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 FHI 360ر والخاصة بمنظمة خطة االمتثال العالمية لمكافحة االتجار بالبش 

 :المكتب القطري

 :اسم المشروع )إذا كانت خطة االمتثال على مستوى المشروع(

 :انتهاء المشروع )إذا كانت خطة االمتثال على مستوى المشروع(تواريخ بدء/

 :خطة االمتثالالشخص المسؤول عن الحفاظ على 

 والنطاق  هدفال .1

بشأن مكافحة االتجار باألشخاص مع المعايير الدولية ومعايير حكومة الواليات المتحدة   FHI 360ة ة منظمتتوافق سياس

خاصة بين الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك المعايير ذات  ،ي تهدف إلى منع االتجار باألشخاصوالمملكة المتحدة الت

لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وخاصة  United Nations Protocol الصلة المحددة في بروتوكول األمم المتحدة

  الحديثة في المملكة المتحدة لعامالعبودية مكافحة قانون  "(؛The Palermo Protocol باليرموالنساء واألطفال )"بروتوكول 

U.K. Modern Slavery Act 2015 باألشخاص  ؛ وقوانين ولوائح وسياسات حكومة الواليات المتحدة التي تحظر االتجار

 ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: عاقدين الحكوميين ومتلقي الجوائزمن قبل المت

اقدين الحكوميين التي تتبعها حكومة الواليات المتحدة فيما يتعلق باالتجار باألشخاص من قبل المتعو امطلق  سياسة عدم التسامح  •

نظام لوائح   من)ح(   50- 52.222  رقم القسمو 22.17 رقم   الفرعي، على النحو المنصوص عليه في الجزء ومتلقي الجوائز

   ؛يع عقود حكومة الواليات المتحدة()لجم FAR االستحواذ الفيدرالية

  للمنظمات غير الحكومية األمريكي الدوليةالوكالة األمريكية للتنمية  الصادرة عنو 20ة الـاإللزاميالقياسية  حكام• األ •

جميع االتفاقيات التعاونية للوكالة  والخاصة ب"( ) Trafficking Provisions-Antiاالتجارأحكام مكافحة )" 

 األمريكية للتنمية الدولية(. 

والخاصة  FHI 360 والموردين وموظفي الموردين االلتزام بسياسة منظمة  FHI 360 يُطلب من جميع موظفي منظمة 

اإلبالغ عن  ضرورةسلوك محظور وأي االنخراط في عدم  تتضمنوالتي ،  ("CTIP") بمكافحة االتجار باألشخاص

 نشاط متعلق باالتجار. أي ظة أو المشتبه بها أو المعروفة بشأن لحواالدعاءات الم

  ، طورتFHI 360 الخاصة بمنظمة  (CTIP) مكافحة االتجار باألشخاص ةلضمان العناية الواجبة والتطبيق الموحد لسياس

 التي تحدد العناصر الرئيسية لسياسةافحة االتجار )"الخطة العالمية"(، هذه الخطة العالمية لالمتثال لمك FHI 360 منظمة

حكومة الواليات لدولية لالمعايير اولوائح المع  والمتوافقة FHI 360 والخاصة بمنظمة (CTIP) مكافحة االتجار باألشخاص

 .لمتعلقة بمكافحة االتجارواالمتحدة والمملكة المتحدة 

ق األنشطة التي يتعين ، وطبيعة ونطامنحةالعقد أو ال تعقيدلأن تكون خطط االمتثال لمكافحة االتجار مناسبة لحجم و نبغيي

تكون خدمات على العقد أو المنحة  إشتمالطر اخموعدد المواطنين غير األمريكيين المتوقع توظيفهم  والتي تتضمنالقيام بها، 

 عرضة لالتجار باألشخاص.

  إلى تنفيذ تدابيربها نشاط االتجار وجود األكبر واألكثر تعقيد ا أو التي تنطوي على مخاطر أكبر ل روعاتقد تحتاج المشف، هذال

خطط االمتثال لمكافحة االتجار لحجم وتعقيد  مالئمةهذه الخطة العالمية لضمان باإلضافة إلى تلك المنصوص عليها في  محددة

خطة تكميلية ضمن توثيق هذه اإلجراءات اإلضافية  نبغينشطة التي يتعين القيام بها. يالمشروع وطبيعة ونطاق األ

 (. كان ذلك ممكن ان هذه الخطة )إن م 4ا في القسم إدراجه"( والخطة التكميليةخاطر )" عالية الم روعاتللمش
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عالية  روعاتإلى هذه الخطة العالمية: المشإضافة تدابير تكميلية  نبغيذا كان المشروع شديد الخطورة ويمعايير تحديد ما إ

