
 التقييم الذاتي لقدرة المنظمة على توفير الحماية من مركز الموارد والدعم 

 المقدمة 

حيث أن هذه األداة سوف تشكل أساس  تُعد أداة التقييم الذاتي هذه األساس الذي تستند إليه المنظمة في تعزيز قدرتها على ضمان الحماية.  

ن المنظمة و  تستعرض المنظمة تقييم القدرات التنظيمية مع  لتحديد المجاالت ذات األولوية فيما يتصل بتعزيز القدرات.  الموجهالحوار بي 

وتستخدم النتائج المستخلصة من التقييم في وضع خطة تعزز من قدرة المنظمة على ضمان الحماية. ويجب أن تمتلك المنظمة خطة عمل   هالموج

 تعكف على إدارتها.  

 بيان يندرجوا ضمن ثالث فئات هي:  17يتطلب التقييم الذاتي من المنظمة النظر في 

 التشخيص  ●

 المتطلبات  ●

 اآلليات القائمة. ●

)هنالك حاجة واضحة   1لق بكل بيان من تلك البيانات، يُرجى النظر في أداء المنظمة الحالي، ومن ثم قياس مستوى األداء من الدرجة  فيما يتع

جمع المدخالت من أكبر عدد ممكن من الزمالء في  ت أن حاول)تتمتع المنظمة بمستوى عال من القدرة(.  4لزيادة قدرة المنظمة( إلى الدرجة 

يُرجى إستكمال التقييم الذاتي المدرج في   ستفادة إلى أقصى حد من هذا التقييم، يجب على المنظمة أن تكون صادقة بشأن أداءها.المنظمة. لإل

   النموذج أدناه.

اإن إستكمال التقييم الذاتي يعطي المنظمة تقييم ادقيق ً  اووافي  ً  واالنتهاك  وأكثر فائدة بشأن مواطن قوة المنظمة ذات الصلة بمنع االستغالل  ً 

اوالتحرش الجنسي واالستجابة لتلك الحاالت والمخاوف بشأن ضمان الحماية. كما يساعد أيض  على تحديد المجاالت التي بحاجة إلى مزيد من  ً 

 التعزيز.

 خطوات استكمال واستخدام التقييم الذاتي:

o التقييم الذاتي.  الستكمالمن موظفي المنظمة  اعدد   حدد 

o يُرجى، تقديم أمثله حول األدلة و المبررات توضح سبب منح الدرجة وكن على إستعداد  والمبررات قبل االتفاق على الدرجة.األدلة  ادرس

   .والموّجه لديك لمشاركة هذه األدلة مع مركز الموارد والدعم

o  لكل معيار من المعايير المسردة. معدّلحدد 

o  إدراج هذه األولويات أسفل النموذج تحت عنوان "اولويات المنظمة  ويمكن  ، درات أولويات المنظمة لتعزيز الق وحددالنتائج استعرض

   لتعزيز القدرات".



o  الحماية.   على خطة عمل بشأن تعزيز القدرات في مجال الموّجهاالتفاق مع 

o  بهدف  الموجهلوية مع  تحدد المجاالت ذات األو والتيتعزيز القدرات في مجال الحماية التي وضعتها المنظمة  بشأنناقش خطة العمل ،

   عليها للحصول على دعم خالل فترة ستة أشهر. االتفاق

o مع الموّجه ناقش كيفية الحصول على هذا الدعم.  

o ستعرض خطة العمل مع أعضاء مجلس إدارة المنظمة والموظفين والمتطوعين لضمان إشراك الجميع في العملية.ا    

o على المراحل األساسية لرصد التقدم المحرز للمنظمة والنتائج النهائية للتقييم الذاتي منذ بداية البرنامج التوجيهي.   اتفق 

o  ،التقييم الذاتي ومشاركة النتائج مع مركز الموارد والدعم ألغراض الرصد. أعد عند نهاية البرنامج التوجيهي 

o .استعرض التغيرات التي أجرتها المنظمة 

 مستوى عاٍل  - 4  المعيار

 

 مستوى متوسط  - 3

 

 مستوى أساسي  - 2

 

بحاجة واضحة إلى زيادة   -1

 القدرات  

 

 األدلة والمبررات لمنح الدرجة 

رحلة الحماية. إذا كان هنالك أكثر من عنصر واحد في خلية الجدول وشعرت بأن المنظمة ينطبق عليها عنصر دون  فيترد فيما يلي المعايير التي تساعد المنظمة على تحديد موقعها  

تي رحلة الحماية. األمر الذي من شأنه أن يساعد في خطة الدعم التوجيهي وتعزيز القدرات ال  فياآلخر، يُرجى اختيار الدرجة التي تعتقد أنها أفضل درجة توضح موقع المنظمة  

اقامت المنظمة بوضعها مسبق   .الموّجهمع  ً 

 

 التشخيص  

 

  المخاطر فهم

تحتفظ المنظمة بسجل   •

للمخاطر ذات الصلة  

بالحماية وتدابير التخفيف  

بما في ذلك، المخاطر  منها 

التي تحيط بالبرامج 

 والمنظمة.  

