسؤولية مواكبة القوانين الوطنية ذات الصلة وإدراجها في إج  ي للشكاو   تركةاملش

ة  حسب االقتضاء. املجتمعية وسرية املعلومات للناجين/ املشتكين ي مشتركة للشكاو  آليَّ

كاوي  .3.2
 
ات تقديم الش  آلي 

ة .3.2.1 اخلي  كاوي الد 
 
ة تقديم الش  آلي 

ا  على  اإلِ ملنينبغي  املجال  في  العاملة  سواء  ظمات  محلية    نساني  منظمة  وكانت 
َ
أن   أ شكا   دولية  تقديم  آلّية  لتكون ؛  داخلّية  ي و تضع 

 بالتالي: هو موضح  املحال كما عند تلّقي االّدعاء  راءات واضحةجاإِل 

 :السلوك بما يشمل الحماية من االستغالل واالنتهاك معاِيير 

  .بحيث يتم الربط بشكل واضح بين السلوك املحظور والسلوك العادي، ظمة سياسة حماية قائمة بحّد ذاتها لمنبشكل  مثالّي، يكون ل ▪

 يجب على مدونة قواعد السلوك أن تتضمن إشارة إلى حظر ارتكاب أفعال االستغالل واالنتهاك وخطة عمل لتنفيذ املدّونة.   ▪

لل ▪ الستة  املبادئ  السلوك  قواعد  مدونة  تتضمن  أن  واالنتهاكحما يجب  االستغالل  من  جنةالتي وضعتها    ية 
َّ
بين    الل املشتركة  الدائمة 

 .في الوحدة الثانية مع مدونة السلوكالوكاالت والّتي تم تناولها 

العقوبة ملن  يجب أن تتضمن مدونة قواعد السلوك   ▪ الي من شأنها تطبيق  اليمني  القانون  التي ينص علها  املواد والنصوص القانونية 

 . أفعال االستغالل واالنتهاكي ارتكاب ا فيخالفه

 

داء شراف على الحماية من االستغالل واالنتهاك في اإلِ  .3.2.2
َ
 :فيناملوظأ

التي تشتمل على موضوع الحماية من االستغالل (  أو تدريبات مماثلة)  في التدريب على مدّونة قواعد السلوك  املشاركةينبغي أن تكون   ▪

ا من اإلِ  ف وتقييم أدائه.  عف شراواالنتهاك جزء 
ّ
 لى عمل املوظ

 واملحافظة عليها.   االستغالل واالنتهاكتمنع  بإيجاد بيئةيجب على التقييمات التي تجريها اإلدارة العليا أن تشمل التقّيد  ▪

امل ▪ اهتمام  مدى  إظهار  على  ف 
ّ
املوظ أداء  تقييمات  في  واالنتهاك  االستغالل  من  بالحماية  املعني  التقييم  إدماج   يساعد 

ّ
بهذا  نظ مة 

 .والتحرش قبل أن تتحّول إلى انتهاكاتسِتغالل ويمكن أن يكشف عن أخطار متعلقة باالِ ،  املوضوع
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غين: سة سيا .3.2.3
ّ
 حماية املبل

االستغالل واالنتهاك  سيا  ينبغي على ▪ أفعال  بالتقارير حول  الترحيب  بالوكالة  الخاصة  غين 
ّ
املبل نّية وأن   املرفوعة بحسن  سات حماية 

غ. م قتقّد 
ّ
 نوات تبليغ تمنح خيار االفصاح أو عدم االفصاح عن هوّية املبل

 ضّد من يقّدم هذه االّدعاءات بنّية حسنة.  ذستؤخ ضح أّن ال تدابير  يجب على الوكاالت أن تو ▪

 

وظيف  .3.2.4  والتدقيق: الت 

ا يحول دون  ▪  . واالنتهاكسِتغالل ادة توظيف مرتكبي االِ إع  ينبغي على قسم املوارد البشرّية في الوكاالت املشاركة أن يضع نظام 

في خلفّية املوظفين العائدين ▪ الوكاالت أن تدقق  إلى    :مثال،  بالحّد األدنى، يجب على  الوكالة ويسعون  في  العمل  الذين تركوا  املوظفون 

ا عن أّي . إعادة التوظيف
 
  .تهاكالنسابقة مرتبطة باالستغالل وا تحقيقات أو /و ضلوع  لهم في ادعاءات  بحث

 

قة بالحماية من االستغالل واالنتهاك:  .3.2.5
ّ
 البنود التعاقدّية املتعل

معن ▪ ا  بند  أو  فقرة  تضيف  أن  املنظمات  على  عقو ينبغي  إلى  واالنتهاك  االستغالل  من  بالحماية  ا  معيًّ املبرمة  أو  دها  التنفيذ  شركاء 

 العواقب القانونّية في حال 
 
  .لهذه االحكام املنظمةهاك انتاملتعاقدين من الباطن، مبّينة

 .البنود اإلنفاذ هذه باإلضافة إلى ما سبق، يجب على املنظمات أن تتخذ خطوات ملموسة   ▪

 

 :سياساتاإلبالغ عن ال .3.2.6

املتعاقدين املوظفين  فيهم  بمن  املوظفين،  إلى  سياساتها  بإيصال  يسمح  نظام   وضع  املنظمات  على  القصير   ينبغي  املدى  على 

بشكل  عينواملتطو  املكتوبة  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  سياسات  من  جدوى  فال  امليداني.  املستوى  العاملون   على  يكن  لم  إذا  جّيد 

ع على  تطبيقها  امليدانيون  وبكيفّية  بها  يجب لم   االستغالل   لذلك  من  بالحماية  املتعلقة  وإجراءاتها  إيصال سياساتها  املنظمات ضمان  على 

االستجابة لحاالت الطوارئ، على أن تكون هذه السياسات نافذة بشكل  واف  ومشتملة على   فين امليدانيين خالل عملياتوظواالنتهاك إلى امل 

 . التبليغ وأساليبه  اضحة بشأن واجباتتوجيه تقني وإرشادات و 

 

 :إنفاذ السياسات .3.2.7

ب املشاركة الفاعلة في آلّية تقديم الشكاو 
ّ
كاالت إنفاذ سياساتها الداخلّية. ويشمل هذا األمر فرض  الو املجتمعّية أن تضمن    ي تتطل

لقة بانتهاك مدونة قواعد السلوك. في حين أّن  أفضل املمارسات املتصلة بإنفاذ القواعد املتع  وتقاسمعقوبات إدارية مالئمة وسريعة ووضع  

 عد السلوك في الغالبية الساحقة من الوكاالت،  قواإلدارة العليا هي املسؤولة عن عملّية إصدار العقوبات اإلدارّية وإنفاذ مدونة ا
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 املجتمعية  ي آلية تقديم الشكاو  .3.3

 التالي: ي  قبل تصميم آلية تقديم الشكاوى املجتمعّية وتشغيلها يجب ان نراع

شراك الجهات الفاعلة إِ 

 األساسية

 :ذكرها  الجهات التالياحرص على املشاركة املبكرة وعلى التشاور مع 

 اإلنسانيةون منسق الشؤ  −

مثال − التنفيذ،  موقع  في  املعونة  تقّدم  التي  اإلنسانية   :  الوكاالت 
ُ
األ ومنظمات  اإلنسانّية؛  الُقطرية  مم  الفرق 

 ة.املتحد

 . مات املجتمعية، الهياكل املجتمعيةمية الوطنية، املنظاملنظمات غير الحكو  −

 .الحكومة أو الحكومات املضيفة −

ان املتضررون  −
ّ
 .السك

 :فرها لدى مقدمي الخدمةتو  الشروط الواجب

 :يجب أن يكون مقدمو الخدمة منفتحين على التالي الشكاوي،إلنشاء نظام قوي للتعامل مع 

 الشكاوى  سماع −

 . السالمة والصحة املهنية /االستراتيجيبالتقييم البيئي  القضايا املتعلقة مناقشة −

 . ث، وإبالغهم بالحوادي بالشفافية بشأن كيفية تقديم الشكاو  التحلي −

 .القنوات املتعددة حيث يمكن للناس تقديم شكوى حول أي خدمة أخرى  تسهيل −

 .الخدمة، في أي مكان، أي داخل الحدود وعبرها  مقدمتواُجد  −

للسك  تقديم − و تأكيدات  املعنيين  بشأن ان  واالنتهاك  االستغالل  من  بالحماية  الخاصة  االتصال  نقاط 

 . الشكاوي 

 . بسرية وأمان التقاريرإدارة  −

ات الخاصة بار العتا

بوضع آلّية تقديم 

املجتمعّية  ي الشكاو 

 تشاركّية 

ن  ة جميعها،  املجتمعّية تشاركّية مع الجهات الفاعلة األساسيّ   ي لكي تكون عملّية وضع آلّية تقديم الشكاو 
َ
الُبد أ

 االعتبارات الواردة  ُمراعاة
َ
 :دناهأ

التنظيمّية    تراعي − الهيكلّية  املحلّية)وضع  وربطها (الثقافة  و   مع  ،  القائمة،  م تاآلليات 
ّ
تنظ التي  املبادئ  حترم 

 ي. الشكاو  آلّيات تقديم

م    تكون  −
ّ
ة(صياغة اإلجراءات التي تنظ املجتمعّية    ي ة تقديم الشكاو هي إجراءات التشغيل املوحدة آلليّ  )اآلليَّ

ا العاملّية  املوحدة  التشغيل  إجراءات  إلى  وتستند  املشاركة،  الوكاالت  مع  تشاركّية   
 
بالتعاون ملععملّية نّية 

الوكاالت بين  الشكاو   املشترك  تقديم  آليات  سياسات   ي حول  مع  اإلجراءات  هذه  تتوافق  بحيث  املجتمعّية 

نالوكاالت سواء تضمنت جميع 
َ
 . أو تختّص فقط بشكاوى االستغاللشكاوي واع الأ

 .إيجاد قنوات تبليغ تستجيب لحاجات املجتمع املحلي ككّل   على العمل −

 .اءات شفافة وموثقة لتلّقي ادعاءات االستغالل واالنتهاك ومراجعتهاجر إِ  بوضعالقيام  −

وشكاوي   بروتوكوالتوضع   − ادعاءات  إلحالة  عليها  ال  متوافق  إلى  واالنتهاك  املعنيةاالستغالل   إلجراء؛  وكالة 

التعليقات تقديم  في ذلك  بما  املتابعة،  الشكاو ،  التحقيق وتنفيذ  لتحويل  أساليب  إيجاد  ر غي  ي وُيعمل على 

 .املتعلقة باالستغالل إلى الوكالة/الكتل
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 .استدامة اآللية فعالة لضمان خطوات واتخاذتبني   −

الشكاو  − الِحماية تقديم  آلّية  بنظم    ي ترتبط  الاملجتمعّية  الضحايا  من  مساعدة  الحماية  على  واملطلعة  قائمة 

 .ر نتائج الشكوى تظا وتقّدم الخدمات على الفور من دون الحاجة إلى ان واالنتهاك،االستغالل 

ُتنّفذ إجراءات مختلفة للحماية من االستغالل واالنتهاك خالل مّدة البرنامج وهي تهدف إلى منع حدوث هذه   −

 . األفعال

تعديل الرصد والتقييم و 

 البرنامج

الشكاو  تقديم  الّية  متجاوبة  ي ترصد  تعديالت  وتجري  باستمرار  أداءها  اآللّية ؛  املجتمعّية  تكون  أن  لضمان 

ا و الئم  مة ثقافيًّ
َ
املجتمعّية   ي وفّعالة من بين الوسائل التي يمكن للوكالة من خاللها دعم آلّية تقديم الشكاو   منيا أ

  .غالل واالنتهاكة وتقديم الدعم لها حول قضايا الحماية من االستهي تعيين جهات تنسيق للعمل مع اآلليّ 

جهات تنسيق الحماية 

 من االستغالل واالنتهاك 

امل االستغالل  عا توص ي  من  بالحماية  معنية  تنسيق  جهة  جميعها  اإلنسانّية  الوكاالت  تعّين  أن  الدولّية  يير 

الرئيس ي   املقر  في   و ،  لها واالنتهاك 
َ
و   ن أ مسؤوليتها  الوكالة  تكون  سياسة  من ضع  بالحماية  املعنية  وأنشطتها 

واالنتهاك    االستغالل 
َ
وإرسال  وأ اإلدار   تنفيذها،  إلى  الدورية  االتقارير  مجال ة  في  املحرز  التقّدم  حول  لعليا 

 الحماية. 

جهات تنسيق آلّية تقديم 

 املجتمعّية ي الشكاو 

   اركة في أنشطة الحماية من االستغاللعلى الوكاالت أن تعّين أفرادا للمش  امليداني،على الصعيد  
َ
االنتهاك في    وأ

عملّية ال  كّل  بين  املشتركة  الجهود  ذلك  في  بما  إنسانّية،  من وكا استجابة  الحماية  شبكات  غرار  على  الت 

املجتمعية. وتساهم جهات التنسيق الفاعلة املعنية بآليات تقديم   ي الشكاو   االستغالل واالنتهاك وآليات تقديم

القرارملا  ي الشكاو  كافية التخاذ  لديها سلطة  االستغالل   جتمعية، والتي  اآللية وأنشطة منع  في  الوكالة  وتمثيل 

 .برات وأفضل املمارسات خالل التنفيذ والرصد والتقييم وتعديل البرنامجالخفي تبادل  ،واالنتهاك

 

 : معلومة 

    منظمة،و  أاملجتمعية هو قراٌر داخلّي تتخذه كّل وكالة    ي كاو في حين أّن اختيار املسؤولين عن التنسيق املعنيين بآلية تقديم الش
َّ
ِإال

ن يكونوا يتمتعون بما يلي:
َ
ُه الُبد أ نَّ

َ
   أ

 .اهة وموضوعّية وكفاءة مهنّية مشهوٌد لهم بها بنز التمتع  ▪

 .أن يظهروا الوعي إزاء الحساسيات الثقافية وقضايا النوع االجتماعي ▪

 . أن يكونوا قد خضعوا لتدريب حول حماية البيانات ، مثال:القدرة على املحافظة على السرّية ▪

غة ذات الصلة ▪
ّ
 بعملهم. أن يجيدوا الل

 . مع املجتمعات املحليةشر لديهم خبرة في العمل املبا  ▪

 . مع الغير  تواصل عالية لديهم مهارات ▪

 بيق الالمركزية من خالل: ت أن تلتزم في تطوينبغي على الوكاال ،  وامرأةويكون الخيار األمثل هو تعيين جهة تنسيق  من الجنسْين، رجل 

  ج.النتهاك في جميع البرام وا تعيين جهة تنسيق في كّل مكتب  فرعي وذلك إلدماج أنشطة الحماية من االستغالل ▪

في اآللية، ▪ في املنظمات املنفذ  لغرض املشاركة بشكل  فعال  التنس  ةينبغي على القيادات العليا  يق حّتى  تقديم الدعم املناسب لجهات 

التنسيق والتدريبات من أجل  يكّرسوا الوقت الالزم لحض التي  ع اوفي فعاليات رف  املتبعةفي اآلليات    فهم مهامهمور اجتماعات  لوعي 

 تستهدف املجتمع وأي أنشطة أخرى ذات صلة.  

