
 الثالثة  التدريبية  الوحدة  فرًقا  يحدث  الصون 

 

 آمنة  برامج تنفيذ في البدء الصون
 

 

 الصون“ بعنوان اإلنترنت عبر تدريبيّة  وحدات  خمس من سلسلة في الثالثة  التدريبيّة الوحدة لك نقّدم

 Family منّظمتي  قّصة خالل من الصون ممارسة في  مجاالت ثالثة  الوحدة هذه  تقّدم .”فرقا يحدث

 Frontiers Healthو Africa Health Sure مدنيّ  مجتمع منّظمتا وهما .المنفّذ الشريك 

 .حقيقية صون مسائل مع تتعامالن خياليّتان

 
 مخطط  بالطبع

 

 

 مقّدمة .أ

 

 اآلمنة  والبرامج الميدانيّة الرحلة .ب

 

 الشخصيات  لكبار فعالية .ت

 

 للصون  منتهكة حادثة .ث

 

 ملخص .ج
 

  



 مقّدمة

 الثالثة  التدريبيّة الوحدة في بكم مرحبًا 

 .بهم الخاصة الصون رحلة في FHF منظمة فريق مع هنا ستكمل

 :في الصون تجلّيات الوحدة ستتناول

 ؛  التنفيذيّين الشركاء أحد لدى  الصون لرصد ميدانيّة بزيارة والقيام االستعداد  •
 و  ؛ الشخصيات  لكبار فعالية  استضافة في الشريكة  المنظمة دعم •

 .واإلبالغ  إساءة عن إفصاح الى االستجابة  •
 

 دقيقة  60-45 :الدراسة مّدة

 

 

الت  التعلّم  ُمحّصِّ

 :على الوحدة  هذه تساعدك  سوف

 ميدانيّة؛  رصد برحلة  القيام عند المطلوبة  الخطوات  فهم •

 : آمنة  برمجة ضمان سبيل في الصون بشأن تنفيذيّة خطة وضع أهميّة إدراك •
 ؛  المجال هذا  في  الشركاء ودعم ما وحدث  لفعالية  التخطيط  عند الصون بأهمية االعتراف •
 للصون؛ انتهاك حادثة عن إلفصاح فعّالة بطريقة االستجابة  •

 .عنها اإلبالغ  •
 

 

 

 أجزاء ثالثة من الوحدة هذه تتكّون
 

 الميدانيّة  الّرصد زيارة – األول الجزء

 فريق ورافق. التنفيذيين  FHFمنّظمة شركاء أحد  وهي  .Sure Health Africaمنّظمة  على تعّرف

FHF برامجها في الصون تطبيق في المنظّمة تقّدم  لرصد ميدانيّة زيارة في. 
 

 الشخصيات  لكبار فعالية - الثاني الجزء

 لكبار  لفعالية  تنظيمهم  في الصون بمبادئ يتعلّق  فيما   SHAلمنّظمة  FHFمنّظمة دعم كيفيّة على تعّرف+

 سلوكيّات تؤثّر قد ، 2 و 1 التدريبيّن الوحدتين في  الذكر سبق كما . مهمةّ  مانحة جهة بحضور الشخصيات

 .الفريق أعضاء بعض  على  سلبا   العمل

 

 حادثة  عن اإلبالغ - الثالث الجزء



 

. عنها اإلبالغ  وكيفيّة  للصون منتهكة حادثة حصول حال في  مالئم نحو على االستجابة  كيفيّة على تعّرف

 .متكّرر نحو  على  منها الحد يتمّ  لم التي  تلك فيها  بما  ذلك وتداعيات  تجاهلها تم  مخاطر دّونأيّة
 

 

 :FHF بفريق يتعلّق بما خاصة التدريبيّتين الوحدتين في جاء بما تذكير يلي فيما

 السياق 

 

 في متخّصصة الحجم، متوسطة  مدني  مجتمع منّظمة Family Health Frontiers (FHF) منظمة

 .الصحيّة الرعاية  تقديم 

 

 إلى الوصول وضعف الفقر انتشار من فيه الناس يعاني. كبيرة أمنية  مخاوف به  بلد في  FHF منّظمة تقع

 قانونية ألطر وجود ال  حيث. الريفيّة المناطق من العديد  في األوليّة  الصحيّة  الرعاية وخدمات التعليم

 ال  السارية  القوانين .(SEAH)الجنسي  والتحرش واالنتهاك االستغالل من األشخاص  لحماية صارمة

  بحذافيرها  تطبق

 

 
 الفريق 

 

 الفريق من مختارة مجموعة التنظيميّ  المخّطط  يظهر. وطنيّا موظفّا 25 من FHF منّظمة فريق يتكّون
 الصون بشأن مسؤوليات عاتقهم على تقع الذين خاصة األشخاص  تضمّ 

 
 

 

 

 



  SHAمنّظمة عن تعريف 

SHA الرعاية خدمات تقديم  في مختّصة صغيرة مدني  مجتمع منّظمة 

 اقتصاديّا محرومة نائية منطقة  في تقع. والرّضع لألّمهات  الصحيّة 
 واالنتهاك االستغالل من األفراد لحماية القانونيّة  لألطر ومفتقرة

 الرّضع تطعيم برنامج في FHF لمنّظمة منفّذ  شريك  وهي. الجنسيّين

 .ريفيّة مجتمعيّة صحيّة  عيادات من عملها وتدير

 هذه  خالل من ستتعرف. وممّرضين أطبّاء يضمّ  أشخاص  عشرة من SHA منّظمة عمل فريق يتكّون
 بالصون متعلّقة مسؤوليّات  عاتقهم على  تقع من سيما ال  هؤالء بعض  على التدريبيّة الوحدة 

 

 

 كبار و SHA فريق أعضاء  : 3 الوحدة في الجديدة بالشخصيات تعريف 
 الزّوار

 

 (.IIP) عضّ الر   تطعيم برنامج فريق أعضاء يلي فيما

 

 

 

 

 



 مسيرتي خالل الكثير  قتحقّ  فقد  بنفسي فخور أنا. SHA مةمنظّ  مكتب رئيس، أبو اسمي،  أهال" .أ

 فريق أعضاء يخبرني  ما عادة. SHA مةلمنظّ  بمنحة  للتوّ  وفزت. يرام ما على  يسير وعملي

FHF  ّة المسؤوليّ هذه  أنّ  أظنّ . مةالمنظّ  رئيس  بصفتي الصون توفير عن المسؤول ني أن 

 " .مةمنظّ  رئيس  منصب ى يتولّ  شخص   كلّ  عاتق على  تقع األخرى األمور ومسؤولية

 

 

 مع  بعملي اجّد  سعيد  أنا . SHA مةمنظّ  لدى  ةالبشريّ الموارد  عن المسؤول، فيكتور أنا أهال" .ب

 العديد حياة في  حقيقيّ  فرق  وإحداث ية الصحّ  الخدمات إيصال خالل من مهنقدّ  لما SHA مةمنظّ 

 تنسيق كجهة تعييني تمّ . المنشودة األهداف لتحقيق كبير مجهود بذل من بّد  ال  لكن. األشخاص  من

 يالطبّ الفريق أعضاء بعض  أعلمت. الدور هذا  بيتطلّ  اعمّ  فكرة لديّ  ليس  لكن، بالصون معني

 " .قريبا الصون حول لمفصّ  درس بتنظيم FHF مة منظّ  تقوم قد . FHF مة منظّ  من وصلني  بما

 

 

 مدقع فقر من الناس يعاني . عالرضّ  تطعيم  برنامج على مشرفة ضةممرّ ، بريشيوس أنا امرحب  " .ت

 الصعوبة مأتفهّ ، الخاصة االحتياجات  ذوي  من بصفتي . ةالصحيّ الرعاية إلى الحاجة  أشّد  في وهم

 بفضل الصون حول ةعامّ  فكرة لديّ  أصبح . الظروف بعض  مع التأقلم في البعض  يجدها قد التي 

 " .والهشاشة الضعف يعاني يالمحلّ  المجتمع  أنّ  أؤمن. فيكتور بها  قامت التي اإلحاطة  جلسة

 

 

 مشروع  قيادة ى سأتولّ  نيأنّ  للتوّ  وعرفت عالرضّ  تطعيم  برنامج مشروع  فةموظّ ، نياال  أنا أهال" .ث

 تطبيق ة مسؤوليّ عاتقي  على تقع إذ . به القيام  من بّد  وال  العمل من الكثير لديّ  سيكون. جديد

 . "بي الخاصة البرامج جميع في الصون تدابير 

 

 ويحترمونني  إليّ  الناس ينظر. ةمسيحيّ جماعة إلى  أنتمي ديني  زعيم، تشارز القس  أنا امرحب  " .ج

  أحبّ . فاتهمتصرّ  في نالتمعّ  خالل من عنهم الكثير معرفة يمكنني . شأن ذو كنيسة رجل بصفتي

 من يستفيدوا  أن يمكن هم أنّ  أشعر كما . للحياة وحبّ  سعادة من هأحسّ  لما  الشباب  مرافقة  كثيرا

 " .ومعرفتي خبرتي

 

 المسائل حول التقارير وإعداد السفر مجال في كبيرة  خبرة ولديّ  ة صحفيّ، نعومي أنا امرحب  " .ح

. العمل هذا  بفضل األشخاص  من العديد على  فالتعرّ  يمكنك. ةالمحليّ اإلعالم لوسائل ةاالجتماعيّ

 " .ةوطنيّ جريدة في جديدة  عمل فرصة عن حاليا أبحث 

  



 اآلمنة  والبرامج ةالميدانيّ  الرحلة

 اآلمنة  والبرامج الميدانيّة الرحلة - األول  الجزء

 خطة وضع وفوائد ميدانيّة  رصد زيارة ي رشد الذي الصون نهج لتعريف مخّصصا األّول الجزء سيكون

