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 :هدفال

  برامج  في  لمشاركينلبالنسبة   والتصدي له  ( SEA)  العتداء الجنسيواسغالل  ال بمنع  يتعلق فيما  التوقعات  السياسة  هذه  تحدد 
 . FHI 360))  منظمة صحة األسرة الدولية

 النطاق:

  إلى الموظفين  وموردي والموردين   العالم، أنحاء جميع  في منظمة صحة األسرة الدولية العاملين  بتنطبق هذه السياسة على جميع 
  (FHI 360) .أدناه  المبين  الحد 

 :تعريفات

 

 .بغض النظر عن سن الرشد في السياق المحلي عاًما  18أقل من   يبلغ شخص  – الطفل  1.  

ألفراد في المجتمعات التي تنفذ فيها البرامج التنموية أو  ل من خاللها  وهي اآللية التي يمكن (CBCM)- آلية الشكاوى المجتمعية 2. 

  - (SEA) االتغالل الجنسي واالعتداء الجنسي  بما في ذلك حوادث  -  مظالممان عن الأعلى اإلبالغ بلديهم القدرة  تتوفر اإلنسانية أن 
  وغير  الرسمية  المجتمع هياكل بين وتمزج المستفيدين،  CBCMتخدم  ما  عادة  .وتحال هذه التقارير إلى الكيانات المناسبة للمتابعة 

 . المحدد   هاموقعب الوكاالت جميع بين  عروفة مو  ،يةالمجتمع المشاركة على ة مبني وهي  الرسمية، 

 .يقدم شكوى الذي طرف الشخص أو هو ال  – مقدم الشكوى .  3

 .متبادلة الموافقة العلى تنطوي تنطوي على أو  -التوافقية    4.

  -  اإلكراه  أو  الخداع أو  االحتيال  أو  القوة عوامل   من عامل أي دون  بحرية  تُمنَح  التيو  الجنسية، األفعال  على تفاق ال -  الموافقة  5.
  يكونا أن هماو للموافقة  الضروريان العنصران يتوافر  ن البد أو .  اجتماعية  أو اقتصادية  أو   طبيعة جسدية أو عاطفية ت ذيكان  سواء 

هما و  مدركينالشخصين    ، "نعم"  بـيوافقون عليه  الذي الجنسي  الفعلماهية  تماًما ن يفهمو  المعنيين األشخاص  أن بمعنى ،بكامل ارادت
  شخص   مع جنسية  القة اقامة  على  الموافقة أبًدا   يمكنهم ال قاصرون فهم  ألطفالأما . اإلكراه أو القوة  أو  للنفوذ   استخدام أي  دون
 . بالغ 

 .أعضاء مجلس اإلدارةو   (FHI 360) -منظمة صحة األسرة الدولية في العاملون      6.

 

يتصل   منأو  (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية برنامج ستفيد من يطفل   أي  أي شخص بالغ أوهو  - البرنامج ب  مشاركال   .  7
  أو  FHI 360 ببرنامج يتعلق فيما  ينالمورد موظفي أو  الموردين، أو  ، الصلة ي ذو  ني أو العامل (FHI 360) منظمة  موظفيهيئة  مع 

 . به  الخاصة األعمال  أنشطة

 . ضده  الشكوى  قدمت  الذي  الطرف أو الشخص  -  المدعي عليه   8.

 .ظروف غير متكافئة أو قسرية تحت ، سواء بالقوة أو جنسي ابعط  تهديد ذو فعلي أو  اعتداءأي هو  –يعتداء الجنس ال  9 .
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  أو ثقتهم همضعف يستغل   ذيال ولمشاركين في البرنامج  اعتداء على اأو محاولة   فعلي اعتداء أي  هو   –االسغالل الجنسي    10.
 .الجنسية هم غراضلتنفيذ أ 

SEA  .11  - اله  انظر) الجنسي  واالعتداء  الجنسي  استغالل  (. الجنسي االستغالل و  الجنسي،  االعتداء  -  أ

على عدة  الدور الرقابي المباشر على عمل واحد أو  الذي يؤدي FHI 360 في منظمة الصحة الدولية موظف هو ال –المشرف .   12
 FHI 360.منظمة الصحة الدولية لموظفي  أعمال  

 أي مقاول أو مستشار أو بائع أو مزود خدمات أو مقاول من الباطن يتبع منظمة الصحة الدولية  -المزود    13. 