توضح مستويات المخاطر  •

السياق الذي تعمل فيه  

المنظمة وأشكال األذى  

واإلعتداء التي يُجرى 

لدى المنظمة سياسة/إطار إلدارة  

المخاطر. تقوم المنظمة بجمع  

طر الرئيسية ذات الصلة  المخا

بالحماية وتدابير التخفيف منها  

في سجل المخاطر الذي يضطلع  

كل من مجلس إدارة المنظمة  

وإدارتها العليا بمراجعته ورصده  

   بصورة دورية.

تحتفظ المنظمة بسجل للمخاطر  

وتدابير التخفيف والذي يتضمن 

المخاطر ذات الصلة بالحماية  

على مستوى المنظمة، غير أن  

على  المنظمة ال تقوم بمراجعته 

 منتظم. نحو

لمخاطر لجري المنظمة تقييمات تُ 

لبعض المشاريع والبرامج، غير  

وال يتم مراجعتها   ظرفيةأنها 

 منتظم  على نحو

عدم وجود عملية لتقييم أو إدارة 

 المنظمة. في المخاطر 

سجل للمخاطر يتضمن أمثلة  

حول كيفية إدارة ورصد هذه  

ذلك )على سبيل المخاطر وأماكن 

المثال: محاضر اإلجتماعات،  

وتحديثات سجل المخاطر ووثائق  

 البرامج وما إلى ذلك(  

 سياسة / إطار إدارة المخاطر 



التعرض لها في ذلك  

 السياق. 

يقوم كل من مجلس إدارة   •

المنظمة وإدارتها العليا  

بإدارة ورصد سجل  

 المخاطر بصورة دورية. 

  الحماية معايير

لدى المنظمة إستراتيجيات  

وسياسات وإجراءات قائمة 

الدولية   الحماية تتواءم مع معايير

المعمول بها )مثل معايير اللجنة  

الدائمة المشتركة بين الوكاالت  

ومعايير الحفاظ على سالمة  

الطفل والمعيار األساسي للعمل 

 اإلنساني( 

لدى المنظمة استراتيجيات  

 وسياسات وإجراءات تنظيمية

بوضوح  تستندالحماية نافذة حول 

الدولية   ر الحمايةإلى معايي

   المعمول بها و توافق معها

لدى المنظمة استراتيجيات و/أو  

  حولسياسات تنظيمية قائمة 

إلى إحدى    تستندالحماية 

المعايير الدولية  المجموعات من 

على األقل غير أن هذه المعايير 

غير مدرجة بشكل صريح في  

 سياسة/إستراتيجية المنظمة 

المنظمة على علم بالمعايير  إّن 

الحماية  ب ذات الصلةالدولية 

وأهميتها، غير أنه لم يجر 

إليها في إستراتيجية أو   االستناد

 المنظمة  اتسياس

معايير  لفهم ال/معمواءمة الغياب 

 الحماية  

ما هي المعايير التي أخذتها  

المنظمة بعين االعتبار وأين 

   جرت اإلشارة إليها؟

 الحماية سياسات وإجراءات 

 مدونة قواعد السلوك  

سياسات وإجراءات الموارد  

 البشرية 

  الحماية معايير

 

لدى المنظمة سياسات وإجراءات  

قائمة تتوافق مع التشريعات  

الوطنية و اإلشتراطات القانونية  

على سبيل المثال: تتوافق سياسة  

الموارد البشرية ومدونة قواعد 

السلوك مع التشريعات الوطنية  

المتعلقة بقانون العمل واإلبالغ  

عن الجرائم الجنائية وما إلى  

 ذلك.