 التوظيف على والحرص  االلتزام  أهميّة  مدى لتفسير مخّصص  فهو  الثاني، الجزء أّما. الصون لتطبيق 

 الصون على التدّرب بأهميّة التوعية إلى ذلك بعد  سننتقل. الميدانيّة  الزيارة نتائج أهمّ  أحد بصفته اآلمن

 .المجال هذا  في  والثقة الالزمة والمهارات المعرفة اكتساب  في التنسيقيّة  والجهات  الفريق لمساعدة

 منّظمة  إلى  ميدانيّة بزيارة  جوزفين FHF منظّمة ببرنامج المعنيّ  والموّظف موسي المدير من كلّ  سيقوم

SHA، تنفيذ نجاعة لتقييم  كاملة أيّام ثالثة الزيارة  ستدوم. الرّضع تطعيم  لبرنامج التنفيذيّين الشركاء  أحد 

 .وتطبيقه الصون توفير  على  المنظمة قدرة بتقييم الفريق  سيقوم كما . البرنامج
 

 

 الميدانيّة  والزيارات الصون
 

 تولي أنّها  FHF لمنّظمة التنفيذيّة  المديرة غريس السيّدة وّضحت
 وأعلنت رائد برنامج بصفته  الرّضع تطعيم  لبرنامج كبيرا اهتماما

 أوصت كما. قريبا للمشروع  المستوى رفيعة زيارة تنظيم  عن
 أثناء الفريق يواجهها قد  التي المشاكل بكلّ  بإعالمها غريس السيّدة

 .الرحلة

 بالصون المتعلّقة المخاطر من تخّوفها عن وعبّرت المخاوف بكلّ  بيّنة على  أنّها جوزفين وأشارت
 الميدانيّة، الزيارة انطالق قبل لموسي موجزة بإحاطة  قامت  متابعته الذييجب  األمر ، أطبّاء  كتوظيف

 بالبرنامج الخاصّ  المخاطر سجلّ  سلّمته كما. الرّضع تطعيم برنامج حول سريع ملّخص  خاللها من قّدمت

 .العمل فريق  مع المحادثات  لهيكلة

 

 

 بالصون  المتعلّقة البرنامج  بمخاطر تذكير

 .المخاطر  تخفيف حول  للعبارات  المالئم الخطر  المنسدلة القائمة من  اختر 

 مخاطرة  المخاطر تخفيف
 االستجابة وواجب العناية

 العمل من خالل الشركاء

 توظيف أكثر أمانًا 

 واالنتهاك االستغالل عن اإلبالغ لتمكين الوصول وميسرة قائمة إبالغ قنوات .أ

 .األخرى األذى  وأشكال الجنسي والتحرش

 .وتنفيذه للبرنامج التخطيط مرحلة في المحلية والمجتمعات المستفيدين إشراك .ب

 .الئقة غير /مسيئة أطفال صور  تنزيل  عن لإلبالغ صارمة إجراءات خاذاتّ  .ت

 .االجتماعي النفسي الدعم  ترتيبات ووضع للخدمات مسح إجراء .ث



 النقص في اإلبالغ 

 سوء تصميم البرنامج 

المعلومات واالتصاالت  

 والتكنولوجيا

 

 على  للحصول الشركاء ةبقيّ مع الواجبة العناية على ين الرئيسيّ الشركاء حثّ  .ج

 .بهم ةالخاصّ  الصون لترتيبات كافية   ضمانات

 المناسبين  غير  األفراد لتحديد صارمة وفحص توظيف ترتيبات وضع .ح

 .الضعيفة الفئات مع العمل عن وإبعادهم

 انقر هنا لعرض اإلجابات

 :النصائح أهم

 بينها  من الّرصد أنشطة ببعض  زيارتهم خالل وجوزيفين موسي يقوم  قد  المخاطر، وتقييم التقّدم  لمتابعة 
 وإجراء  بالبرنامج المعنيّة والجهات  الفرق مختلف  مع اجتماعات وعقد العمل فريق  مع مقابالت  إجراء

 عين على مفاجئة  بزيارات والقيام الوثائق أواستعراض  المستفيدين مع التركيز مجموعات مناقشات

 .المكان

 للتعلّم فرصة يمثّل بل المانحة، الجهة لمتطلّبات الشريك امتثال مدى مراقبة على  الرصد يقتصر ال 

 .المشروع  وتطوير

 اآلمن بالرصد الخاّصة الموارد على تتعّرف لم  إن .ميدانيّة رصد لزيارة  التخطيط  الضروريّ  لمن إنّه

 الموارد مركز من اإلرشاديّة النشرة  على االّطالع  يمكنك ، 2 التدريبيّة الوحدة في ذكرها اآلنف للبرنامج

 الزيارة لتنظيم توجيهات  يلي ما في  تجدون آمنة ميدانيّة  رصد بزيارات  للقيام نصائح 10 أفضل :والّدعم

 .وبعدها الزيارة خالل مراعاتها  يجب التي  االعتبارات فيها بما  الميدانيّة 

 

 

 

 الصون  مبادئ - الميدانيّة الزيارات

 والمجتمعات المستفيدين مع وموسي جوزفين تعقده  اجتماع  كلّ  أساس التالية  المبادئ تكون أن بدّ  ال 

 .الميدانيّة الزيارة خالل البرنامج وفريق  المحليّة

 

 الموقف  مراعاة

 وعي على يكونوا  أن يجب .الميدانيّة الزيارة فيه ت جرى الذي المجتمع ثقافة الفريق  يراعي أن يجب
 فيه بما المجتمع في  الميدانية الزيارة  ستتركه الذي  وباألثر المستفيدين وبين بينهم القوى  موازين باختالف

 .تسبّبه قد الذي اإلرباك

https://bit.ly/3lcgrtA
https://bit.ly/3lcgrtA


 الضرر  إلحاق  عدم
 

 العمل فريق  أو المجتمع أو  (راشدين أو أطفال كانوا  سواء) المستفيدين تعريض  يتجنّب  أن الفريق على
 عن النظر بغضّ  األفراد سالمة و ألمان األولوية يمنحوا وأن أفعالهم  خالل من إضافي لخطر بالمشروع 

 .أخرى اعتبارات أيّ 

 
 الفضلى  الطفل مصلحة

 والتي   الطفل،  لحقوق   المتحدة األمم اتفاقية من الثالثة المادة  من مستمد الطفل حقوق  مبادئ من مبدأ

 الرعاية مؤسسات بها  قامت  سواء باألطفال، تتعلق التي اإلجراءات جميع في “ يلي  ما  على تنص 

 االعتبار يولى التشريعية، الهيئات أو اإلدارية السلطات أو المحاكم  أو الخاصة، أو العامة االجتماعية

 .الفضلى الطفل لمصالح األول

 
 االحترام 

 .بهم يلتقون الذين األشخاص  وإرادة وحقوق كرامة باحترام  العمل طاقم يلتزم

 
 التمييز عدم

 هويتهم على  بناء الناس بين يميزوا  أالّ  وعليهم والمساواة،  بالعدل اآلخرين مع التعامل الموّظفين على

 .دينهم أو إثنيتهم أو عرقهم، أو إعاقتهم،  درجة  أو سنهم، أو جنسانيتهم، أو الجندرية،

 
 الخصوصية

 قبل إذن طلب  عليهم ينبغي  لذلك. يشاركونقصتهم من مع يقرروا أن الناسفي  حق احترام العمل طاقم  على
 الكاملة موافقتهم دون لألفراد الشخصية  التفاصيل عن يفصحوا عليهمأالّ  يتعين كما صور أي  التقاط

 .األطفال حالة  في عليهم  األوصياء أو األمور أولياء  تفاصيل أو ،  والمستنيرة

 

 

 اآلمنة والبرامج الميدانية الرحلة
 

 أيام  منذ  بعضهما يعرفان فاالثنان. المكتب رئيس   آلبو صديقا  لكونه  SHAل بزيارته مسرور موسي

 عند  إليهم ستنضم التي  جوزفين وجود  يتخلّلها ال  اجتماعات حضور عليهما  الزيارة، أثناء  في. الجامعة

 .الزيارة نهاية في  اإليجاز جلسة  إجراء
 

https://bit.ly/31bmFTF
https://bit.ly/31bmFTF
https://bit.ly/31bmFTF
https://bit.ly/31bmFTF


 جمعًا ليضمن اتباعها لموسي يمكن كان التي الطريقة  ماهي الئق؟ غير التصرف هذا يعد لماذا :مليًا فكر
 بيِّّنًا؟  وتواصالً  للمعلومات مثمرا

 

 .انقر هنا لعرض اإلجابة

 

 المتعلّقة  المخاطر واستطالع  الم حرز التقدم لتقييم الرئيسيين البرنامج موظفين بلقاء منهمكة جوزفين

ا يعمل أنه  فيكتور البشرية الموارد مدير مع اجتماعها  أثناء لها  تبين. أكبر بشكل بالصون  كجهة  أيض 

 .بالصون المعنية  التنسيق

 

 
 

 

 

 

 وضعكم فهم على لتساعدني الصون لتنفيذ خطتك على تطلعني  أن الممكن من هل"
 "الراهن؟

 

 

 

 

ا، أستميحك "  مطلب أنها أعرف أكن لم . الصون لتنفيذ خطة لدينا  فليس عذر 

 "الخطة؟ هذه  طبيعة هي  ما. أساسي

 

 

 :الصون تنفيذ خطة :النصائح أهم

ا  تكن لم وإن حتى  الصون، لتنفيذ خطة  وجود  من المنظمات تستفيد  .المانحون جميع يطلبه  أمر 



