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 التعاريف -1

  :س ياسةل غراض هذه ال 

. حامية الاحتاد ادلويل أ و مساعدته حامية الاحتاد ادلويل أ و مساعدته أ و يس تفيدون منيلمتسون مه اذلين  "ال شخاص املترضرون" 1-1

 يعمل الاحتاد ادلويل. حيث البدل أ و اجملمتع احمليل يف وقد يشمل هذا التعريف أ ي خشص 

ىل القنوات املوثوقة اليت ميكن من خاللها ل فراد  احمليل"اجملمتع  مس توىعىل "أ ليات الشاكوى  1-2 ترضر الإبالغ امل يل احملمتع اجمل تشري اإ

ىل يه ت بشلك أ من عن الشاكوى والامتس املساعدة. و رشاكستند اإ فراد ل تاحاجملمتع احمليل حيث ي  اإ ماكنية الإبالغ ل  ويشجعون اإ

 -عتداء اجلنس ينيحالت الاس تغالل والاعن مبا يف ذكل  –وبطريقة رسية عند الاقتضاء  بشلك أ من عىل الإبالغ عن الشاكوى

ىل ال هجزة املناس بة للمتابعة. وت   فادات اإ  رفع هذه الإ

مه ال شخاص العاملون يف خدمة الاحتاد مبن فهيم املوظفون، واملوظفون احملليون، واملوظفون  الاحتاد ادلويل" العاملون يف" 1-3

، 1املناوبنيواملوظفني  ،النظام الإداري للموظفني(، فضاًل عن املوظفني املعارين عىل النحو احملدد لهذه التسميات يفاملنتدبون )

 واملتدربني، واملستشارين.  ،واملتطوعني

داري للموظفني ومرافقهامالقواعد ادلاخلية لالحتاد ادلويل" " 1-4 ىل النظام ال سايس للموظفني والنظام الإ مدونة  وتشمل ،تشري اإ

رشادات ماكحفة املضايقات ،السلوك  معمتدة يف الاحتاد ادلويل. و واجبة التطبيق وأ ية قواعد وأ نظمة وس ياسات أ خرى  ،واإ

ىل احليلوةل دون  "منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام" 1-5 ىل الس ياسات والقواعد والإجراءات الرامية اإ  ارتاكبيشري اإ

 ي شلك من أ شاكل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام حيامث حيداثن. ل  العاملني يف الاحتاد ادلويل 

جراء الانتقام"" 1-6 ىل أ ي اإ حضية سوء وقع خشص اليت يتخذها خشص أ و يويص أ و هيدد بختاذها ضد  ةضار من الإجراءات ال يشري اإ

مثل الاس تغالل اجلنيس أ و الاعتداء اجلنيس، أ و شارك  وء ترصف مزعومغ عن حسن نية عن الاشتباه بسترصف مزعوم أ و بلر 

اختاذ وميكن أ ن يشمل الانتقام رفض تقدمي املساعدة أ و التوزيع غري املنصف للمساعدات، أ و  يف تدقيق أ و حتقيق مرصح هبام.

دارية  جراءات اإ يف الواجبات الوظيفية،  تغيرياتلها، أ و ل مربر ال داء بضعف  تمهنا عىل سبيل املثال ل احلرص، تقيامي ،مرضةاإ

يضًا أ ن يتخذ أ  جو عدايئ يف العمل، أ و غريها من القرارات السلبية اليت تؤثر يف رشوط توظيف الشخص. وميكن خلق أ و 

 الانتقام شلك الإساءة اللفظية أ و املضايقة. 

الفعيل ذي الطابع اجلنيس أ و الهتديد برتاكبه سواء بلقوة أ و يف ظل ظروف أ و النفيس  يعين التعدي البدين" اجلنيس عتداءالا"  1-7

جبارية   شخاص مترضرين. أ  ضد يف حال ارتاكبه غري متاكفئة أ و اإ

، اس تغالل حاةل ضعف أ و تفاوت يف القوة أ و ثقة ل غراض جنس يةحماوةل هو أ ي اس تغالل فعيل أ و  الاس تغالل اجلنيس""  1-8

ويشمل ذكل، عىل سبيل املثال ل احلرص، حتقيق أ ربح نقدية أ و منفعة اجامتعية أ و مترضرين،  عندما يتعلق ال مر بأ شخاص

سلع عترب أ ي مقابل يدفع للحصول عىل خدمات جنس ية )بواسطة مبالغ نقدية أ و أ ي وي   .س ياس ية من الاس تغالل اجلنيس للغري

 ماكفأ ت( بأ نه يشلك اس تغالًل جنس يًا.  أ و

                                                 

قلميي ملواهجة ال تشمل هذه الفئة 1 كوارث/وفريق التدخل رؤساء معليات الطوارئ، وأ فراد فريق التقيمي والتنس يق يف امليدان، وأ فراد وحدات مواهجة الطوارئ، وأ فراد الفريق الإ

قلميي.   الإ
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ىل مجموع ال عامل املعرفة أ عاله. س ياسةيف هذه ال  الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني" "تس تخدم عبارة   1-9 شارة اإ  لالإ

ىلالتحرش اجلنيس" " 1-10 أ ي طلب جنيس غري مرغوب فيه أ و أ ي ترصف لفظي أ و بدين ذي طابع جنيس غري مرغوب فيه  يشري اإ

