
 الصون يُحدث فرًقا الوحدة التدريبية الرابعة 

 

 الشكاوى  فرز الصون:

 
 هذه تقدم . أجزاء خمسة من المكونة" فرقًا يُحدث الصون" سلسلة من الرابعة الوحدة  في بكم  مرحبًا
 هيلث فاميلي لمنظمة المستمرة  القصة خالل من الصون ممارسات  حول مجاالت ثالثة التدريبية الوحدة 

 منظمات من منظمتان وكالهما(. SHA) أفريقيا هيلث شور منظمة المنفّذ  والشريك( FHF) فرونتيرز

 .بالصون تتعلق  واقعية قضايا مع تتعامالن الخيالية الوطنية المدني المجتمع 

 

 المواضيع 
 

 مقدمة 

 
 

 والتخطيط  األولية المعلومات جمع
 
 

 التحقيق  عملية
 
 

 المستفادة  والدروس الصون بشأن الداخلي االستعراض
 
 

 ملخص
 

  



 مقدمة

 

 الرابعة  التدريبية الوحدة في بكم مرحبًا

  .بالصون المتعلقة  رحلتها  فرونتيرز هيلث فاميلي منظمة مع التدريبية  الوحدة هذه  في ستتابع 

 

 :يلي فيما الصون تناول كيفية  التدريبية الوحدة ستتناول

 

 .أولي تقييم وإجراء بالصون تتعلق حادثة عن بالغ  تلقي  •

 و  التحقيق، عملية دعم •

 .الممارسة وتحسين الدروس لتعلم وإجراؤه  الصون بشأن داخلي  استعراض  إعداد •
 

 دقيقة 60 - 45: الدراسة وقت

 

  التعلم   نتائج

 :يلي ما على التدريبية الوحدة  هذه ستساعدك

 .للصون منتهكة حادثة تقرير في تضمينها  يجب  التي  المعلومات على التعرف •

 ذلك  إلجراء( الضرورة عند ) المعلومات وجمع تحقيق، إجراء يلزم كان إذا  ما تقييم  بأهمية اإلقرار •

 .لالستجابة والتخطيط  التقييم 

 .التحقيق عملية  عليها  تنطوي التي الرئيسية  المراحل فهم •

 حادثة  وقوع  بعد  الممارسة  وتحسين الدروس لتعلم  الصون بشأن الداخلي  االستعراض  أهمية معرفة •

 . خطيرة

 

 

 

 

 

 

 



 :أجزاء  ثالثة  من التدريبية  الوحدة  هذه تتألف
 

 التقّصي األولي للحقائق والتخطيط   -الجزء األول 

 

فهم المعلومات األساسية الالزمة إلعداد تقرير رسمي بشأن الصون وتعلم أهمية "الحاجة إلى   •
 المعرفة" إلدارة الحوادث. 

  

  فوائد إجراء تقّصي أولي للحقائق والتخطيط للتحقيق استجابةً لحادثة ما.فهم  •
 

 فهم ما يجب مراعاته أثناء التقّصي األولي للحقائق وعند التخطيط للتحقيق.  •

 عملية التحقيق  –الجزء الثاني 

 

مالحظة كيف تنسق منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز عملية التحقيق بشأن حادثة منتهكة للصون   •
  كيفية تنفيذ المراحل الرئيسية للتحقيق.وفهم 

 

  النظر في كيفية تطبيق مبادئ الصون، بما في ذلك السرية.  •

 االستعراض الداخلي والدروس المستفادة  -الجزء الثالث 

 

فهم قيمة إجراء استعراض داخلي بشأن الصون لتحديد المخاطر والفرص الضائعة وتعلم   •
 المستقبلية. الدروس وتحسين ممارسات الّصون 

 

 

    الرابعة للوحدة بالنسبة جوهرية نقطة

  .هذه الوحدة التدريبية ليست تدريبًا على التحقيق ولن تؤهلك لتكون محققًا

 

فهي توضح عملية تحقيق تتألف من ثالث مراحل لمساعدتك على فهم المراحل التي ينطوي عليها أي  

والمقابالت، وجمع األدلة أكثر عمقًا مما هو معروض هنا  تحقيق. وفي واقع األمر، سيكون التحقيق، 

  .ألغراض القصة

 

وهي توضح قيمة االستعانة بمحققين خارجيين وكيفية إشراك الوكاالت القانونية الخارجية بطريقة آمنة،  

 .على سبيل المثال الشرطة

 . معقد مجال االنتهاك في لتحقيقا

 . فائقة بعناية للتدخالت التخطيط يجب



  في هذا  سيساعد الضرورة.  عند دائًما  المعتمدين المتخصصين والمستشارين المعنيين المديرين  استشر

 .آمنة ممارسة اتباع  ويضمن الناجين/الناجيات على  يركز نهج على  الحفاظ

 محقق  على العثور في لمساعدتك الصون مجال في االستشاريين الخبراء دليل راجع

 https://safeguardingsupporthub.org/providers  

يُرجى مالحظة أن مركز الموارد والدّعم لم يُجِر تحريات/فحوص للسجالت الجنائية للمنظمات أو األفراد المذكورة  

االستعانة بهذه المنظمات أو هؤالء األفراد إجراء العناية الواجبة في  أسماؤهم على المركز. على المستخدمين الراغبين في

 .هذا الصدد

 

 

 

  األولى من التدريبية بالوحدات اتصال على البقاء على  لمساعدتك فرونتيرز هيلث فاميلي منظمة بفريق تذكير يلي فيما

 :الثالثة حتى

 

 السياق
 

 في متخصصة الحجم متوسطة( CSO) مدني مجتمع منظمة( FHF) فرونتيرز هيلث فاميلي منظمة

 . الصحية الرعاية  تقديم 

 

 التعليم إلى الوصول وضعف الفقر انتشار  من البلد هذا  يعاني. كبيرة أمنية  شواغل به بلد  في المنظمة  تقع

 لحماية  ضعيفة قانونية  أطر وتوجد. الريفيّة المناطق من العديد في  األولية الصحية الرعاية وخدمات

 تطبق ال  السارية والقوانين(. SEAH) الجنسي والتحرش الجنسيين واالنتهاك  االستغالل  من األشخاص 

 .بسهولة خرقها ويمكن جيًدا 

 

 خدمات  تقديم  في متخصصة صغيرة( CSO) مدني  مجتمع منظمة (SHA) أفريقيا هيلث شور منظمة

 قانونية أطر ولديها  اقتصاديًا  محرومة نائية منطقة في المنظمة  وتقع . والرضع لألمهات  الصحيّة الرعاية

 هيلث فاميلي لمنظمة منفّذ شريك وهي. الجنسيين واالنتهاك االستغالل من الناس لحماية ضعيفة

 .مختلفة ريفية مجتمعية صحية عيادات من وتعمل الرّضع تطعيم  برنامج في فرونتيرز

  

 

 

 

 

 

 فريق منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز 

https://safeguardingsupporthub.org/providers 


 

 لمساعدتك في البقاء متصاًل بالوحدات التدريبية من األولى حتى الثالثة، إليك تذكير بـ 

 . فريق منظمة فاميلي هيلث فرونتي

 

 

 فريق منظمة شور هيلث أفريقيا 
  

 فيما يلي تذكير بفريق منظمة شور هيلث أفريقيا لمساعدتك في البقاء متصاًل بالوحدة التدريبية الثالثة: 

 

 

 

 

 

 



 تعريف بالشخصيات الجديدة في الوحدة التدريبية الرابعة: 

 
 ميريام 

. الصون مجال في  مستشارة وأنا. ميريام أنا  مرحبًا،" 

 متدربة محققة وأنا . فيه وأعمل البلد هذا في أعيش
 مؤخًرا،  بالصون المتعلقة  التحقيقات من الكثير وأجريتُ 

 ".باألطفال معظمها ويتعلق 
 

 كليو 

 في وأعيش. عاًما 14 العمر من أبلغ. كليو أنا أهاًل،"

 حزينة  وأنا  حدث  ما  منذ لكن الرقص، أحب  كنت. قرية

 ".أحيانًا بالخوف أشعر. المدرسة إلى الذهاب أستطيع وال 
 

 

  



 جمع المعلومات األولية والتخطيط

 جمع المعلومات األولية والتخطيط  –الجزء األول 
 جمع المعلومات األولية والتخطيط  –الجزء األول 

 
ستتعرف في الجزء األول من الوحدة التدريبية على نهج الصون الذي يُرشد جمع المعلومات األولية  
واإلجراءات الفورية والتخطيط للتحقيق. وستتعرف على المعلومات األساسية الالزمة لتحضير تقرير  

 رسمي. ستفهم أيًضا أهمية "الحاجة إلى المعرفة" من أجل إدارة الحوادث.  
 

تعقد غريس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة فاميلي هيلث فرونتيرز، اجتماًعا للتخطيط بشأن الحادثة. ستتعلم  
 المزيد عن االدعاء المقدم ضد القس تشارلز وما يجب مراعاته لالستجابة وعملية صنع القرار. 

فريقيا فريا  هذا هو اليوم التالي لليوم الذي أبلغت فيه الممرضة بريشوس من منظمة شور هيلث أ

 بالحادث.  