 الصون لتنفيذ خطة وضع في وللمساعدة الثغرات لتحديد  للصون الذاتي  تقييمهم استخدام  للمنظمات يمكن

 .وتطويرها

 المجاالت في  بالمعايير االمتثال على وتحافظ  المنظمات  في الضعيفة  الجوانب تقوي ما عادة  الخطط فهذه

 .أساس ا الصون فيها يطبق  التي 

 وأخرى دولية، معايير استيفاء يحاول ما فمنها عدة، بطرق  الصون بشأن التنفيذية خططها المنظمات  تبني

 .محددة أماكن أو فرق أو  أقسام في الخطر مواضع وتستهدف التنظيمية  لبنيتها  وفق ا  خططها  تضع

 .الصون ألنشطة كاف تمويل توفير  الخطة لدعم واضحة ميزانية  وجود يضمن

 

 :تذّكر

 الدولية، الصون لمعايير استيفائها من المنظمة قرب مدى لقياس فعالةً  طريقة الذاتي التقييم يعد

 .فيها التطور يمكن التي والمواضع
 

 

 :الصون مخاطر ألبرز (SHA) إدارة كيفية  الستطالع  فيكتور مع التعاون جوزفين قررت
 

 

 

 أن الممكن من هل ولكن بمشكلة،  ليس الصون لتنفيذ  خطة حالي ا تملك ال  كونك"
 "التوظيف؟ عند البرنامج في لديكم  المتبعة  والتدقيق  القبول آليات على تطلعني 

 
 
 

 
 نملك ال  ولكنَّا  المرجعية، والجهات الهوية  من التحقق  عمليات نجري بالطبع،"

 حالة في األمر لهذا  أهمية نرى  وال  السوابق من التحقق  إلجراء كافي ا  وقت ا

 اإلجراءات،  بنزاهة نثق  ال  فإننا  سبق، ما  على زيادة . الطبي المجال  في المهنيين

 "السوابق من التحقق  كلفة لتغطية الكافية الموارد نملك وال 

 

 

 
 جنايات  أي  يقترفوا  لم أنهم يفيد ذاتي  إقرار توقيع وأطباءك ممرضيك من تطلب أال "

 على  بذلك تقومون فهل. أدنى كحد  والعائالت  األطفال مع للعمل ك فء وأنهم

 "األقل؟

 

 



 

 ".ذكرتيه ما طلب  التوظيفية إجراءاتنا  تشمل ال  الحاضر الوقت  في"

 

 

 

 

 

 عن كناية اآلمن التوظيف اآلمن التوظيف عملية من أساسياً  جزءاً  الصارمة التدقيق عمليات تشكل
 عملية لردع أو ما منظمة في للعمل التقدم عن أكفاء غير مترشحين لثني المعدة الممارسات من جملة

 وتقييمها وتحليلها عنهم وجمعها المترشحين من معلومات أخذ تتطلب العملية هذه. داخلها تعيينهم

 .ومستمر معمق بشكل

 مؤسسيًا التزاًما وتعكس آمنة بيئة خلق في تساهم كونها الصون مسألة في األهمية بالغ جزء وهي

 Start ستارت شبكة راجع اآلمن التوظيف عن أكثر لمعلومات. األذى من الناس سالمة على بالحفاظ

 -Networkاآلمن  التوظيف تعليمات 

 

 

 اآلمن التوظيف - 1.1 نشاط

 .المنسدلة القائمة من الصحيحة التوظيف مرحلة واختر  اآلمن بالتوظيف  ق المتعلّ  السؤال اقرأ

 التوظيف  سؤال التوظيف  مرحلة
 عملية التدقيق 

 عمليات التحقق من السوابق 

 فترة التدريب والتعريف 

 المواصفات الوظيفية 

 الدعاية

 للمترشحينوضع قائمة تصفية 

 المقابالت الشخصية 

 المراجع

 

لجميع الوظائف المرتبطة بالصون والتي تشمل معتقدات وقيم المنظمة  .أ

 .أو المبادئ المرتبطة بها

 .وضح التزام المنظمة بالصون .ب

دقق في طلبات التوظيف/ والسيرة الذاتية المقدمة من قبل المرشحين .  .ت

 .بدد أي تناقض أو ثغرة في التاريخ الوظيفي

اطرح أسئلة متعلّقة بالصون تكشف أيًضا مواقف وسلوك وقيم ودوافع  .ث

 . المترشح

 .تحقق من هوية المترشح الذي تّم اختياره وتاريخه الوظيفي ومؤهالته  .ج

مراجع مهنية مستقلة )اثنان أو أكثر( ومتابعة أي مخاوف قد تساورك   .ح

 .بشأن المترشح. وضح التزام المنظمة بالصون

حدد مدى مالءمة المترشح للعمل مع الفئات العرضة للخطر. يمكن  .خ

أيًضا الطلب من مقدميالطلبات التوقيع على نموذج اإلقرار الذاتي 

اطرح أسئلة متعلّقة . للتأكيد على عدم وجود إدانات أو تحذيرات بحقهم

 .بالصون تكشف أيًضا مواقف وسلوك وقيم ودوافع المترشح

 و مدونة قواعد السلوك وكيفية اإلبالغ. إحاطة المترشح بالصون  .د

https://bit.ly/32IBaPj
https://bit.ly/32IBaPj
https://bit.ly/32IBaPj
https://bit.ly/32IBaPj


 

 .انقر هنا لعرض اإلجابات

 

ا  جوزفين قدمت  على اهتمامها  صبت بحيث. نتائج من FHF إليها توصلت  ما فيه  شاركت ختامي ا ملخص 
 دون الرضع تطعيم برامج في  أطباء تعيين الخطير من أنه  وأوضحت  البشرية الموارد تخص  التي  النتائج

  بشأنهم  واف   تدقيق  إجراء
 

 

 
 

 :تذّكر

 .آمنة المنظمات جعل في أكبر دوًرا تلعب الفرق بعض لكن الجميع، مسؤولية المنظمة في الصون

 

 

 سوي ا،  FHF مكتب إلى اليوم ذاك  في الحقا  وجوزفين موسي يعود

 SHAل وزيارتهما الميدانية  رحلتهما في دار  ما يناقشان وسوف

 

 

 

 

 في توازن هناك  يكن لم. أفضل بشكل النهائية  اإلحاطة إدارة بإمكانك كان أنه أعتقد"
ا المكتب  رئيس جعل ما وهو للغاية  انتقادي ا كان لقد تقريرك،  أن العتقاده ممتعض 
 "معه متفق ا  نفسي وأرى عادال   يكن لم التقرير

 



 

 

لم أتعمد إزعاج أحد، كنت أقوم بعملي فقط. واجبي هو مشاركة النتائج التي توصلنا  "

 ".عليهإليها بصدق وإال فنحن أمام احتمال بقاء الوضع على ما هو  

 

 

 سيسهل أصدقاء  فكوننا حدث، ما إصالح بإمكاننا كان إن ألرى آبو مع سأتحدث "

 ".األمر

 

 

 

 

 الميدانية الرحلة من FHF إلى عودتهما عند
 

 بهدف فريا مع للقاء  رتبت FHF إلى جوزفين رجوع  بعد
 عن وليتحدثا  والرصد المراقبة جولة في دار ما على  إطالعها

 كعدم SHA في  البشرية الموارد إجراءات ضعف من مخاوفهما

 .بتعيينه يقومون الذي  للطاقم  السوابق في الكافي التحقيق  إجرائهم 

 الواجبة العناية  يكملوا  لم  SHA أن فريا لذهن تبادر عندها

 بإنجاز  الشركاء جميع لمطالبة  دفعها  مما. بالصون الخاصة
 الموجودةولمعرفة الثغرات لفهم بالصون الخاص  الذاتي  التقييم 
 يحتاجونه  قد  الذي الدعم طبيعة

 

 :تذّكر

 تشتمل ما  غالب ا .ما برنامج تطبيق على المنظمة قدرة حول األدلة يجمع  تقييم   عن كناية الواجبة العناية
 كامتالك  المنظمات، من المانحة الجهات تتوقعها متطلبات أو معايير على الصون بشأن الواجبة العناية

 .المثال سبيل على للصون سياسة المنظمة

 .مجّدد ا عليها  لالطالع  هنا انقر المنظمة، لقدرات  الذاتي  التقييم على  تعرفت قد كنت الثانية  الوحدة في

 

https://bit.ly/3DXnM7I


 التنسيقيّة  الجهة متابعة

 

 فيها  بما  بعد،  المعلومات تقديم  طلبات على  SHA منظمة تجب ولم  أسابيع عدة مرت

 مشغولون بأنهم كالمهم مفاد كان مدة،  بعد  برد   بعثوا وعندما. الصون بشأن الذاتي  التقييم 

 مع لقاء فريا  رتبت. ذلك لهم ي تاح عندما األمر بمتابعة سيقوموا وأنهم األثناء هذه في
 .فيكتور بالصون المعنيّة التنسيقية  الجهة 

 

 والتعّرف الصون مجال في  تحرزونه الذي  التقدم  من التثبت  هو التواصل من هدفي"

 ".دعمكم لنا يتسنى  حتى  تواجهونها  التي الصعوبات  على

 

 

 كمدير وظيفتي ولكن تحتاجينها،  التي بالمعلومات  تزويدك لعدم وأعتذر أشكرك،"
 مني  مطلوب هو مما تيقني عدم إلى باإلضافة وقتي  معظم  تستهلك البشرية للموارد

 ".بالصون المعنيّة  التنسيقية  الجهة  بصفتي

 

 الجهة دور حول أو الصون حول تدريبا   تلقيت قد كنت  إذا  تخبرني أن الممكن من هل"

 "العمل؟ هذا  في يدعمك وعمن بالصون المعنيّة  التنسيقيّة

 