 

لدى المنظمة سياسات وإجراءات  

الحماية والتي  حولتنظيمية قائمة 

بوضوح إلى التشريعات    تستند

الوطنية واإلشتراطات القانونية 

 ذات الصلة وتتوافق معها؛  

حددت المنظمة السياق القانوني 

ت  الرسمي واألعراف وخدما 

 الدعم 

لدى المنظمة سياسات وإجراءات  

تنظيمية قائمة ذات صلة بتوفير  

إلى  تستندالحماية والتي 

التشريعات الوطنية  

واإلشتراطات القانونية، غير أنها 

 غير مدرجة في سياسة المنظمة 

المنظمة على علم بالتشريعات   إنّ 

الوطنية واإلشتراطات القانونية 

وأهميتها، غير أنه لم يجر 

اإلشارة إليها في سياسات  

 المنظمة  وإجراءات

فهم ال/معمواءمة الغياب 

الوطنية و  لتشريعات ل

القانونية ذات الصلة   االشتراطات

 بتوفير الحماية 

ما هي التشريعات أو السياسات  

أخذتها المنظمة  الوطنية التي 

بعين اإلعتبار وأين جرت 

 اإلشارة إليها؟ 

سياسات و إجراءات توفير 

 الحماية 

 مدونة قواعد السلوك  

سياسات وإجراءات الموارد  

 البشرية 

 

 ما الذي تحتاجه لتوفير الحماية  

 



  واإلجراءات السياسات

لدى المنظمة سياسة حماية  

ومدونة قواعد السلوك والتي يتم  

  على نحو التواصل بشأنها

دوري. يفهم الموظفون 

والمتطوعون والمجتمعات هذه  

 األدوات ويستخدمونها.

 

عند اإللتحاق بالمنظمة، يتلقى 

جميع الموظفين والمتطوعين 

تدريب تعريفي حول الحماية  

ويوقعون على السياسة ومدونة  

 قواعد السلوك.  

 

يتلقى جميع الموظفين  

والمتطوعين دورات تدريبية  

بشكل منتظم حول سياسة الحماية  

 ومدونة قواعد السلوك.  

 

على دراية  مجتمعاتإّن ال

لتزامات ذات  بالسياسات واال

الصلة بالحماية وما ينبغي توقعه  

 من المنظمة  

يجري استعراض السياسة  

وتكييفها بصورة منتظمة عندما  

 تطرأ تغيرات جوهرية. 

الحماية  حول لدى المنظمة سياسة 

مدونة قواعد السلوك،  وكذلك

وإن موظفي المنظمة على دراية  

بوجودها، ومع ذلك ال يتم تقديم  

توجيه أو تدريب بشأنها إال  

انادر  في حاالت خاصة.   /ً 

 

لم يجر إطالع المجتمعات على  

سياسات وإجراءات الحماية  

والتي يسهل فهمها، غير أنه  

جرى عقد بعض المناقشات حول  

 الحماية.  

اصة بالحماية هنالك سياسة خ

ومدونة لقواعد السلوك، ومع ذلك  

ليس جميع الموظفين 

  والمتطوعين على إلمام بها.

 

لم يجر إطالع المجتمعات على  

سياسات وإجراءات الحماية  

والتي يسهل فهمها، أو عقد أي  

 مناقشات حولها.

ال توجد سياسة أو إطار قائم  

لتوفير الحماية، كما لم يتم  

التواصل مع الموظفين أو  

 المجتمعات حول هذا الموضوع  

  حماية وجود سياساتحول دليل 

؛  مترجمة قائمة ؛ سياسة حماية

سجل يوضح من تلقى السياسة؛  

المواد التدريبية الخاصة  

بالحماية؛ سجالت التدريب؛ 

ية و/أو  بيانات التوعية المجتمع

امثلة حول كيفية إبالغ  

 المجتمعات بهذه السياسات. 

 

 

 والقيادة  الثقافة

تشجع قيادة المنظمة على ثقافة  

تتسم بالوضوح والشفافية تتناول  

 السلطة واإلمتياز. 

اإلحترام و  القدوة في القادة يمثل 

المسؤولية في عالقاتهم مع  

الجميع. يأخذ القادة الشكاوى 

  يتخذوناإلعتبار وبعين 

اإلجراءات بشأنها في الوقت  

 المناسب 

يتصرف جميع القادة داخل إطار 

المنظمة بطريقة تتسم باالحترام  

والشمول*؛ ويجري معالجة 

الشكاوى الواردة بسرعة وعلى  

* وبما  أعلى مستوى في المنظمة 

في ذلك تفويض سلطة اتخاذ  

القرار، وتقاسم السلطة،  

رعاية  ، والمنفتحال تواصلوال

   الذاتية والجماعية.(

يدرك بعض القادة داخل المنظمة  

مسؤوليتهم تجاه تطبيق أنماط من 

السلوك تتسم باإلحترام  

جرى تلقي   حيثوالشمولية؛ 

معها في  اشكاوى، تعاملوال

 الغالب على نحو مالئم. 

