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ذة تعريفية عن مركز شؤون المرأة نب  
 

 
 

     
مركز شؤون المرأة هو مركز نسوى للمعرفة والمعلومات يلعب دورًا رياديًا في تمكين النساء  الرؤيا:

 .الجندرية في عملية التنمية المستدامة الفلسطينية والمساواة وتعزيز حقوقهن 
مركز شؤون المرأة هو جمعية أهلية نسويه مستقلة غير ربحية تهدف إلى تمكين النساء و  الرسالة:

تعزيز حقوق المرأة و المساواة الجندرية من خالل برامج بناء القدرات واألبحاث و المناصرة. يلتزم مركز 
تشمل المسئولية وااللتزام بحكم القانون و  والتيه لرؤيته بمبادئ حقوق اإلنسان شؤون المرأة خالل تحقيق

 .الشفافية والتسامح و العدالة و المساواة وعدم التمييز والمشاركة والتمكين للفئات المهشمة
 :للمركز االستراتيجيةاألهداف 

المناطق  والنساء فيالمساهمة في تعزيز بناء القدرات لطاقم مركز شؤون المرأة والمؤسسات النسوية . 1
 .المهمشة في قطاع غزة

 .والمساواة الجندرية والخاصة بالمرأة تحسين عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة  فيالمساهمة  .2
ودور المرأة في عملية  والعدالة الجندريةالمساهمة في تعزيز حساسية المجتمع المحلي تجاه حقوق المرأة  .3

 .التنمية المستدامة الفلسطينية
 
   برامج مركز شؤون المرأة  
 

 برنامج بناء القدرات )تمكين المرأة( 
يساهم "برنامج تمكين المرأة " في تعزيز قدرات الطاقم العامل في "مركز شؤون المرأة" والمؤسسات النسوية والنساء 

 في المناطق المهمشة في قطاع غزة من خالل: 
  الطاقم العامل في مركز شؤون المرأة بما يمكنه من تحقيق رسالته في المجتمع الفلسطيني.قدرات تطوير 
  والدفاع عنها.تطوير قدرات المؤسسات النسوية القاعدية؛ بما يمكنها من مناصرة قضايا النساء 
  خلق قيادات نسوية شابة ومؤهلة.المساهمة في 
 .تمكين النساء المهشمات اقتصاديًا والمساهمة في تحسين أوضاعهن المعيشية 
 .تعزيز وصول النساء المهمشات إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون 

 برنامج األبحاث والمعلومات
عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة؛ والخاصة بالمرأة  يساهم برنامج األبحاث والمعلومات في تحسين
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 والمساواة الجندرية من خالل: 
 تطوير قاعدة للبحث العلمي النسوي. 

تحقيق فهم ومعرفة أكبر حول قضايا بحقوق المرأة والعدالة الجندرية في قطاع غزة من خالل األبحاث 
 والدراسات.

 
 برنامج المناصرة والضغط

برنامج المناصرة والضغط في تعزيز الحساسية اإليجابية للمجتمع المحلي تجاه حقوق المرأة والمساواة، يساهم 
 ودور المرأة في عملية التنمية المستدامة الفلسطينية من خالل: 

  .تعزيز االستخدام االستراتيجي لإلعالم 
  .إبراز دور المرأة في المجتمع إعالميًا 
  دور المرأة كصانعة قرار وكقيادية. تغيير نظرة المجتمع تجاه 
 .تعزيز المناصرة حول قضايا حقوق المرأة والمساواة الجندرية في قطاع غزة 

 

 التزامنا       
 ةو الق منتخدم كل ما لدينا ، وأنه ينبغي لنا جميًعا أن نسومثاله إننا نؤمن بأن هللا خلق البشر على صورته

جمعية مركز شؤون عمل الخير. إن المبدأ المحوري للحماية في  ألجلموارد التي منحنا إياها المهارات و الو 
ملتزم بتوفير بيئة آمنة وموثوقة لكل شخص مرتبط بالعمل مركز ال، كما أن متساوين/ات هو أن الجميع  المرأة،

 الذي نؤديه.
 

 ات/والمتطوعين ات/والموظفين ات/المستفيدينوخاصة  األشخاص جميع تهدف هذه السياسة إلى حماية
أي أذى قد  من)مجتمعنا(،  والمستفيدين المباشرين والغير مباشرين ات/والمتعاقدين ات/والشركاء والمستشارين

 جمعية مركز شؤون المرأة.يلحق بهم نتيجة عملهم مع 
 

ولن تتسامح مع  ،التصرف في اساءة يأ ال يقبل التهاون أبًدا مع اً منهج جمعية مركز شؤون المرأة تتبنى 
أو شركائها ها بعملالمرتبطين أو شركائها أو أي من ممثليها  أو مستشاريهاات أو متطوعنائها أو أماتها موظف

 بأي شكل من أشكال العنف أو اإلساءة أو التحرش أو االستغالل.الذين يقومون 
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 المسؤولية الشخصية
 

 
 
 

تجاه أي إساءة بدنية أو جنسية أو نفسية أو إهمال اإلبالغ عن  وأتحمل المسؤولية عن منع ي امنشخص كل 
دون استثناء و مجتمعنا فراد مصلحة هؤالء األشخاص تأتي قبل كل شيء. يحق ألن إأي من أعضاء مجتمعنا. 

