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الُملخص  وضعنا   المدني    نظماتمل  لنُقدّمهذا  العالمّي عاّمة  نظرة  المجتمع  المعايير  ا  ةعن  يُرتكب  .  ش الجنسيحرّ والتّ واإلنتهاك  ستغالل  إلبشأن 

ساء والفتيات لّن ا  إنّ   .   الضعيفة أصاًل الفئات    لهم  تعّرض ت فغالبًا ما  .  سلطتهاستخدام    الفرد  سيءيُ   ندماش الجنسي عحرّ والتّ   واإلنتهاك  ستغاللاإل

الجنسيحرّ والتّ واإلنتهاك  ستغالل  لإلُعرضة    األكثر  هنّ  الذين  األ  أنّ   كما  . ش   واإلنتهاك   ستغالللإل   أيًضا  عرضة هم  تمييز  لل  يتعّرضون فراد 

 . على سبيل المثال العمر أو العرق أو الجنسانية أو اإلعاقة ويكون هذا التّمييز على أساسش الجنسي حرّ والتّ 

عالمّي بوضع  مختلفة    منظمات  قامت لحماية  حرّ والتّ واإلنتهاك  ستغالل  إلا  بشأن  ةمعايير  الجنسي  والموظّ أش  المجتمع   تقديمخالل  فين  فراد 

المجالينالمساعدة   المهمّ .  اإلنسانيّ و  يوالتنم  في  تطّبق    من  المدني  منظّ أن  المجتمع  وم  تقدّ التي  مات  التنموي  المجال  في  المجال  المساعدة 

 . لمجتمعات التي يعملون فيهال تسّببهم بالضررعدم  يضمنفيها وحمي موظّ ي فذلك . لمعاييرهذه ااإلنساني 

 ةالمعايير العالمي  

ة المساعد تقديم    خاللتطبيقها    على  لمنظماتاولي  مجتمع التنمية الدّ يُشّجع  ش الجنسي التي  حرّ والتّ   واإلنتهاك  ستغالل إلا  بشأن  خمسة معاييرثّمة  

 .   اإلنسانيفي المجالين التّنموي و

 

 ٢٠٦1رقم والتوصية (   ١٩٠  )رقم  2019مة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش اتفاقية منظ                  

  . العمل عالم فراد فيا األهميواجهاللذين ش حرّ العنف والتّ مناهضة دولي للحكومات ل عمل يم إطارلتقدهذا المعيار؟ ُوضع  م  ل  

اليضمن  ماذا   األمعيار؟  هذا  التّ يحمي  من  والتّ إض  عرّ فراد  العنف  العملحرّ لى  في  الحكومات  .  ش  قوانين  إعلى  العنف وأنظمة  نشاء  لمنع 

حول  دريب  التّ أن يقدّموا  و  ،بهذا الشأنالعمل سياسة    أصحابن يكون لدى  أيجب  .  عملال  عالم  وضع كان في  أيّ في    والقضاء عليهما  والتحرش

لى دعم إضافي  إش  حرّ عنف والتّ لل  ة عرض  أكثر  هم  الذين  األخرىساء والفئات  الّن تحتاج  .  ستجابة لهماواإل  العملالم  عش في  حرّ لعنف والتّ اتحديد  

 . عمي الدّ وتلقّ لإلبالغ ش حرّ لى العنف والتّ إ أحدهمض ي وآمن في حال تعرّ من وجود نظام سرّ  البدّ و. سالمتهم لضمان

ن أ ، يجب  عليهاتصادق  لم  إذا  حتى  و.  المعيارب   اإللتزاممتك  فيجب على منظّ   ،فاقيةّّ التا  حكومتك على  صادقت  إذا  على من ينطبق المعيار؟ 

 . العمل مكان ش فيحرّ لعنف والتّ لض عرّ فيها من التّ لحماية موظّ  األخالقياإللتزام  يكون لدى منظمتك

 

  اإلنمائي   التعاون   مجال   في   ين الجنسي  والتحرش واإلنتهاك    نسي الج  ستغاللاإل  إنهاء   بشأن   2اإلنمائية   المساعدة  لجنة   توصية 

 3ة اإلنساني والمساعدة

 
1 https://www.ilo.org/global/publications/meeting-reports/WCMS_721160/lang--en/index.htm 

( هي منظمة دولية تعمل مع الحكومات وصانعي الّسياسات والمواطنين لوضع الّسياسات والمعايير الدولية التي OECDمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ) 2

( التي تضم بعًضا من أكبر مقدمي المساعدات اإلنمائية في العالم DACئية )وتوجد في المنظمة لجنة المساعدات اإلنماتعزز المساواة وتوفّر الفرص للجميع. 