قادة المنظمة غير مدركين 

للسلوكيات المطلوبة لخلق ثقافات  

سلوكهم  تنظيمية آمنة؛ حيث أن 

ال يجري   غير متناسق.

للمساءلة؛ وفي   استدعائهم

فيها    وردتالحاالت التي 

من الواضح لم يكن الشكاوى 

ادائم   معالجة كيفية متابعة أو ً 

 هذه الشكاوى.  

يُظهر بعض القادة سلوكيات تنم  

عن عدم االحترام، أو عن عدم  

إدراك الصالحيات واالمتيازات  

التي يتمتعون بها بموجب  

  ؛ منصبهم 

لم يتم تلقي أي شكاوى أو اتخاذ  

  أي إجراءات بشأنها.

يمكن استخالص األدلة على ذلك 

من خالل المناقشات مع القادة  

والموظفين والمتطوعين، 

أنواع الثقافة   والتفكير في

قد  .الحمايةتدعم  التنظيمية التي 

تشتمل الوثائق على إستعراض 

األداء وأهداف الموظفين و 

الموظفين ومحاضر  التواصل مع 

   االجتماعات



  والمساءلة الحوكمة 

حددت المنظمة المساءلة  

  علىوالمسؤولية عن الحماية 

مختلف مستويات المنظمة 

)مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا و  

 من خالل موظفي المشاريع(  

تنسيقية   ةلدى المنظمة جه

على مستوى مجلس   مسؤول/

  اإلدارة و اإلدارة العليا تُعنى

بالحماية داخل المنظمة.  

تستعرض الجهات التنسيقية  

المعنية بالحماية قضايا الحماية  

 ضمن المنظمة على نحو منتظم. 

  ةقامت المنظمة بتعيين جه

تنسيقية تُعنى بالحماية، غير أنها  

 ليست على مستوى االدارة العليا.

إلدارة مسؤول  ال يتضمن مجلس ا

 تنسيقي يُعنى بالحماية.  

يقوم جميع الموظفين في نطاق  

المنظمة بتناول و معالجة المسائل  

المتعلقة بالحماية، إذ ال يوجد 

أدوار أو مسؤوليات محددة  

يجري إسنادها إلى موظفين 

 معنيين 

ال توجد جهات تنسيقية محددة  

معنية بالحماية في المنظمة، كما 

غير معترف  أن ضمان الحماية 

به على المستوى التنظيمي  

 للمنظمة  

إثبات هذه المسؤولية موضح في  

 نظامف الوظيفي أو يوص تال

 اإلبالغ أو الهيكل التنظيمي  

محاضر إجتماعات مجلس  

اإلدارة واإلدارة العليا  

 الفرقاء  اجتماعاتو

  البشرية الموارد

تتمتع المنظمة بوجود ممارسات  

التوظيف   يآمنة في مجال

تتقيد بها   والتي البشرية واإلدارة

)بما في ذلك عمليات التحقق من  

 المراجع والمقابالت( 

تعلن المنظمة عن جميع الوظائف 

الشاغرة بصورة صريحة، وتتبع  

سياسة تكافؤ الفرص و تضع  

توصيفات واضحة للوظائف. 

تُجرى المقابالت وتُطرح أسئلة  

تتعلق بالحماية. يتم التحقق من  

المراجع الخاصة بجميع  

    التعيينات الجديدة

يجري اإلعالن عن معظم 

الوظائف الشاغرة، وتوجد  

توصيفات وظيفية ُمحدَّثة إلى حد  

تٌجرى المقابالت بصورة   كبير.

   منتظمة.

يتم التحقق من المراجع الخاصة  

   بجميع التعيينات الجديدة.

ممارسات التوظيف غير متسقة،  

عن بعض  اإلعالنحيث يجري 

الوظائف الشاغرة، وبعض  

التوصيفات الوظيفية قائمة. 

