
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مدونة قواعد السلوك

ي 
 PINوالسياسات الرئيسية ف 

 
ي 
 2020مايو  تمت المراجعة ف 

 

 

احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر
ف 

compliance@peopleinneed.cz. 

 

mailto:compliance@peopleinneed.cz


 

 

 

 

 

ي 
 
 PINمدونة قواعد السلوك ف

 انقر عىل السياسات المحددة للتنقل الرسي    ع. 
 
 
 
 
 

 

  
 سياسة األمن و 

ي 
 PINالسالمة ف 

سياسة تضارب 

ي   المصالح
 PINف 

   
 سياسة مكافحة الفساد

ي 
 PINف 

 

 

 سياسة
 االبالغ عن المخالفات 

ي 
 PINف 

 
 سياسة
 القواعد السلوكية

 

 

 سياسة حماية 

ي 
 PINالطفل ف 

 سياسة الحماية

ي 
 PINف 

 

 

 

ي  PINسياسة 
االستغالل  ف 

 وسوء المعاملة الجنسي 
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 المقدمة
 

 

People In Need (PIN)  .ي جميع أنحاء العالم
 
مة بأفضل  PINهي منظمة غتر حكومية وغتر ربحية تقدم مساعدات اإلغاثة والتنمية ف ملتر 

كاء.  ها من الرسر يكة وغتر  الممارسات ونوعية العمل لموظفيها والمنظمات الرسر

ورية لعملنا ورسم خريطة ألهدافنا ورؤيتنا. يقالرئيسية  PINسياسات طقم من  ي تعتتى ض 
 حول أهم النقاط الدائمة ، والتر

ً
 مفصال

ً
 دم دليال

ويوفر إرشادات واضحة حول معايتر السلوك المطلوبة من قبل جميع الرئيسية  PINسياسات يمثل جوهر  PINمدونة قواعد السلوك ل 

ي 
 . PINموظف 

 المذكورة أدناه يجب أن تقرأ معا. الرئيسية  PINات سياسوجميع   PINمدونة قواعد السلوك 
ي السياسات الفردية ، والقواعد التالية تنطبق عىل  

 
 . الرئيسية PINسياسات و ال مدونة قواعد السلوك  PINما لم ينص عىل خالف ذلك ف

 

 القابلية للتطبيق
، قد يوجد إصدار  People in Need. بالنسبة للكيانات واإلدارات األخرى ل  PIN UKو  PIN CZمن  RDDتنطبق هذه السياسات عىل 

ي قسم الرئيسية  PINسياسات و  PINمدونة قواعد السلوك  . بمعت  آخر، محدد 
لإلغاثة والتنمية بدوام كامل  PINتنطبق عىل جميع موظف 

ي ، وأعضاء مجلس إدارة 
 PINالستشاريير  ، والزوار ، واألشخاص الذين يعملون نيابة عن ، والمتطوعير  ، والمتدربير  ، وا PINوبدوام جزئ 

ا باسم "
ً
ا للجدول أدناه  -"( PIN)يشار إليهم أيض

ً
يكة PIN RDDلموردي  -إىل الحد المناسب وفق ا باسم  1والمنظمات الرسر

ً
)يشار إليها أيض

كاء  ي السياسات المعنية.  ، ("PIN"شر
 
الرئيسية هذه داخل وخارج  PINالسلوك وسياسات تنطبق قواعد  ما لم ينص عىل خالف ذلك ف

 ساعات العمل. 

ي الرئيسية  PINسياسات و  PINمدونة قواعد السلوك 
إىل  -ويجب أن تنعكس  PIN RDDهي جزء ال يتجزأ من العقود مع جميع موظف 

كاء  -الحد المناسب  ي جميع العالقات التعاقدية مع شر
( وأوراق PINالل توقيع عقد مع ). يتم فهم وقبول هذه السياسات من خPINف 

ي 
 . PINالحضور الموزعة خالل تدريبات موظف 

 

 قابل للتطبيق ل
ي  

موظف 
PIN 

PIN  ي
ف 

الممكلة 
 المتحدة

المنظمات 

يكة ل   PINالرسر

 PINالداعمير  ل

 قواعد السلوك 

 PINل 

 نعم نعم نعم
يكة  )ما لم يكن لدى المنظمة الرسر
مدونة قواعد سلوك خاصة بها ، 

عىل جميع المبادئ تحتوي 
 األساسية(

تنطبق المبادئ األساسية عىل 

الداعمير  الذين لديهم اتصال مباشر 

 . PINمع المستفيدين من رقم 

ي  PINسياسة 
 
ف

 السالمة واألمن

 ال ال نعم نعم

ي 
 نعم ، بالقدر المناسب نعم نعم PINسياسة الحماية ف 

ام بالمباديء   )االلتر 
 األساسية المطلوبة(

ام نعم ، بالقدر المناسب  )االلتر 
بالمبادئ األساسية 

 المطلوبة(

ي مكافحة  PINسياسة 
ف 

 الفساد

 نعم نعم نعم
يكة  )ما لم يكن لدى المنظمة الرسر
ي 
سياستها الخاصة بها ، والتر

تحتوي عىل جميع المبادئ 
 األساسية(

 نعم ، بالقدر المناسب
)المبادئ الرئيسية سيتم 
ي العقد(

 تحديدها ف 

ي  PINسياسة 
 ف 

 تضارب المصالح

 نعم نعم نعم
يكة  )ما لم يكن لدى المنظمة الرسر
ي 
سياستها الخاصة بها ، والتر

تحتوي عىل جميع المبادئ 
 األساسية(

 نعم ، بالقدر المناسب
)المبادئ الرئيسية سيتم 
ي العقد(

 تحديدها ف 

 

يكة" هي كيان توفر له  1 ي هذا السياق ، "المنظمة الرسر
 منظمة غتر حكومية وطنية أو دولية.  PINف 

ً
 موارد مالية أو موارد أخرى ، أي عادة
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ي حماية  PINسياسة 
 
ف

 الطفل

 نعم نعم نعم
يكة  )ما لم يكن لدى المنظمة الرسر
ي 
سياستها الخاصة بها ، والتر

تحتوي عىل جميع المبادئ 
 األساسية(

المبادئ الرئيسية المطبقة عىل 

الموردين الذين هم عىل اتصال مباشر 

 . PINمع المستفيدين 

ي المنع من  PINسياسة 
 
ف

 االستغالل الجنسي و
 وسوء المعاملة

 نعم نعم نعم
يكة  )ما لم يكن لدى المنظمة الرسر
ي 
سياستها الخاصة بها ، والتر

تحتوي عىل جميع المبادئ 
 األساسية(

المبادئ الرئيسية المطبقة عىل 

الموردين الذين هم عىل اتصال مباشر 

 . PINمع المستفيدين 

ي االبالغ  PINسياسة 
 
ف

 عن المخالفات
 

ي  نعم نعم
ي الحاالت التر

 
نعم ، ف

ة و / أو  تنطوي مباشر
 PINتؤثر عىل 

 ال

 
 

ي جميع االنتهاكات
ز
ام باإلبالغ والتحقيق ف ز  االلت 

 
ً
ي تشكل انتهاك

ا أي حاالت معروفة أو مشتبه فيها لسوء المعاملة أو االستغالل أو المضايقة أو غتر ذلك من أشكال السلوك غتر المقبول والتر

ا   ً يالرئيسية   PINسياسات و    PINمدونة قواعد السلوك لمباشر ة. يجب أن يتم توجيه االنتباه اليها. يجب دائًما إبالغ إدارة الموارد البرسر

 يمكن استخدام القنوات التالية بشكل متناسب مع شدة الشكوى المحتملة: 

 

 2باإلجراء مقارنا نوع الشكوى / التقرير المدعي 

 

 PINمستفيدي 

 

 اي شأن

 

نامج القطرية ل  إدارة التى

PIN  

 ردود فعل المجتمع وآلية االستجابة

(CFRM) 

 

ي   PINمنتستى
 

 اي شأن
نامج القطرية ل  إدارة التى

PIN 

 

ي 
وئ  يد اإللكتر  شخصيا / عتى التى

ي 
ي  PINمدير بلد  اي شأن PINموظف 

وئ  يد اإللكتر  شخصيا / عتى التى

 

ي 
 PINموظف 

 PINالمخاوف المتعلقة بمدير 

 القطري

  PIN RDDإدارة المقر  

ي 
وئ  يد اإللكتر  شخصيا / عتى التى

 

ي 
 PINموظف 

حاالت محددة ذات طابع شخصي / 

 شي

 

ية  قسم الموارد البرسر
 

ي 
وئ  يد اإللكتر  شخصيا / عتى التى

 
 

ي 
 PINموظف 

 

اإلساءة الجسيمة أو المنهجية 

، النشاط اإلجرامي ، مخاطر 

 السمعة الشديدة ، إلخ. 

نامج القطري  ،  PINإدارة التى

 PIN UKإدارة مقر براغ أو 

 المدير )حسب االقتضاء(

 
 

 لالبالغ عن المخالفات  PINسياسة  

 

ي 
 PINموظف 

 

ة  إذا كانت الطرق مخاوف خطتر

 القياسية األخرى غتر مريحة

 

 PINإدارة مقر 
ي 
وئ  يد اإللكتر الخط الساخن بالتى

report@peopleinneed.cz 

 
ي 
 PINموظف 

 

أو  PINالمخاوف المتعلقة بمديري 

PIN UK 

 

أو مجلس  PINمجلس أمناء 

 PIN UKأمناء 

 
ي شخصيا / 

وئ  يد اإللكتر  عتى التى

 
 

 

ي يتلقاها  2
ة التر ام إجماىلي الناتج المحىلي ، سيتم مشاركة الشكاوى الخطتر

ومجلس  PIN UKمن خالل القنوات المدرجة ، مع مدير  PINمع احتر
 . PIN UKاألمناء عندما تتعلق الشكوى بمشاري    ع أو عمليات تدعمها 

mailto:report@peopleinneed.cz
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 المبادئ األساسية للتحقيق
يجب أن يؤدي رد الفعل عىل الشكوى أو التقرير إىل تحقيق شي وحساس وشامل وفوري. قد يؤدي هذا التحقيق إما إىل تقليل القلق أو إىل 

ي هذه الوثيقة حسب االقتضاء. 
 
 مزيد من اإلجراءات المحددة ف

. يجب أن تتاح لموضوع الشكوى ف ي ح و / أو الرد عىل االدعاءات قبل اتخاذ أي إجراء تأديتى
 رصة لرسر

سيتم حماية صاحب الشكوى وموضوع الشكوى من أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد أو االنتقام أو االنتقام الناتج عن الحادث 

ي التحقيق ، سيتم فرض يقوم بتخويف أو االنتقام من صاحب الشكوى  PINالمزعوم. إذا تم العثور عىل أي موظف 
 
أو شخص يساعد ف

ي ذلك الفصل.  -دعوى تأديبية 
 
 ما يصل إىل بما ف

 سيتم االحتفاظ بجميع المعلومات المتعلقة بالقضية برسية تامة وقد يتم الكشف عنها فقط عىل أساس الحاجة إىل المعرفة. 

 سيعتتى سوء سلوك جسيم. أي ترصيحات أو اتهامات كاذبة أو ضارة متعمدة ضد موظف آخر أو طرف ثالث 

ي 
ي يتم التعبتر عنها إما من قبل موظف 

كاء أو  PINيجب تسجيل جميع المخاوف المتعلقة بانتهاكات معايتر السلوك هذه والتر أو الرسر

 المستفيدين وتقديمها بشكل آمن. 

ي أنه باإلضافة إىل اإلجر 
ي إبالغ الشخص المعت 

ي حالة االدعاء بارتكاب جريمة جنائية ، ينبغ 
 
اءات التأديبية ، يمكن إبالغ القضية إىل السلطات ف

 القانونية المختصة إلجراء مزيد من التحقيقات. 
 

 لالنتهاكات PINاستجابة 
ي حاالت االنتهاكات الجسيمة لل

 
سيتخذ رقم التعريف الشخصي إجراءات فورية الرئيسية PINسياسات و   PINمدونة قواعد السلوك لف

رين. هذا قد يشمل: ومالئمة وسيدعم احتياجات ال  مترص 

 

ي 
ي   PINموظف 

 إجراءات تأديبية تصل إىل الفصل بدوام كامل أو بدوام جزئ 

PIN    العمل حتر نهاية العقد للمتطوعير  والمتدربير 

ي 
 إنهاء العقد  PINاالستشاريير  ف 

 حتر تعليق الدعم للزيارة PINزوار 

كاء   إنهاء العقد PINشر

 

يكة ل   PINمنظمة شر
اكةالعمل   حتر سحب التمويل أو الدعم و / أو إنهاء اتفاقية الرسر

 

ا لطبيعة وظروف القضية ، قد ينطوي 
ً
ي  PINوفق

و / أو المنتسبير  و / أو  PINعىل السلطات المختصة لضمان حماية موظف 
 المستفيدين. 

 

 الرصد والمراجعة
ة بمراجعة تنفيذ هذه السياسة عىل أساس سنوي للحفاظ عىل انعك PINيقوم  اسها المستمر للممارسات الجيدة ، والتعلم من البيئة المتغتر

 والمتطورة. 



 

 

 4 الرئيسية PINسياسات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدونة قواعد السلوك
 
 

 
احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر

ف 
.compliance@peopleinneed.cz 

mailto:compliance@peopleinneed.cz
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  PINمدونة قواعد السلوك ل
 

 

 القابلية للتطبيق
ي  PINترسي مدونة 

ي والمتطوعير  والمتدربير  واالستشاريير   PINلقواعد السلوك بالكامل عىل جميع موظف 
بدوام كامل وبدوام جزئ 

ي  - PINواألشخاص الذين يعملون نيابة عن 
ا باسم "موظف 

ً
 ".  PINيشار إليها أيض

يكة  PINعد سلوك تنطبق مدونة قوا ا عىل المنظمات الرسر
ً
ما لم يكن لديها قواعد سلوك خاصة بها تحتوي عىل جميع المبادئ  PINأيض

ا عىل موردي PINاألساسية لمدونة قواعد سلوك 
ً
 . PINعىل اتصال مباشر مع مستفيدي  PIN. تنطبق المبادئ األساسية أيض

 
 

 المقدمة
People In Need (PIN)  ي جميع أنحاء العالم. هي منظمة غتر حكو

 
م بأفضل  PINمية وغتر ربحية تقدم مساعدات اإلغاثة والتنمية ف ملتر 

ي 
م جميع موظف  ي هذا السياق ، يلتر 

 
يكة لها. ف ي تسيتر  PINالممارسات ونوعية العمل لموظفيها والمنظمات الرسر

 
بالحفاظ عىل أعىل المعايتر ف

األساسي بالكرامة اإلنسانية لجميع  PINة أو إساءة استخدامها يتعارض مع إيمان أعمالهم اليومية. أي شكل من أشكال استغالل السلط

 . PINالناس ، ومع القيم األساسية ل  

ي  PINالهدف من مدونة 
ي يطلبها جميع موظف 

. أي سلوك غتر مقبول PINللسلوك هو تقديم إرشادات واضحة حول معايتر السلوك التر

اف بأن القوانير  والثقافات تختلف ينتهك هذا القانون قد يؤدي إىل اتخا ي ذلك الفصل. عىل الرغم من االعتر
ذ إجراءات تأديبية ، بما ف 

ا من بلد إىل آخر ، إال أن المدونة تستند إىل المعايتر القانونية الدولية والمبادئ العالمية لمدونات السلوك وحقوق ا ً ا كبتر
ً
إلنسان اختالف

 . 1األساسية

ي يجب قراءتها مع مدونة 
: سياسة  PINالوثائق التكميلية التر ي السالمة واألمن  PINلقواعد السلوك هي

 ف 

ي الحماية ،   PINسياسة  
ف 

ي مكافحة الفساد  PINسياسة 
 ف 

ي 
 PINسياسة تضارب المصالح ف 

 وسياسة حماية الطفل

من سياسة االستغالل واالعتداء الجنسيير  ، وسياسة  االبالغ  PINسياسة 

 عن المخالفات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ، واتفاقية األمم المتحدة للقضاء عىل 1
 جميع الحقوق المنصوص عليها ف 

 أشكال التميتر  ضد المرأة. 
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 قواعد السلوك
ي 
 تجنب أي سلوك غتر مقبول واالمتثال للمعايتر التالية:  PINيجب عىل موظف 

 

ي بما يتماشى مع معتقدات 
 والسياسات والقيم والمهمة والرؤية PINأعىل مستوى من السلوك الشخصي والمهنز

ي 
ام  PINالتأكد من أن سلوكهم أثناء العمل وخارجه يدعم سمعة  PINيجب عىل جميع موظف  اإليجابية. يجب معاملة جميع الناس باحتر

ي 
ي عىل أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الوضع االجتماعي أو اللون أو األصل القومي أو اإلثت   أو وكرامة. أي شكل من أشكال السلوك التميتر 

 سية أو غتر ذلك غتر مقبول. العمر أو اإلعاقة أو الميول الجن

ي ذلك اإلساءة الجسدية والجنسية  PINيجب تعزيز رفاهية األطفال عتى برامج 
 
ر لألطفال ، بما ف ي ض 

 
وأي سلوك يحتمل أن يتسبب ف

 والعاطفية واإلهمال. 

ي 
.  PINيتعير  عىل موظف 

ً
 مراعاة القوانير  المحلية واألعراف الثقافية وأن يترصفوا بطريقة حساسة ثقافيا

وي    ج لقيم الفرد الدينية بطريقة يمكن أن تؤثر PINنظًرا ألن ) ي التر
 
ي األنشطة السياسية أو ف

 
( محايد وغتر اعتيادي ، فإنه ُيحظر المشاركة ف

 . PINسلًبا عىل أهداف عمل المنظمة أو ترص  بمفهوم حيادية 

ي 
دائًما استخدام اللغة المناسبة والظهور واللباس بطريقة تتوافق مع وضعهم وموقفهم المعىط ، مما يؤدي إىل تكوين  PINيجب عىل موظف 

ي  م وإيجائى
 . PINتصور محتر

ي ذلك سيارات 
 
ي مكان العمل )بما ف

 
ا امتالك أو توزي    ع أو استهالك المواد غتر القانونية ف

ً
أو عند العمل.  أي نوع من العمل ( PINُيمنع منًعا بات

 تحت تأثتر الكحول والمخدرات أو أي مادة غتر قانونية غتر مقبول. 

 

ي أنشطة غتر قانونية أو قد تعرض عمل 
ز
 للخطر PINعدم المشاركة ف

 المشاركة أو دعم أي أنشطة غتر قانونية أو إجرامية أمر غتر مقبول. 

