
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  العامة األمانة  

 

 الوكاالت بين الُمشتركة الّدائمة اللجنة

 

 معايير التشغيل  منالحد األدنى 

 الموّظفين  جانب  من نالجنسيي  واإلنتهاك اإلستغالل من الحماية

 

  المعنيّة  الوكاالت بين  الُمشتركة الّدائمة اللجنة عمل فرقة أعضاء
 1الجنسيين  واإلنتهاك باإلستغالل

2012 
ّ
 
جمةّّأعد جمونّبالّحدودّ(SocialّDevelopmentّDirectّ)هذهّالتر (TranslatorsّwithoutّBordersّّ)ومتر

ّالوكاالتّ ن كةّبي  ّ.ّدقتها(IASCّّ)بهدفّإعطاءّالمعلوماتّفقطّوالّتضمنّاللجنةّالمشتر
 
سميةّالوحيدةّّسخةّالرّ الن

يةّوالمت ن ّالنصّالمكتوبّباللغةّاالنكلت  رّهي
 
ّالوكاالتوف ن كةّبي  IASC(ّMinimumّّّعىلّموقعّاللجنةّالمشتر

byّownّPersonnelّ)AbuseّonّfromّSexualّExploitationّandProtectiّ-OperatingّStandardsّّ

 

 التّشغيل  معايير من نىاألد الحد

 ( MOS-PSEA)  الموّظفين جانبمن للحماية من اإلستغالل واإلنتهاك الجنسيين 

ّ
 ( هو شأن ضرورّي لتأمين الحماية من اإلستغالل واإلنتهاك الجنسيين MOS-PSAستغالل واإلنتهاك الجنسيين )إّن اإلمتثال لمجموعة من المعايير التّشغيليّة الّدنيا للحماية من اإل

(PSEA)  وقد  الموّظفون  مايرتكبه  نذيلال المعايير  .  هذه  لب  حذوةصيغت  اإلمتثال  لضمان    لمعاييرآليّة  الّدنيا  التشغيليّة  )أو    أمن األمنيّة  أمر و  .المعروفة  (MOSSالموّظفين  هو 

ّ.نالموظفيّّسالمةّتضمنّلكيّالهيئاتّجميعّتتقيّد بها التية المشتركّالشروطّمنّمجموعة وجود لضمان لنظام األمم المتّحدة إلزاميّ 

ّ
 ؟ ينالجنسي نتهاكواإل  ستغاللاإل من للحماية التشغيل معاييرمن   األدنى الحد هو ما
 

ّّ:علىّينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّمنّلحمايةلّالتشغيلّمعاييرمن ّاألدنىّالحدّيرتكز
ّ
2008ّّأغسطس/آبّوغيرهم،ّالمتحدةّاألممّكبها موّظفوالتي يرتّالجنسيينّنتهاكواإلّستغاللاإلّّأعمالّّعلىّبالقضاءّلتزاماإلّبيان .1

  ّلجمعياتّالدوليّواالتحادّالدولية ّالهجرةّومنظمةّات غير الحكوميّةوالمنظمّالمتحدةّاألممّموّظفي جانبمن ّالجنسيينّنتهاكواإلّستغاللاإل ّمن ّللحمايةّالعالميةّالمراجعة .2

ّ
  الحالة للتفكير الحالي  تعكسو زاإلنجا قيد  هى  الوثيقةإّن  ين؛الجنسي  نتهاكاإلو ستغاللاإل من بالحماية ة المعنيّ   الوكاالت بين  المشتركة الدائمة  اللجنةفرقة عمل  أعضاء بين المعايير التّشغيليّة الّدنيا هذه فيما مناقشة تم  1