االستغالل ▪ من  الحماية  تكون  حتى  امليدانية  خططها  في  باآللية  املتعلقة  املهام  جهة   جزء  واالنتهاك   إدماج  اختصاصات  من  يتجزأ  ال 

 مجرد أمر ثانوي.  وليس قالتنسي
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الجه  ▪ على  الشكاو   املسؤولة  ةينبغي  تقديم  آلية  إدماج   يةاملجتمع  ي على  على  تعمل  أن  من    املسؤولياتاملشتركة  بالحماية  املتعلقة 

 بمهام التنسيق.  االستغالل واالنتهاك ضمن اختصاصات وظائف القائمين

 

3.4.  
َ
  ي بالغ عن الشكاو اإلِ  هم قنواتأ

ا من أعباء عملّية كبيرة  كاوى أيض 
ّ
خص للتبليغ. لذا فإن يق  إّن وجود مجموعة متنّوعة من قنوات التبليغ قد يريح مقّدمي الش

ّ
طعها الش

كوى، يجب أن تؤخذ بعين االعتبار 
ّ
 التالي: دراسة خيارات تصميم نقاط دخول الش

 .أهمية عدم ذكر الهوّية ▪

 املحمول أو ليسوا مشتركين بخدمة اإلِ  عدم امتالك احتمالية ▪
 
 .نترنتاألشخاص للهاتف

 عدم قدرة بعض  ▪
َ
 و/أو الكتابة.  شخاص على القراءةاأل

كاو  املمكن أن يفّضلحيث من  ، الشكاوى )خطّية وشفوّية( في تقديم  نةو ر امل ▪
ّ
 وسيلة على  ي مقّدمو الش

ُ
   .خرى أ

 يتناسب مع حجم املجتمع املستهدف.  وبما ، قنوات التبليغ من القنوات من أجل الوصول املناسب إلى وجود عدد كاف   ▪

كاو املتحديد عدد قنوات التبليغ ومكانها بعد األخذ بعين االعتبار   ▪
ّ
إلى عبورها للوصول إلى اآللّية فقد    ي سافة التي سيحتاج مقّدمو الش

كاو   ىيتخل
ّ
أو بسبب حال ،  كانّية الوصول إلى قنوات التبليغاملحتملون عن نّية التبليغ بسبب االزدحام الذي يحّد من إم  ي مقّدمو الش

قس وغير ذلك من القيود التي قد تعيق الوصول، أو
ّ
كوى خصو بسبب انعدام ال الط

ّ
 .صّية أثناء تقديم الش

 
َ
 : الخاصة بالتبليغ القنوات هم أ

   ااِلِتصاالت: .1

تقِبما   آلّيات  تبحث  أن  ينبغي  أكثر فأكثر،  الهواتف املحمولة أصبحت شائعة  ديم أّن 

في املجتمعّية  كاوي 
ّ
جزء    الش ل 

ّ
يتمث أن  ويمكن  الهاتف.  عبر  التبليغ  حمالت   تشجيع  من 

في مشاركة أرقام ا املباشر مع نقاط االتصال وكذلك مع املنسق لها الّتوعية  تف للّتواصل 

كاو   بآلّيةاملعني  
ّ
الش كاو   ي تقديم 

ّ
الش تقديم  آلّية  مكتب  ومع  الوكالة  في   ي املجتمعّية 

 . املجتمعية

 : خدمات الّرسائل القصيرة .2

املحمولة   األجهزة  من  الّرسائل  إرسال  عملّية  ملؤازرة  جديدة  تكنولوجيا  تطوير  يجري 

كاو يو .  قات املجتمعليعت  وتلّقي
ّ
الش آلّية تقديم  للّسماح بإرسال  ي مكن أن تبحث  في تطبيقات وبرمجّيات مختلفة  رسائل مجانية    املجتمعّية 

 . ودمج احتماالت تلّقي التعليقات 

 : نترنتاإلِ  .3

 املجتمعّية أن تقّدم قنوات تبليغ  إضافّية في األماكن التي يستخدم فيها ا  ي يمكن آللّية تقديم الشكاو 
ّ
نترنت، وذلك  ان املتضررون اإلِ لسك

 من خالل: عبر 
 
 إطالع املستفيدين على كيفّية تبليغ الوكالة املعنّية مباشرة

لكترونية بما يسّهل  املجتمعّية أن تساعد الوكاالت املشاِركة على تعزيز مواقعها اإلِ  ي الشكاو   مواقعها االلكترونّية، ويجب على آلّية تقديم -

 ي.التبليغ عن الشكاو 

 .لكتروني الخاّص بالوكاالت األعضاء في اآللّيةاء املستفيدين عناوين البريد اإلِ إعط -

 تقديم  -
َ
  ز دوات  تكنولوجّية مبتكرة على غرار التسجيل الصوتي من أجل تجاو أ

ُ
    .نترنتمّية التي تقف في وجه التبليغ على اإلِ عقبة األ

 : الخطوط الساخنة  .4
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 عن أرقا 
ٌ
ه لساعات محّددة،  لكتروني مّجانّية متاحة على مدار الساعةإِ واتف أو عناوين بريد  م هإّن الخطوط الساخنة هي عبارة

ّ
، أو أقل

يعمل مّدربين  موظفين  مع   
 
مباشرة بالتواصل  الشكوى  ملقّدم  ب تسمح  سجل   املكاملات  متلّقو  وُينش ئ  حيادّي.  ثالث   طرف   لصالح  جميع ون 

 . االتصاالت

الشكاوى  مجاني الستقبال  لدى  امل  يوجد خط ساحن  التحرش  و  االنتهاك  و  باالستغالل  وزارة  رتبطة  في  االسرة  لحماية  العامة  االدارة 

 . الداخلية اليمنية 

كاوي:  .5
 
 ُصندوق الش

اقتراحات   إنشاء صناديق  التبليغ،  يمثل  قنوات  تقديم  وهيإحدى  آللّيات  كاو   ممارسة شائعة 
ّ
بتقديم  ي الش تسمح  ألّنها  مجدية  فهي  ؛ 

املصدر   ي شكاو  ا وال  مجهولة  اجتماعي  ا 
 
الشخص ي   تضع ضغط التبليغ  إزاء  بالّراحة  كوى الذي قد ال يشعر 

ّ
الش ا على مقّدم  وإذا جرى  ،  كبير 

عنها    تصميمها  عا   اديقصن)ــ  كواإلعالن  شكاو (ّمةشكاوى  مقّدمي  إلى  سبة 
ّ
بالن ا  منخفض  العار  وصمة  خطر  يبقى  واالنتهاك   ي ،  االستغالل 

كا لب باإلضافة إلى ذلك، يط يينالجنس
ّ
 وي. عدد كبير من املستفيدين أثناء املشاورات بالّتحديد وجود خيار صندوق الش

 

 قنوات اإلبالغ للسكان املتضررين  .3.5

 : املتأثرين هو والتحرش للسكانغ عن الحماية من االستغالل الشاغل األساس ي عند إنشاء قنوات اإلبال 

وما إلى ذلك(    القصيرة، عبر خدمة الرسائل    وشخصية،  ولفظية،،  تابةكي  وجود نقاط دخول متعددة تسمح بطرق مختلفة لإلبالغ )أ ▪

 شتكين وتشجع على اإلبالغ. م املمن وصأن نقاط الدخول املتعددة تقلل حيث ،  والتي يمكن الوصول إليها لجميع املشتكين املحتملين

اختيار   ▪ التخطييجب  وتمارين  املجتمع  مع  املشاورات  على  بناء   الوصول  إيقاف  واملوجودة  ؛  ط طرق  املرغوبة  الشكوى  طرق  لتحديد 

ا في املوقع والتكامل معها.    مسبق 

 . باشرة إلى جهات االتصالدائم التدريب املناسب حول ألية تقديم التقارير امل االتصال بشكليجب أن تتلقى نقاط  ▪

 ينبغي النظر والتركيز في كيفية الوصول للفئات املهمشة والضعيفة وبشكل لألطفال.   ▪

 نموذج قياس ي لإلبالغ عن الحوادث.   املنظمات ن يكون لدىأب يج ▪

الذي يتلقى الشكوى احترام رغبات وخيارات وحقوق وكرام ▪ أثناء عملية استالم الشكوى، يجب على املسؤول  ة مقدم الشكوى مع في 

مات كافية للتحقيق، حيث علو عن التأكد مما إذا كانت الشكوى صحيحة أم ال أو لديها م  ةليست مسؤول العلم بأن نقطة االتصال

يقع على عاتقه/ مسئوليتها جمع املعلومات ذات الصلة من مقدم الشكوى وإدخالها في نموذج اإلبالغ عن الحادث الخاص به وإحالة 

 ى اإلدارة املناسبة في الوكالة املعنية عبر العملية املوضحة في إجراءات التشغيل املوحدة.االدعاء إل

 لداخلية للوكاالت املشاركة.ت ام السياسا احتر ايجب  ▪

 يجب اتخاذ تدابير محددة من أجل الحفاظ على السرية في جميع األوقات.  ▪

 مع تقييد الوصول إليها بشكل صارم.  ة،فلمقيجب تخزين نسخ ورقية من نماذج الشكوى واإلحالة في خزانة  ▪

ا ويجب على األشخاص  مع يجب أن يكون الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية املستخدمة لتسجيل ▪ لومات عن الحالة وتتبعها مقيد 

ا للسياسات الداخلية ملنظمتهم.   الذين لديهم حق الوصول التوقيع على التعهدات السرية وفق 

في حما  ▪ السرية  الشيجب  قانونية  ية هوية موضوع  الشكوى العتبارات  في  األطراف   االنتقام، والخوف من    واجبة،كوى وأسماء جميع 

 راءة.  البوافتراض  

ا عن   ▪ ويجب أال    الضحية، ملوضوع الشكوى دون موافقة    الناجي،من املهم أال يتم اإلفصاح عن اسم الضحية أو املشتكي إذا كان مختلف 

ا م  .قبلن يتم اإلفصاح عنه أبد 
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املنظمة بالتحقيق،    قوميتخذ تدابير إضافية معقولة لحماية الناجي/ املشتكي من االنتقام أو الوصم املحتمل في ظروف معينة، قد ت ▪

يكن    واضح،مع وجود مبرر   لم  إذا  تأديبية دون موافقته/ موافقتها  التي تجري مراجعة  اإلدارية  للهيئة  الضحية  اسم  بالكشف عن 

  .كافية دون شهادته/ شهادتها في مثل هذه الحاالتهناك أدلة داعمة  

ا  وكا يكون قرار    جنائية،جريمة   االستغالل والتحرش ي حالة اعتبارف ▪ لة التحقيق إحالة القضايا إلى سلطات إنفاذ القانون املناسبة وفق 

 ات. ة تقديم تقارير لبعض املنظمقد تتطلب التشريعات الوطني الحاالت،في بعض  إلجراءاتها الداخلية ومع مراعاة مصالح الناجي

ة مساعدة مقدم الشكوى في تقديم التهم يفيإجراءات واضحة حول ك بالبلديجب أن يكون لدى إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة    ▪

 املحلية إذا كان األمر يتعلق بجريمة.   القوانينإلى سلطات إنفاذ 

الو  ▪ السلطات  إلى  القضية  بإحالة  املنظمة  قرار  يتطلب  الناجي/  قد  موافقة  السلطات   املشتكي،طنية  إشراك  في  يرغب  ال  قد  الذي 

ا لخطورة االستغالل والطبيعة ال املحلية  .فة للناجين من االستغالل واالعتداءضعينظر 

  .إلحالة املشتكين إلى مقدمي املساعدة القانونية والنفسية االجتماعية  ي يجب إعداد آلية الشكاو  ▪

 

 في املجال اإلنساني اإلبالغ للعاملينقنوات  .3.6

للموظفين .1 املؤسسية  املخالفات  اإلبالغ عن    تشجيع سياسات 
ُ
في : حيث يكون كل عامل  أن  بإجراءات  امل  يجب  دراية  اإلنساني على  جال 

ا حادثة استغالل أو و اإلبالغ املناسبة عندما يعلم أو يشاهد شخصي 
َ
 تحرش جنس ي.  انتهاك أ

يجوز للعامل في املجال اإلنساني استخدام أي من قنوات اإلبالغ :  ثل هذه الحاالت ومعالجتها توضيح القواعد واإلجراءات لإلبالغ عن م .2

للسكان منظمتها ،  تضررينامل  املتاحة  ملنظمته/  املنشأة  اإلبالغ  قنوات  هي  الرئيسية  االتصال  نقطة  تكون  أن  يجب  كان    سواء  ،  ولكن 

 .ضد موظفي منظمة أخرى  وأ، االدعاء ضد زميل عمل في نفس الوكالة/ املنظمة للعامل

أ:  الحماية من االنتقام  وتوفير االلتزام بالسرية على املبلغين عن املخالفات   .3 الداخلية  ن ييجب  ا مع اإلجراءات  ظل إجراء اإلبالغ متوافق 

ي سيتم  لذوا،  الداخلي للموظفين  ي سيتضمن ذلك اإلبالغ عن االدعاء من خالل نظام الشكاو .  معظم الحاالت   وفيملنظمته/ منظمتها  

