
 الوحدة التدریبیّة األولى الحمایة تحدث فرقًا

 الحمایة: البدء
 

 .

ھذه ھي الوحدة األولى من سلسلة تتألّف من خمسة أجزاء من التعلّم اإللكتروني حول الحمایة. تقّدم السلسلة  
المفاھیم الرئیسیة حول الحمایة من خالل قصة  Family Health Frontiers FHF وھي إحدى  

منّظمات المجتمع المدني الوطنیّة الخیالیّة التي تتعامل مع قضایا واقعیة ّ تتعلّق بالحمایة 

 مقدمة

 الّسیاق 

 الّسلوكیّات في مكان العمل

 ملّخص



  مقدمة

 النتائج التعلّمیّة
 ستساعدك ھذه الوحدة على ما یلي: 

 تعریف المصطلحات المتعلّقة بالحمایة. 

 الحمایة داخل المنّظمة. فھم مسؤولیّات 

 التعّرف على أھمیّة الّسلوكیات في مكان العمل فیما یتعلّق بالحمایة. 

 دقیقة.  30وقت الدراسة: 

 تتكّون الوحدة من جزئین: 

 الجزء األول: الّسیاق 

  FHF Family Health Frontiers  مقّدمة حول منّظمة
والفریق. سیساعدونك على التّعامل مع مفاھیم الحمایة وتعاریفھا المھّمة.

 الجزء الثاني: الّسلوكیات في مكان العمل 

، ومسؤولیاتھم بشأن الحمایة، والّسلوكیات في مكان  FHFالتّعّرف على أدوار الفریق في منّظمة  
 .العمل



  الّسیاق

 .

 .

منظمة Family Health Frontiers FHF ھي إحدى  

منظمات المجتمع المدني المتوّسطة الحجم، وھي تختص في تقدیم  

ة  الّر عایة الّصحیّ

تقع منّظمة  FHF في بلد فیھ مخاوف أمنیة ّ كبیرة. یعاني البلد 

من  انتشار الفقر وضعف في الوصول إلى التعلیم وخدمات الّر 

عایة  الّصحیّة األولیة في العدید من المناطق الّر یفیّة. ثّمة أطر 

قانونیة  ضعیفة لحمایة األشخاص من االستغالل واالنتھاك 

الجنسیین  والتحّر ش الجنسي SEAH. كما ال تُط بّق القوانین 

الّساریة على  نحو سلیم ویمكن انتھاكھا بسھولة 

موظفّا محلی�ا. ستتعّرف على بعضھم جیًدا في أثناء اطالعك على الوحدة،   FHF 25لدى منظمة  

خاّصة الذین تقع على عاتقھم مسؤولیّات بشأن الحمایة. 

 Family Health Frontiers منظمة

 .

دعتكم منظمة Family Health Frontiers FHF لمواكبتھا في المراحل األولى من رحلة الحمایة.  سیعّر 

فك فریق منظمة  FHF، في الجزء األول من الوحدة، على مفاھیم الحمایة وتعاریفھا الھامة. ستصبح على  

درایة بالدینامیكیات التنظیمیة الداخلیة لمنظمة FHF والمخاطر الخارجیّة. ستكون ھناك فرصة أیًضا الستكشاف  

الّسلوكیات في مكان العمل والطرق التي تعالج بھا الحمایة ھذه الّسلوكیات 



بأنني  لدي شبكة مھنیّة جیدة وأشعر  .  FHF"مرحبًا، أنا غریس. ُعینّت مؤخًرا الّرئیسة التنفیذیة لدى منّظمة  
للعدالة   قویّة  مناصرة  وأنا  الجاد.  والعمل  الوالء  بأھمیة  أؤمن  وأنا  المالئمین.  األشخاص  مع  صلة  على 

 االجتماعیة. وأنا أتحّمل المسؤولیّة النھائیّة عن الحمایة بصفتي رئیسة المنّظمة".

في مجال    FHFتقوم بھ منّظمة    "مرحبًا، أنا فریا. أنا متخّصصة في الموارد البشریة، وأنا شغوفة بالعمل الذي 
الّصحة العامة. وغالبًا ما أشعر بأنني غارقة بحجم العمل الذي یتعیّن علّي القیام بھ. أعتقد أّن الحمایة مھّمة 

FHFللغایة، لكن ال یزال لدّي الكثیر ألتعلمھ. وسأصبح الجھة التنسیقیّة المعنیّة بالحمایة لدى منظمة 

 .

