
 

ة إرشادية                                              نشر

ي إثيوبيا لتوظيف  الصونممارسات  
ي فن
ن لمنظمات المجتمع المدنن  وإدارة المتطوعي 
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ي   وضع تم  
ي منظمة المجتمع المدنن

ي جميع أنحاء إثيوبيا.   ورقة النصائح هذه بالتعاون مع موظفن
  الصون ممارسات    عل   هذه الوثيقة  تنطوي  فن

ي    لتوظيف
. تقوم منظمات المجتمع المدنن ن ن ، لذا من المهم التأكد من تطبيق تدابي     بتوظيفوإدارة المتطوعي   الصونالكثي  من المتطوعي 

 :الخاصة بالمنظمة عليهم ، المتطوعون

ي   •
 
ي من االستغالل    واألشخاصالموظفي      صونيمكن أن يلعب دوًرا ف

  واالنتهاك اآلخرين الذين يتعاملون مع منظمات المجتمع المدنن
 . ى واإلساءةوأنواع أخرى من األذ(  (SEAHوالتحرش الجنسي 

ي ثقافة   •
 
ي مأمن    المنظمةيمكن أن يساهم ف

ي أن يكون فن
ي حقه فن

االستغالل  حيث يفهم كل شخص يتفاعل مع منظمات المجتمع المدنن

 . وأنواع أخرى من األذى واإلساءة  SEAHواالنتهاك والتحرش الجنسي 

ن وكيف يمكن استخدامها  الصونلمعرفة ماهية تدابي   تحتاج إىل الدعم  •  . الخاصة بالمنظمة ، وكيفية تطبيقها عل المتطوعي 

 

أن  إن   يمكن  المتطوعي    مع  إىلالعمل  االستغالل  مخاطر  يؤدي 
 :ويعرض األفراد إىل هذه المخاطر وهي  والتحرش الجنسي  واالنتهاك

 المتطوعون أنفسهم  •

 اآلخرون الموظفون والممثلون  •

ي األشخاص الذ •
 ين يتفاعلون مع منظمات المجتمع المدنن

والتحرش   الجنسي واالعتداء  باالستغالل  المتعلقة  المخاطر  أمثلة عىل 
 :الجنسي  

 :مخاطر عىل المتطوعي   

ي المنظمة للتحدث   •
ن شخص موثوق به فن يقل احتمال أن يكون لدى المتطوعي 

 .السياسات ، وكيفية اإلبالغ ، ومن سيبلغون أو حتى ما يجب اإلبالغ عنهمعه. كما أنه من غي  المرجح أن يعرفوا 

ي غالًبا ما يتم السعي وراءها( إذا أبلغوا عن حادث •
  .قد يخسر المتطوعون فقدان فرصة عملهم )التى

ن الموظف والمتدرب ]أو المتطوع[."   • ن الذكور: "هناك دائًما عالقة قوة بي   المضايقات والطلبات الجنسية من الموظفي 

ي   •
ن بعد ذلك فن ن الموظفي  ن ألنها تخسر أن يتم تضمي  بعض المنظمات ليس لديها إجراءات رسمية حول كيفية إدارة المتطوعي 

  .) ي للعامل )والذي يكلف أكير
ي ذلك   التعامل مع يتم  يمكن أن يؤثر ذلك عل كيفالتعريف القانونن

ن ودعمهم ، بما فن المتطوعي 
  . القضايا المتعلقة بـاالستغالل الجنسي واالعتداء والتحرش الجنسي 

ي 
ي يتعرض لها الموظفون اآلخرون واألشخاص الذين يتفاعلون مع منظمات المجتمع المدن 

 : المخاطر الت 

قع منهم ، إذا كانت هناك مدونة سلوك ، وما إذا كانت تنطبق عليهم ، ولماذا من المهم  قد ال يعرف المتطوعون السلوك المتو  •
 التمسك بها. 

ي يلزم فيها   •
ي الحاالت التى

ي حاالت الطوارئ ، قد يكون من   توظيففن
ن الشيــــع والواسع النطاق ، عل سبيل المثال فن المتطوعي 

ام بإجراءات التوظيف الصارمة ن ء وال يتم التح الصعب االليى  .. ّري عن السلوك المسي

ن يمكن أن يكون  • ا ، عل سبيل المثال قد ال يكون لديهم مراجع تعيي 
ً
ن أمًرا معقد  . المتطوعي 

ي موقع   •
ن فن المتطوعي  يكون بعض  ، قد  ي 

المدنن المجتمع  العمل مع منظمات  يؤدي إىل   سلطةمن خالل  المجتمع مما قد  ي 
باآلخرين فن مقارنة 

 .التحرش أو الطلبات الجنسية

 

ي إثيوبيا: 
 
 هناك أنواع مختلفة من المتطوعي   ف

قد يكون نهجك في إدارة المتطوعين مختلفًا  

 .التنمية في البيئة اإلنسانية أو 

ضع في اعتبارك مخاطر العمل مع متطوعين 

مختلفين بسمات شخصية مختلفة وسياقات  

 مختلفة أيضا

تحديد كيفية التخفيف من المخاطر في ب قم .