عملية إجراء المقابالت تفتقر إلى 

التحقق من  ويجريالرسمية، 

 المراجع بصورة محددة 

ال توجد سياسات قائمة للموارد  

البشرية ذات صلة بممارسات  

عالن  التوظيف اآلمنة، وال يتم اإل

عن الوظائف الشاغرة بصورة  

صريحة، وال تجرى مقابالت 

رسمية، كما ال يتم التحقق من 

 المراجع 

 سياسات الموارد البشرية  

أمثلة على األسئلة المطروحة في  

المقابلة، ونماذج التقييم؛  

ف  ي وصتوإعالنات الوظائف، و ال

 الوظيفي 

  والتطوير التعلمو التواصل

تقوم المنظمة بإيصال   •

لجميع   لحمايةأهمية ا 

الموظفين والمتطوعين  

 والمجتمعات والمستفيدين. 

تدمج المنظمة رسائل   •

جلسات  الالحماية في 

  خطط التعلمو التعريفية

 والتطوير الجارية  

الحماية   ات حولتدريب  تُنّظم

لجميع الموظفين والمتطوعين  

والشركاء والموردين و  

 المتعهدين عند 

 االقتضاء؛

 وضعتشارك المجتمعات في 

إذ   الحماية توعويّة حولأنشطة 

المختلفة   االحتياجاتتدرك إنها 

للنساء واألطفال والفئات الضعيفة  

رفع  األخرى. يجري تنفيذ أنشطة 

بصورة منتظمة مع   الوعي

   المجتمعات المحلية.

خالل العامين الماضيين، تلقى  

  ان تدريب  ون والمتطوعوالموظف

 . دائم كشرطيُدرج   لكن لم، اواحد  

نشطة  األ يتم إجراء بعض 

 ية المجتمعية. والتوع

االموظفين تدريبتلقى بعض   ً  

اودعم خارجيين ولكن لم  ً 

 تشارك المنظمة بأكملها في ذلك 

 

المجتمعات ليست على دراية  

بالحماية والمعايير السلوكية  

 موظفي جانبمتوقعة من ال

 المنظمة. 

ا   لم يتلق أي من الموظفين توجيه 

 .أو تدريب ا حول ضمان الحماية

لرفع وعي  المواد  ال تتوفر 

 لحماية. ا بشأن المجتمع

خطة و / أو مواد التدريب؛  

مقابالت الموظفين؛ سجالت  

 التدريب؛

 مواد التوعية المجتمعية  نأمثلة ع

   اآلمنة البرامج

 البرامج تقوم المنظمة بتصميم

من خالل تقييم   وتنفيذها وتقييمها

يتم إجراء تقييم واٍف للمخاطر  

منها  لتخفيف ا ويجرى تنفيذ خطط 

لجميع البرامج والمشاريع 

حددت معظم المشاريع بعض 

االمخاطر ووضعت خطط   ً  

؛ والتي يجري منها  للتخفيف

قليل من المشاريع  أجرى عدد 

اتقييم  اوافي  ً  للمخاطر المتعلقة  ً 

بالحماية، على الرغم من تحديد  

لم يتم تحديد أي مخاطر بما في  

ية  ذلك المخاطر المتعلقة بالحما

 أو البرامج. الفردية للمشاريع

خطط التخفيف من حدة  

 المخاطر؛ تقارير الرصد 



االحتياجات والمخاطر، وتحديد  

سياق الحماية، وفهم مواطن  

القدرات لدى مختلف  الضعف و 

 الفئات، بمن فيها الشركاء 

واألنشطة والشراكات. يتم تناول  

المخاطر التي تؤثر على مختلف  

الفئات. ٌصممت أنشطة الرصد  

والتقييم من أجل إستعراض هذه 

البرامج  المخاطر وضمان تنفيذ

  .آمنةبطريقة 

أنشطة الحماية في جميع   تُدرج

  خطط وميزانيات البرامج.

رصدها، إال أنها ال تتسم 

بالمنهجية. جرى إدراج أنشطة  

خطط  بعض الحماية في  

 . والشراكات وميزانيات البرامج

 

بعض المخاطر. ال يوجد خطة 

؛ ال تشكل  منها قائمة للتخفيف

ا من أنشطة   المخاطر جزء 

المراقبة والتقييم العادية أو  

 ترتيبات الشراكة. 

خطط وميزانيات البرامج؛ خطط  

المراقبة والتقييم؛ اتفاقيات  

   الشراكة

  التواصل و اإلعالم وسائل

تعطي أنشطة التمويل   •

ووسائل اإلعالم و  

التواصل في المنظمة  

األولوية لمصالح  

األشخاص والمجتمعات 

 التي تخدمها البرامج. 