 . بهذا الشأن العمل لفرق
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf


ّ

2010ّّيوليوتموز/ االحمر،ّوالهالل ّاألحمرّالصليب

2002ّّيونيو/ناحزيرّ،ين الجنسيّنتهاكواإلّستغاللباإلّقةالمتعلّ ّالوكاالتّبينّالمشتركةّالدائمةّللجنة ّّالستة ةساسيّ األّادئبالم .3
ّ
ّ
 ؟ينالجنسي نتهاكاإلو ستغاللاإل  من حمايةلل  للمعايير التّشغيليّة الّدنيا ةئيسيّ الرّ  العناصر هى ما
 

ّّ:يليّماّوهى، اآللية ّّعملّإطارّينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّّمنّمايةالح الحالي بشأنلعمل ل ةاألربعّالركائزتمثّل 
ّ
ّ.ّّينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإل ّمنّبالحمايةّيُعنيان للتنسيقتحديد جهة /قسمتكريس وّالتعاونية،ّواإلتّفاقات، الة وتطبيقهافعّ ال ياساتسّ الّتطويرّ: والتنسيق اإلدارة .1

ّّوعيّبزيادةّيتعلقّفيماّفعلهّينبغيّالذيّما(ّأ)ّالمكاتب الميدانيّة بشأنّمعّالوالفعّ ّالمتكاملّالمقر الّرئيسي  واصلتّ: دعمهمو المحلي المجتمع سكان مع التفاعل .2

ّّّ. لرفع الشكاوىّّالةفعّ ّمجتمعيّةّآلياتّوضعيّة وكيف (ّب)ّحول الحماية من اإلستغالل واإلنتهاك الجنسيينّينالمستفيد

ّ.ّّالفعالّوالتوظيفّاألداءّّوإدارةّ،ينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلالموّظفين حول ّّوعيّزيادة ّلضمانّّالةوفع متكاملةّآلياتوضع ّ: وقايةال .3

ّ.ّوالتّحقيقات ةاخليّ الدّ ّلشكاوىلّ إجراءاتّنصّ: ستجابةاإل .4
ّ
 

ّستغاللاإلّمنّالحمايةلتوفير ّالمعايير التّشغيليّة الدنيا 
 ين الجنسيّنتهاكواإل

 ةئيسيّ المؤشرات الرّ 

ّّعملّوخطة،ينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّأعمالّها، بما فيالسلوكّمعاييرّدتحدّ ّسياسةّوجود • الفعّالة وتطبيقها ّياساتالسّ ّرتطوي١ّ

ّّ.السياسةّلتطبيق

 

ّّالمقرّ ّمستوىّعلى)ّّالعلياّّواإلدارةّالحاليينّفينالموظّ ّّإلىّالسلوكّمعاييرّ/السياسةّتقلنُ  •

على سبيل المثال، عند تعيين  )ّرةالمتكرّ ّاتالنّشاطوّالعمليّاتّفي (ّوالميدانّالرئيسي

ّّ.(التنشيطيةّالتدريباتخالل وّ الموّظفين

ّّالسلوكّقواعد ّأو(2003/13ّ/العامّاألمينّنشرةّ/العامةّاألمانة)ّالعامّاألمينّنشرة • عاونية التّ  اإلتّفاقات ٢ّ

ّّ.العامةّالعقدّشروطّفيّدرجة المُ ّلةّّ الصّذات

 

ّتعاونيةّاتّفاقاتّيبرمونّالذينّّاألفرادّأوّالجهاتّمنّمكتوبةّّاتّفاقيّاتّلتلقيّإجراءاتُّوضعت •

ّاالستغاللّمنّالحمايةّسياسةّبمعاييرّيلتزمونّوسوفّبهاّدراية ّعلى ّّهمّالتيّالوكالةّمع

ّّ.ينالجنسيّنتهاكاإلو



ّ

ّمنّبالحمايةّيُعنيانّتنسيقيّةّجهةتعيين /تكريس قسم٣ّ

 ين الجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإل

 طويرلتّالكاملةّالمسؤوليةّتقع على عاتقهماّجهة تنسيقيّة/مخّصص قسموجود  •

ّّ.ين وتطبيقهاالجنسيّنتهاكاإلوّاالستغاللّمنّبالحمايةّفيما يتعلّقّوأنشطةّاتسياس

 