 :التي تنطوي على أي مما يلي روعاتالمخاطر هي المش

ا(   18ل من التفاعل االفتراضي أو الشخصي مع األطفال )أق •  . في أي مكانعام 

، أو غيرها من لعقلية، أو المساعدات اإلنسانية، أو الصحة اة أو الشخصيةتوفير خدمات الصحة االفتراضي •

  ،الالجئين ؛ أشخاص ذوي اإلعاقة؛لنساءوالخاصة باريع المساعدة الفنية فقط( المساعدات التنموية )باستثناء مشا

  ،سجناءوال؛ والمثليين؛ الجنسوبائعي  ،األشخاص الذين يتعاطون المخدراتوا؛ النازحين داخلي  وطالبي اللجوء؛ و

 .في أي مكان -شخاص بال مأوى؛ أو العمال المهاجرين واأل

 التالية:  ماكن، في أي من األساعدة التقنية، بما في ذلك المتنفيذ األنشطة •
o   الترفيه والمرافق الصحية  الجئ الطوارئ ومراكز الشباب/ا ومالمدارس ومخيمات الالجئين أو النازحين داخلي

 أو الوحدات الطبية المتنقلة
o ( منطقة بها حاالت سابقة أو حالية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينSEAيرجى الرجوع  ( )إذا لم تكن متأكد ا ،

 إلى لوحة معلومات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة

UN IASC Dashboard  ( لتحديد ما إذا كانت شبكة منع االستغالل واالنتهاك الجنسيPSEA  تعمل في الدولة )

أو   UNICEF؛ أو اتصل باليونيسف المحلي  PSEA بمنسق الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي تصلوا

 عثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(بب

 ، في أي مكان أدناه: المساعدة الفنية فقط  روعاتتوفير الخدمات المباشرة، باستثناء مش •
o  عبر موقع جلوبال سيكيوريتي بمنظمة منطقة تم تصنيفهاFHI 360 Global Security  أو   على أنها شديدة

 .مخاطرعالية ال
o منظمة في قائمة مراقبة األزمات في ةُمدرج  ولةد FHI 360  دول( 10)أعلى   

FHI 360’s Crisis Watchlist (top 10 countries) 
o ا تندرج ضمن برنامج تايرعلى أنه اتم تصنيفه ولة د Tier 2 2  2برنامج تاير - 2"قائمة المراقبة    " أوTier 2-

Watchlist  برنامج تاير " أو"Tier 3 " حالة خاصة  "أو Special Case  في أحدث تقرير أمريكي عن االتجار "

                         U.S. Trafficking in Persons Report باألشخاص

o  منطقة تعاني من كارثة حالية أو حديثة أو تفشي مرض أو نزاع مسلح أو أزمة إنسانية أخرى أو استجابة

 .طارئة
o  ا(  18األطفال )أي شخص أقل من منطقة تشهد ممارسة شائعة للزواج المبكر أو زواج  . عام 

 

 :المعايير المذكورة أعاله إلى ه استناًداط: اختر بياًنا واحًدا أدنافق روعاتالمش

 .مشروع ا عالي المخاطر ال يُعتبراسم المشروع[  أكتب]☐ 

 .": "الخطة التكميلية4التكميلية في القسم مشروع ا عالي المخاطر. يتم تضمين التدابير   يٌعتبراسم المشروع[  كتب]أ☐ 

 

 العناصر الرئيسية )الحد األدنى من المتطلبات( للخطة العالمية .2

 بشر بشأن مكافحة االتجار بال FHI 360 ةة منظم األنشطة المحظورة بموجب سياس .  2.1

بشدة موظفيها والمتطوعين تحظر "( السياسةتجار باألشخاص )" سياسة بشأن مكافحة اال  FHI 360منظمة اعتمدت

 :واالستشاريين والبائعين والمقاولين والمقاولين من الباطن والمستفيدين من

 1االنخراط في االتجار بالبشر •

 
ا معرفة 1( من يوافق على بيع   يُحظر شراء الجنس عن طريق القيام بأفعال جنسية بصورة تجارية  بسبب 1 المخاطر التالية: ليس من الممكن دائم 

ا  18من شخص يقل عمره عن  ( عمر الشخص. الدفع مقابل ممارسة الجنس2؛ أو  الجنس ومن يُجبر على بيع الجنس  ر عما إذا كان  ، بغض النظعام 