 .املترضرونبني موظفي الاحتاد ادلويل. وخيتلف ذكل عن الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني الذلين يتعرض هلام ال شخاص 

رصف الاحتاد ادلويل بدون اعتبارمه مه ال شخاص اذلين يوظفهم طرف اثلث ويمت وضعهم حتت ت "العاملون دلى طرف اثلث" 1-11

 بني الاحتاد ادلويل ومقدم للخدمات. ةاملربم ات الاس تخداممن العاملني يف الاحتاد ادلويل كام هو احلال يف اتفاق

ر  1-12 ر  غ عن اخملالفات""املبل غون عن يف حصول انهتاك للقواعد ادلاخلية لالحتاد ادلويل. ويقدم املبلر ش هبة غ عن هو الشخص اذلي يبل

 اخملالفات معلومات مبنية عىل اشتباه معقول حبصول ترصف خاطئ. 
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  املقدمة -2

نسانية و  يتعني  2-1 ملهمة ا مبوجبعىل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر )الاحتاد ادلويل(، بعتباره منظمة اإ

ليه، احرتام ال شخاص   ضني للخطر وحاميهتم. ويمتزي الاحتاد ادلويل اذلي هو جزء من احلركة ادلوليةاملس تضعفني املعرر املولكة اإ

 للصليب ال محر والهالل ال محر بوجود حميل ودويل. 

ىل مساعدهتم هام من أ خطر يسعى ن عىل اذلين االاس تغالل والاعتداء اجلنس ي  2-2 حالت الفشل يف أ داء هممة الاحتاد ادلويل اإ

نساين منذ عرشات الس ننيمةاملنظ ر ل يزال ي   ،. وبلرمغ من الاهامتم هبذا املوضوع يف قطاع العمل الإ  ،غ عن حالت جديدةبل

لك اخلطوات الالزمة ملنع بيامن تبقى حالت كثرية طي الكامتن خوفًا من الانتقام. ولهذا من املهم جدًا أ ن يتخذ الاحتاد ادلويل 

حتاد ادلويل والتصدي بلشلك املناسب للحالت اليت حتدث رمغ ذكل. ومع أ ن هذه الس ياسة حدوث مثل هذه احلالت يف الا

ل أ عامل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني اليت يرتكهبا العاملون يف الاحتاد ادلويل،  ميكن أ ن تكون أ يضًا مرجعًا ف ل تشمل اإ

عدادللجمعيات الوطنية يف   . والتصدي هلام اجلنس ينيها لس ياسات منع الاس تغالل والاعتداء اإ

يتطلعون  " مجيع اذلين حتظر مدونة سلوك موظفي الاحتاد ادلويل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني عىل أ ي خشص ويشمل ذكل  2-3

ىل حامية الاحتاد أ و مساعدته هلم أ و يس تفيدون من هذه امحلاية واملساعدة ي أ  بس تخدام أ ي مواد مسيئة وبأ يضًا ". ويتعلق احلظر اإ

، أ و السلع، أ و اخلدمات مقابل اجلنس، مبا يف ذكل الوصال اجلنيس أ و غري ذكل من أ شاكل الوظائفأ و  ،للنقودعرض "

ىل أ ي اس تخدام   لمش تغلني بتجارة اجلنس".ل السلوك الامهتاين أ و التحقريي أ و الاس تغاليل. وميتد احلظر اإ

يدين العنف اجلنيس ، اذلي 3القرار رمق  2015ملؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصليب ال محر والهالل ال محر س نة ااعمتد   2-4

القامئ عىل النوع الاجامتعي يف لك الظروف وخاصة يف حالت الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ ال خرى. والعنف 

زاء ارتاكب موظفهيا "ة مجيع مكوانت احلركأ يضًا  3القرار  يناشدو  نفاذ س ياسات عدم التسامح املطلق اإ أ ن تقوم بعامتد واإ

ومتطوعهيا لالس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس عىل املس تفيدين من خدماهتا وتفرض عقوبت عىل أ ولئك ال فراد جزاء 

 أ عامهلم".

ىل الواكلت الرشيكة يف اللجن 2-5 عالن عالوة عىل ذكل، انضم الاحتاد ادلويل اإ  2015ة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت بعامتد اإ

 منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام. يف اللجنة ادلامئة املشرتكة بشأ ن  سؤويل الواكلت ال عضاءمل 
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  وامجلهور املس هتدفتطبيقها الغرض من الوثيقة ونطاق  -3

 الغرض من الوثيقة   3-1

ىل ضامن  (أ   الاحتاد ادلويل لك اخلطوات الالزمة ملنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني من جانب اختاذ هتدف هذه الس ياسة اإ

العاملني يف الاحتاد ادلويل والتصدي بلشلك املناسب لتكل احلالت اليت ل يس تطيع جتنب حدوهثا. والعنرص املالزم لهذا 

متعات احمللية. كام يشلك ضامن الانصاف يف معامةل واملساءةل والزناهة يف معلنا مع أ فراد اجمل  الضحاايسالمة الهدف هو ضامن 

 العاملني املهتمني بلس تغالل والاعتداء اجلنس يني وفقًا للقواعد ادلاخلية لالحتاد ادلويل عنرصًا مالزمًا لهذه الس ياسة. 

