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( GFSCهذه الصحيفة اإلرشادية من قِبل فريق العمل المعني بالحماية لدى مجموعة األمن الغذائي العالمية )تم إعداد  الهدف والجمهور -1
( على المستوى الوطني بشأن الخطوات الملموسة FSلتوجيه منسقي المجموعات وشركاء مجموعات األمن الغذائي )

 ( في عملهم. PSEAالل واالنتهاك الجنسيين )( والحماية من االستغAAPلدمج المساءلة أمام السكان المتضررين )
 كما تشتمل أيًضا على األدوات الرئيسية ووثائق التوجيه لمزيد من المراجع المتعمقة.

 

 

 المفاهيم الرئيسية -2
 

مصطلح تستخدمه األمم  (PSEAالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )
المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية لإلشارة إلى التدابير المتخذة لحماية 
األشخاص المعرضين للخطر من االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قِبل 

 الموظفين واألفراد أو الممثلين المرتبطين بهم.

بل الجهات التزام نشط من قِ  (AAPالمساءلة أمام السكان المتضررين ) 
الفاعلة في المجال اإلنساني الستخدام القوة بشكل مسؤول، من خالل مراعاة 

 األشخاص الذين يسعون إلى مساعدتهم وااللتزام بالمساءلة أمامهم.

 

 

النزاع والكوارث وحاالت الطوارئ األخرى ذات تأثيرات مختلفة اختالفًا عميقًا على النساء والرجال والفتيات والفتيان 
واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر. وغالبًا ما تؤدي هذه المواقف إلى تضخيم نقاط الضعف 

 القائمة وتهدد بتقويض الغذاء، واألمن الغذائي، والوصول إلى االحتياجات األساسية.

كان المتضررين بانعدام المساواة تتميز العالقة في حاالت الطوارئ بين الجهات الفاعلة في مجال األمن الغذائي والس
(، كما يتم تضخيمها حيث يُنظر إلى الوكاالت اإلنسانية SEAالشديد في السلطة ومخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين )

 على أنها الجهة الفاعلة الرئيسية التي يحدد من يمكنه )ومن ال يمكنه( الوصول إلى المساعدة اإلنسانية.

( المرتكب ضد GBV( شكاًل من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي )SEAنتهاك الجنسيين )يمثل االستغالل واال
السكان المتضررين أو المستهدفين من قِبل العاملين في المجال اإلنساني والتنمية وبناء السالم، ويشمل ذلك أي شخص 

الخارجية ومية الدولية والوطنية واألطراف لديه عالقة تعاقدية مع منظمة، بما في ذلك موظفي المنظمات غير الحك
 األخرى مثل المتعاقدين.

( تنفيذ تدابير لضمان مشاركة المنظمات اإلنسانية لمعلومات البرامج ذات AAPتعني المساءلة أمام السكان المتضررين )
تضررين في الصلة بشكل موثوق وفي الوقت المناسب، من خالل التواصل ثنائي االتجاه، وإشراك األشخاص الم

القرارات التي تؤثر عليهم من خالل عمليات استشارية وشاملة واسعة النطاق وتوفير آلية مجتمعية لتقديم اآلراء بشكل 
 آمن وفعال وسهل الوصول إليه.

جميع تدخالت األمن الغذائي، بغّض النظر عن طريقتها )نقًدا أو بقسائم أو عن طريق المساعدة العينية، باإلضافة إلى 
ديم الخدمات المباشرة( من شأنها أن تعرض الناس لمخاطر معينة، بما في ذلك االستغالل واالنتهاك الجنسيان بسبب تق

 القيمة المتصورة للمساعدة الغذائية واختالالت السلطة الكامنة في القطاع اإلنساني.

 الخلفية والمقدمة -3
 

 

صحيفة إرشادية بشأن المساءلة 
 (AAPأمام السكان المتضررين )

والحماية من االستغالل واالنتهاك 
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استخدامها خالل دورة البرنامج اإلنساني لضمان وفاء الجهات  توصي هذه الصحيفة اإلرشادية بالتدابير التي يجب 
الفاعلة والبرامج الدولية والوطنية والمحلية في قطاع األمن الغذائي بالتزاماتها بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين 

(AAP( والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )PSEA وعلى رأسها ،)ألساسيةالمعايير اإلنسانية ا. 