يجب على فريا، الجهة التنسيقية المعنية بالصون ومديرة قسم الموارد البشرية في منظمة فاميلي هيلث  
فرونتيرز، اإلبالغ رسميًا عن االدعاء الذي أبلغتها به بريشوس. ادعت بريشوس أن القس تشارلز انتهك  

 (.  IIPج تحصين الرّضع ) طفلة واستغلها جنسيًا أثناء زيارته األخيرة لبرنام

 

 ما الذي تفكر فيه فريا؟   

فريا لديها الكثير لتقلق بشأنه. فهي تعلم أن عليها تدوين االدعاء )كتابة  
بالغ( وتشعر بأنها مثقلة بالمسؤولية. وهي قلقة بشأن كليو والحصول 

 على المعلومات بصورة صحيحة.  

  .افحص سحابة الكلمات أدناه لفهم ما تفكر فيه فريا بصورة أفضل



 

  تذّكر 

 .يلعب القادة الدينيون دوًرا مهًما في الحفاظ على أمن المجتمعات

يمكن أن يحدث االستغالل  واالنتهاك الجنسيان،  وهما يحدثان بالفعل، في جميع المجتمعات على يد أي شخص،  

 .حتى قادة جميع األديان

  يستغله   بالغًا  أو   طفاًل   ينتهك  أن  يمكن  الدينيون،  القادة  ذلك  في  بما  شخص،  أي  أن  إنكار   في  األكبر   الخطر   يتمثل 

 جنسيًا.

 

 

 

 تقرير إدارة الحوادث 
 

على فريا تضمين المعلومات الموضحة في القائمة المرجعية لتقرير إدارة الحوادث أدناه في  يجب 
 تقريرها الكتابي بشأن االدعاء.

 



 

 

 أدناه.  PDFلعرض القائمة المرجعية لتقرير إدارة الحوادث، انقر رابط 

 ارة الحوادث القائمة المرجعية لتقرير إد

 

 النصائح  أهم

 :الحادثة تقرير في تضمينها يجب التي األشياء

 

 تساعد أن يمكن. المعلومات من ممكن قدر أكبر تضمين المهم من ما،  حادثة عن تقرير كتابة  عند

 تكون أن يجب. والقرارات المخاطر تقييمات وإرشاد حدث عما صورة تكوين في المعلومات  مشاركة

 . وآراء أحكام  يتخللها وال  واقعية السجالت جميع

 التوجيه  المعلومات الجوهرية 

 االنتهاك الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو اإلهمال.   طبيعة الشاغل/االدعاء  ✓

✓  
معلومات شخصية معروفة عن 

 الضحية/الناجي/الناجية  
 االسم، وتاريخ الميالد، والنوع االجتماعي، وما إلى ذلك.  

✓  

معلومات التواصل الخاصة بأحد  
الوالدين/مقدم الرعاية )إذا كانت  

 ذات صلة/معروفة(  

االسم، والعنوان، ومعلومات االتصال، وما إذا كانوا على علم 
 بالحادثة.  

✓  
معلومات حول موضوع 
 )موضوعات( الشكوى  

االسم، والمنصب أو العالقة بالمنظمة، والعنوان، ومعلومات 
 االتصال، وما إلى ذلك.  

 

✓  
 معلومات حول الحادثة  

تفاصيل حول االدعاء أو الشواغل المبلغ عنها بما في ذلك  
التواريخ، واألسماء، ومالحظات السلوك، واإلصابات ورواية  
الضحية/الناجي/الناجية عن الحادثة إذا كانت معروفة، وأي 

 روايات للشهود عن الحادثة.  

 أي مشورة مرجوة    ✓
   معلومات حول من تم إبالغه أيًضا والمشورة المقدمة. 

 مشاركة المنظمات األخرى    ✓
ما هي المنظمات األخرى التي لها عالقة  

بالضحية/الناجي/الناجية؟ على سبيل المثال، اإلحاالت إلى  
 الشرطة أو المركز الصحي أو المدرسة، وما إلى ذلك.  

 اإلجراءات المتخذة   ✓
اكتب ما قمت به بالفعل، على سبيل المثال، تقديم المشورة  

بي، وما إلى للضحية/الناجي/الناجية بالحصول على عالج ط 
 ذلك.  

 إقرار   ✓
االسم، والمنظمة، والمنصب، ومعلومات االتصال، والتاريخ، 

 وتوقيع الشخص مقدم البالغ.  

https://articulateusercontent.com/rise/courses/ptFOtsRZoC2ZIUKn1rfl6pXLnPfYnarF/FhjGI5Dj-txDaYu6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D9%2585%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2595%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AB.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/ptFOtsRZoC2ZIUKn1rfl6pXLnPfYnarF/FhjGI5Dj-txDaYu6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D9%2585%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2595%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AB.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/ptFOtsRZoC2ZIUKn1rfl6pXLnPfYnarF/FhjGI5Dj-txDaYu6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D9%2585%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2595%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AB.pdf


 ترسل فريا تقرير الحادثة إلى غريس  

 

 

 تقرير الحادثة الذي أعّدته فريا:
 

 التوجيه  المعلومات الجوهرية 

 االستغالل الجنسي لألطفال   طبيعة الشاغل/االدعاء 

معلومات شخصية معروفة عن 
 الضحية/الناجي/الناجية  

 عاًما )تاريخ الميالد غير معروف(  14كليو، أنثى، تبلغ من العمر 

معلومات التواصل الخاصة  
بأحد الوالدين/مقدم الرعاية )إذا  

 كانت ذات صلة/معروفة(  
 األم على دراية بذلك وأبلغت بريشوس بالشاغل  

معلومات حول موضوع 
 )موضوعات( الشكوى  

القس تشارلز. جهة مانحة خاصة لمنظمة شور هيلث أفريقيا/برنامج  
 (  IIPتحصين الرّضع ) 

 

 معلومات حول الحادثة  

 

 

عاًما   14االدعاء بأن القس تشارلز انتهك طفلة تبلغ من العمر 
تُدَعى كليو واستغلها جنسيًا وقد التقى بها خالل حدث لكبار 

فرونتيرز وشور هيلث  الشخصيات استضافته منظمتا فاميلي هيلث 
(. حضر القس تشارلز  IIPأفريقيا لزيارة برنامج تطعيم الرّضع )



الحفل مع صحفية تدعى نعومي من الصحيفة المحلية. تضمنت  
 الرحلة المبيت.  

استضاف المشروع حفل غداء مع موظفي منظمة شور هيلث 
  أفريقيا كجزء من الفعالية. وبعد ذلك نُِقل القس تشارلز ونعومي إلى 
المشروع المجتمعي لزيارة إحدى العيادات. وهناك التقيا ببعض 

األطباء والممرضات ولكن أتيحت لهما الفرصة أيًضا للقاء األطفال  
 وأفراد من المجتمع.  

حضرت والدة الطفلة إلى العيادة مع طفلتها األسبوع الماضي 
وأبلغت بريشوس، وهي ممرضة في منظمة شور هيلث أفريقيا،  

عاًما   14شارلز طلب من ابنتها كليو البالغة من العمر بأن القس ت 
ممارسة الجنس معه مقابل المال. قالت إن ابنتها لم تشعر بأنها  
قادرة على الرفض، وإن االنتهاك حدث ليلة األمسية االجتماعية 

التي استضافها المجتمع المحلي. قام بعض الشباب بالغناء والرقص 
تشارلز ونعومي هذه الفعالية مع    خالل هذه الفعالية. وحضر القس

بعض موظفي منظمتي شور هيلث أفريقيا وفاميلي هيلث فرونتيرز، 
 بما في ذلك غريس وأبو وموسي.  

( IIPقدم القس تشارلز تبرًعا كبيًرا لبرنامج تحصين الرّضع )

 بالنيابة عن رعايا كنيسته بُعيد انتهاء الفعالية.  

 

 أي مشورة مرجوة  

نعم، أبلغت بريشوس رئيس مكتب منظمة شور هيلث أفريقيا، وهو  
أبو، والجهة التنسيقية/مدير الموارد البشرية، وهو فيكتور، بذلك.  

وقرروا عدم فعل أي شيء آخر لعدم امتالكهم أي دليل على حدوث  
 ذلك  

 غير معلوم   مشاركة المنظمات األخرى  

 اإلجراءات المتخذة  
من األم بشأن سالمة كليو، وأكدت أنها في أمان   تحققت بريشوس 

 معها في المنزل. عرض الدعم الطبي المقدم لكليو  

 إقرار  
الجهة التنسيقية المعنيّة بالصون ومديرة الموارد البشرية في   فريا،

   2021آب/أغسطس  17منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز، 

 



 

 

 

تطلب غريس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة  

فاميلي هيلث فرونتيرز، التحدث مع فريا 

  .على الفور

 

 

 

 

 

 أنا. ذلك تشارلز القس يفعل أن تخيل يمكنني  ال. مروعة أخبار هذه . إلهي  يا"

 انضم  وقد. للغاية  المجتمع ويحترمه طيب رجل وهو  الكنيسة هذه  في عضو 

 ".الفعالية لهذه  دعوته  أسباب  أحد وهذا  مؤخًرا، األمناء لمجلس

 

 

 

 

 

 

 إلى  تشارلز القس بانضمام  أعلم  أكن لم . للغاية صادم  أمر إنه  أعلم،" 

 وأنها موثوق االدعاء أن بريشوس  وتعتقد . بمنظمتنا الخاص األمناء مجلس

 وفيكتور أبو  أبلغت   وقد . مباشرة إلينا األمر لرفع يكفي بما شجاعة  كانت
 األمر، تصعيد  في يرغبا لم لكنهما بالفعل أفريقيا  هيلث شور منظمة من

