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 -1التعاريف
لغراض هذه الس ياسة:
" 1-1الشخاص املترضرون" مه اذلين يلمتسون حامية الاحتاد ادلويل أو مساعدته أو يس تفيدون من حامية الاحتاد ادلويل أو مساعدته.
وقد يشمل هذا التعريف أي خشص يف البدل أو اجملمتع احمليل حيث يعمل الاحتاد ادلويل.
" 2-1أليات الشاكوى عىل مس توى اجملمتع احمليل" تشري اإىل القنوات املوثوقة اليت ميكن من خاللها لفراد اجملمتع احمليل املترضر الإبالغ
بشلك أمن عن الشاكوى والامتس املساعدة .ويه تستند اإىل إارشاك اجملمتع احمليل حيث يتاح للفراد اإماكنية الإبالغ ويشجعون
عىل الإبالغ عن الشاكوى بشلك أمن وبطريقة رسية عند الاقتضاء – مبا يف ذكل عن حالت الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني-
وترفع هذه الإفادات اإىل الهجزة املناس بة للمتابعة.
" 3-1العاملون يف الاحتاد ادلويل" مه الشخاص العاملون يف خدمة الاحتاد مبن فهيم املوظفون ،واملوظفون احملليون ،واملوظفون
املنتدبون (عىل النحو احملدد لهذه التسميات يف النظام الإداري للموظفني) ،فض ًال عن املوظفني املعارين ،واملوظفني املناوبني،1
واملتطوعني ،واملتدربني ،واملستشارين.
" 4-1القواعد ادلاخلية لالحتاد ادلويل" تشري اإىل النظام السايس للموظفني والنظام الإداري للموظفني ومرافقهام ،وتشمل مدونة
السلوك ،وإارشادات ماكحفة املضايقات ،وأية قواعد وأنظمة وس ياسات أخرى واجبة التطبيق ومعمتدة يف الاحتاد ادلويل.
" 5-1منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام" يشري اإىل الس ياسات والقواعد والإجراءات الرامية اإىل احليلوةل دون ارتاكب
العاملني يف الاحتاد ادلويل لي شلك من أشاكل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام حيامث حيداثن.
" 6-1الانتقام" يشري اإىل أي اإجراء من الإجراءات الضارة اليت يتخذها خشص أو يويص أو هيدد بختاذها ضد خشص وقع حضية سوء
ترصف مزعوم أو بل رغ عن حسن نية عن الاشتباه بسوء ترصف مزعوم مثل الاس تغالل اجلنيس أو الاعتداء اجلنيس ،أو شارك
يف تدقيق أو حتقيق مرصح هبام .وميكن أن يشمل الانتقام رفض تقدمي املساعدة أو التوزيع غري املنصف للمساعدات ،أو اختاذ
اإجراءات اإدارية مرضة ،مهنا عىل سبيل املثال ل احلرص ،تقياميت بضعف الداء ل مربر لها ،أو تغيريات يف الواجبات الوظيفية،
أو خلق جو عدايئ يف العمل ،أو غريها من القرارات السلبية اليت تؤثر يف رشوط توظيف الشخص .وميكن أيض ًا أن يتخذ
الانتقام شلك الإساءة اللفظية أو املضايقة.
" 7-1الاعتداء اجلنيس" يعين التعدي البدين أو النفيس الفعيل ذي الطابع اجلنيس أو الهتديد برتاكبه سواء بلقوة أو يف ظل ظروف
غري متاكفئة أو اإجبارية يف حال ارتاكبه ضد أشخاص مترضرين.
" 8-1الاس تغالل اجلنيس" هو أي اس تغالل فعيل أو حماوةل اس تغالل حاةل ضعف أو تفاوت يف القوة أو ثقة لغراض جنس ية،
عندما يتعلق المر بأشخاص مترضرين ،ويشمل ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،حتقيق أربح نقدية أو منفعة اجامتعية أو
س ياس ية من الاس تغالل اجلنيس للغري .ويعترب أي مقابل يدفع للحصول عىل خدمات جنس ية (بواسطة مبالغ نقدية أو أي سلع
أو ماكفأت) بأنه يشلك اس تغال ًل جنس ي ًا.