"

موسي. أنا مدیر مشروع متمّرس وأترأس فریق البرامج. أنا استراتیجي للغایة وأعرف كیفیّة "مرحبًا، أنا 
في المستقبل القریب. تقع على عاتقي  FHFالتواصل مع األشخاص المناسبین. آمل أن أقود منظمة مثل 

 مسؤولیة ضمان اإلدارة اآلمنة للبرامج".

فریق البرامج. أفتخر بعملي، ویخبرني الناس أنني أقوم بھ على نحو "مرحبًا، أنا جوزفین. أنا مسؤولة في  
جید. أنا مھتّمة بتطویر مسیرتي المھنیة وأن أستمتع بمواجھة التحدیات الجدیدة. وتقع على عاتقي مسؤولیة 

 تنفیذ تدابیر الحمایة في محفظة البرامج الخاّصة بي".

أنا. FHFوأتولى قیادتھم في منّظمة ) MELوالتقییم والتعلم ( "مرحبًا، أنا دیریك. أنا متخّصص في الّرصد 
منذ سنوات عدة، وأنا سعید في عملي. تھمني عالقات العمل القویّة. یتطلّع  FHFأعمل في منظمة 

الموظفون المبتدئون إلّي. وتقع على عاتقي مسؤولیة ضمان إدماج الحمایة في أنشطة الرصد والتقییم 
 والتعلم".

لدي طموحات كبیرة وأنا شغوفة ). MEL"مرحبًا، أنا غلوریا. أنا موظفة أعمل في الرصد والتقییم والتعلم (
بعملي. أحب أن أعمل في فریق داعم. لدّي بعض الخبرات السابقة لكنھا لیست كثیرة. أعلم أن لدي الكثیر 

والتقییم والتعلم ورفع المخاطر  ألتعلمھ. تقع على عاتقي مسؤولیّة دعم إدماج الحمایة في أنشطة الرصد
 المرتبطة بھا لإلدارة األعلى". 



عم والدّ  الموارد بمركز الخاصة الحمایة رحلةعلى كامل   یمكنك االطالع
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 تقدیم تعاریف الحمایة

 
.  FHFفھم ما تعنیھ الحمایة على وجھ التحدید ھو خطوة أولى مھّمة في رحلة الحمایة لدى منظمة 

 ومن المھّم فھم التّعاریف الّرئیسیة. 

 

 
 

 ما الذي نعنیھ بالحمایة؟
 

 ، من ثالث قضایا مترابطة: FHFتتكون الحمایة، بالنسبة لمنظمة  
 
 
 

تعني الحمایة اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لمنع االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتّحّرش الجنسي   ●

)SEAH  وغیره من أشكال األذى من الحدوث، وحمایة األشخاص، ال سیّما الضعفاء من البالغین (

ذى، واالستجابة على نحو مناسب عند حدوثھ. تتصدى الحمایة لألذى الذي قد  واألطفال، من ھذا األ

 یتسبّب بھ موظف (أو شریك) أو عملیّات المنظمة أو برامجھا. 

 

تشّكل مسائل االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتّحّرش الجنسي أولویّة بالنسبة للمنظمات لمنعھا   ●
  واالستجابة لھا. 

 

وتشمل أشكال األذى األخرى المشار إلیھا في ھذه الوحدة التنّمر، والتّحّرش، والتمییز، وھي   ●

 ة تتعلق بمكان العمل. التّحّرش الجنسي بالموظفین مسألمشكالت تتعلّق بمكان العمل. یعّد 

 

 
 
 
 



 تعریف اإلساءة واالنتھاك

 االستغالل الجنسي 

ن�ع من أنواع االنتهاك الجن�ي  
ي استعمال  

ء الجاين ح�ث ��ي
السلطة أو الثقة ألغراض  

جنس�ة ومنفعة شخص�ة.  
ا ما �كون االستغالل   وغالب�
 بالقانون 

ً
 . الجن�ي مشمو�

 االنتھاك الجنسي 

 التمییز 

الّتعامل مع شخص ما معاملة  
غ�ي عادلة �سبب ه��ته أو من  

هو من ح�ث عمرە، أو نوعه  
، أو عرقه، أو اثنيته،   االجتما�ي

أو إعاقته، أو دينه، أو ه��ته  
الجنسّ�ة، إلخ. 