 األم  على عُِرضَ . استجابتنا من كجزء أيًضا معالجته علينا يجب أمر وهو 

 أن يجب . األمر ذلك في حدث مما التحقق  علينا  ولكن للفتاة الصحي الدعم

 بصورة أفريقيا هيلث شور منظمة تستجيب  ال . التالية الخطوة هي ما نقرر

 القس كان إذا المسؤولية  نتحمل نحن وبالطبع،. ذلك نحن علينا لذا مناسبة،

 قضية  هذه إن هذا،  مع أعتقد، . لمنظمتنا األمناء مجلس  في  عضًوا تشارلز

 ". الشرطة إبالغ وعلينا جنائية

 



 

 تجاهله يمكننا وال. بعناية الخطير  االدعاء هذا  في نحقق أن واجبنا من. بالطبع"

 لعقد سأحتاج. بالشرطة االتصال قبل أوالً  المخاطر  نقيّم أن  يجب  ولكن فحسب، 

 ".ممكن وقت  أقرب في الحادث  بشأن  للتخطيط اجتماع

 

 

 

 

 حساسة مسألة هذه  االجتماع؟  إلى  دعوته تريدين من. الرأي أوافقك نعم،"
 لدينا يكون أن اقترح لذلك السرية،  على  للحفاظ حذرنا نأخذ  أن ويجب

' المعرفة إلى  يحتاجون' الذين أولئك االجتماع،  هذا  في صغيرة مجموعة

 ". فحسب

 

 

 

 

 ادعِ  الحالي الوقت في . الغد صباح  لنتقابل نعم،. صحيحة  نظر وجهة"

 ". بها أثق وأنا بالبرنامج لمعرفتها جوهري فحضورها. جوزفين

 

 

 

 

 تذّكر:

  .يجب إبالغ  الشرطة بجميع  االدعاءات حول انتهاك األطفال.  وهم سيقررون إذا كانت هذه جريمة محتملة

ومن الضروري أن تجري المنظمات مسًحا للسياق لتحديد  الخدمات المتاحة  للناجين/الناجيات،  

والتشريعات  المطبقة وتفاصيل الشرطة والسلطات  الحكومية  المعنية  األخرى. هذه هي المعلومات التي  

  .تمّكن المنظمات من دعم الناجين/الناجيات وإبالغ  السلطات  الرسمية عندما تكون الحوادث جرائم محتملة

  بمبدأ شدتستر وأن الخدمات، إلى واإلحاالت الشرطة،  إلى  المقدمة  البالغات جميع مخاطر تقييم يجب

 الشكوى. وموضوع  الضحية/الناجي/الناجية بسالمة المساس عدم لضمان وذلك الضرر". إلحاق "عدم

 القانون. إنفاذ وسوء الحوكمة ضعف حالة في خاصة بصفة مهم األمر وهذا



 .أهم النصائح: مبدأ "الحاجة إلى المعرفة"  والسرية

 

مشاركة المعلومات أمر حيوي في الصون، ولكن يجب موازنة هذا مع احترام حقوق األفراد في  

الخصوصية. تعني  السرية، في مفهوم الصون، مشاركة المعلومات على أساس "الحاجة إلى المعرفة" 

فحسب. ويجب  أن يكون لمن هم في "حاجة إلى  المعرفة" دور جوهري في معالجة الحالة وعمليات صنع  

 .القرار. وتحتاج  المجموعة إلى  المعلومات  ذات الصلة للحفاظ على سالمة األشخاص 

 

 .األمر كلف مهما المكتبية الثرثرة  تجنب يلزم كما المجموعة. هذه خارج المعلومات مشاركة يجب وال 

 

 

 السرية   1.1النشاط 

انقر القائمة المنسدلة لمطابقة العبارة ذات الصلة في كل جملة. تحقق من اإلجابات عند االنتهاء من جميع  

 العبارات. 

 

 

 الجاني المزعوم، وأسرته، ومجتمعه 

 سمعة المنظمة 

 تُستخَدم لتحديد هوية شخص ما 

 الحفاظ على خصوصية المعلومات 

 

 

 

 

 

 تعني السرية...

كما يحمي التعامل مع المعلومات السرية  

 بصورة جيدة... 

تشمل المعلومات السرية أي شيء حساس أو  

 يكون...يمكن أن 

يجب أن تنطبق السرية على: 

الضحايا/الناجين/الناجيات، وأسرهم/ن، 

 ومجتمعاتهم/ن، والشهود، و... 

 

 لعرض اإلجاباتانقر هنا 

 

 

 

 نيجيريا  في  والّدعم الموارد مركز من للمعلومات البياني الرسم  انظر السرية، حول المعلومات من لمزيد
 والسرية  الموافقة  حول

 

https://bit.ly/3HIXRSX
https://bit.ly/3HIXRSX


 

تحدد فريا موعًدا الجتماع التخطيط بشأن الحادثة في يوم العمل التالي. وتدعو إليه غريس وجوزفين.  

تدرك فريا أنه ليس من المثالي أن جميع المشاركين في االجتماع نساء، ولكنها أخذت في االعتبار مبدأ  

 مرحلة.  "الحاجة إلى المعرفة" وتعتقد أن السرية أهم من النوع االجتماعي في هذه ال

فريا ليست متأكدة مما يجب أن يتضمنه جدول أعمال اجتماع التخطيط بشأن حادثة منتهكة للصون.  

وهي تعلم أن غرض االجتماع هو مشاركة المعلومات واألخذ في االعتبار الحقائق المعروفة واالتفاق  

 على خطة للخطوات القادمة.  

 

 ادثة جدول أعمال اجتماع التخطيط بشأن الح 2.1النشاط 
 

ساعد فريا في تحديد ما يجب تضمينه في جدول أعمال اجتماع التخطيط بشأن الحادثة وفهم السبب. تمثل  

األزرار الزرقاء عناصر جدول األعمال. ويظهر الغرض من بنود جدول األعمال في المربعات  

خضراء. اختر بند جدول األعمال الذي يرتبط بالغرض الصحيح لال

 

 وافق على الخطوات التالية 

  إجراء تقييم المخاطر 

 التعامل مع وسائل اإلعالم

 .تحديد الشهود

 مشاركة المعلومات

 .قرر اتخاذ إجراء فوري

 حدد طبيعة الشاغل ومداه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . لعرض اإلجاباتانقر هنا 

 

 

... من خالل مشاركة المعلومات المعروفة وتقييمها.  

سيساعد هذا في فهم من هو المعرض للخطر وإذا ما  

 ارتُكبت جريمة جنائية محتملة. 

... ضرورية لصون رفاهة المعنيين وسالمتهم. وسيشمل  

ذلك قرارات مبكرة بشأن الوقف عن العمل والمساعدة  

 الطبية إذا لزم األمر. 

للضحية /الناجي/الناجية والشخص المعني والمنظمة  ... 

لتحديد المخاطر المعروفة ووضع تدابير التخفيف موضع  

 التنفيذ في أقرب مرحلة ممكنة.

... من أجل دعم التخطيط للمقابالت إلجراء التحقيق، إذا  

كانت المنظمة ستجري تحقيقًا، وضمان وجود ترتيبات 

 الدعم. 

م األشخاص والوكاالت  ... اعتبارات لضمان إعال

األساسيين على أساس "الحاجة الى المعرفة". ويشمل 

هذا إبالغ الجهات المانحة والهيئات التنظيمية بالحوادث  

 الخطيرة. 

...لتقييم أي احتمالية لوجود تسريبات حول الحادثة  

 وضمان إعداد تصريحات صحفية تفاعلية. 

ت  ... التي يجب أخذها. يجب تدوين جميع القرارا

واألشخاص المسؤولين والجداول الزمنية المتفق عليها  

 لكل إجراء.



 اجتماع التخطيط بشأن الحادثة 
 

تبدأ غريس االجتماع بشرح الغرض منه وجدول أعماله. وتشدد على أن يبقى كل ما يجري مشاركته في  

االجتماع في حدود مجموعة "الحاجة إلى المعرفة" ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. وبعد ذلك  

 تشارك غريس تفاصيل ادعاء الصون على النحو المبين في البالغ المقدم من فريا. 

 

 

 تقييم المخاطر على أساس مبدأ عدم إلحاق الضرر
 

تم قضاء بعض الوقت أثناء اجتماع التخطيط بشأن الحادثة في تحليل المخاطر المحتملة للخطوات التالية  

(. ويشمل هذا المخاطر المحتملة إلبالغ الشرطة  IIPبالنسبة لكليو وبريشوس وبرنامج تحصين الرّضع )

 وعدم إبالغها.  

تتأكد غريس من أن المناقشة وتقييم المخاطر يمتثالن لمبدأ "عدم إلحاق الضرر". وتذّكر الجميع بأن 

منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز تتحمل مسؤولية إدارة هذه الحادثة عبر حماية األفراد من األذى أو المزيد  

ح غريس أنه يمكن فعل ذلك بتحليل السياق واتخاذ قرارات تقلل العواقب السلبية غير  منه. وتشر

 المقصودة.  



وبالنسبة ألصحاب المصلحة الرئيسيين، تسعى غريس للحصول على المعلومات واإلجابات عن األسئلة  

 التالية: من، وأين، وما/ماذا، ومتى، وكيف؟  

  أيًضا؟ باالدعاء علم على من .1

والدة كليو وربما صديقتها المفضلة. أبلغت بريشوس رئيس مكتب منظمة شور هيلث أفريقيا،   

وهو أبو، والجهة التنسيقية/مدير الموارد البشرية، وهو فيكتور. وقررا عدم التحقيق في هذه  

 المسألة. 