ا من قبل منظمة  وضو إرساله من قبل وحدة التحقيق التابعة ملنظمته في املقر الرئيس ي إلى املنظمة املناسبة إذا كان م ع الشكوى موظف 

ا  داخلي  الحالة  هذه  مثل  في  الشكوى  معالجة  سيتم  ألنه  ا  نظر  و أخرى  كل  ،  لدى  يكون  أن  أساس ي  وبشكل  الضروري   نظام منظمة  من 

 للموظفين ومن املواقع النائية أو املعزولة. ومن الناحية    ري. يكون داخلي س  ي شكاو 
 

ام تقديم لنظسيتطلب ا  املثاليةالوصول إليها سهال

ا إلجراءات اإلبالغ الداخلية للمنظمات.    ادعاءات شفوية أو كتابية مباشرة إلى أعلى مدير في مركز العمل، ولكن قد يختلف هذا وفق 

طاملا تم    ،املبلغين عن املخالفات من االنتقام  للمنظمة  الداخليةيجب أن تحمي السياسات  :  فات من االنتقامحماية املبلغين عن املخال .4

أن مسار   حقا الداخلية فإذا كان العامل في املجال اإلنساني يعتقد   املنظمة  /اد التقرير بحسن نية وبما يتوافق مع سياسات الوكالةإعد

أن  ،اإلبالغ األساس ي معرض للخطر في هيكل اإلدارة املحلية  ه سيقعأو  أنه ليس لديه ثقة  أو  فيجب رفع تقرير عن االستغالل  ،  ضحية 

 
 
امل  مباشرة  سؤ إلى 

َ
األ للوكالة/ ول  الرئيس ي  املقر  أو  اإلقليمي  املستوى  على  االتصال  نقطة  في  واالعتداء  االستغالل  من  الحماية  عن  ول 

ا لإلطار القانوني لكل منظمة   املستنيرة،اظ على بروتوكوالت السرية واملوافقة  املنظمة املعنية في ظروف استثنائية. كما يجب الحف وفق 

املقدمة من    ي املوحدة والخاصة بآلية املشاركة املجتمعية املشتركة للوكاالت فيما يخص الشكاو   القياسيةيل  مشاركة وإجراءات التشغ

 .كوى أخرى قبل العاملين في املجال اإلنساني كما هو الحال بالنسبة ألي ش
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ة اِني 
 
ة الث دريبي 

 الجلسة الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف  البيان

 دقيقة  120 املدة الزمنية 

مخرجات الجلسة  

 دريبية الت

 . املجتمعية حالة الشكاوي إالتعرف خطوات تقديم و  .1

اتالتعرف على التحديات التي تواجه  .2  . املجتمعية واملنظمات غير الحكومية ي تقديم الشكاو  آليَّ

 .مج واملشاريعاتفعيل الشكاوي عبر دمج الحماية من االستغالل واالنتهاك في البر  اتكيفيَّ التعرف على  .3

 حلشر اإللقاء وا الوسائل 

 مادة باور بوينت

 دراسة حالة

 سيناريوهات 

 جهاز عرض بروجكتر 

ساليب
َ
  األ

 تدريبية تفصيلية  مادة املساندة  املواد
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ا
 
ة الث دريبي 

ة الجلسة الت   ني 

 حالة الشكاوي داخليا في املنظمات إِ خطوات تقديم و  .3.7
َ
 الوكاالت  و أ

 
َ
ال:  أ    :ن قبل موظف في املنظمةا مداخلي اوي تلقي الشك و 

الشكاو   إلدارة  الداخلّية  اآللّيات  إلى    ي تختلف  منظمة  من 

واألوجه وهيكلتها  حجمها  بحسب  وذلك  األخر   أخرى،  ى التنظيمّية 

األساسّية جي  -عام بشكل  و -  ولكن العناصر  اآللّيات  تشمل  أن  ب 

 :التالية

الشكو  .1 إدارة  عملّية  في  املشاركين  املوظفين  أدوار  ى تحديد 

مات،  وضوحب
ّ
املنظ معظم  تعالج   وفي  التي  الهيئة  تكون 

وحدة هي  ُس  القضايا  تختلف  قد  ولكن  بل التحقيق، 

 .إيصال الشكوى إلى الوحدة من منظمة إلى أخرى 

امل .2 مسؤولّيات  تلّق إيضاح  عند   
 
صراحة الشكدراء  ،  اوي ي 

التحقيق   في  املشاركين  األشخاص  وتوفير فيها وواجبات   ،

أو للمدراء  التنسيق  جه  التوجيه  ة ات  اآلليَّ   بخصوص 

 .املعنّية بتلّقي الشكاوى 

الشكاو  .3 إلدارة  واضحة  اتصال  بروتوكوالت  مثالي وضع  يشمل  بما  الن  :،  أو  الشكوى  مقّدم  مع  شارك 
ُ
ست التي  اجي، املعلومات 

 .والشخص موضوع الشكوى 

ا،: بعدة طرق كما سبق توضيحها في قنوات الشكاوي  ي يمكن تلقي الشكاو  .4  ر حأو  شفهي 
 
 نصأو  ا،ف

 
 .إلخ ،ا

 يجب أن تكمل الشكوى النموذج الذي يوثق التفاصيل ذات الصلة.   .5

 الشكوى على الفور إلى املوظف املعني.  تِصليجب أن  .6

ُه  من مجهول   ي او ينبغي أن يكون من املمكن تلقي شك .7 نَّ
َ
من املمكن أن يقوم شخص ما باإلبالغ عن االستغالل واإلساءة التي ، بحيث أ

ا )مثل عضو في لي يرتكبها شخص  .خطة إحالة للتعامل مع مثل هذه الشكاوي ، ويكون هناك إلخ( مدرس، األسرة،س موظف 

الفورية سواء    لتقديمياجات  حيث من املمكن أن تكون هناك احت.  احتياجات حماية فوريةضرورة توفير   .8 أو    الحماية  كانت طبية 

 . لناجيى انفسية أو متعلقة بالسالمة الجسدية لذا يرجى الرجوع إل

 

 

 : تحديد طبيعة الشكوى ثاِنيا:  

إذا كانت الشكوى    املناسبة.  القنوات  انتهاك للسياسة تزعمه الشكوى وقم بتوجيهه عبر  ِعي  حدد أي  ا  تدَّ
 
ا،نشاط زم  فقد يل  إجرامي 

 لة.يجب اتخاذ هذا القرار والنظر في أي مخاوف الحماية املحتم. بحيث ته إلى النظام القانوني ذي الصلةإحال

 

عاُمل لة للت  طراف ذات الّصِ
َ
 : مع الشكوى   ثاِلثا: األ

 مع أكبر موظف في املكتب.  اإلدارة،املسؤولية عن شكاوى االستغالل واالنتهاك تقع على عاتق خط  -
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ا - للموظف  الشيمكن  يتلقى  املساعدة  لذي  طلب  آلليَّ   -كوى  ا  الشكاو وفق  بها    ي ة  موظف  –املعمول  آخر يمن  مثلين  مستشاري  :  ن 

 رد البشرية ومسؤول األخالقيات ونقاط االتصال الخاصة بالحماية من االستغالل واالنتهاك. واامل

 

 

 لى الخدمات  إِ  حالة اإِل راِبعا: 

موافقتها    بناء    وبعد  الحالة  تقييم  لتقديم  إِ يتم  على  الصحيةحالتها  الفورية  حال   املساعدة  وفي  االجتماعّية.  والنفسّية  والقانونّية 

لوي ترغب الناجي ف
ّ
، يحيل ممث خالل برامج الحماية من العنف القائم على النوع    املنظمة الناجي إلى الخدمات القانونّية القائمة  وكيل محام 

 .االجتماعيّ 

أن تضع   الشكو ويتعّين على املنظمة  في  إجراءات ملساعدة مقّدم  املحلّية  القانون  إنفاذ  االتهامات لدى سلطات  ى، بطلب  منه، على توجيه 

ا التشاور مع إدارة األمم املّتحدة لشؤون السالمة واألمن لصياغة هذه اإلجراءات.    ننطوت الشكوى على جرم. ويتعيّ ل احا  على املنظمة أيض 

ا إلى فداحة االستغالل  سم بالضعف تهاك،واالنونظر 
ّ
 . وطبيعة الناجين منهما التي تت

 

 : وصول الشكوى إلى وحدة التحقيقخاِمسا:  

التي تجري    وتقع على عاتق الوكالة  ألخرى الى وحدة التحقيق تبدأ اجراءات التحقيق والتي تختلف من منظمة  وى  بعد وصول الشك 

الريقة آمنة، بنتائج التحقيق. وتعّد مسؤولّية تقديم التحديثات  التحقيق مسؤولّية إبالغ مقّدم الشكوى، في الوقت املناسب وبط وَّ
َ
ل   أ وَّ

َ
  إلى   بأ

 املنظمة بموجب االلتزامات الدوليةن ممقّدمي الشكاوى/الناجي
 
 . سؤولّية

 

   :معالجة الشكوى ساِدسا: 

اإِل  واتخاذ  الشكوى  معالجة  يتم  التحقيق  نتائج  خالل  املعتدي  من  تجاه  الالزمة  منظمة  ختت  والتيجراءات  من  تتفاوت ،  ألخرى لف  حيث 

  ... ِإلخ. من العمل لى الفصلإنذار العقوبات من اإلِ 

 

   : شتكياملبالغ ساِبعا: إِ 

 يجب  ي دارة الشكاو إِ في جميع خطوات 
َ
 . ن يكون مقدم الشكوى على اطالع بنتائج الخطوات بما فيها نتائج التحقيق أ

 

   حالة الشكاوي املجتمعية إِ خطوات تقديم و  .3.8

لدى   عليها  املتفق  الشكوى  معالجة  عملية  ةهي  الشكاوى    آليَّ تقديم 

الوكاالت بين  املشترك   املجتمعية 
ُ
حيث وبين ال  ،  بينها  كبير  فرق  يوجد   

الشكاو  ومعالجة  استقبال  املنظمات    ي خطوات  في   داخليا 
َ
 . الوكاالت  وأ

ُه   نَّ
َ
أ  

ُ
 حيث

َ
ية مسؤولة  نسانية تعتبر املجموعة الفرعية للحما وضاع اإلِ في األ

املباشر  املساعدة  تقديم  العنف  عن  لجميع ضحايا  في    وكما ة  موضح  هو 

تقديم املوحد بشأن  االستغالل  امل  البروتوكول   واالعتداء،ساعدة لضحايا 

مساعدة   عملية  تكرر  ال  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  شبكة  فإن 

لعمل مع  وستحتاج شبكة الحماية من االستغالل واالنتهاك إلى ا  الضحايا،
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   . ومقدمي مساعدة الضحايا اآلخرين في املوقع من العنفالجهات الفاعلة في مجال الحماية 

حيث تعتبر وزارة    إجراءات الية تقديم الشكاوي املجتمعية املشتركة بين الوكاالت مرتبطة بشكل منهجي بالخدمات املتاحة  أن  تأكد من 

الشك الية  وتحديد  استقبال  في  اساسية  الفرعية    اوى الداخلية  املجموعة  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  شبكة  تدعم  أو    للحماية،و 

إلجراء تمرين مسح للخدمات املتاحة والثغرات في مجاالت الصحة    أو أي مقدم خدمة للضحايا اآلخرين  طفل، ال  املجموعة الفرعية لحماية

 .   والسالمة واألمن والدعم القانوني والنفس ي واالجتماعي واملادي

  املرأة إلى اصة بحماية  الختعمل شبكة الحماية من االستغالل واالنتهاك مع مقدمي الخدمات الحاليين لدمج مسارات اإلحالة الحالية   

 . إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة بـالوكاالت

 هناك العديد من االعتبارات البد من و 
َ
 خذها أ

َ
   :وهي ، لية تقديم الشكاوي آ ثناء تصميمأ

 :وتقييمها ي الشكاو استقبال  .1

إنشاء نظام شكاو  - املشاركة مسؤولية ضمان  املنظمات  إليه حتى يعرف ويمآمن وسري وشفاف    ي تقع على عاتق جميع  الوصول  كن 

كاوي جميع املشتكين املحتملين مكان وكيفية تقديم   . الشَّ

وكيف يمكنهم    املساعدة، قي ديم شكوى وتلوحقهم في تق  مجانية،يجب أن يفهم املستفيدون حقهم في الحصول على مساعدة إنسانية   -

 الوصول بالطريقة األكثر راحة لهم. 

ة ودور ،  والتحرشيجب أن يفهموا ماهية االستغالل    -ورهمبد-  اإلنسانيالعاملون في املجال  - ،  في املوقعاملجتمعية    ي استقبال الشكاو  آليَّ

 بوكالتهم/ منظمتهم.   وإجراءات إعداد التقارير الخاصة بالحماية من االستغالل و الخاص

إليها للحصول على مساع - وفصل االستغالل واالعتداء عن    فورية،دة  يجب أن تكون هناك عملية لتلقي االدعاءات وتقييمها واإلحالة 

 . ملزيد من اإلجراءات بما في ذلك التحقيق ي االدعاءات غير املتعلقة باالستغالل واالنتهاك وإحالة جميع الشكاو 

 : على مساعدة فوريةاإلحاالت للحصول  .2

 :بمجرد تلقي ادعاء االستغالل التقييم األولي

 االجتماعية بمجرد تلقي ادعاء االستغالل.و احتياجاتها النفسية ا و يجب إجراء تقييم فوري لصحة الضحية وأمنه -

هيكل  ااعتماد  - شكوى    ي الشكاو  على  إحالة  مسار  يكون  أن  ممكن  ا املجتمعية 
 
بسيط قائم  االستغالل  وجود  اتصال  مثل  جهات  ة 

 لموظفين في كل منظمة الذين سيتلقون شكاوى االستغالل.ل

رسم  - إنشاء  ا  أيض  املفيد  من  يكون  املوحدةتخ  قد  التشغيل  إلجراءات  كملحق  اإلحالة  ملسار  مرئي  جوهر  ،  طيطي  هي  املسارات  هذه 

 إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة. 

ا جوهو  -  االستغالل ألن استالم شكوى    انظر  - ا ما ينادر  في ذلك الشائعات والجناة غير املعروفين  -اكون مباشر د  يمكن تنفيذ ذلك  ،  بما 

ة عضو فيأو ممثل وكالة ، ل والتحرشغالتس ال خاص با  بواسطة منسق أو من خالل ، املشتركة مدرب على توفير مساعدة الضحايا  اآلليَّ

 هيكل مساعدة الضحايا ذي الصلة املتاح في املوقع.  