جراءاهتا ال نظمة القامئة اخلاصة بلإبالغ (ب لنهتااكت احملمتةل  يتعلق بادلاخيل، والتحقيق، واملتابعة، فامي تعزز هذه الس ياسة واإ

داري للموظفني ذات العالقة بلس تغالل والاعتداء اجلنس يني. وتوحض أ دانه  ملدونة السلوك والنظام ال سايس والنظام الإ

عنوان "ال دوار حتت  5 اجلزءاخلطوات املناس بة الواجب اختاذها يف حالت الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني وذكل يف 

جراءات الإبالغ". حتت عنوان  6 اجلزءيف "، وواملسؤوليات ىل "اإ زايدة وتسعى خطة العمل ادلامعة لتنفيذ هذه الس ياسة اإ

ىل تعزيز القدرة عىل التعامل مع  الاهامتم مبا يتعني توفريه من توعية وتدريب   لمعايري ادلولية.وفقًا لاحلالت هذه سعيًا اإ

ىلهذه الس ياسة  ريمت ج(   الاس تغالل والاعتداء اجلنس ينيحضااي  متكرنليك ي  وتوس يع نطاقهااملساءةل القامئة  أ لياتتعزيز  اإ

عهنا دون لتبليغ امن  مثل هذه ال فعالدوث حب عملوالعاملون يف الاحتاد ادلويل والعاملون مع أ طراف أ خرى وأ ي خشص ي

 الانتقام. أ ي شلك من أ شاكل من  وجتري حاميهتم خوف

ن   د( رشاك اجملمتعات اإ  ، تشلكضحاايوتقدمي املساعدة لل ،اجملمتع احمليل عىل مس توىى و الشاكلتقدمي أ ليات وضع و  ،احملليةاإ

جراءاهتا وخطة معلها ىلالس ياسة هذه هنج ستند . وي عناص هامة من هذه الس ياسة واإ دليل الصليب ال محر والهالل  اإ

رشاك اجملمتعات احمللية واملساءةل ) ىل (2017ال محر بشأ ن اإ جراءات التشغيل يف  التوجهيات الواردة. وتستند الس ياسة اإ اإ

اجملمتع  عىل مس توىيف أ ليات الشاكوى للجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت بشأ ن التعاون فامي بني الواكلت  العاملية املوحدة

حاةل الشاكوى ومساعدة ال2016) احمليل عداد وتعزيز . وقد استند ضحااي(، مبا يف ذكل هنجها يف اإ الاحتاد ادلويل، يف اإ

ىل أ فضل ممارسات امجلعيات الوطنية وهو  س تغالل والاعتداء اجلنس ينيس ياس ته اخلاصة بشأ ن منع الا والتصدي هلام، اإ

عداد و امجلعيات الوطنية اليت حتتاج عىل اس تعداد دلمع  ىل اإ  س تغالل والاعتداء اجلنس ينينع الامب اخلاصة  تعزيز س ياساهتااإ

 هلام. والتصدي 

 نطاق التطبيق   3-2

 .تنطبق هذه الس ياسة عىل مجيع العاملني مع الاحتاد ادلويل (أ  

ىل العاملني  (ب دراج بند مور دلى بلنس بة اإ والتصدي هلام يف  س تغالل والاعتداء اجلنس ينيحد يتعلق مبنع الاطرف اثلث، ينبغي اإ

دراج بند مماثل يف اتفاقات  الاحتاد نح اليت يربهما املم التفاقات ذات الصةل املربمة بني الاحتاد ادلويل والطرف الثالث. وينبغي اإ

 مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية. ،الرشاكء املنفذين معادلويل 

 .1-3-6أ و غريمه عىل النحو املوحض يف الفقرة تعاجل الشاكوى املتعلقة مبوظفي امجلعيات الوطنية أ و متطوعهيا  (ج

ذ ل تنطبق هذه الس ياسة عىل القضااي املتعلقة بملضايقات والتحرش اجلنيس بني العاملني يف الاحتاد ادلويل.  (د النظام  يتناولاإ

رشادات ماكحفة املضايقات ،الإداري للموظفني  . التمثل هذه احل ومدونة السلوك، واإ
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  وقواعد السلوكاملبادئ الرئيس ية  -4

طالقًا مع قضااي الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني. س ياسة عدم التسامح الاحتاد ادلويل  يطبق  4-1 اسب لك َمن وبلتايل،اإ  حي 

 .مثل هذه ال عامل يرتكب

ىل  2والتصدي هلام س تغالل والاعتداء اجلنس ينيمنع الايف عىل الضحااي كز هنجًا ير  يطبق الاحتاد ادلويل  4-2 املبادئ ويستند اإ

 التالية: 

حلاق أ ي أ ذى (أ   جراء من شأ نه مفامقة وضع عدم اإ  .نينس ياجل عتداء والاس تغالل حضااي الا: جيب عدم اختاذ أ ي اإ

جراءات املتخذة خيارات  جيب أ ن حترتم: الاحرتام (ب  ورغباهتم وحقوقهم وكرامهتم.  الضحاايمجيع الإ

 ال ولية ال وىل مجليع اجلهات الفاعةل. وأ مهنم  الضحاايسالمة  جيب أ ن تكون: السالمة (ج

معاجلة القضية.  مرحةل من مراحلويته يف لك هب ذات الصةلاملعلومات  ولكهوية الضحية احملافظة متاما عىل رسية : جيب الرسية (د