 التمتع بالحماية ضد أي إساءة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو المعتقد.
 

عن اإلبالغ عن أي مخاوف لديك أو  ة/، فأنت مسؤولجمعية مركز شؤون المرأة في مجتمع  ةً /اً و بصفتك عض
عن تحديد ما إذا كان حادث العنف أو  لست مسؤوالً  وإنكمع هذه السياسة.  ماشىبها بما يت تبليغكتم مخاوف 

لقواعد الحماية.  اً يشكل انتهاكاإلساءة أو التحرش أو االستغالل قد حدث بالفعل أم ال أو إذا كان هذا الحدث 
 .المركزفي  عن الحماية ةالمسؤول ةمسؤولية المدير  ا ضمنهذف
 

 تطوير السياسة    
 

أفضل الممارسات العالمية وباالرتكاز  على عتمادالباالمرأة جمعية مركز شؤون ر سياسة الحماية في م تطويلقد ت
، والمعايير اإلنسانية األساسية المراكز الحقوقية وقطاع الحمايةفي  ات/العاملين تنا/على خبرة وتجارب زمالئنا

 .( CHSالمتعلقة بالجودة والمساءلة )
 

 تطبيق السياسة   
 

جمعية معهم للعمل مع  ة/أو المتعاقد ات/أو المفوضين ات/على أولئك المعنيين تنطبق هذه السياسة أيضاً 
وضع  ةكيشر المؤسسات العلى جميع جمعية مركز شؤون المرأة أو بالنيابة عنها. تفرض  مركز شؤون المرأة 

بقواعد عدم االستغالل أو اإلساءة  موظفيهامعايير مماثلة تحدد على أقل تقدير، التزام المدونة لقواعد السلوك و 
من أجل تبني سياسات المؤسسات الشريكة جميع  جمعية مركز شؤون المرأة مععمل أو التمييز بجميع صوره. ست

األشخاص السيما ، ذوي الصلةلضمان وضع مدونة لقواعد السلوك وتوزيعها على  ة؛ارسات وتدابير ذات صلومم
 جميع المرأة منجمعية مركز شؤون  أيضاً . تتوقع المؤسسات الشريكةمع ذين يتعاونون والمجتمعات ال

تاحة سياستها وإجراءاتها إل ؛هي على استعدادهم سياسات وإجراءات حماية مناسبة و ديأن يكون ل ات/الشركاء
 الخاصة معهم.
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لما تتطلبه هذه السياسة  واضحاً  فهماً  جمعية مركز شؤون المرأة في  المتطوعاتأو ت يجب أن يفهم جميع العامال
وما ينبغي فعله إذا ساورتهم أي مخاوف.
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 نطاق عمل السياسة .1
لما يتطلبه القانون المحلي. ويجب الحرص على اعتماد العمل بها إلى  اً قوف للجمعية مالئمةسياسة الهذه  تعتبر

هو على استعداد الجمعية في  عن الحماية ةالمسؤول ةالمدير  فإن ذلكل. المعايير الدولية للحماية  هالحد الذي يوفر 
 .خصوصلتقديم المشورة المتعلقة بهذا ال ؛تام
 

 ات/وغيرهم من العاملينمؤسسات الشريكة داخلية إال أننا نتوقع من التبر سياسة تعالرغم أن هذه بالو  .1.1
من أن يتصرفوا بما يتوافق مع المبادئ األساسية المحددة فيها، وكذلك  جمعية مركز شؤون المرأة بالنيابة عن 

 يتعلق بالحماية كما هو محدد في االتفاقيات التعاقدية. بكل مامتطلبات المحددة اجراءات االمتثال بالضمن 
 

 مبادئ السياسة .2
 
  ؛من وثائق دولية وإقليمية أساسية مثل المعايير الدولية تم جلبها المبادئ الواردة في هذه السياسةن إ
 

 بما يلي: جمعية مركز شؤون المرأة تلتزم 
 
 وكل من لهم عالقة بأنشطة  والمتطوعات والموظفات ات/حماية سالمة وراحة المستفيدين

 األذى. منلحماية ا على نفس حقوق  حصولهموضمان  الجمعية
  بشأنها حسب  اتمحمل الجد، والتحقيق فيها واتخاذ إجراءضمان أخذ المخاوف والمزاعم على

 الضرورة.
  معها  ات/أو مستشاريها أو شركائها أو المتعاقديناتها متطوع موظفاتها أوضمان أن يكون جميع