األ  - أحد  األساسيةيتمثل  ت  حكام  التقييم مستقل  أن هذا  في  الوكاالت  بين  املشتركة  التحذير من االستغالل واالنتهاك  ا عن  مام  لقواعد 

 بما في ذلك اإلحالة للتحقيق ونتائج أي قضية بدأت. الشكوى،اإلجراء اإلداري املتخذ بشأن 

ا لألمن املادي وضمانات أخرى   املخالفات،بلغين عن  بما في ذلك امل  مزعومين،قد يطلب مقدمو الشكاوى الذين ليسوا ضحايا    - تقييم 

خالل من  العملية  هذه  تطوير  يجب  مصالحهم.  إجراءات  ال  لحماية  في  بوضوح  وتحديدها  الصلة  ذوي  الخدمات  مقدمي  مع  تشاور 

 .التشغيل املوحدة

 اإلحالة إلى الخدمات:   .3
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وموافقة   - املحددة  االحتياجات  على  تتم    الضحية،بناء   أن  إلى  يجب  النفسية  اإلحالة  الخدمات  ذلك  في  بما  املناسبة  الخدمات 

األمن  والسالمة/  الصحية  والرعاية  من  من  واالجتماعية  مفوض  عضو  ة قبل  الشكاو   آليَّ قبل    املشتركة، املجتمعية    ي تقديم  من  أي 

ة عضو في  ممثل لوكالةاملنسق أو   مقدم الخدمة   ائم على النوع االجتماعيأو أحد مسؤولي العنف الق املجتمعية املشتركة   ي الشكاو  آليَّ

 . نة التوجيهيةإلجراء التقييم على النحو الذي تحدده اللج  املجتمعية املشتركة   ي الشكاو  املعين من قبل

األولي   - التصميم  أثناء  املستخدمة  اإلحالة  آلية  تطوير  الشكاو   ألليةيجب  املشتركة  ي تقديم  الخرائط ،  املجتمعية  رسم  تمرين  بعد 

خدمات وإجراءات اإلحالة كيفية ومسارات اإلحالة في موقع التنفيذ. حيث ستوضح هذه ال  حيث يتم تحديد الخدمات املتاحةاملفصل  

توفر   التي  والوكاالت  املساعدة  من  معينة  أشكال  إلى  الناجين  املرتبطة    لهم،وصول  الحماية  عيادة  الخدمات   بالعنف،مثل  وبرنامج 

 وما إلى ذلك.   ،تضاءاالقالقانونية لضحايا العنف عند 

وما إلى ذلك( املستخدمة في اإلعداد الذي يلبي الحد األدنى   الحكومية،و  الحكومية،واملنظمات غير  الوطنية،يجب دمج البرامج الحالية ) -

    .في مركز حماية االسرة التابع لوزارة الداخلية  ي الشكاو  آللية تقديم حالةاال في مسار   من املعايير التشغيلية

املعايير  في ح  - في تلبية  الرئيسية أو فشلها  تتفق الوكاالت/ املنظمات املشاركة على    يجب أن   األساسية،الة عدم توفر بعض الخدمات 

    .املجتمعية املشتركة ي تقديم الشكاو  آللية بروتوكول قياس ي لإلدارة السريرية بأسرع ما يمكن في تطوير

ة يجب تزويد منسق  - ،  سمعلى اإلحالة )اال  لإلشراف  كاملةبوثائق  كجتمعية املشتركة الخاص باالستغالل و االنتها امل ي تقديم الشكاو  آليَّ

 نوع مقدم الرعاية وما إلى ذلك(.  ، املوقع

معهم   - مباشر  اتصال  لديهم  أو  الضحايا  يقابلون  قد  الذين  املمثلين  جميع  على  يكونوا يجب  دراية    أن  التوجيهيةكافية  على   باملبادئ 

 ين على وضعها موضع التنفيذ. قادر ويكونوا 

ا  م 
َ
 : مراعاة االعتبارات التاليةعند إجراء تقييم اإلحالة إلى الخدمات يجب أيًضا أ

 :االستجابة الصحية/ الطبية .4

جمع الحد األدنى من أدلة الطب  ،  الوقاية من املرض ،  يجب أن تشمل الرعاية الصحية ما يلي: فحص اإلصابات وعالجها   أدنى،  كحد   -

 . ورعاية املتابعة والوثائق الطبية الشرعي

 خاص، قد يعاني الضحايا من إصابات مستمرة غير مرئية -
 
 ِضدها.استخدام العنف  إذا تمَّ  ة

 . حتى تكون وسائل منع الحمل أو عالج فيروس نقص املناعة البشرية فعالة ؛ ساعة 72يجب أن يتم العالج الطبي في غضون  -

 :االستجابة النفسية .5

امل - إلى  الصدماتهناك حاجة  والروحي والشفاء من  النفس ي  التعافي  في  للمساعدة  ال،  شورة والدعم  في ذلك   بما 
َّ
بالل وم والذنب  شعور 

   .والعار والخوف التي هي من بين آثار االعتداء

أيض - النفس ي  الدعم  املطلوبة  ا يشمل  الخدمات  إلى  الوصول  في  الناجيات  ملساعدة  والدعوة  الحاالت  ال،  إدارة  إلى  دعم  باإلضافة 

 . واملساعدة في إعادة االندماج االجتماعي

 :استجابة األمن والسالمة  .6

 يمكن معالجة مخ -
َ
حيث يجب تحديد هذه الجهات الفاعلة ،  من وفرق مراقبة األحياء والشرطةاوف األمن والسالمة من قبل أفراد األ

ةوإشراكها في تطوير    املجتمعية املشتركة. ي تقديم الشكاو  آليَّ

ة خدام خدماتهم من قبلاست  إذا ما تمَّ  - ،  حماية للناجين  /ةخطة أمني  العامة أو لسن   للوقاية ةاملشتركاملجتمعية    ي تقديم الشكاو   آليَّ

ةيجب أن يكون لديهم مسؤوليات محددة بوضوح في إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة     ة.املجتمعية املشترك  ي تقديم الشكاو  بآليَّ

  .وفهم أي قيود على أدوارهم،  ية من االستغالل واالعتداء على عملهميجب تدريب أفراد األمن على الحما  -
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الجه - تتلقى  أن   يجب 
َ
األ لالستغالل  ات  واالستجابة  الوقاية  على   

 
تدريبا التوجيهية ،  واالعتداءات  واالنتهاكاتمنية  املبادئ  ذلك  في  بما 

 .وحقوق اإلنسان ومدونات السلوك ذات الصلة

-  
َ
فس الوقت يجب  ولكن في ن،  العديد من ضحايا االستغالل واالنتهاك قد ال يرغبون في التدخل األمني  أنَّ منية  يجب أن تفهم الجهات األ

 
َ
 خذ في االعتبار القضايا األمنية في املجتمع. األ

أفراد - أو  املعلومات حول حالتهم مع وكاالت  في كيفية مشاركة  التحكم  في  الحق  االستغالل واالعتداء  أن    ويجب،  آخرين  ا للناجين من 

الخاصة   املوحدة  التشغيل  إجراءات  تطوير  ةيتضمن  الشكاو   بآليَّ امل  ي تقديم  هذه   مع  شتركةاملجتمعية  مع  التعامل  كيفية  مناقشة 

 .األنواع من القضايا 

 االستجابة القانونية/ القضائية عند االقتضاء  .7

و   الحماية  مسؤولي  تشمل  أن  العدالة  القانونية/  الشؤون  في  الفاعلة  للجهات  مثل يمكن  القانونية  املساعدة  املساعدة/  :  مقدمي 

أو   املساعدين القانونيين أو املحامين واملدعين التقليدية مثل كبار السن  العدالة  في  العامين والقضاة وموظفي املحكمة والجهات الفاعلة 

 قادة املجتمع. 

ةلخاصة  يجب تحديد هذه الجهات الفاعلة وإشراكها عند تطوير إجراءات التشغيل املوحدة ا  ،  املجتمعية املشتركة  ي تقديم الشكاو   بآليَّ

 بحيث يكون جميع األطراف املعنية مع    -ا قانوني  اطلب الضحية مستشار   في حال-ح  مع تلخيص األدوار واملسؤوليات بوضو 
َ
  همية وضوح دور أ

  ؟ماذاكل طرف بشأن من يفعل 

باإلجراءات  وصدق  بوضوح  الضحية  القانونية  الفاعلة  الجهات  القانونية    ستبلغ  الخيارات  لجميع  والسلبيات  واإليجابيات  والقيود 

 :هذا يتضمنو القائمة. 

 .مات حول اإلجراءات األمنية الحالية التي يمكن أن تمنع املزيد من الضرر من قبل الجاني املزعوممعلو  -

الوطني - العدالة  في حلول  أوجه قصور أو مشاكل  الزمنية وأي  اإلجراءات والجداول  العدالة  معلومات حول  آليات  )أي  التقليدية  أو  ة 

 . التي ال تلبي املعايير القانونية الدولية(

 . املتاح في حالة بدء اإلجراءات القانونية الرسمية أو سبل االنتصاف من خالل أنظمة العدالة البديلةالدعم  -

كثير من    - الوطنية فقط  الحاالت،في  الجنائية  العدالة  أنظمة  إلى  الناجية  الضحية/  الضحية موافقتها    ستحال  أعطت    املستنيرة، إذا 

ةمنسقي  يجب على ذلك،ومع    .فهم القوانين الجنائية املحلية فيما يتعلق بموافقة الضحية املجتمعية املشتركة ي تقديم الشكاو  آليَّ

تكون مفضلة   - وقد  الطوارئ  من سياقات  العديد  في  البديلة  أو  التقليدية  املنازعات  تسوية  آليات  لم  ،  لضحيةا  ِعنَد توجد  إذا  وحتى 

. هذه اآلليات هي انعكاس للمعايير االجتماعية والثقافية في  يجب احترام هذا التفضيل،  يحموا حقوق النساء والفتيات حماية كاملة

  ت.جراءات التشغيل القياسية املشتركة بين الوكاال إِ 

على - ة يجب  الشكاو   آليَّ ال  ي تقديم  أنظمة  أعضاء  إشراك  املشتركة  التشغيل  املجتمعية  إجراءات  تطوير  في  بنشاط  التقليدية  عدالة 

 .حقوق اإلنسان ورش العمل التدريبية حول وفي  املوحدة املشتركة بين الوكاالت

  حالة االستغالل واالنتهاك والتحرش في اإِل  معالجة ادعاءات  .8

ة سيقوم منسق   املرتبطة بذات املوضوعي  إرسال جميع الشكاو الخاص باالستغالل واالنتهاك ب املجتمعية املشتركة  ي تقديم الشكاو   آليَّ

حيث يتم توظيف موضوع  ،  دارة املسؤولة عن تلقي شكاوى االستغالل داخل الوكالة/ املنظمةمباشرة من خالل نموذج إحالة الشكوى إلى اإل 

اإلجراءات لتنفيذ مزيد من  اتخاذ  ،  الشكوى  قابلية  تقييم  في ذلك  كاوي بما  الشَّ وت  ِإجراءات  املشتكين  والتحقيق  للناجين/  املالحظات  قديم 

 لسياساتهم الداخلية.  ا وفق

ا  كوى على جميع التفاصيل الواردة في الشكوى األولية بما في ذلك هوية مقدم الشكوى والناجي إذا كان مختلف يشتمل نموذج إحالة الش 

 .عن املشتكي وموضوع الشكوى 
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 : خاصة حول إحاالت الشكوى  ات مالحظ

يكو  - التي  الظروف  مجهول  في  الشكوى  مقدم  فيها  تعمل  الهوية،ن  بها/  يعمل  التي  والوكالة  الشكوى  موضوع   م  ولكن 
 
سيستمر   عروفا

 .لسياسة وإجراءات التحقيق الخاصة بها  ا إرسال االدعاء إلى تلك الوكالة للمتابعة وفق

 .االدعاء إلى تلك الوكالة للمتابعةفسيتم إرسال  معروفة، ولكن مقدم الشكوى والوكالة معروف،في حالة أن موضوع الشكوى غير  -

 فيجب على أعضاء،  أو وكالة التوظيف الخاصة به املنظمة التي يعمل بها  ويةولكن لم يتم معرفة ه  ا،معروفإذا كان مقدم الشكوى   -

ة أو   لخاص باالستغاللاملجتمعية املشتركة ا  ي الشكاو   آللية تقديم يقرروا ما إذا كان منسق  أن ة املشتركاملجتمعية    ي تقديم الشكاو   آليَّ

التفاصيل من  مزيد  على  الحصول  أجل  من  الناجي  بمقابلة  يقوم  قد  االدعاء  غيره  كأولوية ،  حول  الناجي  مصلحة  على  الحفاظ  مع 

 .لألدلة والتغيير املحتملوالحاجة لتقليل املقابالت من أجل تجنب إعادة التمثيل 

هوية - وال  الشكوى  مقدم  يكن  لم  ا املنظمة إذا  وكالة  معروفةأو  بها  به/  الخاصة  أعضاء  ، لتوظيف  على  ة فيجب    ي الشكاو   تقديم  آليَّ

  .ال لالستعالم مع أفراد املجتمع حول "شائعات" االستغاللاتخاذ قرار بشأن إجراء آمن وفعَّ  ركة املجتمعية املشت

 إدارة البيانات:  .9

ُه  ية والوطنيةيجب بذل الجهود لتوحيد تقارير البيانات لتمكين مقارنات البيانات اإلقليم - نَّ
َ
 أ

ُ
ليس   بدون بيانات متسقة وشاملة، حيث

صورة   رسم  ببساطة  املمكن  للمشكلةمن  التدخالت  ،  كاملة  من  املختلفة  األنواع  تأثير  قياس  خالله  من  يمكن  أساس  خط  وإنشاء 

املثيرة للقلق بشكل فعال،  ملعالجة املشكلة  باإلمكان تسقة وشاملة لن يكون  في حال عدم وجود بيانات م  ألنه؛  وال تحديد االتجاهات 

 .رسم صورة كاملة للمشكلة

الحوادث مع - بيانات  الشؤون    يجب مشاركة  ة،منسقي  الوكاالت  اإِلنسانيَّ في  التحقيق  للجنة  ،  ووحدات  التابعة  الصلة  ذات  والهيئات 

واالنتهاك االستغالل  من  الحماية  على  تركز  التي  الوكاالت  بين  املشتركة  يتم  ،  الدائمة  الخاص   طالعهمابحيث  التقييم  اتجاهات  على 

   .باالستغالل الحالي

بحيث  عن الحادث بشكل متسق من قبل جميع الذين يستخدمون النموذج حتى يتم توحيد التقارير.    نموذج اإلبالغ  ملئيجب أن يتم   -

االستمارات وكيفية   ملئة  تدريب األشخاص املكلفين بجمع املعلومات من املشتكين بشكل مناسب على كيفي  -على وجه الوجوب-  يتم

ا للمبادئ التوجيهية.   التصرف وفق 

 .جميع الحقول بنفس الطريقة من قبل جميع الذين يكملون ذلك ملئمان يجب توفير تدريب منتظم لض -

  التوثيقضرورة   -
ُ
أنه من األكثر فاعلية قصر هذه الوثائق على عدد قليل فقط من امل، حيث نظمات تجد العديد من املواقع امليدانية 

 لتبسيط التدريب وتعظيم التقارير املوحدة.؛ املحددة

 اهات: تتبع البيانات وتحليل االتج .10

تعمل وتتكيف بشكل صحيح مع السياق ي  لتقييم ما إذا كانت آلية الشكاو ا؛  أساسي  ايعد الرصد املنهجي وتقييم إجراءات الشكاوى أمر  -

 .املحلي

)أي    - املجتمعات  مع  املشاورات  من  تأتي  أن  الرضا يجب  واملمارسات،  استطالعات  املعرفة  .. استطالعات  اإلحصائي ،  والتحليل  إلخ( 

ةاخل  د  ي للشكاو  الشكاو   آليَّ املشتركة    ي تقديم  املستفادةاملجتمعية  الدروس  الرصد  ،  الستخالص  بيانات  على  تحسينات  وإلدخال 

 والتقييم. 

