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ي األساسي الخاص بالحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي )أكتوبر  
المؤشر المعدل للمعيار اإلنسان 

2020 ) 
 

ي  
 
مؤشر المعيار األساسي ف

ي 
 العمل اإلنسان 

االستغالل متطلبات الحماية من 
 واالنتهاك والتحرش الجنسي 

األسئلة التوجيهية للحماية من االستغالل واالنتهاك  
 والتحرش الجنسي 

 األدلة الموىص بها 

رين من األزمات المساعدة المالئمة وذات الصلة باحتياجاتهم.  ام األول: تتلقى المجتمعات المحلية واألشخاص المتض   االلتى 

امج  يجري تصميم  1.2 البر
وتنفيذها عىل النحو المناسب  

ا إىل تقييم محايد  
ً
استناد

لالحتياجات والمخاطر وفهم 
أوجه الضعف والقدرات لدى 

 مختلف الفئات. 

امج وتنفيذها بناًء   يجب تصميم البر
عىل تقييم مخاطر االستغالل  

واالنتهاك والتحرش الجنسي وفهم  
مواطن الضعف لدى الفئات المختلفة 

ل واالنتهاك والتحرش إزاء االستغال
 .  الجنسي

كيف يتم تحديد وتحليل مواطن الضعف لدى الفئات   •
؟   المختلفة إزاء االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

كيف يتم تحديد وتحليل المخاطر المرتبطة باالستغالل   •
؟   واالنتهاك والتحرش الجنسي

امج وتنفيذها وتكييفها  • للتخفيف كيف يتم تقييم تصميمات البر
من مخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي والتأكد من  

عدم ظهور أو تفاقم مخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش  
؟   الجنسي

 تحليل السياق واألطراف المعنية وأوجه الضعف.  •
 -إجراء تقييم لمخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي   •

واالنتهاك والتحرش إما كتقييم مستقل لمخاطر االستغالل  
الجنسي أو دمج تقييم االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  

ي تقييم المخاطر األوسع. 
 ف 
اإلجراءات واألدوات المرتبطة بها لضمان استجابة   •

امج لمواطن الضعف والمخاطر المتعلقة   تصميمات البر
. ويمكن أن يشمل   باالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

امج يدرج ذلك بوصفه  ذلك نموذًجا مو  ا لتصميم البر
ً
حد

امج يدرج ذلك   قسًما مطلوًبا و/أو نموذًجا لتقييم تصميم البر
 كمعيار مطلوب. 

رين من األزمة  : إمكانية وصول المجتمعات واألشخاص المتض  ي
 
ام الثان ي الوقت المناسب االلتى 

 
ي يحتاجونها ف

 . إىل المساعدة اإلنسانية التى

امج مع  2.1 مراعاة تصمم البر
المعوقات بحيث يكون اإلجراء  

ا  
ً
ح واقعًيا وآمن المقبر

 للمجتمعات. 

ي االعتبار  
امج ف  يجب أن تأخذ البر

المعوقات التنظيمية والسياقية بحيث  
ا فيما يتعلق  

ً
ح آمن يكون اإلجراء المقبر

بـالحماية من االستغالل واالنتهاك  
والتحرش الجنسي للمجتمعات 

 المحلية. 

ليل القيود التنظيمية والسياقية المتعلقة  كيف يتم تحديد وتح •
؟   بـالحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

رين  • امج لصون األشخاص المتض  كيف يتم تكييف تصاميم البر
؟   من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

 -إجراء تقييم لمخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي   •
مستقل لمخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش إما كتقييم 

الجنسي أو دمج تقييم االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  
ي تقييم المخاطر األوسع. 

 ف 
اإلجراءات الموثقة واألدوات المرتبطة بها لضمان استجابة   •

امج لمخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش  تصميمات البر
. يمكن أن يشمل ذلك نموذًج  امج  الجنسي ا لتصميم البر

ً
ا موحد

يتضمن مخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي كقسم  
امج يتضمن مخاطر   مطلوب، و/أو نموذًجا لتقييم تصميم البر

 االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي كمعيار مطلوب. 
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ي فإن 
 
ام الثالث: نتيجة للعمل اإلنسان ا للخطر. االلتى 

ً
ا وقدرة عىل الصمود وأقل تعرض

ً
رون من األزمة ال يتأثرون سلًبا كما أنهم أكتر استعداد  المجتمعات واألشخاص المتض 

امج اآلثار السلبية   3.6 تحدد البر
المحتملة أو الفعلية غبر المقصودة  
ي الوقت 

وتتخذ إجراءات بشأنها ف 
ي  
المناسب وبطريقة منهجية، بما ف 

ي مجاالت
سالمة الناس وأمنهم  ذلك ف 

وكرامتهم وحقوقهم واالستغالل  
الجنسي واالنتهاك الجنسي من جانب  
الموظفير  والثقافة والنوع االجتماعي  
والعالقات االجتماعية والسياسية  
وسبل العيش واالقتصاد المحىلي 

 والبيئة. 

امج إىل تحديد اآلثار   تحتاج البر
السلبية المحتملة أو الفعلية  

لمتعلقة  غبر المقصودة ا
باالستغالل واالنتهاك  

والتحرش الجنسي واتخاذ 
 إجراءات بشأنها. 