 FHI 360 منظمةلوطنية وسياسات الحماية الخاصة بوانين ا ، ينتهك المعايير الدولية والعديد من القهناك قوة أو إكراه 

https://psea.interagencystandingcommittee.org/dashboard
https://fhi360web.sharepoint.com/:w:/r/sites/GlobalSecurity/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF030239-D3C5-4EBB-A0B5-500297DCA3EA%7D&file=Extreme%20and%20high%20risk%20countries.docx&action=default&mobileredirect=true
https://fhi360web.sharepoint.com/sites/CrisisResponse/SitePages/HOT-ISSUES.aspx#fhi360-crises-watchlist-(top-10-countries)
https://fhi360web.sharepoint.com/sites/CrisisResponse/SitePages/HOT-ISSUES.aspx#fhi360-crises-watchlist-(top-10-countries)
https://fhi360web.sharepoint.com/sites/CrisisResponse/SitePages/HOT-ISSUES.aspx#fhi360-crises-watchlist-(top-10-countries)
https://fhi360web.sharepoint.com/sites/CrisisResponse/SitePages/HOT-ISSUES.aspx#fhi360-crises-watchlist-(top-10-countries)
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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في أي وقت )أثناء ساعات العمل وغير ساعات العمل(  عن طريق القيام بأفعال جنسية بصورة تجارية شراء الجنس •

 FHI 360 خاص بمنظمة تجاري iنشاطأي أو  خالل فترة مشروع

 FHI 360 التجارية الخاصة بمنظمة عمالاألإدارة في   للعمال  القسري االستغالل •

وثائق الهوية أو   من الحصول علىرد اأو موظفي المو FHI 360 منظمةدرة أو حرمان إتالف أو إخفاء أو مصا •

 الهجرة مثل جوازات السفر أو رخص القيادة

  منظمة الوصول إليها من قبل سهلثل عدم اإلفصاح بصيغة أو لغة ي، مضللة أو احتياليةممارسات توظيف ماستخدام  •

FHI 360 مثل األجور والمزايا أو موقع  ي لشروط وأحكام التوظيف الرئيسيةرد أو التحريف الماداأو موظفي المو ،

 FHI منظمة من قبلها إعدادإذا تم توفيرها أو التكاليف ) من هلمعيشة أو السكن أو ما يرتبط بالعمل أو ظروف ا

تحميلها على   تمفرعي(، وأي تكاليف كبيرة يالمتلقي ال، أو مقاول من الباطنالمقاول، أو البائع، أو ال من قبلأو  360

 . الخطرةالعمل طبيعة ، أمكنالموظف، وإذا 

 التوظيف  اي يتم فيهتال دولةالمحلية لل متثل لقوانين العمل العمل مع وكاالت التوظيف التي ال ت •

 رداموظفي الموعلى أو   FHI 360 منظمة فرض رسوم التوظيف على •

  دواةن مواطني الفي نهاية التوظيف لبعض الموظفين الذين ليسوا م للعودة النهائيةفير أو دفع تكاليف النقل عدم تو •

 ة( الستثناءات وشروط معينهذا األمر العمل )يخضع  اي يتم فيهتال

 ةالمضيف  دولةمعايير اإلسكان والسالمة في ال توفير أو ترتيب سكن ال يلبي  •

تقديم عقد عمل أو اتفاقية توظيف أو أي مستند عمل آخر اإلخفاق في مطلوب ا بموجب القانون أو العقد،  إذا كان ذلك •

قبل خمسة أيام  ، وصف تفصيلي لبنود وشروط التوظيف مكتوب ا بلغة يفهمها الموظف وتحتوي علىو مطلوب قانون ا 

 . ه عملالموظف ألداء  انتقالعلى األقل من 

 

 كاءن الشرمين والمتطوعين أو الموظفين ، بما في ذلك الموظفFHI 360 منظمة موظفو في سلوك محظور: عواقب التورط

يخفقون في االمتثال ألي  ، األنشطة المحظورة المذكورة أعالهالذين يشاركون في أي من  والموردين من موظفي الوالموردين و

المتعلق نشاط الالمشتبه به أو إرسال تقرير عن المرتبط بالنشاط في اإلبالغ عن االتجار  خطة امتثال قابلة للتطبيق، ويخفقون

صل ت ةتأديبي اتجراءسيخضعون إل FHI 360ة منظمافحة االتجار بالبشر الخاصة بسياسة مك ينتهكونأو بالنشاط المشتبه به. 