 FHI 360 . 

زمالء   والمتدربون لمورد ل   ن التابعونموظفوال –  الموردالعاملون مع . 14 كالء   والمتطوعين( بأجر أو بدون أجر) وا   وغيرهم   وال
 . المورد عن   نيابة  بالتصرف لهم  المصرح  ألفراد من

 :ةسياسال

 

مة 1.   :بيان السياسة العا

أي شخص، سواء  على تغالل واالعتداء الجنسي أي شكل من أشكال اال (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية ال تتحمل . 1.1
في   عاملينأو ال (FHI 360)منظمةبرامج  مع يتعاملون  نمم  أو  (FHI 360) منظمة برامج ممن يستفيدون من ، كان بالغًا أو طفالً 
 .بما في ذلك ألبحاث  تنفيذ تلك البرامج 

  للحماية  الخاصة التدابيراتخاذ  بشأن المتحدة لألمم العام  األمين نشرة بدعم  FHI 360))  صحة األسرة الدولية  منظمة  تلتزم. 1.1.1
تفعيل  و ( ST / SGB / 2003/13)  ( 2003/13  /الجنسي / نشرة األمين العام االتغالل نهاء ا )واالعتداء الجنسي   االتغالل من

  واالعتداء الجنسية من االتغالل  الحماي بشأن المتحدة لألمم  التابعة  الوكاالت بين المشتركة الدائمة  للجنة الستة  األساسية المبادئ
PSEA))  (2002 ) . 

 بةاقخاضعة للر  غير   مطبوعة نسخة

 13 من   3صفحة

________________________________________________________________ 

 واالعتداء الجنسيحماية المشاركين في البرنامج من االتغالل   عنوان: ال

 ( (POL 01032  السياسة:

 16-06-2021  : تاريخ النفاذ

 __________________________________________________________________ 2اإلصدار: 

 على المشتركين في البرنامج من قبل العاملين في المجال اإلنساني واإلنمائي  واالعتداء الجنسي    شكل االتغاللوي . 1.2
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مة  اأسبابً تُعد ، ومن ثم فهي مشينة ية أفعاالً سلوك.1.3 هاء الخد التدابير      (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية سوف تتخذ .إلن
  اعتداء جنسي  و أاسغالل  ، وتتخذ اإلجراء المناسب لوقف أي (SEA) عتداء الجنسيواال االستغالل ، وتحقق في شكاوى وقائيةال

(SEA)   اإلحالة   حتياجات الخاصة لألطفال والمراهقينتراعي االقد يحدث ضد أي مشارك في البرنامج ، وستقوم بذلك بطريقة  
   . القانون   إنفاذ سلطات إلى  المحتملة 

  الجنس، لممارسة  الخدمات  أو السلع أو العمل  أو األموال  تبادل FHI 360))  منظمة صحة األسرة الدولية العاملين  ب على يحظر . 1.4
.  البرنامج  في  المشاركين مع استغاللي  أو المسيء   أو المذل أو  المهين السلوك  أشكال  من  غيره  أو الجنسي تحيز ال  ذلك  في  بما

 . البرنامج في  مشارك أيوالتي تكون من حق   للمساعدة   تبادل أي  ذلك  ويشمل

ارهم عن ممارسة يُحظر دائًما   1.5. عاًما( ، حتى إذا لم يكونوا مشاركين    18النشاط الجنسي مع األطفال )األشخاص الذين تقل أعم
  .محليًاالمتعارف عليه أو سن الرشد   غلبية في البرنامج ، بغض النظر عن سن األ

 .القتراف هذا السلوك  مبرًرا   يُعداالعتقاد الخاطئ في عمر الطفل ال 

القات جنسية بين قيام يُحظر   1.6.   خضع ت هذه اعالقات  والمشاركين في البرنامج نظًرا ألن FHI 360 موظفي منظمةأي 
هة عمل المساعدات اإلنسانية وإلنمائيةالقوة غير اللديناميكيات    .متكافئة بطبيعتها. إن مثل هذه العالقات تقوض مصداقية ونزا

 جنسيالعتداء ال وأستغالل  ال بإنشاء والحفاظ على بيئة تمنع (FHI 360) الدوليةمنظمة صحة األسرة بالعاملون يلتزم  1.7.