 على هذه كامل واطالع على درايةجمعية مركز شؤون المرأة  ات/والشركاء أو أي من ممثلي
 ن./هممسؤولياتمعرفة السياسة و 

  ضمان أن يكون شركاؤنا على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالحد األدنى للمتطلبات الخاصة
 تحقيق ذلك.ل ن/بمعايير الحماية وتوفير الدعم لهم

  واالجراءات المتعلقة بها الحمايةسس أن واألمناء على تدريب ع اتوالمتطوع اتالموظف جميعحصول. 
  المتعلقة بحماية األشخاص بحيث تكون في مصلحة الالزمة و إلجراءات جميع اضمان اتخاذ

 الشخص المعرض للخطر.
 محاسبة الجناة التأكد من إساءة و  الذين مروا بحادثةشخاص أللالالزم دعم ال ضمان توفير
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 ات./المتهمينو 
 يشكل خطًرا شخص توظيف أي  عدمن الضم ؛قوية بما يكفي لجمعيةضمان أن ممارسات التوظيف ل

 .معروفاً 
  معاملة الجناة المتهمين باإلساءة بإنصاف وبما يتوافق مع القانون المحلي.ضمان 
  في حال حدوثها األعمال اإلجراميةعن المعنية الجهات القانونية إبالغ 
 عالقةذوي ال ات/اإلبالغ عن الحوادث للمتبرعين. 
  تعتمد على مبادئ "عدم اإلضرار"التي تصميم وتقديم برامج آمنة للجميع و do no harm . 
 اتناسلوك المتوقع من موظفة بالتامعلى دراية  ن/هم ات/والداعمين ات/التأكد من أن المستفيدين 

 وأمنائنا ومستشارينا وشركائنا. اتناومتطوع
 
 المديرة المسئولة عن الحماية: ، الشخص المسؤول 
 

 هناء الزنط 
Hana Zant 

Hana.zant@wac.org.ps 
 

 يمكنك ايضا ارسال بالغ سري الى عنوان البريد االلكتروني التالي التابع لدائرة الشكاوي في مركز شؤون المرأة:
complain@wac.org.ps 

 
 تعريف المصطلحات .3
 

 مواطن الضعف .3.1
 

لعوامل فردية مثل  اً ر نظ ؛، قد يتعرض األشخاص للخطرCHS األساسية كما هو محدد في المعايير اإلنسانية
آخرين معرضين  اً ألنهم يرعون أشخاصًا الصغار وكبار السن( أو اإلعاقة أو المرض أو نظر  العمر )خصوصاً 

 للخطر.
 

العوامل تعرض األشخاص للخطر. وتشمل هذه تساهم العوامل االجتماعية والسياقات على احتمال 
والفتيات في بعض السياقات(،  للنساءوضع والسلطة المنخفضة ال مثالعلى سبيل الوالتهميش ) التمييز

mailto:Hana.zant@wac.org.ps
mailto:complain@wac.org.ps
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)مثل تآكل التربة والعزلة االجتماعية )بما في ذلك نقص في الوصول إلى المعلومات(، والتدهور البيئي 
العرقي، نتماء أو إزالة الغابات(، وتقلب المناخ، والفقر، وقلة حيازة األراضي، وضعف الحوكمة، واال

 والمستوى االجتماعي، والطبقية، واالنتماءات الدينية أو السياسية.
 

 الطفل .3.2
 

 .عاًما، بصرف النظر عن التعريف المحلي 18هو أي شخص دون سن 
 

 للخطر ات/المعرضون  ات/البالغون  3.3
 

إلعاقة  لتعرضه ؛الرعايةإلى  -أو ربما يحتاج -أي شخص يحتاج وهو   .ات/ُيعرفون أحياًنا باسم المستضعفين
  -ربما يعجز عن -عقلية أو غيرها من اإلعاقات، أو بسبب العمر أو المرض، وأي شخص ال يستطيع أو 

 رعاية نفسه، أو حماية نفسه من األذى أو االستغالل.
 

 . اإلساءة3.4
 

لكي لذلك . عن االخرين عجز عن منع األذى إذا حتى ق األذى باآلخرين أوالحا ما في حالقد يسيء شخص 
والتي كنقطة انطالق لنا،  19نتخذ تعريف اإلساءة المحدد في المادة في مجتمعنا، ولئك الذين أ جميعنحمي 

 :ما يلي تنص على
 
  تتخذ األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المناسبة لحماية الطفل من جميع

و العقلي، أو اإلصابة أو اإلساءة، أو اإلهمال أو المعاملة المهينة، أو سوء أشكال العنف الجسدي أ
المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية أثناء رعايته من قبل أحد الوالدين )كالهما(، 

 الوصي )األوصياء( القانوني، أو أي شخص آخر يتكفل برعاية الطفل.
  لوضع برامج اجتماعية توفر الدعم  ؛إجراءات فعالةالزم عند ال -هذه وينبغي أن تشمل تدابير الحماية