جراءات الالزمة لضامن معاجلة   برسية اتمة.  لك قضيةوجيب أ ن تتخذ لك الإ

اس تغالل واعتداء ادث حل نتيجة تهساعدم  يلمتسلك من لواملنصفة العادةل الاحتاد ادلويل املعامةل  جيب أ ن يضمن: عدم المتيزي (ه

 ن يف الاحتاد ادلويل. وعاملكون قد ارتكبه جنس يني ي

. وينبغي يف الاعتبار احتياجاهتم اخلاصة تؤخذوجيب أ ن  ،: جيب أ ن حيظى ال طفال الضحااي بهامتم خاصال طفالحامية  (و

 . لضامن تزويدمه بدلمع املناسب تخصصني يف جمال العناية بل طفالم استشارة 

رىجيب أ ن   4-3 حترتم حقوق مجيع ال طراف أ ن و  منصفةبطريقة الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني التحقيقات اخلاصة حبوادث  جت 

 املعنية. 

رشاك جيب أ ن تس تخدم مساعي منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام هنج   4-4  يضعاجملمتعات احمللية واملساءةل اذلي اإ

لب معل الاحتاد ادلويلاجملمتعات احمللية   . يف ص 

 ا ييل: مبالالزتام لعاملني يف الاحتاد ادلويل عىل امدونة السلوك، تنص عليه معال مبا   4-5

 أ ي معل من أ عامل الاس تغالل اجلنيس أ و الاعتداء اجلنيس. الامتناع عن (أ  

 :أ ي نشاط جنيس مع الامتناع عن (ب

)ل يشلك هجل يل املنصوص عليه يف القانون احملو الرىض أ  س نة بغض النظر عن سن الرشد  18أ ي خشص دون سن  •

 ،ذريعة لدلفاع(أ ً خطمعره  تقديرمعر الطفل أ و 

ىل الاس تفادة من حامية الاحتاد ادلويل أ و مساعدته أ و •   ،ةيس تفيد من هذه امحلاية واملساعد أ ي خشص راشد يتطلع اإ

                                                 

 ابة لحتياجات الضحااي. للمزيد من املعلومات عن ادلمع املقدم للناجني/الضحااي، يرىج الاطالع عىل الإجراءات املرافقة يف الاس تج 2
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 أ و بدونه وسواء اكن أ ي بدينذات الطابع اجلنيس بواسطة اتصال  عتداءيشمل النشاط اجلنيس مجيع أ شاكل النشاط والا •

  .عتداء أ و مل يكنذا الاعىل وعي هبمن الطرفني 

يف ذكل الوصال اجلنيس أ و غري ذكل من أ شاكل أ و سلع أ و خدمات مقابل اجلنس، مبا وظائف نقود أ و عرض  الامتناع عن (ج

يف قوانني البدل ال صيل  عارةالسلوك الامهتاين أ و التحقريي أ و الاس تغاليل. وينطبق ذكل بغض النظر عن الوضع القانوين لدل

 املاكتب امليدانية. ملوظفي الاحتاد ادلويل أ و يف 

بحية يف ماكتب الاحتاد ادلويل أ و عىل معدات الاحتاد، مبا يف ذكل  الامتناع عن انتاج أ و رشاء أ و توزيع أ و اس تخدام (د موادًا اإ

بحية عىل ش بكة الانرتنت أ و بحية أ و  نيةاملنتدايت الالكرتو قراءة/تصفح املواقع الإ لكرتونية اإ رسال رسائل اإ   .توصيلهاأ و اإ

ر غني عن اخملالفاتحامية املبلر   4-6 الاحتاد ادلويل أ ن ( عىل 2015) غني عن اخملالفات: تنص س ياسة الاحتاد ادلويل بشأ ن حامية املبل

حبدوث انهتاك للقواعد بش هبات معقوةل غ يعمتد س ياسة عدم التسامح املطلق مع أ ي شلك من أ شاكل الانتقام ضد خشص يبلر 

 حتاد ادلويل أ و يتعاون يف معلية تدقيق أ و حتقيق جتري حتت سلطة ال مني العام. ادلاخلية لال

ر عىل لك مَ  يتعنيأ نه عىل أ يضا غني عن اخملالفات تنص س ياسة الاحتاد ادلويل بشأ ن حامية املبلر   4-7  يف سوء ترصف هشتباهغ بن يبل

تشلك انهتااكً حممتالً للقواعد ادلاخلية  املنشورةتكون دليه أ س باب معقوةل لالعتقاد بأ ن املعلومات أ ن حسن نية و  أ ن يترصف عن

 لالحتاد ادلويل. 

  ال دوار واملسؤوليات -5

 الإداريني مسؤوليات كبار املسؤولني  5-1

قلميية، و  مدراءيتحمل والكء ال مني العام، و  5-1-1 املاكتب القطرية وماكتب مجموعات البدلان، ورؤساء معليات  مدراءاملاكتب الإ

العاملني يف الاحتاد  من طرفالس ياسة هذه ةل عن تنفيذ شام، املسؤولية ال 3رؤساء فرق النرش يف الاحتاد ادلويلالاس تجابة، وغريمه من 

املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني يف مقر الاحتاد ادلويل يف جنيف،  نياملنسقكبري يقدم و  رشافهم.لإ  ين خيضعونادلويل اذل

  .حسب احلاجةهلم والتصدي هلام ادلمع الالزم 

  :ما ييل اكفة الإدارينيكبار املسؤولني ل تشمل املسؤوليات املشرتكة  5-1-2

 بشلك منتظم. به  وتذكريمههذه الس ياسة مضمون عىل اطلعوا التأ كد من أ ن مجيع العاملني يف الاحتاد ادلويل  (أ  

من خالل بذل لك اجلهود املمكنة لهتيئة الظروف اليت تساعد يف احليلوةل دون حدوث اس تغالل حيتذى به  الترصف مكثال (ب

 واعتداء جنس يني واحلفاظ عىل هذه الظروف. 