 1تشمل هذه الفئة رؤساء معليات الطوارئ ،وأفراد فريق التقيمي والتنس يق يف امليدان ،وأفراد وحدات مواهجة الطوارئ ،وأفراد الفريق ا إلقلميي ملواهجة الكوارث/وفريق التدخل
ا إلقلميي.
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 9-1تس تخدم عبارة " الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني" يف هذه الس ياسة ل إالشارة اإىل مجموع العامل املعرفة أعاله.
" 10-1التحرش اجلنيس" يشري اإىل أي طلب جنيس غري مرغوب فيه أو أي ترصف لفظي أو بدين ذي طابع جنيس غري مرغوب فيه
بني موظفي الاحتاد ادلويل .وخيتلف ذكل عن الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني الذلين يتعرض هلام الشخاص املترضرون.
" 11-1العاملون دلى طرف اثلث" مه الشخاص اذلين يوظفهم طرف اثلث ويمت وضعهم حتت ترصف الاحتاد ادلويل بدون اعتبارمه
من العاملني يف الاحتاد ادلويل كام هو احلال يف اتفاقات الاس تخدام املربمة بني الاحتاد ادلويل ومقدم للخدمات.
" 12-1املبل رغ عن اخملالفات" هو الشخص اذلي يبل رغ عن ش هبة يف حصول انهتاك للقواعد ادلاخلية لالحتاد ادلويل .ويقدم املبل رغون عن
اخملالفات معلومات مبنية عىل اشتباه معقول حبصول ترصف خاطئ.
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 -2املقدمة
 1-2يتعني عىل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) ،بعتباره منظمة اإنسانية ومبوجب املهمة
املعرضني للخطر وحاميهتم .ويمتزي الاحتاد ادلويل اذلي هو جزء من احلركة ادلولية
املولكة اإليه ،احرتام الشخاص املس تضعفني ر
للصليب المحر والهالل المحر بوجود حميل ودويل.
 2-2الاس تغالل والاعتداء اجلنس يان عىل اذلين يسعى الاحتاد ادلويل اإىل مساعدهتم هام من أخطر حالت الفشل يف أداء هممة
املنظمة .وبلرمغ من الاهامتم هبذا املوضوع يف قطاع العمل الإنساين منذ عرشات الس نني ،ل يزال يبل رغ عن حالت جديدة،
بيامن تبقى حالت كثرية طي الكامتن خوف ًا من الانتقام .ولهذا من املهم جد ًا أن يتخذ الاحتاد ادلويل لك اخلطوات الالزمة ملنع
حدوث مثل هذه احلالت يف الاحتاد ادلويل والتصدي بلشلك املناسب للحالت اليت حتدث رمغ ذكل .ومع أن هذه الس ياسة
ل تشمل اإل أعامل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني اليت يرتكهبا العاملون يف الاحتاد ادلويل ،فميكن أن تكون أيض ًا مرجع ًا
للجمعيات الوطنية يف اإعدادها لس ياسات منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.
 3-2حتظر مدونة سلوك موظفي الاحتاد ادلويل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني عىل أي خشص ويشمل ذكل مجيع اذلين " يتطلعون
اإىل حامية الاحتاد أو مساعدته هلم أو يس تفيدون من هذه امحلاية واملساعدة" .ويتعلق احلظر أيض ًا بس تخدام أي مواد مسيئة وبأي
"عرض للنقود ،أو الوظائف ،أو السلع ،أو اخلدمات مقابل اجلنس ،مبا يف ذكل الوصال اجلنيس أو غري ذكل من أشاكل
السلوك الامهتاين أو التحقريي أو الاس تغاليل .وميتد احلظر اإىل أي اس تخدام للمش تغلني بتجارة اجلنس".
 4-2اعمتد املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصليب المحر والهالل المحر س نة  2015القرار رمق  ،3اذلي يدين العنف اجلنيس
والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف لك الظروف وخاصة يف حالت الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ الخرى.
ويناشد القرار  3أيض ًا مجيع مكوانت احلركة "أن تقوم بعامتد وإانفاذ س ياسات عدم التسامح املطلق إازاء ارتاكب موظفهيا
ومتطوعهيا لالس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس عىل املس تفيدين من خدماهتا وتفرض عقوبت عىل أولئك الفراد جزاء
أعامهلم".
 5-2عالوة عىل ذكل ،انضم الاحتاد ادلويل اإىل الواكلت الرشيكة يف اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت بعامتد اإعالن 2015
ملسؤويل الواكلت العضاء يف اللجنة ادلامئة املشرتكة بشأن منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.
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 -3الغرض من الوثيقة ونطاق تطبيقها وامجلهور املس هتدف
 1-3الغرض من الوثيقة
أ) هتدف هذه الس ياسة اإىل ضامن اختاذ الاحتاد ادلويل لك اخلطوات الالزمة ملنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني من جانب
العاملني يف الاحتاد ادلويل والتصدي بلشلك املناسب لتكل احلالت اليت ل يس تطيع جتنب حدوهثا .والعنرص املالزم لهذا
الهدف هو ضامن سالمة الضحااي واملساءةل والزناهة يف معلنا مع أفراد اجملمتعات احمللية .كام يشلك ضامن الانصاف يف معامةل
العاملني املهتمني بلس تغالل والاعتداء اجلنس يني وفق ًا للقواعد ادلاخلية لالحتاد ادلويل عنرص ًا مالزم ًا لهذه الس ياسة.
ب) تعزز هذه الس ياسة وإاجراءاهتا النظمة القامئة اخلاصة بلإبالغ ادلاخيل ،والتحقيق ،واملتابعة ،فامي يتعلق بلنهتااكت احملمتةل