الالزم للطفل ولمن يتكفلون برعايته، وكذلك من أجل الحفاظ على أشكال الحماية األخرى ولتحديد 
واإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة الطفل التي سبق ذكرها، وإحالتها، والتحقيق فيها، ومعالجتها، 

 حاجة، ومن أجل التدخل القضائي.ومتابعتها عند ال
 



  المرأة  جمعية مركز شؤون  _اإلجراء و سياسة الحماية 

9 
 

أيًضا هناك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة مع إشارة  ات/وبالنسبة للبالغين
 التي تنص على ما يلي: 5خاصة إلى المادة 

 
  ال يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة الوحشية أو الالإنسانية أو

 المهينة.
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 قد تشمل اإلساءة أيًضا على سبيل المثال وليس الحصر:
 

أو اإلصابة البدنية، مثل إثبات التعرض للضرب أو الركل أو الرّج، مع توفر معرفة قاطعة أو  االعتداء البدني
 شك معقول بوقوع اإلصابة أو تعمد عدم منعها.

 
المستمر، مثل العقوبات و  الشديد يتم إلحاق األذى عبر سوء المعاملة العاطفية أو الرفض حينماالعاطفية اإلساءة 

تأثيرات عكسية على التطور السلوكي والعاطفي سبب بمما يت ؛المهينة والتهديدات وعدم توفير الرعاية والحنان
 شخص.لل
 

لجنسية عمال اوكافة األ القربى وسفاحاالغتصاب يشمل ذلك ل ؛استغالل شخصتم عندما يهي اإلساءة الجنسية 
 تبادل المنافع، كتبادل السلع والغذاء والمال مقابل الخدمات الجنسية.و  بما في ذلك المواد اإلباحية

 
مثل الغذاء والدفء والرعاية الطبية، أو للشخص يحدث في حالة عدم تلبية االحتياجات األساسية و ، اإلهمال

ألي شكل من أشكال الخطر؛ مما يؤدي إلى تدهور خطير في عند الفشل في حماية شخص من التعرض 
 صحة الشخص ونموه.

 
هو أي سلوك ذي طابع جنسي غير مرغوب فيه ينتهك كرامتك، أو يجعلك تشعر بالرعب أو التحرش الجنسي 

 اإلهانة أو اإلذالل أو يخلق بيئة عدائية أو مسيئة.
 

التحرش الجنسي فما حتى يتم اعتباره غير مرغوب. على سلوك شخص قاً لست بحاجة إلى أن تعترض مسبانت 
 قد يشمل:

 
 التعليقات أو الدعابات الجنسية. 
 واللمس ومختلف أشكال  غير مرغوب فيها السلوكيات الجسدية، منها محاوالت التقرب الجنسي

 .االعتداء الجنسي
 عرض صور ورسومات ذات طبيعة جنسية. 
  يشمل محتوى جنسيإرسال رسائل نصية أو بريًدا إلكترونًيا. 
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 اإلبالغ .4
 

 ماذا ينبغي فعله عند الشك في حدوث إساءة مزعومة: .4.1
 

، يجب اإلبالغ عن حوادث اإلساءة الفعلية أو المحتملة أو المشتبه بها على الفور. وعندما يكون ذلك مناسباً 
 عن ةالمسؤول ةسيبلغ المدير الذي أو مسئول الشكاوي في الجمعية  ةالمباشر  رتك  ينبغي لك رفع تقرير إلى مدي

هنالك التحقيق في األمر بالشكل المناسب. ب المباشرةعن الحماية  ةالمسؤول رةالحماية في الحال. سيتأكد المدي
 .)موضحة ادناه(آليات اإلبالغ البديلة  ايضا

 
 تنشأ الحاجة إلى اإلبالغ في الحاالت التالية:

 
 مالحظة اإلساءة أو االشتباه بها 
  بحدوث إساءة من طرف شخص مااالدعاء 
 يكشف أحدهم عن حدوث إساءة 

لن اإلبالغ عن إساءة محتملة أو االشتباه بحالة فذلك جمعية مركز شؤون المرأة ة ممثل تفي حال قام
 جمعية.الفي  اأو سمعته اهبمنصب رضرّ يسبب ُ 

 
على الشخص  ةمسؤولييضع ال هذا الف، حول االساءة عن مخاوففي حال االبالغ أن التنويه من المهم  .4.1.2

مخاوف. يجب العن اإلبالغ عن  ةمسؤول و فقطأم ال، وإنما هفعال تحديد ما إذا كانت اإلساءة قد حدثت ال
 اتخاذ الحذر فيما يتعلق بالسرية ومشاركة المعلومات مع األشخاص المعنيين.

 24)خالل في أسرع وقت عن المخاوف ينبغي صياغة المعلومات المقدمة مكتوبة في شكل تقرير  .4.1.3
 مغلق أو في مجلد إلكتروني سري.و  آمن ساعة إن أمكن(. يجب االحتفاظ بأي سجالت مكتوبة في مكان

 
فريق  سيتم تشكيلال ينبغي ألي شخص تحت أي ظرف من الظروف التعامل مع مشكلة اإلساءة بشكل مباشر. 