( هي نفسها ما تشكل نظاًما فعااًل للحماية من AAPالعناصر األساسية لما يشّكل المساءلة أمام السكان المتضررين )
( وغالًبا ما تكون االستجابات متداخلة. وتُعد تدابير المساءلة أمام السكان PSEAاالستغالل واالنتهاك الجنسيين )

المشاركة وتوفير المعلومات وآلية تقديم اآلراء والشكاوى بمثابة حجر ( مثل إشراك المجتمع وAAPالمتضررين )
األساس نحو نهج قوي للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين؛ بعبارة أخرى، فإن البرنامج الجيد الذي يستخدم 

م الكرامة المتأصلة، السلطة بشكل مسؤول، يضمن التخفيف من مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين، بما في ذلك احترا
 والسالمة، وتطلعات المجتمعات والموظفين وقدراتهم على حد سواء، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

المساءلة أمام السكان  -4
(/الحماية AAPالمتضررين )

من االستغالل واالنتهاك 
 ( PSEAالجنسيين )

 في البرمجة اإلنسانية 
 لألمن الغذائي

 
 

 

 المجتمعية والمعلومات والمشاركةالمشاركة  4-1

ضمان المشاركة النشطة والهادفة والشاملة للمجتمعات، بما في ذلك المجتمعات األكثر عرضة للخطر في تصميم  
برامج الخدمات األمن الغذائي وتنفيذه ورصده، والمشاركة بأمان مع النساء والفتيات والرجال والفتيان بشكل 

ية المتعلقة بالبرامج مثل: تحديد الموقع والوقت األقرب واألكثر أمانًا واألكثر سهولة في القرارات الرئيس 1منفصل
للوصول إلى المساعدة الغذائية، واختيار الطريقة األكثر أمانًا وآليات التسليم أو تصميم آليات تقديم اآلراء والشكاوى 

 التي تركز على المستخدم.

لخطر بشكل فعال وآمن على استحقاقاتهم/حقوقهم )بما في ذلك الحق في التأكد من إطالع الفئات األكثر عرضة ل 
السرية( والمسؤوليات والسلوكيات المتوقعة من عمال اإلغاثة. كما يجب إطالع المجتمع المستهدف على معايير 

لمعلومات االستهداف وعملية تنفيذ تدخالت األمن الغذائي ومدتها من أجل تعزيز شفافية أكبر. يجب أيًضا توفير ا
المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين بشكل عام )على سبيل المثال، توضيح أن المجتمعات ال يتعين 
عليها تقديم خدمات أو مزايا مقابل تلقي حصص غذائية( وآليات تقديم اآلراء والشكاوى المتفق عليها )على سبيل 

 الستغالل واالنتهاك الجنسيين، وكذلك اآلراء العامة والشكاوى(.المثال، الطرق المتاحة لإلبالغ عن حاالت ا

التأكد من تقديم جميع المعلومات في مجموعة من القنوات واألشكال الشاملة )على سبيل المثال، البث اإلذاعي  
والمسرحيات والرسوم التوضيحية( وباللغة )اللغات( المحلية؛ لضمان وصول المعلومات الدقيقة في الوقت 
المناسب إلى المجتمعات األكثر عرضة للخطر، وال سيما األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة من السكان 

 األصليين/والمجتمعات المهمشة و/أو المجتمعات التي تنتمي إلى األقليات.

والجنس والعرق تعكس التركيبة المتنوعة للمجتمع من حيث العمر  2التأكد من أن اللجان المتعلقة باألمن الغذائي 
 والمجموعة االجتماعية واالقتصادية، وما إلى ذلك.

( الذين يتعاملون مع السكان المتضررين، FSAالتأكد من أن جميع الموظفين العاملين في تقييم األمن الغذائي ) 
 لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات مكتوبة حول مكان إحالة الناجين للرعاية والدعم.