(SEA) خالق منظمة الصحة الدولية  العاملون ب FHI  360). منظمة ) فيالمنصوص عليها والسلوك   وتشجع على تنفيذ مدونة ا
FHI 360  تحافظ على هذه البيئة على جميع المستويات مسؤولون عن دعم وتطوير ألنظمة التي. 

 : االعتداء الجنسيو    لستغالل مكون ال السلوك  . 2

 : يلي  ما  البرنامج  في  المشاركين  أحد علىالجنسي  واالعتداء   الجنسي االتغالل أمثلة من ضمن . 2.1

 بإلكراه  أو بالقوة  جنسية بطريقة الجسدي االتصال أو  التقبيل  أو اللمس . 2.1.1

 ( عارية   أو مهينة  فوتوغرافية  صور  ذلك  في بما) جنسي طابع ذات صور  التقاط . 2.1.2

ممارسة الجنس عن طريالجنسي ابعلجسدي ذي الط االعتداء ا 2.1.3. الها والتي  مق الفم أو محاولة االغتصاب أو اك، بما في ذلك 
هما كان طفيفًا الفم   ، أو االختراق عن طريقالجسمشرج مع أي جزء من الجسم أو ، من المهبل أو فتحة التعرف بأنها "االختراق، م

 " ، دون موافقة الضحيةمن قبل جهاز جنسي لشخص آخر

امج من أجل الخضوع للسلوك  تقديم معاملة تفضيلية أو وعود بمعاملة أو بضائع تفضيلية إلى أحد المشاركين في البرن  2.1.4. 
،  جنسي للحصول على تعويض أو مكافأةللمشاركة في نشاط أي مشارك في البرنامج  غواء أو محاولة ا   غواءال، بما في ذلك الجنسي

 . أو وعد عالقة أو زواج

  لتجنب أو  البرنامج في المشاركة   الستمرار  كشرط الجنسية ممارسات للتنفيذ ا  الشخص  ها يخضع ل  التي   المطالب أو   . التهديدات2.1.5
 . بالبرنامج الصلة  ذات   المزايا فقدان 

منظمة صحة األسرة  العاملون ب، يلتزم ن قبل أحد المشاركين في البرنامجيبدأ فيها االتصال الجنسي محتى في الحاالت التي . 2.2
 .بجميع أحكام هذه السياسة  (FHI 360) الدولية 
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  السلوك  من  أخرى  أنواعهناك  تكون  قد. شاملة تكون   أن  أعاله  ة الوارد المحظورة اإلجراءات  قائمة منليس المقصود . 2.3
  أو  الحتيال أو   القوة عن  الناجم االستغاللي  أو  المذل أو  المهين  السلوك أشكال من وغيرها -  الجنسي عتداء ال أو الجنسي   استغالل

ً  -  اإلكراه  . 11و  9 القسمين   انظر. تأديبية و   إدارية  إجراءات التخاذ  سببا

 االبالغ  . 3

هدون أو يشكون أو يتلقون  (FHI 360) الدولية منظمة صحة األسرة ب العاملين  يجب على  . 3.1 االسغالل   مزاعم حول  الذين يشا
الغ عن ، أو أي س (SEA)عتداء الجنسيواال  ً هذا لوك آخر محظور بموجب هذه السياسة، اإل ،  السلوك فوراً، سواء شفهياً أو كتابيا

 :التاليةهيئات ال من  ي عن طريق االتصال بأ

 ؛ مأي مشرف آخر داخل إدارته او المشرف المباشر،   متورط بها  القة ال ت هذه إذا كان و ، المباشر، أو مشرفهم   3.1.1.

 ؛التابع للقسمالموارد البشرية الشريك اإلداري  بلبشريةاإلقليمي أو الموارد ا  ممثل أو  (HR) ممثل الموارد البشرية المحلي.  3.1.2

   Useetha Rhodes   URhodes@fhi360.org مدير شراكة الموارد البشرية.  3.1.3

 ؛ أو  Pam Myers  PMyers@fhi360.org  أو رئيس قسم الموارد البشرية

 Compliance@fhi360.orgعبر البريد اإللكتروني    (OCIA)مكتب االمتثال والمراجعة الداخلية   3.1.4

 OCIA)االمتثال والمراجعة الداخلية ) مكتب الخط الساخن الخاص ب. 3.1.5

 (. 4400-514-720-1وخارج الواليات المتحدة 9330-461-800-1 )داخل الواليات المتحدة  

الغ الخاص   موقع  3.1.6.  إما باسمك أو بشكل مجهول (OCIA) مكتب االمتثال والمراجعة الداخليةباإل