عضواً.   30لمراقبة كيفية استخدام األموال وتطوير المعايير ومراقبة عمل األعضاء في مجال المساعدة اإلنمائية، وتضم اللجنة حاليًا 
committee/-assistance-https://www.oecd.org/dac/development 

3 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)31/FINAL&docLanguage=En 

2 

1 

https://www.ilo.org/global/publications/meeting-reports/WCMS_721160/lang--en/index.htm
https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)31/FINAL&docLanguage=En
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 ستغالل اإل لوقاية منبشأن ا  عملها  توحيد  نسانياإلالمجال  و  اإلنمائي  في المجال  للعمل   التمويل  متقدّ   التي  الحكومات  رادتأهذا المعيار؟  ُوضع    م  ل  

 . ملهاإلستجابة و  الجنسي شحرّ التّ و واإلنتهاك

 ن /همحتياجات ال و  يالجنس  والتحرشواإلنتهاك    ستغالل اإل  وضحايا  اتالنّاجي /الناجين  لحقوق  األولوية   المعيار  هذا   يعطيهذا المعيار؟  يضمن  ماذا  
لدى    . ن/همورغبات  يكون  أن  يُعنى  السلوك  قواعد  ومدونة  سياسة  التمويل  تتلقى  التي  المنظماتيجب  واإلنتهاك  فيما    والتحرش   باإلستغالل 

  يجب .  المجتمع  فراد وأ  الموظفين  يشمل  وهذا   ؛في تقديم بالغ  يرغب   شخص  ألي   المصدر  مجهول الو  الّسري    إلبالغل  أنظمة   ، وأن تتوفّرلجنسيا
  . تحسينه يجب بما والتفكير اإنجازاته بمتابعة اله يسمح مّما هاتنفذّ  التي  الحماية تدابير تدوين المنظمات على

 
 

  ع شج  تُ   كما.  المعيار  بهذا  اإللتزام  امعه  تعمل  منظمة   أيّ على  و  ،اإلنمائية  المساعدة  لجنة  في  األعضاء  الحكومات  على  ؟على من ينطبق المعيار

  .المعيار  اتباع على األعضاء غير الحكومات

 

الدنيا  معايير       الموظ فين   قبل  من   ينالجنسي واالنتهاك    ستغالل اإل  من  الحماية:  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة   التشغيل 

(PSEA-MOS )4 

 

المعيار؟  ُوضع    م  ل    نتهاك واإل  ستغالللإل  ضالتعرّ   من  المجتمع  وأفراد   موظفيها  وشركاؤها  المتحدة  األمم  بها  تحمي  التي  الطريقة  لتوحيدهذا 

 . الجنسي التحرش  يغطي ال المعيار هذا. عملهم مكان في الجنسيين

 على.  ينالجنسي   واإلنتهاك  ستغاللاإل  لمنع  قائمة  سياسة  لديهم  يكون  أن  وشركائها  المتحدة  األمم   من  المعيار  هذا  يتطلبا المعيار؟   هذيضمن  ماذا  

  ستغالل اإل  لمنع  وشركاؤه   المحلي   المتحدة  األمم  مكتب   خذهايتّ   التي  جراءاتباإل  ةالمحلّي   المجتمعات   إعالم  وشركائها  ةالمحلّي   المتحدة  األمم  مكاتب

 ذلك  في  نبم  عم،الدّ   على  والحصول   مخاوفه   عن  لإلبالغ  شخص  أليّ   ُمتاًحاو  ثقافيًا  مالئم  نظام  وجود  جراءات اال  هذه  تشملو.  ينجنسي ال  نتهاكواإل