 

 فورية؟ مساعدة إلى تحتاج هل آمنة؟ هي هل اآلن؟ كليو أين .2

عائلتها وتذهب إلى مدرسة القرية المحلية. وأكدت والدتها على سالمتها  تعيش كليو في منزل 

 .وعلى أنها ال تحتاج إلى مساعدة فورية

 

 المرحلة؟ هذه في شيئًا، يعلم كان إذا تشارلز، القس يعرفه الذي ما .3

 .ليست لدينا أي معلومات تفيد بأن القس تشارلز يعلم أي شيء في هذه المرحلة

 

 المرحلة؟  هذه في أبلغناها، إذا به،  الشرطة إبالغ  يجب الذي ما .4

 هل نعلم إذا كان من اآلمن إبالغ الشرطة؟ هل لدينا تفاصيل االتصال بالشرطة؟ 

 

 عليها؟  حصلت  التي الصحية الخدمات  هي ما لكليو؟ المتاحة المحلية الدعم خدمات هي ما .5

  عرضت بريشوس الدعم الطبي. ال نعلم إذا كانت قد حصلت عليه.

 

 الشرطة؟  إبالغ  يجب متى .6

 هل علينا الحصول على مزيد من المعلومات عن الحادثة قبل إبالغ الشرطة؟ 

 

  االنتقام من خطر يوجد هل حدث؟  ما اكتشف  إذا المجتمع  يستجيب أن المحتمل من كيف .7

  المجتمعي؟ 

الفتيات والجنس  كانت هناك مشاركة للشواغل بشأن المواقف التقليدية للذكور والمتأصلة تجاه 

 خارج نطاق الزواج واحتمال االنتقام. 

 

يمكن أن يكون المجتمع غاضبًا من القس تشارلز أو متعاطفًا معه وغاضبًا من كليو الدعاءاتها  

 .محترم ضد قائد ديني

 

 

 

 



 أهم النصائح: 

 

  ديناميكية المخاطر تقييمات أن نتذكر أن المهم من  الحادثة. لطبيعة تبًعا المخاطر، تقييم إلجراء عدة مقاربات توجد

CHS ) األساسية اإلنسانية للمعايير الدولي التحالف انظر المعلومات، من لمزيد بانتظام. تحديثها ويجب

Alliance) واألدوات التوجيهية اإلرشادات جلأ من.  

 

 ذّكر :

 

  معلومات عن المخاطر  تقييم يكشف قد األولي. التقرير في المعلومات جميع على تحصل أن المحتمل غير من

 .ديناميكية عمليات التحقيقات إضافية.

 

 

 

  الخطوات التالية

لتمضي غريس، وفريا، وجوزفين قدًما  يختتم اجتماع التخطيط بشأن الحادثة بعدة إجراءات متفق عليها  

 خالل األسبوع القادم. ويوضح الجدول أدناه بعض األمثلة للقرارات المتخذة: 

 المدة الزمنية  المسؤول  اإلجراءات المتفق عليها 

أن تعرف من األم إذا ما   الطلب من بريشوس

حصلت كليو على المساعدة الطبية أو إذا كانت  

 تحتاج إلى أي دعم آخر 

 فريا

 

 ساعة  24خالل 

 

البحث عن االستشارات المحلية والدعم النفسي  

 االجتماعي المتاحين ووفر هذا الدعم لكليو 

 فريا

 

 أيام عمل  7خالل 

 

عما إذا كانت قلقة بشأن   سؤال بريشوس

سالمتها وأمنها الوظيفي واعرض عليها الحماية  

 من االنتقام 

 فريا

 

 ساعة  24خالل 

 

 ساعة  24خالل  فريا إبالغ الشرطة ألنها جريمة جنائية 

عدم إخبار القس تشارلز باالدعاء في هذه  

 المرحلة 

 - الكل

https://bit.ly/3rDDYHI
https://bit.ly/3rDDYHI
https://bit.ly/3rDDYHI
https://bit.ly/3rDDYHI


 

 أهم النصائح: اإلبالغ الخارجي لسلطات إنفاذ القانون 

يجب على المنظمة النظر في إحالة المسألة  إلى الشرطة ما إن يكون هناك سبب لالعتقاد بحدوث انتهاك للقانون. 

  .ينبغي النظر في أي خطر قد يشكله هذا على  المعنيين، ال سيما الضحية/الناجي/الناجية

في بعض البلدان، هناك التزام قانوني  باإلبالغ عن بعض الجرائم. إذا كان قرار عدم إبالغ الشرطة مخالفًا  

للقانون، فيجب على اإلدارة  العليا الموافقة عليه وتوقيعه باإلضافة إلى مبرر كتابي حول سبب عدم إبالغ الشرطة 

بالحادثة.  يجب على منظمة المجتمع المدني طلب استشارة قانونية من مصدر خارجي موثوق، إذا كان لديها 

  .المصادر الالزمة لفعل ذلك

 

 فريا تبلغ الشرطة  

 

كُِلفّت فريا بإبالغ الشرطة بالحادثة. تتصل فريا بإحدى المنظمات غير الحكومية  

التي تعمل في مجال حماية الطفل؛ نظًرا ألن منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز لم  

تُجِر بالفعل مسًحا كاماًل للسياق لفهم من يجب إبالغه وما إذا كان من اآلمن القيام  

الحكومية تفاصيل االتصال بالشرطة التي تعمل   بذلك. تقدم لها هذه المنظمة غير

 على قضايا حماية الطفل.  

 

تتصل فريا بالشرطة وتعطيهم أسماء األشخاص الذين لهم عالقة بالحادثة المزعومة. كما تسأل فريا  

الشرطة عما يتوجب على منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز فعله فيما يتعلق ببقاء القس تشارلز بصفته أحد  

 جلس أمنائها.  أعضاء م

إبالغ رئيس مجلس األمناء بأنه تم توجيه ادعاء  

 القس تشارلز وبإبالغ الشرطة بالمسألة بحق 

 غريس

 

 ساعة  24خالل 

 

التحري أكثر عن الصحفية )نعومي( التي غطت  

الفعالية وأي منافع أو مخاطر محتملة مرتبطة  

بكونها شاهدة محتملة. صياغة تصريحات  

 صحفية تفاعلية 

 غريس

 

 أيام عمل  3خالل 

 

التحقق من تقييم المخاطر الذي أُجري قبل  

الفعالية ومن تدابير الصون التي وضعتها منظمة  

 شور هيلث أفريقيا لفعالية كبار الشخصيات 

 أيام عمل  3خالل  جوزفين

 ساعة  24خالل  غريس إبالغ المكتب اإلقليمي والجهة المانحة بالحادثة 



في اليوم التالي تتلقى فريا اتصااًل من الشرطة لتوضيح أنه لديهم عدًدا كبيًرا من القضايا المتراكمة وأن  

األمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكنوا من التعامل مع هذه الحادثة. تتفق الشرطة مع فريا على أن  

أحد أعضاء مجلس أمنائها.    تجري منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز تحقيقًا إداريًا ألن القس تشارلز

تنصح الشرطة فريا بشأن ما يجب  التحقيق اإلداري هو تحقيق في انتهاك مزعوم للسياسة التنظيمية. 

وما ال يجب فعله أثناء هذا التحقيق وذلك لتجنب تقويض التحقيق الذي ستجريه الشرطة عندما يحين  

 الوقت لذلك. تطلب الشرطة من فريا اطالعهم عن النتائج.  

 تخبر فريا غريس بتفاصيل محادثتها مع الشرطة. توافق غريس على المباشرة في التحقيق اإلداري.  

 

تذكر فريا غريس بأن الجهة المانحة للبرنامج طلبت أيًضا إبالغها  

بأي حوادث تنشأ في البرنامج. تتفق فريا وغريس على السماح  

جراء للجهة المانحة بالحصول على معلومات حول الحادثة واإل 

الذي تخطط منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز التخاذه، ولكن لن يتم  

 مشاركة تفاصيل حول هوية المعنيين. 

 

 

 

 تذّكر: إبالغ الجهات  المانحة والهيئات التنظيمية الوطنية

تطلب كثير من الجهات المانحة والهيئات التنظيمية  الوطنية اآلن  من المنظمات اإلبالغ عن الحوادث المنتهكة 

للصون. من المهم معرفة التزاماتك المتعلقة باإلبالغ واإلبالغ في الوقت المناسب. تذّكر الحفاظ على  سرية  

  .التفاصيل التي  تحدد هوية األفراد المعنيين

  التأثير   من  للحد  لخطوات  التخاذك  ضمانًا  هذا  سيوفر  معه.  تعاملك  وكيفية  حدث  ما  تفاصيل  التقرير  يتضمن  أن  يجب

 في  ثقتها  ستواصل  المانحة  الجهات  أن  أيًضا  هذا  وسيعني  أمكن.  حيثما  أخرى،  مرة  حدوثها  ومنع  للحادثة  باشرالم 

 .منظمتك تنفذها التي الصون تدابير

 

 

  



 عملية التحقيق 

 

 التحقيق  عملية – الثاني الجزء

ستتابع في هذا القسم من الوحدة التدريبية منظمتي فاميلي هيلث فرونتيرز وشور هيلث أفريقيا أثناء  

  تنسيقهما ودعمهما للتحقيق اإلداري.

  التحقيق في شكوى أو حادث يتعلق بالصون جزء رسمي من التعامل مع الحالة وعملية االستجابة.

الشريك الرئيسي، ضمان تنفيذها للمراحل الرئيسية  يجب على منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز، بصفتها  

  للتحقيقات وتطبيق مبادئ الصون، بما في ذلك السرية.