 استغاللهم بأي طريقة أو أي أنشطة تنتهك حقوق اإلنسان األساسية.  يحظر إساءة معاملة األطفال أو البالغير  أو 

 للخطر.  PINيجب تجنب أي سلوك أو إجراء غتر الئق قد يعرض سمعة 
 
 

ي المصالح مع عمل 
ز
 أو سمعته PINال يوجد فساد أو تضارب ف

ي 
 . سياسة مكافحة الفساد  PINال يوجد سلوك فاسد أو احتياىلي مقبول. مزيد من التفاصيل ف 

ي 
ي لتحقيق رب  ح أو منفعة شخصية ويتعير  عليهم تجنب أي موقف تتعارض فيه المصالح  PINال يجوز لموظف 

استخدام منصبه الوظيف 

ي سياسة . وترد المبادئ األساسية واإلجراءات ذات الصلة لمنع مثل هذه الحاالت بشكل منفصل PINالشخصية مع مصالح 
لتضارب  PINف 

 . المصالح

 

  أو اعتداء ال استغالل جنسي 

 PINوالمستفيد إىل ديناميات القوة غتر المتكافئة بطبيعتها وقد تقوض مصداقية  PINمن المرجح أن تستند العالقة الجنسية بير  موظف 

 األمر غتر مقبول.  PINوعمله. عىل هذا النحو ، يعتتى 

ي ( محظورة بغض النظر عن سن ال18العالقة الجنسية مع األطفال )األشخاص دون سن 
رشد أو سن الرضا محليا. االعتقاد الخاط  ف 

 عمر الطفل ليس دفاًعا. 
 تبادل األموال أو السلع أو الخدمات لصالح الجنس أمر غتر مقبول. 

 
 

ز أو تخويف أو سوء معاملة  ال تنمر أو مضايقة أو تميتر

ام ، PINيجب أن تكون إجراءات  ي أي  PINويجب أال يشارك موظفو  نزي  هة وصادقة. يجب معاملة جميع األشخاص بكرامة واحتر
ا ف 
ً
أبد

 .  أو استغالىلي
 سلوك مهير 

ا عن النفس  -أي شكل من أشكال العنف الجسدي   غتر مقبول وسيؤدي إىل الفصل الفوري.  -ما لم يكن دفاعً
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ي تجاه اآلخرين غتر مقبول. استخدام لغة غتر الئقة أو عنيفة أو  ي شكل شفهي أو كتائى
 
 مسيئة ف

 
 

 أو الموارد أو المعلومات PINالمسؤولية تجاه األصول 

ي 
والموارد المالية والموارد األخرى بطريقة مسؤولة وخاضعة للمساءلة ، باتباع جميع سياسات  PINاستخدام أصول  PINيتوقع من موظف 

 ذات الصلة.  PINوإجراءات 

ي ذلك أي شكل من أشكال المضايقة أو التخويف أو األنشطة المهينة أو  PINيجب أال تستخدم معدات 
 
ي ، بما ف

ألي نشاط غتر قانوئ 

 التعليقات. 

ر متعمد أو من خالل اإلهمال الجسيم ألي من  ي ض 
 
وع يتم تكليفها بطريقة مناسبة. إن التسبب ف يجب استخدام أي سلع وخدمات للمرسر

ة بعمل  PINممتلكات   أمر غتر مقبول.  PINأو أي ممتلكات مرتبطة مباشر

 خارج المنظمة PINيجب عدم مشاركة أي معلومات خاصة أو شية تتعلق بعمل 
ي شكل مكتوب ، من خالل وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية أو غتر ذلك ، ما لم يكن مطلوبا قانونيا للقيام بذلك. 

 
 لفظيا ، ف

 
 

ي تديرها المسؤولية تجاه صحة
 الفرد وسالمته وأمنه وتلك الن 

ي 
 . سياسة السالمة واألمن االمتثال إلرشادات األمان المحلية والعمل بشكل متسق حسب  PINيطلب من موظف 

ي تهدد صحة وسالمة وأمن أنفسهم وأعضاء فريقهم وأولئك الذين  PINيجب أن يترصف موظفو 
ورية التر بطرق تتجنب المخاطر غتر الرص 

يكة والمستفيدين من يديرونهم  . PIN. يجب ممارسة نفس الموقف تجاه المنظمات الرسر

 
 

ام باإلبالغ عن جميع انتهاكات مدونة  ز  لقواعد السلوك PINااللت 

 يجب توجيه انتباه المدير األعىل ذي الصلة إىل الحوادث أو المخاوف أو الشكوك المتعلقة بأي خروقات لهذه المدونة. 

 أو ضارة فيما يتعلق بالمدونة مقبولة.  ال توجد اتهامات خاطئة
 .PINيجب التعامل مع جميع المعلومات المتعلقة بانتهاكات قواعد السلوك بأقص درجات التقدير بما يتماسر مع 

 
 

 أشكال السلوك غتر المقبول ، المصطلحات -الملحق األول 

ورية للطريقة المتسقة لفهم وتصنيف واإلبال  غ واالستجابة لالنتهاكات الفردية لمدونة قواعد السلوك تعد التعريفات الواضحة ض 

ي 
ي الشخصية. جميع أشكال السلوك المذكورة أدناه تستخدم ف 

ي مدونة  PINسياسة الحماية ف 
ا غتر  PINوف 

ً
لقواعد السلوك باعتبارها "سلوك

 مقبول". 
 

 اإلساءة
ء أو لشخص ما يسبب األذى أو الرص   ي

ر أو الجريمة أو الضيق. هناك عدة أشكال من اإليذاء )مثل اإلساءة هي سوء استخدام أو عالج لسر

رتكب جميعها أو كلها نتيجة النية المتعمدة أو اإل
ُ
ي قد ت

( ، والتر ي
ي واإليذاء الجنسي واإليذاء العاطف 

همال أو اإليذاء الجسدي واإليذاء اللفىط 

 الجهل. 
 

 التسلط
ي أو 

ي مكان العمل هي سلوك غتر مناسب متكرر )لفىط 
جسدي أو غتر ذلك( ، يقوم به شخص أو أكتر ضد شخص آخر ، والذي  التسلط ف 

ي العمل. 
ي الكرامة ف 

ا لحق الفرد ف 
ً
 يمكن اعتباره عىل نحو معقول تقويض

ا متقطًعا بمثابة تنمر. ممارسة اإلدارة / حقوق
ً
ي العمل ، ولكن ال يعتتى حادث

 قد تكون حادثة منعزلة لمثل هذا السلوك إهانة للكرامة ف 
وعة أو مسؤوليات ليست تسلط. الموظ  ف المرسر

 نموذج من السلوكيات التالية أمثلة عىل أنواع التسلط: 
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 اإلساءة اللفظية أو المكتوبة أو اإلهانات

 من الزمالء 
ً
السلوك  -أن تعامل معاملة أقل تفضيال

 التجسس أو المطاردةالمضايق أو 

 التخويف

 الرصد المفرط للعمل الذليل

 حجب المعلومات المتعلقة بالعمل

ي للشخص واألهداف
 تغيتر أو التالعب بشكل غتر معقول بالمحتوى الوظيف 

 إلقاء اللوم عىل األشياء الخارجة عن سيطرة الشخص

 و السخريةالتالعب بسمعة الضحية عن طريق الشائعات أو القيل والقال أ

منع الضحية من التحدث عن طريق توجيه انتقادات أو بذاءات صاخبة بصوت عاٍل باستمرار إىل تقويض أو 

ة  سخرية أو نقد يركز عىل استبعاد أو شخصية ممتر 

ي ذلك الغضب غتر المعقول أو الرصاخ االعتداء أو التهديد باإلساءة
 
ي تجاه اآلخرين ، بما ف

 السلوك العدوائ 

معالجة طبيعة العمل باستمرار أو قدرة الضحية عىل أداء العمل ، عىل سبيل المثال عن طريق التحميل الزائد أو تحديد األهداف مع 

 مواعيد نهائية مستحيلة أو حجب معلومات العمل عن عمد أو تحديد مهام ال معت  لها أو غتر قابلة للتحقيق

 فعل إيجابية حيثما أمكن ذلك أو عن طريق توفتر حلول محتملةنقد متكرر للعمل دون موازنة ذلك مع ردود 

 انتقاد قدرات الفرد أو شخصيته أمام اآلخرين
 

 اإلساءة للطفل
ا باسم سوء معاملة األطفال ، عىل أنها جميع أشكال سوء المعاملة ا

ً
ي يشار إليها أحيان

ف إساءة معاملة األطفال وإهمالهم ، والتر عرَّ
ُ
لجسدية ت

ر فعىلي أو محتمل عىل صحة الطفل أو البقاء و / أو 
ه مما يؤدي إىل ض  العاطفية أو االعتداء الجنسي أو اإلهمال أو االستغالل التجاري أو غتر

ي سياق عالقة المسؤولية أو الثقة أو السلطة. 
 عىل قيد الحياة أو التنمية أو الكرامة ف 

 مسة أنواع فرعية: ضمن التعريف الواسع لسوء معاملة األطفال ، يتم تميتر  خ

ب أو الركل أو الهز. االعتداء الجسدي   هي إصابة جسدية فعلية أو محتملة للطفل ، مثل الرص 

ر الناجم عن سوء المعاملة العاطفية المستمرة أو الشديدة أو الرفض ، مثل العقوبات المهينة والتهديد سوء المعاملة العاطفية  هو الرص 

. والبلطجة أو عدم تقديم الرعاية  ي
 والمودة ، مما يؤدي إىل آثار سلبية عىل سلوك الطفل أو الشاب ونموه العاطف 

 يحدث عندما ال يتم تلبية االحتياجات األساسية مثل الغذاء والدفء والرعاية الطبية ، مما أدى إىلاالهمال 

ي صحة الطفل أو نموه. 
 ضعف خطتر ف 

ي أي نوع من النشاط الجنسي يحدث إذا تالعنف الجنسي                            
 ال يمكن للطفل أن يوافق عىل أي . م ضغط الطفل أو الشاب أو إرغامه عىل المشاركة ف 

 . شكل من أشكال النشاط الجنسي                             

           حية أو مشاهدة الصور اإلباحية لألطفال. قد يشمل ويشمل االعتداء الجنسي سفاح القرئى واالغتصاب واإلعجاب ، أو عرض المواد اإلبا                        

هم من أفراد األشة أو أشخاص خارج العائلة.   اإليذاء الجنسي األشقاء أو غتر

ه  ها من األنشطة لصالح اآلخرين.  ويشمل ذلك ، عىل سبيل استغالل تجاري أو غتر ي العمل أو غتر
طفل يشتر إىل استخدام الطفل ف 

 الحرص ، عمالة األطفال )الحد األدئ  للسن المقبولالمثال ال 

 . 
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عاًما ، بينما يكون العمل الذي قد يعرض الصحة أو األمان أو األخالق للخطر )ما يسم ب  "أسوأ أشكال عمل األطفال"  15للعمل هو 

.  -األطفال. هذه األنشطة ضارة بصحة الطفل الجسدية أو العقلية أو تعليمه أو نموه المعنوي أو االجتماعي ( والدعارة 18 ي
 العاطف 

 

 تضارب المصالح
ي أو اسم  PINتعارض المصالح هو موقف يستخدم فيه موظفو 

أو شعارهم أو سمعتهم لتحقيق الرب  ح أو المنفعة  PINموقفهم الوظيف 

ي الحاالت التالية: 
 
 الشخصية. قد يحدث هذا ف

ويد  PINيقوم موظفو   بالسلع أو الخدمات ، ما لم يخضعوا لعملية اختيار عادلة وشفافة تماًما.  PINأو أفراد أشهم أو أصدقاؤهم بتر 

اف المباشر عىل PINسيقوم موظفو   أفراد أشهم ، متجاوزين عملية منتظمة وشفافة.  بالتعاقد أو اإلشر

ي  PINسيكون المستفيدون من 
 ، متجاوزين عملية اختيار المستفيدين بانتظام.  PINهم أفراد األشة أو األصدقاء لموظف 

 PINأخذ القروض من مستفيدي 

ي 
 
ي تضارب المصالح PINسياسة مزيد من التفاصيل ف

 
 . ف

 

 الفساد
ي هدايا مالية أو الفساد هو إساءة 

ة الخاصة ألي شخص. ويشمل ذلك تقديم أو تقديم أو طلب أو تلفر استخدام السلطة الموكلة من أجل المتر 

ي 
 
ي أو يخرق الثقة ف

ء غتر أمير  أو غتر قانوئ  ي
مادية أو قروض أو مكافآت أو أحكام أو أي مزايا أخرى من / إىل شخص ثالث كحافز لتحقيق سر

 . يشتر هذا بشكل خاص إىل: إطار العالقات التعاقدية

 أو البضائع أو الخدمات PINالرشوة وقبول الرشاوى والهدايا المفرطة أو الحسنات مقابل دعم 

ي ذلك أجزاء العائد من المدفوعات التعاقدية )"عموالت"(
 منح واستالم المزايا ، بما ف 

 مصاريف تسهيالت

( اتفاقيات تقلل من المنافسةاالحتيال واالختالس )استخدام األموال الموكلة   لالستخدام الشخصي

از وغسل األموال  االبتر 

ي 
 . سياسة مكافحة الفساد  PINمزيد من التفاصيل ف 

 

ز   التميتر
التميتر  هو معاملة غتر متكافئة لألفراد أو الجماعات عىل أساس الخصائص الشخصية مثل اإلعاقة والمظهر وخصائص المجموعة ، مثل 

مجة. العرق أو الدين ، و  ما إىل ذلك. قد تشمل أشكال التميتر  الشائعة ، عىل سبيل المثال ال الحرص ، اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل أو التى

ي أو الجن
سية أو اللغة بناًء عىل الوضع العائىلي أو العرق أو مجموعة األقليات أو الجنس أو الدين أو قلة الدين أو اللون أو األصل القومي أو اإلثت 

لحالة الزواجية أو الوالدة أو الميل الجنسي أو السن أو اإلعاقة أو اإلدانة السياسية أو الخلفية االجتماعية االقتصادية أو الطبقة أو ا

ها من األمراض والمظهر الجسدي أو نمط الحياة.  ية واإليدز أو غتر وس نقص المناعة البرسر  االجتماعية. ، حالة فتر

 لمثال ال الحرص: من أمثلة التميتر  ، عىل سبيل ا

ي المناسب مما يؤدي إىل تدخالت تفيد الرجال أكتر من النساء ، أو العكس
امج ال تستند إىل تقييم االحتياجات أو التحليل الظرف   التى

 تفضيالت التوظيف عىل أساس الدين أو المجموعة العرقية عىل أفراد الطوائف أو المجموعات األخرى

ية واإليدز ، ال يتم وصم األشخاص أو رفضهم  وس نقص المناعة البرسر للخدمة عىل أساس حالة اإلصابة بفتر

 تقديم الخدمة إال لجماعات عرقية أو دينية أو سياسية معينة
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 االستغالل
ي "االستغالل" استخدام موقع السلطة أو التأثتر أو 

السيطرة عىل الموارد أو الضغط عىل شخص أو إجباره أو إكراهه أو التالعب به عىل يعت 

وع ، والتهديد بتقديم ادعاءات كاذب ء ضد إرادته / اهتماماته  ورفاهيته. ويشمل ذلك التهديد باالمتناع عن تقديم المساعدة للمرسر ي
ة فعل سر

ي األماكن العامة ، أو أي تداعيات سلبية أخرى 
 
ي مكان العمل أو المجتمع. بشأن شخص ف

 
 ف

 تشمل أمثلة االستغالل ، عىل سبيل المثال ال الحرص: 

ي 
 
نامج مقابل الحصول عىل إعانات ضيحة أو ضمنية أو مطلوبة )بما ف ي التى

 
هم من المشاركير  ف تقديم مزايا خاصة للمستفيدين أو غتر

 ذلك اإلهانات الجنسية( أو المزايا ، سواء للموظف أو لطرف ثالث

ي الحصول عىل مساعدة ودعم 
 
ي تقديم الطلبات سوف تؤثر عىل حق الشخص ف

 
تهديدات أو تداعيات أن رفض الفرد أو عدم رغبته ف

وط وأحكام العمل وع ، أو شر  المرسر

ة وطويلة أو العمل القرسي ي ساعات طويلة وخطتر
 
 تورط األطفال ف

اء ونقل األطفال أو النساء أو الرجال عن طريق اإلك هابيع وشر  راه أو الخداع لتحقيق مكاسب اقتصادية أو غتر
 

وير ز  الت 
ي قد تتضمن أو ال تتضمن  PINاالحتيال عبارة عن شقة أو سوء استخدام ألموال 

ها من الموارد من قبل موظف أو طرف ثالث ، والتر أو غتر

ي المستندات أو السجالت المالية إلخفاء الرسقة أو سوء االستخدام. المم
 
ا أخطاء ف

ً
ارسات االحتيالية والفساد غتر المقبولة موصوفة أيض

ي 
 
: سياسة مكافحة الفساد  PINبالتفصيل ف  . تشمل أمثلة االحتيال ، عىل سبيل المثال ال الحرص ، ما يىلي

أخرى تزوير  PINشقة األموال أو أي ممتلكات 

التكاليف أو النفقات تزوير أو تغيتر المستندات 

 إتالف السجالت أو إزالتها

 PINاالستخدام الشخصي غتر المناسب ألصول أو أموال 

ي تعامالتهم مع 
ي مقابل تفضيل األطراف الثالثة ف 

ها من الفوائد من أطراف ثالثة ف   PINالبحث عن أو قبول النقد أو الهدايا أو غتر

از   االبتر 
 دفع األسعار الزائدة أو الرسوم إىل أطراف ثالثة بهدف تحقيق مكاسب شخصية

 

 المضايقة
المضايقة هي سلوك غتر مرغوب فيه يتعلق بخصائص شخصية مثل العرق أو االنتماء إىل مجموعة أقلية أو الجنس أو الدين أو قلة الدين أو 

ي أو اللغة أو الحالة الزواجية أو الوضع العائىلي أو الميل الجنسي أو السن أو اإلعاقة أو القناعة ا
لسياسية أو اللون أو األصل القومي أو اإلثت 

ها من األمراض ، والمظهر الجسدي أو  ية أو اإليدز أو غتر وس نقص المناعة البرسر نمط الخلفية االجتماعية االقتصادية أو الطائفة أو حالة فتر

 الحياة الذي يكون له غرض أو تأثتر النتهاك كرامة الشخص وخلق بيئة مخيفة أو معادية أو مهينة أو مهينة ل شخص. قد يتكون هذا 

 السلوك غتر المرغوب فيه من أفعال أو طلبات أو كلمات منطوقة أو إيماءات أو إنتاج أو عرض أو تداول النصوص أو الصور أو مواد أخرى. 