مما يسهل بدوره الوعي بالوضع العام لألمن والحماية في كل ي  و يسمح وجود منصة تقارير مشتركة في مكانها بمراجعة اتجاهات الشكا  -

فعالية ،  )يجب أن تتضمن البيانات املراقبة معلومات إحصائية يمكن استخدامها للقياس  لذلكا  امج وفقموقع ويسمح بتعديل البرن

اإلبالغ،  اآللية تكرار  املثال  سبيل  للضحايا ،  على  املقدمة  استطالعات  ،  واملساعدة  االستغالل  ،  الرضا ونتائج  من  الحماية  وأنشطة 

   (.واالنتهاك
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ا - البيانات  املوقع يجب فصل جميع  بالشكاو في  ذات    ي ملتعلقة  األخرى  العمرية ونوع الشكوى والعوامل  الواردة حسب الجنس والفئة 

 الصلة من أجل التحليل املفيد واالستجابة املستهدفة.

و   - معايير  على  املشاركة  الوكاالت  تتفق  أن  عن  يجب  املناسب  الوقت  وفي  املصدر  مجهولة  معلومات  عن  لإلبالغ  وإجراءات  أساليب 

 غالل واالنتهاك الجنسيين.حوادث االست

ا ألن نماذج اإلبالغ عن الحوادث تحتوي على معلومات سرية وحساسة   - إلى مشاركة املعلومات بين الوكاالت    للغاية،نظر  فإن الحاجة 

 .سياسات حماية البيانات الداخلية للوكاالت وحقوق الناجين في السرية وإخفاء الهوية ومراجعتها يجب أن تكون متوازنة مع

ةالتي تواجه  التحديات .3.9  املجتمعية و املنظمات غير الحكومية  ي تقديم الشكاو  آلي 

مات املجتمعّية امل -
ّ
مات غير الحكومّية واملنظ

ّ
شاركة في التنفيذ املبدئي ألنشطة يجب االستمرار في جهود االتصال حّتى وإن تجّنبت املنظ

نَّ املجتمعية.  إذ    ي آلّية تقديم الشكاو 
َ
ما   أ

ّ
ت املحلية ستتشجع على املشاركة حين ُتظهر اآللية التزامها وقدرتها الفاعلة على العمل املنظ

 بالنيابة عن املجتمع املحلي.  

في   - املجتمعّية  مات 
ّ
واملنظ الحكومّية  غير  مات 

ّ
املنظ تشارك  ةاآلعندما  التعبئة ليَّ على ضمان  باملواظبة  اآللّية  قيادة  تستمر  أن  يجب   ،

ا  لاالتصا من خالل  لجميع أصحاب املصلحة   لضمان مشاركة أعضاؤها في اآللّية.؛ املنتظم مع املنظمات األصغر حجم 

األصغر حجم - املحلّية  مات 
ّ
املجتمعية واملنظ الهياكل  تختار  الشكاو ا  قد  تقديم  آلية  في  املشاركة  املجتمعية ألسباب  عّدة، على    ي عدم 

م  :رأسها 
ّ
مات غير الحكومية واملنظ

ّ
ة التمويل للمنظ

ّ
مات األصغر حجم،  ات املجتمعّيةقل

ّ
بأّن لديها ما يكفي من املوارد    ا وقد تشعر املنظ

 .البشرية لتسخيرها للعمل مع اآللّية

معّية وقادة املجتمعات حتى تصبح قضايا االستغالل واالنتهاك املجت  ي يجب التشجيع على حوار  محترم ومفتوح بين آلّية تقديم الشكاو  -

ع
ُ
 .طى األولوّية عوض أن ُتقمع. ويجب إشراك قادة املجتمعات في النقاش لوضع استراتيجيات توعية مالئمةقابلة للمناقشة وحّتى ت

تُ  - وا قد  االستغالل  قضايا  اعتبار  إلى  السكان  من  الكثير  ومواقف  الثقافية  التأثيرات  مناقشتها فض ي  يمكن  ال  محرمات  وفي  ،  النتهاك 

  .منع مناقشة قضايا االنتهاك ِإدانة قد يعمل قادة املجتمعات على الكثير من الحاالت

وفي الظروف التي ال تشارك فيها ،  مع مراعاة الهياكل املجتمعّية التقليدّية، يجب تشجيع املرأة على إبداء الرأي في الحوارات املجتمعّية -

ا املرأة الشكاو في  تقديم  آلّية  تسعى  أن  يجب  املجتمعّية،  مدخال   ي لقيادة  على  الحصول  إلى  في  املجتمعّية  وإشراكهّن  النساء  من  ت 

 .تصميم اآللّية وتشغيلها

وقد    ،املرأة في موقع صنع القرار هناك قلٌق سائد إزاء عدم األخذ برأي املرأة في الهياكل املجتمعّية التقليدية، وال سّيما عندما ال تكون  -

 .ينشأ عن ذلك نقٌص في الدعوة إلى احترام حقوق املرأة وقضاياها 

ي - السرّية،  الشكاو لضمان  تقديم  آلية  في  املحلّية  الهياكل  مشاركة  تأتي  أن  شراكة     ي جب  أّي  شأن  شأنها  تعاقدّية،  عالقة  شكل  على 

يون على اتفاقات سرّية وأن يتم   أخرى. ويجب
ّ
ع األعضاء املحل

ّ
التي يقدمها  ع  اطالعهمأن يوق لى مخاطر تقاسم املعلومات الحّساسة 

ا كما   . ون في املجال اإلنساني هذه املخاطريعي العامل  مقّدم الشكوى، تمام 

البيانات - حماية  شأن  في  مة 
َ
ُمحك وسياسات  الصياغة  جّيدة  سلوك  قواعد  مدونات  وجود  عدم  يؤدي  مات    ِإلىبالنسبة   قد 

ّ
املنظ

إلى املجتمع  وقيادات  الشكوى   املجتمعّية  مقّدم  قّدمها  التي  الحّساسة  املعلومات  سرّية  االنتها ،  انتهاك  هذه  عّرض 
ُ
ت سالمة  وقد  كات 

د شعورا بالخوف من العواقب واالنتقام في نفوسهم، وينال من نزاهة اآللّية ي الناجين ومقّدمي الشكاو 
ّ
 .إلى الخطر، ما يول
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 مج و املشاريع  ا نتهاك في البر تفعيل الشكاوي عبر دمج الحماية من االستغالل واال  .3.10

مسؤولية    هي  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  اإلنسانيةالحماية  الفاعلة  الجهات  لجميع  الجهات   جماعية  تعمل  أن  املتوقع  ومن 

حدوثها.   عند  الحوادث  ومعالجة  ذلك  منع  على  القطاعات  جميع  في  واالنت  لذلكالفاعلة  االستغالل  من  الحماية  تنعكس  أن  هاك يجب 

ذلك تجعل  بطريقة  إلى   الجنسيين  باإلضافة  االستغال  ذلك،واضح.  من  الحماية  توضيح  كجزء  يجب  الجنسيين  واالنتهاك  يتجزأ    ل  من  ال 

 حيث يجب أن تتضمن جميع البرامج واملشاريع إجراءات ملنع االستغالل واالعتداء الجنسيين واالستجابة لهما. . الجيدة" ة"البرمج

 والبرامجع املشاريع  ايير الدنيا العاملية بوضوح الحاجة إلى إدراج الحماية من االستغالل واالنتهاك في جميد املعحّدِ كما تُ  
 
يكون كل    . عادة

 برنامج 
َ
ا للسياق. لذلك من املهم أن يتم دمج قضايا الحماية من االستغالل ، خرو مشروع مختلف عن اآل أ وستختلف اإلجراءات املطلوبة وفق 

ا  واالنتهاك الجن ا أولي  املوضوعة    ي وآلية الشكاو   اإلحاالت،ورسم خرائط    للمخاطر،سيين في البرمجة منذ البداية، ويجب أن يشمل ذلك تقييم 

من أجل املساعدة  ؛  ويجب قياس أنشطة ونتائج الحماية من االستغالل واالنتهاك وإدماجها في تقارير املشروع  ،ملخاوف االستغالل و التحرش

ومشاركة  ،  عتداء الجنسيينكما يوص ى باتباع نهج مشترك للحماية من االستغالل واال ،  ملشاريع والخدمات آمنة وشاملةفي ضمان أن تكون ا

 (. PGI( والحماية والنوع االجتماعي واإلدماج )CEAاملجتمع واملساءلة )

 

 والخدماتفي املشاريع  واالنتهاكجراءات دمج الحماية من االستغالل إِ  .3.11

 د األدنى من اإلجراءات التالية في جميع املشاريع والخدمات: يجب تضمين الح 

 : آلية الشكاوي  .1

آلية    التعليقات والشكاو دمج  الحد    ي لالستماع والتعامل مع  في تصميم املشروع يجب تضمين  نعمل معها  التي  الواردة من املجتمعات 

باالعتداء واال  املتعلقة  املخاوف  أن يشمل ذلك  األموال واالحتيال والفساد، األدنى من اإلجراءات يجب  ستغالل واالعتداء وسوء استخدام 

 ويجب تدريب املوظفين واملتطوعين على كيفية إدارته.  ،  فراد املجتمع من جميع األجناس واألعمار والقدراتكما يجب تصميمه بمشاركة أ

 اإلحاالت:  .2

ا لرسم خرائط ملسارات اإلحالة -
 
في ذلك،  يجب وضع خطط التي تحول دون  ،  جودة الخدمات:  بما  تصور املجتمع للخدمات والحواجز 

 الوصول إليها. 

، حماية الطفل:  يجب أن تشمل الخدمات. و رون عن مخاوفهملموظفين واملتطوعين وأفراد املجتمع الذين يعبِّ نشر مسارات اإلحالة ل  -

 أدنى.  كحد  ، املشورة والخدمات القانونية تقديم، االتجار باألشخاص، الرعاية الصحية )بما في ذلك خدمة رعاية الصحة اإلنجابية(

 تبادل املعلومات:   .3

    ملجتمعات،اتقديم خطط لضمان حصول   -
 
،وال سيما األكثر ضعفا

 
في الوقت املناسب   على  وتهميشا معلومات دقيقة وثنائية االتجاه 

إليها    وباإلمكان ذلك،  بسهولةالوصول  يشمل  أن  يجب  الحصر  لذا  ال  املثال  سبيل  هويتنا معلوم:  على  عن  األساسية،  ات  ،  مبادئنا 

 .وبدون التعرض لالستغالل أو األذى(ا ق في تلقي املساعدة اإلنسانية مجانوالح، الحقوق )بما في ذلك الحق في املعاملة باحترام

 : نظرة عامة على البرنامج األنشطة وتفاصيل االتصال وكيفية اإلبالغ عن مشكلة .4

االقتضاء  أيض  عند  تتضمن  أن  للحياةمعا  يجب  منقذة  الجوية:  مثل،  لومات  تعتمد ،  التنبؤات  أن  يجب  بالصحة.  املتعلقة  الرسائل 

 ال سيما الفئات الضعيفة أو املهمشة.    املجتمع،نوات االتصال على ما يفضله أفراد ق

 الشمول:   .5
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والخلفيات.    والقدرات  واألعمار  األجناس  جميع  من  لألشخاص  البرنامج  إتاحة  لضمان  خطط   تقديم 
ُ
هذه    بحيث تسترشد  أن  يجب 

م التركيز  ومناقشات مجموعات  املصنفة  البيانات  وتحليل  بجمع  الضعيفة.  الخطط  الفئات  ا  ع  مَّ
َ
)على سبيل  أ ا  ممكن  ذلك  يكون  ال  عندما 

قديرات  يم التَّ يمكن تقد  ،املثال في املراحل املبكرة لحالة طوارئ سريعة الظهور أو في املناطق ذات الوصول املحدود إلى السكان املتضررين(

أو من خالل املسوحات الصغيرة أو مقابالت   من قبل املنظمات األخرى جمعها    ي تمَّ باستخدام اإلحصاءات الوطنية والدولية أو البيانات التَّ 

 املخبرين الرئيسية مع األشخاص الذين يعملون مع األشخاص الضعفاء من جميع األجناس واألعمار والقدرات في املجتمع.  