ملدونة السلوك والنظام السايس والنظام الإداري للموظفني ذات العالقة بلس تغالل والاعتداء اجلنس يني .وتوحض أدانه
اخلطوات املناس بة الواجب اختاذها يف حالت الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني وذكل يف اجلزء  5حتت عنوان "الدوار
واملسؤوليات" ،ويف اجلزء  6حتت عنوان "اإجراءات الإبالغ" .وتسعى خطة العمل ادلامعة لتنفيذ هذه الس ياسة اإىل زايدة
الاهامتم مبا يتعني توفريه من توعية وتدريب سعي ًا اإىل تعزيز القدرة عىل التعامل مع هذه احلالت وفق ًا للمعايري ادلولية.
ج) تريم هذه الس ياسة اإىل تعزيز أليات املساءةل القامئة وتوس يع نطاقها ليك يمتكرن حضااي الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني
والعاملون يف الاحتاد ادلويل والعاملون مع أطراف أخرى وأي خشص يعمل حبدوث مثل هذه الفعال من التبليغ عهنا دون
خوف وجتري حاميهتم من أي شلك من أشاكل الانتقام.
د) اإن إارشاك اجملمتعات احمللية ،ووضع أليات لتقدمي الشاكوى عىل مس توى اجملمتع احمليل ،وتقدمي املساعدة للضحااي ،تشلك
عناص هامة من هذه الس ياسة وإاجراءاهتا وخطة معلها .ويستند هنج هذه الس ياسة اإىل دليل الصليب المحر والهالل
المحر بشأن إارشاك اجملمتعات احمللية واملساءةل ( .)2017وتستند الس ياسة اإىل التوجهيات الواردة يف اإجراءات التشغيل
العاملية املوحدة للجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت بشأن التعاون فامي بني الواكلت يف أليات الشاكوى عىل مس توى اجملمتع
احمليل ( ،)2016مبا يف ذكل هنجها يف اإحاةل الشاكوى ومساعدة الضحااي .وقد استند الاحتاد ادلويل ،يف اإعداد وتعزيز
س ياس ته اخلاصة بشأن منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام ،اإىل أفضل ممارسات امجلعيات الوطنية وهو
عىل اس تعداد دلمع امجلعيات الوطنية اليت حتتاج اإىل اإعداد وتعزيز س ياساهتا اخلاصة مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني
والتصدي هلام.
 2-3نطاق التطبيق
أ) تنطبق هذه الس ياسة عىل مجيع العاملني مع الاحتاد ادلويل.
ب) بلنس بة اإىل العاملني دلى طرف اثلث ،ينبغي اإدراج بند رموحد يتعلق مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام يف
التفاقات ذات الصةل املربمة بني الاحتاد ادلويل والطرف الثالث .وينبغي اإدراج بند مماثل يف اتفاقات ا مملنح اليت يربهما الاحتاد
ادلويل مع الرشاكء املنفذين ،مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية.
ج) تعاجل الشاكوى املتعلقة مبوظفي امجلعيات الوطنية أو متطوعهيا أو غريمه عىل النحو املوحض يف الفقرة .1-3-6
د) ل تنطبق هذه الس ياسة عىل القضااي املتعلقة بملضايقات والتحرش اجلنيس بني العاملني يف الاحتاد ادلويل .اإذ يتناول النظام
الإداري للموظفني ،ومدونة السلوك ،وإارشادات ماكحفة املضايقات مثل هذه احلالت.
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 -4املبادئ الرئيس ية وقواعد السلوك
 1-4يطبق الاحتاد ادلويل س ياسة عدم التسامح اإطالق ًا مع قضااي الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني .وبلتايل ،حياسب لك َمن
يرتكب مثل هذه العامل.
 2-4يطبق الاحتاد ادلويل هنج ًا يركز عىل الضحااي يف منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام 2ويستند اإىل املبادئ
التالية:
أ) عدم اإحلاق أي أذى :جيب عدم اختاذ أي اإجراء من شأنه مفامقة وضع حضااي الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني.
ب) الاحرتام :جيب أن حترتم مجيع الإجراءات املتخذة خيارات الضحااي ورغباهتم وحقوقهم وكرامهتم.
ج) السالمة :جيب أن تكون سالمة الضحااي وأمهنم الولية الوىل مجليع اجلهات الفاعةل.
د) الرسية :جيب احملافظة متاما عىل رسية هوية الضحية ولك املعلومات ذات الصةل هبويته يف لك مرحةل من مراحل معاجلة القضية.
وجيب أن تتخذ لك الإجراءات الالزمة لضامن معاجلة لك قضية برسية اتمة.
ه) عدم المتيزي :جيب أن يضمن الاحتاد ادلويل املعامةل العادةل واملنصفة للك من يلمتس مساعدته نتيجة حلادث اس تغالل واعتداء
جنس يني يكون قد ارتكبه عاملون يف الاحتاد ادلويل.
و) حامية الطفال :جيب أن حيظى الطفال الضحااي بهامتم خاص ،وجيب أن تؤخذ احتياجاهتم اخلاصة يف الاعتبار .وينبغي
استشارة متخصصني يف جمال العناية بلطفال لضامن تزويدمه بدلمع املناسب.
 3-4جيب أن جترى التحقيقات اخلاصة حبوادث الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني بطريقة منصفة وأن حترتم حقوق مجيع الطراف
املعنية.
 4-4جيب أن تس تخدم مساعي منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام هنج إارشاك اجملمتعات احمللية واملساءةل اذلي يضع
اجملمتعات احمللية يف صلب معل الاحتاد ادلويل.
 5-4معال مبا تنص عليه مدونة السلوك ،عىل العاملني يف الاحتاد ادلويل الالزتام مبا ييل:
أ) الامتناع عن أي معل من أعامل الاس تغالل اجلنيس أو الاعتداء اجلنيس.
ب) الامتناع عن أي نشاط جنيس مع:
•