 التحرش الجنسي

مجموعة من الّسلوك�ات  
الجنسّ�ةغ�ي المقبولةوغ�ي  

ي تجعل   المرحب بهااليت
الشخص �شعر باإلهانةأو  

ا ما �كون التحرش   الخجل. غالب�
 بالقانون. 

ً
 الجنس�مشمو�

 التّحّرش

ق به�ّ�ة  
�
ن�ع من التنمر يتعل

الشخص أو بمن هو من ح�ث  
، أو   عمرە، أو نوعه االجتما�ي
عرقه، أو اثنيته، أو إعاقته، أو  

دينه، أو ه��ته الجنس�ة، إلخ.  
  غالب� 

ً
ا ما �كون التحرش مشمو�

بالقانون. 

التنمر  

وك�ات الوقحة أو  الّسل 
المسيئةأو التهد�دّ�ة أو�ساءة  
ي تهدف   استعمال السلطةاليت

 إ� جعل الشخص 
 �شعر باإلهانةأو الخجل. 

 لالطالع على تعاریف أكثر شموالً للحمایة.  ؟الحمایة ھي ماانقر 

 �شاط ج��� غ�� مرغوب ف�ه من
 جانب الجناة الذين �ستخدمون

 القوة مع أيّ ضح�ة غ�� قادرة ع�
 إعطاء موافقتها، أو يوجهون

 التهد�دات لها، أو �ستغّلونها.
 وغالبًا ما �كون االنتهاك الج���

مشمولًا �القانون
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 ملخص
 
 

تشیر الحمایة إلى التدابیر التي تتّخذھا المنّظمات للحفاظ على سالمة األشخاص من االستغالل واالنتھاك  

الجنسیین والتّحّرش الجنسي وغیر ذلك من أشكال األذى. تتصّدى الحمایة لألذى الذي قد یتسبّب بھ  

 موظف (أو شریك) أو عملیّات المنظمة أو برامجھا. 

 
 

نریدك أن تُبقي المستفیدین وكذلك المجتمعات المحلیّة والموظفین في قمة اھتماماتك خالل العمل على  

FHF. حّل المشكالت مع منّظمة



  الّسلوكیات في مكان العمل

منذ عدة سنوات، ولھا سمعة   FHFتأّسست منّظمة  

 طیبة في التعاون مع المنظمات المماثلة. 

تتلقى ھذه المنظمة تمویًال من عدد من المصادر  

وتحظى بتقدیر كبیر من الحكومة الوطنیة. ولدیھا  

مجلس إدارة وفریق إداري رفیع المستوى أثبتا  

االستقرار التشغیلي والمالي.

إیالء اھتمام كاف بإشراك المستفیدین في إدارة المنّظمة، ولم یتّم تناول ذلك خالل عملیّات  لألسف، لم یتّم 

 رصد البرمجة وتقییمھا. 

األھمیة لنجاحھا ویجب أن یشمل ذلك الحمایة. تعني الحوكمة الجیدة فیما  أمر بالغ  FHFكیفیّة إدارة منظمة 

 مسؤولة دائًما أمام المستفیدین والمجتمعات المحلیّة التي تخدمھا.  FHFیتعلّق بالحمایة أن تكون منظمة  



 

 

 

 ؟ FHF لمنظمة  حما�ة مشكلة  األمر  هذا  �كون أن �مكن  لماذا   فكر: 

 أھم النصائح:
 
 
 

من الممارسات التنظیمیّة الجیدة في مجال الحمایة التشاور مع المستفیدین وإشراكھم في الجوانب  

الّرئیسیة، بما في ذلك عملیّات استعراض الّسیاسات المتعلقة بالحمایة، وتخطیط المشروعات، ووضع  

 آلیات اإلبالغ. ثّمة متطلبات محددة للحمایة عند التعامل مع األطفال. 