وع وتحليالت السياق واألطراف   • هل تتضمن تقييمات المشر
ي تتعلق باالستغالل واالنتهاك 

المعنية المخاطر المحتملة والتر
؟   والتحرش الجنسي

الفعلية غبر  كيف تراقب وتحدد باستمرار اآلثار السلبية المحتملة أو  •
؟   المقصودة لالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

إذا تم تحديد اآلثار السلبية المتعلقة باالستغالل واالنتهاك والتحرش   •
ي الوقت المناسب وبطريقة منهجية؟  

الجنسي فكيف يتم التعامل معها ف 
 بمعت  آخر، 

o  نامج؟  كيف يمكن تكييف تصميم البر
o لناجير  كيف تقدم المساعدة للضحايا / ا

والناجيات من االستغالل واالنتهاك والتحرش  
؟   الجنسي

o  ؟ ي
 كيف تتم االستجابة عندما يكون الموظف هو الجان 

المراقبة المستمرة وتقييم المخاطر، كآلية لتحديد وتقييم  •
وتخفيف االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي المحتمل 

 عىل نحو مستمر. 
مثل آلية للكشف عن  -المخالفات سياسة اإلبالغ عن  •

االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي الفعىلي 
 والمحتمل. 

واالنتهاك   • االستغالل  من  الحماية  تنسيق  مراكز 
الجنسي   وحوادث    -والتحرش  مخاطر  لرصد  كآلية 

االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي واالستجابة  
 لها. 

واالنتها  • االستغالل  بشأن  الوعي  مستوى  والتحرش  رفع  ك 

رين   الجنسي بير  المتض 
كوسيلة للتخفيف من االستغالل واالنتهاك والتحرش   -

 .  الجنسي
االستغالل   • من  الحماية  حول  الموظفير   تدريب 

الجنسي   والتحرش  للتخفيف   -واالنتهاك  كوسيلة 
 .  من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

تم تصميم السياسات   3.7
اتيجيات واإلرشادات لتمنع  واالسبر
ات سلبية   امج من التسّبب بتأثبر البر

مثل االستغالل أو اإلساءة أو التميبر  من 
جانب الموظفير  ضد المجتمعات 

رين باألزمة وكذلك   واألشخاص المتض 
 لتعزيز القدرات المحلية. 

تحتاج المنظمة إىل سياسات 
اتيجيات وإرشادات  واسبر
 موثقة لمنع االستغالل

 .  واالنتهاك والتحرش الجنسي

والتحرش   • واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  حول  سياسة  توجد  هل 
؟   الجنسي

 هل توجد إرشادات موثقة وخطة عمل لدعم تنفيذ هذه السياسة؟  •
واالنتهاك  • االستغالل  ومعالجة  لمنع  اتيجيات  اسبر توجد  هل 

السلوك   قواعد  مدونة  ذلك  ي 
ف  بما  الجنسي  والحمالت  والتحرش 

 اإلعالمية وآليات الشكاوى وسياسة اإلبالغ عن المخالفات؟ 
 كيف يتم رصد وتقييم تنفيذ السياسة وخطة العمل؟  •
ي تتفاعل عبر   •

نت؟ )للمنظمات التر هل توجد سياسة صون عىل اإلنبر
رة أو تدعو إلنشاء مجموعات عبر   نت مع المجتمعات المتض  االنبر

نت )عىل سبيل المثال دعم ال نشطاء الشباب لتشكيل اإلنبر
(؟   مجموعات عىل وسائل التواصل االجتماعي

سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش   •
الجنسي أو دمج سياسة الحماية من االستغالل 

ي سياسة صون أوسع أو  
واالنتهاك والتحرش الجنسي ف 

 ما يعادلها 
خطة عمل تنفيذ الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش   •

 جنسي ال
سياسة اإلبالغ عن المخالفات أو عدم االنتقام )أو ما  •

هم من الذين يبلغون  ي تحمي الموظفير  وغبر
يعادلها والتر

 عن سوء السلوك ويضمن عدم االنتقام(
 مدونة قواعد السلوك  •
 آلية تقديم الشكاوى  •
 عملية تقييم مخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  •
ي   •

حوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش  إجراءات التحقيق ف 
 الجنسي 

دعم الناجير  والناجيات / سياسة تقديم المساعدة /   •
 التوجيه. 
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وجود أنظمة لصون أي  3.8
معلومات شخصية يتم جمعها من 
المجتمعات المحلية واألشخاص  

ي يمكن  
رين من األزمات والتر المتض 

 تعرضهم للخطر. أن 

تحتاج المنظمة إىل وجود  
أنظمة لصون المعلومات 

الشخصية المتعلقة بحوادث  
االستغالل واالنتهاك والتحرش 
ي يمكن أن تعرض 

الجنسي والتر
رين للخطر.   األشخاص المتض 

هل توجد سياسة وإرشادات لضمان صون المعلومات الشخصية   •
؟ الحساسة المتعلقة بحوادث االستغالل   واالنتهاك والتحرش الجنسي

ي لديك لضمان أمن المعلومات الشخصية  •
ما هي األنظمة التر

الحساسة المتعلقة بحوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش  
؟   الجنسي