 عن الحماية. ةالمسؤول ةيدعمه المدير خاص تحقيق 
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 عن الحمايةة المسؤول ةالمدير  .4.2

 
 هناء الزنط 

Hana Zant 
Hana.zant@wac.org.ps 

 
 يمكنك ايضا ارسال بالغ سري الى عنوان البريد االلكتروني التالي التابع لدائرة الشكاوي في مركز شؤون المرأة:

complain@wac.org.ps 
 

 الوصي المسئول عن الحماية: 
 

في حال قام شخص ما بتقديم مخاوف تتعلق بالحماية ولكنه شعر بان القضية معلقة / او غير محلولة أو ان 
هناك تأخيرا غير معقول في التعامل مع المخاوف او معالجتها، أو يرغب في ارسال مخاوف حول المدير 

 االتصال بنظام الشكاوي  المسئول عن الحماية في جمعية مركز شؤون المرأة أو اداريين آخرين ، يمكنهم
 على البريد االلكتروني التالي : 

 
complain@wac.org.ps 

 
 

لتقديم أي تفاصيل شخصية؛ لكن  /ةً اً ر . لست مضطتامة سيتم التعامل مع المعلومات الخاصة بك بسرية .4.3
جابة تتعلق بالنتائج. إذا طلبت منا عدم إمثل هذه المعلومات ستساعدنا في توجيه مخاوفك وتمكننا من توفير 

 الكشف عن هويتك، فلن نقوم بذلك دون الحصول على موافقتك، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
 استجابتنا .5
 

في أو غيرهم  اتالموظفمن أن تتخذ أي إجراء تأديبي الزم ضد أي  مركز شؤون المرأة جمعية يمكن  .5.1
يتم قواعد السلوك وسياسة الحماية. في حالة وقوع مثل هذه الحادثة، س ن/انتهكوا ن/تم التحقق من أنهمحال 

 لجمعية مركز شؤون المرأة.د السياسة التأديبية اعتما 
بموجب  اً جنائي اً ال يمثل سلوك انتهاًكا لقواعد السلوك، لكنه الموظفاتيشكل سلوك قد حيان في بعض األ .5.2

 تابمساعدة الموظف جمعية مركز شؤون المرأة  تنظرقد ت . في مثل هذه الحاالالفلسطيني وقوانين العملتشريع ال

mailto:Hana.zant@wac.org.ps
mailto:complain@wac.org.ps
mailto:complain@wac.org.ps


  المرأة  جمعية مركز شؤون  _اإلجراء و سياسة الحماية 

13 
 

النقل إلى مهام أخرى. وسيكون حتى أو مكثف أو االستشارات أو اإلشراف ال التدريبتوفير الدعم و ن خالل م
وسنحرص  اتوالمتطوع اتله المجتمعات المستفيدة والموظفهناك وعي بأي خطر مستمر يمكن أن تتعرض 

جمعية مركز شؤون المرأة تكون هناك حاالت تشعر فيها  قدواآلمن دائًما.  يصعلى اتخاذ مسار العمل الحر 
حدوث انتهاك صارخ  مثل ةجنائيً تعتبر منه  تبدر تي السلوك الكن لم تحتى لو  ةموظفالأنه من المالئم فصل 

 لقواعد السلوك المتعلقة بالحماية.
 

ال ينبغي مشاركة المعلومات التي تحدد الهوية والمتعلقة بالحماية إال "عند الحاجة إلى معرفتها" فقط.  .5.3
ذى أو أي معاملة يثير مخاوف بشأن أي تقصير خطير ضد األ ةحماية أي موظف -قدر اإلمكان  -يجب 

مجحفة أخرى إذا ما عبر عن مخاوفه، شريطة إثارة هذه المخاوف بحسن نية. تشكل االدعاءات الكاذبة المتعمدة 
 جمعية مركز شؤون المرأة.جريمة تأديبية خطيرة ويجرى فيها تحقيق من جانب 

 
عن الحماية من تقديم البالغات إلى لجنة األعمال الخيرية والجهات المتبرعة  ةالمسؤول ةيتأكد المدير  .5.4

 المعنية والسلطات القانونية ذات الصلة إن أمكن ذلك.
 
 

بتوفير الخدمة الرعوية ودعم جميع  جمعية مركز شؤون المرأة تلتزم : دعم المتضررين من اإلساءة 5.5
توفر مجموعة تأو يشكلون جزًءا منها. جمعية مركز شؤون المرأة من اإلساءة الذين يعملون مع  ات/المتضررين
 .من خالل وحدة شؤون الموظفينمن الموارد 

 
 التوظيف .6
 

 يكون قد: جمعية مركز شؤون المرأة ال تجيز سياستنا أن يعمل أي شخص داخل  .6.1
 

 من الشرطة فيما يتعلق بقيامه بجريمة ضد األطفال ياً ُأدين أو تلقى تحذيًرا رسم. 
 ات./من الشرطة فيما يتعلق بقيامه بجرائم جنسية ضد البالغين ياً رسم راً ين أو تلقى تحذيدأ 
  سابقشغل مُأخطرنا بأنه تعرض لتحذير فيما يتعلق بالحماية من قبل. 