 
 

ّرصد والتقییم والتعلّم دور حاسم في جمیع مراحل تنفیذ الحمایة. فباإلضافة إلى تقییم  لفریق ال

الجوانب التي نُفّذت فیھا تدابیر الحمایة وفقًا للخطة، لھم أیًضا مسؤولیّة محّددة في مساعدة  

 المنظمات على التعلم مّما تّم تنفیذه وفي ضمان الجمع اآلمن للبیانات. 

 



؟ FHFماذا یمكن أن یكون ھذا األمر مشكلة حمایة لمنظمة 

؟ FHFمن المسؤول عن الحمایة في منّظمة 
في عدد من الفرق. ثمة مسألة ھاّمة ینبغي مراعاتھا، وھي ما إذا    FHFیعمل موظفو منظمة  

كانت الحمایة قد انعكست و/أو أُدِمَجت في ھذه الفرق المختلفة لتوفیر نھج "متكامل في  

 المنظمة". یعني ھذا تضمین الحمایة في المنّظمة بأكملھا. 

تابع 



 نشاط  1.1

. تقع مسؤولیات الحمایة على عاتق جمیع الفرق من أجل تبني  FHFفیما یلي قائمة بفرق منّظمة  

 نھج تنظیمي متكامل. لكن، باعتقادك، ما ھي الفَرق التي تقع على عاتقھا مسؤولیّة حاسمة؟ 

التي تعتقد أنّھ یقع على عاتقھا مسؤولیة أساسیة في الحمایة من   FHF  یرجى تحدید جمیع فرق منظمة
 خالل النقر على خانة االختیار. 

جمع األموال

 الّرئیس التنفیذي ومجلس
اإلدارة

الّرصد والتقییم والتعلّم

اإلدارة

 المالیة

الموارد البشریة

البرامج

االتصاالت

 لعرض اإلجابات، اضغط ھنا



 الحمایة
 للنجاح في ھذا الشأن.  أكثر أھمیة ھي مسؤولیة الجمیع لكن بعض الفرق لدیھا دور 

 ، منذ تقاعد الّرئیس التنفیذي الّسابق، رئیسة تنفیذیة جدیدة تُدعى غریس، وقد انضمت إلى المنظمة قبل شھر. FHFعیّنت منّظمة 

أنا ھنا في منصبي الجدید وأتحّمل كل ھذه المسؤولیّات. یبدو وكأن كل شيء یقع على عاتقي، لذا  "

علّي القیام باألمر على النحو الصحیح. یمكن أن تسوء أمور كثیرة ھذه األیام، خاصةً فیما یتعلق  

بالحمایة". 

"أنا ھنا في منصبي الجدید وأتحّمل كل ھذه  
شيء یقع على    المسؤولیّات. یبدو وكأن كل 

عاتقي، لذا علّي القیام باألمر على النحو  
الصحیح. یمكن أن تسوء أمور كثیرة ھذه  

 األیام، خاصةً فیما یتعلق بالحمایة". 



تدرك غریس أّن الحمایة مسؤولیّة تنظیمیّة كبیرة. فمن أول األشیاء التي فعلتھا بعد انضمامھا إلى منظمة  تا
FHF   ھي تعیین فریا، مسؤولة الموارد البشریة واإلدارة، كجھة التنسیق المعنیّة بالحمایة في المنظمة. توّضح

وتقدیم المشورة والتوجیھ للموظفین بشأن مسائل  غریس أن فریا ستكون مسؤولة عن تنفیذ سیاسة الحمایة 
 الحمایة. 

 تذكر: 

یتحّمل رؤساء المنظمات، مثل غریس، المسؤولیة النھائیة فیما یتعلّق بالحمایة التنظیمیة كما ھو محّدد  
ن مسؤولیّة ضمان قیادة قویّة جلیّة في مجال الحمایة، األمر الذي یساعد  في سیاسة الحمایة. كما یتحّملو

 بدوره على تطویر ثقافة حمایة قویة تشّجع الممارسات الجیدة. 

على رؤساء المنظمات ومجالس اإلدارة العمل معًا لتوفیر حوكمة تنظیمیة جیدة للحمایة. 