     )http://www.fhi360.org/anonreportregistry( 

منظمة صحة  العاملون  بحث يُ   .بسبب المعلومات المحدودةأكثر صعوبة في التحقيق  عادةً ما تكون التقارير المجهولة .  3.1.6.1
، تحديد  السلوك، بما في ذلك، إن أمكنهذا  المعلومات التفصيلية حول   على تقديم أكبر قدر ممكن من (FHI 360) األسرة الدولية
  األذىلخطر ذين تم تحديدهم ألشخاص ال   عرضلن ي  التحديدهذا طالما أن ، السلوكهذا ين شاركوا أو الذين شهدوا ألشخاص الذ

 .يالفور

منصبًا على  يشغلون أو  مشرفمنصب اليشغلون   الذين و (FHI 360) بمنظمة صحة االسرة الدوليةالعاملين . مطلوب من  3.2
  والمراجعة الداخليةمكتب المتثال   أو  البشرية  الموارد  إخطار  ساعة، 24  غضون في الفور، على منهم  يطلبمستوى المدير أو أعلى 

OCIA  ( 3.1 للقسم  وفقًا) عدم    .  انتهاك آخر لهذه السياسة ، أونتقامابأي ، أو أو مشتبه بهفعلي      اعتداء جنسي و أاستغالل  بأي
 .إلى الفصل الفوري من العملقد تصل القيام بذلك يشكل انتهاكا لهذه السياسة، ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، 

 :آليات الشكاوى . 4

نسانية  إلحاالت في كل من ال - اركون في البرنامج بضمان أن يكون المش (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية تلتزم. 4.1
  (SEA) .عتداء الجنسيواال   االستغالل زاعم مالئمة وآمنة وسرية وميسورة ثقافياً لإلبالغ عن م  وسائللديهم   -اإلنمائية  

 . (CBCM)  المجتمعية شكاوى ال، تكون المشاريع مطلوبة للمشاركة في آلية اإلنسانية حاالتفي ال  4.1.1.

mailto:URhodes@fhi360.org
mailto:PMyers@fhi360.org
mailto:Compliance@fhi360.org
http://www.fhi360.org/anonreportregistry
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ضرورية بناًء على   أن يحدد ما إذا كانت آلية اإلبالغ المجتمعي بالمدينة   مشروعكتب/، يجب على كل منميةالتحاالت في  4.1.2. 
هذا البالغ  ، مع اإلشارة إلى أن ما يلي يتطلب أنشطة المشروع مة المباشرة أو ل: أي تقديم  تقديم    على الفعاليات   أنشطة توزيع  لخد

عتداء  االتغالل واال مخاطر عالية منالمعرضة لانية الضعيفة ، والمشاريع التي تتفاعل مع الفئات السك المشاركين في البرنامج
همشة (SEA) (الجنسي   .( النساء والفتيات واألطفال والمجموعات الم

  وعي  زيادة ذلك  في  بما الفعالية، لتحقيق ومراجعتها  ومراقبتها  وتنفيذها  الشكاوى  آليات تطوير الممارسات أفضل   تتطلب 4.2.
  آلية   استخدام كيفية  حول   الصلة  ذوي   والعاملين  والموظفين  فيها  البرامج تنفيذ يتم  التي  المجتمعات وعي و   البرنامج في المشاركين 
 . الشكاوى

 عتداء الجنسياالستغالل واال   يشكاوه ، يجب أن توج( للشكاوي (FHI 360منظمة صحة األسرة الدولية بمجرد ستالم   4.3.