ن آليات تقديم اآلراء والشكاوى يمكن الوصول إليها ومن شمولها لألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء التأكد من أ 
 والرجال واألطفال على حد سواء

 

 (F&Cآليات تقديم اآلراء والشكاوى ) 4-2

والنساء، التأكد من أن آليات تقديم اآلراء والشكاوى يمكن الوصول إليها، وأنها تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة،  
والرجال، واألطفال، وكبار السن، فضاًل عن األشخاص من الفئات المميزة أو المستبعدة اجتماعيًا. يجب أن تكون 
آليات تقديم اآلراء والشكاوى ذات صلة باللغة )بما في ذلك أشكال االتصال غير اللفظية(، والعمر، ومستوى معرفة 

لعرقية/العشائرية للسكان المتضررين، كما يجب أن تساعد في معالجة القراءة والكتابة، والثقافة، والديناميات ا
الحواجز التي قد تمنع الناس من اإلبالغ عن أي مخاوف. ويمكن أن يشمل ذلك عرض المعلومات في تنسيقات 
يمكن الوصول إليها للمجتمعات ذات المستويات المنخفضة من معرفة القراءة والكتابة، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 
واألطفال، واألشخاص القادمين من التقليد الشفهي، على سبيل المثال، باستخدام طريقة برايل، والنص المطبوع 

 بحروف كبيرة، والتنسيقات القائمة على الصور، واللعب، والدراما، واأللعاب، والبث اإلذاعي والتلفزيوني.
 

 
 وضع ديناميات السلطة بين المجتمعات في االعتبار عند الفصل بين المجموعات 1
المحلي لدعم تنفيذ مشاريع األمن الغذائي والعمل كشريك مجتمعي لتبادل المعلومات، وحشد األسر المستفيدة اختيار مجموعة من األشخاص على مستوى المجتمع  2

 واختيارها مع ضمان الشفافية، والملكية، واستدامة تدخالت األمن الغذائي.
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)من خالل تعديل البرامج بناًء على آراء المجتمع وتحسين تساهم آليات تقديم اآلراء والشكاوى في البرمجة التكيفية 
فهم تصور المجتمع، وتعزيز المساءلة المعززة والمساعدة في الكشف المبكر عن التحديات مثل االستغالل 

( واالحتيال، والتحرش. ومن األهمية بمكان كذلك اعتماد نهج آلليات تقديم اآلراء SAEواالنتهاك الجنسيين )
لتي تأخذ بعين االعتبار سياقات حاالت الطوارئ سريعة التطور واحتياجاتها، من خالل ضمان التواصل والشكاوى ا

 المتسق مع المجتمع المستهدف والمشاركة الفعالة في تصميم اآلليات.

البحث عن تفضيالت األشخاص المتضررين وبناؤها على الهياكل المحلية واألنظمة القائمة لمعالجة القضايا في  
لمجتمع كلما أمكن ذلك، مع األخذ في االعتبار ديناميات السلطة الحالية لضمان عدم استبعاد الفئات األكثر عرضة ا

للخطر. فعلى سبيل المثال، قد تواجه مجموعات معينة مثل النساء واألطفال عقبات في الوصول إلى آليات اإلبالغ 
 لسلطة التقليديين.التقليدية في المجتمعات، حيث يكون الرجال هم أصحاب ا

( التي تشارك المعلومات حول التقارير المتعلقة باالستغالل FSAالتأكد من أن برامج تقييم األمن الغذائي ) 
واالنتهاك الجنسيين تتبع اإلجراءات المناسبة وتلتزم بمعايير السالمة واألخالق؛ من أجل حماية الهوية أو الناجي، 

 ألي مخاطر أمنية إضافية، بما في ذلك أسرته والمجتمع من حوله.والتأكد من أن الناجي ال يتعرض 

االلتزام ببروتوكوالت مشاركة المعلومات وحماية البيانات وإغالق حلقة تقديم اآلراء، وتقديم آراء فعالة في الوقت  
آرائهم أو طرح المناسب لألشخاص الذين يستخدمون قنوات تقديم اآلراء والشكاوى للتعبير عن مخاوفهم أو تقديم 

 أسئلتهم.

 

 

 التحليل والمراقبة والتقييم 4-3

ضمان التنسيق النشط مع الشبكات والجهات الفاعلة المحلية والوطنية، بما في ذلك شبكة الحماية من االستغالل  
 (، ومجموعة عمل المشاركة المجتمعية، ومجموعة األمن الغذائي إذا كانت تعمل PSEAواالنتهاك الجنسيين )

 في الدولة.