 FHI منظمة قد تتخذف، . باإلضافة إلى ذلكFHI 360 منظمة عالقة أخرى معألي من اإلنهاء الفوري للتوظيف أو تضتإلى و

، بما في بالبشر تكابهم انتهاكات تتعلق باالتجارالذين ثبت ار FHI 360 منظمة ، ضد موظفيلزومند ال إجراءات قانونية ع 360

 ، في جميع الواليات القضائية ذات الصلة. المالحقة الجنائيةو، الئمةمختصة التخاذ اإلجراءات المذلك اإلحالة إلى السلطات ال

 

 توعية الموظفينبرنامج    . 2.2

  FHI 360 FHI 360's Combating Trafficking in Persons Policy منظمة في بشرشر سياسة مكافحة االتجار بالتم ن

، حيث FHI 360 اإلكتروني على شبكة اإلنترنت موقعالو FHI 360لمنظمة "( التابع EDMSة )"منظمنظام إدارة مستندات الب

ا فيهذه في أي وقت. تنعكس  FHI 360 منظمة يمكن الوصول إليه من قبل جميع موظفي وموردي مدونة   السياسة أيض 

ويمكن  EDMS بنظام إدارة مستندات المنظمة"(، والتي يتم نشرها المدونة)"  FHI 360 منظمةاألخالق والسلوك الخاصة ب

توفر كل من السياسة والمدونة باللغات اإلنجليزية تفي أي وقت.  FHI 360 منظمة ليها من قبل جميع موظفيالوصول إ 

والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية. يتم تقديم شرح شفهي للمحتويات عند الطلب لألفراد غير القادرين على قراءة  والعربية 

 المعلومات المطبوعة.

 

السياسة عند اعتمادها عبر بريد إلكتروني خاص بالشركة ومتعلق بسياستها وقد تلقوا تعليمات  تم إبالغ الموظفين بهذه 

ومتطلبات    Code على المدونةعبر االنترنت التدريب  إكمال  مهنمكما ُطلب  وقراءته إلى هذا البريد اإللكتروني بالدخول

ءة المدونة مطلوب من الموظفين الجدد قرابالبشر.  بنجاح، بما في ذلك متطلبات مكافحة االتجار Safeguardingالحماية 

عبر اإلنترنت. مطلوب من   وذلك عند التوظيف واستكمال الوحدة التدريبية ،بالبشر وإقرارها، بما في ذلك قسم مكافحة االتجار

 ،ةفي السنوات المتعاقب ، وإعادة قراءة المدونة وإقرارهامرتين سنوي ا اإللكترونية جميع الموظفين تكرار التدريب على المدونة

ا تُجري  لحاجة والمشروع حسب ا لدولةكافحة االتجار بالبشر خاصة باتدريبات على م FHI360 منظمة أخير 

https://www.fhi360.org/about-us/compliance-office
https://fhi360.netdimensions.com/fhi360/servlet/ekp/contentItem?aicc_sid=RUtQMDAwMzA4NDI0OmFmZjE5MTBlZDVkMWUzZDVlMGI5NGU2NWYxMGJjYTY3ODMzOWViMTY&aicc_url=%2Ffhi360%2Fservlet%2Fekp%2Faicc&href=%2Ffhi360%2Fnd%2Ffresco%2Fcontent%2Frevisions%2FMOD-1272%2F6%2Findex_lms.html&api_base_url=%2Ffhi360%2Fservlet%2Fekp&transcriptID=EKP000308423&openerreload=N
https://fhi360.netdimensions.com/fhi360/servlet/ekp/contentItem?aicc_sid=RUtQMDAwMzU4ODMzOmE5NGVkYWVhNGRiZTA3YmVjNTc4YzY0ZGM5MDRhMzliMWI5NzVlN2U&aicc_url=%2Ffhi360%2Fservlet%2Fekp%2Faicc&href=%2Ffhi360%2Fnd%2Ffresco%2Fcontent%2Frevisions%2FMOD-1343%2F5%2Findex_lms.html&api_base_url=%2Ffhi360%2Fservlet%2Fekp&transcriptID=EKP000316614&openerreload=N
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 . 

 واألجور التوظيف خطة .  2.3

 التوظيف عرض أو الموظفين تعيين أثناء احتيالية أو  مضللة توظيف ممارسات أي استخدام  FHI 360 منظمة تحظر •

  لموظف،يستوعبها ا لغةبو بشكل ودقيق، كامل بشكل اإلفصاح FHI 360 منظمة موظفي على ينبغي. الموظفين على

 المعيشة، وظروف العمل، وموقع والمزايا، األجور ذلك في بما للتوظيف، الرئيسية  والظروف الشروط جميع عن

 التي الكبيرة والتكاليف ، FHI 360 )من قبل منظمة هاإعداد أو توفيرها تم حيثما) بها المرتبطة والتكاليف واإلسكان