ا في البرنامج تصميم .6
ً
 خاطر: امل وخطة الدعم لضمان اتخاذ إجراءات إضافية إلدراج الفئات األكثر ضعف

في ذلك مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين    والقدرات،يجب القيام بتحليل مخاطر الحماية    املشروع، عند التخطيط ألنشطة   بما 

 :ات التخفيف في جميع مراحل التدخل. وهذا يشملوضمان تكامل إجراء اإلنساني،من قبل العاملين في املجال 

ا  الحفاظ على املعلومات آمنة وسرية )عند  - ا ونقلها خارجي   . ( معالجتها وإعادة توجيهها داخلي 

 . مساحات آمنة ألنشطة البرنامج -

 . فرق متوازنة بين الجنسين -

ا( أو شخص بالغ ضعيف.  18ل )أقل من للتأكد من أن املوظفين واملتطوعين ليسوا بمفردهم مع طف؛ اإلشراف/ الفحوصات -  عام 

 :  املؤشرات   .7

 وذِلَك من ِخالل:

د -
ُ
أك  . ن املجتمع يعمل كمصدر رئيس ي للمعلوماتمن أ التَّ

جتمع   -
ُ
  وكيف تم تقديمه،  بما في ذلك مستويات الرضا وإمكانية الوصول إلى البرنامج،  في التقييم  ةنشط  ةمشارك  حيثما أمكنُيشاِرك امل

 .أعضاء املجتمع شعرت جميع األجناس واألعمار والقدرات باألمان والقدرة على املشاركة: لعلى سبيل املثا 

مدى ومستوى العمل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك في أي مشروع على سياقه املحدد وجدوله الزمني وتمويله  البرنامج  يعتمد   -

 وقدرة الجمعية الوطنية. 

ن الحركة  عندما تعمل أجزاء أخرى م  -أدنى  كحد  -  ملشاريع إلى الوصول إلى األهداف املذكورة أعالهيجب أن تهدف جميع اك كله  ذلومع  

  ينبغي بذل الجهود لتنسيق دعم الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ومواءمة النهج  و/ أو شركاء خارجيون مع الجمعية الوطنية

 قدر اإلمكان. 

 : القيادة واملقر والفرق امليدانية تفعيل اإلجراءات العملية لتوجيه  .8

  .الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج ، و من االستغالل واالنتهاك الحماية، و ساءلةمشاركة املجتمع وامل تدريب املوظفين واملتطوعين على  -

 إشراك أعضاء املجتمع من جميع األجناس واألعمار والقدرات في تصميم النظام وتقييم مستوى رضاهم عنه.  -

املالحظات    يتم - االستغالل  ،ي والشكاو جمع  مخاوف  ذلك  في  ال  بما  على  بناء   املجتمع  أعضاء  املفضلةمن  وتتبع ،  قنوات  توثيق  ويتم 

 . االستجابة والنتائج ملخاوف االستغالل

ا ما يتعيَّ  -  افسة.  ن على فرق العمليات والفرق امليدانية النظر في العديد من املوضوعات والقضايا واألولويات املتنغالب 

ا" كما أنه أدنى للمساعدة ف ا أساسيَّ  ايمكن اعتبار الحماية من االستغالل واالنتهاك معيار  - ي ضمان أن البرامج والخدمات "ال تسبب ضرر 

 بما في ذلك الحكومات واألمم املتحدة. املانحين،من املعيار اإلنساني األساس ي للجودة واملساءلة ومتطلب للعديد من  جزء  

نَّ مخاطر االستغالل واالنتهاك إجراء تقييم -
َ
 ا. مهما تقييم مخاطر االستغالل يعد أمر ، أل
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 ( 1) ُملحق

 ــــي حــــلين فــــع العامِ ــــوك لجميــــد السلـــة قواعِ ـــمدون
 
 وارئ ــــاالت الط

 

الس  تمَّ  قواعد  مدونة  وإعادتطوير  للطوارئ  االستجابة  أنشطة  في  املشاركة  األخرى  الفاعلة  والجهات  للوكاالت  هذه  بعد    ةلوك  اإلعمار 

طوارئ.   حالة  املتضررين  ويترتبحدوث  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  رعاية  واجب  الجهات  هذه  وضمان    على  األعمار  جميع  من 

العا  جميع  على  يجب  كما  واحترام.  بكرامة  منمعاملتهم  األدنى  الحد  مراعاة  من  التأكد  عمَّ   ملين  النظر  بغض  السلوك  كان  معايير  إذا  ا 

 .في الخدمة أو خارجها الشخص 

احترام   يجب  واإلهمال،  والعاطفية  والجسدية  الجنسية  اإلساءة  ذلك  في  بما  اإلساءة،  أشكال  الجنس ي وجميع  االستغالل  منع  أجل  من 

 (:ك في املساعدة اإلنسانية أو يشارك في أنشطة إعادة اإلعمارشارِ خص يُ من جانب أي ش)األساسية التالية  املبادئ

 متساو  للنساء والفتيات  ل  لعاملين ضمان تقديم املساعدة بطريقة آمنة ومحترمة وبكرامة ويمكن الوصول إليها بشكيجب على جميع ا -

 .والفتيان والرجال من مختلف األعمار والقدرات

الجنس ي وجمي - االستغالل  اإلنسانية سوء سلوك جسيعتبر  املساعدة  يقدمون  الذين  العاملين  املعاملة من جانب  أشكال سوء  يم، ع 

 .ثم فهي أسباب كافية إلنهاء الخدمة ومن

 يحظر تبادل األموال أو التوظيف أو السلع أو الخدمات أو الوعود الكاذبة مقابل الجنس، بما في ذلك الخدمات الجنسية أو غيرها من -

السلوك   يشمأشكال  ثالثة.  ألطراف  الخدمات  هذه  شراء  أو  املحسوبية،  ذلك  في  بما  االستغاللي،  أو  املساعدة املهين  تبادل  ذلك  ل 

 .للمستفيدين املستحقة

بشدةتُ  - والرجال  واألوالد  والفتيات  املتأثرين  والنساء  اإلنساني  املجال  في  العاملين  بين  الجنسية  العالقات  إلى    ؛منع  تستند  ألنها 

. مثل هذه العالقات تقوض مصداقية ونزاهة عمل املساعدات اإلا ديناميكيات
 
 .نسانيةلسلطة غير املتكافئة أصال

 في حالة قيام عامل بتطوير شكوك أو اشتباه يتعلق باالنتهاك واالستغالل الجنسيين أو أشكال أخرى من سوء املعاملة من جانب عامل -

 .ها اإلبالغ عن هذه املخاوف من خالل آليات اإلبالغ القائمة املعمول بها في نفس الوكالة أم ال، يجب عليه أو علي زميل سواء  

 . عاملين الذين يقدمون املساعدة اإلنسانية إيجاد بيئة تمنع االستغالل الجنس ي وجميع أشكال اإلساءة والحفاظ عليها يتعين على ال -

على  مسؤولية خاصة لدعم وتطوير األنظمة التي تحافظيتحمل املدراء على جميع املستويات  التشجيع على تنفيذ مدونة السلوك هذه -

 . هذه البيئة

 (  2) ُملحق

م ـــروتوكب
ُ
تـــول األ

ُ
ة بشـــم امل ن تقديـــ ِحد 

َ
ساع ـــأ

ُ
 اك ــــالل وااِلنِتهــــا ااِلسِتغـــ لضحايدة ــــم امل

 

األ يُ  البروتوكول مجموعة مشتركة من القواعد واملعايير على أساس  النَّ ؛  طر القائمةحدد  هج املنسق على نطاق املنظومة لتقديم  لتعزيز 

ج مع الجهود التي تبذلها األمم املتحدة  ههذا الن  ويتماش ىيعطي األولوية لحقوق ولكرامة ضحايا االستغالل واالنتهاك.  املساعدة والدعم، وبما  

 .النوع االجتماعيبها في التصدي للعنف القائم على  املعمول  دةالجيِّ ملنع االستغالل واالنتهاك والتصدي لهما مع اعتبار املمارسات 

 :ى الرابط التاليملزيد من االطالع انقر عل

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-

and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf
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 ( 3ُملحق )

 د ــجدي ج  ــنهين: ــاك الجنســالل واالنتهــن االستغــة مــللحماي ةــر الخاص  ــالتدابي

 

على نطـاق املنظومـة ككـل إزاء منـع االسـتغالل    ر استراتيجية األمين العام الرامية إلى تحسين النهج الذي تتبعه املنظمةيعرض هذا التقري

 واالنتـهاك والتصـدي لهمـا.  

 الت عمل رئيسية هي:  مجا  أربعستراتيجية على اال  وتركـز

 . مراعاة الضـحايا  .1

 . ن العقاباإلفـالت مـ إنهاء .2

 .ـدني والشـركاء الخـارجيينامل  املجتمعإشـراك  .3

 . مجالي التثقيف والشفافية  تحسـين االتصـاالت االسـتراتيجية في .4

 :ملزيد من االطالع انقر على الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/0Bx3tr-XG3qnSN1hZcnBxd0R2Sm8/view 

https://undocs.org/ar/A/71/818 

 

 ( 4ُملحق )

 ـملنظوم  والتـات والبروتوكـالسياس
ُ
   اكـواالنتهالل ـة باالستغـدة املتعلقـتِح م املـم ة األ

 . نشرات األمين العام .1

 . قواعد السلوك .2

 .وكوالتالبروت .3

 . السياسات: املنظمات اإلقليمية والدولية .4

 :ملزيد من االطالع انقر على الرابط التالي

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/policies 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bx3tr-XG3qnSN1hZcnBxd0R2Sm8/view
https://undocs.org/ar/A/71/818
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/policies
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 (  5) ُملحق

 الل ـــــن االستغـــــالغ عـــدات اإلبـــ ق/ وحــــحقيدات الت  ــــ وح

 

واُصل   / الجهة  اسم الوكالة املختص قنوات الت 

ركز حماية االسرة في وزارة  م املدير العام  

 الداخلية

مين العام  ِيدي الُعنوان البر  شيمين دي باليكسيرت  جِنيف سويسرا 
َ
 CARE األ

ة  ولي  مة ِكير الدُّ
 
 البرِيد اإِللكتروني  cisecretariat@careinternational.org ُمنظ

Ethics-Office@fao.org  ات  البرِيد اإِللكتروني خالقيَّ
َ
 FAO مكتب األ

غِذية 
َ
 الهاِتف + 39 06 57054151: 1/2 منظمة األ

seafocalpoint@InternationalMedicalCorps.org 

ps.orgseareport@InternationalMedicalCor 

 فريق قضية االستغالل  البرِيد اإِللكتروني 

 الجنس ي  وااِلنِتهاك 

IMC 

ة الهيئة ال ولي  ة الدُّ بي  ِ
ّ
 ط

 الهاِتف +1(  310)  826 - 7800

 الفاكس +1(  310)  453 - 3914

ECO@iom.int  مكتب األخالق والسلوك البرِيد اإِللكتروني IOM 

ة  ولي   منظمة الُهجرة الدُّ

ty@rescue.orgintegri اِخن   الخط السَّ
َ
 IRC خالقيات والشكاوى وحدة األ

ة  ولي   املوِقع اإِللكتروني www.ethicspoint.com لجنة اإِلنقاذ الدُّ

 الهاِتف + 1 (866) 654 - 6461

8177 - 352 (503) 1 + 

اِخن   8001212 الخط السَّ

 ِ
ّ
 ي املحل

oios.un.org كتب  الخط الساخن مل املوِقع اإِللكتروني

ة اِخليَّ قابة الدَّ  خدمات الرَّ

OCHA 

 مكتب تنسيق  

ة الشؤ   ون اإِلنساني 
os@un.orginvestigationsoi  البرِيد اإِللكتروني 

phicks@ohchr.org  قسم املشاركة املوضوعية،  البرِيد اإِللكتروني 

 اإلجراءات الخاصة والحق في 

 التنمية 

 

OHCHR 

 
ُ
ة األ ة  مفوضي  تِحد 

ُ
مم امل

 لحقوق اإِلنسان 

investigationsoios@un.org 

 الهاِتف +  41 22 917 1234

hotline@undp.org  مكتب التدقيق  البرِيد اإِللكتروني 

 والتحقيقات 

UNDP 

 
ُ
ة  برنامج األ تِحد 

ُ
اِخن + 1 770 - 776 - 5678مم امل  الخط السَّ

mailto:seafocalpoint@InternationalMedicalCorps.org
mailto:seareport@InternationalMedicalCorps.org
mailto:ECO@iom.int
mailto:integrity@rescue.org
http://www.ethicspoint.com/
https://oios.un.org/page?slug=reporting-wrongdoing
mailto:investigationsoios@un.org
mailto:phicks@ohchr.org
https://www.ohchr.org/AR/ABOUTUS/Pages/whoweare.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ABOUTUS/Pages/whoweare.aspx
mailto:investigationsoios@un.org
mailto:hotline@undp.org
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 اإِلنماِئي  + 1 877 - 557 - 8685