اف والشية  • ما األنظمة الموجودة لضمان توكيل متطلبات اإلشر
للموظفير  الذين يتولون حوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش  

 ؟ الجنسي 
هل توجد سياسة أو إرشادات تتعلق بجمع المعلومات الشخصية   •

ي تشمل: 
 لغرض مواد االتصاالت والبحوث وما إىل ذلك والتر

o  ة عىل استخدام الصور الموافقة المستنبر
ي تم جمعها 

 والمعلومات التر
o   إرشادات حول تضمير  معلومات حساسة مثل ما إذا كان الفرد أحد

/الناجيات من العنف الق ائم عىل النوع االجتماعي أو  الناجير 
 .  االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

 سياسة حماية البيانات  •
بروتوكوالت حماية البيانات الموثقة مثل خزانات مقفلة   •

للملفات والحماية بكلمة مرور والدخول لمن لديه الصالحية  
ونية.   فقط إىل مخازن البيانات اإللكبر

اف السلطة المفوضة عىل   • تحقيقات االستغالل  إشر
 واالنتهاك والتحرش الجنسي 

رون من األزمة حقوقهم واستحقاقاتهم وأن يكون لديهم إمكانية الوصول إىل المعلوم ام الرابع: أن تعرف المجتمعات واألشخاص المتض  ي تؤثر عليهم االلتى 
ي القرارات التى

 
 ات والمشاركة ف

. يتم توفبر المعلومات للمجتمعات 4.1

رين بأزمة حول   واألشخاص المتض 
م بها  ي تلبر 

المنظمة والمبادئ التر
والسلوكيات المتوقعة من الموظفير  

 وبرامجها ونتائج عملها. 

وري أن تغطي   من الض 
المعلومات المقدمة إىل  

 المجتمعات المحلية 
ام المنظمة وسلوكيات  البر 

الموظفير  المتوقعة فيما يتعلق 
بـالحماية من االستغالل  

. واالن  تهاك والتحرش الجنسي

امات  • رين بالمعلومات المتعلقة بالبر  كيف يتم إبالغ األشخاص المتض 
المنظمة وسلوك الموظفير  المتوقع والمتعلق بـالحماية من االستغالل 

ها عىل العلن؟  واالنتهاك والتحرش الجنسي ونشر
ي سياقه وتتم مشاركته بطرق مناسبة يسهل الوصول   •

كيف ُيحدد ذلك ف 
 إليها؟

رين؟  •  كيف ترصد فهم المعلومات من قبل األشخاص المتض 

ي للمعلومات مع  • اإلجراء الموثق الذي يكفل التبادل المنهجر
رين من خالل مختلف المنتديات  األشخاص المتض 

 والوسائط لضمان الوصول إىل الجميع. 
ي تشمل السلوكيات المتوقعة  •

مدونة قواعد السلوك التر
 .  للموظفير 

رين  ملصقات أو كت • يبات تبلغ األشخاص المتض 
 بالسلوكيات المتوقعة بلغات وصيغ مناسبة 

. توجد سياسات لتبادل 4.5

ز ثقافة التواصل   عزِّ
ُ
المعلومات وت

 المفتوح. 

تحتاج المنظمة إىل سياسة  
لتبادل المعلومات تتناول  
الحماية من االستغالل  

 .  واالنتهاك والتحرش الجنسي

توجيهاتكم المتعلقة بتبادل المعلومات  كيف تتناول سياستكم أو  •
المعلومات المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش 

؟   الجنسي
 كيف ُيرصد ويقيم تنفيذ هذه السياسة؟ •

 سياسة تبادل المعلومات أو ما يعادلها  •

ام  رين من األزمات الوصول إىل 5االلتى   آليات آمنة وقادرة عىل االستجابة لمعالجة الشكاوى. : يمكن للمجتمعات المحلية واألشخاص المتض 
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. يجري التشاور مع المجتمعات 5.1

رين من   المحلية واألشخاص المتض 
األزمات بشأن أ. التصميم و ب.  

التنفيذ و ج. رصد عمليات معالجة  
 الشكاوى. 

ي استشارة المجتمعات 
ينبغ 

رين  المحلية واألشخاص  المتض 
بشأن تكييفعملية معالجة  
شكاوى لمسائل االستغالل 
 .  واالنتهاك والتحرش الجنسي

ي تصميم وتنفيذ ورصد   •
رين ف  كيف يتم التشاور مع األشخاص المتض 

ة باستيعاب تقارير االستغالل   عمليات معالجة الشكاوى المعنيَّ
؟   واالنتهاك والتحرش الجنسي

ما  • راع األفضليات، وال سيِّ
ُ
تلك المتعلقة بإمكانية الوصول  كيف ت

والسالمة والشية، مختلف الفئات عند تصميم عمليات معالجة  
ة باستيعاب تقارير االستغالل واالنتهاك والتحرش  الشكاوى المعنيَّ

؟   الجنسي

 وثيقة إرشادية بشأن إنشاء آليات للشكاوى  •
رين.  •  دليل عن المشاورات مع األشخاص المتض 
جريت مع  •

ُ
الموظفير  تبير  أنهم استشاروا  مقابالت أ

رين  األشخاص المتض 
ي تبير  أنه تم   •

رين التر المناقشات مع األشخاص المتض 
ي تصميم عمليات معالجة  

درجت آراؤهم ف 
ُ
استشارتهم وأ

 الشكاوى وتنفيذها ورصدها. 