(SEA)  ها وتعامل بنفس منوال  أو أي آلية أخرى   CBCM) ) المجتمعية وي االشك  آلية المشاركون في البرنامج عبر التي يقدم
مة عبر ال   .3في القسم   سبل الواردةالشكاوى المقد

 :عدم االنتقام . 5

وسياسة عدم  سياسة منفصلة تحظر االنتقام )سياسة الباب المفتوح   (FHI 360). تنتهج منظمة صحة األسرة الدولية5.1
عتداء  االتغالل الجنسي واال الذين يشتكون منالعاملين ضد  يقع  أي انتقام  من  بشدة   (FHI 360)منظمة حظر ت (.  03004االنتقام
هاكات  من غيرها  أو (SEA)  الجنسي االتغالل   حول  أو الذين يشاركون في تحقيق  الصلة  ذات   اإلجراءات أو  السياسة   لهذه االنت

 .  SEA)) الجنسيعتداء واال 

يقينًا  عن نيته لإلبالغ عما يعتقده  أو اعرابه   ه بالغبسبب ابمعاقبة شخص آخر شخص أو يهدد يحدث االنتقام عندما يعاقب    5.2.
استغالل  مساعدةاآلخرين في اإلبالغ عن بسبب ، أو ي انتهاك آخر لهذه السياسةألأو   (SEA) عتداء جنسي اتغالل واه كونب

 .هذه السياسةتخص تحقيقات لمشاركة في بسبب ا سياسة، أو أخرى لهذه ال نتهاكات أو ال  SEA))  عتداء الجنسي واال 

  من  المجتمع  أفراد  أحد  أو  البرنامج في مشارك أي يُحرم  لن.  البرنامج في  المشاركين  جميع االنتقام عدم من  الحماية  تشمل 5.3.
الل  عن  لإلبالغ   المساعدة على   الحصول أو  برنامج أي  في  المشاركة   في  المشاركة أو المعلوم أو  به  المشتبه  الجنسي  واالعتداء االست

 . SEA  تحقيق

الغ عن االنتقام   5.4.    .  3 في القسم  واردةمنخالل آلیات اإلبالغ الالمشكوك فيه فوًرا يجب اإل

تصل  قد إلجراءات تأديبية يخضعون في االنتقام سوف ممن يشاركون   (FHI 360) بمنظمة صحة األسرة الدوليةالعاملون    . 5.5 
 . FHI 360 مع أخرى القة  أو   العمل  منفصلهم إلى 

  SEA))  عتداء الجنسيدعم الضحايا / الناجين من االتغالل واال . 6

 

وأي شخص مشارك في تنفيذ   (FHI 360) الدوليةمنظمة صحة األسرة العاملون  ب . سالمة جميع المعنيين أمر بالغ األهمية.  6.1
مة ن االستجابة لالستغالل واالعتداء الجنسي ال يعرض  أ من  أن يتأكدوا يجب  هذه السياسة   ) عتداء الجنسيضحية االتغالل واالال

(SEA   360 نظمةعند تلقي الشكوى، سوف تقوم م  للخطر. المتهم المدعي عليه أو  FHI    بإجراء تقييم سريع بشأن صحة وسالمة
مة اعالجأنظمة األفراد المعنيين وتنفيذ  ال  (FHI 360) منظمة(، ستتخذ 7أثناء التحقيق )انظر القسم   . المؤقتة الضرورية لل

 . SEA))  لستغالل واالعتداء الجنسي   ناجين أو ضحايا محتملينلحماية أي ضحايا/الضرورية  جراءات إل
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  SEA)) السغالل واالعتداء الجنسي ا من للمتظلمين إحاالت للدعم والمساعدة   (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية  ستقدم   6.2.
مع   ن الضحايا/الناجي رغبات حسب االقتضاء ووفقًا الحتياجات ووقد يشمل ذلك اعالج الطبي والمساعدة القانونية والدعم النفسي 

مة الضح  مجتمعي ال  رجلحمراعاة السرية وا  ال  .ن الناجي/اياو

 التحقيق والعمل التصحيحي  . 7
 

على منع المزيد من  (FHI 360) نظمة صحة األسرة الدولية  م، ستعمل السياسة تقرير عن حدوث انتهاك لهذه ستالم عند   7.1.
دارية )إذا كان هو أو هي أحد  إجازة إالمدعى عليه  منح تضمن ي قد  ذي مؤقت، والالج تنفذ  سو  SEA))  ستغالل واالعتداء الجنسي ا

مة والسرية والسماح بإجراء تحقيق  (FHI 360) منظمة  تدابير أخرى وفقًا لتقدير اتخاذ ، أو  (FHI 360)منظمة  موظفي ال لضمان ال
 .شامل ودون انقطاع 

هو موضوع اال عندما يكون  . 7.2   في  الحمايةتنظيم  مسؤولة عن  اأطرافً أشخاًصا/  سيتولىف، SEA))  الجنسي تغالل واالعتداء الطفل 
اتخاذ إجراءات سريعة   ،OCIA)، وبتوجيه من مكتب المتثال والمراجعة الداخلية ) (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية

هيئات إنفاذ القانون أو الخدمات االجتماعية أو سلطات حماية الطفل المحلية وفقًا لقوانين اإلبالغ اإللزامي المحلية   ومناسبة إلخطار 
ذها الء ، طالما أن هذا لن يعرض عتبر ضروريًا لحماية الطفليُ مثل هذا اإلجراء اآلخر  واتخا  .رياألشخاص لخطر األذى الفوه

   (FHI 360)   منظمة  أو المحققون المستقلون الذين يعملون نيابة عن (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية قومتسوف  7.3.
، وشامل بطريقة محايدة توفر لجميع األطراف اإلجراءات القانونية المناسبة وتحافظ على  بإجراء تحقيق دقيق، وفي الوقت المناسب

 (.  للحصول على معلومات مفصلة حول السرية  8ممكن )انظر القسم السرية إلى أقصى حد 

وهم   (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية يعملون في األطراف  األشخاص/  التحقيقات بشكل عام من قبلتُجرى   7.4.
يجوز   (OCIA). والمراجعة الداخلية مكتب االمتثال أو  (HR) قسم الموارد البشريةيقوم بإرشادهم الحماية وقد توفير عن   ونالمسؤول
 .ذلك مناسبًاإذا ارتأت  توظيف محققين خارجيين (FHI 360) لمنظمة 

بشكل كامل مع التحقيقات    وا تعاون أن ي والعاملين ذوي الصلة (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية بالعاملين  يجب على 7.5. 
 .للمحققين صحيحة معلومات  واروفأن يو

   .وأشخاص آخرين قد يكونوا شهدوا أو لديهم معرفة بالشكوى   دعي عليهوالم المدعي  تتضمن التحقيقات عادة مقابالت مع   7.6.
تختلف خطوات التحقيق المحددة   ة.تصاالت والوقائعاألخرى ذات الصلسيتم االنتهاء من مراجعة اسجالت والبريد اإللكتروني واال

 . لكل شكوى  مميزة حسب الظروف ال

هاء من التحقيق  7.7. د ما إذا كان  بمراجعة األدلة التي تم جمعها وتحدي (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية ، ستقوم عند االنت
منظمة  بخاصة الخرى أل سياساتللأو   ه السياسة، أو أي انتهاكات أخرى لهذ و االنتقامأ، االعتداءو أ االسغالل الجنسي و/قد وقع هذا 

 ( .(FHI 360 

إجراءات تصحيحية فورية محسوبة بشكل   FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية )   ، ستتخذفي حالة حدوث انتهاك للسياسة  7.8.
  )انظر القسممن العمل  ، بما في ذلك الفصل الفوري االنتهاكات المستقبلية ردع و  SEA))  تغالل واالعتداء الجنسي المعقول إلنهاء 

11 .) 
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مع التحقيقات التنظيمية وقد يُطلب منها اإلبالغ عن ادعاءات موثوق    (FHI 360)صحة األسرة الدولية سوف تتعاون منظمة   7.9.
مسؤولة   ا أطرافً أشخاًصا/ وسيكون هذا التعاون واإلبالغ تحت إشراف  .FHI 360)لمؤسسي منظمة )و  بها إلى جهات إنفاذ القانون 

 .يشمل التشاور مع مكتب المستشار العام وس  FHI 360)بمنظمة )  و(OCIA)  االمتثال والمراجعة الداخلية مكتب ب الحماية تنظيم عن 

 السرية  . 8
 

إلى أقصى حد ممكن   (SEA) تغالل واالعتداء الجنسي ال بسرية تقارير (FHI 360) صحة األسرة الدولية منظمة ستحتفظ    .8.1.
هة التحقيقسالمة  الحفاظ على لضمان خصوصية األفراد المعنيين و ، مع الوفاء بالتزاماتها للتحقيق وإنهاء أي سلوك ستغاللي  ونزا

  أي اعتداء  أو

 
ألشخاص  ل أو فقط الدولية صحة األسرة  منظمة ب للعاملين من خالل عملية التحقيق مستفادة سيتم الكشف عن المعلومات ال 8.2. 