من الضروري استخدام مقاربة تركز على الضحايا/الناجين/الناجيات، مما يعني ضمان أن تظل رغبات  

 الناجين/الناجيات وسالمتهم/ن ورفاههم/ن أولوية في جميع المسائل واإلجراءات. 

 

 

لالطالع على مزيد من التفاصيل حول التركيز على الناجين/الناجيات، انظر استالم البالغات بشأن  

 .االستغالل واالنتهاك الجنسيين أو التحرش الجنسي في نيجيريا واالستجابة لها

كيفية دعم ناجي/ناجية من العنف القائم على  لمزيد من التفاصيل حول كيفية دعم الناجين/الناجيات، انظر  

 .النوع االجتماعي عندما ال يكون هناك جهة فاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في منطقتك

 

 

تعيين محقق خارجي إلجراء التحقيق. تعينان  تقرر غريس وفريا  

ميريام، وهي محققة مدربة في مجال صون األطفال. ولديها خبرة وفهم  

للثقافة والسياق. يُفّضل أن يقوم شخصان بإجراء التحقيق، لكن ثبت أنه  

من الصعب العثور على شخصين يتمتعان بهذا المستوى من الخبرة في  

 إطار زمني قصير. 

https://bit.ly/3HIXRSX
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  وفريا لعقد اجتماع مع ميريام من أجل التخطيط للتحقيق. ترتب غريس  

 

 

 

تقّدم غريس لميريام، في االجتماع، شرًحا عن برنامج تحصين الرّضع. كما تقدم لها معلومات عن 

 منظمة شور هيلث أفريقيا )شريك منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز( وعن تقييم المخاطر األخير.  

الحالة: الخلفية، وتفاصيل االدعاء، ومن لهم عالقة به حتى اآلن. كما تشارك  تقدم فريا نظرة عامة على  

 الخطوات التالية من اجتماع التخطيط بشأن الحادث. 

 .توضح ميريام مبادئ الصون التي توجه أي تحقيق وتشرح المراحل الرئيسية التي يجب اتباعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  اإلنسانية للمعايير الدولي التحالف من بالصون  المتعلقة التحقيقات مبادئ

  األساسية.

 
ال تُتاح المعلومات إال على أساس "الحاجة إلى المعرفة".  السرية  

فالشخص الذي أبلغ عن الحادثة، والضحية المزعومة، 

والشهود، والجاني المزعوم لهم الحق في السرية إال في ظروف 

 استثنائية معينة.

يجب أن يركز التحقيق على الناجين/الناجيات. ويعني هذا أن  الصحة والرعاية االجتماعية 

تظل رغبات الناجين/الناجيات وسالمتهم/ن ورفاههم/ن أولوية. 

ويجب إحالتهم للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي 

 االجتماعي واإلرشاد النفسي، وما إلى ذلك.

راف اعتبار بالغ األهمية في أي تحقيق. ويجب سالمة جميع األط  السالمة  

 على المنظمة فعل كل ما في وسعها لحماية الشهود.

يجب بدء التحقيقات وإجرائها واإلبالغ عنها بما يتفق مع جميع  القانونية 

القوانين. انظر في كيفية إبالغ السلطات المحلية، إذا بدا أن 

  جريمة ما قد اُرتِكبَت.

  عيّن محققين مدربين وأكفاء ومسؤولين. المهنية 

يجب إجراء التحقيقات بإتقان، وعلى نحو كامل، ومركز لضمان  الشمول 

 الحصول على األدلة.

يجب إجراء التحقيقات بطريقة عادلة ومنصفة. يجب أن يكون  االستقاللية 

المحققون بمنأى عن أي تأثير قد يخل بحكمهم. يجب أال يكون هناك  

 المصالح. تضارب في 

يجب أن تكون التحقيقات مخططة ومنهجية وأن تكتمل في أسرع  التخطيط واالستعراض 

وقت ممكن. يجب أن تكون تقارير التحقيق والبالغات مدعومة 

 بالسجالت والوثائق. 

 يجب أن يحترم المحققون كل من لهم عالقة بالتحقيق.  االحترام 

التحقيق في االدعاء وليس 

 الشخص

معاملة موضوع الشكوى باحترام وأال يميل المحققون إلى  يجب 

 إطالق األحكام. 

 يجب إجراء التحقيقات في الوقت المناسب.  التوقيت 

اعمل مع جميع األطراف ذات الصلة، بما في ذلك السلطات  الشراكة 

 الوطنية، مع مراعاة األطر القانونية والتعاون بين الوكاالت.



 

  للمعايير  الدولي التحالف  عن الصادرة التحقيقات  بشأن  التوجيهية المبادئ انظر المعلومات،   من للمزيد

 .األساسية اإلنسانية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة  التحقيق:  من األولى المرحلة
 

التحقيق هي التخطيط وضمان وجود الخدمات اللوجستية لدعم  تشرح ميريام أن المرحلة األولى من هذا  

   عملية فعالة وحساسة:

 

 

"يجب إجراء المقابالت في مكان سري ومحايد. ألنه من غير المناسب  

استخدام مكتب المنظمة. كما نحتاج إلى مساحة آمنة إلجراء المقابلة مع  

 مكان تشعر فيه باالرتياح". –والدة كليو 

 

 

 

 

 

 "سأضع جدواًل زمنيًا للمقابالت". 
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"سيساعدنا تحديد عمليات االتصال بيني وبين اآلخرين المشاركين في  

اجتماع التخطيط بشأن الحادث، واألشخاص الرئيسيين اآلخرين حسب  

 الضرورة، على المضي قدًما في التحقيق في الوقت المناسب". 

 

 

 

 

الرأي، وهالّ أخبرتني يا ميريام بالموارد األخرى التي تحتاجين   "أوافقك 

 إليها، مثل النقل وما إلى ذلك، فيمكننا تنظيم ذلك." 

 

 

 

 

 

 

"أريد مراجعة جميع المالحظات عن القضية أو التقارير التي لديكم حتى  

 اآلن".

 

 

 

 

 :تذّكر

 

من المهم جدًا تدوين مالحظات مفصلة في جميع مراحل  التحقيق. فالمالحظات  الدقيقة عن القضية  

 .ضرورية الحترام المعلومات التي يشاركها الضحية/الناجي/الناجية والشهود

 

من المهم أيًضا االحتفاظ  بسجالت دقيقة  لجميع  االتصاالت. فقد تُطلَب السجالت  باعتبارها أدلة إذا أُحيلَت  

  .الحالة إلى سلطات إنفاذ  القانون

 

 الضحية/الناجي/الناجية.  على تركز مقاربة اتباع  ضمان على هذا ويساعد

 

ميريام مقتنعة بأنها جمعت المعلومات الهامة التي تحتاج إليها للمضي قدًما إلى المرحلة الثانية من عملية  

  التحقيق.



صفتها الجهة التنسيقية المعنية بالصون في منظمة فاميلي هيلث  وافقت غريس على أنه يجب على فريا، ب

فرونتيرز، دعم ميريام بالترتيبات العملية فحسب. ومن األفضل أن تبقى فريا، بصفتها الجهة التنسيقية،  

 مستقلة عن التحقيق نفسه. 

 

 

 

 

 األدلة  جمع  التحقيق. من الثانية  المرحلة

الصلة وتقرر ترتيب مقابالتها للحصول على أكبر قدر ممكن من تقرأ ميريام جميع الوثائق ذات  

  المعلومات. 

 المقابالت 

 بريشوس  .1

 والدة كليو  .2

 الموظفون الرئيسيون المعنيون بالفعالية والشهود  .3

 القس تشارلز .4

 

 األدلة الوثائقية 

 التقرير عن الحادثة  •

 تقرير الرحلة الميدانية   •

 تقرير تقييم المخاطر قبل الفعالية   •

 وثائق القائمة المرجعية قبل الفعالية  •

 قائمة الحاضرين والمعلومات الداعمة   •

 صور فوتوغرافية من الفعالية   •

 كافة المعلومات المتاحة عن القس تشارلز   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بريشوس  التحقيق: مقابلة
 

تشعر باألمان  تحرص ميريام على أن بريشوس

 واالرتياح للتحدث. 

تشارك بريشوس المعلومات التي كانت قد تلقتها من والدة  

كليو. وتقول أيًضا إنه ربما لم تُؤَخذ على محمل الجد ألن 

الناس في بعض األحيان ال يستمعون إليها ألنها امرأة  

  ولديها إعاقة.

 

إنها قلقة بشأن كليو ووالدتها وتأثير هذه العملية عليهم. وتؤكد ميريام على واجب المنظمة في الرعاية  

وتطمئن بريشوس إلى أن جميع الخطوات الالزمة ستُتَخذ لضمان سالمة كليو ووالدتها. كما تقول إن  

 نظر عمن يقدم البالغ. جميع التقارير المتعلقة بحوادث الصون يجب أن تُؤَخذ على محمل الجد، بغض ال

 

 :تذّكر 

أبلغت بريشوس منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز بالحادثة ألن منظمتها شور  هيلث أفريقيا لم تستجب بفعالية. يُعَرف  

ذلك بـ "اإلبالغ عن المخالفات". وهي تحتاج إلى الحماية من أي انتقام محتمل. وستكون بحاجة إلى التطمين  

والمراعاة أيًضا. وبالتالي، ينبغي  اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان سالمتها  وحمايتها، بما في ذلك التواصل 

 .الشفاف والدقيق

  عن ويبلغ اإلساءة عن يُفصح من كل لدعم وإجراءات المخالفات عن لإلبالغ سياسة وضع المنظمات على يجب

  عن الكشف دون اإلبالغ من األشخاص السياسة  تمّكن أن ويجب لديها. الصون مسؤوليات  من كجزء التجاوزات

 .لالنتقام.  التعرض من حقيقية شواغل عن يبلغ شخص أي تحمي وأن هويتهم

 

- 

 

 المخالفات  عن الُمبلّغ  تعريف
 

  ( بأنه: ILOال يوجد تعريف قانوني عام لما يشّكل إبالًغا عن المخالفات. تُعرفه منظمة العمل الدولية )  

 

 غير أو النظامية غير أو القانونية غير العمل أرباب  ممارسات عن الحاليين أو السابقين الموظفين جانب من "اإلبالغ

 األخالقية".