 .خطرةعمل الال طبيعة ،أمكن وإذا الموظف، على تحميلها نبغيي

 . موظف أي على توظيف رسوم  فرض FHI 360 منظمة تحظر •

، أو  نية المعمول بها في الدولة المضيفةالقانو هممتطلبات جميع أجور الموظفين التي تفي ب FHI 360منظمة  ستدفع •

 .ستوضح أي تباين

 عمل أي مستند أو توظيف اتفاقية أو عمل  عقد موظف لكل FHI 360 ستوفر منظمة العقد، أو القانون يقتضي حيثما •

  قد  والتي العمل، شروط حول المطلوبة المعلومات جميع على وتحتوي الموظف، يفهمها بلغة ومكتوب ا مطلوب، آخر

  بها، المرتبطة والتكاليف المعيشية واإلقامة العمل، وموقع واألجور، العمل، وصف  المثال، سبيل على تشمل،

 وحظر بالبشر، االتجار تحظر التي بها المعمول واللوائح القوانين ومحتوى التظلم، وعملية النقل، وترتيبات واإلجازة،

 .التوظيف رسوم

تكلفة العودة عند إنتهاء العمل ألي موظف ليس من مواطني الدولة التي تم العمل  FHI 360 منظمة  ستوفرأو ستدفع •

  ثقةد المووأوالعق نحالمنظام بموجب ألغراض العمل  FHI 360 عن طريق منظمة  ولةدتلك الفيها وتم إحضاره إلى 

 .مع الحكومة األمريكية

تكلفة العودة عند إنتهاء العمل ألي موظف ليس من مواطني الواليات المتحدة  FHI 360 ستوفرأو ستدفع منظمة  •

مع الحكومية األمريكية، إذا  الموثقة د وعقالأو  نظام المنحوتم إحضاره إلى الواليات المتحدة ألغراض العمل بموجب 

ة مكتوبة مع العامل بشأن  هذه التكاليف بموجب برامج العمل المؤقتة والحالية أو بموجب اتفاقي كان مطلوب ا دفع

  .المنفذة خارج الواليات المتحدة نحمفقرات من العقود والال

ل في  إال شركات التوظيف التي لديها موظفين مدربين، وتمتثل لجميع قوانين العمFHI 360 لن تستخدم منظمة  •

للة أو االحتيالية المذكورة التوظيف، وتمتثل للحظر المفروض على ممارسات التوظيف المض اي يتم فيهتال ولة دلا

 باألعلى.

 

   اإلسكانمتطلبات .    2.4

معايير اإلسكان   اإلسكان للموظفين، فإن السكن سيلبي على األقل FHI 360 منظمة فيها عدأو تُ في الحاالت التي توفر  

 . ةالمضيف ولةدوالسالمة في ال

 

 اإلبالغ وإجراءات متطلبات   . 2.5

  سلوك أي أو باالتجار متعلق نشاط بشأن ادعاءات يتلقون أو يشتبهون أو يالحظون الذين FHI 360 موظفي جميع من يُطلب

  في السلوكهذا  عن اإلبالغ  ،FHI 360  الخاصة بمنظمة (CTIP) سياسة مكافحة االتجار باألشخاص بموجب محظور آخر

  الجهات بإحدى االتصال طريق عن كتابي ا، أو شفهي ا إما  ساعة، 24  خالل ويفضل ،السائدة الظروف ظل في ممكن وقت أقرب

 ( 3 القسم  في المدرجة و للموردين اإلبالغ متطلبات: )التالية

 المباشر، أي مشرف آخر داخل إدارتهم؛مشرفهم المباشر، أو، إذا كان السلوك يشمل المشرف  •

 أو شريك الموارد البشرية اإلقليمي أو اإلداري؛  (HR) ممثل الموارد البشرية المحلي  •
أو كبير موظفي   URhodes@fhi360.org مدير شراكة الموارد البشرية  Useetha Rhodesيوسيثا رودس  •

 أو ، PMyers@fhi360.orgP بام مايرز الموارد البشرية

 Compliance@fhi360.org عبر البريد اإللكتروني على (OCIA)مكتب االمتثال والتدقيق الداخلي •

mailto:URhodes@fhi360.org
mailto:PMyers@fhi360.orgP
mailto:Compliance@fhi360.org
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        )(OCIA واالمتثالالخط الساخن لألخالقيات  •

o 1-800-461-9330 داخل الواليات المتحدة +  

o 1-720-514-4400 خارج الواليات المتحدةو+ 

o  :أو + 1-800-461-9330سكايب 

o اإلبالغ الخاص بمنظمةموقع لساخنة الخاصة بكل بلد مدرجة بأرقام الخطوط اFHI360   يالنقطالرمز )انظر 