التأكد من أن إدارة المعلومات المنسقة والمشاورات والتقييمات تلتزم ببروتوكوالت مشاركة المعلومات وحماية  
البيانات، وتراعي األطفال والنوع االجتماعي، وتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمجموعات 

 )مثل الشعوب األصلية(.والمجتمعات المهمشة ذات االنتماءات إلى األقليات 

( والمساءلة واإلدماج في االحتياجات، والسوق، SEAيجب دمج اعتبارات االستغالل واالنتهاك الجنسيين ) 
(، وتقييمات المخاطر وتحليل االستجابة؛ بهدف تحديد التهديدات ونقاط الضعف FSPومقدمي الخدمات المالية )

المحتملة لطرق المساعدة المختلفة )عينية أو نقدية أو في صورة قسائم(، وقدرات السكان المتأثرين واآلثار السلبية 
وكذلك تحديد تدابير التخفيف الفعالة في مرحلة تصميم المشروع. وتشمل المخاطر المحتملة الطرق غير اآلمنة 

... حيث يجب والبعيدة إلى مواقع التوزيع، والوزن الثقيل للحصص الغذائية الذي يعرض المتلقين لمخاطر إضافية 
تحديد هذه المخاطر وتحليلها ومراقبتها وإدارتها بانتظام، من خالل وضع خطط فعالة للتخفيف من المخاطر طوال 

 دورة البرنامج.

بحيث تكون مفصلة حسب الجنس والعمر واإلعاقة  -تحديد مجموعة أساسية من المؤشرات وجمعها وتحليلها  
 ف منها ورصدها وتقييمها في تدخالت األمن الغذائي.لتخطيط أنشطة تحديد المخاطر والتخفي
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 البرمجة الشاملة واآلمنة 4-4

ضمان التعديالت المعقولة لألشخاص المعرضين للخطر، مثل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء  
بأنشطة تقييم األمن الحوامل والمرضعات على سبيل المثال، من خالل تقييم مخاطر السالمة الجسدية المرتبطة 

الغذائي )على سبيل المثال، المسافة إلى مواقع التوزيع وأوقات العمل والمواقع( وتقديم التدابير التيسيرية المعقولة 
للتخفيف من المخاطر، مثل توفير النقل المجاني، وتوصيل المواد الغذائية إلى المنزل، ونظام النظير إلى 

 ت(.النظير/المرافقة للنساء والفتيا

تعزيز المشاركة النشطة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في  
 تخطيط جميع أنشطة تقييم األمن الغذائي وتصميمها وتنفيذها

التأكد من أن مواقع التوزيع وأوقاته وإجراءاته قد تم تصميمها وتنفيذها بما يضمن المساهمة في الحماية من  
االستغالل واالنتهاك الجنسيين )مثل قوائم االنتظار/المواقع التي تفصل بين الجنسين، وتوزيع الطعام الذي يتم 

 إجراؤه في وقت مبكر من اليوم؛ للسماح للنساء بوقت كاٍف في النهار للعودة إلى المنزل(.

 فة إلى القيام بتدوير فرق التوزيع بحيث التأكد من أن التكوين الجنسي لفريق توزيع الطعام متوازن دائًما. باإلضا 
 ال يقوم أي فرد بزيارة نفس المجتمع باستمرار.

تعيين جهات تنسيق تنظيمية ميدانية للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في وكاالت األمن الغذائي التي تدعم  
 وضمان بيئة آمنة أثناء التوزيعات.قادة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في تلقي االدعاءات 

التأكد من أن التدريب على منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلزامي لجميع العاملين في األمن الغذائي والوكاالت  
 المشاركة.
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والجهات الخارجية األخرى ذات الصلة مثل التأكد من أن جميع موظفي وكاالت األمن الغذائي والشركاء المنفذين  
المتعاقدين والمتطوعين الذين يعملون مع السكان المتضررين يفهمون مدونة قواعد السلوك ويوقعون عليها 

 ويلتزمون بها.

 التأكد من أن الوكاالت والموظفين الذين يضطلعون باألنشطة المتعلقة باألمن الغذائي قد تلقوا تدريبات على الحماية 
 من االستغالل واالنتهاك الجنسيين والسياسات المرتبطة بها، مثل مدونة قواعد السلوك.