 الحمایة والحوكمة.  مواردللمزید من المعلومات، راجع 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/good-governance-safeguarding-summary
https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2021-04/Good%20governance%20for%20safeguarding_Summary%20of%20Bond%20Good%20Governance%20Guide%2007.01.2021_version%20for%20TWB_AR_ProofreadClean.pdf


 بع 

 . ستحتاج فریا إلى التدریب والّدعم عند تولّیھا دورھا الجدید بشأن الحمایة

أن یكون لدیھ رئیس تنفیذي جدید. وھو فریق قوي بدرجة معقولة، على الرغم   FHFیسّر فریق منظمة 

من اختباره لفترة من االستیاء العام الماضي وأسفر ذلك عن عدد من الشكاوى المتعلقة بمشكالت في  

 العمل. مكان 

یتذكر دیریك وغلوریا من فریق الرصد والتقییم والتعلم مشكالت الفریق مع التنمر العام الماضي وھما  

 غیر متفائلین كالبقیة. 

"تفاجأت بأن علّي تقدیم المشورة بشأن قضایا الحمایة.  
آمل أن أكون قادرة على أن أُتّم دوري كجھة التنسیق  

المعنیّة بالحمایة على نحو جیّد، لكني لست متأكدة  
أفھم ما ینطوي علیھ األمر.   % من أنني 100بنسبة  

أعتقد أن األمر سیكون مثیًرا لالھتمام على الرغم من  
ذلك. وآمل حقاً أن یمنحني مدیري المباشر الوقت  

 والّدعم لفعل ذلك". 

 .التّنسیق المعنیّة بالحمایةالشروط المرجعیّة لجھة رابط إلى 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/safeguarding-children-and-young-people-policy-guidance


"أعلم أّن غریس تتمتع بسمعة طیبة، لكن لدیھا مھّمة  

كبیرة علیھا القیام بھا فیما لو اطلعت على مراجعتنا  

 البشریة!" األخیرة للموارد 

 "بالتأكید!" 

 والتحرش  التنمر حول  الوقائع  صحیفةللمزید من المعلومات، راجع 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/bullying-and-harassment-factsheet
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الّسلوكیات في مكان  تعریف 
 العمل 

سلوكیات الموظفین والمشكالت   2.1نشاط 
 في مكان العمل 

استخدم القوائم المنسدلة الختیار الكلمة الصحیحة لملء الفراغ  
 الُجمل.  في

تابع 

 لعرض اإلجابات، اضغط ھنا



   ؟FHFھل تتذكر السیاق الذي تعمل فیھ منظمة 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 الّسیاق

 .

 
منظمة Family Health Frontiers FHF ھي إحدى منظمات المجتمع المدني المتوسطة   

الحجم، وھي مختّصة في تقدیم الّر عایة الصحیة 

في بلد فیھ مخاوف أمنیة كبیرة. یعاني البلد من انتشار الفقر وضعف في الوصول إلى   FHFتقع منظمة  
التعلیم وخدمات الّرعایة الصحیة األولیة في العدید من المناطق الریفیة. توجد أطر قانونیة ضعیفة  

). كما ال تُطبّق  SEAHلحمایة األشخاص من االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتّحّرش الجنسي (
 القوانین الساریة على نحو سلیم ویمكن انتھاكھا بسھولة. 

 الفریق 

موظفّا محلی�ا. یظھر المخطط التنظیمي مجموعة مختارة من الفریق، خاّصة   FHF 25لدى منظمة  
 الذین تقع على عاتقھم مسؤولیات بشأن الحمایة. 



 تعریف المخاطر الخارجیة
وجمیع المنظمات فھم البیئة الخارجیة عند التفكیر في كیفیّة منع االستغالل    FHFمن المھم لمنظمة 

) وأشكال األذى األخرى، والّسماح للمنظمة بالعمل  SEAHواالنتھاك الجنسیین والتّحّرش الجنسي (

 بأمان. 

في بلد تتجلّى فیھ مخاطر عالیة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتّحّرش   FHFتعمل منظمة 

الجنسي وأشكال األذى األخرى. تمیل البلدان ذات المخاطر المرتفعة إلى اتسامھا بانتشار الفقر ونقص  

 في التعلیم وضعف أطر الحمایة واألطر القانونیة. 