 أدناه(

 إما باسمك أو بشكل مجهول FHI360 التابع لمنظمة   (OCIA)والتدقيق الداخليموقع مكتب االمتثال  •
http://www.fhi360.org/anonreportregistry)) 

  على مناصب يشغلون الذين  أو المشرفين  أو البشرية الموارد موظفي منوهم  FHI 360 منظمة موظفيطاقم  من يُطلب

  ،المواتية  الظروف ظل في ممكن وقت أقرب  في أو  ساعة 24 غضون فييٌفضل  فوري، تقرير تقديم أعلى أو مدير مستوى

 الرئيسي بالمقر البشرية الموارد أو إلى إدارة  FHI 360 لمنظمة التابع( OCIA) الداخلي والتدقيق االمتثال مكتب إلى

  في به مشتبه أو فعلي اتجار عند أي ( البشرية  الموارد موظفي كبير أو  البشرية الموارد شركاء مدير) FHI 360 لمنظمة

 إبالغهم يتم التيو(CTIP) سياسة مكافحة االتجار باألشخاصب الخاصة FHI 360 منظمة لسياسة  آخر انتهاك يأل أو البشر

  اتخاذ  إلىذلك   يؤدي وقد FHI 360 منظمة لسياسة انتهاك ا بذلك القيامفي  االخفاق يعد. بها  ونعلمي أو يالحظونها أو بها،

 . لوظيفةمن ا الفوري  الفصل ويتضمن إلى  يصل تأديبي إجراء

 

  والموردين FHI 360 منظمة موظفي  حثحن نن. المعلومات محدودية بسبب عام بشكل فيها التحقيق يصعب المجهولة التقارير

  تحديد أمكن، إن ذلك، في  بما السلوك،هذا  حول التفصيلية المعلومات من ممكن قدر أكبر تقديم على الموردين وموظفي

  ضررب وقوعهم خطر في  المحددين األشخاص  يضع لن هذا  أن  طالما السلوك،هذا  شهدوا  الذين أو المتورطين األشخاص

 .فوري

 

 الطبية الخدمات إلى بالبشر االتجار  من الناجين إحالة الموردين وموظفي والموردين FHI 360 منظمة موظفي على ينبغي

    استشارة خالل من بلد بكل الموجودة االتجار مكافحة منظمات عن  والبحث ،أمكن إن  المحلية، والقانونية واالجتماعية والنفسية

https://globalmodernslavery.org  .يلي ما اإلضافية اإلحالة خيارات تشمل : 

  help@befree.org أو + 1-844-888-3733 على بالبشر لالتجار  العالمي الساخن الخط •

طلب ا   أرسل أو+   7888-373-888-1 :بالبشر االتجار  لمكافحة الوطني الساخن الخط( المتحدة الواليات داخل) •

 )مكالمة مجانية(  233733 رقم لىع للمساعدة 

 

 المرتبط المحظور بالنشاط المتعلقة البالغات جميع في بالتحقيق OCIA الداخلي والتدقيق االمتثال مكتب يقوم سوف

  مطلوبة إخطارات  أي وإرسال ،المالئمة اإلجراءات واتخاذ ،  CTIP الخاصة   FHI 360 ةة منظمسياس انتهاكات أو باالتجار

 .الحكومية الوكاالت إلى

 

  الذينمن  البرنامج في  المشاركين أو الموردين، موظفي أو الموردين، أو ،FHI 360 من االنتقام بشدة FHI 360 تحظر

 FHI بمنظمة الخاصة CTIP بالبشرمكافحة االتجار سياسة ل أخرى انتهاكات أو باالتجار متعلق محظور نشاط عن يبلغون

 .اإلبالغات هذه بشأن حكومية أو داخلية تحقيقات أي مع يتعاونون الذين  أو  ،360

 FHI 360's Open Door and سياسة الباب المفتوح وعدم االنتقام  الرجوع إلى FHI 360 منظمة يمكن لموظفي •

Non-Retaliation POL 03004  ص ما أو يهدد  االنتقام عندما يعاقب شخ يقع  .للحصول على معلومات إضافية

ر أو أي انتهاك تجار بالبشبمعاقبة شخص آخر بسبب اإلبالغ أو للتعبير عن نيته لإلبالغ عما يعتقد بحسن نية أنه ا

لمشاركة في  هاكات االتجار بالبشر أو انتهاك السياسة، أو لخرين في اإلبالغ عن انت، أو مساعدة ال آخر لهذه السياسة

 .هذه السياسة التحقيقات بموجب

http://www.fhi360.org/anonreportregistry)
https://globalmodernslavery.org/
mailto:help@befree.org
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لى المساعدة  تمع من المشاركة في برنامج أو الحصول علن يُحرم أي مشارك في البرنامج أو أي فرد من أفراد المج •