توجد أنظمة قائمة لحماية   •

المعلومات الشخصية التي  

جرى جمعها من  

المجتمعات واألشخاص 

 المشاركين في البرنامج.

 

يتم عرض صور األشخاص  

 الذين يخدمهم البرنامج

والمجتمعات المحلية في جميع  

وسائل اإلعالم و الرسائل  

المنشورة بطريقة تحفظ كرامتهم؛  

ال يتم اإلفصاح عن أي معلومات  

 الهوية  تحدد

؛ ويتم الحصول على الموافقة  

الطواعية و المستنيرة؛ و يجري  

على  تخزين المعلومات والصور 

 آمن؛   نحو

استخدام المنصات   يستوفي 

   الحماية شروطالرقمية 

طلب الموافقة   الى المنظمة تسعى

الطوعية و المستنيرة من 

المجتمعات عند استخدام صورهم  

 أو قصصهم؛  

 

هنالك توجيهات قائمة في  

فيها  ينخرطالحاالت التي 

المستفيدون في وسائل التواصل  

 االجتماعي مع المنظمة. 

توجد توجيهات قائمة بشأن  

  لكن ال تُطلبالموافقة المستنيرة، 

    باستمرار من المجتمعات.

 

 

 

ال توجد عملية لطلب الموافقة أو  

التوجيه فيما يتعلق بنشر صور  

لمستفيدين  أو معلومات عن ا

   والمجتمعات

سياسات وسائل اإلعالم و 

التواصل، بما فيها سياسات  

 وسائل التواصل االجتماعي 

  األموال جمع

تُدرج تكاليف أنشطة الحماية  

ضمن مقترحات التمويل )تكاليف  

الموظفين، وتكاليف التدريب،  

 وآليات اإلبالغ المجتمعية، إلخ( 

 

ترد التكاليف األساسية للحماية  

حسب اإلقتضاء في خطط  

البرامج والمشاريع. تغطي  

الميزانيات جميع األنشطة الرامية  

إلى حماية الموظفين واألطفال  

 والمجتمعات.  

يرد إجمالي النسبة المئوية  

للتكاليف األساسية في خطط  

البرامج والمشاريع والميزانيات  

ولكن ليس على المستوى  

لتنفيذ التدابير بشكل  المطلوب

 كامل. 

تُدرج بعض التكاليف العامة  

للحماية في ميزانيات البرامج و  

المشاريع، حيثما تسمح الجهات 

المانحة بذلك، غير أنها بوجه عام  

٪ مما هو  50قليلة، وأقل من 

 مطلوب.  

ال تتوفر بنود ميزانية فرادى  

ألنشطة الحماية على مستوى  

ستوى  البرامج أو المشاريع أو م

 المنظمة.  

 ميزانيات المشاريع و البرامج  

أمثلة على مقترحات المشاريع و  

 البرامج 

 

 اآلليات المستخدمة  

 



  اإلبالغ آليات

جرى وضع آليات للشكاوى  

  للموظفين والمجتمعات واإلبالغ

يتم  و ، الفئات بمشاركة مختلف

بكل وضوح ، وهي   اإلبالغ عنها

 مقبولة على نطاق واسع

حول الناجين   ومتمحورة

 الناجيات /

توجد آليات لإلبالغ متمحورة  

حول الناجين/الناجيات على  

مستوى المجتمع المحلي وداخل  

المنظمة، والتي جرى وضعها 

 بمشاركة الفئات ذات الصلة؛  

ثمة إجراءات خطية قائمة، تم  

إبالغ الموظفين والمجتمعات  

 عنها بطريقة يسهل فهمها. 

لإلبالغ قائمة على   هنالك آلية

ليس على   مستوى المجتمع ولكن

 مستوى المنظمة )أو العكس(.

فإنه يتم اإلبالغ   ، وجدتحيث 

اعنها و فهمها جيد جرت  . ً 

االستشارات   االستعانة ببعض

  لوضعها.

هنالك آلية لإلبالغ قائمة على  

مستوى المجتمع ولكن ليس على  

  مستوى المنظمة )أو العكس(.

هي ليست معروفة على أي من 

كما لم يجَر سوى   المستويين، 

في سبيل   استشارات محدوده

  وضعها.

 

 

ال توجد آلية لتلقي الشكاوى أو  

اإلبالغ قائمة على المجتمع  

 للموظفين أو المجتمعات.  