 
ن ف عليهار االشو  نهودعم نهبيدر تو  اتن جميع الموظفتعيييتم أن  جمعية مركز شؤون المرأة تضمن  .6.2

 التوجيهات الحكومية المرتبطة بالتوظيف اآلمن. ويشمل ذلك ضمان ما يلي:بما يتوافق مع 
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 توفير وصف وظيفي مكتوب/مواصفات شخصية محددة لكل منصب. 
  لشغل الوظيفة لنموذج طلب وظيفة يتضمن إقرار ذاتي بعدم اإلفصاح فيما يتعلق  المتقدماتاستكمال

 .بالحماية
 إجراء مقابلة شخصية لمن تم انتقاؤهم. 
 يتعامل مع أطفال قد للوظيفة  ةألن المتقدم؛ الحماية خالل المقابلة الشخصية موضوع ةناقشم

 .وبالغين ومجتمعات معرضة للخطر
 االخير الذي  العمل مكانالمشغل او ؛ أحدهما يكون من )معرفين( يتم الحصول على اسمي شخصين

 .كان يعمل فيه الشخص
  استكمال الفحص الخاص بخدمة اإلفصاح( والمعاينةDBS) أو فحص محلي مكافئ، عندما يكون ،

 .على الدورًا ومنطبق اً متاح
 التحقق من المؤهالت حينما تكون ذات أهمية. 
 توفير برنامج تدريبي مالئم للمتقدم الناجح. 
 زمنية محددة استكمال المتقدم لفترة اختبار. 
 للمتقدم لكي يطلع على كيفية اإلبالغ عن  الجمعيةُتسلم نسخة من سياسة الحماية الخاصة ب

 المخاوف.
  تدريب إلكتروني  المرأة وإنهاءبجمعية مركز شؤون على قواعد السلوك الخاصة  ةالناجح ةالمتقدميوقع

 عند تعيينه.
 

 قواعد السلوك والمسؤوليات .6.3
 

 جمعية مركز شؤون المرأة عن  ات/والممثلين اتواألمناء والمستشارين والمتطوع اتيجب أن يلتزم جميع الموظف
 بالحماية ةرتبطالمبقواعد السلوك. النقاط التالية 

 :فسوف، جمعية مركز شؤون المرأة عن  بصفتي ممثالً 
 

o  أضمن أن يتسم سلوكي الشخصي والمهني بأعلى المعايير، ويتماشى مع معتقدات
 وقيمها وأهدافها. جمعية مركز شؤون المرأة 

 
o  بإنصاف واحترام ووقار وأقدر الرأي المهني لآلخرين.أتعامل مع الجميع ن أاتعهد 
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o  وال  جمعية مركز شؤون المرأة أسعى إلى ضمان أال يخل سلوكي الشخصي بقيم
 يؤثر أو يضعف قدرتي على االضطالع بدوري الذي ينبغي أن أقوم به.

 
o  أو قد يؤدي جمعية مركز شؤون المرأة لن أقول أو أفعل أي شيء قد يضر بسمعة ،

 .الجمعيةإلى تشويه سمعة 
 

o  من خالل طلب  جمعية مركز شؤون المرأة لن أسيء استخدام منصبي كممثل عن
 .لجمعيةاأي خدمة شخصية أو جميل من اآلخرين مقابل تقديم أي مساعدة من 

 
o  لن أتورط في معامالت جنسية تجارية. تحقيًقا للغرض من قواعد السلوك، ُتصنف

ا أي تبادل لألموال أو السلع أو الخدمات أو مصالح مع أي شخص المعاملة بأنه
 آخر.

 
o مع االعتراف أن ديناميات القوى غير ات/لن أقيم عالقات جنسية مع المستفيدين ،

المتكافئة بشكل فطري، وأن مثل هذه السلوكيات تضعف من نزاهة ومصداقية 
 جمعية.الالعمل داخل 

 
o أو الوظائف أو السلع أو الخدمات مقابل  لن أقايض األموال أو عروض التوظيف

ممارسة الجنس أو الحصول على خدمات جنسية، أو أي شكل من أشكال السلوك 
 المهين أو المخزي أو االستغاللي.

 
o  عاًما( 18لن أقيم عالقات جنسية مع األطفال )الذين هم أقل من. 

