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ومسؤولية الجهة التنسيقيّة المعنيّة بالصون/الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش   دور

 )المنظمة بحسب تكييفها  يتم   أن على(  ينالجنسي

 :الدور/الغاية

 بالمنظمة الخاصة الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من والحماية الصون وممارسات سياسة تطوير بشأن والمشورة الدعم وتقديم التنسيق

 .وتنفيذها

 :األساسية المهام

 ذلك في  بما الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من الحماية/الصون بشأن المنظمة تدابير حول الوعي زيادة في رائد بدور االضطالع .1

  .السلوك قواعد مدونة

 في الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من والحماية الصون تدابير تدمج والعمليات البرامج أن لضمان الموظفين/  المديرين مع العمل .2

 .نشاطاتها جميع

  بالمنظمة الخاصة الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من الحماية بتدابير دراية على تكون حتى المتضررة المجتمعات مشاركة تعزيز .3

 أخرى وشواغل الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل بشأن مخاوفهم إثارة  كيفية ذلك في بما الحماية في وحقهم ، السلوك قواعد ومدونة

 .بالصون  تتعل ق

 الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل   انتشار لتخفيف مؤشرات تتضمن والتقييم الرصد أنشطة أن من للتأكد المديرين مع العمل .4

  وأفراد الخدمات من والمستفيدين البرنامج في المشاركين على تسهل المجتمع مستوى على للشكاوى آليات  إلنشاء البرامج مديري مع العمل .5

 المعاملة وسوء األذى عن اإلبالغ اآلخرين المجتمع

 .التالية الخطوة حول نصيحة أو اإلحالة وتقديم المنظمة إلجراءات  وفقًا واالستجابة  وتوثيقها بالصون  يتعلق فيما التقارير تلقي .6

 الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من الحماية تدابير تنفيذ حول العليا اإلدارة إلى المنتظمة التقارير تنسيق . .7

 ، المطلوبة الالحقة اإلجراءات ومناقشة ودعمه الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل بشأن حادثة في تحقيق ألي التخطيط الضروري من .8

 .المنظمة عن الناجمة الجنسي والتحرش  واالنتهاك االستغالل حوادث حاالت في األفراد  ورفاهة سالمة لضمان

 أو التنفيذي المدير يقوم بحيث السرية  على الحفاظ  الى الحاجة فيها تدعو التي القضايا باستثناء القضايا جميع في المحرز التقدم رصد .9

 .المهمة بهذه باالطالع المعي ن الشخص

 السنوية األداء تقييمات في الصون بشأن األهداف وضع  في لإلشراف الخاضعين/الموظفين لدعم المديرين مع العمل .10

 المعقدة  الجنسي والتحرش  واالنتهاك االستغالل بقضايا يتعلق فيما الفني الدعم إلى للوصول والمديرين الموظفين بين التنسيق .11

  االجتماعات في  المشاركة  خالل من المماثلة  المنظمات من الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من الحماية/الصون عن المسؤولين مع التشبيك .12

 .العمل ومجموعات

 

 الكفاءات 

 القرار صنع/  اإلستراتيجية

  الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من الحماية/ الصون على عامة نظرة إلقاء يمكنه الذي االستراتيجي المخطط/  المفكر كونه •

 المجال هذا في المنظمة تدابير لتعزيز والخطط االستراتيجيات ووضع

 الموضوع لحساسية خاص اهتمام إيالء مع المناسبة القرارات اتخاذ في بالثقة التمتع •

 القرار اتخاذ وعملي ة االستراتيجية إلرشاد المنظمة نطاق على المعلومات وتحليل جمع على القدرة •

 االقتضاء  حسب ، واالتصاالت  ، المعلومات إدارة في  السرية على المحافظة •
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  القدرات بناء

 والبالغين األطفال بصون المتعل قة والموارد األدوات من مجموعة ، تطوير على القدرة أو ، إلى الوصول إمكانية •

 بما  ، المتضررة الفئات مع الجنسي والتحرش واالنتهاك االستغالل من الحماية/ الصون على القدرات بناء في اآلخرين يدعم أن يمكن •

 .للمجتمعات الصديقة اإلبالغ آليات حول المشاورات ذلك في

  التأثير

 القرارات  اتخاذ من تمكنهم بطريقة العليا لإلدارة المعلومات تقديم على القدرة •

 .واألمثلة األدلة الى باالستناد ، التنظيمي التغيير أجل من الحجج في مقنع •

  الحالة إدارة

 التحقيق على تدريبه تم إذا - عليها  متفق  بحدود تحقيق في للمشاركة الالزمة المهارات ولديه ، PSEAH لتحقيق التخطيط على قادر •

 اإلتصاالت

 الدروس  على القائمة الممارسة لتعزيز والعالقات االتصاالت ويستخدم التشبيك في ماهر •

 بفعالية  الرسائل ويقدم المستهدف الجمهور ليناسب وكتابيا شفهيا يتواصل •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