 ألي شخص ألنه أو هي قد رفض أو قدم نوع السلوك الموصوف أعاله. 
ً
ا المعاملة األقل تفضيًل

ً
 يشمل التحرش أيض

 متعددة وقد يمكن ألي شخص أن يكون ضحية للمضاي
ً
 متكررة. قد يستغرق األمر أشكاًل

ً
 أو أفعاًل

ً
ا معزوًل

ً
قة. قد يكون التحرش حادث

ي أو الرسائل النصية أو الصور الفوتوغرافية أو 
وئ  يد اإللكتر ي ذلك التى

يتضمن مستندات مكتوبة أو استخدام تكنولوجيا المعلومات بما ف 

 الصور. 

ي قد تشكل العديد من أشكال السلوك مضايق
ي ذلك: التحرش اللفىط 

 -ة ، بما ف 

ي 
 النكات والتعليقات والسخرية أو األغائ 

ي أو  -المضايقات الخطية 
وئ  يد اإللكتر ي ذلك الرسائل النصية أو رسائل التى

بما ف 

 -الجري أو الدفع أو أي شكل من أشكال االعتداء  -اإلشعارات المضايقة الجسدية 

هيبية  و المواقف أو التهديد تشكل عروض مرئية مثل اإليماءات أ -المضايقات التر

 الملصقات أو الشعارات أو الشارات
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 العزلة أو االستبعاد من األنشطة االجتماعية

مطالبة باللباس بطريقة غتر مالئمة لخلفية الشخص  عىل سبيل المثال ، -الضغط من أجل الترصف بطريقة يعتقد الفرد أنها غتر الئقة 
 العرقية أو الدينية

 

 االتجار باألشخاص
ي ذلك عدم توفتر النقل العائد( أو نقل أو إيواء أو استقبال األشخاص ، عن 

 
ي تجنيد األشخاص أو نقلهم )بما ف

"االتجار باألشخاص" يعت 

طف أو خداع أو خداع أو إساءة استخدام السلطة أو طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غتر ذ
ُ
لك من أشكال اإلكراه ، إذا اخت

ي مدفوعات أو مزايا لتحقيق موافقة الشخص الذي يسيطر عىل شخص آخر ، لغرض االستغالل. 
 موقف الضعف أو إعطاء أو تلفر

 

 التخويف
ا بالخوف من ا

ً
 عن طيب خاطر ، ممتلئ

ً
هيب عىل إثارة الخوف أو الشعور التخويف هو فعل جعل شخًصا خجوًل لخضوع. ينطوي التر

بالنقص لدى شخص آخر عن طريق التهديد أو إثارة الخوف من العواقب ضده أو عىل أشته أو أصدقائه. أفعال التخويف يمكن أن تكون 

 لفظية أو غتر لفظية أو جسدية. 
 

 العبودية الحديثة
ي يكون 

ي السيطرة عىل أجسادهم ، وحريتهم  -فيها شخص ما قد سلب حرية شخص آخر تشتر العبودية الحديثة إىل المواقف التر
 
حريتهم ف

ي اختيار رفض عمل معير  أو التوقف عن العمل 
 
اع الحرية من التهديدات والعنف واإلكراه وإساءة استخدام  -ف حتر يمكن استغاللهم. يتم انتر 

 السلطة والخداع. 
 

 العنف الجنسي 
 
ً
ي ظل ظروف غتر متكافئة. ويشمل ذلك االعتداء االعتداء الجنسي يمثل تهديد

ا أو اقتحاًما فعلًيا لطبيعة جنسية ، سواء بالقوة أو باإلكراه أو ف 

جتى عىل الموافقة عليها. 
ُ
ي لم يوافق عليها الشخص أو لم يستطع الموافقة عليها أو أ

 الجنسي أو األفعال الجنسية التر
 

 االستغالل الجنسي 
إساءة استخدام فعلية أو محاولة لموقف من الضعف أو القوة التفاضلية أو الثقة للضغط عىل أو مطالبة اآلخرين االستغالل الجنسي هو أي 

ي ذلك ، عىل سبيل المثال ال الحرص ، االستفادة من األرباح النقدية أو االجتماعية أو السياسية من االستغ
الل بتقديم خدمات جنسية ، بما ف 

 الجنسي لشخص آخر . 
 

 الجنسي التحرش 
ي غتر المرغوب فيه ذي الطبيعة الجنسية. حادثة واحدة قد 

ي أو البدئ 
ي وغتر اللفىط 

التحرش الجنسي هو أي شكل من أشكال السلوك اللفىط 

ي ذلك: 
ا جنسًيا ، بما ف 

ً
ا جنسًيا. يمكن أن تشكل العديد من أشكال السلوك تحرش

ً
 تشكل تحرش

ي ذلك 
بيتالسلوك الجسدي ذو الطابع الجنسي ، بما ف  وري ، والتر  االتصال غتر المرغوب فيه مثل اللمس غتر الرص 

 أو القرص أو تفريش جسم شخص آخر ، واالعتداء واالتصال الجنسي القرسي. 

حات أو الضغط من أجل النشاط  . قد يشمل ذلك التقدم الجنسي غتر المرغوب فيه أو المقتر ي ذو الطابع الجنسي
السلوك اللفىط 

احات ا احات غتر مرغوب فيها أو مسيئة أو الجنسي أو االقتر
لمستمرة للنشاط االجتماعي خارج مكان العمل بعد أن أوضح أن هذه االقتر

 تعليقات موحية أو تلميحات أو تعليقات بذيئة. 

. قد يشمل ذلك عرض صور أو أشياء أو مواد أو مقاالت مكتوبة أو إباحية أو موحية  ي ذو الطابع الجنسي
جنسًيا أو السلوك غتر اللفىط 

ا اإليماءات أو الصفتر أو القيام
ً
ي أو الرسائل النصية. قد تشمل أيض

وئ  يد اإللكتر  منشورات عىل وسائل التواصل االجتماعي أو رسائل التى

 بحركات موحية جنسًيا. 

ء معاملته جسدًيا بسب ا يشوه أو يسخر أو يزعج الموظف أو يسي
ً
ب جنسه ، مثل السلوك القائم عىل الجنس. قد يشمل ذلك سلوك

 إساءة المعاملة المهينة أو اإلهانات المرتبطة بالجنس. 
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ام بالتمسك بمعايتر السلوك  PINلقد قرأت بعناية وفهمت قواعد سلوك   
ام بمتطلباتها ، وااللتر والسياسات الرئيسية وأوافق عىل االلتر 

 المطلوبة. 

 
لقواعد السلوك والسياسات الرئيسية قد يؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إىل  PINأدرك أن عدم االمتثال ألية مبادئ من مدونة 

 ىل إجراءات مدنية أو جنائية ضدي. وتشمل الفصل ، وعند االقتضاء ، قد يؤدي إ
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ي الحماية  PINسياسة 
 
 ف

 
 
 

احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر
ف 

compliance@peopleinneed.cz. 

mailto:compliance@peopleinneed.cz
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ي الحماية   PINسياسة 
ز
 ف

 

 المقدمة
ي حاالت الفقر واألزمات اإلنسانية و / أو الرصاع ، فإن األشخاص المتأثرين باألزمات ، وخاصة األطفال ، يمكن أن PINيدرك )

 
( أنه خاصة ف

ي نفس الوقت، 
 
ي غاية PINتعتتى سالمة ورفاهية األطفال والبالغير  المعرضير  للخطر الذين عىل اتصال مع  )يكونوا ضعفاء للغاية. ف

 
( ف

ي برامجنا وأنشطتنا من أي شكل من أشكال سوء لذلك نق األهمية. 
 
ي حماية جميع الفئات الضعيفة المنخرطة ف

 
ر بواجبنا األساسي المتمثل ف

 المعاملة واالستغالل. 

 
ام  ز  هذه السياسة لها األهداف التالية: بحماية األطفال والضعفاء ،  PINبتحديد الت 

ي )كال األطفال والكبار( لحماية المستفيدين 
 
 من جميع أشكال سوء المعاملة PINبرامج تشارك ف

 واالستغالل. 

 من جميع أشكال سوء المعاملة واالستغالل وأي ادعاءات كاذبة أو ضارة بسوء السلوك.  PINلحماية الموظفير  

كائها ، من خالل تقديم سياسة حماية سليمة تساعد عىل فهم حقوق التنظيمية وسمعتها PINلحماية سالمة  وكذلك سياسة شر

 مسؤوليات األطراف المعنيةو 
 

ي تعهد بها 
امات التر بلغ الموظفير  واألفراد المرتبطير  بها PINتحدد السياسة االلتر 

ُ
 من مسؤولياتهم فيما يتعلق بالحماية.  1، وت

ي 
ي  PINوضع معايتر السلوك المتوقعة لموظف 

مدونة قواعد السلوك ، وهو جزء ال يتجزأ من هذه السياسة. ال  PINمدونة قواعد السلوك ف 

PIN   ي
ي أن يساعد PINهي أداة رئيسية لمنع جميع أشكال السلوك غتر المقبول من قبل موظف 

ي تعزيز  PIN. ينبغ 
يكة ف  ا المنظمات الرسر

ً
أيض

ها من األدوات القائمة أو إذا لزم األمر لتطوير سياسات جديدة.   سياساتها أو أكوادها أو غتر

 
 

 المصطلحات
ي الحماية 

ر أو سوء معاملة أو إهماليعت  ي قطاعنا ، 2حماية صحة الناس ورفاههم وحقوقهم اإلنسانية ، وتمكينهم من العيش دون أي ض 
. ف 

ي حماية األشخاص ، بمن فيهم األطفال والكبار المعرضون للخطر ، من األذى الذي ينشأ عن االتصال بموظفينا أو 
نفهم أن ذلك يعت 

 برامجنا. 

 
، لذلك يرجى الرجوع إىل مدونة قواعد قواعد السلوك والسياسات الرئيسية األخرىو ' PINيتجزأ من حزمة سياسات هذه السياسة جزء ال 

 لجميع المصطلحات ذات الصلة.   PINالسلوك 

 
 

 القابلية للتطبيق
ي 
ي قسم   PINسياسة الحماية ف 

ي ، وأعض PINينطبق عىل جميع موظف 
،  PINاء مجلس إدارة لإلغاثة والتنمية بدوام كامل وبدوام جزئ 

ا باسم " PINوالمتطوعير  ، والمتدربير  ، واالستشاريير  ، والزوار ، واألشخاص الذين يعملون نيابة عن 
ً
إىل الحد  -"( PIN)يشار إليهم أيض

يكة PIN RDDلموردي  -المناسب  كاء  3والمنظمات الرسر ا باسم "شر
ً
لمزيد من  مدونة قواعد السلوك PINانظر  ("PIN، )يشار إليها أيض

 التفاصيل. 
 
 

 

 راجع "التطبيق" للتعرف عىل الموظفير  المرتبطير   1
2 NHS " 2011"ما هي الحماية؟ قراءة سهلة 
يكة" هي كيان توفر له  3 ي هذا السياق ، "المنظمة الرسر
 منظمة غتر حكومية وطنية أو دولية.  PINف 

ً
 موارد مالية أو موارد أخرى ، أي عادة
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 بيان السياسة
ي التحرر من سوء المعاملة واالستغالل. يعتقد 

 
أن كل شخص يتالمس برصف النظر عن العمر أو الهوية الجنسية أو  PINللناس نفس الحق ف

ي الحماية من جميع أشكال األذى أو سوء المعاملة أو اإلهمال واالستغالل. لذلك ، 
 
ي له الحق ف

ر
اإلعاقة أو الميل الجنسي أو األصل العرف

ي أي شكل من أشكال السلوك المهير  أو المه PINيجب أال يشارك موظفو 
 
كاؤه ف ه من أشكال السلوك وشر ء أو االستغالىلي أو غتر ير  أو المسي

 غتر المقبول تحت أي ظرف من الظروف. 

 

امات  ز   PINالت 

ام تجاه المستفيدين  ز  PINااللت 

م  ي برامجنا ، يلتر 
 
جميع الخطوات المعقولة لحمايتهم من أي مضايقة أو سوء استغالل أو  PINبحماية المستفيدين. سوف يتخذ  PINف

كاؤه.  PINحتمل أن يرتكبه موظفو استغالل يُ  ي  أو شر
ام الحقوق والكرامة  PINوبالتاىلي ، يتعير  عىل جميع موظف  من والمنتسبير  احتر

ي نعمل معها. 
 األفراد واألش والمجتمعات التر

ه أحد أسوأ مظاهر سوء السلوك وإسا  ءة استخدام نرفض أي شكل من أشكال التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسيير  ، والذي نعتتى

ف بذلك  هم قد يكونون معرضير  للخطر بعض الفئات الضعيفة السلطة. نحن نعتر مثل األطفال والنساء والمسنير  والمعوقير  وغتر

 يجب أن تتلفر أعظم اهتمامنا. بشكل خاص 

وري أن يكون موظفو  كاؤه  PINمن أجل أن تكون قادرة عىل معالجة قضايا حماية المستفيدين بشكل صحيح ، من الرص  تدرك تماما وشر

م الممارسات الثقافية والدينية المحلية ا استخدام هذه التفاصيل كعذر أو دافع للسلوك غتر المناسب. وتحتر
ً
. ومع ذلك ، ال يمكن أبد

ر لتجاهل أو دعم الممارسات الضارة.  PINلن يقبل  ام الثقافة المحلية كمتى
 استخدام احتر

ي عىل  PINيجب أن يكون المستفيدون من 
.  PIN دراية بحقوقهم األساسية ومعايتر السلوك المتوقعة من موظف  يجب  والمنتسبير 

 ( لتمكير  المستفيدين من إثارة أي مخاوف محتملة. CFRMإنشاء آلية للتعليقات واالستجابة المجتمعية )المشار إليها فيما يىلي باسم 

 

 
ي 
ام تجاه موظفز ز  PINااللت 

PIN  ي
م بحماية حقوق موظف  والحفاظ عىل بيئة عمل كريمة خالية من أي مضايقات وإساءات واستغالل محتمل. يجب أن  PINملتر 

ي أو غتر مقبول لزمالئه / زمالئه.  PINيكون كل موظف 
 عىل دراية باإلجراءات الداخلية إلثارة المخاوف بشأن أي سلوك غتر أخالفر

ي  PINوترد المبادئ والمعايتر األساسية لسلوك الموظفير  
يدرك أن االنتهاكات الجسيمة  PIN مدونة قواعد السلوك.  PINوالمنتسبير  ف 

للوصول   PIN، وأن هذه سوف تؤثر سلًبا عىل سمعة وقدرة  PINلهذه المبادئ يمكن أن تقوض بشكل كبتر القيم والرؤية األساسية ل  

 إىل أهدافه

 
. تجدر وحماية البالغير  ، والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيير   ستعالج هذه السياسة مجاالت الحماية التالية: حماية الطفل ،

ي سياستهم 
ي هذه السياسة وف 

ي سياسات اإلشارة إىل أن هذه المجاالت الرئيسية للصون يتم تناولها فقط ف 
 ف 
ً
يتم وصف جوانب أكتر تحديدا

ي سياسة حماية الطفل واالمختلفة المرتبطة بها  PINوإجراءات 
. ، ال سيما ف   لوقاية من االستغالل الجنسي وسياسة االعتداء الجنسي

 
م   ( االستجابة. 3( اإلبالغ و )2الوقاية ، )( 1بمعالجة الحماية طوال عملها ، من خالل األعمدة الثالثة ل  ) PINتلتر 
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 الركائزحماية 

 . الركائز: الوقاية1 ➢

 PINمسؤوليات 
 : PINسوف تقوم 

الوصول إىل معلوماتهم ومعرفتهم بها ومعرفتهم ضمن هذه السياسة. تنفيذ إجراءات الحماية المشددة جميع الموظفير  التأكد من 
 والموظفير  المرتبطير  بهاعند توظيف وإدارة ونرسر الموظفير  

ي مكتبها والفرق الميدانية. التوازن بير  الجنسير  ضمان كافية 
 
 ف

ي الموظفير  
ي المنظمة التدريب عىل الصون ضمان تلفر

 
تأكد من اختيار المستفيدين وتخصيص عىل مستوى يتناسب مع دورها ف

ي المنافع بطريقة شفافة
 كسلطة وحيدة.   أن يقرر )أو ُيعتتى أنه يقرر( بشأن تخصيص المنافع PIN. وال يمكن ألي فرد من موظف 

ر قد ينشأ عن اتصالهم ب  تصميم وتنفيذ جميع برامجها وأنشطتها بطريقة تحمي  . يتضمن ذلك PINاألشخاص من أي خطر حدوث ض 

ي برامجنا وإيصالها. وبالتاىلي سوف 
 
ي يتم بها جمع المعلومات المتعلقة باألفراد ف

، جميع المستفيدين همتأكد من ذلك  PINالطريقة التر

 : جعل عىل علممفهومة وإىل الحد المناسب ، بطريقة 

ورية  ها من التفاصيل الرص  ي يحق لهم الحصول عليها ، ومعايتر اختيار المستفيدين ، وغتر
من نطاق المساعدة التر

 للمساعدة

يكة بتقديم المساعدة دون تميتر   PINيقوم موظفو   و / أو موظفو المنظمات الرسر

ي ألحد أفراد 
يكة  PINال يمكن حجب أو سحب السلع والخدمات المخصصة بناًء عىل قرار تعسف  ي المنظمة الرسر

أو أحد موظف 

PIN 

ي 
( وأنه من غتر المقبول لموظف 

ً
 المساهمة ماليا

ً
ي  PINأن المساعدة مجانية )ما لم ُيطلب من المستفيدين رسميا

أو موظف 

ي ذلك الجنس(
يكة لها قبول الرشاوى أو المكافآت أو الهدايا أو أي خدمات من المستفيد )بما ف   المنظمة الرسر

يكة لها من وجود والغرض وسهولة الوصول إليها من  PINمن معايتر السلوك المتوقعة من  ي المنظمة الرسر
وموظف 

CFRM 

ا لإلجراءات القانونية الواجبةمتابعة تقارير حماية المخاوف عىل وجه الرسع
ً
 ة ووفق

 