 
o  فاسدة بأي شكل.سأتأكد من أن عالقاتي وسلوكياتي ليست استغاللية أو مسيئة أو 

 
o  سأحترم حقوق كافة األشخاص، بما فيها حقوق األطفال، ولن أتورط في أي شكل

من أشكال اإلساءة الجنسية أو االستغالل ألي شخص من أي عمر. سأتصرف 
بشكل مالئم أمام جميع الضيوف والممثلين الذين يعملون مع دور الضيافة التابعة 

 .للجمعية
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o  بجمعية مركز شؤون إذا علمت بوقوع أي نشاط غير قانوني من أي نوع يرتبط
منها، أو وقوع أي خطر خاص بالحماية،  ات/أو ممثليها أو المستفيدين المرأة 

 بها.المدير االقليمي فإنني سأبلغ 
 

o  ولن أتورط في أي سلوك غير جمعية مركز شؤون المرأة سألتزم بسياسة حماية
 عاًما. 18األطفال دون سن مالئم أو جنسي مع 

 
o  عاًما أو استغلهم بأي طريقة، وسأبلغ قسم اإلدارة  18لن أسيء لألطفال دون سن

 ينشأ من اآلخرين. قد المباشرة بأي سلوك
 

o عن أي شكل من أشكال التحرش أو التمييز أو اإلساءة البدنية أو اللفظية  سأمتنع
 خارجه.أو التخويف أو االستغالل، سواء داخل العمل أو 

 
o  لن أتورط في أي عالقة جنسية مع أي مستفيد من المساعدة؛ ألن مثل هذه

العالقات تقوم على ديناميات القوة غير المتكافئة بشكل فطري وتضعف نزاهة 
 .جمعية مركز شؤون المرأة ومصداقية العمل داخل 

 
o  لن أتحرش أو أستغل أو أسيء جنسًيا ألي من زمالئي أو غيرهم ممن أتعامل

 معهم في سياق أدائي لمهام وظيفتي.
 

 المسؤوليات المتعلقة باألطفال والبالغين المعرضين للخطر
 

 :جمعية مركز شؤون المرأة  ات/على ممثلي ال يجب
 

 ًا.ضرب األطفال أو البالغين المعرضين للخطر، أو االعتداء عليهم أو اإلساءة إليهم جسدي 
  أو البالغين المعرضين للخطرإقامة عالقات جسدية/ جنسية مع األطفال. 
  إقامة عالقات مع األطفال أو البالغين المعرضين للخطر بحيث يمكن اعتبارها بأي شكل استغاللية

 .أو مسيئة
  وضع أنفسهم في موضع يمكن اتهامهم فيه باإلساءة الجنسية لطفل أو شاب أو بالغ معرض
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لخطر ومعانقته، أو لمس أجسام للخطر، المثال على ذلك حمل طفل أو شاب أو بالغ معرض 
األطفال أو الشباب أو البالغين المعرضين للخطر بأي شكل يمكن اعتباره مسيًئا بالشكل المحدد في 

 .هذه الوثيقة
 .ط لألنشطة بحيث يخطالت يجب قضاء وقت وحدهم مع األطفال أو البالغين المعرضين للخطر

د أشخاص آخرون يرون ويسمعون. ، أو على األقل يوجاً يكون هناك أكثر من شخص حاضر 
 .تأكد قدر اإلمكان من وجود شخص آخر بالغ لإلشراف على النشاط

 للخطر وحدهم داخل سيارة، حتى ولو  ات/المعرضين ات/البالغين ل والطفالتاصطحاب األطفا
 .لمسافات قصيرة

 للخطر ة/معرض ة/أو بالغ ة/التصرف بأشكال قد تكون مسيئة أو ربما تسبب اإلساءة ألي طفل. 
 استخدام لغة أو عرض اقتراحات أو تقديم نصائح غير الئقة أو عدائية أو مسيئة. 
  عرض المزايا مثل الغذاء أو المصالح أو المالبس أو الوظائف أو األموال مقابل الحصول على خدمات

 .جنسية
 .إظهار المحاباة تجاه أي شخص بهدف الحصول في المقابل على خدمات جنسية 
  بطريقة ُتخجل األطفال أو البالغين المعرضين للخطر، أو تذلهم، أو تقلل من شأنهم أو التصرف

 تهينهم، أو ارتكاب أي شكل من أشكال اإلساءة العاطفية.