حيب  5.2 . تحط  الشكاوى بالبر

والقبول، ويتم اإلبالغ عن كيفية  
ي الوصول إىل اآللية ونطاق القضاي

ا التر
 يمكن أن تعالجها. 

ي آللية معالجة  
ينبغ 

الشكاوى أن ترحب 
بالتقارير المتعلقة  

باالستغالل واالنتهاك  
والتحرش الجنسي وأن  

تقبلها، ويتعير  عىل  
المجتمعات المحلية أن  
تعرف كيفية اإلبالغ وما 

غ عنه. 
ِّ
بل
ُ
 ت

باالستغالل  كيف تخلق ثقافة تحط  فيها الشكاوى أو التقارير المتعلقة  •
حيب والقبول؟   واالنتهاك والتحرش الجنسي بالبر

ح عن كيفية تقديم الشكاوى وعن أي القضايا وكيفية تقديم   • كيف تشر
ّ الشكاوى أن يتوقعوه عند تقديم   الردود، وما الذي يمكن لُمقدمي

 الشكوى وكيفية حمايتهم طوال العملية؟ 
لقة باالستغالل  هل تّم تكييف مواد التوعية آلليات الشكاوى المتع •

واالنتهاك والتحرش الجنسي باللغات المحلية وتم تيسبر وصولها 
 لمختلف الفئات؟ 

نظام أو إجراءات تقديم الشكاوى واإلبالغ وإجراء  •
 التحقيقات الموثقة. 

رين.  •  دليل عن المشاورات مع األشخاص المتض 
ملصقات أو معلومات عن آليات الشكاوى  •

ي األماكن العامة لل
مجتمعات المحلية أو  المرئية ف 

 مواقع المشاريــــع. 

ي  5.3
. يتم التعامل مع الشكاوى ف 

الوقت المناسب وبطريقة عادلة  
ومالئمة. توىلي آليات معالجة الشكاوى  

م الشكوى 
ّ
األولوية لسالمة مقد

ي جميع  
رين ف  واألشخاص المتض 

 المراحل. 

ي إدارة الشكاوى أو التقارير 
ينبغ 

واالنتهاك  المتعلقة باالستغالل 
ي الوقت  

والتحرش الجنسي ف 
المناسب وبطريقة عادلة  

 ومالئمة وآمنة. 

كيف تعطي آليات معالجة الشكاوى األولوية لسالمة مقدم الشكوى أو  •
ي جميع المراحل؟ 

رين ف  /الناجية والمتض  ي  الضحية أو الناجر
هل لدى المنظمة إرشادات مكتوبة بشأن تقديم الدعم   •

/الناجية أو مساعدة ي الضحايا يكون محورها الضحية أو  للناجر
/الناجية؟ كيف يتم مالءمة سياق آلية معالجة الشكاوى مع  ي الناجر
سياقات الدول المختلفة ومع وكل مستويات المنظمة )عىل سبيل 

نامجية والمحلية(؟   المثال العالمية إىل البر
ي الشكاوى أو التقارير المتعلقة   •

ر الزمنية للتحقيق ف 
ُ
ما هي األط

 باالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي وحلها، وهل هي موثقة؟ 
هل يتم التحقيق بشأن الشكاوى أو التقارير المتعلقة باالستغالل   •

واالنتهاك والتحرش الجنسي عىل الفور من ِقَبل الموظفير  ذوي  
ة )مثل   الكفاءات ذات الصلة عىل مستوى مناسب من السلطة والخبر

(؟  بير   المحققير  الُمدرَّ

لسياسة واإلجراءات والمبادئ التوجيهية المتعلقة  ا •
ي تتناول االستغالل واالنتهاك 

بمعالجة الشكاوى الموثقة التر
 : ا وتوجز ما يىلي

ً
 والتحرش الجنسي تحديد

o  ي ذلك
نظام أو إجراءات اإلبالغ والتحقيقات بما ف 

ر الزمنية 
ُ
 األط

o  ام بالنهج الذي يركز عىل الضحايا أو االلبر 
/الناجيا  تالناجير 

o  للضحايا أو  إجراءات تقديم الدعم أو المساعدة
/الناجيات  . الناجير 

ي تركز  •
/الناجيات التر سياسة دعم الضحايا أو الناجير 

/الناجيات وتستند إىل الحقوق  عىل الضحايا أو الناجير 
، هي سياسة   وتراعي السن واإلعاقة والنوع االجتماعي

ية ومالئمة ثقافًيا.   غبر تميبر 
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/الناجية  •   ي كيف يمكن دعم مقدم الشكوى أو الضحية أو الناجر
 وإبقائه عىل علم تام )ضمن معايبر الشّية( طوال العملية؟ 

مو الشكوى والمستخدمون المحتملون   •
ّ
كيف تعرف ما إذا كان مقد

لآلليات يشعرون بأن شكواهم المتعلقة باالستغالل واالنتهاك  
والتحرش الجنسي قد تم تناولها أو سيتم تناولها بطريقة عادلة ومالئمة  

 وآمنة؟ 
ي مجال عدم االنتقام؟  •

ل منظمتكم تنفيذ سياستها ف 
ُ
 كيف تكف

 

. إن عملية معالجة الشكاوى 5.4

المقدمة إىل المجتمعات المحلية  
رين باألزمات موثقة  واألشخاص المتض 
امج   ومطبقة. تغطي العملية إعداد البر
واالستغالل واالنتهاك الجنسيير  وغبر  

ذلك من أشكال إساءة استعمال  
 السلطة. 