ثقافي واالجتماعي والقانوني واالقتصادي للبلد منظمة  یساعد فھم المخاطر وتقییم السیاق األمني وال

FHF   وجمیع المنظمات على تحدید التھدیدات والمخاطر والمشكالت الناشئة. تستطیع منظمةFHF،

من خالل تحلیل الّسیاق، تحدید المشكالت التي تجعل األشخاص أقل أمنًا والجانیون أكثر جرأة والتي  

 واالنتھاك الجنسیین والتحرش الجنسي وأشكال األذى األخرى. تھّيء لالستغالل  



 تابع 

 تصنیف المخاطر الخارجیة  3.1

ثم اختر من القائمة مخاطر الحمایة المحتملة التي على  FHFفّكر في الموقع الجغرافي لمنظمة 

 المنظمة أخذھا بعین االعتبار. 

 سن ممارسة الجنس بالتّراضي 

 الممارسات الضارة ثقافیًا 

 المواقف تجاه العنف ضد النساء واألطفال 

 السیاق اإلنساني 

 الجنسین التمییز بین 

إرسال 

 ارتفاع مستویات الفقر 

ارتفاع عدد األطفال الذین یحتاجون إلى  
 حمایة خاصة 

ضعف نُُظم الحمایة االجتماعي  

 إنفاذ القانون سوء الحوكمة المحلیة وضعف 

البلد مصدر أو مقصد لإلتجار و/أو السیاحة  
 الجنسیة 

 ضعف اإلطار السیاسي والقانوني الوطني 

 لعرض اإلجابات، اضغط ھنا



لقد رأینا بالفعل أن السیاق الخارجي یمكن أن یزید من مخاطر  

الحمایة. یستجیب موظفو اإلغاثة في جمیع أنحاء العالم لألزمات 

 التي قد تزید المخاطر المتعلّقة بالحمایة. 

فھم المخاطر الخارجیة أمر مھم بصفة خاصة بالنسبة لمنظمة  

FHF  ألن البلد التي تعمل فیھا كانت موقع فضیحة حدیثة تتعلق ،

 بالحمایة حظیت باھتمام وسائل اإلعالم العالمیّة. 

 دقائق)  DFID (2018 )3فیدیو قصیر من وزارة التنمیة الدولیة (

لتعزیز أھمیّة إكمال تقییم المخاطر  

الخارجیّة من أجل البرمجة اآلمنة،  

الظروف  نرید تسلیط الضوء على 

التي شھدت فیھا المنظمات فضائح  

كبرى تتعلق بالحمایة وتعّرض فیھا  

المستفیدون إلساءات بالغة.  

ستستمعون إلى أصوات النّاجیات في  

 ھذا الفیدیو. 

https://www.youtube.com/watch?v=z9D9kUNV9h8&ab_channel=DFID-DepartmentforInternationalDevelopment


 وقائع حول الحمایة 4.1

 أحسنت، لقد شارفت على إنھاء ھذه الوحدة. 

اطلع اآلن على بعض من الوقائع األخیرة لصقل معرفتك حول طبیعة االستغالل واالنتھاك  

الجنسیین والتحرش الجنسي وانتشارھم في قطاع اإلغاثة الدولیة. 

 لعرض اإلجابات، اضغط ھنا

 كشفت 40% من النساء والفتیات اللواتي یتلقین المساعدات عن تعّرضھن لالستغالل واالنتھاك
الجنسیین

 أفادت 1 من كل 4 عاملة من العامالت في قطاع اإلغاثة بتعّرضھا لالعتداء الجنسي خالل
قیامھا بالمھمات

 ھناك نقص مزمن في اإلبالغ عن االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتحرش الجنسي في قطاع
اإلغاثة الدولیة

 االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتحرش الجنسي من جانب العاملین في قطاع اإلغاثة مشكلة
جدیدة نسبیًا



 ملخص
 ماذا تعلمت؟ 

یمكنك اآلن تعریف مصطلح الحمایة والمصطلحات    -  من أجل تعریف مصطلحات الحمایة ●

 المتعلّقة بھ: االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتّحّرش الجنسي والتنمر والتّحّرش والتمییز. 

 أّن كل شخص مسؤول عن الحمایة في المنظمة.  ●

أھمیة الّسلوكیات في مكان العمل لخلق ثقافة عمل آمنة.   ●

 تابع   

 تھانینا، لقد وصلت إلى نھایة الوحدة األولى. 