بالتزاماتها بالتحقيق واتخاذ   (FHI 360) صحة األسرة الدوليةمنظمة  أن تفي أجل معرفة" من ال  يحتاجون إلىاآلخرين الذين "
 .إجراءات فورية

  المحلية التنفيذ   لوكاالتعن هذه المعلومات    ومالئًما  ضروريًا  كشفًا FHI 360 ستوفر  المحلي، القانون  يقتضيه  لما وفقًا . 8.3
 . التحقيقات  في  وستشارك 

، وال يقصد الحد من حقوق الموظفين  لسرية المطلقةلتطبيق اذه السياسة كضمان ه من الضمانات ب تقديم أي نوع ال يقصد .  8.4
 .بموجب أي قوانين معمول بها لمناقشة المسائل المتعلقة بالعمل

 السلوكاآلخر الذي ينتهك هذه السياسة  . 9

اله واردة ذلك من السلوكيات المحظورة ال، وغير  واالنتقام  ،SEA))  سغالل واالعتداء الجنسيالباإلضافة إلى .  9.1 وقوع    فإن   ،أ
 منظمة صحة األسرة الدولية للعاملين  بانتهاًكا لهذه السياسة بالنسبة  أيضا يشكل  أيًا من األفعال التالية 

 :(FHI 360) 

الغ  ع تدخل أو إعاقة أي فرد الأو التثبيط  محاولة  9.1.1.  SEA))  الجنسي تغالل واالعتداء العن ن اإل

 . مشاركة أي فرد في أي تحقيق بموجب هذه السياسة ة قاعا ط أو يتثب  9.1.2.

 أو ادعاءات كاذبة للمحققين  ا عمدً خاطئة بيانات تقديم   9.1.3.

 .جعلها بالضرورة دعوى كاذبةيال   تقديم الدليل على صحة الدعوىعدم امكانية تدرك هذه السياسة أن حقيقة   9.1.3.1. 

 الموردون والعاملين مع الموردين  توقعات   10.

  من البرنامج في المشاركين  لحماية   السياسة هذه  ينتهك سلوك  أي  عن المتناع  الموردين العاملين مع و  الموردين على   يجب. 10.1
 . الجنسيين  واالعتداء  استغالل

ستغالل واالعتداء  ال انتشار مبادئ هذه السياسة لمنع موردونالأن يدعم  (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية   تحتاج10.2  
 التعاقدية  المورد  عالقةؤدي عدم القيام بذلك إلى إنهاء قد ي  .مع الموردين  العاملينبين   SEA))  الجنسي 
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  FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية )مع  

  أن يحددون الذين أو  السياسة هذه  بموجب  المحظور السلوك ممن شهدوا هذا  المورد العاملين مع  أو الموردين  على  يجب10.3. 
مكتب االمتثال والمراجعة   إلى  كتابيًا، أو  شفهيًا السلوك،هذا   عن  فوراً   االبالغ  السلوك  هذا مثل  في تورطوا قد  المورد  العاملين مع

 : التالية الوسائل  بإحدى (FHI 360)  منظمة صحة األسرة الدوليةب  (OCIA)الداخلية

 . Compliance@fhi360.org على اإللكتروني  البريد  عبر .  10.3.1

 المتحدة، الواليات  في OCIA (1-800-461-9330 لـ  والمتثال  لخالقيات  الساخن   الخط. 10.3.2

 (. المتحدة الواليات  خارج  4400-514-720-1+ و  

  الهوية   مجهول أو باسمك   إما  OCIA))  مكتب المتثال والمراجعة الداخلية  تقارير   موقع. 10.3.3
(http://www.fhi360.org/anonreportregistry .) 

 . المحققين إلى  حقيقية معلومات  يقدموا وأن   التحقيقات مع  تاًما  تعاونًا الموردون  يتعاون  أن  FHI 360منظمة  طلب ت. 10.4

 عواقب انتهاكات السياسة . 11

الذين ينتهكون هذه السياسةإلجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء   (FHI 360) الدوليةمنظمة صحة األسرة  في  العاملون يخضع  .   11.1
 .  FHI 360منظمة  مع أخرى عالقةأي إنهاء  أو  العمل فوًرا

 FHI)  منظمة العاملين ب، ضد القتضاءعند   ةقانوني اتاتخاذ إجراء  (FHI 360) صحة األسرة الدولية يجوز لمنظمة   11.1.1.