 . لمعيارا تنفيذ ةكيفّي  على الموظفين وتدريب للتعيين، المناسبين ألشخاصا يدلتحد وظيفالتّ  عمليّاتفعالّية   وضمان والموظفين، المجتمع فرادأ

  على   توافق  أن   فيجب  المتحدة،  لألمم  شريًكا  كنت  إذا .  معهم  بالشراكة  يعمل  شخص  وأي   ةالمتحدّ   األمم   موظفي  جميع  على من ينطبق المعيار؟  

 . ينالجنسي  نتهاكواإل ستغاللاإل لمنع المعايير اإللتزام بهذه

 

 

 5( CHS) والمساءلة الجودة بشأن في العمل اإلنساني األساسي المعيار                  

  منع   ةكيفّي   أيًضا  يشمل  وهذا.  األزمات  من  رةالمتضرّ   للمجتمعات  ةاإلنسانّي   المعونة  لتقديم  مشترًكا  نهًجا  المعيار  هذا   ميقدّ هذا المعيار؟    ُوضع  م  ل  

 . مله ستجابةواإل  الجنسي والتحرش واإلنتهاك ستغاللاإل

  ، برامجها  وأنشطة  ماتالمنظّ  داخل  الجنسي  شالتحرّ وواإلنتهاك  اإلستغاللب  المخاطر المتعلّقة تحديد المعيار هذا  بيتطلّ هذا المعيار؟ يضمن ماذا 

 إعالم  يجب.  مله  ستجابة إللو  الجنسي  حرش والتّ واإلنتهاك    ستغالل اإل  لمنع  قائمة   سياسات  المنظمات   لدى  يكون  أن   يجب.  معالجتهاكيفّية  و

  اإلبالغ   اتعملّي   تعطي   أن  يجب.  إلبالغل  أنظمةووضع    الجنسي  ش والتحرّ واإلنتهاك    ستغالل لمنع اإل  مةالمنظّ   بالعمل الذي تقوم به   المجتمعات

 . نّ /ومصالحهم نّ /واحتياجاتهم اتالنّاجي /والناجين  حاياالضّ  لسالمة  ةاألولوّي  والتحقيق

 األساسي في العمل   ُكتب المعيار.  األزمات  من   رة المتضرّ   المجتمعات   مباشر  غير   أو   ا مباشرً   ادعمً   تدعم  التي  ماتالمنظّ   على من ينطبق المعيار؟ 

 . ستخدامهايقوم بتقديم العمل التنموي ب  شخص ألي يمكن ولكن  اإلنساني لعملالتطبيقه في مجال بشأن الجودة والمساءلة  اإلنساني

 

 
4 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf 
5 https://corehumanitarianstandard.org/the-standard 

3 

4 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf
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 6األطفال  سالمة على الحفاظ خالل  من الطفل لحماية   الدولية المعايير  

 

المعيار؟   ُوضع  م  ل     ذلك   في  بما  اإلنمائية،  أو  ةاإلنسانّي   المساعدة  تقديم  عن  تنجم  قد   التي  اإلساءةو  العنف   أشكال   جميع  من  األطفال  لحماية   هذا 

 . يالجنس عتداءواإل ستغاللاإل

المعيار؟  يضمنماذا   هذاي .  الطفل  لحماية  سياسة  لديها   يكون  أن  األطفال  مع  تتعامل  التي  ماتالمنظّ   جميع   من  المعيار  هذا  بيتطلّ   هذا   ضمن 

 األنشطة   جميع  في  الطفل  حماية  بشأن  اتدابير  ماتالمنظّ   تُدرج  أن  يجب.  تهمحماي ودعمه من أجل    األطفال  مع  يعمل  شخص  أيّ     تدريب  المعيار

 . طفالاأل  ةوخاصّ   ما، مشكلة عن اإلبالغ في يرغب شخص أليّ  تاحةمُ  اإلبالغ أنظمة تكون أن  يجب. التنظيمية والعمليات

أو يؤثر    على نحو خاص  األطفالالتي يشمل عملها  بالمنّظمات  ذات صلة    ولكنها  مةمنظّ   ألي  ةطوعّي   المعايير  هذه  على من ينطبق المعيار؟ 

 عليهم.