 

  أهمية المنظمة ايالء لعدم  ً فعلي دعم أي  تلقى ال  أنا، معك صريحاً  أكون كي، بالطبع"

 ".تدريب أي  أتلق فلم لهذا وباإلضافة. للصون

 

 

 األساسية  المتطلبات معرفة على لمساعدتك  المعلومات ببعض  سأزودك بأس، ال "

 جيدة بداية  هذا سيكون. الصون حول تدريبية دورات عن لك  وسأستقصي للصون

 ".لك



 الصون على الموظفين تدريب - 1.2 النشاط
 

  ة المعنيّ التنسيق جهة  بدور يتعلق تأهيل أو الصون يخص  تدريب  أي فيكتور تلقي عدم بسبب   فريا اغتمت
  باإلضافة فيكتور فيهم بما  العمل لطاقم تدريب فرص  عن بالبحث  بادرت  أن إال   منها كان فما. بالصون

 .الصون من مختلفة مجاالت حول تدريبات   إلى

  إضافيا  تدريبا   ولفيكتور، هبجلّ   للطاقم  األساسي للتعليم األولوية  تعطي  فريا  ولكن ةمهمّ  المجاالت هذه كل
 .بالصون ةالمعنيّ  التنسيق  كجهة بمسؤولياته  االضطالع  من لتمكينه 

 

 SHA عمل طاقم  لجميع الصون على  للتدريب أساسية  موضوعات خمس حدد  ، أوال  

 

o  التعاريف والمصطلحات 
o  التوظيف اآلمن 
o  المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية المتعلّقة بالصون 
o  تقييم المخاطر وتخطيط الفعاليات 
o  اإلبالغ عن المخاوف 
o  دور ومسؤوليات الجهة التنسيقية 
o  التوجيهات السلوكية 
o  إجراء التحقيقات والنهج المرتكزة على الناجين والناجيات 
o  البرمجة اآلمنة 
o  األسباب الجذرية لالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنس 

 

 .ڤيكتور إليه  سيحتاج الذي اإلضافي للتدريب  اإلضافية الموضوعات اختر ،اآلن

 

 .انقر هنا لعرض اإلجابات

 

 الصون  بشأن التدريب أهمية عن نبذة

 قواعد مدونة على والشركاء العمل فريق تدريب  المهم  من لذا، . وحساس ا  معقد ا موضوع ا الصون يعد

 مع بأمان ليتعاطوا إليها يحتاجون التي والمعلومات الدعم هذا لهم سيوفر. الصون وسياسات  السلوك

 .آمنة  بيئة  تهيئة في وليساهموا والمجتمعات المستفيدين



ا التدريب يطلق  كما  بالشفافية  متسمة و منفتحة ثقافة  يعزز و العمل فرق  بين الصون حول النقاش أيض 

 .مخاوف أي لمواجهة  الثقة  الناس  يمتلك  حيث

 تدريب  توفير خالل من وثقة،  بسالمة  بأدوارهم االضطالع  على التنسيقية  الجهة  مساعدة جدا   المهم من

 على يكونوا  أن المهم ومن إضافية بمسؤوليات يضطلعون األشخاص  هؤالء أن ذلك  مرد. متخصص 

ا حاجة  في  هم. الصون وإجراءات بمخاطر وعي  فريق لدعم الالزمة والمهارات  بالمعرفة للتحلي أيض 

 .والمنظمة والشركاء، العمل
  



 فعالية لكبار الشخصيات 

 

 الشخصيات  لكبار  فعالية - الثاني الجزء

 الرضع تطعيم لبرنامج التنفيذي  الشريك باختيار Family Health Frontier منظمة ستقوم

 .الفعالية تنظيم في الشريك FHF ستدعم. الشخصيات لكبار فعالية حفل الستضافة

 الدعم وأشاكل الفعاليات تنظيم  عند مراعاتها يجب  التي  الصون عناصر على ستتعرف الثاني  الجزء في
ا ستتوفر الوضع هذا  في  الشريك إليه  سيحتاج الذي   العمل فريق تواجه التي  التحديات لمحاكاة  فرصة أيض 

 الموظفين وأمن سالمة  على  للحفاظ المعقولة اإلجراءات  لكل استيفائهم من التحقق  في  المنشغل
 والمستفيدين 

 لبعض  مشاكل تمثل ستظل العمل مكان سلوكيات فإن ،  والثانية األولى الوحدتين في الحال هو كما

 .الصون على األمر هذا  سيتركه الذي المباشر األثر تقييم  ويمكنك  الموظفين
 

 

 الشخصيات  لكبار فعالية

 اآلثار على الضوء لتسليط الشخصيات  كبار  لحفل غريس تخطط

 ديني زعيم تشريف الفعالية ستتضمن. الرضع تطعيم لبرنامج اإليجابية 
 وأن للمشروع  مالية هبة  يقدم أن جريس  تأمل والذي تشارلز القس يدعى

ا هي ستحضر. للمشروع  إيجابيا   وجوده يرّوج  تخطط أنها  كما  أيض 

 .صحفي لدعوة

 .كهذه حيوية  عملية  إلدارتها الوطن مستوى  على  صيتها يذيع  أن على عازمة غريس

 الشخصيات  كبار زيارة من مرجو هو فيما للبحث وموسي جوزفين مع تخطيطي  اجتماع  لديها غريس

 .هذه

 
 

 



 جوزفين أن غير. مناسب شريك كأكثر SHA منظمة واقترح للغاية متحمس ا  موسي كان االجتماع،  خالل

 ذات  للثغرات  استجابتهم وعدم تقّدم أي أحرازهم عدم لجهة  ؛  SHA مع الراهن الحالي بالوضع ذكرتهما

ا ذكرتهما. تبيانها جرى  والتي بالصون الصلة  خالل  رصدوها والتي بالتوظيف  المتعلقة  بالمشكالت أيض 

 . الميدانية  الزيارة

 

 . طمأنها أن إال  موسي من كان فما

 

 قد  بأنهم ذكرتهما. الزيارة أهمية على وأكدت القضايا  أو المشكالت هذه بحل كليهما إلى جريس أوعزت

 . وظيفتها استلمت عندما أي  مدة  منذ  بهذا أبلغتهما 

 

 أن في رغبته عن بوضوح موسي  كشف. وموسي جوزفين بين حديث  جرى غريس، مع االجتماع  بعد

 .للزيارة منظما   شريكا   SHA ت ختار

 

 

 
ا حفال   سينظمون وفريقه  أبو أن ثقة على  أنا"  برنامج على الضوء لتسليط متميز 

 ".ذلك تحقيق  شأنه من الذي الوحيد  المشروع  فهو«. الرضع تطعيم 

 

 

 

 "..عن ماذا موسى؟ يا  أكيد  أنت هل"

 )قاطعها(
 

 

 

 ".األشياء هذه  تعمل كيف أعرف ، صدقني"

 

 

 

 

 

 الخبر بهذا فريا تسرّ  لم. الشخصيات كبار فعالية لتنظيم اختيرت SHA أن لتعلمها بفريا جوزفين تجتمع

 بالصون يتعلّق فيما  SHA لدى  الموجودة  المشاكل ذكر على  جوزفين أتت عندما  ذهنها إلى تبادر حيث

 .الميدانية الزيارة  خالل رصدتها  والتي

 
 



 الشركاء جميع ولكن( المخاوف لهذه) بها  أشاركك  تعلمين،  وكما  قلقك، أتفهم "

 غيرها من أفضل SHA أن أعتقد. الصون مسألة في  ويعانون صعوبات يواجهون

 على أنت . معهم عمل عالقة تجمعنا  بالتالي للتو زرناهم أننا  كما المجال  هذا في

 سيسير شئ  كل أن أعتقد. فيكتور بالصون، المعنية التنسيق  جهة  مع منتظم  تواصل

 ".يرام  ما على

 

 

 الوقت أغلب جد ا مشغول ڤيكتور أكثر ال  التواصل، من القليل بيننا كان صحيح،"

 ".المهام إكمال منه نطلب  أن الصعب ومن

 

 

 

ا  واثق ا  يبدو وموسي سينجح األمر أن أظن. للغاية مشغولون جميعنا "  لصداقته نظر 

 ."فريا يا  تقلقي  ال  فضلك من. أبو مع

 

 

 

 

 مكتب  رئيس أبو وموسي غريس من كل أبلغ ،SHA زيارة على FHF في القيمون ارتأى  وقد اآلن

SHA، الرضع تطعيم لمشروع  للترويج الشخصيات لكبار  فعالية  إقامة إزاء منظمتهما  بمخططات 

 .المجتمعي

 

 لتجهيز الوقت  من يكفي  ما  SHA ل كان إذا  آبو  غريس سألت الفعالية،  ستنطوي ما على  وضحت أن بعد

 .بالصون المتعلّقة  التدابير ذلك في  بما المتطلبات واستيفاء يلزم ما كل

 

. يرام  ما على سيكون شيء  كل بأن الفور على  غرايس  طمأن ،  موسي غرار وعلى سمعه  بما آبو سرّ 

 فوائد أن تعتقد  لكنها ، SHA بخصوص  جوزفين عنها أعربت التي  األولية المخاوف غريس تتذكر

 .أهمية أكثر ،  ذلك إلى  وما  ، الجيدة  والدعاية ، المانحين على  التأثير مثل ،  الزيارة

 

 



 تعليمي  موجز

 إزاء تحديات أيضا   تشكل قد  التي الشخصية السمات  بعض  أدناه  الصون رحلة  على  العالمات تظهر

 .الصون مجال في  للمخاطر التصدي 

 المتعلّقة المخاطر بشأن مخاوف وفريا وجوزفين غرايس يساور
 التحضيرات ولكن الميدانية  الرحلة أثناء برزت والتي  بالصون