، بما في ذلكاإلحالة إلى السلطات المختصة التخاذ   SEA))  تغالل واالعتداء الجنسي ال همعليهم الرتكاببض قُ الذين  من  (360
 .، في جميع الواليات القضائية ذات الصلةالجنائية الحقة، بما في ذلك المةالمناسب اتإلجراء

   (FHI 360) صحة األسرة الدولية منظمة  من برامجيتم اخراجهم قد في البرنامج الذين ينتهكون هذه السياسة   المشاركين   11.2.
  (FHI 360).منظمةالخاصة ب األخرى برامجالومنعهم من المشاركة في  

 (FHI 360)  صحة األسرة الدولية منظمة  إلى قيامالموردين أو العاملين مع الموردين هذه السياسة من قِبل  ؤدي انتهاك يقد    11.3.

الوة على ذلك، يجوز ل   (FHI 360).منظمة  معالمورد  عقد  أو   مؤسسةنهاء عقد البإ  منظمة و

 (FHI 360)  قد تكون متاحةمستحقة أخرى متابعة أي إجراءات تعاقدية أو قانونية أو  . 

 .التوظيف والمراجع  .12

مرتكبي  ، جميع الخطوات المعقولة لمنع ، امتثااًل للقوانين المعمول بها(FHI 360)صحة األسرة الدولية  منظمة  سوف تتخذ 12.1. 
 FHI) منظمة  من قِبل تعيينأو إعادة التوظيف أو إعادة ال التوظيف وإساءة معاملةاألطفال من  (SEA) تغالل واالعتداء الجنسي ال

360) . 

فوًرا  اإلفصاح  (FHI 360)صحة األسرة الدولية  منظمة ب العاملين ، يجب على يسمح به قانون العمل المعمول به وفقًا لما    12.2. 
  .بالذنب عن أي جريمة تتعلق باستغالل واالعتداء الجنسي   عن اإلدانات أو اإلقرار

 كريستين لينجو  المستشار العام مساعد  ، يرجى االتصال بالسياسةعن سئلة اجابات حول األ على تفسير أو   للحصول 
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 Kristen Lingo)) KLingo@fhi360.org  رودس ) يوسيث   مدير شراكة الموارد البشريةأو(Useetha Rhodes  
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 : الصلة ذات الوثائق

 السياسات 1.

خالق  مدونة •  والسلوك  ا

• POL 01029 : باألشخاص  االتجار  مكافحة 

• POL 01030 : ألطفال  حماية 

• POL 03003 :المهني  السلوك معيار 

 •POL 03004 :االنتقام  وعدم  الباب  فتح 

• POL 03011 : الموظف  انضباط 

• POL 03029 : التحرش  من  خالية  عمل بيئة 

• POL 03041 : العنف  من  خالية  عمل بيئة 

• POL 03051 :اإلدارية  إلجازة 

 القياسية  التشغيل إجراءات. 2

 ال يوجد  •

مالحق. 3  ا

 ال يوجد  •

 : المراجع 

 ال يوجد  1.

 تاريخ مراجعة السياسة: 

POL # 

 # المهني والسلوك األخالق قواعد

 تاريخ المراجعة 

 اليوم   الشهر   السنة 

 التغييرات   موجز

 

POL 01032  جديد  2019يناير 

mailto:KLingo@fhi360.org
mailto:URhodes@fhi360.org


 

POL 01032  :واالعتداء الجنسي حماية المشاركين في البرنامج من االستغالل  عنوان الوثيقة  

 

 

Category: Policies 01 Legal and Administration 
Title: POL 01032 

Version 
02 

State 
Effective 

Effective Date 
16-JUN-2021 

Document ID 
387836 

 المهني  والسلوك   األخالق قواعد

 

POL 01032 

 المهني  والسلوك   األخالق قواعد

 

 2019  يونيه 05

  بآليات  يتعلق  فيما 4.1.1 في  اللغة  توضيح
 . اإلنسانية  الظروف في المجتمعية   الشكاوى

  منظمة  في وللعاملين   للموظفين  المتغيرة  التعاريف 
FHI 360 

  والعاملين  الموردين  بخصوص جديدة ولغة   تعاريف
 . الموردين  مع

POL 01032 

 المهني  والسلوك   األخالق قواعد

تم تغيير بيان السياسة لحظر أي عالقة جنسية   2021يونيه   15
 بين الموظفين والمشاركين في البرنامج. تقوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