جراءات الفورية واملناس بة دلى تسمل أ ي تقرير أ و شكوى تتعلق  (ج دعاءات حبصول اس تغالل واعتداء جنس يني، أ و باختاذ الإ

جراءات الإ خاوف أ و شكوك أ و أ عامل انتقام تتعلق حبوادث اس تغالل واعتداء جنس يني، كام تنص عليه هذه الس ياسة و مب

 . "اايحالض مساعدةاملرافقة حتت عنوان "

                                                 

قل مبا يف ذكل رؤساء معليات الطوارئ،  3 قلميية ملواهجة الكوارث/وأ فرقة التدخل الإ  ميي.ورؤساء أ فرقة التقيمي والتنس يق يف امليدان، ورؤساء وحدات مواهجة الطوارئ/ وال فرقة الإ
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مجيع العاملني يف الاحتاد  مشاركةتصدي هلام، من املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني وال  نياملنسقكبري مبساندة  ،التأ كد (ه

 مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.  الإجبارية واملنتظمة املتعلقةادلويل يف دورات التدريب 

ضافية يف اجملالت التالية:  5-1-3  يتحمل كبار املسؤولني يف امليدان مسؤوليات اإ

دراج مسأ ةل الاس تغالل والاعتداء  (أ   اجلنس يني بشلك مهنجي يف امحلالت الإعالمية، ويف ادلورات التدريبية والاجامتعات مع اإ

يالء اهامتم خاص بلفئات املس تضعفة  ،ال شخاص املترضرين مع اإ

نشاء أ لية لالإ  (ب  أ دانه، 1-1-6لحقًا يف الفقرة جيري توضيحه عن حوادث الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني كام  بالغاإ

رشاك  عزيزت (ج اجملموعات احمللية مثل امجلعيات النسائية وامجلعيات املمثةل لل شخاص املهمشني مثل منظامت ذوي الإعاقات، اإ

نشاء أ لية العمل معًا عند الاقتضاء، من أ جل اإ هبدف التوعية بعدم التسامح املطلق مع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني، و 

 معلها، مصمي يف وقدراهتم واحتياجاهتم الضحااي حقوق تضع و جامتعي لنوع الااتراعي اجملمتع احمليل  عىل مس توىللشاكوى 

دمع امجلعيات الوطنية وتشجيعها عىل وضع  مسؤولية مجموعات البدلان القطرية وماكتب اكتباملاملاكتب القطرية أ و مدراء  عىل (د

يف املقر املعين  نياملنسقكبري ، وبلتعاون مع س ياساهتا اخلاصة مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام، وفقاً حلاجاهتا

 مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.

 مسؤوليات مجيع العاملني  5-2

ىل املسؤوليات احملددة يف الفقرة  5-2-1 ضافة اإ   :يتحمل مجيع العاملني يف الاحتاد ادلويل املسؤوليات التالية ،أ عاله 5-4اإ

 وفهمها،قراءة هذه الس ياسة  (أ  

 والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام،اس تكامل التدريب الإجباري اخلاص مبنع الاس تغالل  (ب

 ،(1-2-6)وفقًا للفقرة  دوهثاالإبالغ عن أ ية حوادث اس تغالل واعتداء جنس يني شهدوها أ و مسعوا عهنا أ و يشتهبون حب (ج

 ،مع املسؤولني عن التحقيقالاكمل التعاون  (د

 غني عن اخملالفات(. ضع للحقوق املذكورة يف س ياسة الاحتاد ادلويل بشأ ن حامية املبلر خيعنه ) غضامن رسية أ ي حادث يبلر  (ه

 مسؤوليات مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق  5-3

جراء ضامن عن سؤولية امل سلطة و ل يمتتع مدير مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق ب  5-3-1  يف الادعاءات برتاكبالتحقيق اإ

. وجيوز تلكيف هجات خارجية بعمليات التقيمي و/أ و 4الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني داخل الاحتاد ادلويل

 التحقيق وفقًا للموارد واملهارات املطلوبة. 

ىل   5-3-2 حاةل مجيع الادعاءات اإ بالغ  ،مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق بدون تأ خريمدير ينبغي اإ بغض النظر عن قناة الإ

خدمة. وجيوز تقدمي التقارير عن حالت حممتةل من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني بدون الكشف عن هوية املس ت

 عىل رسية هذه التقارير.  احملافظةجيب و املبلرغ 

                                                 

يطلب الاحتاد ادلويل  ،منظمة اليت انتدبت هذا الشخص الاضطالع بلتحقيق. ويف هذه احلاليف حال تقدمي ادعاء بس تغالل واعتداء جنس يني ضد موظف منتدب، ميكن لل  4

 من امجلعية الوطنية تقدمي تقرير عن نتاجئ القضية. 
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ذا عند   5-3-3 التقيمي ال ويل لالدعاء بنير تسمل أ ي ادعاء، جيري مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق تقياميً أ وليًا لالدعاء. واإ