 الفاكس + 1 770 409 5008

 مكتب التدقيق والتحقيقات ( التحقيقات)نائب املدير 

 NY 10017ند ستريت، نيويورك ، 42إيست  220

 الواليات املتحدة 

 الُعنوان

investighotline@unfpa.org  مكتب التدقيق وخدمات  البرِيد اإِللكتروني 

 التحقيق 

UNFPA 

ة   تِحد 
ُ
مم امل

ُ
ُصندوق األ

ان
 
ك  للسُّ

 الهاِتف +1(  212)  297 5200

 NY 10158ثرد أفينيو، الطابق الخامس، نيويورك، ،

ة الواليات  تِحد 
ُ
 األمريكية  امل

 نوانالعُ 

inspector@unhcr.org  املفتش العام للمفوضية البرِيد اإِللكتروني UNHCR 

مِم  
ُ
ة لأل اِمي  ة الس  فوضي 

ُ
امل

ة لشؤون الالِجِئين  تِحد 
ُ
 امل

www.unhcr.org املوِقع اإِللكتروني 

اِخن + 41 22 739 8844  الخط السَّ

 الفاكس + 41 22 739 7380

 الُعنوان جنيف 1202رو دو مونتبريالنت،  94

integrity1@unicef.org  التدقيق الداخلي مكتب البرِيد اإِللكتروني 

 والتحقيقات 

UNICEF 

 اليونيسيف 

hotline@wfp.org  مكتب املفتش العام  البرِيد اإِللكتروني WFP 

ة العامِلي  غِذي 
َ
اِخن + 39 06 6513 3663 برنامج األ  الخط السَّ

 الفاكس + 39 06 6513 2063

ethicsoffice@who.int  مكتب األخالقيات  البرِيد اإِللكتروني WHO 

ة  حة العاملي  مة الّصِ
 
 ترونياملوِقع اإِللك www.who.int ُمنظ

worldvision.ethicspoint.com الخط الساخن للنزاهة  املوِقع اإِللكتروني WVI 

ة  ة العاملي  مة الرؤي 
 
 ُمنظ

 
 : على الوكاالت  بين املشتركة  الدائمة  اللجنة موقع زيارة يرجى االتصال، معلومات أحدث على للحصول 

interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including probotection-sexual-exploitation- 

and-abuse الجنس ي  واالنتهاك الجنس ي االستغالل عن االبالغ وحدات  - االتصال قائمة" ربعم على وانقر 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:investighotline@unfpa.org
mailto:inspector@unhcr.org
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html
http://www.unhcr.org/
mailto:integrity1@unicef.org
mailto:hotline@wfp.org
mailto:ethicsoffice@who.int
http://www.who.int/
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 ( 6) ُملحق

 وادث ـــــر الحـــــارة تقريــــــ وذج استمـــــنم

 

 (       )  : رقم امللف 

 لومات شخصية مع

 مهم: 

، مع التركيز على    يوينبغ ،  جمع املعلومات في فترة التقرير هي عنصر حاسم في هذه العملية
ً
 ودقيقا

ً
أن يكون التقرير موضوعيا

 .واملعلومات ذات الصلة التي سوف تساعد عندما يحين وقت التصرف الحقائق

 

 ئلة التي تقود إلى فهم واضح ملا يقوله الطفل وضمان أمن ورفاهيةعندما يكشف طفل عن سوء معاملة أو اعتداء، تأكد من طرح األس •

 .ثر من ذلكال تبحث عن أك، الطفل

 .إبالغ الشخص أن جميع املعلومات الواردة في الشكوى سوف تبقى سرية  •

 لصاحب الشكوى واالستماع إلى ما يود قوله •
 
 .كن متقبال

 .  ل بشكل واضح ما قاله صاحب الشكوى بكلماته الخاصةسّجِ  •

 للتحقق مع صاحب الشكوى من كونك قد فهمت كل ش يء •
 
 قبل الِكتابة.  خذ وقتا

أو   اسمح لصاحب • يعنيه  ما  كتبته هو  أن ما  للتأكد من  النص  اقرأ  األميين،  الشكوى من  كان صاحب  إذا  كتبته.  بقراءة ما  الشكوى 

 .تعنيه 

 .كذلك، قم بتصحيح النص معهمإذا لم يكن األمر ، هو مكتوب عما اسأل الشخص إذا كان أو كانت راضية  •

 

 : معلومات من مقدم الشكوى 

الكامل:   العائلة  اسم 

......... .............................................. 

الكامل:   االسم 

 ................................................................. 

 الهاتف:  م             /       /                     الشكوى:  تاريخ تقديم 

املخيم:   اسم 

.............................................. ...................... 

آخر:  

 ................................................................................ 

 ................. العنوان: ......................................................... 

 ..................... املخيم: .......................................................

 املجتمع: .......................................................................... 

كوى 
 
الش فئة   *2  :  5              6                  :آخر

............................................................................................... ...... 

 
 فئة الشكوى:    2

ة أسابيع  4من  :وقت املعالجة(، أو امرأة رجل) الكبار : شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد السلوك اإلنساني" واالستغالل الجنس ي أو االنتهاك ضد 5الفئة   . أشهر  3ملدَّ

ة  4من  وقت املعالجة(، سنة 18الصبي أو الفتاة تحت سن )لوك اإلنساني" واالستغالل الجنس ي أو االنتهاك على األطفال : شكاوى انتهاكات "مدونة قواعد الس6الفئة   أشهر.  3أسابيع ملدَّ
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 ( 7ُملحق )

 اوي  ـــــارة الشكـــــ وذج استمـــــنم

كوى:
 
 الش

كوى 
 
الش ِعبارات صاِحب  قد  ِاستخِدم  كثيرٍة على  ٍة  هام  معلوماٍت  على  للُحصول  سِئلة؛ 

َ
األ واطرح  حرفٍي،  دنى  بشكٍل 

َ
أ وكحٍد  اإِلمكان.  ر 

يَن و 
َ
 وأ

َ
كوى ِإلى ماذا وكيف

 
م الش ن ُيشير ُمقّدِ

َ
كوى.  متىينبغي أ

 
ت الش  تم 

تاِريخ وقوع الحاِدثة )متى؟(:  

............................................................................................................................. ............................................................. .....

.. ............................................................................................................................................................................ .................

........................................................................................................................................................................................ .......

 ...... 

ة )َمْن؟(:   حي  ااِلسم الكاِمل للض 

.............................................................................................................................................................................................. .

................................................................................ ...............................................................................................................

 ............... 

سن املجني عليه:  

............................... ................................................................................. ...............................................................................

 ............ 

ين؟:  
َ
أ

............................................................................................................................................................ ...................................

......................................................................................................................................................................................... ......

....................................................................................................................................... ........................................................

 ......................... .................. 

كيف؟:  

..................................................................................................................................................... ..........................................

 ............................ ............................................................................................................................ .......................................

 .................................................................................................................................... ............................................ ...............

 ....... 

ماذا؟:  

 ............................................................................................................................................................................... ................

............................................................. ............................................................................................................................. .....
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 ........................................................................................... ....................................................................................................

 ...................... 

هم:  ت 
ُ
ت   معلُومات حول امل

ُ
 هم( )الر جاء تشفير ِاسم امل

هم:   ت 
ُ
ِاسم امل

 ........................................................................................................................................................................................ ....... 

هم:   ت 
ُ
وظيفة امل

................................................................................... ............................................................................................................ 

هم:   ت 
ُ
ي يعمُل بها امل مة الت 

 
نظ

ُ
امل

......................................................................................... ................................................................................................ 

ة:   حي  عالقة بالض 

.......................................................... ................................................................................. .................................................... 

هم )ِإذا كانت معروفة(:   ة للُمت  اإِلقامة الحالي 

............................................................................................................................................. .................... ..............................

................................................................................................................................................................................. ..............

 ................................................................................................................... ..................................................... 

الِجنس:  

............................................................................................................................................... ................................................ 

هم:   الوصف الجسدي للُمت 

............................................................................................................................................................................................ ...

 .................................................................................................................................................................................. .............

 ............................ ...................................................................................................................................................... .............

.................................................... ................................................................................. ..........................................................

 ........................... 
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 ( 8ُملحق )

 د ــــ التحدي هــــوج  ى ــــعل اكــــواالنته الل ـــــباالستغ ةــــاملتعلق ي او ــــ وذج للشكــــنم

تاحة؟    
ُ
ة امل بي  ِ

ّ
ة الط ة على الّرِعاي 

حي   ال  نعم     هل تم  ِإبالغ الض 

بي بعد الحاِدث؟    ِ
ّ
ة وراء الِعالج الط حي   ال  نعم    ِإذا كان الجواب بـــ)نعم(، هل سعت الض 

ة ا حة العاملي  مة الّصِ
 
مت ُمنظ عالجة ِإذا كان الجواب بـــ)نعم(، هل قد 

ُ
؟  مل

 ..................................................................................................................... ..........................................................................

 ............................ ................................................................................. ...................... 

كوى على الّرِعاية 
 
ْم بِإحالة الش

ُ
تاحة. ِإذا كان الجواب بـــ)ال(، ق

ُ
ى الخدمات امل

 
ن يتلق

َ
تابعة ِإلى أ

ُ
ْم بامل

ُ
قرب، وق

َ
ة األ بي  ِ

ّ
 الط

رطة؟    وهل ِاتصلت الض  
ّ
ة بالش  ال  نعم     حي 

ي تم  ِإنجازهُ 
 
 ؟ ِإذا كان الجواب بـــ)نعم(، ما الذ

............................................................................................................................................................................ ...................

..................................................................................................................................................................... ..........................

......... ................................... 

حي  ِإذا كان الجواب بــــ)ال( رطة، وِإذا لم يكن كذِلَك، مِلاذا؟ ، هل طلبت الض 
ّ
 ة ُمساعدة الش

............................................................................................................................. .. ................................................................

.......................................................................................................................................................... .....................................

 ........................................... 

ة؟     ة بالخدمات القانوني  حي   ال  نعم    هل ِاتصلت الض 

ن الِحماية من ااِلسِتغالل الجنس ّي، وااِلنِتهاك الِجنس ي  
َ
نسيق بشأ

 
 ااِلسم الكاِمل للقاِئم بالـ

الوكالة مة/ 
 
نظ

ُ
:  امل

............................................................................... ................................................................................................................ 

نثى  ذكر     الِجنس:  
ُ
 أ
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 ( 9ُملحق )

جن نــــم  ي او ـــ الشك الةـــــحإ وذجـــــــ نم
ّ
 االتـــــالوك ينب ةـــــاملشترك ةــــ الدائم  ةـــالل

 ( الِجنسييـــــــــن  )ااِلسِتغــــــالل وااِلنِتهـــــــــاك

كوى:  
 
ِاسم صاِحب الش

............................................................................. ..................................... 

ة:   ِصل الِعرقي/ الِجنسي 
َ
األ

.............. .................. 

:  الُعنوان/ تفاِصيل ااِلِتصال

.............................................................................................................................. .......................................................... 

الُعمر:  

 ............. ................................................. 

الِجنس: 

 ........................................................... 

ة:   رقم الهويَّ

 ........................................... ........... 
 

شتكي(:  
ُ
 ُمختِلفا عن امل

َ
ة )ِإذا كان حي  ِاسم الض 

................. ............................................................................................................................. ............... 

ة:   ِصل الِعرقي/ الِجنسي 
َ
األ

 ..................................................................................... ........................................................................................................ 

الُعنوان/ تفاِصيل ااِلِتصال:  

........................................ ................................................................................................................................................ .......

 .................................................................................................................................................................. ............................. 

........................................ ................................................................................................................................................ .......

 .................................................................................................................................................................. ............................. 

الُعمر:  

 .............................................................

. 

الِجنس: 

....................................................... .... 

ة:   رقم الهويَّ

 ...................................................... 

سماء( وُعنوان الواِلدينِاسم )
َ
 ُدون ِسن أ

َ
سنة:   18، ِإذا كان

 .................................................................................................................................................................. .............................

....................................................................................................................................... ........................................................

............................................................................................................................. ............... 

افقة إِلكم ة ُمو حي  عطت الض 
َ
ُموذج؟       هل أ  ال   نعم        اِل هذا الن 

 

 موِقع الحاِدث: .................................................  وقت الحاِدثة:  م                   تاِريخ الحاِدث:         /           /  

ي تخفيضات، كدمات، تمُزقات، ا 
َ
ة )وصف أ حي  ة للض  ة والبدني  لوك، واملزاج(:  الحالة العاِطفي  لسُّ

 ......................................................................... ......................................................................................................................

................................................................................ ...............................................................................................................

 ............................ ............................................ 
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هود، ومعلومات ااِلِتصال
ُّ
سماء الش

َ
:  أ

............................................................................................................................. ............................................. .....................

.......................................................... ............................................................................................................................. ........

.............................................................................................................................................................................................. . 

ة ِإذاوصف ُمختصر "للحاِدث" )ِإرفاق صفحات  مر(:   ِإضافي 
َ
لِزَم األ

 ........................................................................................................................... ....................................................................

................................................................................................................................................................... ............................

.............................................................................................................................................................................................. .

..................................................................................................................................................................... ..........................

 ......................................... 
 
 
 
 

خ
 
تهمين:  ِاسم الش

ُ
شخاص امل

َ
و األ

َ
ص أ

 ................................................. 

هم:   ت 
ُ
خص امل

 
ُعنوان وظيفة الش

 ................................................................ 

هم: ..................................ا ت 
ُ
خص امل

 
ي يعمُل ِبها الش مة الت 

 
نظ

ُ
 ................................... ......مل

هم )ِإذا كان معرو  ت 
ُ
خص امل

 
فا(:  ُعنوان الش

............................................................................ ........................... ............................................................................. ...........

....................................... .......................................... 

 .................. ....................................................لِجنس: ..... ا الُعمر: ................................................................................................... 

هم:   الوصف الجسدي للُمت 

........................................................................................................................... ................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. .

....................................... ....................................................................................................................................................... .

 ......................................................................... ............................................. ................................................... ................. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ة؟         حي  رطة من ِقبل الض 
ّ
 ال      نعم     هل تم  ااِلِتصال بالش

 الجواب بــــ)نعم(، ماذا حدث؟  
َ
ِإذا كان

............................................................................................................................. ............................................ ......................

 ............................................................................................................................................. ..................................................

................................................................................ ...............................................................................................................

 .......................................................... 

رطة، وِإذا لم يكن كذِلَك  ِإذا
ّ
ة ُمساعدة الش حي  ريد الض 

ُ
، مِلاذا؟  كانت اإِلجابة بــــ)ال(، هل ت

................................................................................................................................................................... ............................

 ................................................................................................................................. ..............................................................

..................................................................................................................... .................................................... 
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ر؟         ِ
ّ
توف

ُ
بي امل ِ

ّ
ة وراء الِعالج الط حي   ال   نعم        هل سعت الض 

ة حي   الجواب بــــ)نعم(، هل سعت الض 
َ
بي" لهذا الحاِدث؟             وراء   ِإذا كان ِ

ّ
 ال  نعم        "الِعالج الط

ة املعالجة (،نعمابة بــــ) ِإذا كانت اإِلج حة العاملي  مة الّصِ
 
شخيص واملآل؟  هل قدمت ُمنظ

 
؟ ما هو الت

......................................................................................................................................................................... ......................

 ...................................................................................................................................................... .........................................

........................................ .............................................................................................................. 
 

ة؟   حي  باِشرة للض 
ُ
ة امل مني 

َ
داِبير األ هل ِاتخذت الت 

...... .................................................................................................................................................... .....................................