أي خشص دون سن  18س نة بغض النظر عن سن الرشد أو الرىض املنصوص عليه يف القانون احمليل (ل يشلك هجل
معر الطفل أو تقدير معره خطأ ً ذريعة لدلفاع)،

•

أي خشص راشد يتطلع اإىل الاس تفادة من حامية الاحتاد ادلويل أو مساعدته أو يس تفيد من هذه امحلاية واملساعدة،

 2للمزيد من املعلومات عن ادلمع املقدم للناجني/الضحااي ،يرىج الاطالع عىل الإجراءات املرافقة يف الاس تجابة لحتياجات الضحااي.
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•

يشمل النشاط اجلنيس مجيع أشاكل النشاط والاعتداء ذات الطابع اجلنيس بواسطة اتصال بدين أو بدونه وسواء اكن أي
من الطرفني عىل وعي هبذا الاعتداء أو مل يكن.

ج) الامتناع عن عرض نقود أو وظائف أو سلع أو خدمات مقابل اجلنس ،مبا يف ذكل الوصال اجلنيس أو غري ذكل من أشاكل
السلوك الامهتاين أو التحقريي أو الاس تغاليل .وينطبق ذكل بغض النظر عن الوضع القانوين لدلعارة يف قوانني البدل الصيل
ملوظفي الاحتاد ادلويل أو يف املاكتب امليدانية.
د) الامتناع عن انتاج أو رشاء أو توزيع أو اس تخدام مواد ًا اإبحية يف ماكتب الاحتاد ادلويل أو عىل معدات الاحتاد ،مبا يف ذكل
قراءة/تصفح املواقع الإبحية عىل ش بكة الانرتنت أو املنتدايت الالكرتونية أو اإرسال رسائل اإلكرتونية اإبحية أو توصيلها.
 6-4حامية املب رلغني عن اخملالفات :تنص س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن حامية املبل رغني عن اخملالفات ( )2015عىل أن الاحتاد ادلويل
يعمتد س ياسة عدم التسامح املطلق مع أي شلك من أشاكل الانتقام ضد خشص يبل رغ بش هبات معقوةل حبدوث انهتاك للقواعد
ادلاخلية لالحتاد ادلويل أو يتعاون يف معلية تدقيق أو حتقيق جتري حتت سلطة المني العام.
 7-4تنص س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن حامية املبل رغني عن اخملالفات أيضا عىل أنه يتعني عىل لك َمن يبل رغ بشتباهه يف سوء ترصف
أن يترصف عن حسن نية وأن تكون دليه أس باب معقوةل لالعتقاد بأن املعلومات املنشورة تشلك انهتااكً حممت ًال للقواعد ادلاخلية
لالحتاد ادلويل.

 -5الدوار واملسؤوليات
 1-5مسؤوليات كبار املسؤولني الإداريني
 1-1-5يتحمل والكء المني العام ،ومدراء املاكتب ا إلقلميية ،ومدراء املاكتب القطرية وماكتب مجموعات البدلان ،ورؤساء معليات
الاس تجابة ،وغريمه من رؤساء فرق النرش يف الاحتاد ادلويل ،3املسؤولية الشامةل عن تنفيذ هذه الس ياسة من طرف العاملني يف الاحتاد
ادلويل اذلين خيضعون إلرشافهم .ويقدم كبري املنسقني يف مقر الاحتاد ادلويل يف جنيف ،املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني
والتصدي هلام ادلمع الالزم هلم حسب احلاجة.
 2-1-5تشمل املسؤوليات املشرتكة لكبار املسؤولني الإداريني اكفة ما ييل:
أ) التأكد من أن مجيع العاملني يف الاحتاد ادلويل اطلعوا عىل مضمون هذه الس ياسة وتذكريمه به بشلك منتظم.
ب) الترصف مكثال حيتذى به من خالل بذل لك اجلهود املمكنة لهتيئة الظروف اليت تساعد يف احليلوةل دون حدوث اس تغالل
واعتداء جنس يني واحلفاظ عىل هذه الظروف.
ج) اختاذ الإجراءات الفورية واملناس بة دلى تسمل أي تقرير أو شكوى تتعلق بدعاءات حبصول اس تغالل واعتداء جنس يني ،أو
مبخاوف أو شكوك أو أعامل انتقام تتعلق حبوادث اس تغالل واعتداء جنس يني ،كام تنص عليه هذه الس ياسة وا إلجراءات
املرافقة حتت عنوان "مساعدة الضحااي".