أ ن مثة مسوغات مرشوعة لالعتقاد حبصول معل حممتل من أ عامل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني، جيب فتح 

داري   . جراءات التحقيق وقواعد املوظفني وال نظمة املطبقة يف الاحتاد ادلويلبإ  معالً حتقيق اإ

. شطة التحقيق اليت يقوم هبا مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيقب أ ن حتافظ مجيع ال طراف املعنية عىل رسية أ ن جي  5-3-4

املعين بلدعاء بريئًا خالل فرتة التقيمي ال ويل والتحقيق. وجيب أ ن تتاح ملرتكب الانهتاك املزعوم الشخص ويعترب 

ليه أ ثناء التحقيق.   فرصة الاس امتع اإ

يبني نتاجئ حتقيقاته بصياغة تقرير عن التحقيق  لتحقيقاس تكامل التحقيق، يقوم مكتب التدقيق ادلاخيل وابعد   5-3-5

  وتوصياته. س تنتاجاتهاو 

ىل طبيعة الادعاء وخطورته  5-3-6 حاةل القضية  والإطار القانوين الواجب تطبيقه، استناداً اإ جيوز لل مني العام اختاذ قرار اإ

ىل السلطة احمللية و   رفع احلصاانت اليت يمتتع هبا ال فراد املعنيون. اإ

 مسؤوليات قسم املوارد البرشية  5-4

غ هذا ال خري ويبلر  ،قسم املوارد البرشية بفتح حتقيقمدير غ مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق، عند الاقتضاء، يبلر   5-4-1

 العامل يف الاحتاد ادلويل اذلي خيضع ترصفه للتحقيق.

بلتشاور مع قسم الشؤون القانونية، أ ن يتخذ قراراً بشأ ن قسم املوارد البرشية، مدير بناء عىل تقرير التحقيق، عىل   5-4-2

ن اكنت مثة مسوغات مرشوعة لهتام الفرد بلس تغالل والاعتداء اجلنس يني، )1ييل: ) ما يف حال توجيه ( 2( اإ

جراءات التأ ديبية املناس بة، يف حال ختاذ ( التوصية ب3الرد عىل الهتام، )دراسة ، اهتام نبغي أ ن اليت ي و ها، اختاذالإ

داري للموظفني يوافق علهيا بالغ الفرد املعين بلقرار الهنايئ.5ال مني العام متاش يًا مع النظام الإ  ، واإ

ي فرد أ خر من العاملني يف الاحتاد ادلويل اذلي لك من مرتكب الانهتاك املزعوم وأ  لادلمع املناسب  توفري جيب 5-4-3

سداء  جتري مقابلته أ ثناء التحقيق. وميكن أ ن يشمل ذكل الاس تفادة من خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي مثل اإ

 النصح واملشورة. 

 أ يضًا عىل قسم املوارد البرشية العاملي أ ن يقوم مبا ييل:  يتعني 5-4-4

جراء  (أ    ،يينات اجلديدةحترايت بشأ ن مجيع التع اإ

 ،الكشف عن خلفيات العاملني يف الاحتاد ادلويل اذلين يتعاملون مع ال طفال (ب

كامل العاملني يف الاحتاد ادلويل لك ادلورات التدريبيةج(   .التأ كد من اإ

                                                 

هناء تعاقدمه، عىل أ ن حتدد املنظمة اليت انتدبهتم العقوبت املفروضة, أ ما 5 ىل املوظفني املنتدبني، جيوز لالحتاد ادلويل اإ ىل املستشارين، فت حدد الإجراءات وفقاً  بلنس بة اإ بلنس بة اإ

 لالتفاق الاستشاري.
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جراءات الإبالغ -6  اإ
شخاص املترضراذلي يقدمه الإبالغ   6-1  نو ال 

جيب أ ن ت نشأ ، يف لك بدل يعمل فيه الاحتاد ادلويل، أ لية مناس بة تتيح لل شخاص املترضرين الإبالغ عن  6-1-1 

بشلك  ارتاكب العاملني يف الاحتاد ادلويل أ عامل اس تغالل واعتداء جنس يني، وت نرش املعلومات عن هذه ال لية

نشاء أ لية للشاكوىفعال ، واس تعامل ةاحمللي اتبلتعاون مع اجملمتع ،اجملمتع احمليل عىل مس توى . وميكن أ ن يشمل ذكل اإ

غني عن اخملالفات )املعروف حاليًا "بلإبالغ الهاتفي اخلاص بملبلر خط الاس تغاثة الهاتفي يف الاحتاد ادلويل نظام 

 ال من"(، و/أ و تعيني منسق معين بس تالم الشاكوى. 