 تشمل الخصائص الرئيسية العامة لإلبالغ عن المخالفات ما يلي:

 اإلفصاح عن المخالفات المتعلقة بمكان العمل.   .1

بُعد المصلحة العامة، مثل اإلبالغ عن الجرائم الجنائية، والممارسات غير األخالقية، وما   .2

 إلى ذلك، بداًل من التظلم الشخصي.  

اإلبالغ عن المخالفات عن طريق القنوات المخصصة، أو األشخاص المكلّفين بذلك، أو   .3

 كليهما. 

االعتقاد بأن المعلومات   يكون اإلفصاح بـ "حسن نية" وعلى "أسس معقولة" ومرتكز على .4

 المفصح عنها صحيحة.  

( لمكافحة الفساد.  G20"خطة عمل مجموعة العشرين )  2011منظمة التعاون االقتصادي،  –المصدر 

الُمبلّغين عن المخالفات: موجز ألفضل حماية الُمبلّغين عن المخالفات: دراسة عن أطر حماية 

 الممارسات والمبادئ التوجيهيّة للتشريعات" 
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 الناجين/الناجيات  على تركز مقاربة 3.2 النشاط
 

تستعد ميريام إلجراء مقابلة مع والدة كليو. وعلى الرغم من أن والدة كليو ليست الضحية/الناجية، إال   

 أنها والدة الضحية/الناجية وتحتاج ميريام إلى التفكير فيما يجب عليها فعله حتى تركز على الناجية.  

 

ح إلجراء مقابلة معها كجزء من  أواًل وقبل كل شيء، يجب على ميريام التأكد من أن األم تشعر باالرتيا

 هذه العملية. ويمكن لميريام أن تخطط لألسئلة التي ستطرحها على والدة كليو بمجرد أن تتأكد من ذلك. 

 

 حدد مجاالا واحداا لألسئلة ال يركز على الناجية؟
 

  إعطاء األولوية لسالمة كليو وخصوصيتها ورفاهها. 
 

 الفعالية مع القس تشارلز. سؤال األم عن سبب مغادرة كليو 
 

 الحفاظ على سرية كليو على قدر اإلمكان.
 

 تمكين والدة كليو لتسرد قصتها مع األخذ في االعتبار أن هذا قد يكون صادًما لألم. 
 

 

 لعرض اإلجابةانقر هنا 

 

 

 

  



 كليو  والدة التحقيق: مقابلة

والدة كليو باألمان للمضي  تحرص ميريام على أن تشعر  

قدًما في المقابلة وتعطيها معلومات حول العملية. وهي  

حريصة على استخدام مهاراتها وخبراتها لتجنب التسبب  

  في صدمة لوالدة كليو عندما تطلب منها مشاركة قصتها. 

تحكي والدة كليو ما أخبرتها به ابنتها. وتقول إن كليو قد  

ز، لكنها لم تكن ترغب مارست الجنس مع القس تشارل

 في ذلك. ولم تستطع الرفض. 

أكدت والدة كليو على المعلومات التي قدمتها إلى  

 بريشوس. 

 

 

 الشاهدة  التحقيق: مقابلة
 

ترتب ميريام لمقابلة مع الصحفيّة نعومي التي  

غريس سافرت مع القس تشارلز. فكرت ميريام و

وفريا في المخاطر المرتبطة بذلك، وقررت ميريام  

أنها قد تكون شاهًدا محتمالً وبالتالي ينبغي إجراء  

  مقابلة معها.

تجري ميريام مقابلة مع نعومي وتقول إنها الحظت  

أن القس تشارلز كان ودوًدا للغاية مع الجميع في  

   هذه الفعالية.

 

 

"تحدث القس تشارلز مع الكثير من الناس، لكنه كان ودوًدا بصفة خاصة  

صغيرة. ورأيته يغادر األمسية االجتماعية برفقة فتاة أعتقد أنها  مع فتاة 

 كانت راقصة". 

 

 كليو.  تشبه وهي الفتاة، تصف

 

 

 

 



 تشارلز   القس التحقيق: مقابلة
 

أخيًرا، ترتب ميريام لمقابلة مع القس تشارلز.  

المعلومات التي  تدرس ميريام بعناية مقدار 

يجب إفشاءها للقس تشارلز من أجل حماية  

كليو. وتحرص كذلك على إجراء المقابلة دون 

تحيّز. تخبر ميريام القس تشارلز بوجود ادعاء  

بسوء سلوك جنسي وأنه يتعلق بفعالية كبار  

  الشخصيات. وال تقدم المزيد من المعلومات. 

 

 

 

"استمتعت بالفعالية. وتحدثت مع الكثير ليلتها لكنني لم أتصرف 

 بصورة غير الئقة مع أي من الحاضرين". 

 

 

 

 
 ميريام  ستتخذها التي التالية الخطوات 

 

 التمعن في النتائج التي توصلت إليها.  .1

إبالغ فريا وغريس بالنتائج األولية، بما في ذلك المخاطر   .2

 المتعلقة بالقس تشارلز. 

 التوصية بعقد اجتماع عاجل إلدارة الحادثة.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القرارات   واتخاذ  النتائج تحليل   التحقيق: من الثالثة المرحلة 

 

 
اجتماع إدارة الحوادث. تُعّد غريس  ترتب فريا  

جدواًل لألعمال وتحدد المشاركين على أساس  

 الحاجة إلى المعرفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلثبات  معيار في  االجتماع ينظر

بالصون على أساس توازن  تُتّخذ القرارات في التحقيقات المتعلقة   

االحتماالت. يعني هذا أن احتمالية وقوع الحادث أكبر من احتمالية  

  عدم وقوعه.

  مجاالا  تدع الوفي أي تحقيق جنائي، يجب أن تكون معايير اإلثبات "

  " وأن تحددها سلطات إنفاذ القانون والنظام القضائي.للشك

 

 النتائج  تحليل

 إطالع كليو والدتها على ما حدث.  •

 ووالدة كليو والصحفية نعومي لألحداث.  رواية بريشوس •

  الوثائق الداعمة. •

عالقات السلطة، فالقس تشارلز أحد أعضاء مجلس أمناء منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز وقائد   •

 ديني وكليو طفلة. 

 

 



 تستعد غريس لترأس اجتماع إدارة الحوادث.  

 

 :ب أنتلتقي ميريام بغريس مسبقًا الطالعها وإبالغها بأن االجتماع يج

 يتبع اإلجراءات القانونية لضمان عقد جلسة استماع عادلة.  •

 ينظر في الوقائع وليس إطالق األحكام.  •

 ينتبه للمخاطر والسياق المحلي.  •

 ينظر في أي متطلبات لحماية الضحية/الناجية وفي موضوع الشكوى.  •

 التالية. يأخذ في عين االعتبار المشورة القانونية فيما يتعلق بالخطوات  •

 ينظر في إمكانية أن يكون االدعاء كيديًا.  •

  ينظر فيما إذا كان استعراض الحالة ضروريًا للدروس المستفادة. •

 

 

 :يلي  بما االجتماع يقضي

 

االحتمالية(، نظًرا لشهادة والدة كليو وما شهدته  تأييد البالغ بسبب األدلة الداعمة )على أساس  •

 نعومي الصحفية. 

إجراء منظمة شور هيلث أفريقيا تقييًما للسالمة لكليو وأسرتها بدعم من منظمة فاميلي هيلث   •

 فرونتيرز.

 مواصلة تقديم الدعم النفسي االجتماعي لكليو.  •

 إتاحة الدعم لبريشوس.  •

 ائج تحقيق منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز.االتصال بالشرطة مجدًدا إلعالمهم بنت •

مطالبة القس تشارلز بالتنحي عن مسؤولياته بصفته عضًوا في مجلس أمناء منظمة فاميلي هيلث   •

 فرونتيرز. تولّي غريس االتصال برئيس مجلس األمناء حول هذا الموضوع.

ّدم إلى أبو وفيكتور في  إبالغ منظمة شور هيلث أفريقيا بأنّه تّم إجراء تحقيق حول البالغ الذي قُ  •

 البداية. 



إجراء استعراض داخلي بشأن الصون في أقرب وقت ممكن، وسيشمل تداعيات األمر بالنسبة   •

 للشراكة بين منظمتي فاميلي هيلث فرونتيرز وشور هيلث أفريقيا. 

 إعالم الجهة المانحة لبرنامج تحصين الرّضع بنتائج التحقيق.   •

 

 

 

 التحقيق  مراحل  4.2 النشاط
 اختر مرحلة التحقيق الصحيحة التي تتالءم مع العبارات الموجودة في المربعات الخضراء. 