تحتاج المنظمة إىل عملية  
وإجراء  لمعالجة الشكاوىموثقة 

ي تعالج  
التحقيقات والتر

االستغالل واالنتهاك والتحرش 
الجنسي ويكون محورها  

/ة، وتحدد   ي الضحية أو الناجر
وط اإلبالغ اإلجبارية   شر

المتعلقة باالستغالل واالنتهاك  
 .  والتحرش الجنسي

كيف تعالج سياستكم لمعالجة الشكاوى أو العملية  •
؟الموثقة االستغالل واالنتهاك والتحرش ال  جنسي

كيف تعالج إجراءات التحقيق الموثقة االستغالل واالنتهاك   •
؟   والتحرش الجنسي

امات باإلبالغ اإلجباري المتعلقة باالستغالل واالنتهاك   • ما هي االلبر 
امات؟   والتحرش الجنسي وأين توثق هذه االلبر 

 هل يتم رصد عملية معالجة الشكاوى واستعراضها بانتظام؟  •
امها باإلبالغ اإلجباري عن  كيف يمكنك ضمان فهم الم • نظمة اللبر 

ي بلد مكتبها الرئيسي والبلدان 
االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي ف 

يعية   ي ذلك المتطلبات القانونية والتشر
ي تعمل فيها، بما ف 

األخرى التر
ي سياقات مختلفة؟ 

وط الجهة المانحة والمخاطر ف   وشر

التوجيهية المتعلقة  السياسة واإلجراءات والمبادئ  •
ي تتناول االستغالل واالنتهاك 

بمعالجة الشكاوى الموثقة التر
ا وتتضّمن عملية إجراء 

ً
والتحرش الجنسي تحديد

 التحقيقات. 
المحققون المدربون بشأن االستغالل واالنتهاك والتحرش  •

الجنسي متاحون للمنظمة عىل كافة المستويات )مثل  
تيبات  مع هيئات االستقصاء  المحققير  الداخليير  والبر

 التابعة لطرف ثالث(. 

. تم إنشاء ثقافة تنظيمية تؤخذ  5.5

خذ 
َّ
ت
ُ
فيها الشكاوى عىل محمل الجد وت
ا لسياسات  

ً
إجراءات بشأنها وفق
دة. 

َّ
 وعمليات ُمحد

تحتاج المنظمة إىل ثقافة  
تنظيمية تأخذ شكاوى  

االستغالل واالنتهاك والتحرش 
الجنسي مأخذ الجد وتتخذ  

ءات بشأنها وفقا لسياسة  اإلجرا 
وعمليات الحماية من  

االستغالل واالنتهاك والتحرش 
 الجنسي الخاّصة بالمنظمة 

ي منظمتكم لتعزيز ثقافة تنظيمية تؤخذ فيها  •
ماذا تفعل القيادة ف 

 شكاوى االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي عىل محمل الجد؟ 
عت  بالحماية من  •

ُ
االستغالل واالنتهاك  هل لديكم جهة تنسيق ت

عت  بالصون مسؤولة عن تنفيذ  
ُ
والتحرش الجنسي أو جهة تنسيق ت

سياسة الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  
 وعملياتها؟ 

كيف تسند المسئولية بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش   •
 الجنسي 

ي المنظمة؟ 
 لهيكل الحوكمة ف 

 لحوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  هل لديكم إبالغ إلزامي  •
ي 
)مع حذف المعلومات الشية( إىل اإلدارة العليا وهيئة اإلدارة ف 

يعية؟   المنظمة وعىل النحو المطلوب للجهات المانحة والهيئات التشر

جهة التنسيق المعنية بالحماية من االستغالل واالنتهاك   •
 والتحرش الجنسي 

ي  •
 مسائل االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي المحققون ف 

اف عىل حوادث   • ضة بمسؤولية اإلشر سلطات ُمفوَّ
 االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي 

ح تسوية حوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش   •
ِّ
سجالت توض

 الجنسي 
 إبالغ عن حادث االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  •

 يعادله للهيكل اإلداري للمنظمة أو ما 
ي   •

ملصقات/معلومات عن آليات الشكاوى المرئية ف 
ي مواقع المشاريــــع. 