 .قدما تمضي الشخصيات  كبار لحفل

 إزاءها المسؤولية  وتحمل المخاطر تحليل في التأني  دائما   المهم من
 ووضع المخاطر لهذه المحتملة التداعيات  تحديد  طريق  عن وذلك

 .حدتها من للتخفيف  خطة

 حدهتفاؤل زائد عن   .أ

 تشتت بسبب المطالب المتنافسة والمتضاربة   .ب

 شعور باإلحباط إزاء إثارة المخاوف نفسها تكراراً ومراراً   .ت

 .طموح في غير محله  .ث

 الخوف من التعرض للنقد.   .ج

 

 

 .الشخصيات كبار لفعالية مرجعية قائمة

 مرجعية قائمة وتضعان الشخصيات  بكبار الخاص  للحدث  مطلوب هو ما على  معا   وفريا جوزفين وتعمل

 .SHA ل

 شأن من. آمن ا الحفل  كون من للتحقق المرجعية القائمة وفيريا جوزفين من كال تراجع أن الضروري من

 قائمة وستشمل. ما فعالية  أثناء  خاطئ نحو على األمور سير أو  الحدث خالل أخطاء ارتكاب  منع ذلك

 :يلي ما الغرض  لهذا شاملة  مرجعية

 

o   األسماء و أرقام االتصال فالعناوين ..إلخ -  الزائرمعلومات حول. 
o استمارات إقرار ذاتي موقعة من قبل الزوار -  نموذج اإلقرار الذاتي 
o تشمل بيان السياسة العامة للصون، مدونة قواعد السلوك و التصرفات  -  حزمة وثائق الصون

 .المتوقعة من الزوار
o ع المجتمع المحلي الجغرافي والمستفيدين  اجراءات لوجستية متعلقة بموق - تقييم المخاطر

 .المعنيين
o موّجه للموظفين والمستفيدين المعنيين -  اجتماع إحاطة مخصص لمسألة الصون  

o لجميع القيمين على الفعالية والمعنيين -  األدوار والمسؤوليات. 
o من  الدعاية واألذونات والموافقات الواجب استحصالها بما في ذلك -  األذونات والموافقات

 .األطفال عند االقتضاء
o كيفية اإلبالغ عن حادث. -  اإلبالغ 



 

 إرشادات آمنة وشباب أطفال تشمل التي الفعاليات جعل على الحرص   على اطلع المعلومات، من لمزيد
 فعاليات  وتنظيم تخطيط مجال في
 

 

 

 .الشخصيات كبار  لفعالية التخطيط
 

 SHA مع مشغولتان وفريا جوزفين. وتنظمه للحفل Family Health Frontier منظمة تخطط

 . للمنظمة الدعم لتوفير
 بالصون المتعلّقة للمخاطر تقييم  استكمال على  لمساعدتهما وفيكتور نياال  إلى مرجعية  قائمة أرسلت
  التخطيط عملية  دعم العملية هذه شأن من للزيارة استباقا  

 

 التي والصور المستفيدين مع بالمقابالت  يتعلّق فيما واألذونات الموافقات  أخذ  بوجوب SHA أعلمتا  كما
  إلخ ،  التقاطها سيتم

 .أيضا   ستحضر صحفية بأن المنظمة  على  القيمين ذكرتا
 

 :النصائح أهم

 المحلية المجتمعات زيارات تمثل. للمنظمات الدعاية من أساسيًا جزًءا المستفيدين صور تمثل •

 .العام الوعي ولزيادة التبّرع على للتشجيع فرصة اإلعالمية والحمالت

 لضمان للغاية ضروريّة المحلية والمجتمعات األطفال مع مسبقاً  الترتيبات هذه مناقشة إن 

 .الفعالية في الصون
 والتكنولوجيا واالتصاالت المعلومات استخدام في الصون بشأن اإلرشادات تكون أن وينبغي •

 وجميع ، البيانات وتخزين المقابالت وطلبات الصور، التقاط أذونات تنظيم كيفية فتحدد متوفّرة

 االحتفاظ يتعّين. المجتمع وأفراد للمستفيدين الضرورية األخرى الخصوصية حماية أشكال

 .كسجالت الموافقة استمارات من بنسخ

 لم حال في أما. مشاركتهم بخصوص القرارات اتخاذ على القادرين األطفال استشارة ينبغي كما •

 معلوماتهم استخدام ينبغي ال. األمور أولياء أو األهل استشارة فينبغي ، مناسباً  الطفل سنّ  يكن

 .المستنيرة موافقتهم دون ، الصور ذلك في بما ،

 

 األطفال صون بشأن للصحفيين توجيهات مراجعة يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 .وفيكتور نياال  إلى عاجال   إلكترونيا   بريدا   جوزفين أرسلت ،  التخطيط عملية انطالق من تقريبا   أسبوع  بعد

 

https://bit.ly/3KeSQTN
https://bit.ly/3KeSQTN
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https://bit.ly/3AaLrQS


 
 

 

 تلقى ألنه وغاضب مستاء موسي. جوزفين مقابلة موسي طلب  اإللكتروني،  البريد  إلرسال التالي اليوم في

 استمارة طلب  وخاصة  الفحوصات، هذه بكل للقيام اضطرارهم سبب  عن يستفسر SHA أبو  من اتصال

 .ديني زعيم من ذاتي إلقرار

 

ا بالغتما  لقد .SHA على كثيرة  متطلبات  تضعان وفريا  أنك البتة  سعيدا   لست" . كثير 

 ماذا . إقرار توقيع دين رجل من الطلب عليهما اشترطتما أنكما التصديق أستطيع ال 

 "بالكما؟ في يجول كان

 

 

 

 

 ".فعله علينا  يجب  كان ما فعلنا"

 

 

 

 "تقويضي؟ تحاوالن هل! أخرى واحدة لكلمة  أستمع لن"
 
 
 



 
 إلى  وفيريا چوزفين د عيت اليوم، نفس في الحق ا

  أخبرت. الشخصيات كبار لفعالية تنظيمي اجتماع 

 .غاضب موسي  أن فريا جوزفين

 
 من الطلب  لجهة بوسعهما ما  بكل قامتا  أنهما  ارتأتا

SHA  إلى إضافة بالصون، متعلّقة  اجراءات اتخاذ 

 .المعنيين إلى شواغلهما رفع

 

 

 

 ضمانات  ننتظر زلنا وما  الميدانية  الرحلة بعد SHA في الصون بشأن قلقة كنت"

 «."فعله بوسعنا ما كل هذا  ولكن المهام  بعض  بخصوص 

 

 

 

 ما  على شئ كل يسير أن على حريصة  فهي. بذلك غريس إخبار علينا  ربما" 

 "...يرام

 
  

 

 نأمل  أن سوى بيدينا ما أنه أعتقد. »موسي عن  خفية التصرف يمكنني ال. بمخاوفنا علم  على ولكنها"

 ". حاليا   لألفضل

 

 

 

 

 :تذّكر

 التداعيات تحديد  طريق عن وذلك ذلك تجاه  المسؤولية  وتحمل المخاطر تحليل في التأني  دائما   المهم من

 .حدتها من للتخفيف خطة  ورسم  و المخاطر لهذه المحتملة

 وتضارب المخاوف  نفس إثارة إزاء واإلحباط االنتقادات من الخوف يؤدي أن يمكن األحيان،  بعض  في

 .المخاطر تجاهل إلى األولويات

 :فكرمليًا

 في فريا و جوزفين من كل تفعله أن يمكن الذي ما رأيك، في ؟ المخاطر من الحدّ  جرى أنه تعتقد هل
 المرحلة؟  هذه



 .انقر هنا لعرض اإلجابة

 

 
 

 ...الزيارة انعقدت
 

 فريق نظم حيث المشروع  لمكان نعومي والصحفية موسي،  و تشارلز والقس ، غريس من كال وصل

SHA غذاء مأدبة . 

 
  اليوم  المقرر الزيارة وبرنامج مخطط على  الباقين أطلع  كما الغداء  على إللقاءه  بيان بإعداد  أبو  قام

 
 ،  والممرضات األطباء  ببعض  لاللتقاء عيادة ويقصدون المجتمعي المشروع  موقع الفريق سيزور

 . المجتمع من وأفراد  لألطفال باإلضافة

 

 غنائي ا أداء ا تتضمن اجتماعية أمسية  المحلي المجتمع أعد. المشروع  موقع في واحدة  ليلة سيقضون بحيث

ا  .شبابية راقصة وعروض 

 

 

 فعالية تنظيم - 2.3 النشاط
 

 األكبر التأثير يكون بحيث الحوادث  وقوع  احتمالية ترتفع الصون، تهّدد عديدة خطر عوامل تجتمع عندما

 المخاطر وفريا وجوزفين غريس من كل تجاهلت. فيها والعاملين والمنظمات والمجتمعات األطفال على

 .الصون بشأن الهواجس  وجود رغم بالفعالية  وباشرن

 

 .بالصون يتعلّق  فيما  اتخاذها وجب أنه تعتقد األهمية بالغة تدابير القائمة ضمن من حدد

 



o الزائر  حول معلومات 
o الذاتي  اإلقرار نموذج 
o الصون وثائق  حزمة 
o  لمخاطر  تقييما 
o  الفعالية  وقت في الصون لمسألة مخصص  إحاطة  اجتماع 
o والمسؤوليات  األدوار 
o والموافقات  األذونات 
o  اإلبالغ 

 

 .انقر هنا لعرض اإلجابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في جديدة فهي ؛  بالدعاية  غريس فرحت

 .FHF بتطوير كبير طموح ولديها  منصبها

 عن للتعبير الفريق  مع  االحتفال تنوي حيث

 لهم  شكرها

 