 

المعايير؟ هذه تنفيذ لمنظمتي  ينبغي كيف: ياق الخاص بك الس    مع ةالعالمي   المعايير ربط  

 
6 https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/02/KCS-CS-Standards-ENG-200218.pdf 

 ؟منظمتي في   ش الجنسيحر  والت  واإلنتهاك   ستغاللبـاإل دةمحد   معرفة لدي  يكن لم  إذا أفعل  أن  يمكنني ماذا -١ 

  ش الجنسي حرّ والتّ   واإلنتهاك  ستغاللاإل  بقضايا  على دراية  تكون    أخرى  ةمحلّي   اتممنظّ   عن  ابحث.  ةالحالّي   معارفك  شبكة  من  متعلّ  •

 . منها للتعلم زيارة بترتيب وقم كتهمّ  التي

المانح   من  الدعم  اطلب • الجنسيوالتحرّ   واإلنتهاك  ستغاللاإل  بشأن  وأنظمة  سياسات  وجودأصبح    .لديك  ةالجهات  ا  ش   شرًطا عامًّ

الجنسي    التدريب  تقديم  على  قادرين  المانحون  يكون   قد.  التمويل  لتلقي والتّحّرش  واإلنتهاك  باإلستغالل  يتعلّق  توفير وفيما  على 

 . لدعمك القدرات بناء من أخرى  أنواع أوالمجال  هذا في العملتأدية  ةكيفّي  تعلّمتساعدك في  التي الفرص

 

 ؟ بلدي في قانونية  الجنسيواإلنتهاك والتّحّرش   ستغاللاإل  جوانب بعض كانت إذا   أفعل  ماذا -٢   

البلدان،   • من  العديد  الجنسيحرّ والتّ   واإلنتهاك  ستغاللاإل  قضايا  تغطية  يتمّ   الفي  القانون  ش  ذلك،  .  بالكامل  بموجب    يزال   الومع 

  أن   الممكن  من  يزال   فال  ،قانونيًا  العمل   في   الجنسي   ش حرّ التّ   كان  إذا   ،المثال  سبيل   على.  على نحو شامل  اتهمعالج  متكمنظّ   مكانبإ

 .منظمتكالخاّصة ب   السلوك قواعد مدونة تتناوله وتغطيه

 عملي؟  في ش الجنسيحر  والت  واإلنتهاك  ستغالل اإل بدمج أبدأ كيف  -٣

فيهمنّظمتك    قيم  في  نصّ   بالفعل  لديك  يكون  قد.  الناس  سالمة  على  للحفاظ  بالفعل  به  تقوم  الذي  العمل  في  رفكّ  • قيامك   ةكيفّي   تتناول 

 ها تثبيط  أوتعزيزها  نّظمتك  م  تريد  التي  ات السلوكّي   نتتضمّ   بسيطة  سلوك قواعد نةمدوّ   إلى  ذلك  بتطوير  قم .  الناس  سالمة على  بالحفاظ

 . الموظفين لدى

  واألنشطة   العمليات  دحدّ .  نظمتكمفي    بسهولة  اعتمادها  يمكنك  التي  اتالعملّي   بعض  دحدّ .  األخرى  ماتالمنظّ   سياسات  اّطلع على •

 . الوقت بمرور تحقيقها على ستعمل التي األخرى 

 التي  والمخاطر  ،فوكموظّ   يواجهها  قد  التي  المخاطر  في  رفكّ .  لمعالجتها  طرق إيجادفي  و  نّظمتكم  في   المحتملة  المخاطر  تقييم  في  ابدأ •

تنشأ   عند   مراعاتها  يجب   التي  والمخاطر   ها،مع  تعمل   التي  المجتمعات  لها  ض تتعرّ   التي  والمخاطر   ،الموظفين  تعيين  ةكيفّي   عن   قد 