 3مبا يف ذكل رؤساء معليات الطوارئ ،ورؤساء أفرقة التقيمي والتنس يق يف امليدان ،ورؤساء وحدات مواهجة الطوارئ /والفرقة ا إلقلميية ملواهجة الكوارث/وأفرقة التدخل ا إلقلميي.
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ه) التأكد ،مبساندة كبري املنسقني املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام ،من مشاركة مجيع العاملني يف الاحتاد
ادلويل يف دورات التدريب الإجبارية واملنتظمة املتعلقة مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.
 3-1-5يتحمل كبار املسؤولني يف امليدان مسؤوليات اإضافية يف اجملالت التالية:
أ) اإدراج مسأةل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني بشلك مهنجي يف امحلالت الإعالمية ،ويف ادلورات التدريبية والاجامتعات مع
الشخاص املترضرين مع اإيالء اهامتم خاص بلفئات املس تضعفة،
ب) اإنشاء ألية ل إالبالغ عن حوادث الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني كام جيري توضيحه لحق ًا يف الفقرة  1-1-6أدانه،
ج) تعزيز إارشاك اجملموعات احمللية مثل امجلعيات النسائية وامجلعيات املمثةل للشخاص املهمشني مثل منظامت ذوي الإعاقات،
هبدف التوعية بعدم التسامح املطلق مع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني ،والعمل مع ًا عند الاقتضاء ،من أجل إانشاء ألية
للشاكوى عىل مس توى اجملمتع احمليل تراعي النوع الاجامتعي وتضع حقوق الضحااي وقدراهتم واحتياجاهتم يف مصمي معلها،
د) عىل مدراء املاكتب القطرية أو املاكتب القطرية وماكتب مجموعات البدلان مسؤولية دمع امجلعيات الوطنية وتشجيعها عىل وضع
س ياساهتا اخلاصة مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام ،وفق ًا حلاجاهتا ،وبلتعاون مع كبري املنسقني يف املقر املعين
مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.
 2-5مسؤوليات مجيع العاملني
 1-2-5اإضافة اإىل املسؤوليات احملددة يف الفقرة  5-4أعاله ،يتحمل مجيع العاملني يف الاحتاد ادلويل املسؤوليات التالية:
أ) قراءة هذه الس ياسة وفهمها،
ب) اس تكامل التدريب الإجباري اخلاص مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام،
ج) الإبالغ عن أية حوادث اس تغالل واعتداء جنس يني شهدوها أو مسعوا عهنا أو يشتهبون حبدوهثا (وفق ًا للفقرة ،)1-2-6
د) التعاون الاكمل مع املسؤولني عن التحقيق،
ه) ضامن رسية أي حادث يبل رغ عنه (خيضع للحقوق املذكورة يف س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن حامية املبل رغني عن اخملالفات).
 3-5مسؤوليات مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق
 1-3-5يمتتع مدير مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق بلسلطة واملسؤولية عن ضامن اإجراء التحقيق يف الادعاءات برتاكب
الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني داخل الاحتاد ادلويل .4وجيوز تلكيف هجات خارجية بعمليات التقيمي و/أو
التحقيق وفق ًا للموارد واملهارات املطلوبة.
 2-3-5ينبغي اإحاةل مجيع الادعاءات اإىل مدير مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق بدون تأخري ،بغض النظر عن قناة الإبالغ
املس تخدمة .وجيوز تقدمي التقارير عن حالت حممتةل من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني بدون الكشف عن هوية
املبلرغ وجيب احملافظة عىل رسية هذه التقارير.