 األماكن العامة للمكاتب وف 
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هل تؤدي شكاوى االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي   •  
المثبتة إىل اتخاذ إجراءات تأديبية أو إىل عواقب تعاقدية تتماسر  

 مع االدعاء؟ 
إطار إدارة المخاطر عىل مستوى المؤسسة مخاطر  هل يتضمن  •

؟  االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي
امات الموظفير  باإلبالغ   • ي تحدد البر 

ما هي السياسات أو اإلرشادات التر
ي االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي أو  

عن الحوادث أو الشكوك ف 
ها من أشكال إساءة استعمال السلطة من جانب  اآلخرين، بمن غبر
كاء ، وما شابه ذلك؟   فيهم الزمالء أو موظفير  الشر

هل يتم تعيير  الموظفير  )أو هيئات التحقيق من طرف ثالث(   •
ي شكاوى االستغالل 

وتدريبهم وتزويدهم بالموارد الالزمة للتحقيق ف 
ا للمعايبر القانونية والقوانير  المحلية  

ً
واالنتهاك والتحرش الجنسي وفق

 ات؟ وأفضل الممارس

 

. تدرك تماًما المجتمعات المحلية  5.6

رين من األزمات  واألشخاص المتض 
ي القطاع  

السلوك المتوقع من موظف 
امات   ي ذلك االلبر 

، بما ف  ي
اإلنسان 

د بها بشأن منع  التنظيمية الُمتعهَّ
 .  االستغالل واالعتداء الجنسيير 

يتعير  عىل المنظمة أن تكفل  

رين  إدراك األشخاص المتض 

تماًما للسلوك المتوقع من 

الموظفير  بشأن الحماية من  

االستغالل واالنتهاك  

والتحرش الجنسي وبشأن  

امات التنظيمية ذات   االلبر 

 الصلة. 

كيف يمكنك أن تضمن للموظفير  تحديد السياق المناسب وتبادل   •
المعلومات مع المجتمعات المحلية بشأن المعايبر المتوقعة لسلوك  

امات المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك  الموظفير   وااللبر 
؟ هل لديك توجيهات بشأن هذا األمر؟   والتحرش الجنسي

رين للسلوكيات   • كيف يتم رصد وتقييم فهم األشخاص المتض 
المتوقعة من الموظفير  فيما يتعلق بالحماية من االستغالل واالنتهاك  

ة  امات التنظيميَّ  ذات الصلة؟والتحرش الجنسي وبااللبر 
رين بكيفية معالجة  • كيف يمكنكم ضمان معرفة األشخاص المتض 

اسة ومحافظتها عىل الشية وتقديمها الدعم   المنظمة للمعلومات الحسَّ
؟   لهم فيما يتعلق بشكاوى االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

رين.  •  دليل عن المشاورات مع األشخاص المتض 
المرئية • المعلومات  أو  سلوكيات    الملصقات  تحدد  ي 

التر
من   للحماية  التنظيمية  امات  وااللبر  المتوقعة  الموظفير  
العامة   األماكن  ي 

ف  الجنسي  والتحرش  واالنتهاك  االستغالل 
وع  للمجتمعات أو مواقع المشر

ي تبيرّ  فهمهم   •
رين التر المناقشات مع األشخاص المتض 

ي 
ي بما ف 

ي المجال اإلنسان 
ذلك  للسلوك المتوقع من العاملير  ف 

امات التنظيمية المتعهد بها بشأن منع االستغالل   االلبر 
 .  واالنتهاك الجنسيير 

ي ال تدخل  5.7
. تتم إحالة الشكاوى التر

ي 
ي نطاق المنظمة إىل الطرف المعت 

ف 
 بطريقة تتسق مع الممارسات الجيدة. 

تحتاج المنظمة إىل إحالة 
شكاوى/ تقارير عن االستغالل  
واالنتهاك والتحرش الجنسي 

ي نطاق المنظمة  ا
ي ال تدخل ف 

لتر
ي بطريقة  

إىل الطرف المعت 
سق مع الممارسات الجيدة. 

ّ
 تت

ق لشكاوى/ تقارير االستغالل واالنتهاك   •
ّ
هل لديكم نظام إحالة موث

؟   والتحرش الجنسي
ي   •

حيل إليها والتر
ُ
ي ت
خرى ذات الصلة التر

ُ
ما هي الخدمات والمنظمات األ

المختلفة من الناجير  والناجيات/ ضحايا تعتبر آمنة ومناسبة للفئات 
؟  االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

ي   •
هل لديكم قوانير  وعمليات خاصة بالبلد والمنظمة لإلبالغ اإللزامي بما ف 
ذلك متر يجب عىل الموظفير  التواصل مع السلطات المختصة وكيفية  

ي حال انتهاك القانون ال
ي حال حدوث نشاط إجرامي أو ف 

دوىلي بما  ذلك ف 
؟  ي ذلك حوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

 ف 

 نظام إحالة موثق  •
 توزيــــع نظام اإلحالة عىل الموظفير  المعنيير   •
مقابالت مع الموظفير  توضح معرفتهم بهذا المطلب   •

 وبالمنظمات والخدمات األخرى ذات الصلة. 
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ام السادس: تتلقىى رين من األزمة مساعدات منظمة ومتكاملة. االلتى   المجتمعات واألشخاص المتض 

يتم تحديد األدوار والمسؤوليات  6.1
والقدرات واالهتمامات لمختلف  

 األطراف المعنية. 