 :ات/على كل الممثلين يجب
 

 معاملة الجميع باحترام، وتقدير حقهم في التمتع بخصوصية شخصية. 
 دارتهاإدراك المواقف التي قد تنطوي على مخاطر وإ. 
 التخطيط لألحداث وتنظيمها بشكل يقلل المخاطر إلى أدنى حد. 
 تجنب التورط في سلوك غير الئق بهدف جذب االنتباه، مثل نوبات الغضب أو االنكسار. 
  حدث يتطلب اإلقامة، تأكد من تخصيص مكان نوم منفصل للبالغين  التخطيط إلقامةفي حالة

طفل أو بشخص تعمل معه شواء على نفس السرير الخاص واألطفال.. ال تنم في نفس الغرفة أو 
 .بالغ معرض للخطر

 ةنيال تذكر أن ثمة شخصًا ما قد يسيء تفسير تصرفاتك، بصرف النظر عن مدى حسن. 
  ينبغي للبالغين تجنب الوقوع في أي موقف مثير للشبهة أو معرض للخطر. يعتبر البالغون

.دائًما حتى لو تصرف الطفل بأسلوب مغر  مسؤولين عن أنفسهم 



  المرأة  جمعية مركز شؤون  _اإلجراء و سياسة الحماية 

18 
 

 
 البرامج والشركاء  .6

في الكثير من الدول وفي شتى أنواع الظروف. لذا فمن الصعب تفسير جمعية مركز شؤون المرأة تعمل  .6.1
معايير الحماية عبر مختلف السياقات والثقافات. قد تختلف بعض أطر العمل القانونية والثقافية، لكن يظل 

 بحماية األشخاص.جمعية مركز شؤون المرأة التزام 
 

تصميم وتوفير برامج آمنة لألشخاص. ومن شأن هذا أن يضمن تقييم بجمعية مركز شؤون المرأة تزم تل .6.2
 هذه البرامج والمشروعات من حيث المخاطر بما في ذلك مجاالت سالمة األشخاص وأمنهم وكرامتهم وحقوقهم.

 
. جمعية مركز شؤون المرأة إن االلتزام بتوفير الحماية هو عنصر أساسي في منهج عمل الشراكة مع  .6.3

وأعضاء االتحاد )إذا لم يقوموا  ةوالحالي ةديالجد ةكيشر مؤسسات المن خالل ممثليها وتساعد الالجمعية ستدعو 
من جميع  باً لون فيها. سيكون مطلو لتناول معايير الحماية في مؤسساتهم ومجتمعاتهم التي يعم ؛بذلك بالفعل(

إثبات تطبيقهم للتدابير التي من شأنها أن تحمي األشخاص المعرضين للخطر جمعية مركز شؤون المرأة شركاء 
 من اإلساءة بما في ذلك تطبيق المعايير اإلنسانية األساسية.

 
 طرح لدولية المعنيةالفرق ايجب على لدى أي من الشركاء سياسة حماية مكتوبة، في حال عدم توفر  .6.4

لتنفيذ مشروعات أو  ؛أي موافقة متتناول قضايا الحماية قبل منحهمؤسسات الشريكة سلسلة من األسئلة على ال
على التزام بوضع وتنفيذ سياسة حماية واضحة. وفي جميع األحوال، ُتوّفر  مالحصول منه. وجب برامج خارجية

 ، وسيلتزم الشركاء باإلبالغ عن أي حوادث تحدث.ة جمعية مركز شؤون المرأ سياسة الحماية الخاصة 
 

طارئة وباألخص عند نزوح األشخاص  احداثمن المرجح أن ُتثار المخاوف المرتبطة بالحماية خالل  .6.5
وفصلهم عن عائالتهم، أو عند تعرض العائلة لضيق شديد، يصبح بعدها األشخاص عرضة للخطر بشكل 

المزيد من الحذر عند اتباع قواعد السلوك معية مركز شؤون المرأة ج ات/خاص. من المتوقع أن يتوخى ممثلو
والتأكد من آليات اإلبالغ ودعم الشركاء في هذه األوقات بحيث يضمنون حماية هؤالء األشخاص ضد أي 

 أذى.
 

 األنشطة التمويلية وأشكال التفاعل األخرى  .7
 

للداعمين" إلى مشاركة األفراد والمجتمعات وصناديق االئتمان الشخصية  تجنيد االمواليشير مصطلح " .7.1
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جمعية مركز شؤون حول العالم بشكل تطوعي. خصصت جمعية مركز شؤون المرأة والمؤسسات في دعم عمل 
 الخاصة بنا. االموال للداعمينتجنيد المستضعفين وسياسة  لألشخاصتجنيد االموال واالستجابة سياسات ل المرأة 

 
المعنيين للتدريب على هذه السياسات إلى جانب التدريب  ات/والمتطوعين ات/يخضع جميع الموظفين .7.2

 المخصص على الحماية.
 

 الحوكمة واإلشراف .8
 

اإلشراف على سياسة الحماية. فهي التي تتلقى التقارير السرية حول الحوادث  متابعة الشكاوي تقدم لجنة  .8.1
منفصلة عند الحاجة إلى لجنة األعمال الخيرية وفًقا لسياسة اإلبالغ عن وتوافق أيًضا على تقديم التقارير ال

 الحوادث الخطيرة.
بمتطلباتها التنظيمية، وتشرف جمعية مركز شؤون المرأة قوانين الحماية أن تفي حوكمة تضمن مجموعة  .8.2

 جمعية مركز شؤون المرأة.على تنفيذ إجراءات تضمين السياسة في جميع مجاالت عمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات مرجعية عن السياسة