 4يف حال تقدمي ادعاء بس تغالل واعتداء جنس يني ضد موظف منتدب ،ميكن للمنظمة اليت انتدبت هذا الشخص الاضطالع بلتحقيق .ويف هذه احلال ،يطلب الاحتاد ادلويل
من امجلعية الوطنية تقدمي تقرير عن نتاجئ القضية.
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 3-3-5عند تسمل أي ادعاء ،جيري مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق تقياميً أولي ًا لالدعاء .وإاذا ربني التقيمي الويل لالدعاء
أن مثة مسوغات مرشوعة لالعتقاد حبصول معل حممتل من أعامل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني ،جيب فتح
حتقيق اإداري مع ًال إبجراءات التحقيق وقواعد املوظفني والنظمة املطبقة يف الاحتاد ادلويل.
 4-3-5جيب أن حتافظ مجيع الطراف املعنية عىل رسية أنشطة التحقيق اليت يقوم هبا مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق.
ويعترب الشخص املعين بلدعاء بريئ ًا خالل فرتة التقيمي الويل والتحقيق .وجيب أن تتاح ملرتكب الانهتاك املزعوم
فرصة الاس امتع اإليه أثناء التحقيق.
 5-3-5بعد اس تكامل التحقيق ،يقوم مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق بصياغة تقرير عن التحقيق يبني نتاجئ حتقيقاته
واس تنتاجاته وتوصياته.
 6-3-5استناد ًا اإىل طبيعة الادعاء وخطورته والإطار القانوين الواجب تطبيقه ،جيوز للمني العام اختاذ قرار اإحاةل القضية
اإىل السلطة احمللية ورفع احلصاانت اليت يمتتع هبا الفراد املعنيون.
 4-5مسؤوليات قسم املوارد البرشية
 1-4-5يبل رغ مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق ،عند الاقتضاء ،مدير قسم املوارد البرشية بفتح حتقيق ،ويبل رغ هذا الخري
العامل يف الاحتاد ادلويل اذلي خيضع ترصفه للتحقيق.
 2-4-5بناء عىل تقرير التحقيق ،عىل مدير قسم املوارد البرشية ،بلتشاور مع قسم الشؤون القانونية ،أن يتخذ قرار ًا بشأن
ما ييل )1( :اإن اكنت مثة مسوغات مرشوعة لهتام الفرد بلس تغالل والاعتداء اجلنس يني )2( ،يف حال توجيه
اهتام ،دراسة الرد عىل الهتام )3( ،التوصية بختاذ الإجراءات التأديبية املناس بة ،يف حال اختاذها ،واليت ينبغي أن
يوافق علهيا المني العام متاش ي ًا مع النظام الإداري للموظفني ،5وإابالغ الفرد املعين بلقرار الهنايئ.
 3-4-5جيب توفري ادلمع املناسب للك من مرتكب الانهتاك املزعوم وأي فرد أخر من العاملني يف الاحتاد ادلويل اذلي
جتري مقابلته أثناء التحقيق .وميكن أن يشمل ذكل الاس تفادة من خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي مثل اإسداء
النصح واملشورة.
 4-4-5يتعني أيض ًا عىل قسم املوارد البرشية العاملي أن يقوم مبا ييل:
أ) اإجراء حترايت بشأن مجيع التعيينات اجلديدة،
ب) الكشف عن خلفيات العاملني يف الاحتاد ادلويل اذلين يتعاملون مع الطفال،
ج) التأكد من اإكامل العاملني يف الاحتاد ادلويل لك ادلورات التدريبية.

 5بلنس بة اإىل املوظفني املنتدبني ،جيوز لالحتاد ادلويل اإهناء تعاقدمه ،عىل أن حتدد املنظمة اليت انتدبهتم العقوبت املفروضة ,أما بلنس بة اإىل املستشارين ،فتحدد الإجراءات وفق ًا
لالتفاق الاستشاري.
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 -6اإجراءات الإبالغ
1-6

الإبالغ اذلي يقدمه الشخاص املترضرون
 1-1-6جيب أن تنشأ ،يف لك بدل يعمل فيه الاحتاد ادلويل ،ألية مناس بة تتيح للشخاص املترضرين الإبالغ عن
ارتاكب العاملني يف الاحتاد ادلويل أعامل اس تغالل واعتداء جنس يني ،وتنرش املعلومات عن هذه اللية بشلك
فعال .وميكن أن يشمل ذكل اإنشاء ألية للشاكوى عىل مس توى اجملمتع احمليل ،بلتعاون مع اجملمتعات احمللية ،واس تعامل
نظام خط الاس تغاثة الهاتفي يف الاحتاد ادلويل اخلاص بملبل رغني عن اخملالفات (املعروف حالي ًا "بلإبالغ الهاتفي
المن") ،و/أو تعيني منسق معين بس تالم الشاكوى.