 مسؤوليات الموظفير  
 حماية الطفل

ي 
:  PINيجب عىل موظف   بهم أن ال يقومو بالتاىلي

 والموظفير  المرتبطير 
ي أي نشاط جنسي مع أي شخص دون سن 

عاًما أو االعتداء  18االنخراط ف 
 الجنسي عىل األطفال

 اطفية أو النفسية أو اإلهمالتعريض الطفل لسوء المعاملة الجسدية أو الع
ي ذلك عمل األطفال أو االتجار بهم

ي أي أنشطة استغالل تجاريا مع األطفال بما ف 
 االنخراط ف 

 لحماية الطفل.  PINلمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إىل سياسة 
 

 حماية الكبار
ي 
والموظفير  المرتبطير  بهم أن ال  PINيجب عىل موظف 

:: االعتداء الجنسي أو استغالل البالغير   يقومو  بالتاىلي
 المعرضير  للخطر

 إخضاع شخص بالغ للخطر لسوء المعاملة الجسدية أو العاطفية أو النفسية أو اإلهمال
 

ز   الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيير
ي 
:  PINيجب عىل موظف   بهم أن ال يقومو بالتاىلي

 والموظفير  المرتبطير 
ا تبادل 

ً
. ويشمل ذلك أي تبادل للمساعدة يكون مستحق األموال أو العمالة أو السلع أو الخدمات لممارسة النشاط الجنسي

 للمساعدة
ين ، ألنها تستند إىل ديناميات القوة غتر المتكافئة  ي أي عالقات جنسية مع المستفيدين من المساعدة أو أقربائهم المباشر

االنخراط ف 
 بطبيعتها

 من االستغالل واالعتداء الجنسيير   PINتفاصيل ، يرجى الرجوع إىل سياسة منع لمزيد من ال
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ي 
:  PINباإلضافة إىل ذلك ، فإن موظف   بها ملزمون بما يىلي

 واألفراد المرتبطير 
ي 
 
 وتشجع عىل تنفيذ سياسة الصونخلق والحفاظ عىل بيئة تمنع حماية االنتهاكات تساهم ف

ي اإلبالغ عن أي مخاوف أو شكوك 
 أو الموظفير  المرتبطير  بها للموظف المناسب PINفيما يتعلق بحماية انتهاكات أحد موظف 

 

يكة   PINتفاصيل المنظمات الرسى
ام واالمتثال  اكة أو عقد يجب أن يكون مدونة قواعد السلوك  PINالسياسة و لهذه  -إىل الحد المناسب  -االلتر  ط لكل اتفاقية شر ي حالة شر

 
. ف

يكة لمبادئ هذه السياسة ، تحتفظ  PINعدم امتثال منظمة  اكة حالية.  PINالرسر ي سحب التمويل و / أو إنهاء أي اتفاقيات شر
 
 بالحق ف

يكة قد يكون لديها س PINنظًرا ألن  مدونة قواعد  PINياسات أو أكواد أو أدوات أخرى خاصة بها ، فهذه السياسة و يدرك أن المنظمات الرسر

 ال تسغ الستبدالها أو إبطالها. السلوك 

 : يكة ضمان ما يىلي
 يجب عىل ممثىلي المنظمات الرسر

ي ومعايتر السلوك
ر
يكة والمنتسبون بها بالمبادئ األساسية للسلوك األخالف م موظفو المنظمة الرسر  يلتر 

 للمستفيدين CFRMيتم وضع جميع اإلجراءات الالزمة وذات الصلة داخل منظمتهم ومراقبة 

ام بمعايتر هذه السياسة  
 يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة عندما ال يتم االلتر

 
 

ز التقارير2 ➢  .  الركائز: تمكير
ي نعمل معها. ويتم توفتر وسائل آمنة ومناسبة ويمكن الوصول إليها لإلبالغ عن مخاوف الحم PINسيضمن 

اية للموظفير  والمجتمعات التر

ي الشكاوى. 
 
 تدريب كبار الموظفير  عىل كيفية التحقيق ف

 سيقوم أي موظف باإلبالغ عن مخاوف أو شكاوى من خالل قنوات اإلبالغ عن المخالفات الرسمية )أو إذا طلب ذلك(

ي سياسة 
 . للمبلغير  عن المخالفات PINأن تكون محمية كما هو موضح ف 

 
كاء والهيئات الرسمية.  PINسوف يقبل  ا شكاوى من مصادر خارجية مثل أفراد الجمهور والرسر

ً
 أيض

 

 كيفية اإلبالغ عن قلق الحماية
ي اإلبالغ عنها. لذلك ، تطلب  PINتسغ 

من جميع  PINجاهدة إىل تهيئة بيئة يشعر فيها الضحايا واألشخاص المعنيون بالسالمة بالحرية ف 

ي 
 عن أي شك أو كشف عن مخاوف تتعلق بالحماية.  PINوالمنتسبير  أن يبلغوا  PINالمستفيدين وموظف 

ي من المجتمعات المستفيدة ، فإن 
ي يمكن أن تأئر

 لديها وظيفة وظيفية PINللحصول عىل التعليقات والشكاوى التر

 .(CFRM)ردود فعل المجتمع وآلية االستجابة 

ي حاالت اإلبالغ
ي  ف 

ي  PINمن موظف 
ي سياسة االبالغ عن المخالفات ف 

 أو الزمالء ، استخدم آلية اإلبالغ عن المخالفات كما هو موضح ف 

PIN. 

ا اإلبالغ عنها فوًرا إىل نقطة االتصال الخاصة بالحماية أو المدير الموظفير  الذين لديهم شكوى أو مخاوف تتعلق بالحماية 
ً
يمكن أيض

 . ي اإلبالغ إىل نقطة االتصال الخاصة بالحماية أو المدير المباشر )عىل سبيل المثال ، إذا شعر أن  إذا كان الموظف المباشر
ال يشعر بالراحة ف 

ي القلق( ، فيجوز له استخدام قنوات اإلبالغ المذكورة أعاله )أي 
ا ف 
ً
التقرير لن يؤخذ عىل محمل الجد ، أو إذا كان هذا الشخص متورط

CFRM  .)1 ومبلغ المخالفات 
 

 

ي يمكن استخدامها إلعداد التقارير ، يرجى الرجوع إىل الفصل  1
ام مدونة قواعد السلوك  PINلمزيد من التفاصيل حول القنوات التر االلتر 

ي جميع االنتهاكات. 
 باإلبالغ والتحقيق ف 
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ي 
ز
ا إلجراءات ومعايتر التحقيق ذات الصلة كما هو موضح ف

ً
 . PINإرشادات التحقيق يجب تسجيل جميع الحوادث وإدارتها وفق

 
 

 . الركائز: االستجابة3 ➢

ي قواعد السلوك ) PINسوف يقوم 
 
امات الموضحة ف ا للمبادئ وااللتر 

ً
انظر الجزء المبادئ األساسية بمتابعة حماية التقارير والمخاوف وفق

( CFRMللمبلغير  عن المخالفات ، وردود فعل المجتمع وردود الفعل ) PINوالسياسات المرتبطة األخرى ، ال سيما سياسة للتحقيق( 

 وسياسة التحقيق. 

 
رد الفعل عىل الشكوى أو التقرير إىل تحقيق شي وحساس وشامل وفوري. مثل هذا التحقيق إما قد يؤدي إىل الحد من  يجب أن يؤدي

ي 
 
ي مزيد من اإلجراءات المحددة ف

 
ي تشمل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إىل الفصل و / أو تقديم  ،PINرشادات التحقيق إالقلق أو ف

والتر

 التقارير إىل السلطات المختصة

 
وفصلها  PINبتطبيق اإلجراءات التأديبية المناسبة عىل الموظفير  الذين يخالفون السياسة بما يتماسر مع قواعد سلوك  PINسوف يقوم 

 . لالنتهاكات PINاستجابة 

 
ر الناجم عن الموظفير  أو الموظفير  المرتبطير  بهم ، بغض النظر عما إذا كان قد تم تنفيذ استجابة  PINسيقدم  الدعم للناجير  من الرص 

 . ي (. سيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم من قبل الناجى داخلية رسمية )مثل التحقيق الداخىلي
1 

 
 

 مباديء الحماية
 ية: مبادئ الحماية التال PINيالحظ 

 يجب دعم األشخاص التخاذ قراراتهم الخاصة بناًء عىل أفضل المعلومات الممكنة.  -التمكير  
ر -الوقاية   من األفضل اتخاذ إجراء قبل حدوث الرص 
ي أمس الحاجة إىل الدعم والحماية.  -الحماية 

 أولئك الذين هم ف 
اكة  ي منع وكشف تتعلق الحماية باألشخاص والمهن والجماعات والمجتمعات  -شر

ي تعمل مًعا لتغطية جميع الزوايا ف 
المختلفة التر

 واإلبالغ عن اإلهمال وسوء المعاملة. 
 مع الخطر: ال نريد أن نكون أكتر من الالزم إذا كانت المخاطر منخفضة ، ألن هذا بحد  -التناسب 

ً
يجب أن يكون ما نقوم به متناسبا

ر بالناس ويحرمهم من ف  رصة اتخاذ قراراتهم الخاصة. ذاته يمكن أن يلحق الرص 
ي الصون.   -المسائلة 

ي جميع أنشطتنا ، نحتاج إىل أن نكون مسؤولير  عن ما نقوم به ف 
وري الحفاظ  -شية  كما هو الحال ف  من الرص 

ي جميع مراحل العملية عند التعامل مع مخاوف الحماية. 
االت يجب مشاركة المعلومات المتعلقة بالقلق وإدارة الح عىل الرسية ف 

ي جميع األوقات. 
 الالحقة عىل أساس الحاجة إىل المعرفة فقط ، ويجب أن تظل آمنة ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لالنتهاكات PINاستجابة مدونة قواعد السلوك ، الفصل  PIN، يرجى الرجوع إىل لالنتهاكات  PINاستجابة مزيد من التفاصيل حول للمزيد من  1

https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ي مكافحة الفساد PINسياسة 
 
 ف

 
 
 

احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر
ف 

compliance@peopleinneed.cz. 

mailto:compliance@peopleinneed.cz
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ي مكافحة الفساد PINسياسة 
ز
 ف

 

 المقدمة
ي نظر المستفيدين PINيدرك المحتاجون )

 
( أن الفساد يمثل أحد التهديدات الرئيسية لمصداقية المنظمات غتر الحكومية غتر الربحية ف

الفساد قد يؤثر سلًبا عىل جودة خدماتنا. ينتهك الفساد القواعد األساسية للمنافسة السليمة  والمانحير  وعامة الناس ، واألهم من ذلك أن

ا. 
ً
ي معظم البلدان ، يعاقب الفساد قانون

 
ي بنتائج ال تتجه نحو الرفاهية العامة أو الوظيفية. ف

 ويأئر

. PINديمقراطية ، وهي جزء ال يتجزأ من جميع أنشطة يتناقض الفساد بشكل مباشر مع مبادئ الشفافية والموثوقية والتضامن والعدالة وال

ا تجاه الفساد ويقدم اإلرشادات الملزمة لمكافحة السلوك الفاسد PINمن خالل هذه السياسة ، يؤكد  )
ً
امه بسياسة عدم التسامح مطلق ( التر 

 وتقليل خطر االحتيال والممارسات الخاطئة األخرى ذات الصلة. 
 

 المصطلحات
ي هدايا مالية ُيعّرف الفساد 

بأنه إساءة استخدام السلطة المخولة للمنفعة الخاصة ألي شخص. ويشمل ذلك تقديم أو تقديم أو طلب أو تلفر

ي أ
ء ما ، وهو أمر غتر أمير  أو غتر قانوئ  ي

و أو مادية أو قروض أو مكافآت أو أحكام أو أي مزايا أخرى من / إىل شخص ثالث كحافز لتحقيق سر

ي إطار 
 العالقات التعاقدية.  ينتهك الثقة ف 

از. الغش واال  ي المزايا ؛ االبتر 
ا: الرشوة واستالم الرشاوى. منح وتلفر

ً
ختالس من بير  أمور أخرى ، تعتتى األعمال غتر القانونية التالية فساد

ي أو تقديم الهدايا أو 
الضيافة الزائدة ؛ دفع أسعار اتفاقيات الحد من المنافسة ؛ غسيل أموال؛ إعادة جزء من دفعة تعاقدية )"عمولة"( ؛ تلفر

أو رسوم مفرطة إىل أطراف ثالثة بهدف تحقيق مكاسب شخصية و / أو تنظيمية ؛ أو أي خدمات بديلة أخرى من قبل المقاولير  والموردين 

 . كاء وموظفيهم أو من خالل الموظفير  العموميير   والرسر

 يتمثل -الرشوة 
ً
ي تشكل فعًل

 موظف أو  أحد أكتر أشكال الفساد شيوًعا التر
ً
ي )عادة

ي إعطاء أموال أو سلع أو أشكال أخرى من التعويض لمتلفر
ف 

ي مقابل تغيتر سلوكه. 
( ف  ي

 شخص يتمتع بواجب عام / قانوئ 

ي  -دفع التيستر 
ز أو التعجيل بأداء إجراء روتينز ؤّمن لتأمير

ُ
ة غتر رسمية ت  ما تكون مدفوعات صغتر

ً
شكل متكرر من أشكال الرشوة ، وعادة

وري  ه من االستحقاقات. أو ضز ي أو غتر
 يلزم مستفيد الدفع القانونز

از  ي لموقف الفرد أو مكتبه للحصول عىل المال من خالل اإلكراه أو التهديد. الهدايا والضيافة المفرطة  -االبتر 
يمكن  -استخدام غتر قانوئ 

ة )مثل اليوميات( والضيافة باهظة  اوح الهدايا والضيافة بير  الهدايا الصغتر
ى والعطالت وما إىل ذلك(. أن تتر الثمن )تذاكر لألحداث الكتى

ي تهدف إىل تحفتر  السلوك الفاسد
ي الرشاوى التر

 . 1الهدايا الفخمة والضيافة قد تخف 
 فعل شخص يطلب أو يأمر أو يحرض شخص آخر عىل ارتكاب الرشوة أو جريمة أخرى.  -التماس 

ة ي الهدايا أو الضيافة أو سداد النفقات بشكل معقول  ما لم يكن يجب أن يؤثر عىل إبرام عقد أو يضمن مباشر
ة أخرى ، فإن تقديم أو تلفر متر 

ا. 
ً
ر ال يشكل فساد  ومتى

 
 
 

 

ي   1
عات أو أشكال أخرى من الفوائد تتجاوز  PIN، ُيعّرف سياسة تضارب المصالح PINكما هو مذكور ف  الهدايا والضيافة المفرطة "بقبول التتى

 يورو(".  40دوالًرا أمريكًيا أو  50)كرونة تشيكية   1000قيمتها 
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 معايتر السلوك فيما يتعلق بالفساد
ي 
 
ي ال يوجد سلوك فاسد أو احتياىلي مقبول، مدونة قواعد السلوك PINكما جاء ف

والمنتسبير  التمسك  PIN. لذلك ، يتعير  عىل موظف 

 بالقواعد التالية: 

يحظر الفساد بأي شكل من األشكال ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غتر مباشر ، عىل النحو المحدد أعاله. إذا واجهت الرشوة ، يجب 

ا السلوك الفاسد من خالل أو تحقيق الرب  ح
ً
لطرف ثالث )األصدقاء  أن تكون االستجابة لجميع الحاالت هي رفض المطالب. ُيحظر أيض

يكة ، إلخ(.   واألقارب ، المنظمة الرسر

 التماس رشوة أو أي شكل آخر من أشكال الفساد غتر مقبول. 

 أو األفراد 
ً
ة من األحزاب السياسية أو المنظمات النشطة سياسيا ة أو غتر مباشر عات مباشر ي منح أو تتى

يحظر تقديم مساهمات و / أو تلفر

ا 
ً
ا فاسد

ً
عات المقبولة من بصفتها سلوك ة لصالح الجهة المانحة أو األطراف الثالثة. يتم الكشف عن التتى عند السغي لتحقيق أي متر 

ي 
 
عات ف األحزاب السياسية أو المنظمات النشطة سياسيا أو األفراد كشخصية عامة وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالكشف عن التتى

 التقرير السنوي للمنظمة. 

ي المناقصة. يحظر توفتر 
 
( ف ة للمشارك )المشاركير  ي قد تخلق متر 

 المعلومات التر

عات المالية الفردية أو األموال من الجهات المانحة المؤسسية أو أي خدمات رعاية أخرى  يجب عدم استخدام الموارد ، وخاصة التتى

 ألغراض فاسدة. 

وع فيه أمر توفتر مدفوعات التيستر أو إعطاء أي حوافز غتر مالية أخرى بهدف  ضمان أو التعجيل بإجراء رسمي يكون للمنظمة حق مرسر

 غتر مقبول. 

. ومع  ي تكون فيها صحة شخص ما أو أمنه معرضير  للخطر بشكل خطتر
الظرف الوحيد الذي قد ال يتم فيه تجنب الرشوة هو الحالة التر

ام سياسة عدم الفدية لتقليل مخاطر المدفوعات المطلوبة باإلكرا PINذلك ، يجب تخطيط جميع عمليات  ي الوقت نفسه ، سيتم احتر
ه. ف 

ي حالة االختطاف.  PINالخاصة ب  
 ف 

 
 

امات  ز  PINالت 
ي بهدف تقليل فرص السلوك الفاسد:  PINُيلزم 

 نفسه بتطبيق اآلئر

ا مع الفساد" وتحتفظ باإلجراءات الداخلية وآليات  PINتعمل إدارة 
ً
الرقابة ذات الصلة بنشاط عىل تعزيز رسالة "عدم التسامح مطلق

ي 
ام موظف  كائهم بمبادئ هذه السياسة.  PINلضمان التر   وشر

ي 
 PINيتم نرسر هذه السياسة من خالل قنوات اتصال داخلية وخارجية فعالة وتوفتر التدريب العمىلي ذي الصلة لجميع موظف 

 .  والمنتسبير 

لصلة. تطبق العقوبات التأديبية أو التعاقدية عىل انتهاك هذه تخلق هذه السياسة جزًءا ال يتجزأ من جميع العالقات التعاقدية ذات ا

 السياسة حتر نهاية محتملة للعقد. 

ي أي شكل آخر من أشكال السلوك  PINمن الواضح أنه لن يتم حرمان أي موظف 
يك له عندما يرفض دفع الرشاوى أو االنخراط ف  أو شر

 الفاسد. 