 .باالتجار أو المشاركة في تحقيق االتجار بالبشرلإلبالغ عن نشاط مشتبه به أو معروف متعلق 

 .أعاله المذكورة اإلبالغ آليات إحدى عبر ا فور   به المشتبه االنتقام عن اإلبالغ ينبغي •

 العمل من الفصل وتشمل إلى تصل تأديبية إلجراءات االنتقام في يتورطون الذين  FHI 360 منظمة موظفو سيخضع •

 . FHI 360 منظمة معتربطهم  أخرى  عالقة  أيمن  أو

 

 النشر  .   2.6

  ،الخارجي اإللكتروني موقعها  وعلى( EDMS) المؤسسة مستندات إدارة نظام على العالمية الخطة هذه FHI 360 منظمة تنشر

www.fhi360.org  .منظمة مكاتب جميع في العالمية الخطة من ورقية نسخ نشر سيتم FHI 360 .التيالمشروعات  ستقوم  

  الخاصة  والمواقع العمل أماكن جميع في بالمشروع الخاصة االمتثال خطط بنشر تكميلية تدابير لتشمل العالمية الخطة تصمم

 . ثابت موقع في المشروع عمل تنفيذ فيها يتم ال التي الحاالت باستثناء بالمشروع،

 

 المورد  امتثال       .3

"(  الموردين)" والمتبرعين الباطن  من والمقاولين والبائعين  واالستشاريين المقاولين جميع من  FHI 360تطلب منظمة 3.1

 :"(المورد  موظفو)" والوكالء والمتطوعين والمتدربين والمستشارين وموظفيهم

 FHI ةة منظمسياس ينتهك آخر سلوك أي أو باالتجار، المرتبط النشاط أو المحظور االتجار  في التورط عن االمتناع •

360 

 الموردين موظفي قبل من باالتجار المرتبط النشاط أو االتجار لمنع خطوات اتخاذ •

ا اإلبالغ •   كتابي ا، أو شفهي ا إما باالتجار مرتبط نشاط أو اتجار عمليات  عن معروف أو به مشتبه  نشاطأي  عن فور 

 والتدقيق االمتثال مكتب إلى ،المواتية الظروف ظل  في ممكن وقت أقرب في أو  ساعة 24 غضون في ويفضل

 :  التالية الوسائل إحدى  طريق عن FHI 360  لمنظمة التابع( OCIA) الداخلي

o مكتب االمتثال والتدقيق الداخلي(OCIA) عبر البريد اإللكتروني على Compliance@fhi360.org 

o الخط الساخن لألخالقيات واالمتثال (OCIA)        

   +1-800-461-9330 داخل الواليات المتحدة •

 +1-720-514-4400وخارج الواليات المتحدة  •

 أو + 1-800-461-9330سكايب:  •

)انظر الرمز   FHI360اإلبالغ الخاص بمنظمةموقع لساخنة الخاصة بكل بلد مدرجة بأرقام الخطوط ا •

 أدناه( النقطي

o موقع مكتب االمتثال والتدقيق الداخلي(OCIA)   التابع لمنظمة FHI360 إما باسمك أو بشكل مجهول 
http://www.fhi360.org/anonreportregistry)) 

 .للمحققين ةحقيقي معلومات وتقديم االتجار انتهاكات في التحقيقات جميع مع الكامل التعاون •

  من والعقود الموردين  عقود في بها المعمول المتطلبات تعكس التي  المناسبة اللغة FHI 360  منظمة  تضمنست     .3.2

 بما أعاله، المذكورة للمتطلبات االمتثال اإلخفاق في عواقب  إلى باإلضافة الشراء،  وأوامر الفرعية والعقود الباطن

 . FHI 360 منظمة مع أخرى شراكة أي  أو الفرعي العقد أو الباطن من العقد أو العقد إنهاء  ذلك في

  لتصحيح ةالمناسب اتاإلجراء FHI360 منظمة ستتخذ بها، المعمول للمتطلبات االمتثال في مورد  أي إخفاق حالة في    3.3

 :الحصر ال المثال سبيل على ذلك، في بما المستقبلية، االنتهاكات ومنع اتاالنتهاك

 المشروع من هوكيل أو موظف بإبعاد المورد مطالبة •

 فرعي مستفيد أو  الباطن من مقاول أو مورد أو  استشاري أو مقاول أو مورد أي مع عالقته بإنهاء المورد مطالبة •