 إدارة المتطوعين. 

بعض النصائح إلدارة المتطوعين في حاالت 

 .الطوارئ مذكورة أدناه
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ي  •
ن
ن ، والمنظمات ف مخاطر  تستخدم مصطلح التطوع بشكل مختلف. ستختلف مخاطر   إثيوبيا جميع أنحاء هناك أنواع مختلفة من المتطوعي 

ن واألفراد الذين يتطوعون  واألذىاالستغالل الجنسي واالعتداء والتحرش الجنسي  من المهم   - واإلساءات األخرى باختالف أنواع المتطوعي 

. تشمل بعض األنواع المخ  ن ي جميع مراحل عملية إدارة المتطوعي 
ن
ي مراعاة هذه االختالفات ف

ن
ن ف :   إثيوبيا تلفة من المتطوعي   ما يلي

ن عل مستوى المتدربون  • الذين يتم تعيينهم ألداء مهام أو وقت محدد )مع أو بدون حافز أو راتب(. وغالًبا ما يكون هؤالء من الشباب الحاصلي 

ن من المؤهالت التعليمية.   معي 

.   اتب القطاع الحكومي مكغالًبا من قبل المجتمع المحلي أو  تعيينهم الذين يتم  المتدربون • لدعم مهام محددة مثل أعمال التعبئة أو زيادة الوعي

تكون ساعات عملهم منخفضة ولكنها غي    قد يحصلون عل راتب صغي  وغالًبا ما ، و هؤالء الناس قد يكون لديهم بعض التعليم الرسمي 

 منظمة. 

ة أو حسب الحاجة ،   المؤقتي   العمال  • ي مهام قصي 
ن
عل سبيل المثال جمع البيانات أو البناء أو العمل اليدوي. قد يتم إعطاؤهم  الذين يعملون ف

ا أو مزايا أخرى.  ً  حافًزا صغي 

 

 تغطي عملية إدارة المتطوعي   

 التوظيف اآلمن والتدقيق  .1

ي ذلك التوجيه و / أو التدريب .2
اف والدعم ، بما فن  اإلشر

 إنهاء التعاقد .3

 :قالتوظيف اآلمن والتدقي .1

ي واإلعالن: الوصف 
 الوظيفن

  ي حالة ا
. إذا كنت فن

ً
ا وظيفًيا رسمًيا أو طويال

ً
وري أن يكون وصف . ليس من الضن ن ا وظيفًيا لكل متطوع أو نوع من المتطوعي 

ً
كتب وصف

 نقاط ذات صلة مثل تلك المذكورة أعاله كتابةطوارئ أو كان لديك القليل من الوقت ، يمكنك  

   ي
ام منظمات المجتمع المدنن ن ن بيان حول اليى ي   ونبالصقم بتضمي 

ي واإلعالن )فن
  الوصف الوظيفن

ً
ويــــج. إن كان مناسبا  ( واليى

  .ي وطوال عملية التوظيف
ي تطوير الوصف الوظيفن

ن فن في  اك المشر  إشر

  ي
ي الوصف الوظيفن

ي ذلك األطفال ، فيجب ذكر ذلك فن
ن للخطر ، بما فن إذا كان المتطوع قادًرا عل الوصول إىل األشخاص المعرضي 

 safe programmes.هم لضمان برامج آمنةومراعاته عند التوظيف. هذا م

  اتيجية اإلعالن عن وظيفتك للوصول إىل مجموعة متنوعة من ي إسيى
ا مختلفة فن

ً
إذا كنت تعلن عن وظائف ، فاستخدم طرق

. عل سبيل المثال ، يمكنك العمل مع الجامعات أو استخدام مواقع العمل أو  ن  .الملصقات أو الراديوالمتطوعي 

  ي اعتبارك
ن لديك ، عل سبيل المثال ضع فن ن المتطوعي  ي تحقيق توازن التنوع بي 

واإلعاقة  النوع االجتماعي استهدف بشكل استبافى

ها من الخصائص المختلفة ذات الصلة بمكان عملك  .والمجموعة العرقية واللغة وغي 

ن المقابلة   :والمعرفي 

  ن أو المجتمعات المتأثرة. إذا المقابلة مهمة ، خاصة بالنس ن عليهم التعامل مع األشخاص المستضعفي  ن الذين سيتعي  بة للمتطوعي 
ي حال

 :ة طوارئ أو لديك القليل من الوقتكنت فن

o  .ي مكان ال يسمع فيه اآلخرون
ة فن  يمكن أن تكون المقابلة محادثة قصي 

o  ي هذه المحادثة ، اجعل متطلبات
 والسلوك واضحة.  الصونفن

o   عل المتطوع المحتمل حول سلوكه ، عل سبيل المثال "كيف 
ً
ي العمل    بمهامك  ستقوماطرح سؤاال