......................................................................................................................................................... ......................................

.. ............................................................................................................................................................................................ .

 ................... ................... 

مة(:  
 
نظ

ُ
المة )ااِلسم، الُعنوان، امل ة الس 

 
من هو املسؤول عن ضمان ِخط

................................................................................... ............................................................................... .............................

.......................................................................................................................................................... .....................................

................................. ............................................................................................................................. ................................ 
 

ي معلوماٍت 
َ
خرى(:  أ

ُ
مات األ

 
نظ

ُ
خرى ذات ِصلة في ُمقابلة )بما في ذِلَك ااِلِتصال مع امل

ُ
أ

.............................................................................................. ...................................................................................... ...........

..................................................................... ................................................................ ..........................................................

.................................................................................................................................... ........................................ 

واملشورة   باإِلحاالت  قة  ِ
ّ
تعل

ُ
امل فاِصيل  ضيالت 

ُ
أ ي  الت  ة  حي  للض  ة  والقانوني  ة  ااِلجتماعي  ة  فسي  الن  وااِلحتياجات  حة  الّصِ ِن 

َ
بواِسطة  بشأ فت 

قرير:   الت  ُمعد 

................................................................................................................................................................................... ............

..................................... ......................................................................................................................................................... .

................................................................................................................................................................................... ............

 ....................................................................................................... 
 

قرير  مة  ِاسم   كاِتب الت 
 
اِريخ/ الوقت/ املركز/ ُمنظ

 املكان الت 

   

عاُمل  مة للت 
 
نظ

ُ
كوى حول اإِلجراءات امل

 
كاوي؟       هل تم  ِإبالغ صاِحب الش

 
 ال  نعم        مع الش

لة  ة ذات الّصِ موذج مع الهياِكل اإِلداري  كوى مما ُيشيُر ِإلى ُمشاركة الن 
 
 SRSG/RC/HCتوقيع/ ختم اإِلبهام ِلصاِحب الش

..................................................................................................... ..........................................................................................

 ........................................ 

ي سيتِ  كوى للبيانات الت 
 
افقة صاِحب الش ُيهم ينطِبق(:  ُمو

َ
خرى )راِجع أ

ُ
ُم تقاسمها مع الكيانات األ

............................................................................. ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................... ..........................................................................
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......................................................................................................................................................... .. 

 ........................... :الشرطة ......................................... :)م )ااِلسم خي 
ُ
              .............................................................قادة امل

   :جتمع
ُ
وكالة خدمات امل

........ ............................................................................................................................. ......................................................        

 ............................ :ة ح   ......................... .......................مركز الّصِ

   .... :مرِكز آخر ...............................................................................................              

لة:    قرير تاِريخ ِإعادة توجيه الت   لإِلدارة ذات الّصِ

.................................................... ....................................................................................................... 

لة:  ي اإِلدارة ذات الّصِ
 
وقيع  املنِصب ااِلِسم تلق  التَّ
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 ( 10ُملحق )

 
ُّ
 ة ـــــاملجتمعي  ي او ـــــ الشك ديمـــــتق ةــــلي  آ قــــتنسي ز ــــراكة ملــــروط املرجعي  ــــالش

:الدور 

  وهم  املشاركة   املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  وكاالت  داخل  من  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  لدى  بالتنسيق  القائمين  تعيين  يتم

   االستغالل  من  والحماية  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  أنشطة  في   وكاالتهم يمثلون 
َ
  آلية منسق  إلى  تقاريرهم  بتقديم  ويقومون .  االنتهاك  وأ

 .  املحلية املجتمعات مع واملشاورات الجنس يّ  واالنتهاك الجنس يّ  االستغالل من الحماية /املجتمعية ي الشكاو  تقديم

   يقدمون   همفإن ذلك،   إلى   باإلضافة
 
  من   املكتسبة  واملعرفة  ةاملجتمعي  ي الشكاو   تقديم  آلية  في  املحرز   التقدم  بخصوص  وكاالتهم  إلى   تقريرا

ة،    مع  العمل   امرأة  املجتمعية؛  ي الشكاو   تقديم  آلية  مع  للعمل  بالتنسيق  قائمين   شخصين  بتعيين  الهيئة  في   مشاركة   وكالة  كل  وتقوم اآلليَّ

 .حاالتال أفضل  في واحد،  ورجل  واحدة

 

 : االجتماعات

  والتحديثات   اآلراء  تبادل  أجل  من  شهر  كل  من  الثاني  اإِلثنين  ومي  في  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  لدى  بالتنسيق  القائمون   يجتمع

 تقديم   ليةآ  أنشطة منسق  مع  التشاور   ويتم  ،واالنتهاك  االستغالل  من  والحماية  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  بأنشطة  املتعلقة  والخبرات

  تبادل   بتيسير  املنتظمة  االجتماعات  تقوم  أن  ويجب.  ةالضرور   عند  التوعية  وأنشطة  التدريب  مع  القضايا   ومعالجة  املجتمعية،  ي الشكاو 

ة)امل واالنتهاك االستغالل ومعالجة ملنع وكالة كل اتخذتها  التي التدابير  بشأن املعلومات ريَّ   ومتابعة(، حافظة على الّسِ
َ
 .حداثاأل

 

 : ملسؤولياتا

 :التوعية أنشطة .1

  من   الحماية  على  الدولية املنظمة  في  منظماتهم  داخل  نسانيةاإل  املساعدة  مجال  في  للعاملين  تدريبية  دورات  وتنظيم  تخطيط -

 .للوكالة التابعة  السلوك  قواعد ومدونة واالنتهاك االستغالل

  تركز  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  وآلية واالنتهاك  ستغاللاال   من   الحماية  بشأن  املحلية  للمجتمعات  توعية  حمالت  وتنظيم  تخطيط -

 .اآللية تخداماس وكيفية املستفيدين حقوق  على

الشكاوى  .

  .واالنتهاك االستغالل ي شكاو  ملقدمي شخصية كقناة العمل -

 . للحادث املناسب التقرير نموذج  في املعلومات جميع تسجيل -

  املجتمعية   ي الشكاو  تقديم  آلية  ودور   الزمنية  األطر  تشمل  التي  املتوقعة  ةاملقبل   الخطوات  نقل  يتم:  الشخصية  الشكاوي   أثناء -

 . التوقعات إدارة  تتم حتى املحتملة التحقيق  لةوكا  وإجراءات

 . املوحدة التشغيل إجراءات قبل من منظم هو كما  املجهولة  االقتراحات صناديق من الشكاوي  استرداد  -

  املساعدة  خدمات  إلى   الضحايا   إحالة  لضمان؛  واالنتهاك  االستغالل  من  والحماية  ةاملجتمعي  ي الشكاو   تقديم  آلية  منسق   مع  العمل -

 . ةاملناسب

 . األطفال من الناجين قضايا  في الطفل بحماية املتمرسة املدربة املجتمعية ي الشكاو  تقديم آلية لدى بالتنسيق القائمون  سيشارك -
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 الناجي   /املشتكي  تعليقات  وتقديم  الشكاوي  رصد  في  واالنتهاك  غاللاالست  من  والحماية  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  منسق  دعم -

 . الحاجة عند

 : التنسيق  .3

 .الصلة ذات التنسيق اجتماعات  في الوكاالت بين واالنتهاك االستغالل من الحماية معلومات لتبادل الرئيسية القناة بمثابة العمل -

  .واالنتهاك الستغاللا من الحماية بأنشطة املتعلقة املعلومات لطلبات االستجابة -

 :املشتركة املجتمعية ي الشكاو  تقديم آليات إدارة  .4

  إلى  يؤدي  بما   املجتمعية وي الشكا   تقديم  آلية  عمر  وطيلة  التصميم  مرحلة  من  املحلية  املجتمعات  مع  منتظمة  مشاورات   إجراء -

 . للبرامج الفعال التكيف

 . والتقييم والرصد التنفيذ أثناء املمارسات وأفضل الخبرات  تبادل في  املساهمة -

 .املوقع من الخروج عند مناسبة تسليم مالحظات إنتاج -

 

 :العامة يةاملرجع الشروط

 إدراج  لضمان  العليا   دارتها إِ   أو/و  البشرية  مواردها   مع  بالدعوة  الهيئة  لهذه  التابعة  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  تنسيق  مراكز  تقوم

 مشاركة لل  الالزم الوقت  لتكريس  ضروريا   األمر  هذا  ويعتبر .  وظائفها   توصيف  في  أعاله  املذكورة  كواالنتها   االستغالل  من  الحماية  مسؤوليات 

  التوعية  وفعاليات  التدريبية  والدورات  التنسيق  اجتماعات  حضور :  ذلك  في  بما   املجتمعية،  ي الشكاو   تقديم  آلية  مع  والهادفة  املستمرة

 . واالنتهاك االستغالل من ةبالحماي املتعلقة األخرى  واألنشطة املحلي للمجتمع

 

 : الشخص ي امللف

 ي الشكاو   تقديم  آلية  في  العضو  الوكالة  موظفي  أحد  املجتمعية  ي الشكاو   يمتقد  آلية  لدى  بالتنسيق  القائم  تكون   أن  يجب .1

 .املجتمعية

   يكون   أن  يجب .2
 
   ليكون   كاف    مستوى   على  يكون   أن  وينبغي  دارةاإلِ   فريق  إلى  بسهولة  الوصول   على  قادرا

 
 التغيير   في  الشروع  على  قادرا

 .املؤسس ي

 :تاليةال والخبرات املهارات بالتنسيق للقائم تتوفر أن يجب .3

 .املهنية والكفاءة واملوضوعية النزاهة  ثبوت -

 . االجتماعي النوع وقضايا  الثقافي التنوع  إزاء الحساسية إظهار -

 ) .البيانات حماية على التدريب أي)  السرية على  الحفاظ على  القدرة -

 . املعنية اللغات ةإجاد -

 . املحلية املجتمعات مع مباشرة العمل  في  واضحة خبرة -

 :التدريب

 تقديم   آلية لدى  بالتنسيق  القائمون   يتلقى  أن  يجب  واالعتداء  االستغالل  من  الحماية  ملوظفي  املنتظمة  التدريبية  الدورات  إلى   افةباإلض

مِثلة ما يلي:  هذه وتشمل. بنجاح  املجتمعية ي الشكاو  تقديم آلية في باتها واج إنجاز  على ملساعدتهم؛ تدريبية دورات املجتمعية ي الشكاو 
َ
 األ

 التوجيهية  املبادئ  على   بالتنسيق   القائمين  تدريب  يجب  املتضررة،   املجتمعات  في   واالنتهاك  االستغالل من  الحماية  في   كاالتهمو  كممثلي .1

 .للناجين واالجتماعية النفسانية ياجاتاالحت/والصحة والسالمة السرية معايير  ذلك  في بما  الهيئات، لهذه

 آلية  بعملية  تامة  دراية على  يكونوا  أن   الشخصية،  الشكاوي   يتلقون   الذين  سيينالرئي  األشخاص  بوصفهم  بالتنسيق  للقائمين  ينبغي .2

 .برمتها املجتمعية ي الشكاو  تقديم
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 على   قدراتهم تعزيز  أجل  من  واالنتهاك  االستغالل  لىإ  باإلضافة  السلوك  لسوء  األخرى   األشكال  على  بالتنسيق  القائمين  تدريب  ينبغي .3

 .أخرى  بمسائل يختلط دما عن واالنتهاك االستغالل على التعرف 

 وذلك،  املجتمعية ي الشكاو  تقديم آلية وكاالت جميع في املتبعة واإلجراءات  بالسياسات دراية  على  بالتنسيق القائمون   يكون  أن  ينبغي .4

 .التعهد أثناء الشكوى  صاحب توقعات ةوإدار  دقيقة معلومات تقديم لضمان

   ملمين  بالتنسيق  القائمون   يكون   أن  ينبغي .5
َ
 املشاركة  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  وكاالت  لجميع  العامة  التحقيق  جراءاتبإ   أيضا

   للهيئة،  التابعة
َ
 جانب  من  الالحق  يقالتحق  بالقضية  التعهد  عملية  تضر  ال  بحيث  األدلة،   بجمع  املتعلقة  الدولية  املعايير   عن  فضال

 .الوكالة

 تقع   واالنتهاك  االستغالل  حوادث  عن  لإلبالغ  إلزامية  قوانين  اللجنة  يها ف  تقع  التي   املحلية  الحكومات  أو/و  الدولة  لدى  يكون   عندما  .6

  الصلة  تذا  الوطنية  القوانين  بشأن  بتحديثات  القيام  مسؤولية  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  لدى  بالتنسيق  القائمين   عاتق  على

 ءاالقتضا   حسب  املشتكيين،/بالناجين  قةاملتعل  املعلومات  ومجموعة  املجتمعية  ي الشكاو   تقديم  آلية  إجراءات  في   وإدراجها 

 .االقتضاء حسب وتنقح سنوي  أساس على االختصاصات هذه  وتستعرض
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 ع  ـــــــــاملراج

  –الحماية من االستغالل و االنتهاك  -بين الوكاالت    ة املشتركاملجتمعية    ي شكاو الديم  ليات تقآ  –املمارسات املجتمعية    أفضلدليل   .1

 2016-نظمة الدولية للهجرة امل

النسوية    مركز  –  االعتداء  من تالناجيا  على  واالجتماعية  النفسية  اآلثار .2 للدراسات   - 2016    ديسمبر   27  –  بحثية  ورقة  -نظرة 

http://nazra.org/node/522  

This Regional Inter-Agency Community-Based Complaint Referral Mechanism -Reginal safe space network -USA  

IASC PSEA -global_standard_operating_procedures_june_2016_ 

 UN victim assistance protocol -Dec 2019 

IOM's FAQs on Inter-Agency PSEA (2019) 

PSEA implementation quick reference handbook - Corinne Davey and Lucy Heaven Taylor, GCPS Consulting UK, CHS 

Alliance 2017 

Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)  -Inter-agency cooperation in community-based complaint 

mechanisms-Many 2016 

PSEA-Operational-Manual-EN -IFRC 

IASC  poa and report Arabic  -  2002 

 

 

 

PSEA IMPLEMENTATION 

QUICK REFERENCE 

HANDBOO PSEA IMPLEMENTATION 

QUICK REFERENCE 

HANDBOO 
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