 

يجب أن تستند قرارات التحقيقات بشأن قضايا  

الصون إلى تحليل شامل للنتائج الرئيسية لضمان  

 اتخاذ قرارات آمنة وعادلة. الموضوعية ضرورية. 

في ذلك قراءة التقارير ذات الصلة  جمع األدلة بما 

والمالحظات حول القضية وإجراء مقابالت مخطط  

لها. الوصول إلى المعلومات واألشخاص الرئيسيين  

 أمر ضروري. 

يجب التخطيط بعناية إلجراء التحقيقات بشأن قضايا  

الصون. يجب إحاطة أصحاب المصلحة الرئيسيين  

ع تقدم  بالتغييرات والتطورات واطالعهم عليها م

 التحقيق. التخطيط والتواصل الجيد أمران ضروريان

 

 

 

 

 

 

 لعرض اإلجابةانقر هنا 

 

 

 

 

 

 المرحلة األولى من التحقيق

 المرحلة الثالثة من التحقيق 

 المرحلة الثانية من التحقيق 



 والدروس المستفادة االستعراض الداخلي بشأن الصون 

 

  االستعراض الداخلي بشأن الصون والدروس المستفادة  –الجزء الثالث 

أفريقيا وهما    ستتابع في هذا القسم من الوحدة التدريبية منظمتي فاميلي هيلث فرونتيرز وشور هيلث

  تعيدان التفكير وتحّددان ممارسات الصون واألحداث التي أدت الى الحادثة. 

 يُوصى بإجراء استعراض داخلي بشأن الصون باعتبار ذلك ممارسة جيدة عند وقوع حادث خطير. 

في عملية وممارسات الصون لديها بصفتها الشريك الرئيسي.   تنظر منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز

وبذلك، ستتعلم دروًسا مهمة حول طرق عمل المنظمة وكيف يمكنها تحسين ممارسات الصون والرقابة  

 اإلدارية.  

 

 الصون   بشأن الداخلي  االستعراض إطالق

تلتقي غريس بميريام لمناقشة االستعراض الداخلي بشأن الصون بُعيد اجتماع إدارة الحوادث. وهي   

تتطلّع الى أن تُتاح لها فرصة التفكير فيما حدث ومعرفة كيف يمكن لمنظمتي فاميلي هيلث فرونتيرز  

  وشور هيلث أفريقيا تحسين ممارسات الصون لديهما.

 

تبته حول التداعيات اإلدارية. وهو  تشارك ميريام تقريًرا موجًزا ك

يتضمن تعليقات نقدية حول المخاطر الرئيسية التي تهدد الصون  

والتي ُحّددت خالل عملية التحقيق ومراجعة الوثائق. تقرر 

غريس مشاركة المخاطر مع فريقها أثناء اجتماع االستعراض 

  الداخلي بشأن الصون.

 

 

 

 

 الصون   بشأن  الداخلي  االستعراض  اجتماع

تفتتح غريس االجتماع بالتأكيد على رغبتها في إجراء مناقشة مفتوحة وصادقة حول ممارسات الصون 

التي تعتمدها منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز وفي إطار شراكتها مع منظمة شور هيلث أفريقيا. وتذكر أن  

تيح  للجميع دور مهم في الصون ومسؤولية تقع على عاتقهم. وتشرح غريس أن االستعراض سي 



للمشاركين فرصة مهمة للتعلم وتحسين الممارسة. وتؤكد على أن الهدف من االستعراض هو النظر في  

  الممارسات الفردية والتنظيمية على نحو شفاف وبصورة نقديّة.

أبلغت غريس وفريا فيكتور وأبو بأن منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز قد أجرت تحقيقًا في البالغ الذي قُّدم  

بداية. وتطلب غريس من فيكتور وأبو االنضمام إلى اجتماع االستعراض الداخلي بشأن  لهم في ال 

الصون، بما أنه ال يمكن للمنظمة الكشف عن التفاصيل، حتى يكونا جزًء من الدروس المستفادة للبرنامج  

 والشراكة. 

 الحاضرون 

 غريس: الرئيسة التنفيذية )منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز(  •

 فريا: مديرة الموارد البشرية والجهة التنسيقية )منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز(   •

 موسي: مدير البرنامج )منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز( •

 أبو: رئيس المكتب )منظمة شور هيلث أفريقيا(  •

 فيكتور: الموارد البشرية/الجهة التنسيقية )منظمة شور هيلث أفريقيا(  •

جوزفين: موظف برامج )منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز( حاضرة من أجل عناصر البرمجة   •

 فحسب 

 

 األسئلة التوجيهية 

ما الذي يمكن تعلمه من هذه الحادثة حول كيفية عمل المنظمة وكيفية إدارة الصون في   •

 البرنامج؟ 

هل كانت أنظمة وعمليات الصون واضحة؟ هل كانت معروفة ومفهومة؟ هل تم االلتزام   •

 بها؟  

 اإلدارة؟ هل اُتِخذَت قرارات أو إجراءات تشير إلى إمكانية تحسين القيادة أو  •

 هل هناك تداعيات تؤثّر على طرق العمل، والتدريب واإلدارة، واإلشراف؟   •

 هل هناك أي رسائل معينة تتعلق باإلدارة والرقابة؟  •



 

 :تذّكر 

 المطالب من الكثير هناك  يكون عندما وسلوكهم. الموظفين أداء على ضغًطا التنظيمية المطالب تشكل أن يمكن

  تهدد  التي المخاطر تؤدي أن احتمالية كبير حد  إلى تزداد سريعة، بوتيرة عملهم لتقديم الموظفين على والضغط

 .فعلي ضرر إلى الصون

 

 

 

تشارك غريس أثناء االجتماع المخاطر الرئيسية التي   

تهدد الصون في الجدول أدناه من تقرير ميريام بشأن  

التداعيات اإلدارية. تقول إنه أصبح من الواضح أن  

عمليات الصون المهمة لم تكن موجودة وأن ذلك أثر  

على الصون لدى منظمة شور هيلث أفريقيا. يبدو أن  

بسوء التقدير واتخاذ القرار من    هذا مرتبط بصفة أساسية

جانب كبار المديرين في كل من منظمتي شور هيلث  

 أفريقيا وفاميلي هيلث فرونتيرز. تم التقليل من الشواغل التي أثارها صغار الموظفين أو تجاهلها.  

 

 

 المشروع  مخاطر تقييم

في بداية برنامج تطعيم   لم تُجره منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز

الرّضع لضمان تحديد المخاطر كافة والتعامل معها على نحو  

 صحيح.

 والرقابة  التدقيق
لم يكونا كافيين من جانب كبار المديرين في منظمة فاميلي هيلث  

 فرونتيرز بصفتها شريك ُمنفّذ رئيسي. 

 الواجبة  العناية

يلث أفريقيا. يبدو  لم تُجَر على الشركاء، بما في ذلك منظمة شور ه

أنه كان هناك اعتماد مفرط على منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز في  

 إكمال، وبنجاح، تقييم العناية الواجبة الذي طلبه المانحون. 

  الذاتي التقييم
لم تكمله منظمة شور هيلث أفريقيا للمساعدة في تحديد الثغرات فيما  

 يتعلق بالصون وتوجيه وضع خطة لتطبيق الصون.



 الصون  تطبيق خطة
لم تضعها منظمة شور هيلث أفريقيا للمساعدة في تتبع التقدم  

 والحفاظ على االمتثال. 

 قبل لما المرجعية القائمة

 الفعالية 

لم تكملها منظمة شور هيلث أفريقيا بالكامل استعداًدا لفعالية كبار  

 الشخصيات. 

 اآلمن  التوظيف

لم تُوضع التدابير موضع التنفيذ بالكامل في منظمة شور هيلث  

أفريقيا أو منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز، بما في ذلك عدم مطالبة  

 القس تشارلز بإكمال نموذج إقرار ذاتي. 

 واإلشراف  التدريب
لم يكونا كافيين للجهات التنسيقية المعنية بالصون، مما أدى إلى عدم  

  إعطاء األولوية للصون من جانب منظمة شور هيلث أفريقيا.

يجب على منظمتي فاميلي هيلث فرونتيرز وشور هيلث أفريقيا النظر في اجتماع االستعراض الداخلي  

ظروف المبلغ عنها. تهدف غريس أيًضا من هذا  بشأن الصون في أي عالقة بين الممارسات السيئة وال

 االجتماع استكشاف األسباب المحتملة للممارسات السيئة التي جرى تحديدها. 

موسي طموح ويريد إبهار غريس بصفتها الرئيسة التنفيذية الجديدة. فقدم تأكيًدا كاذبًا في  سوء اإلدارة: 

ًضا ولم يستمع إلى جوزفين وفريا عندما شاركتا  فريق القيادة حول منظمة شور هيلث أفريقيا. وكان راف

  معلومات جوهرية. أخفق أبو في االستماع إلى بريشوس عندما أبلغت عن حادثة الحماية ألول مرة.

 

 

غريس طموحة بصفتها رئيسة تنفيذية جديدة. وتريد أن تصبح معروفة على المستوى  الطموح والقيادة: 

ديناميكية. وكانت تأمل أن يتبرع القس تشارلز للمشروع ويجلب بعض الدعاية  الوطني بقيادتها لعملية 

 اإليجابية. ووثقت به أيًضا بصفته عضًوا في كنيستها وعضًوا جديًدا في مجلس األمناء. 