يجب تحديد أدوار ومسؤوليات 
كاء واألطراف  وقدرات الشر

المعنية اآلخرى لمنع االستغالل  
 .  واالنتهاك والتحرش الجنسي

يك  كيف  • تقّيم عملّية العناية الواجبة أو عمليات تقييم قدرة الشر
كائك بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك   أنظمة وقدرة شر

؟   والتحرش الجنسي
امات اإلبالغ   • يكة تفهم البر   منظمتك والمنظمات الشر

ّ
د من أن

ّ
كيف تتأك

تب  ات المبر ، والتأثبر ة اإللزامي لالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي
ي تعمل فيها؟

 القانونية والسياقية والمخاطر لجميع البلدان التر

ي تتناول   •
عمليات ونماذج إجراء العناية الواجبة التر
 االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي 

ي تتناول   •
يك التر عمليات ونماذج تقييم قدرة الشر
 .  االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

كاء يتم تشارك  6.4 المعلومات مع الشر
ومجموعات التنسيق والجهات الفاعلة 

األخرى من خالل قنوات اتصال  
 مناسبة. 

يجب مشاركة المعلومات 
المتعلقة بالحماية من 

االستغالل واالنتهاك والتحرش 
كاء   الجنسي مع الشر

ومجموعات التنسيق والجهات 
خرى. 

ُ
 الفاعلة المعنية األ

المعلومات حول الحماية من  كيف يمكن ضمان التنسيق وتبادل  •
كاء ومجموعات   االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي مع الشر

 التنسيق والجهات الفاعلة األخرى؟ 
كة عىل المستوى  • ك وآليات اإلبالغ المشبر ي المسح المشبر

هل تنسق ف 
ي فيما يتعلق بالحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش  

الميدان 
؟   الجنسي

ي تبادل البيانات بير  الوكاالت بشأن سوء السلوك  هل تشارك  •
منظمتك ف 

؟   المتعلق باالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

ي هيئات وشبكات التنسيق المتعلقة بالصون   •
العضوية ف 

 .  أو باالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي
 محاض  اجتماعات التنسيق.  •

كاء   6.6 يخضع العمل مع الشر
م مهمة  التفاقيات واضحة وث ابتة تحبر

اماته واستقالليته،  يك والبر  كل شر
امات الخاصة   ف بالقيود وااللبر  وتعبر

 بكل طرف. 

تحتاج المنظمة إىل اتفاقيات  
كائها  واضحة وثابتة مع شر
تتناول عىل وجه التحديد 
امات بالحماية من   االلبر 
االستغالل واالنتهاك  
 .  والتحرش الجنسي

امات  • الحماية من االستغالل واالنتهاك  كيف تتناول البر 
كاء؟ ي اتفاقيات مكتوبة مع الشر

 والتحرش الجنسي ف 
امات الحماية من االستغالل   • كاء اللبر  كيف يتم مراقبة امتثال الشر

؟   واالنتهاك والتحرش الجنسي

كاء   • يك و/ أو أمثلة التفاقيات الشر نموذج اتفاقية الشر
 الموقعة. 
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ي يحتاجونها من موظفي   ومتطوعي   ذوي كفاءة وتنظيم الج
رون من األزمة المساعدة التى ام الثامن: تتلقى المجتمعات واألشخاص المتض   يد االلتى 

 لمهمة  8.1
ً
يعمل الموظفون وفقا

المنظمة وقيمها واألهداف المتفق  
 عليها ومعايبر األداء. 

  التوظيف تحتاج عمليات 
والفحص وأداء الموظفير  إىل  
تعزيز الصون من االستغالل  
 واالنتهاك والتحرش الجنسي 

ي لديكم للموظفير    •
ما هي عمليات الفحص والتوظيف التر

ي تعزز الصون من االستغالل واالنتهاك  
والمستشارين التر

؟   والتحرش الجنسي
ي تبادل بيانات سوء السلوك بير    •

هل تشارك منظمتك ف 
 الوكاالت؟

هل يشمل تقييم أداء الموظفير  التقيد بالقواعد السلوكية، واستكمال   •
ام بالحماية من االستغالل واالنتهاك   التدريبات المرتبطة وااللبر 

؟   والتحرش الجنسي
ية وعقود العمل الخاصة بك بوضوح   • هل تحدد سياسة الموارد البشر

ك الموظفير  بما  اإلجراءات التأديبية وأحكام إنهاء الخدمة لسوء سلو 
؟ ي ذلك االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

 ف 
هل لدى منظمتك أمثلة عىل إنهاء العمل استجابة لحاالت   •

 االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي المثبتة ؟

•  :  تتضمن إجراءات التوظيف والفحص ما يىلي
o  ي تشبر إىل

 إعالنات الوظائف التر
ام المنظمة بالحماية من  االستغالل واالنتهاك والتحرش البر 

 الجنسي 
o   فحص السوابق الجنائية أو السجل العدىلي )حيث

 )
ً
 وآمنا

ً
 يكون ممكنا

o   مراجعة بيانات سوء السلوك بير  الوكاالت حيث
 أمكن

o   أسئلة المقابلة المستهِدفة مرتبطة بالحماية من
 االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي 

o ي ذلك طرح  الفحوص المرجعيةالكتابية والشفهية
بما ف 

أسئلة مستهِدفة تتعلق بالحماية من االستغالل 
 .  واالنتهاك والتحرش الجنسي

ية  •  سياسة الموارد البشر
 عقود الموظفير   •

ام الموظفير  بالسياسات 8.2 . البر 

المتعلقة بهم وفهم عواقب عدم 
ام.   االلبر 

ام   ي عىل الطاقم االلبر 
ينبغ 

بسياسات الحماية من  
واالنتهاك والتحرش االستغالل 

ام  ي ذلك االلبر 
الجنسي بما ف 

اإلجباري باإلبالغ عن عواقب 
ام بها وفهم هذه   عدم االلبر 

 العواقب. 