 المخالفة  معالجة يتم حتى للمورد المدفوعات تعليق •

https://www.fhi360.org/about-us/compliance-office
mailto:Compliance@fhi360.org
http://www.fhi360.org/anonreportregistry)
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 المنحة أو الباطن من عقده أو المورد لعقد الفوري اإلنهاء •

 

  :إضافية لبعض الموردين متطلبات .    3.4
  الحفاظ-FHI 360 منظمة على موردي حيثما تنطبق متطلبات الممول ، ينبغيخطط االمتثال المكتوبة: .   3.4.1 

أن تتضمن على األقل   ة بهم لمكافحة االتجار بالبشر. والتي ينبغيعلى خطط االمتثال المكتوبة الخاص

األكبر أو األكثر تعقيد ا أو  اج المشروعاتقد تحت FHI 360لمنظمة المتطلبات المضمنة في الخطة العامة 

التي تنطوي على مخاطر أكبر لنشاط االتجار إلى تنفيذ تدابير إضافية )"الخطة التكميلية"( باإلضافة إلى  

تجار مناسبة ان أن تكون خطط االمتثال لمكافحة االتلك المنصوص عليها في هذه الخطة العالمية لضم

 مشروع قائد ينسق أن ينبغي. ، وطبيعة ونطاق األنشطة التي يتعين القيام بهالحجم ولتعقيدات المشروع

 الموردين من يطلب الممّول كان إذا ما لتحديد المشروعب الخاص  تصالاالمسؤول  مع FHI 360 منظمة

  خاصة مكتوبة امتثال خطة وضع منهم يُطلب الذين للموردين يجوز. بهم خاصة مكتوبة امتثال خطة وضع

 . بهم خاصة مكتوبة امتثال خطة لتطوير كنموذج FHI 360 لمنظمة العامة الخطة  استخدام بهم

 :المعايير المذكورة أعاله ه استناًدا إلىفقط: اختر بياًنا واحًدا أدنا روعاتالمش

 .الموردين وضع خطتهم المكتوبة الخاصة بهمال يطلب الممول من ☐

 ، حتويي يالذ المكان في بهم الخاصة المكتوبة خطتهموضع   الموردين منالممول  يطلب ☐

 (. الخطة  هذه) FHI 360 لمنظمة  العالمية الخطة في الموضحة المتطلبات األدنى، الحد  في

 

  بهم خاصة مكتوبة امتثال خطة بوضع المطالبين  الموردين على ينبغي الممول، متطلبات تطبيق عند :المورد شهادات  3.4.2

  خطةمشروع  صيانة  عنالمسؤول و FHI360الموجود يمكتب منظمة   الشخص إلى وسنوية مسبقة شهادات تقديم

 :يلي ما إلى الشهادات تشير أن ينبغي(. األولى  انظرالصفحة)FHI360 بمنظمة  االمتثال

o لخطته؛ وامتثل امتثال خطة المورد نفذ  

o مستشاريه أو مقاوليه أو موظفيه من أي أو هو يشارك لم واعتقاده، المورد علم حد على   الواجبة، العناية إجراء بعدو 

  ةأي هناك كان  وإذا ،بالبشر باالتجار متعلقة محظورة أنشطة  أي في الوكالء من  غيرهم  أو الباطن من مقاوليه أو

واإلحاالت   العالجية اإلجراءات  اتخذ قد المورد نفإ ،اتأكيده أو امالحظته أوا فيه االشتباه تم باالتجار متعلقة أنشطة

 .المناسبة

 

 :ينطبق أدناه واحًدا  بيانًا اختر: فقط  المشاريع

 FHI 360منظمة  إلى الشهادات تقديم الموردين من الممول يطلب ال☐ 

   FHI 360منظمة  إلى الشهادات تقديم الموردين من الممول يطلب ☐ 

______________________________________________________________________________ 

 المخاطر  عالية للمشروعات التكميلية  الخطة  .4
 :للمشروعات تعليمات

 معايير انظر) المخاطر عالي يعتبر ال المشروع كان إذا أو القطرية للمكاتب االمتثال  خطط من 4 القسم حذف يمكن •

 .(1 القسم في المخاطر

  الدعم  اطلب. البرنامج في  للمشاركين  الحماية لزيادة التكميلية بالتدابير قائمة ضع ،المخاطر عالي يعتبر المشروع  كان إذا •

 .التكميلية التدابير الستكشاف FHI360 منظمةل التابعللحماية  األول الفني المستشار من

ً  المذكورة التدابير إلى باإلضافة التالية التكميلية التدابير تنفيذ سيتم   مخاطر من التخفيف لزيادة االمتثال خطة في سابقا

 : بالبشر االتجار

 
 