 . البرامج تصميم

 ؟ الخاص عملي في متياز واإل س لطة ال في أفكر  كيف -٤  

  نقطة  هي  األسئلة  هذه.  ضعيف  أو  متميز  وضع  في  كان  إذا  ما  على  تهي ان جنس  أو  إعاقته  أو  عرقه  أو  عمره  أو  الشخص  جنس  يؤثر •

 :عملك في متيازواإل   الّسلطة في للتفكير مفيدة انطالق

 ؟ (منهم مزيج أو) يجنس  أو يعرق  أو عمري بسبب اآلخرين من ستفادةاإل فيها يمكنني مواقف  في أكون متى •

5 
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 خرين في التعامل معي؟اآل طريقة على ريؤثّ  أن الجسدي لمظهري يمكن كيف •

 ؟ ساويةمت  فرًصا ومنحهم  األسباب من سبب  ألي للتمييز األفراد ضتعرّ  عدم ضمان يمكنني كيف •

  الّسلطة   في  التفكير  عند  األمرين   كال  مراعاة  المهمّ   من.  فيكموظّ مع  و  المجتمعات  مع  وعملك  عالقاتك  على  متيازواإل  الّسلطة  تؤثر •

 . متيازواإل

     منطقتي؟ في ةالموجود  عم الد   خدمات  عن  أعرف  ال  كنت إذا أفعل ماذا -٥ 

  يزودونك   قد.  ةالمحلّي   عمالدّ   خدمات  عن  بمعلومات  تزويدك  يمكنهم.  الشباب/ واألطفال  واألسرة  المرأة  لشؤون  يالمحلّ   بالمكتب  صلاتّ  •

 . الخدمات تحديد  في  المساعدة يمكنه الذي  المحلي الحكومة ممثل عن بتفاصيل أيًضا

بمسح •   عن   سائيةالّن   والمجموعات   المحلية   ماتالمنظّ   سؤال  خالل  من  ذلك   افعل.  طقتكمن   في  سميةالرّ   وغير   سمية الرّ   للخدمات   قُم 

التي  يقصدونها    المحلّي   المجتمع  تسأل   أن  أيًضا  يمكنك.  عمالدّ   على  للحصول   اإليه  األشخاص   يحيلون  الجهات  التي  الجهات  عن 

 . بالثقة جديرة يعتبرونها أّي منها تعرف  حتى ات الخدم في رأيهم  اطلب. للحصول على الّدعم

 

   ؟ومعتقداته  المجتمع قيم  مع ةالعالمي   المعايير  بعض  تعارضت لو  ماذا -٦ 

.  يتعّرضون لهم   الذين  أولئك  ذلك  يضرّ   كيف  اشرح .    الجنسي  ش حرّ والتّ   واإلنتهاك  ستغالل اإل  معنى  حولالمجتمع    وعي   مستوى   ارفع •

 . الجنسي ش حرّ التّ و واإلنتهاك  ستغالللإل  عرضة األكثر األشخاص  تحدد المجتمعات اجعل

 مع   اعمل .  الناس  لحماية  ةمهمّ   هابأّن   المجتمعات  تشعر  التي  القائمة   جتماعيةاإل  والعادات   األعراف  تحديد   على  المجتمع  أفراد   ساعد •

 لتغيير  الوقت  مرور  مع  المحادثات  هذه  إجراء  المهمّ   من.  ودعمها  الضعيفة  الفئات  حماية  ةأهمّي   أسباب  لتحديد  يةالمحلّ   المجتمعات

مواقف  ترى  ال  كنت  إذا   باإلحباط  تشعر   ال.  الناس  آراء في  فوري   األعراف   بتغيير  األمر  قيتعلّ   ال.  وسلوكياتهم  األفراد  تغّير 

ا  جتماعيةاإل   والعادات في  يتعلّقولكّن   لمجتمعالّسائدة    مستوى   رفع  خالل   من.  لألشخاص  ضرًرا   بتسّب   ال  منّظمتك  أنّ   بضمان  ه 

منو  الجنسي   شحرّ والتّ   إلنتهاكوا  ستغالل اإل  معنى  حول  الوعي   على   قادرة  لتكون  المجتمعات  منّظمتك  ستدعم  ،وايؤثر  على 

 . معنه واإلبالغ متحديده