 

 

كان موسي مهتًما أكثر بصداقته مع أبو والفرصة االجتماعية التي تتيحها منظمة  العالقات المجمعية: 

قيا. ولم يستخدم عالقته مع أبو لتعزيز ممارسة الصون. وكانت هذه فرصة ضائعة. لم  شور هيلث أفري

 يرد فيكتور أن يعارض تقدير أبو بأن الحالة كانت بال أساس.

 

 

تتوقف جوزفين وفريا عن رفع طلبات بشأن الصون لفعالية كبار الشخصيات ألنهما صعّدا  اإلحباط: 

شواغلهما ولم يكن موسي أو أبو سعداء بفعلهما ذلك. قررتا عدم التصعيد إلى غريس، ألنهما لم يرغبا  

من  في تجاوز موسي. مضت بريشوس قدًما وأبلغت منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز بالحادثة، على الرغم 

 احتمالية إحباطها ألنه ال يتم االستماع إليها دائًما. 

 

اعتبارات لمنظمة فاميلي هيلث فرونتيرز بعد االستعراض  
 بشأن الصون  الداخلي

أن ضعف الرقابة وقلة االهتمام بشواغلها بشأن موسي ومنظمة شور   تدرك غريس

هيلث أفريقيا كانا عاملين رئيسين ساهما في سريان األمور على نحو خاطئ. تلتزم غريس باإلجراءات  

 التالية لتحسين الممارسة ضمن منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز:

 

  قدراتهم في مجال الصون.العمل مع فريق القيادة ومجلس األمناء لبناء  •

تذكير جميع الموظفين والشركاء بمسؤوليتهم تجاه الُمبلّغين عن المخالفات وحماية ضحايا   •

  االنتهاك. 

 تذكير الجميع بأن المنظمة ستستمع إلى مخاوفهم المبلغ عنها.  •

إجراء العناية الواجبة للصون على جميع الشركاء الجدد وضمان االمتثال والرصد والدعم   •

  لكافي للشركاء الحاليين.ا

تحسين عمليات التوظيف للموظفين وأعضاء مجلس األمناء بحيث تُجَرى فحوص دقيقة لخلفيتهم   •

 وبحيث يكون هناك نماذج لإلقرار الذاتي. 

استعراض جميع أعمال الصون ورصدها بنشاط من جانب فريق القيادة ودمجها في خطة   •

 قيق ورقابة كافيين.( لتوفير تدMELالرصد والتقييم والتعلم ) 

النظر في وضع خطة إلدارة األداء لموسى للتركيز بصفة خاصة على سلوكيات مكان العمل   •

 وأسلوب اإلدارة. 

 ترتيب يوم لبناء الفريق ييسره أخصائي خارجي لتحفيز معنويات الموظفين وتحسينها.  •



 

اعتبارات لمنظمة فاميلي هيلث فرونتيرز بعد االستعراض  

 الداخلي بشأن الصون

 

 
  إجراء تقييم ذاتي لتحديد الثغرات ووضع خطة تنفيذ لتحسين الممارسة.  •

إجراء تقييم للمخاطر التي تهدد الصون بالنسبة لبرنامج تطعيم الرّضع لتحديد موضع جميع   •

  المخاطر المحتملة التي ُحّددت وُخفّف منها. 

وخطة البرنامج لبرنامج   استعراض اتفاقية الشراكة مع منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز •

 تحصين الرّضع لتحديد ما إذا كانت تدابير الصون مذكورة على نحو كاِف. 

تدريب جميع الموظفين على الصون ومسؤولياتهم عن اإلبالغ عن المخاوف وكيفية تلقي   •

 عمليات اإلفصاح. 

 

 

 الصون توفير  في الجيدة الممارسة قوة
 

تركز على الضحايا/الناجين/الناجيات األطفال وجميع المستفيدين  تبقي المقاربة الصارمة للصون التي  

 في الصميم وتضمن حمايتهم/ن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الصون بشأن  الداخلي االستعراض  من تأمالت

 
 

 

 

  



 ملخص

 

 تعلمته؟  الذي ما

 
  أهمية التخطيط لكيفية إدارة حوادث الصون. •

 

  أهمية جمع المعلومات األولية وتقييم الخطوات الفورية التالية. •

 

 المراحل الرئيسية لعملية التحقيق مع اعتماد مقاربة تركز على الضحايا/الناجين/الناجيات.  •

 

 قيمة إجراء استعراض داخلي بشأن الصون لتعلم الدروس وااللتزام بالتحسين المستمر.   •

 

 

 . التالية التدريبية للوحدة االستعداد في لمساعدتك االعتبار بعين أخذها الواجب النقاط بعض إليك

 الداخلي  االستعراض  بعد  ، (MEL) والتعلم والتقييم الرصد فريق من وغلوريا بديريك غريس تلتقي 

  .الصون حول الجوهري التعلم  والتعلم والتقييم الرصد عمليات تعكس  أن لضمان للصون،

 الرصد عمليات في للحالة  الداخلي  االستعراض  من المستفادة  الدروس ستنعكس كيف برأيك،  •
 والتعلم؟  والتقييم

  

 الشريك  امتثال لتحسين أفريقيا  هيلث شور منظمة  في  ستحدث أنها تعتقد التي  التغييرات هي ما •
 فرونتيرز؟ هيلث فاميلي بمنظمة  الخاصة الصون إلجراءات

 

  وجه؟  أفضل على التغييرات هذه رصد يمكن أنه تعتقد كيف •

 

 

 



 

 تهانينا على إكمال الوحدة التدريبية الرابعة "الصون يُحدث فرقاا": فرز الشكاوى

 

 نأمل أن تكون قد استمتعت بمصاحبة منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز في  

 بداية رحلة الصون الخاصة بها. 

 

نتطلع إلى انضمامك إلى الوحدة التدريبية الخامسة. هذه هي الوحدة األخيرة وبعد االستجابة لحادثة  

أنشطة الرصد  الصون في هذه الوحدة، تريد منظمة فاميلي هيلث فرونتيرز دمج الصون في جميع 

 ( للبرنامج. MELوالتقييم والتعلم )

 

يمكنك الوصول إلى نشرة مركز الموارد والدعم اإلخبارية، وموارد  

 الصون،

والندوات عبر اإلنترنت، والمدّونات الصوتية، وغير ذلك الكثير في  

 . مركز الموارد والّدعم

 

لك، أكمل تقييم الوحدة التدريبية الرابعة للحصول على شهادة  بعد ذ

 إنجازك الشخصي من مركز الموارد والّدعم. 

  

 

  

https://safeguardingsupporthub.org/


  ورقة اإلجابات
 

 

  السرية 1.1النشاط 

 

... الحترام األشخاص المعنيين وتجنب أي ضرر   الحفاظ على خصوصية المعلوماتتعني السرية 

 محتمل. 

 

  أيًضاسمعة المنظمة يحمي التعامل مع المعلومات السرية جيًدا 

 

 تشمل المعلومات السرية أي شيء حساس أو يمكن أن  

 على سبيل المثال، االسم، والموقع المحدد، وتفاصيل الحادثة.  ،يُستخَدم لتحديد هوية شخص ما

  

الجاني ق السرية على: الضحايا/الناجين/الناجيات، وأسرهم/ن، ومجتمعاتهم/ن، والشهود، ويجب أن تنطب

 المزعوم. 

 1.1للعودة إلى النشاط  انقر هنا

 

 

  جدول أعمال اجتماع التخطيط بشأن الحادثة 2.1النشاط 

وتقييمها. سيساعد هذا في فهم من هم  بمشاركة المعلومات المعروفة  تحديد طبيعة الشاغل ومداه 

  المعرضون للخطر وما إذا كان قد اُرتِكبَت جريمة جنائية محتملة. 

الضروري لحماية سالمة المعنيين ورفاههم. وسيشمل هذا قرارات مبكرة بشأن  تقرير اإلجراء الفوري 

  اإليقاف عن العمل وتقديم مساعدة طبية إذا لزم األمر.

بالنسبة للضحية/الناجي/الناجية والشخص والمنظمة المعنيين لتحديد المخاطر  إجراء تقييم للمخاطر 

  المعروفة ووضع تدابير التخفيف موضع التنفيذ في أقرب مرحلة ممكنة. 

لدعم التخطيط للمقابالت من أجل التحقيق، إذا كانت المنظمة ستجري تحقيقًا، والتأكد من  تحديد الشهود 

  رتيبات الدعم. تنفيذ ت

للتأكد من إبالغ األشخاص والوكاالت األساسية على أساس "الحاجة   مشاركة المعلوماتاعتبارات حول 

  إلى المعرفة" فحسب. ويشمل هذا إبالغ الهيئات التنظيمية المانحة عن الحوادث الخطيرة. 



والتأكد من وضع تصريحات   لتقييم أي احتمالية لوجود تسريبات حول الحادثة التعامل مع وسائل اإلعالم 

 صحفية تفاعلية. 

التي يجب أخذها. يجب تسجيل جميع القرارات وكذلك األشخاص   االتفاق على الخطوات التالية

 المسؤولين المتفق عليهم والجداول الزمنية لكل إجراء.  

 

 2.1للعودة إلى النشاط  انقر هنا

 

  المقاربة التي تركز على الناجين/الناجيات 3.2النشاط 

  سؤال األم عن سبب مغادرة كليو الفعالية مع القس تشارلز. ✔

  3.2للعودة إلى النشاط  انقر هنا

 

  مراحل التحقيق 4.2النشاط 

  المرحلة الثالثة من التحقيق  ✔

  المرحلة الثانية من التحقيق ✔

  المرحلة األولى من التحقيق  ✔

 4.2للعودة إلى النشاط انقر هنا 
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