 

 

 السياسات واإلجراءات الخطية  

 الشراكات 

تتضمن ترتيبات الشراكة  

مسؤوليات الحماية، ويجري دعم  

 الشركاء للوفاء بهذه اإللتزامات  

نوع آخر  أو  هنالك مذكرة تفاهم

اتفاقيات شراكة أقائمة جرى  من 

تضمن  تو توقيعها مع كل شريك.

ضرورة وجود   هذه االتفاقيات

التوقيع  ، أو قائمة  حماية سياسة

 على تلك الخاصة بالمنظمة

. يجري تقديم التدريب   المسؤولة

توفر  تقد ال   الذينوالدعم للشركاء 

   .سياسة حماية  لديهم

تحقق على  ال تُجرى عمليات 

النحو الواجب لجميع الشراكات  

 الجديدة  

هنالك مذكرات تفاهم واتفاقيات  

شراكة قائمة لجميع الشراكات، 

غير أنها ال تشير إلى الحماية أو 

   السلوك.مدونة قواعد 

العناية الواجبة ليست إجراء 

    عملية ذات طابع رسمي.

جرى صياغة مذكرات تفاهم  

واتفاقيات شراكة لبعض  

االشركاء، غالب شروط  لنتيجة  ً 

الجهات المانحة، وهي تعكس هذه  

   المتطلبات.

 

 عملية العناية الواجبة  يلم تُجر

ال توجد اتفاقيات شراكة قائمة مع 

شراكات  يتم إقامة  الشركاء.

حسب اإلقتضاء بناء  على  

 متطلبات المشروع.  

 

 عملية العناية الواجبة  يلم تُجر

   اتفاقات الشراكة

 المعلومات تكنولوجيا

  واالتصاالت

تساعد أنظمة تكنولوجيا  

المنظمة   المعلومات واالتصاالت

في تخزين المعلومات بشكل آمن 

ومنع الوصول إلى أي محتوىات 

قانونية بما فيها غير الئقة أو غير 

المحتوى ال جنسي على  

 اإلنترنت 

 

لدى المنظمة سياسة إنفاذ و رصد  

 قائمة لتخزين البيانات بشكل آمن 

حيث يجرى مراقبة مواقع 

التواصل االجتماعي التي  

يستخدمها األطفال و كبار  

 المستضعفين. 

يُمنع الموظفون من الوصول إلى  

المحتويات غير القانونية أو ذات  

ع الجنسي على اإلنترنت أو  الطاب 

 تنزيلها أو تبادلها 

توجد سياسة قائمة لتخزين  

البيانات بشكل آمن، غير أنها ال  

تخضع للمراقبة و النفاذ بصورة  

مدى االمتثال للسياسة   دورية.

    غير منتظم ومؤقت.

 

يدرك بعض الموظفين ضرورة  

تخزين البيانات بشكل آمن  

وحماية األطفال و كبار 

المستضعفين، غير أنه ال توجد  

 سياسة نفاذ و مراقبة قائمة. 

اأحيان يجري حجب المواقع   ً 

الشبكية التي تحتوي على  

 محتويات غير الئقة 

ال توجد سياسة أو عملية قائمة  

 -لتخزين البيانات بشكل آمن 

ا تُحفظ البيانات على  غالب ا م

هواتف الموظفين أو حواسيبهم  

 المحمولة.  

ال يتم حجب المواقع الشبكية   

التي تحتوي على محتويات غير 

 الئقة  

سياسات تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت بما في ذلك حماية 

وتخزين البيانات ووسائل  

التواصل االجتماعي واالستخدام  

 المأمون لإلنترنت 



 حول المتمحورة االستجابة

  الناجيات/الناجين

يجري التشاور مع الناجين/  

الناجيات و اإلستماع إليهم؛ و  

توجه المبادئ التي تركز على 

ضرر،  إلحاق ال الناجين )عدم 

والسالمة، والسرية، واالحترام، 

والكرامة، و القدرة على  

المشاركة و التحكم، والحق في  

االختيار، والحق في الحصول  

على المعلومات، واالستقالل 

درات الوقاية  الذاتي( جميع مبا

 واالستجابة  

حددت المنظمة أهمية تقدير و 

إحترام أصوات الناجين/ 

  ووضعتها في سلمالناجيات 

السياسة بشكل   تشير .اتاألولوي

أو  أصوات الناجين الى واضح

جرت  . كما اتالناجي 

وضع  في عملية  ن/استشارتهم

 المبادئ 

جرى وضع المبادئ التي تركز 

على الناجين/ الناجيات وهي  

معروفة للموظفين غير أنها لم  

 تدون بشكل رسمي أو في سياسة. 