 نتطلع إلى رؤیتك في الوحدة الثانیة حیث ستتعرف على ما یلي: 

  معاییر الحمایة.  ●

  عملیّة العنایة الواجبة.  ●

 إطار عمل سیاسة الحمایة.  ●

 . FHF  كما ستتابع رحلة الحمایة مع فریق منظمة

یمكنك الوصول إلى نشرة مركز الموارد والّد عم، وموارد الحمایة،  

والنّدوات عبر اإلنترنت، والبث الصوتي بودكاست  ، وغیر ذلك الكثیر  

 . في مركز الموارد  والدعم

بعد ذلك، أكمل تقییم الوحدة األولى على المركز للحصول على شھادة 

إنجازك الشخصي من مركز الموارد والدعم.  

https://safeguardingsupporthub.org/
https://safeguardingsupporthub.org/
https://safeguardingsupporthub.org/
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 نشاط  3.1

 سن ممارسة الجنس بالتّراضي 
ا ، اقانونیً  اأمرً  األطفال   مع  الجنس  ممارسة أصغر الجنس  بممارسة   الرضا  سن  بھا   یكون  التي البلدان  تجعل

 ". طبیعیة" ر عتبَ تُ  ألنھا ، المحتمل  االنتھاك  مؤشرات  الموظفون  یالحظ   أن احتمالیة تقل قد 

 الممارسات الضارة ثقافیًا 
االستغالل الذي تتعّرض لھ مجموعات معینة من األطفال أو  قد یُنَظر، في بعض األماكن، لالنتھاك أو  

البالغین على أنھ عرف محلي، مثل زواج األطفال، أو العنف القائم على النوع االجتماعي، أو العقاب  
البدني. قد یعتقد الموظفون أیًضا أن ھذه األعراف مقبولة ویتصرفون بناًء علیھا. قد تكون لدیھم تحیّزات  

أطفال معین  اعتقاد  ضد  لدیھم  یكون  قد  أو  المثال)  الخاصة، على سبیل  (األطفال ذوي االحتیاجات  ین 
 خاطئ بأن األطفال یمكنھم الموافقة على المشاركة في العمل بالجنس. 

 المواقف تجاه العنف ضد النساء واألطفال 
یتعّرفون على عالمات اإلساءة،  قد ال یعرف الموظفون ماھیة اإلساءة إلى النساء واألطفال أو قد ال 
 أینما یتم التسامح مع العنف المنزلي والجنسي ضد األطفال والنساء. 

 السیاق اإلنساني 
قد ال تُلبّى االحتیاجات األساسیّة لألسر والمجتمعات المحلیة خالل حاالت الطوارئ. وقد یكونون عرضة  

لالستغالل الجنسي ومبادلة األفعال الجنسیة مقابل الطعام، أو المأوى، أو األمن. قد ال تستطیع األسر  
فّرة أو ال تعمل جیًدا.  والمجتمعات المحلیة مساعدة بعضھا البعض وقد تكون خدمات الدعم غیر متو

خالل حاالت الطوارئ التي تنشأ بسرعة والتي تتطلب استجابة سریعة، قد تتخذ المنظمات طرقًا  
مختصرة كعدم إجراء فحوصات عن خلفیّة الموظفین أو عدم إجراء تقییمات كافیة للمخاطر، على سبیل  

 نامج. المثال. قد یؤدي اتباع ھذه الطرق المختصرة إلى تقویض أمن البر

 التمییز بین الجنسین 
والتّحّرش   الجنسیین  واالنتھاك  لالستغالل  عرضة  أكثر  فیكن  أقل،  سلطة  والفتیات  النساء  تملك  عندما 
الجنسي. وربما یشعرن بأنھن غیر قادرات على المجاھرة بما حدث بحیث لن یصدقھّن أحد أو قد یتعّرضن  

 لمزید من الوصم. 



 

 

 
 
 

 مستویات الفقر ارتفاع 
قد یجعل الفقر األشخاص عرضة لالستغالل الجنسي ومبادلة األفعال الجنسیة مقابل الحصول على  

االحتیاجات األساسیّة من المجتمع المحلي والموظفین. قد یضطر األطفال إلى العمل وقد تستغّل  
 المنظمات أو موردیھا عمالة األطفال. 