2-6

الإبالغ اذلي يقدمه العاملون يف الاحتاد ادلويل

 1-2-6يتعني عىل العاملني يف الاحتاد ادلويل اذلين يشهدون ،أو يدركون ،أو يشتهبون مبشاركة عامل أخر يف الاحتاد
ادلويل يف اس تغالل واعتداء جنس يني ،أن يبل رغوا عن ذكل عرب أي قناة من القنوات احلالية التالية:
أ) مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق،
ب) املنسق َ
املعني حملي ًا املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام (يف حال وجوده)،
ج) اإبالغ املسؤول املبارش أو أي مسؤول اإداري أخر مبن فهيم كبار املسؤولني الإداريني،
د) قسم املوارد البرشية يف جنيف أو يف املاكتب ا إلقلميية،
ه) نظام خط الاس تغاثة الهاتفي يف الاحتاد ادلويل اخلاص بملبل رغني عن اخملالفات (املعروف حالي ًا "بلإبالغ الهاتفي
المن").
 2-2-6يتعني عىل أي قناة من القنوات املذكورة أعاله اليت تتسمل مثل هذه الشاكوى ،اإحاةل القضية اإىل مكتب التدقيق
ادلاخيل والتحقيق بدون تأخري.
 3-2-6جيوز أيض ًا للجهات الرشيكة اخلارجية ،مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية ،اليت ترغب يف الإبالغ عن ادعاءات ضد
عاملني يف الاحتاد ادلويل ،أن تس تخدم أي قناة من القنوات املذكورة أعاله.
3-6

الإبالغ املتعلق بأفراد من غري العاملني يف الاحتاد ادلويل

 1-3-6يتعني عىل مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق اإحاةل الشاكوى ضد موظفي امجلعيات الوطنية أو متطوعهيا اإىل امجلعية
الوطنية املعنية ،بلتشاور مع قسم دمع احلمك عند الاقتضاء .ويطلب الاحتاد ادلويل من امجلعيات الوطنية الإبالغ
بنتاجئ القضااي وبخلطوات املتخذة لضامن معاجلة أية احتياجات طبية أو نفس ية واجامتعية أو احتياجات أخرى
للناجني/حضااي الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني ذات عالقة بحلادث املزعوم.
 2-3-6يتعني عىل مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق اإحاةل الشاكوى ضد موظفي طرف اثلث أو موظفي منظمة خارجية
اإىل صاحب معل الشخص املعين.
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 -7الرصد والتقيمي
1-7

يتحمل كبري املنسقني املعين مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام يف مقر الاحتاد ادلويل يف جنيف
املسؤولية الشامةل عن تشجيع ورصد تنفيذ هذه الس ياسة.

2-7

يدرس فريق القيادة العاملي التقدم احملرز يف تنفيذ هذه الس ياسة مرة يف الس نة بدمع من كبري املنسقني املعين مبنع
الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام.

3-7

معال هبذه الس ياسة ،جيب أن تدرج مسؤوليات كبار املسؤولني الإداريني يف ما يتعلق مبنع الاس تغالل والاعتداء
اجلنس يني والتصدي هلام يف مواصفات وظيفهتم (أو الاختصاصات والرشوط حسب الاقتضاء) ويف تقيمي أداهئم.

4-7

يقدم مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق لك س نة اإىل فريق القيادة العاملي وإاىل جملس الإدارة تقرير ًا عن عدد
الشاكوى املسجةل بشأن الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني ،فضال عن العدد الفعيل للحالت اليت مت اثباهتا وكيفية
حلها.

5-7

جيب أيض ًا اإاتحة تقرير اإىل امجلهور يكون مرفق ًا بوصف للتدابري املتعلقة بإدارة الادعاءات ،وتدابري الوقاية،
ومسؤولية املسؤولني ا إلداريون عن نرش هذه الس ياسة وتطبيقها.

6-7

يتعاون الاحتاد ادلويل مع املنظامت ادلولية الخرى ،واملنظامت ادلولية احلكومية ،واملنظامت غري احلكومية ،مبا يف
ذكل امجلعيات الوطنية ،يف اس تعراض تنفيذ الس ياسة وأثر اجلهود امجلاعية للقضاء عىل الاس تغالل والاعتداء
اجلنس يني والتعسف يف اس تعامل السلطة املرتبط هبام.

7-7

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

 الواثئق ذات الصةل بلس ياسة-9
الطبعة

الامس
2007
مدونة السلوك
2015 Whistleblower Protection
Policy
2013 Child Protection Policy
2007
اإرشادات ماكحفة املضايقات
النظام السايس للموظفني
النظام ا إلداري للموظفني
2017 A Red Cross Red Crescent
Guide on Community
Engagement and
Accountability
Standards of Investigation
Internal Audit Charter
2020-2015 IFRC Child Protection
Action Plan
2015 CHS Alliance guidelines for
investigations
2013 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
2016 Inter-agency cooperation in
community-based complaint
mechanisms - Global
Standard Operating
Procedures
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رمق امللف
109
205
193
122
112
111