ي 
م جميع موظف  ي ذلك محاولة الرشوة( وأي انتهاك أو  PINيلتر 

والمنتسبير  باإلبالغ عن أي شكل من أشكال السلوك الفاسد )بما ف 

ي أقرب وقت ممكن. لهذا الغرض ، يجب الحفاظ عىل قنوات معلومات آمنة ويمكن الوصول إليها 
مخاوف تتعلق بهذه السياسة ف 

ي وجديرة بالثقة ، ال سيما من خالل سياسة االبالغ عن الم
 .PIN خالفات ف 

ي ذلك محاولة الرشاوى( عىل النحو الواجب والتحقيق فيها بشكل صحيح وعىل الفور. 
 يتم تسجيل جميع أعمال السلوك الفاسد )بما ف 

كة األوىل.  ام بمبادئ مكافحة الفساد قبل بدء األنشطة المشتر يكة بشكل مناسب فيما يتعلق بااللتر   يتم تقييم المنظمات الرسر
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ي صفوف PINإىل جانب المستفيدين منها ، يتصل  )
 
. يجب أن تحتوي جميع المواد PIN( إىل أقص حد ممكن بأن الفساد محظور ف

ويجية المتعلقة بدعم وخدمات   المجانية عىل الجمل التالية:  PINالتر

ي تقدمها "
ي مقابل  PINجميع السلع والخدمات التر

 
ي حالة طلب دفع أو أي تعويض آخر ف

 
وع مجانية. ف داخل هذا المرسر

 "عىل الفور.  PINهذه السلع أو الخدمات ، يجب إبالغ ممثل 

ي يعتمد اختيار المستفيدين النهائيير  عىل مجموعة المعايتر الشفافة ويتعير  
 ضمان ذلك PINعىل موظف 

 تتم مراعاة هذه المعايتر وأن عملية االختيار خالية من الممارسات الفاسدة. 

اء متسقة لالستخدام العادل والشفاف لألموال العامة والخاصة. إدارة PINيحافظ ) عىل جميع المستويات  PIN( عىل إرشادات شر

ام بهذه السياسة.   مسؤولة عن االلتر 

PIN ا باالحتيال أو تتأكد من أ
ً
كائها المتعاقدين يؤكدون بشكل ملزم أنهم يرفضون السلوك الفاسد وأنهم لم تتم إدانتهم قانون ن شر

 الفساد. هذا ينطبق بشكل خاص عىل: 

كاء  PINأو من خالل  PINاتفاقيات التنفيذ واالتفاقيات األخرى المتعلقة بتنفيذ المشاري    ع الممولة من   PINمن قبل شر

. عقود  PINعقود العمل المتعلقة بالبناء والتعمتر حيث  ي
 
مع االستشاريير  واألشخاص  PINهي الطرف الطرف

 المستقلير  

ا عىل االتفاقات األخرى إذا كان هذا التأكيد مطلوًبا مع مراعاة الظروف. 
ً
 ينطبق هذا أيض

 تضاف الجملة التالية إىل جميع العقود المحددة أعاله: 

يعلن المقاول ويضمن أن المقاول يرفض الممارسات الفاسدة أو االحتيالية أو التواطؤية و / أو القرسية وأنه لم تتم "

ي بموجب حكم له قوة القرار 
 ".  judicataإدانة المقاول أو إدارته بارتكاب جريمة أو جريمة تتعلق بسلوكه المهت 

ية ) عىل جميع المستويات مسؤولة عن وضع لوائح تقلل من مخاطر الفساد  PIN، فإن إدارة  (HRفيما يتعلق بالموارد البرسر

ي يجب أن تكون 
ها من أشكال سوء االستخدام المحتمل. يشتر هذا بشكل أساسي إىل إجراءات التوظيف التر والمحسوبية الداخلية وغتر

ة الذاتية والمقابلة واثنير  عىل األقل من المراجع واالخت ير اإلجراءات المختلفة شفافة وقائمة عىل الستر بارات ذات الصلة. يجب تتى

 بشكل واضح. 

ام بالمبادئ المذكورة أعاله سارية وأن يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري  PINتضمن إدارة  ي تراقب بانتظام االلتر 
أن آليات الرقابة التر

يعات الحالية والقابلة للتطبيق  . 1بما يتماسر مع الترسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي  1
از والتماس المعاملة الدولية( ،  RESISTانظر المبادئ التوجيهية الموىص بها لسياسات المنظمات غتر الحكومية ف  )مقاومة االبتر 

 . 2011مارس  21منظمة الشفافية الدولية ، 
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 المرفق األول. 

ات المحتملة للرشوة والفساد  قائمة المؤشى
ي تحديد أعمال الرشوة: 

 
ي قد تكون مفيدة ف

ات المحتملة للرشوة والفساد ، والتر  قائمة عينة من المؤشر

 المدفوعات النقدية غتر طبيعية

 الضغط الذي تمارسه المدفوعات عىل وجه الرسعة أو قبل الموعد المحدد

ي 
 المدفوعات التر

ً
يتم إجراؤها من خالل بلد طرف ثالث )مثل السلع أو الخدمات المقدمة إىل البلد "أ" ولكن يتم إجراء الدفع ، عادة

ي البلد "ب"(
 
كة شل ف  لرسر

ي واليات 
 
نسبة عمولة مرتفعة بشكل غتر طبيغي يتم دفعها إىل وكالة معينة. يمكن تقسيم هذا إىل حسابير  لنفس الوكيل ، غالًبا ف

 تلفةقضائية مخ

ي تقديم عطاءات لعقود استالم الهدايا الفخمة
 
ي تأمل ف

كات العامة التر  اجتماعات خاصة مع المقاولير  أو الرسر

ا أو عطلة ، أو يرص عىل التعامل مع مقاولير  محددين
ً
ا حتر لو كان مريض

ً
 ال يأخذ الفرد إجازة أبد

 لعقوداتخاذ قرارات غتر متوقعة أو غتر منطقية بقبول المشاري    ع أو ا

ة ي ال يكون لدى الفرد فيها المستوى المتوقع من المعرفة أو الختى
 عملية سلسة بشكل غتر عادي للحاالت التر

ي حاالت محددة
 
 اإلساءة إىل عملية اتخاذ القرار أو تفويض الصالحيات ف

ة زمنية تفضيل غتر مفرس 
وط أو فتر لبعض المقاولير  خالل الموافقة عىل العقود غتر المواتية للمؤسسة إما برسر

ة المناقصة  فتر

 تجنب الشيكات المستقلة عىل عمليات المناقصة أو التعاقد

ي عملية المناقصة / التعاقد. تجاوز إجراءات المناقصة / المقاولير  العادية
ي تعد أساسية ف 

 رفع الحواجز حول أدوار أو أقسام محددة والتر

ي يتم االتفاق عليها أكتر 
من العقد دون سبب معقول الوثائق المفقودة أو الفواتتر التر

كة أو المبادئ  السجالت المتعلقة باالجتماعات أو القرارات ال تتبع إجراءات الرسر

 التوجيهية

ها نيابة عن اآلخرين.   دفع أو إتاحة األموال للنفقات عالية القيمة أو الرسوم المدرسية وغتر

 توقع حدوث رشوة أمر محتمل -طات الحكومية إلجراءات محددة بوضوح تأختر غتر عادي و / أو غتر متناسب من السل

 المصدر: مكتب االحتيال الخطتر 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ي 
 
  PINسياسة تضارب المصالح ف

 
 
 

احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر
ف 

compliance@peopleinneed.cz. 

mailto:compliance@peopleinneed.cz
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ي 
ز
  PINسياسة تضارب المصالح ف

 

 المقدمة
ي PINيدرك "األشخاص المحتاجون" )

كمنظمة من ناحية أخرى قد يؤثر   PINوالمنتسبير  من جانب و  PIN( أن تضارب المصالح بير  موظف 

ا إىل أشكال مختلفة من السلوك الفاسد. الهدف من هذه السياسة هو تقليل هذه المخاطر 
ً
سلًبا عىل أداء المنظمة وسمعتها وقد يؤدي أيض

 تضارب المصالح ووصف لمعايتر السلوك والمسؤوليات ذات الصلة. إىل الحد األدئ  من خالل تعريفات وأمثلة واضحة ل

 
 

 المصطلحات
أو زميل له للخطر أو الطعن  PINتعارض المصالح هو موقف يتعرض فيه أداء محايد وموضوعي لواجبات العمل أو اتخاذ القرارات لموظف 

اع مع مصالحه الشخصية أو العائلية أو السياسية أو االقتصادية أو  ي الت  
 
ها من المصالح.  ف  غتر

ا موقف يمكن فيه لموظف 
ً
يك له استخدام موقعه / عملها لتحقيق رب  ح أو منفعة  PINوبعبارة أخرى ، فإن تضارب المصالح هو أيض أو شر

ي تتعارض مع مبادئ 
ة غتر متناسبة والتر ي متر 

 
شخصية ، قد تتعارض أنشطته )داخل وخارج العمل( مع مصالح المنظمة أو قد يضعه / لها ف

 المنافسة االقتصادية الحرة. 

 
 

 معايتر السلوك فيما يتعلق بتضارب المصالح
ي 
ي ،  PINونة قواعد السلوك مدكما جاء ف 

ي لتحقيق رب  ح أو منفعة شخصية ويتعير  عليهم  PINال يجوز لموظف 
استخدام منصبه الوظيف 

كاء  . PINتجنب أي موقف تتعارض فيه المصالح الشخصية مع مصالح   . PINينطبق نفس المبدأ عىل شر
 

ي 
 والزمالء PINالسلوك محظور عىل موظفز

ي عام يستخدم
 كوسيلة للدعاية السياسية / الدينية  PINفيه  نشاط سياسي أو ديت 

ها بشكل كبتر عىل األنشطة أو القيم أو السمعة  كز تركتر 
ي يتر

ي المنظمات والتحالفات والجمعيات التر
ي األنشطة أو العضوية ف 

المشاركة ف 

  PINالجيدة ل

ها من أشكال النشاط خارج  ي تتناقض مع األنشطة أو القيم أو السمعة الطيبة ل  PINالعمالة الخارجية أو غتر
 PINوالتر

ي تتجاوز قيمتها 
ها من أشكال الفوائد التر عات أو غتر يورو( من المنظمات  40دوالًرا أمريكًيا أو  50كرونة تشيكي )  1000قبول التتى

ي 
كاء األعمال ف  يكة أو شر  واالحتفاظ بها لالستخدام الشخصي  PINالرسر

ي يتم الحصول عليها بموجب عالقة العمل مع استخدام المعل
 لمنفعة شخصية أو لصالح أشخاص آخرين PINومات الرسية التر

أو الرجوع إىل الوظيفة لغرض المنفعة الشخصية. تفضيل أفراد أشتها / أفراد أشتها  PINاستخدام الوظيفة داخل رمز 

ي 
 PINإذا كانوا من موظف 

ي عالقة جنسية مع مستفيدي 
 PINالدخول ف 
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ي يجب الرجوع إليها
 أشكال السلوك أو المواقف الن 

ي مناطق تشغيل 
 
 PINالقيام بأنشطة األعمال ف

ي لها عالقة تجارية مع  PINعالقات شخصية حميمة مع المستفيدين من المساعدة 
 PINأو ممثىلي المنظمات التر

ي يحاول 
ي المؤسسات المانحة التر

 
ي المنظمات أو مجالس اإلدارة أو لجان التقييم ف

 
 التقدم بطلب للحصول عىل تمويل PINالعضوية ف

ي إدارة أو مراقبة هيئات 
 
يكةالمشاركة ف  المنظمات الرسر

كة لها عالقة تجارية مع  كة أو شر ي شر
 
ي  PINالملكية أو المساهمة أو العضوية ف

)تنطبق هذه النقطة عىل أفراد األشة أو أقرباء موظف 

PIN) 

ات ، تدريب ، خطابة( خالل ساعات العمل لموظف   كرونة  3000مما يؤدي إىل دخل يتجاوز  PINنشاط مدفوع األجر )إلقاء محاض 

 يورو( / شهر 120دوالر أمريكي أو  150تشيكية )

 

 

 إجراءات حل تضارب المصالح
ي 
ي حالة حدوث مثل هذا الموقف  PINيتحمل جميع موظف 

 
. ف ي المصالح بشكل أساسي

 
ي أي تضارب ف

 
والمنتسبير  واجب تجنب الدخول ف

ف به PINأو من المحتمل أن يحدث ذلك ، يتعير  عىل كل موظف  يك له أن يعتر ي أقرب وقت ممكن لمديره المباشر )أو أو شر
 
ذه الحقيقة ف

كاء   ( لمزيد من االستشارة. عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل اتخاذ تدابتر تأديبية أو تعاقدية. PINالشخص المسؤول عن شر

وك لقرار  تبة عىل ذلك. األمر متر المدير المباشر أو  هناك عدة خيارات متاحة للتخفيف من تضارب المصالح أو لتخفيف المخاطر المتر

 اللجنة التنفيذية أو مجلس األمناء المختارين باختيار الوسائل المناسبة لحل الموقف المحدد. 

عىل سبيل المثال االستقالة من مجلس إدارة إحدى المنظمات المانحة ، والتخىلي عن األنشطة  -اإلزالة الكاملة لتضارب المصالح 

ي إطار العامة األخرى ، وعدم توظيف أفراد 
وري حل الوضع ف  ي هذه الحالة ، ليس من الرص 

سياسة تضارب األشة ، وما إىل ذلك. ف 

 . المصالح

ي حاالت تضارب المصالح القائمة االمتناع عن وظيفة صنع القرار 
ي مجلس إدارة مؤسسة  -ف 

عىل سبيل المثال االمتناع عن التصويت ف 

  PINمانحة أثناء التصويت المتعلق ب

اع أو االمتناع عن اتخاذ القرارات ، يكون كل موظف  -تشاور  ي حالة تعذر حل الموقف أو الحالة عن طريق إزالة الت  
أو زميل له  PINف 

ي القضية. إذا تم 
ي قدما ف 

ك كيفية المص  ك ، الذين سيقررون بشكل مشتر ملزًما باإلبالغ عن مثل هذا الموقف لمديره / مديرها المشتر

ي مقر تقييم تضارب المصالح 
( الذي سيتشاور مع مجلس  PINعىل أنه أمر خطتر ، فيجب إبالغ مدير القسم المختص ف  )المقر الرئيسي

 األمناء. 

يجب استشارة تضارب المصالح الذي يشمل الموظفير  الوطنيير  مع المدير القطري. يجب استشارة تضارب المصالح 

 بالمقر الرئيسي  PINالذي يشارك فيه أعضاء إدارات 

 دير القسم. مع م

 . PINمع تضارب المصالح الذي يشارك فيه أعضاء ونواب أعضاء اللجنة التنفيذية  PINيجب التشاور مع مدير 

ي تنطوي عىل مدير 
وإبالغ النتائج إىل مجلس  PINمع اللجنة التنفيذية  PINيجب استشارة تضارب المصالح التر

 . PINأمناء 

ي اللجن
ي محرص  إذا تمت مناقشة تضارب المصالح ف 

ة التنفيذية ، فيجب تسجيل محاض  المناقشة وحفظها كمرفق شي ف 

 اجتماع اللجنة التنفيذية. 

توقيع إعالن سنوي حول تضارب  PINيتعير  عىل أعضاء اللجنة التنفيذية والمديرين القطريير  ومديري المكاتب الفرعية 

 المصالح. 
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ي 
ي حالة قيام أحد موظف 

 
ي  PINف

أو زمالئه ، فمن واجبه اإلبالغ عن  PINبتحديد تضارب المصالح فيما يتعلق بشخص آخر من موظف 

ي الحاالت العاجلة لتطبيق 
 
ي أو ف

 .PINهذه الحقيقة إىل مدير اإلدارة المعت 

ي حالة وجود موظف 
 
 ، هو / هي ملزم بإبالغ مديره / مديرها عىل الفور. المحاكمة الجنائيةيخضع ل  PINف



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ي 
 
  PINسياسة حماية الطفل ف

 
 
 

احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر
ف 

compliance@peopleinneed.cz. 

mailto:compliance@peopleinneed.cz
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ي 
ز
  PINسياسة حماية الطفل ف

 

ي حاالت الفقر واألزمات اإلنسانية و / أو الرصاع ، يمكن أن يكون األطفال ضعفاء للغاية. لذلك ، ُيقر PINيدرك المحتاجون )
 
 PIN( أنه ف

ي برامجه وأنشطته من أي شكل من أشكال سوء المعاملة واالستغالل. 
 
ي حماية األطفال المشاركير  ف

 
 بواجبه األساسي ف

ام   د الحدود الرئيسية للسلوك المطلوب أوبحماية األطفال وتحدي PINمن خالل تحديد التر 
 من غتر المقبول أن تتضمن هذه السياسة األهداف التالية: 

ي برامج لحماية األطفال 
 
 من جميع أشكال سوء المعاملة واالستغالل PINتشارك ف

 من ادعاءات كاذبة أو ضارة بسوء السلوك PINلحماية الموظفير  

كائها ، من خالل تقديم سياسة سليمة لحماية الطفل تساعد عىل ردع أي  ،التنظيمية وسمعتها  PINلحماية سالمة  وكذلك سياسة شر

 سلوك غتر مقبول

 

 المصطلحات
ة )طفل  ي الشخص دون سن الثامنة عرسر

ي اتفاقية حقوق الطفل. 18تعت 
هو نشاط أو مبادرة مصممة حماية الطفل  ( عىل النحو المحدد ف 

 األذى ، وال سيما الناشئة عن سوء معاملة أو إهمال األطفال. لحماية األطفال من أي شكل من أشكال 

ر فعىلي أو محتمل عىل صحة الطفل أو أساءةاألطفال 
هو سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية للطفل أو إهماله مما يؤدي إىل ض 

ي سياق عالقة من المسؤولية أو الثقة أو السلطة. 
 بقائه أو نموه أو كرامته ف 

 
مدونة قواعد السلوك  PIN، لذلك يرجى الرجوع إىل قواعد السلوك والسياسات الرئيسية األخرىالسياسة جزء ال يتجزأ من حزمة ' هذه

 لجميع التعريفات ذات الصلة. 
 

 القابلية للتطبيق
ي قسم سياسة حماية الطفل 

ي ، وأعضاء  PINتنطبق عىل جميع موظف 
،  PINمجلس إدارة لإلغاثة والتنمية بدوام كامل وبدوام جزئ 

ا باسم " PINوالمتطوعير  ، والمتدربير  ، واالستشاريير  ، والزوار ، واألشخاص الذين يعملون نيابة عن 
ً
إىل الحد  -"( PIN)يشار إليهم أيض

يكة PIN RDDلموردي  -المناسب  كاء  1والمنظمات الرسر ا باسم "شر
ً
مدونة قواعد السلوك لمزيد من  PINانظر  ("PIN، )يشار إليها أيض

 التفاصيل. 
 