 
 

 الذین یحتاجون إلى حمایة خاصة ارتفاع عدد األطفال 
الوصم،   بسبب  جزئیًا  االنتھاك  مخاطر  نسبة  لألطفال  تزید  بالنسبة  الّدعم  ونقص  والتمییز،  والعزلة، 

المناعة   نقص  البشریة/متالزمة  المناعة  نقص  بفیروس  المصابین  أو  إعاقات،  لدیھم  الذین  (والبالغین) 
ھذه   الموظفون  یملك  قد  وغیرھم.  الشوارع،  في  یعیشون  الذین  أو  الالجئین،  أو  األیتام،  أو  المكتسب، 

 عندما یشھدون حوادث اإلساءة. التحیزات ویخفقون في التصرف 
 
 

 ضعف نُُظم الحمایة االجتماعیة 
 تقل احتمالیة االعتماد على السلطات المحلیة لالستجابة لإلساءة عندما تكون نُُظم الحمایة االجتماعیة ضعیفة. 

 
 

 سوء الحوكمة المحلیة وضعف إنفاذ القانون
 

تقل احتمالیة اإلبالغ عن انتھاكات الشرطة أو القضاء واالستجابة لھا عندما تكون الحوكمة المحلیّة سیئة  
 وإنفاذ القانون ضعیفًا. 

 
 

 البلد مصدر أو مقصد لإلتجار و/أو السیاحة الجنسیة 
قد یستغّل الموظفون وصولھم إلى األطفال والبالغین المعّرضین للخطر لتحدید مواقع األطفال والبالغین  

 المعّرضین للخطر واالتّجار بھم. 
 
 

 ضعف اإلطار السیاسي والقانوني الوطني 
 تقّل احتمالیة التبلیغ عن االنتھاكات واالستجابة لھا. 

 
 



 نشاط   4.1

االستغالل واالنتھاك الجنسیین والتحرش الجنسي  
)SEAH  من جانب موظفي اإلغاثة مشكلة جدیدة نسبیًا (

 في قطاع اإلغاثة.

 خطأ 
االستغالل   حول) IDC) (2018( الدولیة  التنمیة لجنة تقریر

           

 واالنتھاك الجنسیین في قطاع اإلغاثة.

واالنتهاك   االستغالل  عن  اإلبالغ  ي 
�ن مزمن  نقص  هناك 

ي قطاع اإلغاثة  
ن والتحرش الجن�ي �ن  الدول�ةالجنسيني

 
االستغالل واالنتھاك والتحرش الجنسي في قطاع اإلغاثة الدولیة: صوت   

الدولیة   التنمیّة  وزارة  من  اإلصغاء  نشاط  نتائج  والناجیات.  الضحایا 

)2018 (
 

 صح

أفادت  1  من كل    4عاملة من العامالت في قطاع 

اإلغاثة  بتعّر ضھا لالعتداء الجنسي خالل قیامھا 

بالمھمات  

ضد الجنسي االعتداء أوقفوا تقریر – في الواردة البیانات على بناءً 

 2017 والتنمویة اإلنسانیة اإلغاثة قطاع في العاملین

 )تافتس جامعة(
 صح

من المفید إجراء تقییم لمخاطر المحیط لضمان التصّدي لجمیع أنواع المخاطر على نحو مناسب. سیضمن  

ھذا تصدي تدابیر الحمایة للثغرات التي قد یتّم التغاضي عنھا عن غیر قصد أو استغاللھا بصورة فعلیّة من  

 . جانب أولئك الذین یعتزمون إیذاء اآلخرین

رجوع
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): IRCاستناًدا إلى البیانات الواردة في تقریر لجنة اإلنقاذ الدولیة (

نطاق المسؤولیة  -النھج المتكامل لالستجابة اإلنسانیة في سوریا 

 GBV AoR (2017على النوع االجتماعي (للعنف القائم 

Whole of Syria GBV Area of 

Responsibility (2017) 

 صح

خالل  أزمة سوریا، كشفت %  40من النساء والفتیات  
الالتي یتلقین اإلغاثة اإلنسانیّة عن تعّرضھن لالستغالل 

واالنتھاك الجنسیین. 

أفاد ثلث موظفي األمم المتحدة والمقاولین بتعّرضھم 

صحللتحرش الجنسي بین عامي 2017 و 2019.  
مسح أجرتھ األمم المتحدة عن التحّرش الجنسي في مكان عملنا، تقریر  

 2019منشور في عام 

رجوع

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv.pdf
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