ضمان تكييف مدونات قواعد السلوك وإيصالها بشكل مناسب إلى المجتمعات بطريقة شاملة تراعي اللغة والعمر  
 والقدرة.

وعدم المساواة بين الجنسين، ومن ثم  إدراك أن مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين مرتبط بتفاوتات السلطة 
التأكد من تخصيص موارد كافية لتزويد الموظفين والمتطوعين والمنظمات الشريكة؛ لتوفير بيئات عمل آمنة 

 ومحترمة وشاملة وخالية من سوء السلوك الجنسي.

األشخاص المعرضين  بناء المعرفة والوعي باالستغالل واالنتهاك الجنسيين بين المجتمعات المتضررة. إشراك 
للخطر حيثما أمكن ذلك، من أجل معالجة األعراف االجتماعية الضارة واختالل توازن القوى لمنع االستغالل 

 واالنتهاك الجنسيين.

النظر في تعيين جهة تنسيق معنية باالستغالل واالنتهاك الجنسيين على المستوى الميداني )باإلضافة إلى القيادة  
توى الدولة( لضمان المزيد من الدعم، والقدرات، وإذكاء الوعي بشأن االستغالل واالنتهاك الرئيسية على مس

 الجنسيين خالل األنشطة المتعلقة باألمن الغذائي.
 

 

يتطلب الدعم الشامل للناجين التنسيق بين الجهات الفاعلة القانونية والطبية والنفسية واالجتماعية. وبالنسبة للوكاالت التي 
تشكل الحماية فيها جزًءا من واليتها األساسية، بل تكون بمثابة مصدر قلق شامل، تلعب الشراكة والتنسيق دوًرا ال 

حاسًما. سيتعين بالضرورة على الجهات الفاعلة في مجال األمن الغذائي االعتماد على المنسقين/المتخصصين في الحماية 
القائم على النوع االجتماعي و/أو الجهات الفاعلة في مجال الحماية  من االستغالل واالنتهاك الجنسيين و/أو في العنف

 لمساعدة الناجين وإحالتهم.

بينما ال ينبغي أن يشارك موظفو األمن الغذائي بشكل مباشر في االستجابة لقضايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين،  
أنه داخل األمم المتحدة ومعظم المنظمات غير  من خالل تقديم مساعدة الناجين أو إجراء التحقيقات، يجب مالحظة

الحكومية هناك تقارير إلزامية عن قضايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين، ومن المهم للغاية لجميع الجهات الفاعلة 
ء في مجال األمن الغذائي تقديم التقارير في الوقت المناسب والفعال إلى جهة التنسيق المناسبة في الوكالة. يتم إجرا

تحقيقات االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قِبل موظفين مكرسين ومدربين؛ نظًرا لمسؤولية إجراء التحقيقات بناًء 
 على إجراءات الوكالة المحددة.

إحالة حاالت الحماية من  -5
االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

(PSEAواالستجابة لها ) 
 



 (2022( )شباط/فبراير PSEA( والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )AAPصحيفة إرشادية بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين ) -الغذائي مجموعة األمن 
 

تركز على الناجين )إدارة الحالة، وحماية الطفل، وخدمات العنف القائم على التحقق من أن الخدمات المحلية التي  
النوع االجتماعي، وما إلى ذلك...( متوفرة في منطقة التنفيذ. ومن ثم تحديث قوائم جهات اتصال خدمة اإلحالة 

 حسب الضرورة، والتأكد من أن موظفي األمن الغذائي على دراية بإجراءات اإلبالغ.

المنتظم مع المنظمات المتخصصة المشاركة في تقديم الخدمات )مجموعات دعم المرأة، ومنظمات  االنخراط 
األشخاص ذوي اإلعاقة(. سيفهم العديد من هذه الوكاالت واألفراد القضايا المتعلقة بإمكانية الوصول ذات الصلة 

حلول قليلة الموارد لمعالجة هذه بسياق التدخل )أي من قِبل األمن الغذائي( وطبيعته، وسيعملون على إيجاد 
 الفجوات.