 

 

 

 

  



 للصون  منتهكة حادثة

 

 للصون  منتهكة حادثة : الثالث الجزء
 

 ما  إساءة عن إفصاح تلقي عملية عليها  تنطوي التي الخطوات  على ستتعّرف الوحدة، من الجزء هذا في

 فرصة أيضا   هناك  ستكون. الصون مبدأ تنتهك حادثة  عن واإلبالغ  اإلبالغ، دون تحول التي فالحواجز 

 )ن) معهم وللتفاعل الناجيات/والناجين الضحايا أصوات لتوصيل
 

 

 

 حادثة  عن اإلبالغ

 للعيادة االعتيادية زياتها خالل بريشيوس الممرضة مع أم  تتحدث الزوار، كبار حفل من أيام عشرة بعد

 مدى  عن بريشيوس عبرت فيها األمور سارت وكيف  الزوار كبار  فعالية عن تحدثتا. صغيرتها برفقة

 عليها ويبدو الصمت األم فتلتزم األم أما. بالنجاح تكلل الحفل أن يعتقدون أنهم بحيث المنظمة  في  سعادتهم

 .ما خطب بها كان إن عما بريشيوس  تسألها. الضيق

 .الحفل خالل حدث قد فظيع ا  شيئ ا أن تعلم بأنها فتقول التوتر األم على يبدو

 أن األخيرة  هذه  تخبر بريشيوس، من وبتشجيع أنها إال  حدث  ما  مشاركة حول ترددها من الرغم على

 .الفعالية أثناء فظيع ألمر تعرضت قد  صديقتها

 المعنيين أحد  تخبر أن على صديقتها  حث على وتشجعها لألم  تستمع بحيث للغاية،  لطيفة بريشيوس

 .حدث ما عن بالمشروع 
 

 

 
 



 

 الجنسي  والتحرش واالنتهاك االستغالل عن اإلفصاح أنواع :النصائح أهم

 يجرى للقضية  مقاربتها في دقيق ا  أسلوب ا تبنت لقد اإلنتهاك عن اإلفصاح تلقي عملية  بريشيوس شرعت

 من ، أمكن حيثما  .المباشر إلى المباشر غير اإلفصاح من ؛  مختلفة كثيرة بطرق اإلساءة عن اإلفصاح

 .التدخل  فرصة أو ما إفصاح  الى  اإلستماع  تفويت  عدم المهم

  :الحصر ال  المثال سبيل على اإلفصاح  أنواع  تشمل 

 .ما لشخص  متعمدة وبصورة مباشرة  يجرى  - مقصود •

 .صور رسم أو  الحروف باستخدام كتابي ا  -شفوي غير •

 /الضحية ترغب حيث  ككل،  الواقعة من مقتطفات  عن الكشف أو اختبار طريق  عن يجرى  -جزئي •

 .ذلك إثر يحدث قد  مما تخاف  ولكنها  جرى  بما  أحد بإطالع  الناجية /الناجي

 .لإلساءة يتعّرض  كان إن ما  شخص  لتساؤل كاستجابة  -محفز •

 .مقصودا   يكن لم حدث بما  االعتراف أو اإلفصاح أن بحيث -عرضي •

 .المثال سبيل على صديق  ،آخر شخص  بمساعدة - مدعوم •

 

 

 تفعله  أن يجب ما بريشيوس  تتأمل األم، مع حديثها بعد

 

 من يكفي ما تملك ال  أنها  ارتأت لكنها األم، شاركته ما  إزاء قلقة بريشيوس

 االجتماع  حتى  االنتظار قررت. المرحلة هذه في  التحّرك من تمكنها  المعلومات

 .مديرها مع سمعته ما لمشاركة القادم 

 معلومات على تحصل سوف األم  أن وتأمل خطير شئ حدوث من قلقلة  بريشيوس

 .صديقتها  من أكثر

 

 

 والوالدة بريشيوس بين الثاني االجتماع

 تشارلز القس أن روت. باإلفصاح تقوم وهي بالبكاء أجهشت . بريشيوس عيادة إلى األم عادت  يومين، بعد

ا عشر األربعة ذات  بابنتها  تغزل قد  طلب بعد،  فيما . للغاية  جميلة أنها  وقال االجتماعية المناسبة  أثناء  عام 

 .الرفض  عليها يجب كان أنه ابنتها تدرك لم. المال مقابل معه الجنس ممارسة منها

 تجهل كانت ببساطة فهي. صديقتها مع وقعت أنها تذرعت ثم  ذكرها األم أرادت التي الحادثة  كانت هذه

 .جزئي بإفصاح بالتالي وقامت حدث  ما  شرح كيفية



 

. الصواب فعلت  لقد«. إخباري  على أشكرك  لذا هذا مشاركة الصعب من كم أقدر"
 به  القيام  يمكننا  شيء أي هناك  هل ؟ اآلن بخير ابنتك كانت  إن أسأل  أن يمكنني هل

 "؟ للمساعدة

 

 

 

 وعجزت األسبوع  طيلة حقيقي ا  قلق ا عشت. المنزل في  معي وهي بخير هي نعم،"

 ".النوم عن

 

 
 

 هل. طبية  عناية على  ابنتك تحصل أن المهم  من. للغاية صعب وضع إنه. ذلك  أتفهم "
 صحة لعيادة  الوصول على مساعدتها يمكنني  هل أو ؟  شخصي ا بذلك أقوم أن ترغبين

 دعيني. بسرية معها سيتعامل بها  شاركتني  التي  المعلومات أن طمأنتك أريد ؟ جنسية 

 ".الحق ا فعله علي يجب  عما  أخبرك

 
 

 :تذّكر

 الرعاية لتلقي (يحتجن) يحتاجون فهم .ات/والناجين  الضحايا على صحية آثاًرا الجنسي االعتداء يترك
 لمنع واألدوية للفيروس التعرض بعد الوقائي الفحص ، والرغبة اللزوم عند ، ذلك في بما الطبية

 نعلى/لمساعدتهم أمكن، إن ، استشارية خدمات على الحصول إمكانية توفير أيضا المهم ومن .الحمل

 .للصدمات التعرض بعد التكيف

 قدر على المعرفة قاعدة على المعلومات مشاركة تقتصر .الصون مبادئ من أساسي مبدأ السرية

 .مكلّف أول مدير ومع بالصون المعنية التنسيقية الجهة مع أوال وذلك الحاجة

 

 

 
 
 
 
 
 



 والناجيات  للناجين اإلصغاء

 ومأمونة نزيهة  عالقات إقامة يمثل. باإلفصاح اإلدالء على ساعدها مما ببريشيوس تثق الطفلة  والدة

 .لإلبالغ  مؤاتية ثقافة خلق عملية من أساسيا   جزءا

 ذلك ترجمت بحيث. حساسيتها  ومراعاة الالزم االهتمام القضية بإعارة اإلفصاح عملية  بريشيوس يسرت
 بخصوص  الوالدة  وتطمين تقديمها  الممكن الطبية المساعدة عن وبإعرابها بأمان الفتاة كانت  إن بالسؤال

 .األحكام تصدر ولم المحادثة  خالل هادئة بريشيوس كانت. برمتها العملية  سرية
 

 

 2018 لعام يعود والناجيات للناجين إصغاء تمرين من مستخلصة نتائج

 المعونة قطاع  نطاق على المتكّرر الجنسي والتحرش واالنتهاك  االستغالل عن اإلبالغ  عدم •

 .الدولي

 .اإلبالغ  من تمنعهم  التي  العوائق من عدد ا والشهود الضحايا يواجه •

 .إليها الوصول الصعب ومن الموقف لحساسية مراعية وغير مالئمة  غير اإلبالغ  وسائل فأغلب •
 والناجيات  والناجين الضحايا على  المرتكز الدعم كفاية عدم •

 اإلغاثة قطاع  في  الجنسي والتحرش االنتهاك و االستغالل مراجعة يرجى  المعلومات،  من لمزيد 

 .ة/والناجي الضحية أصوات  :الدولية 
 

 

 

 

 ات /الناجين أصوات
 :) ن (تجاربهم عن( الناجيات ) الناجون( قالته ) قاله ما  على األمثلة  بعض  ههنا
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https://bit.ly/3lgmKMw
https://bit.ly/3lgmKMw
https://bit.ly/3lgmKMw


 

 

 والتحرش واالنتهاك االستغالل عن اإلفصاح مع  التعامل - النشاط3.4 

 .الجنسي

 على  لمساعدتها حساسا   تفاعال   اعتمدت وكيف الطفلة أم  مع بريشيوس  تحدثت  كيف تأمل النشاط،  هذا في

 .اإلفصاح

 الخانة  في  ضعها و اإلساءة عن اإلفصاح عملية  في تساعد ال  أو تساعد قد التي  التالية العبارات  اقرأ

 ."تفعل ال  أو افعل" المناسبة

 
 الوقائع  معرفة دون من فرضيات وضع

 الشخص  تحدي
 المشكلة  تجاهل

 التنسيقية  الجهة ومسؤوليات دور
 الفريق  من المناسب العضو إبالغ

 ؟ «لماذا» سؤال
 بعناية  اإلصغاء

 لألمر  فهم مدى التحقق/تكرار
 
 
 والتحرش واالنتهاك االستغالل عن اإلفصاح في واألطفال  البالغين من كال مساعدة عند  مهم األمر هذا