امات  ز   PINبيان السياسة والت 
امات اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل PINتتمسك   ي برامجها من األذى  2بحقوق والتر 

وهي مكرسة لحماية األطفال المشاركير  ف 

ا لذلك ، 
ً
م بتنفيذ والحفاظ عىل تدابتر ح PINواالستغالل واإليذاء. وفق  

 ماية الطفل. وتشمل هذه: ملتر

ي 
الجدد والمنتسبير  ؛ يتم تنظيم تدريب تنشيىطي  PINيتم تقديم هذه السياسة وإمكانية الوصول إليها بشكل أكتى لجميع موظف 

ي 
ة مع األطفال.  PINمنتظم لموظف   الذين يعملون مباشر

ي مشاري    ع 
ة مع األطفال.  PINيتم تضمير  تحليل مخاطر حماية الطفل ف  ي تنطوي عىل مشاركة مباشر

 التر

ة مع األطفال )انظر التفاصيل أدناه(.   يوجد تجنيد شامل آمن لألطفال لألطفال العاملير  مباشر

 

يكة" هي كيان توفر له  1 ي هذا السياق ، "المنظمة الرسر
 منظمة غتر حكومية وطنية أو دولية.  PINف 

ً
 2موارد مالية أو موارد أخرى ، أي عادة

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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 إجراءات اإلبالغ واالستجابة موجودة النتهاك محتمل لهذه السياسة. 
 

ي 
، وخاصة المديرين القطريير  وكبار المديرين والموظفير  العاملير   PINتقع مسؤولية مراقبة وتطبيق هذه السياسة عىل عاتق جميع موظف 

وي    ج لها بير  الجمهور المستهدف. 
 مع األطفال ومستشار حماية الطفل. اإلدارة مسؤولة عن مراجعة السياسات بانتظام والتر

 
 

 معايتر السلوك وأشكال السلوك غتر المقبول
ي 
ي يجب مراعاتها من قبل موظف 

ي  PINتم توضيح إرشادات السلوك التر
 
ها من مدونة قواعد السلوك  PINوالمنتسبير  ف سياسات وغتر

ي االعتبار أن السلوك واإلجراءات المتخذة تجاه األطفال تحتاج إىل حساسية إضافية ، تهدف هذه السياسة إىل تكملة الرئيسية
 
. مع األخذ ف

 . عندما تكون عىل اتصال مباشر مع األطفالوتسليط الضوء عىل السلوك الذي يجب مراعاته و / أو تجنبه ك مدونة قواعد السلو 

 
 

 قواعد السلوك

ه من اآلرا  ام بغض النظر عن العرق أو النوع أو الجنس أو العمر أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غتر ء أو عامل األطفال بكرامة واحتر

 ضع آخر. اإلعاقة أو أي و 

ي قد تسبب عدم الراحة أو 
ي وجودها واالمتناع عن النكات أو التعليقات البالغة التر

 
تترصف بشكل مناسب تأكد من أن اللغة معتدلة ف

 اإلساءة. 

 عند العمل بالقرب من األطفال ، تكون مرئية ، وحيثما أمكن ، تأكد من وجود شخص بالغ آخر. 

ي تنص عىل أن عمل األطفال يجب أال يعرض للخطر أي من تراق PIN، فيما يتعلق بعمل األطفال
ب اتفاقية حقوق الطفل ، التر

ي نفس الوقت، "
خاء واللعب. ف  ي االستر

ي التعليم ، أو الحق ف 
ي ذلك الحق ف 

توفر الدول األطراف الحد األدئ  حقوقهم األخرى ، بما ف 

ي أن تعمل برامجللسن أو الحد األدئ  لسن االستخدام
ي البلد  PIN ". لذلك ينبغ 

يعات ذات الصلة ف  ا لالتفاقية والترسر
ً
القطرية وفق

 . ي
 المعت 

ي تصميم اإلجراء ، واالستماع إليهم.  PINأثناء تنفيذ برامج 
ي قد تؤثر عىل األطفال ، اسمح لهم بالمشاركة ف 

 التر

 رفع الصوت )اإلبالغ( عند وجود مخاوف بشأن حماية وسالمة الطفل. 

ر المحتمل باستخدام طرق عند جمع البيانات من  األطفال )أثناء عمليات التقييم والرصد والتقييم ، وما إىل ذلك( يقلل من خطر الرص 

ة ، وضمان الرسية وعدم السؤال عن التجارب المؤلمة. إذا كان ال بد من   ، والحصول عىل موافقة مستنتر
ً
االتصال المناسبة ثقافيا

ا إلحالة الطفل المصاب إىل رعاية مهنية. الحصول عىل بيانات محزنة ، فحاول استخدا
ً
ة وكن مستعد  م طرق جمع البيانات غتر المباشر

 ألغراض الرؤية )أي تصوير أو تصوير طفل / أطفال(: صور األطفال عند الحصول عىل و / أو استخدام 

ي سياسة 
 
 اإلعالمية PINاالمتثال للنهج القياسي كما هو موضح ف

مة ، مع ارتداء األطفال تأكد من أن المنتجات )مثل  الصور واألفالم ومقاطع الفيديو( تقدم األطفال بطريقة كريمة ومحتر

ي أوضاع قد تكون مضللة أو تعتتى موحية جنسًيا
 مالبس كافية وليس ف 

ح كيف سيتم استخدام  عات ، وما إىل ذلك( ، اشر عند التقاط صورة لطفل معير  لغرض محدد )التوسط ، الدعوة ، جمع التتى

ا من أحد الوالدين أو الوىصي عىل طفلا
ً
وعة من الطفل ، كلما أمكن ذلك أيض  لمنتج ولهذه الحالة الحصول عىل موافقة مرسر

 تأكد من أن صور األطفال المستفيدين من االستخدام العام ال تكشف عن أي معلومات تعريف
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 أشكال السلوك غتر المقبول

ة إرشادات أفضل  ي مناصب الرعاية الطبية المباشر
 
 )يجب أن يتبع الموظفون ف

ً
لمس الطفل بطريقة غتر مالئمة أو غتر حساسة ثقافيا

ي مجال صناعة البلد(
 
 الممارسات الدولية و / أو المحلية ف

  استخدم اللغة أو أظهر السلوك الذي
ً
 أو ال يراعيهم ثقافيا

ً
ء إليهم أو يهينهم أو يستفزهم جنسيا  يضايق األطفال أو يسي

ي أو غتر المناسب ثقافًيا أو غتر 
ء أو االستفزازي الجنسي أو التعسف  ي أي شكل من أشكال النشاط المهير  أو المسي

 
اك األطفال ف إشر

 حساس

ليل من شأنهم أو التقليل من أهميتهم أو ارتكاب أي شكل من أشكال اإلساءة الترصف بطرق تهدف إىل خزي األطفال أو إذاللهم أو التق

 العاطفية أو التميتر  ضدهم أو إظهار المعاملة التفضيلية أو تفضيل األطفال المعنيير  عىل استبعاد اآلخرين. 

 االعتداء الجسدي أو معاقبة األطفال

ي أي شكل من أشكال النشاط الجنسي أو 
 
اك األطفال ف ي ذلك دفع ثمن الخدمات أو األفعال الجنسية أو زواج األطفالإشر

 
 األفعال ، بما ف

ي أي مالبس أو  PINقم بعمل أشياء لطفل ذي طبيعة شخصية يمكنهم القيام به ألنفسهم عىل سبيل المثال إذا كان موظفو 
 
متورطير  ف

ي ال يوجد فيها 
ي المواقف التر

 
خلع مالبس خارجية أو عند وجود اتصال جسدي برفع أو مساعدة الطفل عىل القيام بأنشطة معينة . ف

. خيار آخر ، عىل سبيل المثال عند مساعدة طفل معوق ، يجب تنفيذ هذه المهام فقط بفهم كامل لآلباء / الوىصي واألطفال المعنيير  

 ، فتحدث معهم عما سيتم القيام به ومنحهم 
ً
ا كامال

ً
هناك حاجة إىل أن تستجيب لردود فعل الطفل وإذا كان الطفل يعتمد اعتماد

 خيارات حيثما أمكن ذلك. 

 الوصول إىل المواد اإلباحية لألطفال أو أي صور غتر مناسبة لألطفال من خالل أي وسيط

 دون موافقة الوالدين أو الوىصي أو الوىصي إىل الحبس االنفرادي ؛ أماكن، دعوة األطفال غتر المصحوبير  بذوي  هم

ي خطر جسدي النوم عىل مقربة من 
ما لم يتعرضوا لخطر إصابة مباشر أو ف 

 األطفال غتر الخاضعير  للرقابة

ه من األيدي العاملة غتر المالئم نظًرا لعمرهم أو مرحلة نمو  ىلي أو غتر
 للعمل المت  

ً
ي تتعارض مع وقتهم المتاح استأجر أطفاًل

هم والتر

ي تعرضهم لخطر اإلصابة
فيهية أو التر  لألنشطة التعليمية والتر

 

 

 اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال
واالستجابة لها بما يتوافق مع سياسة  PINيتماسر اإلبالغ عن المخاوف و / أو الشكوك المتعلقة بإساءة معاملة األطفال داخل برامج 

 الحماية . 

ا إلجراءات ومعايتر التحقيق ذات الصلة. يج
ً
 1ب تسجيل جميع الحوادث وإدارتها وفق

 

 الرد عىل ادعاءات سوء معاملة األطفال

PIN   م بالرد بفعالية وحساسية وشعة عىل جميع مزاعم وشكوك اإلساءة. بينما يأخذ جميع مزاعم إساءة معاملة األطفال عىل  PINملتر 
ي الحادث. جميع االدعاءات سيتم 

اءة أثناء انتظار إجراء تحقيق رسمي ف  اض التى ي الوقت نفسه سيستخدم افتر
محمل الجد ، إال أنه ف 

ي مزاعم إساءة معاملة األ 
ها ومراعاتها أثناء التحقيق ف  ي يجب تذكتر

: التحقيق فيها بدقة. الخطوات المحددة التر  طفال هي
 
 

 

 PINإرشادات التحقيق يرجى الرجوع إىل  1

https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
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 عملية التحقيق:  أثناء

سيتم بذل كل الجهود لضمان شية وحقوق الضحية والشخص المتهم ولن يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالحادث إال عىل أساس 

ي ، لن تصبح الخصوصية سارية ما لم ُيعتتى 
"الحاجة إىل المعرفة" ، ولكن حيثما تكون االدعاءات بمثابة انتهاك لقوانير  البلد المعت 

ورًيا لدعم حقوق الضحية.   ض 

 ما يكذبون بشأن سوء المعاملة. 
ً
ي ضوء األدلة الموثقة وأن األطفال نادرا

 
ي آراء الطفل الضحية المزعوم ف

 
 سيتم النظر ف

 سيتم منح الشخص المتهم دائًما فرصة للتعبتر عن آرائه / آرائه / نسخة من الوقائع. 

ي التحقيقات ، سوف يحصل 
 
 عىل المشورة القانونية و / أو المشورة من أي سلطات مسؤولة.   PINعند االقتضاء ف

ي انتظار التحقيق. 
 
 إذا كان ذلك مناسًبا )عىل سبيل المثال ، الحادث ينطوي عىل خرق لهذه السياسة( ، فيجوز تعليق المتهم ف

ا إلجراءات ومعايتر التحقيق ذات الصلة. 
ً
 1يجب تسجيل جميع الحوادث وإدارتها وفق

 
 

 ثبت وقوع الحادث: أين 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص: 
 
)ج( ايقاف عن العمل؛ و / أو )ب( تحذير؛ و / أو )ا(  سيتم اتخاذ التدابتر التأديبية المناسبة ، بما ف

ي عىل طبيعة الجريمة وشدتها.  الفصل. يعتمد اإلجراء التأديتى
2 

ي 
وقع فيها الحادث ، أو قوانير  جمهورية التشيك أو البلد الذي يكون فيه الشخص عندما ينطوي االدعاء عىل انتهاك لقوانير  الدولة التر

ي انتظار التحقيق. 
 
ي سيتم تعليقه من العمل ف

ا ، سيتم إبالغ الحادث فوًرا إىل السلطات المختصة والشخص المعت 
ً
 المتهم مواطن

 
 هود لضمان حقوق الشخص المتهم. ، سيتم بذل كل الجحيث تم العثور عىل ادعاء كاذب أو ال أساس له من الصحة

 
 

ز مع األطفال  التوظيف اآلمن للعاملير
ة مع األطفال ، األشخاص PINلن يقوم ) ي ذلك المشاركة المنتظمة والمباشر

امج بما ف  ي تلك التى
ي برامجه ، وال سيما ف 

( بتوظيف أو المشاركة ف 

 عىل األطفال. 
ً
 الذين قد يشكلون خطرا

 اتباع تدابتر التوظيف اآلمنة:   PINيالحظ من أجل تحقيق هذا ، 

 بتقييم الدور الذي يخضع للتجنيد لنوع وتواتر االتصال المحتمل مع األطفال أو الوصول إىل البيانات الحساسة للطفل.  PINسيقوم 

ي من المحتمل أن تكون عىل اتصال مع األ 
طفال ، سيتم تقييم سيتم إبالغ المتقدمير  بمسؤولياتهم تجاه األطفال. وبالنسبة لألدوار التر

 المتقدمير  بناًء عىل وعيهم بحماية الطفل والممارسات اآلمنة. 

 
اف مع األطفالالمرشحير  المتقدمير  ل  ي سوف تشمل العمل المباشر و / أو غتر الخاضع لإلشر

 الوظائف التر

:  - PINقبل تعيينه بواسطة  -سيتم فحصه   عىل النحو التاىلي
 

 PINإرشادات التحقيق يرجى الرجوع إىل  1
 لالنتهاكات PINاستجابة مدونة قواعد السلوك ، الفصل  PIN، يرجى الرجوع إىل لالنتهاكات  PINاستجابة مزيد من التفاصيل حول للمزيد من  2

https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
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اثنير  من الشيكات المرجعية اللفظية مع أرباب العمل السابقير  / الحكام المهنية سيطلب من حكام مقدم الطلب عىل وجه التحديد  

ي 
 
 اتصال مع األطفالتقديم وجهة نظر حول مدى مالءمة المرشح للعمل / ف

ي PINسيسغ )
 
م به أن هذا غتر ممكن دائًما. ف

ّ
. ومع ذلك ، فمن المسل ي من المرشحير  المحتملير 

( لتأمير  التحقق من السجل الجنائ 

ي 
 
مثل هذه الحاالت ، سيقدم المتقدمون المختارون إفصاًحا مكتوًبا بشأن ما إذا لم يتم اتهامهم بارتكاب جرائم استغالل األطفال ف

) ي
ي )انظر الملحق الثائ 

 الماىص 

ي تتناول قضايا حماية الطفل وحقوق الطفل
ي المشاري    ع التر

 
ي مجال رعاية الطفل أو المجال ف

 
ا ف

ً
 محدد

ً
، يفضل أن يكون المرشح مؤهال

 النفسي أو االجتماعي 

ي اإلدارة والدع
( ، ال يلزم تنفيذ هذه بالنسبة للموظفير  والمقاولير  الذين لن يكون لهم أي اتصال باألطفال )مثل موظف  ي المقر الرئيسي

 
م ف

. إذا احتاج هؤالء األفراد إىل التواصل مع األطفال كجزء من عملهم ، فسيخضعون للفحوصات المذكورة أعاله قبل أن يتمكنوا من  التدابتر
ي جميع األوقات أثناء أي اتصال نادر من قبل أفراد 

 
 من ذلك ، يجب أن يرافقوا ف

ً
هم بشكل مناسب للعمل مع القيام بذلك. بدال تم تطهتر

 األطفال والبالغير  المعرضير  للخطر
 

ي برامج 
ز
ي يتعرض لها األطفال ف

 PINتحليل المخاطر الن 
ي يمكن أن تنشأ كجزء من تنفيذ برامج  PINقبل بدء األنشطة المتعلقة باألطفال ، سيقوم 

بتحليل المخاطر المحتملة عىل األطفال والتر

PIN ي . يمكن أن تشمل
 
ي المستشفيات أو المدارس ، ومجموعات البيانات بما ف

 
ه األطفال ، والعمل ف هذه األنشطة التدريب الذي يحرص 

 ذلك المناقشات مع األطفال ، إلخ. 

ي حالة تم تحديد المخاطر عىل األطفال
 
وع بإعداد خطة عمل تعالج تلك المخاطر بهدف تقليلها قدر اإلمكان. ف ي حالة  ، سيقوم فريق المرسر

 
ف

وع بإحضار هذه ال يمكن تقليل المخاطر  ر باألطفال ، ثم يقوم فريق المرسر وع ستلحق الرص  إىل المستوى المطلوب وأن أنشطة المرسر

ي يجب أن تقرر ما إذا كان يمكن اتخاذ مزيد من التدابتر من أجل معالجة المخاطر )المخاطر(. 
نامج القطري التر يجب  المشكلة إىل إدارة التى

ي من شأنها أن ترص  األطفال. عدم تنفيذ األن
 شطة التر



 35 لحماية الطفل PINسياسة  -الرئيسية  PINسياسات 

 

 

 المرفق األول. 

 اإلفصاح عن جرائم استغالل األطفال

 

 

ي لم اتهم قط بجرائم استغالل األطفال. 
عة أدناه ، أعلن بموجب هذا أنت 

ّ
 االسم: أنا ، الموق

 التاري    خ: 

 
 المكان: 

 
 التوقيع: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سياسة الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء

 
 

احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر
ف 
.compliance@peopleinneed.cz 

mailto:compliance@peopleinneed.cz
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ي الحماية من االستغالل  PINسياسة 
ز
 ف

 الجنسي واالعتداء
 

 المقدمة
People In Need (PIN)  .ي جميع أنحاء العالم

 
مة بأفضل  PINهي منظمة غتر حكومية وغتر ربحية تقدم مساعدات اإلغاثة والتنمية ف ملتر 

كاء. ُيقر  ها من الرسر يكة وغتر ي حماية األشخاص  PINالممارسات ونوعية العمل لموظفيها والمنظمات الرسر
 
ا بواجبه األساسي ف

ً
أيض

ي بر 
 
. المستضعفير  المشاركير  ف  امجه وأنشطته من االستغالل واالعتداء الجنسيير 

 

 المصطلحات
مدونة قواعد السلوك  PIN، لذلك يرجى الرجوع إىل قواعد السلوك والسياسات الرئيسية األخرىهذه السياسة جزء ال يتجزأ من حزمة '

 لجميع التعريفات ذات الصلة. 
 