 التأكد من وجود اتفاقية سارية بين الوكاالت بشأن إحاالت الشكاوى ومساعدة الناجين. 
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( والحماية من AAPفي تحسين المساءلة أمام السكان المتضررين )( وفريقها أن يلعبوا دوًرا FSC/Sيمكن لمنسق شعبة دعم وتنسيق العمل الميداني )
( تعزيز المساءلة أمام السكان FSC(. على وجه الخصوص، يجب على منسق شعبة دعم وتنسيق العمل الميداني )PSEAاالستغالل واالنتهاك الجنسيين )

في جميع المبادرات بين المجموعات بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين  (؛ لتكون في مركز أعمال الشركاء، وكذلك المشاركة الفعالةAAPالمتضررين )
(AAP.) 

 (:FSCأمثلة على أنشطة منسق شعبة دعم وتنسيق العمل الميداني )

( في اجتماعات المجموعة/القطاعات عند االقتضاء، إما بزيادة الوعي AAPتضمين بند جدول أعمال المساءلة أمام السكان المتضررين ) •
( وآليات اإلبالغ ذات الصلة، أو PSEA(/الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )AAPلتزامات المساءلة أمام السكان المتضررين )با

شعبة  مناقشة الموضوعات الرئيسية الواردة من خالل آلية تقديم اآلراء والشكاوى )وتتبع التقدم(؛ يمكن دعوة منسق مجموعة الحماية إلى اجتماع
( أو ممثل شبكة الحماية من االستغالل ProCapوتنسيق العمل الميداني، باإلضافة إلى شخص من مشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية )دعم 

 واالنتهاك الجنسيين، إذا كان موجوًدا في البلد.

المعايير أو العمليات مع أعضاء شعبة دعم  (؛ وإنشاء الحد األدنى منAAPتقديم مالحظات إرشادية ألنشطة المساءلة أمام السكان المتضررين ) •
وتنسيق العمل الميداني و/أو مع المجموعات األخرى. على سبيل المثال، يجب أن يتضمن استهداف إجراءات التشغيل الموحدة روابط واضحة 

ل واالنتهاك الجنسيين؛ ويجب أن يكون لنتائج التقييم، والمشاورات مع المجتمعات المتضررة فيما يتعلق بالعملية، ووجود ضمانات ضد االستغال
( صندوق/مكتب شكاوى في كل نقطة توزيع، وما إلى ذلك، كما يمكن وضع "قائمة مرجعية FSCلدى شركاء شعبة دعم وتنسيق العمل الميداني )

 مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين خاصة بكل مجموعة للوقاية والتخفيف من االستغالل واالنتهاك الجنسيين" باستخدام األسئلة التوجيهية لتقييم

( في خطة االستجابة اإلنسانية )انظر األمثلة المدرجة ضمن AAPدمج المؤشرات ذات الصلة بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين ) •
ساءلة تجاه السكان المتضررين "اإلجراءات المقترحة لمجموعات تنسيق المجموعة الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لتعزيز الم

 والحماية في دورة البرنامج اإلنساني"(.

(؛ AAP( والمتخصصين في النوع االجتماعي/المساءلة أمام السكان المتضررين )AORsاالتصال بمجموعة الحماية، ومجاالت مسؤوليتها ) •
الجتماعي، واالستغالل واالنتهاك الجنسيين، وحماية األطفال وكبار لضمان وجود أنظمة إحالة مناسبة )على سبيل المثال، للعنف القائم على النوع ا

 السن، والسكن واألرض والملكية، وما إلى ذلك(.

 (.AAPالمساهمة في إنشاء إطار عمل وخطة عمل جماعي للمساءلة أمام السكان المتضررين ) •

 تنظيم مبادرات تعزيز قدرات الشركاء واألعضاء. •

 

 

 )الروابط(الموارد المتاحة 

 المعايير اإلنسانية األساسية •

 (IASCالحد األدنى من معايير التشغيل الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) •

 المبادئ األساسية الستة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين •

( والحماية من االستغالل واالنتهاك AAPالمساءلة أمام السكان المتضررين ) نتائج التعاون/الروابط بين •
 (PSEAالجنسيين )

من قِبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لمجموعات تنسيق المجموعة لتعزيز "اإلجراءات المقترحة  •
 المساءلة تجاه السكان المتضررين والحماية في دورة البرنامج اإلنساني"

االلتزامات المنقحة من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساءلة تجاه السكان المتضررين والحماية  •
 2017من االستغالل واالعتداء الجنسيين، 
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