 الجنسي 
 



 
 افعل 

 اإلصغاء بعناية- المعلومات في  غاية األهمية  ومن الصعب اإلدالء بها •

 عدم السؤال عن السبب - قد تجهل الضحية  السبب  وتحّمل نفسها المسؤولية  •

 .تكرار/التحقق من مدى فهمك لألمر - من المهم أن اإللمام بما حدث  وكما حدث •

 إبالغ الشخص المناسب في الفريق - تتجلى  أهمية  ذلك  في المساءلة  والسرية  •

 
 ال تفعل 

 تحدي الشخص - إذ قد  يشعر الضحية بأنه لم يتم تصديقها  •

 وضع فرضيات من دون معرفة الوقائع- ما تعتقد حدوثه قد  يكون خطأ  •

 تجاهل المشكلة - يجب أن يبلّغ عن االنتهاك واإلساءة  لحماية الضحايا ولمنع تكرار الحادثة  •

 محاولة التحّري - يقع على عاتق المحققين المدربين على  االستغالل واالنتهاك  والتحرش •
 الجنسي مهمة  التحقيق وفقًا إلجراءات  التحقيق  في المنظمة 

 

 

 

 حادثة  عن اإلبالغ

 بالراحة  شعرت ولكنها اإلفصاح،  هذا بسبب والضيق الصدمة  من بريشيوس  عانت
 كبار لحفل التحضيرات إطار في الصون بشأن إحاطة  اجتماع  مؤخرا   حضرت لكونها

 .الزوار

 بهذه للمعنيين موّجه ممكن قدر أكبر على مفصل تقرير رفع عليها يتعيّن أنه  تذكرت
 المسألة 

 قررت لذا، المعلومات  سرية على الحفاظ عليها وأنه  بالقضية  دراية على يكونوا  أن يجب من أي
 أن ذلك  عن عوضا   وارتأت التنفيذية مديرتها مع  بالكامل األم به  أفصحت ما مشاركة عدم بريشيوس

 .أبو ؛ المكتب  رئيس هو إليه  للجوء األمثل الشخص 

 .ألبو األم تجربة بريشيوس روت

 

 

 أنه تدركين تشارلز؟ القس أنه  من واثقة  أنت هل. حدث هذا أن أصدق ال   !ماذا"

 !الكنيسة في  كبير باحترام  ويحظى الّرعية كاهن

 



 

 ".الخطورة بهذه  موقف بشأن  للكذب يدفعها  سبب ا أرى وال  األم هذه أعرف أنا حسنا  "

 

 

 ".يمكنني التفهم ألنها ربما تبحث عن شئ ما"

 

 

 

 

اإلفصاح عن اعتداء جنسي خاصة إن كان الشخص أماً تتحدث  إنه لمن الصعب للغاية "

 ".عن طفلتها وهي في قمة الحزن
 

 

 

 

 الذي بالضرر التفكير علينا  أنه  كما  كافي ا دليال   نملك  ال  ألننا القضية بهذه  المضي أريد ال 

 أقوالها  سوى لدينا ليس بالنهاية،. ذلك  جراء  SHA بمنظمة يلحق  قد

 
 

 

 

 

  واألطفال البالغين : االنتهاك حول خاطئة مفاهيم
 

 عمود في الشرح  يقابلها ،" خاطئ مفهوم" عمود في الزائفة  والمعتقدات  العبارات  من مجموعة يلي فيما

 ."حقيقة"

 

 خاطئ  مفهوم حقيقة 

 ترتدي. الجنسي لالعتداء يتعرض  أن يستحق  أو يريد أحد ال 

 الجناة. واألناقة بالراحة ت شعرهن التي المالبس  النساء

 .أفعالهم عن مسؤولون

 يرتدين اللواتي  النساء  تطلب 
 االعتداء يتم  أن كاشفة مالبس

 .جنسيا   عليهن

 قبل من الجنسي  لالعتداء  ضحايا 10 كل من 8 تتعرض 

 .يعرفونه أشخاص 

 معظم  الغرباء يرتكب

 .الجنسية االعتداءات



 خاطئ  مفهوم حقيقة 

 4 سوى تمثل  ال  الكاذبة  االنتهاك اتهامات  أن دراسة  أظهرت

 اإلدراكية القدرة األطفال يملك ال . االدعاءات جميع من فقط % 

 .له تعرضوا إذا إال  الجنسي االنتهاك عن للتحدث

ا  بشأن األطفال يكذب ما  كثير 

 .الجنسي لالنتهاك تعرضهم

ا المعتدون يستخدم وقد  يمكن. والتخويف التهديد أساليب أيض 
 تسببوا  أنهم  يعتقدون حيث  لألطفال مربك ا األمر يكون أن

ا المعتدون يستخدم  وقد. باالنتهاك  التهديد  أساليب  أيض 

 يعتقدون حيث  لألطفال  مربك ا األمر يكون أن يمكن. والتخويف

  .باالنتهاك تسببوا أنهم

 أو  األطفال يصرخ لم ما
 معهم، يحصل بما  أحد  يخبرون

 على يشجعون أنهم يعني فهذا
 بحقهم  اإلساءة

 

 

 اإلبالغ  دون تحول  التي العوائق - نشاط
 

ثمة العديد من العوائق التي تحول دون اإلبالغ عن حاالت االنتهاك وتختلف وفقًا لألشخاص وظروفهم  

( أن األم قد تضطر إلى  1الشخصية وأدوارهم المختلفة. اختر من القائمة المعروضة الحواجز التي تعتقد )

عجز أبو عن تجاوزها ( سي2التغلب عليها إلبالغ بريشوس عن االنتهاك الذي تعّرضت له ابنتها؛ و )

  .ليأخذ هذه الواقعة على محمل الجد 

 

( أن األم قد تضطر إلى التغلب  1اختر من القائمة المعروضة الحواجز التي تعتقد )

 عليها إلبالغ بريشوس عن االنتهاك الذي تعّرضت له ابنتها؛
 

 

 

 
o االنتقامية  الهجمات  من الخوف 

o العار  بوصمة الشعور/الخزي 

o األدلة  نقص /التأكد عدم 
o التنظيمية  الثقافة 

o المهنية  المسيرة تضرر/الوظيفة فقدان من الخوف 
o  الثقافية  التوجهات 

 
 
 

 .الجد محمل  على  الحادثة هذه ليأخذ  تخطيها عن  عجز قد أبو أن تعتقد التي العوائق اختر اآلن

 

 انقر هنا لعرض اإلجابات 



 ملّخص

 وتقديم االنتهاكات عن اإلفصاح عن المتضررين تثني التي  القوية والعوائق العوامل من العديد ثمة

 صاؤمة وإجراءات  االنتهاك،  عن لإلبالغ  ومفتوحة آمنة ببيئة المنظمات  تتحلّى أن يجب. بالغات

 .لالستجابة

 القضية  في قدما   المضي الصعب من يكون قد العناصر، هذه  تتوفر لم ما

 ذلك  سيساعد . فاعلية أكثر إبالغ  آليات  تصميم من نتمكن حتى الحواجز لفهم أكثر نجهد أن المهم  من لذلك 

 .بفعالية( ن) لهم وتستجيب المنظمات لتستمع ن/مخاوفهم  طرح  في ( ات ) والناجين الضحايا 

 واالنتهاك، االستغالل عن اإلبالغ  دون تحول التي العوائق  مراجعة يرجى  المعلومات،  من لمزيد 

 .الجنسي والتحرش

 
 

  FHFفي بالصون المعنية التنسيقية الجهة إلى التصعيد

 التنسيقية  الجهة مع التواصل وتقرر أبو رد تجاه القلق  بريشوس يساور

 في يتدخل أن يريد  ال  ولكن مصدوم هو. فيكتور بالصون، المعنية 

ا هو.  اجراء  أي  اتخاذ  عدم طلب  أبو أن بما األمر  يعلم  ألنه قلق  أيض 

 .الفعالية قبل ما بالصون يتعلق فيما التحقق  بإجراءات  يقم لم أنه

 إلى   مباشرة والتوجه  التحدث وقررت باإلحباط  بريشوس أ صيبت

FHF تطعيم برنامج من أم  قدمته  الذي  الخطير االدعاء شاركتهم 

  .الرضع

 تشعر ألنها األمر هذا بشأن شيئ  أي  حدوث  عدم من بريشوس  تقلق 

ا الجد  محمل على  ت ؤخذ ال  أنها أحيان ا  .إلعاقتها نظر 

ا ليس  ستقوله ما  أن تعتقد  كما  .لسماعها الكافي  بالقدر مهم 

 
 إلحتياجاتا ذوي مراجعةاألشخاص  يرجى اإلعاقة، أساس على  التمييز حول المعلومات من لمزيد

 .الصون ورحلة الخاصةة 
 

 اإلساءة  عن اإلفصاح :النصائح أهم

 يتمكنوا  كي المخالفات  عن التبليغ/لإلفصاح أنظمة  وجود من بد  ال  بريشوس بموقف هم ممن للموظفين

 .االنتهاكات عن اإلبالغ  من

https://bit.ly/3obrAwN
https://bit.ly/3obrAwN
https://bit.ly/3obrAwN
https://bit.ly/3obrAwN
https://safeguardingsupporthub.org/documents/barriers-reporting-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment-seah
https://safeguardingsupporthub.org/documents/barriers-reporting-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment-seah
https://bit.ly/3Dgql3H
https://bit.ly/3Dgql3H
https://bit.ly/3Dgql3H
https://bit.ly/3Dgql3H
https://bit.ly/3Dgql3H


 الناجين على مرتكزة تكون وأن لهم متاحة  تكون وأن الجميع  لصالح األنظمة  هذه تعمل أن يجب
 في ويحميهم  سيدعمهم النظام هذا  أن ثقة  على الصلة وذوي  الموظفين جميع يكون أن يجب  والناجيات

 .الم غرضة الشكاوى  من الحماية أيضا   يوفر أن للنظام  ينبغي .حسنة  بنية  مخاوفهم أبلغواعن حال