 ادلويل الإبالغ اذلي يقدمه العاملون يف الاحتاد  6-2

عىل العاملني يف الاحتاد ادلويل اذلين يشهدون، أ و يدركون، أ و يشتهبون مبشاركة عامل أ خر يف الاحتاد  يتعني  6-2-1

ر   من القنوات احلالية التالية: قناة غوا عن ذكل عرب أ ي ادلويل يف اس تغالل واعتداء جنس يني، أ ن يبل

 ،مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق (أ  

 ،حمليًا املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام )يف حال وجوده( املنسق املعنَي  (ب

بالغ املسؤول املبارش أ و أ ي مسؤول  (ج داري اإ دارينياإ  ،أ خر مبن فهيم كبار املسؤولني الإ

قلمييةقسم املوارد البرشية يف جنيف أ و يف  (د  ،املاكتب الإ

ر اخلاص الاحتاد ادلويل خط الاس تغاثة الهاتفي يف نظام  (ه غني عن اخملالفات )املعروف حاليًا "بلإبالغ الهاتفي بملبل

 .ال من"(

ىل مكتب التدقيق  ،هذه الشاكوى قناة من القنوات املذكورة أ عاله اليت تتسمل مثلعىل أ ي  يتعني  6-2-2 حاةل القضية اإ اإ

 ادلاخيل والتحقيق بدون تأ خري.

اليت ترغب يف الإبالغ عن ادعاءات ضد  ،مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية ،ةاخلارجيجهات الرشيكة جيوز أ يضًا لل   6-2-3

 أ عاله.  ةس تخدم أ ي قناة من القنوات املذكورت أ ن  ،عاملني يف الاحتاد ادلويل

  الإبالغ املتعلق بأ فراد من غري العاملني يف الاحتاد ادلويل  6-3

حاةل الش يتعني  6-3-1 ىل امجلعية عىل مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق اإ اكوى ضد موظفي امجلعيات الوطنية أ و متطوعهيا اإ

الإبالغ  ةبلتشاور مع قسم دمع احلمك عند الاقتضاء. ويطلب الاحتاد ادلويل من امجلعيات الوطني ،الوطنية املعنية

بنتاجئ القضااي وبخلطوات املتخذة لضامن معاجلة أ ية احتياجات طبية أ و نفس ية واجامتعية أ و احتياجات أ خرى 

 بحلادث املزعوم. ذات عالقة الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني  اايحض/للناجني

حاةل الشاكوى ضد موظفي طرف اث يتعني  6-3-2 لث أ و موظفي منظمة خارجية عىل مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق اإ

ىل صاحب معل الشخص املعين  . اإ
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  لرصد والتقيميا -7
كبري املنسقني املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام يف مقر الاحتاد ادلويل يف جنيف  يتحمل  7-1

 . الس ياسةاملسؤولية الشامةل عن تشجيع ورصد تنفيذ هذه 

فريق القيادة العاملي التقدم احملرز يف تنفيذ هذه الس ياسة مرة يف الس نة بدمع من كبري املنسقني املعين مبنع  يدرس  7-2

  الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.

داريني ت درجذه الس ياسة، جيب أ ن هب معال  7-3 س تغالل والاعتداء نع الامب  يف ما يتعلق مسؤوليات كبار املسؤولني الإ

 أ داهئم. تقيمي يف اجلنس يني والتصدي هلام يف مواصفات وظيفهتم )أ و الاختصاصات والرشوط حسب الاقتضاء( و

ىل جملس الإدارة تقريرًا عن عدد   7-4 ىل فريق القيادة العاملي واإ يقدم مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق لك س نة اإ

العدد الفعيل للحالت اليت مت اثباهتا وكيفية  فضال عن ،والاعتداء اجلنس ينيالشاكوى املسجةل بشأ ن الاس تغالل 

 حلها. 

ىل امجلهور يكون مرفقًا ب  7-5 اتحة تقرير اإ دارةلتدابري ل  وصفجيب أ يضًا اإ الوقاية، وتدابري الادعاءات،  املتعلقة بإ

 . وتطبيقهانرش هذه الس ياسة عن داريون لإ  انيلواملسؤ ومسؤولية 

مبا يف  ،واملنظامت غري احلكومية ،احلكومية ون الاحتاد ادلويل مع املنظامت ادلولية ال خرى، واملنظامت ادلوليةيتعا  7-6

لقضاء عىل الاس تغالل والاعتداء لوأ ثر اجلهود امجلاعية  الس ياسة يف اس تعراض تنفيذ ،ذكل امجلعيات الوطنية

 . اجلنس يني والتعسف يف اس تعامل السلطة املرتبط هبام

  تقيمي فائدة هذه الس ياسة ونتاجئها بعد س نتني من اعامتدها. جيري  7-7
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 )ل ينطبق عىل اللغة العربية( اخملترصات -8

 لس ياسةالواثئق ذات الصةل ب -9

 الطبعة الامس رمق امللف

 2007  مدونة السلوك 109

205 Whistleblower Protection 

Policy 

2015 

193 Child Protection Policy 2013 

رشادات ماكحفة املضايقات 122  2007 اإ

  للموظفني النظام ال سايس 112

  للموظفني داريالنظام الإ  111

 A Red Cross Red Crescent 

Guide on Community 

Engagement and 

Accountability 

2017 

085 Standards of Investigation  

086 Internal Audit Charter  

 IFRC Child Protection 

Action Plan 

2015-2020 

 CHS Alliance guidelines for 

investigations 

2015 

 Challenges and options in 

improving recruitment 

processes in the context of 

Protection from Sexual 

Exploitation and Abuse 

(PSEA) by our own staff, 

report by IASC 

2013 

 Inter-agency cooperation in 

community-based complaint 

mechanisms - Global 

Standard Operating 

Procedures 

2016 

 

 

http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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 اترخي مراجعة الوثيقة -10