ي جميع الموظفير  عىل اختالف   •
كيف يمكنك التأكد من تلفر

ية عن سياسات   مستوياتهم ومواقعهم تدريبات تعريفية وتذكبر
ام باإلبالغ   الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  وااللبر 

ام بها؟  وعواقب عدم االلبر 
ام بسياسات الحماية   • هل تذكر عقود الموظفير  عقوبات عدم االلبر 

 من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي والقواعد السلوكية؟ 

ي تشمل التوجيه حول سياسة الحماية   •
عملية التعريف التر

وسياسة التعامل  من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي 
مع الشكاوى وسياسة اإلبالغ عن المخالفات والقواعد 

 السلوكية واإلجراءات المرتبطة بها. 

. توجد مدونة لقواعد السلوك  8.7

ام الموظفير    تنص عىل األقل عىل البر 
بعدم استغالل األشخاص أو إساءة  
 معاملتهم أو ممارسة التميبر  ضدهم. 

تحتاج المنظمة إىل مدونة  
ام لقواعد  السلوك تتضمن البر 

الموظفير  واألفراد والكيانات 
المرتبطير  بهم بعدم استغالل  

األشخاص أو انتهاكهم أو  
التحرش بهم جنسًيا واالمتثال  

امات اإلبالغ.   اللبر 

ام الموظفير  واألفراد   • هل لديكم مدونة لقواعد السلوك تنص عىل البر 
األشخاص أو انتهاكهم أو  والكيانات المرتبطير  بهم بعدم استغالل 

التحرش بهم جنسًيا واإلبالغ عن مزاعم أو شكوك بشأن االستغالل  
؟   واالنتهاك والتحرش الجنسي

كيف تتأكد من فهم الموظفير  لمدونة قواعد السلوك والتوقيع عليها   •
 واالمتثال لها؟ 

مدونة قواعد السلوك موثقة تتضمن سلوكيات   •
ي ذلك البر  

ام الموظفير  بعدم  الموظفير  المتوقعة بما ف 
امهم  استغالل األشخاص وانتهاكهم جنسًيا  والبر 

 باإلبالغ. 
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. توجد سياسات ألمن ورفاه  8.9

 .  الموظفير 
تحتاج المنظمة إىل وجود  
سياسات لصون الموظفير   
وحمايتهم من االستغالل  

واالنتهاك والتحرش الجنسي 
ي ذلك 

سياسة  ومن االنتقام بما ف 
 حماية المبلغير  عن المخالفات. 

مخاطر   • تتناول  الموظفير   سالمة  حول  سياسة  منظمتك  لدى  هل 
 االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي عليهم؟ 

ي االستغالل واالنتهاك   •
هل لدى منظمتك عمليات موثقة للتحقيق ف 

؟   أوالتحرش الجنسي ضد الموظفير 
وكيف يتم   هل لدى منظمتك سياسة اإلبالغ عن المخالفات •

 تنفيذها؟ 
ي   •

هل تقوم منظمتك بإجراء تقييمات السالمة للموظفير  العاملير  ف 
سياقات خارجية تتضمن تقييم مخاطر االستغالل واالنتهاك  

؟   والتحرش الجنسي

 سياسة سالمة الموظفير   •
 سياسة التحرش الجنسي  •
 تدريب الموظفير  حول االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي  •
 اإلبالغ عن المخالفات سياسة  •
 تقييمات سالمة الموظفير   •

ي إدارة الموارد بفع
 
ي تقدم لهم المساعدة ف

رين باألزمة أن يتوقعوا من المنظمات التى ام التاسع: يمكن لألشخاص والمجتمعات المتض   الية وكفاءة وأخالقية. االلتى 

. تتم إدارة مخاطر الفساد  9.5

واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند  
 كشف حاالت الفساد. 

يجب أخذ سوء السلوك  
عىل محمل الجد  الخطبر 

 والتضف بشأنه. 

ي منظمتك لتعزيز ثقافة تنظيمية حيث يتم   •
ماذا تفعل القيادة ف 

التعامل مع سوء السلوك الجسيم عىل محمل الجد والتضف  
 بشأنه؟ 
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وفقاً للمعيار الإنساني  لمزيد من المعلومات حول مؤشر الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي وكيف يتم استخدامه من قبل المنظمات التي تقوم بالتحقق

عمل الإنساني الأساسي للجودة والمساءلة، يرجى الاطلاع على إطار عمل التحقق الصادر عن التحالف الدولي للمعايير الأساسية في ال

https://www.chsalliance.org/get-support/resource/chs- verification-framework/ 

http://www.chsalliance.org/get-support/resource/chs-
http://www.chsalliance.org/get-support/resource/chs-
http://www.chsalliance.org/get-support/resource/chs-