بطريقة التلحق  فن
ر باآلخرين ء تأو  الضن  ". لهمسي

 ي حالة الطوارئ
ن ، حتى فن  :حاول جمع مرجع واحد عل األقل لكل نوع من المتطوعي 

o  ن يمكن أن تسأل  عن السلوكيات المعرفي 

o   ا صوتًيا يشاركه المتطوع ، أو محادثة شية شفهية شخصًيا أو عير الهاتف  المعرفيمكن أن يكون
ً
ة أو ملف : رسالة نصية قصي 

ي أو خطاب مكتوب ، أو مناقشة مع 
ونن  .، إلخ الجهة المرجعية، أو بريد إلكيى

o   ن تقديم التعريف  الحصول عل إفادة من المجتمع المحلي من خالل الطلب من  قادة المجتمع/ أفراد المجتمع المعنيي 
ي قائمة تعريفية واحدة لعدد  

ن من قادة المجتمع )قد يكون هذا فن الشفوي . ثم يتم توقيع الموافقة التعريف من قبل اثني 
 .) ن  كبي  من المتطوعي 

https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/documents/how-design-and-deliver-safe-programmes-ethiopia
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  ن عل المدى الطويل ، قم بإجر ا أو للمتطوعي 
ً
ي حيثما كان ذلك ممكن

 .اء فحص الخلفية أو الفحص الجنان 

ي ذلك التوجيه والتدريب  .2
 
اف والدعم ، بما ف  اإلشر

 

   ي واالتفاقية ومدونة قواعد السلوك والسياسات ذات الصلة أو الملخصات بصيغ مفهومة )عل
ح الوصف الوظيفن شارك واشر

يع أو وضع  سبيل المثال مع الصور( واللغة ذات الصلة مع األمثلة المحلية. بمجرد أن يفهم المتطوع الوثائق، اطلب منه التوق

 .إشارة عليها و / أو مدونة قواعد السلوك

  التدريب / التوجيه حت  يعرف جميع المتطوعي     قدم 

o  وكيفية االتصال بها   الصونمن هي جهة تنسيق 

o   هي الجنسي ما  والتحرش  واالعتداء  الجنسي  ار   االستغالل  واألضن
 واالنتهاكات األخرى 

o  كيفية اإلبالغ عن سوء السلوك 

o  ن  كيف يجب أن يتضفوا كمتطوعي 

o  غي  الئقماذا سيحدث إذا تضفوا بشكل 

 

  ن يعر رة أو مع األشخاص المستضعفي  ي المجتمعات المتضن
ن فن ن العاملي   ية فون ما هي آلية الشكاوى المجتمعتأكد من أن المتطوعي 

 وكيف تعمل وما هي قنوات اإلبالغ المختلفة. 

   ية لتتبع احتياجات    لكل متطوع.  الصون قم بإعداد نظام إلدارة الموارد البشر

   ، ن للحصول عل الدعم والمشورة في  تأكد من إمكانية االتصال بالمشر

 .. عل سبيل المثال. عل السلوك المتوقع

   ة غي  رسمية حول التحديات والدروس حول عقد محادثات صغي 

، عل سبيل المثال. نساء االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي 
 .رجال فقط / 

 ي حالة وجود سوء سل
وك ، تأكد من اتخاذ الخطوات المتفق  فن

ي جميع الحاالت. 
ا فن
ً
 .عليها مسبق

 

 إنهاء التعاقد  .3

  ي كل
ي حالة الطوارئ أو   وضعفن

ن ، عل سبيل المثال فن اف بنهاية العالقة. مع العديد من المتطوعي  ، قد يكون من المفيد االعيى
ي محادثة جماعية. 

 حالة اللجوء ، يمكن أن يكون ذلك فن

  ي وإعادة التأكيد عل أهمية الش
ي إىل معلومات منظمات المجتمع المدنن

ي أي  تأكد من أن المتطوع ليس لديه وصول إضافن
ية فن

 أو حاالت قد يكون المتطوع عل دراية بها.  صونقضايا 

  دوره انتىهوضح للمتطوع والمجتمع أن المتطوع قد . 

  ي مقابلة نهاية الخدمة
آلية   ، عل سبيل المثال عند التدريب أو إذا كان المتطوع يعتقد أنبالصون، ناقش أي قضايا متعلقة فن

 .عزيزهاتعمل وكيف يمكن ت يةالشكاوى المجتمع
 

للمتطوعين األفراد مثل المتدربين  ! نصيحةأهم 

". قم بتعيين موظف )ليس  الزمالةإنشاء "نظام 

الموارد البشرية أو المشرف عليهم( يمكنه 

  للرد علىمساعدتهم على االستقرار ويكون متواجدًا 

 األسئلة أو المخاوف.

ي حالة الطوارئ 
 
 :ف

ة من   • قم بقيادة توجيه مع مجموعة كبي 
ن مًعا ، أو   المتطوعي 

أعط توجيًها أولًيا فورًيا )أو شارك المواد   •

المرئية فقط( ألولئك الذين يحتاجون إىل  
بمزيد من    ومن ثم تابع معهم البدء بشعة 

 
ً
 .االتفاصيل الحق