 

بدأت المنظمة في التمعن بشأن  

النُهج المتمحورة حول 

الناجين/الناجيات وما يعنيه ذلك،  

غير أنها لم تتخذ أي إجراء بعد  

 بشأن هذا األمر.

 

ال تتوفر لدى المنظمة أي عملية  

إلشراك الناجين /الناجيات كما 

قش هذا األمر بصورة  أنها لم تنا 

 فعلية  

 

اإلستشارات بما فيها  عن أدلة 

تقارير المشاريع والسياسات  

واإلجراءات التي تشير إلى  

 أصوات الناجين/الناجيات. 

إجراءات / إرشادات إجراء  

   التحقيقات

  الحالة إدارة

يتلقى الموظفون المعنيون  

اتدريب  حول كيفية تلقي و   ً 

توثيق وإحالة المخاوف بشأن  

بالحماية التي قد تنشأ على النحو  

يتضمن نظام إدارة   المناسب.

 واضحة لإلحالة. مساراتالحالة 

يتوافق النظام مع األحكام  

القانونية و أحكام الرعاية  

االجتماعية المعمول بها في  

   الدولة.

 

يتوفر لدى المنظمة نظام فعال  

واضح إلدارة الحالة، وقد جرى  

اإلحالة السياقية   مساراتتحديد 

 سياق مجتمعي.كل لذات الصلة 

هنالك أنظمة للتعامل مع  

المخاوف بشأن الحماية قائمة  

على مستوى المشاريع، ويتم  

التعامل معها على أساس كل  

جرى تحديد   حالة على حدة.

اريع  اإلحالة للمش مسارات

 والمجتمعات ذات الصلة. 

تُطرح وتُعالج المخاوف المتعلقة  

بالحماية ولكن ال يوجد نظام  

 رسمي قائم إلدارة الحاالت. 

الموظفون على دراية بخدمات  

اإلحالة التي تستند إلى المعلومات  

الشخصية وجهات االتصال، غير 

أنه لم يجر تحديدها أو مشاركتها  

 بصورة منهجية. 

 

ة قائمة إلدارة ال توجد عملي

 الحاالت 

 إرشادات حول إدارة الحاالت  

   دليل اإلحالة والخدمات

  التحقيقات

بشأن  قائمة  توجد إرشادات 

التحقيقات السرية و نعرف كيفية  

الوصول إلى موظفي التحقيقات  

المتخصصين و المدربين )سواء  

  وضعت المنظمة إرشادات

إجراء  بشأن   تفصيلية وسرية

التحقيقات. يتولى إجراء  

التحقيقات مهنيون ذوي خبرة 

 جرى تدريبهم على 

لدى المنظمة عملية إلجراء  

التحقيقات ولكن ال توجد  

إرشادات مكتوبة؛ كما تملك  

اسجل بأسماء خبراء معروفين    ً 

ليس لدى المنظمة أي عملية  

واضحة أو إرشادات بشأن إجراء  

التحقيقات، ويتولى الموظفون 

 إجراء التحقيقات عند اإلقتضاء 

 

ال توجد أي إرشادات قائمة حول  

إجراء التحقيقات وكذلك لم يتم  

 إجراء أي تحقيقات.  

 إرشادات إجراء التحقيقات 

   السياسة أو اإلجراءات التأديبية



كانوا ضمن فريق العمل أو 

 خارجه( إلجراء التحقيقات. 

 ات الحساسة  التحقيق

تُطبق إجراءات تأديبية بإستمرار 

على التقارير المثبتة عن انتهاك  

الموظفين لسياسة الحماية ومدونة 

 قواعد السلوك 

التحقيق عندما   عملية يمكنهم دعم

 تنشأ  

هنالك إجراءات تأديبية قائمة  

للتقارير المثبتة عن انتهاك  

الموظفين لسياسة الحماية ومدونة 

قواعد السلوك ولكن ال تُطبق  

 بإستمرار.

 بشأنتوجد عملية واضحة ال 

كيفية التصدي لالنتهاكات المثبتة  

لسياسة الحماية أو مدونة قواعد  

 السلوك 

 

إزاء  لم تُتخذ أي إجراءات 

االنتهاكات المثبتة المتعلقة  

 بالحماية أو مدونة قواعد السلوك.  
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