ّّحولّالعلياّّاإلدارةّإلىّعلى نحو منتظمّتقاريرّتقديمّالجهة التّنسيقيّة/المعني القسمّّعلى •

ّّّمسؤولّخاللّمنّينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّمنّّالحمايةّبشأن ّتحرزهّالذيّمالتقدّ 

ّّ.ينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّمنّبالحمايةّةالمعنيّ ّنسيقالتّ ّجهة

 

ّّالرسميّالطابعّبإضفاءّينالجنسيّاالنتهاكوّستغاللاإلّمنّبالحمايةّالمعنيّونّالموظفونّقام •

ّّةالوظيفيّ ّاتهمفيوصتّي فّينالجنسيّنتهاكاإلوّاالستغاللّمنّبالحماية ّالمعنيةّاتالمسؤوليّّعلى

ّّ.ذلكّّشابهّماّأوّاألداءّوتقييم

 

ّالوقتّويتناسبّينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّمنّالحمايةحول ّمنظًماّتدريبًاّتلقواّلقد •

ّالتنفيذّحجمّمعّينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّمنّالحمايةللعمل على موضوع ّصالمخصّ 

ّّ.للمنظمةّالحاليّالوضع ّظل ّفيّالمطلوب

ّّإلى ّيالرئيسّالمقرّ ّمنّوالفعالّالمتكاملّّتواصلال٤ّ

 حولّينالمستفيدّوعيّزيادةّبشأن الميدانيّة المكاتب

ّّالجنسيين  واإلنتهاك اإلستغالل من الحماية

 

ّالمستفيدينّوعيّّيادةزلّجهودالبّالمتعلقةّالتوقعاتّّعن بالتفصيلّئيسيالرّ ّالمقرّ ّأبلغ •

ّالمتعلقةّالمعلوماتّذلكّفيّبما)ّينسيالجنّنتهاكاإلوّستغاللاإلّّمنّالحمايةحول 

ّ(ّ.لدى المنّظمة اإلبالغّّوآليةّلوكلسّ اّبمعايير

ّ

ّّزيادةّأنشطةّفيّالستخدامهاّالوعيّلزيادةّومواد ّأدواتّعنّنماذجّبنشرّئيسيالرّ ّّالمقرّ ّقام •

ّ.المستفيدينّوعي

ّّلشكاوىرفع الّفعالةمجتمعيّة ّآليات٥ّ

(CBCM)،ّالضحاياّمساعدةّذلك ّفيّبما.ّ

 

ّالشكاوىّقديملتمجتمعيّة ّآلياتّّفيّّالمشاركةّعلى ّةالميدانيّ ّمكاتبهّئيسيالرّ ّالمقرّ ّيحثّ  •

ّّالمواقعّبحسب لتُعدّ ّوالتيّةمشتركّبصورةّغاثةمجتمع اإل ويُنفّذها يُطّورهاّالتي

ّ.المحددة

ّ

ّّلشكاوىرفع ا لّّالةفعّ ّمجتمعيّة  لياتآّتصميمّةكيفيّ ّحولّّالميدانّّإلىّمةمقدّ ّإرشاداتّثّمة •

ّ.المجتمعيةّّالمشاركةّعلى ّالتركيزّمعّالثقافيّياقللسّ ّمتهاءمالّلضمان

 

ّّ.الشكاوىّآلية ّاستعراضوّلرصد ّآليةّثّمة •
ّ

ّ.لضحايالّساعدة المّتقديمّبشأنّمكتوبةّإرشاداتّمةالمنظّ ّلدى •



ّ

ّال وإدارة األداء التوظيف الفعّ ٦ّ

 