 التفاصيل التارخي صيغةال 

 علهيا لتعليقل تبادل املسودة ال وىل مع فريق العمل  2017يوليو  1 مسودة

دراج بعض تعليقات  2017أ غسطس  31 مسودة تبادل نسخة معدةل قلياًل مع فريق العمل )اإ

 أ عضاء فريق العمل(

املسودة املنقحة مع فريق العمل للتعليق علهيا. تبادل تبادل  2017نومفرب  29 مسودة

املسودة أ يضًا مع الش بكة املعنية بلنوع الاجامتعي والتنوع 

 ومناقش هتا مع اللجنة ادلولية.  ،للتعليق

مجع مالحظات وتعليقات الش بكة املعنية بلنوع الاجامتعي  2018أ بريل  19 مسودة

وتنظمي ورش معل للصياغة يف شهر  ،والتنوع يف بداية العام

بندًا بندًا واس تعراض )اس تعراض املسودة  2018مارس 

تبادل الصيغة  .القضااي اجلديدة اليت أ اثرهتا التعقيبات الإضافية(

 مع فريق العمل املوسع. الهنائية للمسودة 

دراج التعديالت ال خرية اليت اقرتهحا فريق العمل 2018يونيو  مسودة جراء  ،اإ فريق واإ

 مل وفريق الإدارة الاس تعراض ال خري. عال
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 اس تغالل واعتداء جنس ينيعن حاةل تقرير رسي منوذج : 1املرفق 

 . )ميكن أ عداد امللف حىت مبعلومات حمدودة فقط -)جيب ملء مجيع اخلاانت

ىل  يرىج ملء هذه الاس امترة بقدر علممك واس تطاعتمك  :واملرشفني عىل العمل املنسقني املعنيني مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس ينياإ

 والتأ كد من أ هنا تقدم يف الوقت املناسب. 

 مقدم التقرير أ و الشكوى  املتعلقة بصاحباملعلومات  -1

 :امس صاحب الشكوى أ و مقدم التقرير -

  :العنوان ورمق الهاتف وعنوان الربيد الإلكرتوين(تشمل أ يضًا التصال )بياانت  -

 :اجلنس أ و هوية نوع اجلنس :         العمر -

 حادث الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني أ و حادث الانتقام -2

  :التوارخي( أ حدث اترخي وساعة احلادث )البداية/ -

  احلادث:ماكن  -

 :الوصف املفصل للحادث -

  :اليت شهدوها وتفاصيل التصال هبم( والوقائع ال سامءالشهود ) -

  :سؤال صاحب الشكوى عن شعوره -

 املعلومات املتعلقة بجلاين املزعوم  -3

 :الامس -

 :صاحب العمل وامس الوظيفة -

  :معلومات التصال )تشمل أ يضًا العنوان ورمق الهاتف وعنوان الربيد الإلكرتوين( -

  :اجلنس :         العمر -

  :ال وصاف اجلسدية -

 مساعدة صاحب الشكوى  -4

حرصاً عىل حضااي العنف اجلنيس والقامئ ملبادئ التوجهيية التالية بضامن اس تخدام الهنج املركز عىل النايج/الضحية اذلي يمتزي  -

 عدم المتيزي.  -5الاحرتام،  -4السالمة،  -3الرسية،  -2املوافقة،  -1عىل نوع اجلنس: 

ىل احلصول عىل عالج  - ىل مساعدة طبية أ و يود احلصول عىل مساعدة طبية، أ و هل سعى اإ هل حيتاج صاحب الشكوى اإ

 ودلى من؟ ويف هذه احلال أ ين اكن ذكل 

ىل ما يه مراكز اخلدمات ال خرى اليت حصل مهنا صاحب الشكوى عىل املساعدة أ و اليت ميكن أ ن حيتاج  - مساعدة للوصول اإ

لهيا؟   اإ

 ول عن اتمني خطة سالمة لصاحب الشكوى؟ من املسؤ  -

 .وصف التدابري ال منية املتخذة لصاحل صاحب الشكوى -
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حاةل ومشورة أ تيحت لصاحب الشكوى  - لصحة، واخلدمات ما يتعلق بمبا يف ذكل بشأ ن توفري املساعدة، وصف أ ية معليات اإ

 والرشطة، واملنازل ال منة.  ،النفس ية والاجامتعية

 املعلومات الإضافية  -5

  :ومن اذلي تسلمها، تقرير اترخي اس تالم أ ول شكوى/ -

 الإجراءات اليت يتبعها الاحتاد ادلويل يف معاجلة الشاكوى؟ هل يعرف صاحب الشكوى/مقدم التقرير  -

 هل وافق صاحب الشكوى عىل تعريف اجلاين املزعوم بلشكوى؟  -

اليت يقدهما طرف اثلث، جمهوةل الهوية الشاكوى اي أ و ايقدهما الناجون/الضحاليت الشاكوى سواء  ،جيب أ ن تكون الشاكوى -

جراءات جيب أ  ين املزعوم علهيا. و ادلى اطالع اجل ،بأ كرب قدر ممكن ل املعلومات املطلوبة لضامن الإ ل تتاح للجاين املزعوم اإ

 الواجبة. 

  :اكتب التقرير عن حادث الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني -

 ذات صةل بملوضوع ة معلومات أ خرى تقدمي أ ي -6

 والاقتضاء.احلاجة فقط حسب  -

 

 

 

 

________________________ 

   واملاكن ،والتارخي ،الامس
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