085
086

-10اترخي مراجعة الوثيقة
الصيغة

التارخي

التفاصيل

مسودة
مسودة

 1يوليو 2017
 31أغسطس 2017

مسودة

 29نومفرب 2017

مسودة

 19أبريل 2018

مسودة

يونيو 2018

تبادل املسودة الوىل مع فريق العمل للتعليق علهيا
تبادل نسخة معدةل قلي ًال مع فريق العمل (اإدراج بعض تعليقات
أعضاء فريق العمل)
تبادل املسودة املنقحة مع فريق العمل للتعليق علهيا .تبادل
املسودة أيض ًا مع الش بكة املعنية بلنوع الاجامتعي والتنوع
للتعليق ،ومناقش هتا مع اللجنة ادلولية.
مجع مالحظات وتعليقات الش بكة املعنية بلنوع الاجامتعي
والتنوع يف بداية العام ،وتنظمي ورش معل للصياغة يف شهر
مارس ( 2018اس تعراض املسودة بند ًا بند ًا واس تعراض
القضااي اجلديدة اليت أاثرهتا التعقيبات الإضافية) .تبادل الصيغة
الهنائية للمسودة مع فريق العمل املوسع.
اإدراج التعديالت الخرية اليت اقرتهحا فريق العمل ،وإاجراء فريق
العمل وفريق الإدارة الاس تعراض الخري.
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املرفق  :1منوذج تقرير رسي عن حاةل اس تغالل واعتداء جنس يني
(جيب ملء مجيع اخلاانت -ميكن أعداد امللف حىت مبعلومات حمدودة فقط(.
اإىل املنسقني املعنيني مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني واملرشفني عىل العمل :يرىج ملء هذه الاس امترة بقدر علممك واس تطاعتمك
والتأكد من أهنا تقدم يف الوقت املناسب.
 -1املعلومات املتعلقة بصاحب الشكوى أو مقدم التقرير
 امس صاحب الشكوى أو مقدم التقرير: بياانت التصال (تشمل أيض ًا العنوان ورمق الهاتف وعنوان الربيد الإلكرتوين):اجلنس أو هوية نوع اجلنس:
 العمر: -2حادث الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني أو حادث الانتقام
 اترخي وساعة احلادث (البداية /أحدث التوارخي): ماكن احلادث: الوصف املفصل للحادث: الشهود (السامء وتفاصيل التصال هبم) والوقائع اليت شهدوها: سؤال صاحب الشكوى عن شعوره: -3املعلومات املتعلقة بجلاين املزعوم
 الامس: صاحب العمل وامس الوظيفة: معلومات التصال (تشمل أيض ًا العنوان ورمق الهاتف وعنوان الربيد الإلكرتوين):اجلنس:
 العمر: الوصاف اجلسدية: -4مساعدة صاحب الشكوى
 ضامن اس تخدام الهنج املركز عىل النايج/الضحية اذلي يمتزي بملبادئ التوجهيية التالية حرص ًا عىل حضااي العنف اجلنيس والقامئعىل نوع اجلنس -1 :املوافقة -2 ،الرسية -3 ،السالمة -4 ،الاحرتام -5 ،عدم المتيزي.
 هل حيتاج صاحب الشكوى اإىل مساعدة طبية أو يود احلصول عىل مساعدة طبية ،أو هل سعى اإىل احلصول عىل عالجويف هذه احلال أين اكن ذكل ودلى من؟
 ما يه مراكز اخلدمات الخرى اليت حصل مهنا صاحب الشكوى عىل املساعدة أو اليت ميكن أن حيتاج اإىل مساعدة للوصولاإلهيا؟
 من املسؤول عن اتمني خطة سالمة لصاحب الشكوى؟ -وصف التدابري المنية املتخذة لصاحل صاحب الشكوى.
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 وصف أية معليات اإحاةل ومشورة أتيحت لصاحب الشكوى بشأن توفري املساعدة ،مبا يف ذكل ما يتعلق بلصحة ،واخلدماتالنفس ية والاجامتعية ،والرشطة ،واملنازل المنة.
 -5املعلومات الإضافية
 اترخي اس تالم أول شكوى /تقرير ،ومن اذلي تسلمها: هل يعرف صاحب الشكوى/مقدم التقرير الإجراءات اليت يتبعها الاحتاد ادلويل يف معاجلة الشاكوى؟ هل وافق صاحب الشكوى عىل تعريف اجلاين املزعوم بلشكوى؟ جيب أن تكون الشاكوى ،سواء الشاكوى اليت يقدهما الناجون/الضحااي أو الشاكوى اليت يقدهما طرف اثلث ،جمهوةل الهويةبأكرب قدر ممكن ،دلى اطالع اجلاين املزعوم علهيا .وجيب أل تتاح للجاين املزعوم اإل املعلومات املطلوبة لضامن الإجراءات
الواجبة.
 اكتب التقرير عن حادث الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني: -6تقدمي أية معلومات أخرى ذات صةل بملوضوع
 -فقط حسب احلاجة والاقتضاء.

________________________
الامس ،والتارخي ،واملاكن
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