 القابلية للتطبيق
( ينطبق بالكامل عىل PSEAفيما يىلي سياسة بسياسة الوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسيير  )( PINالمحتاجون )يشار إليهم فيما بعد 

ي 
ي والمتطوعير  والمتدربير  واالستشاريير  واألشخاص الذين يعملون نيابة عن  PINجميع موظف 

يشار إليها  - PINبدوام كامل وبدوام جزئ 

ا باسم "
ً
 ". PIN staffأيض

  PIN PSEAتنطبق سياسة 
ً
يكة أيض ي تحتوي عىل جميع المبادئ  PSEAما لم يكن لديها سياسة  PINا عىل المنظمات الرسر

الخاصة بها والتر

ا عىل موردي PIN PSEAالرئيسية لسياسة 
ً
 . PINعىل اتصال مباشر مع مستفيدي  PIN. تنطبق المبادئ األساسية أيض

 
 وحماية الطفل.  PIN، خاصة مع سياسة حماية PINسياسات مفتاح و  PIN CoCهذه ويجب قراءتها مع  PIN PSEAترتبط سياسة 

 
 

 بيان السياسة
 )المشار إليهما فيما يىلي 

ا لقواعد السلوك وسياسة الحماية الخاصة ب  SEAيعد االستغالل واالعتداء الجنسيير 
ً
ال يتسامح  PIN .PIN( انتهاك

ي يرتكبها 
مع أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي ، وكذلك البلطجة ومجموعة من اإلساءة غتر الجنسية للسلطة التر

.  PINموظفو  ي
كاء ضد أي فرد بغض النظر عن العمر أو الجنس أو النشاط الجنسي أو اإلعاقة أو الدين أو األصل العرفر  والرسر

 
ي  SEAبالقيام بكل ما يلزم لمنع برامجها من إحداث أي آثار سلبية مثل  PINُيلزم 

كاء ضد المستفيدين وأعضاء  PINمن ِقبل موظف  والرسر

ي  PINالمجتمع. يأخذ 
ي إجراء تحقيقات صارمة ف 

عىل محمل الجد جميع الشكاوى والمخاوف بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيير  ويبدأ ف 

ي تشتر إىل حد
ها من السياسات الرئيسية ، وسياسة حماية  PINوث انتهاك محتمل لهذه السياسة ، ومدونة قواعد سلوك الشكاوى التر وغتر

PIN  .بشكل خاص 
 

 المبادئ األساسية
 ضعفا من البالغير  واألطفال ، وضمان نزاهة أنشطة 

ام بالمبادئ األساسية الستة  PINمن أجل حماية األشخاص األكتر الدولية ، يجب االلتر 
 الية: الت

 
ي  .1

يشكلون أفعال سوء سلوك جسيم ، وبالتاىلي  PINاالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي وإساءة معاملة األطفال من قبل موظف 
 فهي أسباب إلنهاء العمل. 

( بغض النظر عن سن الرشد أو سن الرضا محليا. االعتقاد 18يحظر ممارسة النشاط الجنسي مع األطفال )األشخاص دون سن  .2
ا. الخاط   ي عمر الطفل ليس دفاعً
 ف 

https://www.clovekvtisni.cz/en/key-policies-4142gp
https://www.clovekvtisni.cz/en/key-policies-4142gp
https://www.clovekvtisni.cz/en/key-policies-4142gp
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ها من أشكال  .3 ي ذلك الخدمات الجنسية أو غتر
 
ُيحظر تبادل األموال أو التوظيف أو السلع أو الخدمات لممارسة الجنس ، بما ف

ي 
 أو االستغالىلي من قبل موظف 

نامج. PINالسلوك المهير  أو المهير  ي التى
 
 . ويشمل ذلك تبادل المساعدة المستحقة للمشاركير  ف

ي من المرجح أن تستند العالقات الج .4
والمستفيدين إىل ديناميات القوة غتر المتكافئة بطبيعتها وقد  PINنسية بير  موظف 

 األمر غتر مقبول.  PINوعمله. عىل هذا النحو ، يعتتى  PINتقوض مصداقية 
ي  .5

بتطوير مخاوف أو شكوك بشأن االعتداء الجنسي أو االستغالل وإساءة معاملة األطفال من ِقبل  PINعندما يقوم أحد موظف 
ي رقم التعريف الشخصي أم ال ، يجب عليه / عليها اإلبالغ فوًرا عن هذه المخاوف عتى آليات زم

 
يل عامل ، سواء كان ذلك ف

 إعداد تقارير الوكالة. 
ي  .6

ملزمون بتهيئة بيئة تمنع االستغالل واالعتداء الجنسيير  وإساءة معاملة األطفال والحفاظ عليها ، وتشجع عىل  PINإن موظف 
عىل جميع المستويات مسؤوليات خاصة لدعم  PINوالسياسات ذات الصلة. يتحمل مديرو  PINقواعد السلوك  تنفيذ مدونة

ي تحافظ عىل هذه البيئة. 
 وتطوير النظم التر

 
 

امات  ز   PINالت 
PIN  :امات التالية  مكرس للوفاء بالمبادئ األساسية المذكورة أعاله من خالل تنفيذ االلتر 

 

ي  ➢
 : PINلمنع وتخفيف خطر االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي من قبل موظفز

ية ضمان قوي  ⬧ لجميع الموظفير  ، وخاصة بالنسبة عملية فحص التوظيف يجب عىل المديرين وفريق الموارد البرسر
 1للشخص الذي سيكون له أي اتصال مباشر أو غتر مباشر مع األطفال

 
)جنبا إىل جنب مع الطفل والوقاية من االستغالل الجنسي وسياسة اسة الحماية سي PINو القواعد السلوكية دبوس  ⬧

تاالعتداء( هو   . PINأولئك الذين يتعاونون مع معروف حسب األصول و وزعت ، نرسر
 

وحماية الطفل بشكل خاص.  PSEAفيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك والحماية و التدريب  PINيتلفر موظفو  ⬧
 سيتلفر الموظفون ذوو المسؤوليات المحددة )مثل المديرين( تدريًبا إضافًيا يتناسب مع دورهم.  باإلضافة إىل ذلك ،

 
⬧ PIN  ي مكانه

وأن جهات آليات يمكن الوصول إليها لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيير  يضمن أن يكون ف 
ي   PINالتنسيق الخاصة ب

ي الشكاوى تفهم كيفية أداء واجباتهم. ال ينبغ 
 لتلفر

ً
 أن تكون آلية اإلبالغ هذه نظاًما منفصال
ي منطقة معينة ، بل يجب أن تكون مرتبطة بهيكل قائم والبناء عليه 

 مع هياكل الشكاوي والتعليقات األخرى ف 
ً
ومتوازيا

 إلنشاء نظام واحد لالستجابة للتعليقات والشكاوى ؛
 

ي منع ومكافب  PINيقوم  ⬧
اك المجتمعات المحلية والحكومات ف  . عىل وجه حة االستغالل واالعتداء الجنسيير  إشر

الخصوص ، يجب استشارة المجتمعات المحلية أثناء تطوير آلية التغذية الراجعة واالستجابة المجتمعية 
(CFRMبحيث يكون الهيكل حساًسا ثقافًيا ونوع الجنس ؛ ) 

 
اكاتذلك  PINيضمن   ⬧ ي شر

 االتفاقات ، هذه االتفاقيات: منحة فرعية أو مستلم فرعي ، عند االنخراط ف 
a)  تضمير  ملخص سياساتPIN ي ذلك هذه السياسة( كمرفق ؛

 )بما ف 
b)   ي تتطلب مثل هذه الكيانات واألفراد المتعاقدين وموظفيها والمتطوعير

تضمير  اللغة المناسبة التر
ا لمعايتر هذه السياسة ؛ و

ً
ام بقواعد السلوك وفق  االلتر 

 
 

 

 سياسة حماية الطفل لمزيد من التفاصيل حول عملية التوظيف PINانظر أيضا  1
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c)  ي اتخاذ تدابتر وقائية ضد
 
تنص ضاحة عىل أن إخفاق تلك الكيانات أو األفراد ، حسب االقتضاء ، ف

االستغالل واالعتداء الجنسيير  وإساءة معاملة األطفال ، والتحقيق واإلبالغ عن ادعاءات ذلك ، أو اتخاذ 
، يجب أن تشكل أسباًبا إجراءات تصحيحية عند حدوث استغالل جنسي أو إيذاء أو سوء معاملة لألطفال 

 .  PINإللغاء 
 

 داخل أقسامهم ، اإلدارات الفردية أو فرق. تعزيز الوعي بهذه السياسة جميع المديرين مسؤولون عن  ⬧
 
 

ي الوقت المناسب  ➢
ز
ز والترصف ف لتحديد الترصف واالعتداء الجنسي المحتمل أو الفعىلي من قبل الموظفير

 وبطريقة منهجية. لكي تفعل ذلك: 

ي الوقت المناسب ، و معالجة شكاوى ب PINسوف تقوم  ⬧
 
اتخاذ اإلجراءات االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي ف

ي لها تأثتر مباشر عىل التأديبية المناسبة
ي المزعوم عن جميع األنشطة التر

ي ذلك التعليق الفوري للجائ 
 
بما ف

 المستفيدين والمجتمعات حتر انتهاء التحقيق ؛
 

ي ادعاءات إبالغ السلطة المختصة ب PINالناجير  ، سوف تقوم  عند االتفاق مع ⬧
 
المسؤول عن إجراء التحقيقات ف

يعات الوطنية واألجنبية ؛  االستغالل واالعتداء الجنسيير  فيما يتعلق بالترسر

 
⬧ PIN   ي يمكن أن يضمن ذلك

يعرف المستفيدون وأعضاء المجتمع من يجب عليهم اإلبالغ ونوع المساعدة التر
ي تلقيها  يتوقعوا 

 
بشكل كامل عىل كيفية عمل آلية  SEA. يجب إطالع جميع الناجير  المحتملير  والفعليير  ف

ي ذلك عملية إعداد التقارير ؛ (CFRMالمجتمع للتعليقات واالستجابة )
 
 ، بما ف

 

⬧ PIN   ي ردود الفعل يفهم أن أصحاب الشكوى والناجير  لديهم
ي تلفر

ترصف عىل تطوير ونتائج قضيتهم وسوف تالحق ف 
 وفقا لذلك. 

 
ي والمساعدة القانونية مساعدة PINيوفر  ⬧ إىل أي ضحايا واالستشارات النفسية واالجتماعية والعالج الطتى

ي ارتكبها أحد موظفيها. االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي 
 ، التر

 
⬧ PIN  ام كاء والموردين المشمولير  باحتر ام جميع األطراف الثالثة والرسر ي  مسؤول عن ضمان التر 

المبادئ الواردة ف 
ي مدونة قواعد السلوك وسياسة حماية الطفل وحماية الطفل. يعد  PSEAسياسة 

، باإلضافة إىل تلك الموضحة ف 
ا إلجراء أي عالقة ب

ً
ط ي حالة عدم وجود سياسة  PINقبولهم بتوقيع نموذج اإلعالن شر

كاء ، ف  . بالنسبة إىل الرسر

PSEA  الخاصة بهم ، يجب دمج سياسةPIN PSEA  .يك ي العقد وقبوله من قبل الرسر
 ف 

 
ي تم تلقيها واإلجراءات PINيضمن ) ⬧

( أنظمة الرقابة والمعلومات حول االستغالل واالعتداء الجنسيير  والتقارير التر
المتخذة ، من أجل مراقبة الفعالية واإلبالغ عن التقدم المحرز وتحسير  الجهود الرامية إىل منع االستغالل واالعتداء 

 ير  واالعتداء الجنسي والتصدي لهما. الجنسي
 
 
 

 االدوار والمسؤوليات
ي 
ز
ي التعامل مع المخاوف أو PINإن تهيئة بيئة عمل آمنة ف

ز
 هي مسؤولية الجميع وفشلهم ف

 الكشف عن التحرش الجنسي واالعتداء واالستغالل ليس خياًرا. 
 

 هذه السياسة وتنفيذها. ، تحمل المسؤولية الشاملة عن والمديرين القطريير   PIN RDDإدارة  ⬧
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⬧ PIN RDD  يعية صون فرقة العمل مسؤول عن مراجعة وتحديث هذه السياسة سنوًيا ، وتمشيا مع التطورات الترسر
 . PIN PSEAمسؤولية الشاملة عن عمل والتنظيمية وتحمل ال

هم من ممثىلي  ⬧ كاء وغتر ام بمدونة قواعد سلوك  PINجميع الموظفير  والمتطوعير  والرسر هذه  PINُيلزم بااللتر 
ي ذلك 

 
ي ذلك خارج ساعات العمل  PSEAو  SGوالسياسات الرئيسية األخرى ، بما ف

 
ي جميع األوقات )أي بما ف

 
ف

 الرسمية(. 

ي استغالل جنسي أو سوء معاملة أو مضايقة لآلخرين. يمكن  PINجميع الموظفير   ⬧
 
ملزمون باإلبالغ عن أي شكوك ف

ي اإلبالغ عن اشتباه 
 
ي تم فيها مشاركة المعلومات برسية. يعد اإلخفاق ف

القيام بذلك دون مشاركة تفاصيل الحاالت التر
ا لسياسة 

ً
ي إساءة استخدام شخص آخر خرق

 
ءات تأديبية. لتجنب الشك ، ال يوجد ، وقد يؤدي إىل اتخاذ إجرا  PINف

ام مفروض عىل أي فرد لإلبالغ عن أي حادث قد حدث لهم.   أي التر 

⬧ PIN RDD  ا من الدعم لمساعدة الموظفير  والمتطوعير  صون فرق العمل واإلدارة العليا
ً
يمكن أن تقدم الفرق مزيد

 والممثلير  اآلخرين عىل تنفيذ هذه السياسة. 
 
 

 الجنسي واالعتداء الجنسي واالستجابة لهما اإلبالغ عن االستغالل
 . PINمع سياسة حماية  PINواالستجابة لها ضمن برامج  SEAيتوافق اإلبالغ عن المخاوف و / أو الشكوك المتعلقة ب  

 : PINضمن برامج  SEAباإلضافة إىل ذلك ، يمكن استخدام الخط المباشر الخاص لإلبالغ عن المخاوف أو الشكوك المتعلقة ب  

psea@peopleinneed.cz 

ا إلجراءات ومعايتر التحقيق ذات الصلة. 
ً
 1يجب تسجيل جميع الحوادث وإدارتها وفق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PINإرشادات التحقيق يرجى الرجوع إىل  1

mailto:psea@peopleinneed.cz
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)
https://elo.pinf.cz/ig2-CZE/pages/startup.jsp؟guid=(B17BF33B-E21F-7927-15A5-A394F13AB16B)


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 لالبالغ عن المخالفات PINسياسة  
 
 

 
احات بشأن هذه اإلرشادات ، يرجى إرسالها إىل  ي حال كان لديك أي مالحظات أو اقتر

ف 
compliance@peopleinneed.cz. 

mailto:compliance@peopleinneed.cz
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ي االبالغ عن المخالفات PINسياسة 
ز
 ف

 
 

 المقدمة
ي 
أي حاالت معروفة أو مشتبه فيها لسوء المعاملة أو االستغالل أو المضايقة أو غتر ذلك من أشكال واجب اإلبالغ لديهم  PINجميع موظف 

ي تنتهك بشكل مباشر 
ي اإلبالغ عن أي انتهاك  سياسات الرئيسية. و ال مدونة قواعد السلوك السلوك غتر المقبول ، والتر

 
يؤدي الفشل ف

وإيذاء األبرياء. يجب عرض جميع الشكاوى أو  PINللسياسات المذكورة أعاله إىل انتشار السلوك الخطتر بما يتعارض مع مبادئ وقيم 

ي  
وئ  يد اإللكتر المخاوف عىل األشخاص المعنيير  باستخدام األدوات والقنوات الموضحة أدناه ، مثل عناوين التى

  fraud@peopleinneed.cz   ( و اإلبالغ عن االحتيال)أداة ل report@peopleinneed.cz ة عند )أداة ل اإلبالغ عن أي شكاوى خطتر

ي (. من أجل حاستنفاد القنوات القياسية األخرى
والمحافظة عىل بيئة عمل كريمة خالية من أي مضايقات وإساءات  PINماية حقوق موظف 

 من خالل القنوات الموضحة أدناه.  PINأي شكوى أو مخاوف أثارها موظفو واجب التحقيق  لديها  PINواستغالل محتملة ، فإن إدارة 

 
ي  : من يمكنه إثارة القلق بموجب هذه السياسة

ي بدوام كامل وبدوام جزئ 
والمتطوعير  والمتدربير  واالستشاريير  واألشخاص  PIN موظف 

".  PINالمستقبل المشار إليه باسم " - PINالذين يعملون نيابة عن   الموظفير 

ي اإلبالغ عنه
ي سوء المعاملة أو االستغالل أو المضايقة أو غتر ذلك من أشكال السلوك ما ينبغ 

ة ف  : أي مخاوف جدية أو حاالت اشتباه خطتر

ي تنتهك بشكل مباشر 
 أو : سياسات الرئيسية و ال مدونة قواعد السلوك غتر المقبول ، والتر

o تجعلك تشعر بعدم االرتياح من حيث المعايتر المعروفة ؛ 
o ت ال تتفق مع سياساPIN ؛ 
o تقع تحت معايتر الممارسة المعمول بها ؛ أو 
o  .هي سلوك غتر الئق 

 
 :  ما ذكر أعاله قد يتعلق بما يىلي

o  ا للقانون أو سياسات
ً
 ؛ PINالسلوك الذي يعد جريمة أو خرق

o التميتر  العنرصي أو الجنسي أو اإلعاقة أو أي تميتر  آخر ؛ 
o احتيال أو فساد أو سوء استخدام لألموال ؛ 
o  ار ي تلحق باألمن أو السالمة أو الصحة أو البيئة ؛ األض 

 التر
o التظلم ، البلطجة ، المضايقة ؛ 

o  ي
 سلوك غتر أخالفر

o  محاوالت إلخفاء مع أي من هذه. هذه القائمة
 ليست شاملة. 