 بحيث .الموظفين مع بالتعاون تطويرها يتم  المخالفات عن والتبليغ اإلساءة عن لإلفصاح  فعالية النظم  أكثر

 وهويته  ، (ناجية) الناجي جنس  ربما ومردها اإلبالغ  دون تحول التي  للعوائق وتتصدى األنظمة هذه تسلّم 

 والهويات بإعاقة، (ا ) و  العرقي، (ا ) وانتمائه  ،(ا) وعرقه ، (ا) وسنه  الجنسية، (ا ) وميوله  الجندرية،  (ا)

 .المتقاطعة األخرى

 خصصته الذي اإلحاطة  اجتماع  خالل من بريشوس  تدرك

FHF أن الشخصيات  لكبار الفعالية قبل الصون لمسألة 

 ذات المخاوف رفع الواجب FHF في  المناسب الشخص 
 بالصون المعنيّة التنسيقية  الجهة أي  فريا  هي إليه  الصلة

 الوقت  بعض  منذ العائلة هذه تعرف بأنها  بريشوس شاركت

 وتعرب FHF منسقة فريا  معها وتتفق . الطفلة على  قلقة وهي

 قد عما تتساءل أنها كما . الطفلة حول مخاوفها  عن أيضا   هي

 ت طمئن. الصحافة والتقطتها الواقعة  هذه تسربت  إذا  يحدث

  .الصواب فعلت  بأنها  بريشوس فريا
 

 ملّخص
 ال  كما بالصون، متعلّقة  حوادث ومعالجة تلقي عند ات /والناجين الضحايا إلى المنظمات استماع  من بد ال 

  .الحادث من للتعلم  خطوات  واتباع  ودقة بوعي االستجابة  لها  بد

 

 
 

 

  



 ملخص

 تعلمت؟  ماذا

 الشركاء امتثال رصد أهمية فهم •

 .أمان ا األكثر والتدريب  كالتوظيف مجاالت في الصون لمعايير •

 .الموظفون يواجهها  التي التحديات  وفهم المخاطر  من للتخفيف لألحداث التخطيط أهمية إدراك •
 دون تحول التي العوائق  في والبحث مناسب نحو على له  االستجابة  وكيفية  اإلفصاح ماهية فهم •

 .اإلبالغ 

 

 .التالية للوحدة االستعداد في ذلك فيساعدك االعتبار بعين أخذها الواجب النقاط بعض إليك

 سي ظهره ما  بشأن قلقة وهي .SHA مع عملها  في وفكرت تأملت  بريشوس،  مع  فريا تحدثت  أن بعد

 .SHA و FHF في الصون ممارسات  حول التحقيق

  ؟SHAو FHF في  للمحاسبة والخاضعة المسؤولة الجهة بصفتهما  وأبو  لغريس  هذا سيعنيه فيما  رأيك  ما

 القلق؟  مصدر باعتباره تشارلز للقس يحدث قد فيما  رأيك  ما

 

 

 

 تنفيذ في البدء: فرقًا يُحدث الصون من الثالثة الوحدة إكمال على تهانينا
 آمنة  برامج

 

 الصون برحلة  انطالقهم في FHF منظمة بمرافقة استمتعت قد  تكون أن نأمل

 
 المزعوم البالغ  الى  اإلستجابة سيتم  حيث في الرابعة للوحدة  انضمامك إلى نتطلع 
 سيحدث؟  ماذا

 
 والمدونات  االنترنت على والندوات  بالصون، المتعلّقة  والموارد اإللكترونية،  النشرة إلى  الوصول يمكنك

 .والدعم الموارد مركز على غيرها والكثير والدعم،  الموارد بمركز الخاصة( بودكاست ) الصوتية

 والدعم  الموارد مركز من الشخصي إنجازك شهادة  على للحصول الثالثة  الوحدة تقييم أكمل ذلك، بعد

(RSH) 

 

https://southsudan.safeguardingsupporthub.org/ar
https://southsudan.safeguardingsupporthub.org/ar


 اإلجابات  ورقة

 

 
 للذاكرة  منعش نشاط

 

 مخاطرة  المخاطر تخفيف

 النقص في اإلبالغ  .أ

 سوء تصميم البرنامج  .ب

المعلومات واالتصاالت   .ت

 والتكنولوجيا

االستجابة وواجب   .ث

 العناية 

العمل من خالل   .ج

 الشركاء 

 توظيف أكثر أمانًا  .ح

 واالنتهاك االستغالل عن اإلبالغ لتمكين الوصول وميسرة قائمة إبالغ قنوات .أ

 .األخرى األذى  وأشكال الجنسي والتحرش

 .وتنفيذه للبرنامج التخطيط مرحلة في المحلية والمجتمعات المستفيدين إشراك .ب

 .الئقة غير /مسيئة أطفال صور  تنزيل  عن لإلبالغ صارمة إجراءات خاذاتّ  .ت

 .االجتماعي النفسي الدعم  ترتيبات ووضع للخدمات مسح إجراء .ث

 على  للحصول الشركاء ةبقيّ مع الواجبة العناية على ين الرئيسيّ الشركاء حثّ  .ج

 .بهم ةالخاصّ  الصون لترتيبات كافية   ضمانات

 المناسبين  غير  األفراد لتحديد صارمة وفحص توظيف ترتيبات وضع .ح

 .الضعيفة الفئات مع العمل عن وإبعادهم

 
 انقر هنا للعودة إلى النشاط التنشيطي 

 

 

 
 األول  التفكير مربع

 

 جوزفين ضم  بإمكانه كان . وصريحة فعالة معلومات جمع عملية  في يشارك وال جوزفين ستبعديُ  ألنه مناسب غير فهتصرّ 

 .أبو مالحظات على للحصول اليومية النتائج  بمراجعة المتعلقة لالجتماعات

 

 
 انقر هنا للعودة إلى مربع التفكير األول

 

 

 ا أمانً  أكثر  توظيف  - 1.1 نشاط

 

 التوظيف  سؤال التوظيف  مرحلة
 المواصفات الوظيفية 

 الدعاية

 وضع قائمة تصفية للمترشحين

 المقابالت الشخصية 

 عملية التدقيق 

لجميع الوظائف المرتبطة بالصون والتي تشمل معتقدات وقيم  .أ

 .المبادئ المرتبطة بها المنظمة أو 

 .وضح التزام المنظمة بالصون .ب

دقق في طلبات التوظيف/ والسيرة الذاتية المقدمة من قبل   .ت

 .المرشحين . بدد أي تناقض أو ثغرة في التاريخ الوظيفي

اطرح أسئلة متعلّقة بالصون تكشف أيًضا مواقف وسلوك وقيم  .ث

 . ودوافع المترشح

ختياره وتاريخه الوظيفي  تحقق من هوية المترشح الذي تّم ا .ج

 .ومؤهالته 



 المراجع

 عمليات التحقق من السوابق 

 فترة التدريب والتعريف 

 

مراجع مهنية مستقلة )اثنان أو أكثر( ومتابعة أي مخاوف قد   .ح

 .تساورك بشأن المترشح. وضح التزام المنظمة بالصون

حدد مدى مالءمة المترشح للعمل مع الفئات العرضة للخطر. يمكن  .خ

أيًضا الطلب من مقدميالطلبات التوقيع على نموذج اإلقرار الذاتي 

اطرح أسئلة  . لتأكيد على عدم وجود إدانات أو تحذيرات بحقهمل

 متعلّقة بالصون تكشف أيًضا مواقف وسلوك وقيم ودوافع المترشح

. 

 إحاطة المترشح بالصون و مدونة قواعد السلوك وكيفية اإلبالغ.  .د

 

 1.1انقر هنا للعودة إلى النشاط 

 

 1.2 النشاط 

 
 والمصطلحات التعاريف ✓

 

 سلوكية توجيهات ✓

  الجنسي والتحرش واالنتهاك لالستغالل  الجذرية األسباب ✓

 بالصون  قةالمتعلّ  التنظيمية والمتطلبات الدولية المعايير  ✓

 المخاوف  عن اإلبالغ ✓
 

 

 التنسيقية  الجهة  ومسؤوليات دور  ✓
 

 الفعاليات وتخطيط المخاطر  تقييم ✓

 اآلمنة  البرمجة ✓

 اآلمن  التوظيف ✓

 والناجيات  الناجين على  المرتكزة والنهج التحقيقات إجراء ✓
 

 

 

 1.2انقر هنا للعودة إلى النشاط 

 
 الثاني  التفكير مربع

 

 مخاوفهما تافصلّ  المرة  هذه ولكن أخرى مرة وغريس موسي تنبيه وفريا لجوزفين يمكن . المخاطر من الحد  يتم  لم ،كال

 ً  .ًً خطيا

 

 
  انقرهنا للعودة إلى مربع التفكير الثاني

 



 2.3 النشاط 

 

 الزائر حول معلومات ✓

 

 الذاتي اإلقرار نموذج ✓

 

 بالصون  خاصة  وثائق حزمة ✓

 

 المخاطر تقييم ✓

 

 الفعالية  وقت في الصون لمسألة مخصص إحاطة اجتماع ✓

 

  والمسؤوليات األدوار  ✓

 

 والموافقات  األذونات  ✓

 

 اإلبالغ  ✓

 

 

  2.3انقر هنا للعودة إلى النشاط  

  

 

 

 3.5 النشاط 

 

 الخزي/الشعور بوصمة العار  ✓

 الخوف من الهجمات االنتقامية  ✓

 التوجهات الثقافية  ✓

 

 

 

 الثقافة التنظيمية  ✓

 أدلة غير أكيدة/ غير كافية ✓

 الخوف من فقدان الوظيفة/تضررالمسيرة المهنية  ✓

 التوجهات الثقافية  ✓

 

 

 

  5.3انقر هنا للعودة إلى النشاط  
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