ّّعرض ّّقبلّلسلوكاّّقواعدّنة مدوّ ّعلىّالمرشحينّجميعّيوقّع أنّعلى ّمةالمنظّ ّتحرص •

ّ.عليهم العقد

 

ّّلوكالسّ ّلسوءّالتدقيقعمليّة وّالمراجعّفحصب فيما يتعلّقّنظامهاّبتحسينّمةمنظّ ّكلّتلتزم •

ّ.ابقالسّ 

ّ

ّّأو)ّالسلوكّقواعدّنةمدوّ  حولّدريباتالتّ ّفيّبالمشاركةّااللتزامّداءاألّوتقييمّاإلشرافّيشمل •

ّ.ينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإلّمنّالحماية تتناول التي(ّذلكّشابهّما

 

ّينالجنسيّنتهاكاإلوّستغاللاإل  فيها منعي  ّبيئةّبإنشاءّااللتزامّالعليا ّلإلدارةّاألداءّتقييماتّتشمل •

ّ.السلوكّقواعد ّّأو٢٠٠٣/١٣ّ/العامّاألمينّنشرة/العامة ّاألمانةّتنفيذّزوتعزّ ّعليهاّظالحفابو

ّّوعيّزيادةّلضمانّوفعالةمتكاملة ّآليات تضعو  ٧ّ

 ينالجنسيّنتهاكاإلّوّستغاللاإلين حول الموّظف

ّّالشكاوىّتقديمّآليةّعلى ّفونويتعرّ ّالسلوك،ّمعاييرّحولّسنويًاّتنشيطيًاّتدريبًاّالموظفونّيتلقى •

ّّ.المعاييرّهذهّانتهاكّعلى ّبةالمترتّ ّواآلثارّالسلوكّسوءّاإلبالغ عنو

 

ّمنّجزًءا(ّينالجنسيّاالنتهاكوّستغاللذكراإلّتحديدًا)ّّالسلوكّسوءّعلىّدريبالتّ ّشكليُ  •

ّ.الموّظفين الجدد تعيينّةعمليّ 

 

وهم  سوء السلوك /يننتهاك الجنسياإلوستغالل اإل باإلبالغ عن واجبهمفون درك الموظّ يُ  •

ّّ.من االنتقاملحماية اسياسة  بوجود على علم



ّ

وإجراء  اخليةالدّ ّشكاوىللّإجراءاتّتضعوُ ٨ّ

 التّحقيقات 

ّّأوّالموظفينّّاإلبالغ الّصادرة عنّ/الشكاوىّةمعالجّبشأنّمكتوبةّإجراءاتّتضعوُ  •

ّّ.المستفيدين

ّ

ّّ.معالجتهاّوإجراءاتّريراتق/شكوىّتقديمّكيفيةّعنّمنتظمّبشكلّالموظفينّيُبلّغ •

ّ

ّّ.التحقيقّعمليّةّلتوجيهّواستخدامهاّيعادلهاّماّأوّللتحقيقّقياسيةّتشغيلّإجراءات ّإصدار  •

ّ

ّالتحقيقاتّعلى ّّأيًضاّنومدربّنوحترفومّخبرةّوذوّنوصمتخصّ ّالتحقيقات يتولّى إجراء •

ّّ.ينالجنسيّاالنتهاكوّاالستغاللّحول عاءاتدّ الاّّمثلّاسةالحسّ 

 

ّ.مقدّم الشكوىّمعّهانتائج ّحولّالمعلوماتّوتُشاركّأشهر٣ّّّغضون ّفيّالتحقيقاتّتبدأ •

ّ

ّّكنيّلمّّوإذاّة،تعاقديّ ّتبعاتّأوّتأديبيةّإجراءاتّاتخاذّإلىّباألدلة ّدعمةالمُ ّالشكاوىّتؤدّي •

ّ.بذلكّّالقيامّّعدمّسببّتبريرّعلىّةقادرّّالجهة المسؤولةّفإن ّكذلك،ّاألمر

ّ