 

 المبادئ األساسية

 الرسية
بطريقة شية وحساسة. تظل هوية صاحب الشكوى شية طالما أنها ال تعرقل عملية  مع جميع الشكاوى أو اإلفصاحات PINيتعامل 

. نظًرا ألن الشكاوى أو اإلفصاحات تشجع هذه السياسة األفراد عىل وضع اسمهم تحت أي شكوى أو إفشاء التحقيق. بناء عىل ذلك، 

 لكامل. المجهولة المصدر تكون أقل مصداقية ، فال يمكن اتباع اإلجراء القياسي با

mailto:fraud@peopleinneed.cz
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 الحماية
إذا قام صاحب الشكوى بادعاء بحسن نية ، وهو أمر لم يؤكده التحقيق الالحق ، فلن يتم اتخاذ أي إجراء. ومع ذلك ، إذا كان هو / هي قد 

ا أو كاذًبا عن قصد أو أساء استخدام القنوات الموصوفة أدناه ، فسوف يواجه / تأديًبا إجراءات تأديبية. وجه اتهاًما 
ً
 خبيث

 
سيتم حماية صاحب الشكوى وموضوع الشكوى وأي شخص آخر يساعد التحقيق من أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد أو االنتقام 

ما يصل إىل بما  -يقوم بالتخويف لهم ، سيتم فرض دعوى تأديبية  PINأو االنتقام الناتج عن الحادث المزعوم. إذا تم العثور عىل أي موظف 

ي ذلك الفصل. 
 
 ف

 

 الجراءات القانونيةا
ي جميع األوقات 

 
ي تحقيق إداري داخىلي وسيتم التعامل معها ف

 
ام حقوق جميع األطراف المشاركة ف ام والكرامةسيتم احتر . سيتم منح االحتر

 جميع الموظفير  الذين يخضعون للتحقيق: 

 إشعار كامل بأية ادعاءات رسمية ضدهم •
ح عملية التحقيق •  شر

ح و / أو الرد ع • ي الفرصة لرسر  ىل أي ادعاء رسمي ضدهم قبل اتخاذ أي إجراء تأديتى

اءة طوال التحقيق • اض التى  افتر
ر له • ي االدعاء )اإلدعاءات( دون تأختر ال متى

 
ي تحقيق كامل وعادل ونزيه وشامل وموضوعي ف

 
 الحق ف

ي ستر التحقيق •
 
 الرسية ف

 
ر أي بيانات أو اتهامات كاذبة أو ضارة متعمدة ضد موظف آخر أو طرف ثالث ،  ي ذلك انتهاك الرسية( أو تدخل غتر متى

 
أو قلة التعاون )بما ف

ي التحقيق سوف تعتتى سوء سلوك جسيم وسوف تؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية أو غتر ذلك من اإلجراءات المناسبة. 
 ف 

 

 واجب اإلبالغ
ي 
ي مدونة قواعد السلوككما هو منصوص عليه ف 

مدونة قواعد السلوك والسياسات هاكات ملزمون باإلبالغ عن جميع انت PIN، موظف 

بالمالحظات وسيتعامل مع جميع الشكاوى  PIN. يجب اإلبالغ عن الشكاوى من خالل القنوات الموضحة أدناه. يرحب الرئيسية

 واإلفصاحات برسية وجدية وشعة. 

 

ي 
 PINقنوات اإلفصاح لموظفز

 
 قناة الكشف القياسية .1

 إىل المدير المباشر للشخص الذي قدم الشكوى.  يجب توجيه جميع الشكاوى واإلفصاحات

 
ي 
ي حال لم تنشأ الشكوى أو الكشف عن سوء الترصف من موظف 

يك  PINف  يك  PIN)أي قادم من شر م موظف وما إىل ذلك( ،  PINأو شر يلتر 
PIN ي أقرب وقت ممكن إىل مديره / مديرها

)أحد  1الذي يتلفر الشكوى بالعمل بصفته صاحب الشكوى ويجب تمرير المعلومات ف 

 المديرين التنفيذيير  الذين يثق بهم(. يجب عدم إخفاء هذه المعلومات عن قصد. 

 
شر الذي يتلفر الشكوى بتدوين مالحظات أثناء الشكوى إذا كان مقدم الشكوى غتر قادر عىل القراءة أو الكتابة ، فسوف يقوم المدير المبا

 اللفظية وقراءة المالحظات مرة أخرى إىل مقدم الشكوى. بعد ذلك سُيطلب من صاحب الشكوى وضع
 
 

 

 

ا ل   1
ً
ة لموظف معير  وفق  Organigramالمدير المباشر = الشخص الذي يتحمل مسؤولية إدارية مباشر
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احات  اقتر
صند
 وق

 
ً
ا مراقًبا مستقًل

ً
 لمشاهدة الشكوى وتوقيعها لإلشارة إىل أنها سجل دقيق للشكوى.  1بصمة لإلشارة إىل توقيعها. سيطلب المدير المباشر أيض

 
 مبدأ اإلبالغ عن المخالفات وقناة الكشف .2

 
ا للمخطط أدناه. 

ً
 يجب توجيه الشكاوى المتعلقة بالمدير المباشر لصاحب الشكوى إىل المدير األعىل رتبة ، وفق

 
ُيعتتى اإلبالغ عن المخالفات أشكال مختلفة من السلوك غتر المقبول ،  -بدال من إخفاء  -المفتوح الباب والجهد لحل  PINتمشيا مع نهج 

مبدأ اإلبالغ عن  PINعىل أساس الوالء للمنظمة ومبادئها األخالقية. من المتوقع أن يستخدم موظفو  بمثابة فعل من الشجاعة الشخصية

 . PINالمخالفات قبل البث المحتمل لشكاواهم خارج رمز 
 
 
 

 أمناء *
ية  المراجع الداخىلي   قسم الموارد البرسر

 PINمدير 

 األول 

 فريق اإلدارة

 المديرون اإلقليميون

مرب  ع 

احا االقت 

 ت

 

 مديري البلد
 

 رؤساء الوحدات

 
 المديرين التنفيذيير  

 

 
CFRM 

 

ي الخارج(
 طاقم الموظفير  )المقر الرئيسي وبرامج الدولة ف 

 

 *BoT مجلس األمناء = 
 

 
 واالعتداء الجنسي قناة الكشف عن االستغالل  .3

ي  (SEAإذا كانت الشكوى تتعلق باالستغالل واالعتداء الجنسيير  )
، فيجب استشارة مدير أنتر / ذكر ، حيث سيكون من المناسب النظر ف 

ا ، إىل جهة اتصال 
ً
 نقطة.  SEAجنس صاحب الشكوى ، حتر لو لم يكن مديرها / مديرها أو ، إذا كان موجود

 
 "االحتيال"قناة الكشف عن  .4

ة بفريق اإلدارة هذه القناة ، تfraud@peopleinneed.cz. يجب إرسال أي شكوى وكشف بخصوص االحتيال إىل  ربط الموظفير  مباشر

ي ، إذا حدثت ، العليا 
ي المقر الرئيسي يسهل الكشف عن الممارسات المالية السيئة ، والتر

ر بف  أو أي من أصحاب   PINقد تلحق الرص 

ية ، لكن من الممكن تقديم شكاوى بأي لغة.  المصلحة.   لغة التواصل المفضلة هي اللغة اإلنجلتر 
 
 

 

ي عملية التحقيق ، يتم اختياره عشوائًيا  PINسيكون المراقب أي موظف  1
 . غتر مشارك ف 

ف 
ش
لك
ة ا
نا
ق

ة  
ئي
نا
تث
س
ال
ا

 
re

p
o

rt
@

p
eo

p
le

in
n

ee
d
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 مع المراجع الداخىلي اتخاذ قرار بشأن مزايا الشكوى / اإلفصاح. سيتوىل فريق اإلدارة العليا بالتشاور 

 
 قناة الكشف االستثنائية .5

ة للممارسات إذا كانت الطرق القياسية األخرى غتر مريحة أو غتر قابلة للتطبيق أو تم استنفادها ، فهناك مخاوف بشأن  حاالت داخلية خطتر

ة أو غتر القانونية  ة بقسم هذه القناة ، report@peopleinneed.cz. يجب أن ترسل إىل غتر األخالقية أو الخطتر تربط الموظفير  مباشر

ية  ر بالموارد البرسر ي ، إذا حدثت ، قد تلحق الرص 
ي المقر الرئيسي يسهل ويرسع عملية الكشف عن أنواع السلوك ، والتر

 
أو أي من  PINف

ية ، لكن من الممكن تقديم شكاوى بأي لغة.  لمصلحة. أصحاب ا  لغة التواصل المفضلة هي اللغة اإلنجلتر 

 
ية بالتشاور مع فريق اإلدارة العليا قراًرا بشأن مزايا الشكوى / اإلفصاح. عند التعامل مع شكوى معقدة ،  قد سوف يتخذ قسم الموارد البرسر

 مستقلة. يقرروا نقل إدارة الشكاوى إىل منظمة خارجية 

 
احات / الشكاوي .6  صندوق االقت 

اح أو شكوى أن القنوات المذكورة أعاله غتر كافية ، فيمكنه استخدام 
مستوى من عند صندوق مغلق إذا رأى الشخص الذي يريد تقديم اقتر

ي الوصول إليها القيام بذلك المقر الرئيسي 
 
ي منطقة حيث يمكن ألولئك الذين يرغبون ف

 
ي سيتم وضعها ف

شا أو شا عىل النحو التاىلي ، والتر

ي 
ي حول موقع الصندوق.  HQبقدر اإلمكان. سيتم اإلعالن عن موظف 

وئ  يد اإللكتر  عتى التى

 
ية. كل شهر ، بعد فتح الصندوق ، سيقوم أحد  ي إدارة الموارد البرسر

احات / الشكاوى شهرًيا من قبل اثنير  من موظف 
سيتم فتح صندوق االقتر

 (. 1انظر الملحق الموظفير  بإكمال السجل )

ية باالحتفاظ بدليل عىل السجل.   سيقوم رئيس قسم الموارد البرسر

 
احات / شكاوى كاملة  احات إذا كان أي اقتر ا بجوار المرب  ع.  . 3الملحق  -نموذج مرب  ع االقتر

ً
 سيكون هذا النموذج متاًحا أيض

 
ية الذين سيفتتحون الصندوق عىل تعه ي قسم الموارد البرسر

 (. 2د بالرسية )الملحق سيوقع جميع موظف 

 

 
 PINقناة اإلفصاح لمستفيدي 

ي المظالم واألذى المزعوم وتلقيها يمثل جانًبا هاًما من  PINُيقر 
وع من السغي إىل تلفر

ي المرسر
بأن تمكير  المستفيدين وأصحاب المصلحة ف 

عليقات المجتمع عىل مشاركة شكاواهم وتعليقاتهم ومالحظاتهم من خالل آلية ت PINجوانب المساءلة. وبالتاىلي ، يتم تشجيع مستفيدي 

ي سياسة CFRMواالستجابة لها )
، قناة آمنة ويمكن الوصول إليها وفعالة للمستفيدين من  CFRM(. توفر هذه اآللية الرسمية ، الموضحة ف 

PIN   وع لطرح الشكاوى والتعليقات ولتقديم استجابة أو تعويض وتمكير ي المرسر
وع من منظور  PINوأصحاب المصلحة ف  من فهم المرسر

 تفيدين . المس

 

 واجب التحقيق
ي براغ مسؤولير  عن االستجابة ألي شكوى موجهة إليهم من خالل القنوات المذكورة أعاله.  PINتعد إدارة 

القطرية وفريق اإلدارة العليا ف 
ي ه

ام المبادئ الموضحة ف  ذه يجب أن يؤدي رد فعلهم عىل الشكوى إىل تحقيق إداري داخىلي شي وحساس وشامل وشي    ع ، مع احتر
ي  السياسة. 

.  PINيجب عىل جميع موظف   التعاون بشكل كامل وبحسن نية مع تحقيق إداري داخىلي

ا من طبيعة المشكلة أو أنها مزي    ج من ما سبق ، اطلب المشورة من 
ً
أو مدير كبتر آخر أو أبلغ عنها عن طريق  LMعندما ال تكون متأكد

ي إىل 
وئ   report@peopleinneed.czإرسال بريد إلكتر
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 نطاق التحقيق اإلداري الداخىلي 
 

ي 
 
ي ذلك ، عىل سبيل المثال ال الحرص: سيتم إجراء التحقيق اإلداري الداخىلي ف

 
 حاالت االدعاءات بما ف

 سوء الترصف الماىلي أو الفساد أو االحتيال −
امات القانونية أو القوانير   −  

 عدم االمتثال لاللتر

 مخاطر عىل الصحة والسالمة واألمن أو البيئة −

 التظلم ، البلطجة ، المضايقة −

 االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي  −

 نشاط اجرامي  −

ي أو غتر مقبول يتعارض مع قواعد السلوك  −
ر
ها من السياسات عىل المستوى التنظيمي أو  PINسلوك غتر الئق أو غتر أخالف وغتر

 القسم

 محاوالت إلخفاء أي من هذه −

 
 هذه القائمة ليست شاملة. 

 
ي شكوى من خالل أي من القنوات المذكورة أعاله ، فإن أحكام

 بمجرد تلفر

 يتبع.  يجب انإرشادات التحقيق 

 
ي تجدر اإلشارة إىل أن التحقيق اإلداري الداخىلي 

ي إبالغ ال تحل محل تحقيق جنائ 
 
ي أي حالة يبدو فيها ارتكاب جريمة ، سيتم النظر ف

 
. ف

 السلطات الوطنية. 

 

 إرشادات التحقيق
( LIOباط التحقيق الرئيسيير  )جميع مديري / رؤساء الوحدات الذين تلقوا شكوى وضهي الستخدامها كدليل عمىلي ل إرشادات التحقيق  

ي من أجل إجراء تحقيق إداري داخىلي 
. وهي تشمل معلومات PINأو ضد أي شخص يعمل لصالح أو نيابة عن  PINمن االدعاءات ضد موظف 

ي 
 .  PINمفصلة عن طرق وإجراءات التحقيق ف 

 
 . إرشادات التحقيقلمزيد من المعلومات حول إرشادات التحقيق ، يرجى الرجوع إىل 

 

 لالنتهاكات PINاستجابة 
ي حاالت االنتهاكات الجسيمة لل

إجراءات فورية ومالئمة وسيدعم  PINسيتخذ الرئيسية PINسياسات و   PINمدونة قواعد السلوك لف 

رين. هذا قد يشمل:   احتياجات المترص 

 

ي 
ي   PINموظف 

 إجراءات تأديبية تصل إىل الفصل بدوام كامل أو بدوام جزئ 

PIN    العمل حتر نهاية العقد للمتطوعير  والمتدربير 

ي 
 إنهاء العقد PINاالستشاريير  ف 

 حتر تعليق الدعم للزيارة PINزوار 

كاء   إنهاء العقد PINشر

 

يكة ل   PINمنظمة شر
اكة  العمل حتر سحب التمويل أو الدعم و / أو إنهاء اتفاقية الرسر

 
ا لطبيعة وظروف القضية ، قد ينطوي 

ً
ي  PINوفق

 و / أو المنتسبير  و / أو المستفيدين.  PINعىل السلطات المختصة لضمان حماية موظف 
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 PIN HQالدعم من 
م بتقديم دعم مستمر لجميع  PINيمكن أن تكون التحقيقات بطبيعتها معقدة ومتوترة ومرهقة لجميع األطراف المعنية. لذلك ، فإن  ملتر 

ي التحقيق. 
 
 األطراف المعنية ف

 
 يتم تشجيع الموظفير  الذين يحتاجون إىل أي مساعدة أو توجيه خالل عملية التحقيق عىل االتصال ب : 

ام   •  ( ألي مسائل إجرائية تتعلق بالتحقيقcompliance@pinf.cz)إدارة االلتر 

ي ال  •
 ( ألي مسائل قانونية تتعلق بالتحقيقlegal.deparment@pinf.cz)قسم قانوئ 

ية   • ا االتصال بقسم hr.rdd@pinf.cz)قسم الموارد البرسر
ً
ية والمتعلقة بالتحقيق. يجب أيض ( ألي مسائل متعلقة بالموارد البرسر

ي أثناء عملية التحقيق ، إذا لزم األمر. 
ية لطلب الدعم النفسي المهت   الموارد البرسر

ة أخرى. management.rdd@peopleinneed.cz)فريق اإلدارة العليا   •  ( ألي مسألة خطتر
 

جمة دائًما.  -يمكن كتابة الطلبات بأي لغة   سيتم توفتر الت 
 

 المرفقات

احات / الشكاوي1المرفق   : صندوق االقتر

ي الموارد  تاري    خ الفتح الرقم. 
ية الذين أسماء موظف  البرسر

 فتحوا الصندوق

 المحتوى / التفاصيل

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 : قالب تعهد الرسية2المرفق 
 

. سأحتفظ برسية  احات / الشكاوى من مستوى المقر الرئيسي ي مرب  ع االقتر
ي ف 
أوافق عىل ممارسة أقص درجات التقدير فيما يتعلق بمشاركتر

ي بجميع المعلومات 
احات / الشكاوى ولن أناقش أي معلومات مكتسبة ف  ي فتح وإدارة محتوى مرب  ع االقتر

ي ف 
المعروفة ىلي بسبب مشاركتر

 هذه العملية مع أي شخص آخر غتر األشخاص المخولير  باستالمها. 

ا أن إفشاء معلوما
ً
ي العملية. أفهم أيض

ي ف 
ت شية لألشخاص غتر المرصح أدرك أن هذا اإلعالن سيبفر ساري المفعول بعد اكتمال مشاركتر

ي الملف ذي الصلة. 
 لهم بتلقيها قد يصل إىل حد سوء السلوك وأن النسخة األصلية الموقعة من هذا اإلعالن سيتم حفظها ف 

 

ي    االسم
   العنوان الوظيف 

 

   التاري    خ والمكان:    التوقيع: 

mailto:compliance@pinf.cz
mailto:legal.deparment@pinf.cz
mailto:hr.rdd@pinf.cz
mailto:management.rdd@peopleinneed.cz
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احات3المرفق   : نموذج مرب  ع االقتر

 

  التاري    خ

  االسم الكامل )اختياري(

الذي يرتبط به برنامج أو شخص 

اح أو التعليق أو الشكوى  االقتر

 

شكواك )قم بتضمير  أكتى قدر ممكن 

من التفاصيل. يرجى الكتابة عىل ظهر 

ي تضمير  هذه الورقة إذا كنت ترغب 
 
ف

 المزيد من التفاصيل(

 

هل لديك أي دليل لدعم هذا؟ )إذا  

 كانت اإلجابة بنعم ، يرجى ذكرها هنا(

 

ي الرد؟ )إذا 
، يرجى نعم فعال هل ترغب ف 

تقديم تفاصيل االتصال الخاصة بك. 

يمكنك اختيار عدم الكشف عن 

هويتك ، ولكنه قد يحد من قدرتنا عىل 

 التحقيق(

 االسم الكامل: 

 
 بيانات المتصل: 
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