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 مقتطفات 
رجم هذا المنشور بصورة مستقلة من قبل المنظمات التالية: م 

ُ
جمة هي ترجمة غتر رسمية يتحمل الناشر المسؤولية الكاملة عنها. ت  Socialنظمة هذه التر

Development Direct   .جمون بال حدود  ومنظمة متر
  



 

 .ها استخدام يمكن األدوات أي ويحدد المخاطر  تقييم برامج وضع فرص أدناه الجدول يصف
 
 

 تقييم المخاطر 

 العملية 

أدوات ذات صلة من منظمة إنقاذ   متى تُستخدم 
 الطفل الدولية 

يُستخدم عندما تكون الميزانيات محدودة والوقت ضيقًا، وحيث   القطريتقييم مخاطر البرنامج 

يتعذر إجراء التقييمات الفردية لمخاطر البرنامج أو المشروع.  

القطري لموضوع محدد. تحديد مجاالت  تقييم مخاطر البرنامج 

العمل التي قد تكون المخاطر كبيرة فيها. ستتطلب مجاالت  

 العمل هذه تقييًما أكثر تفصيًًل للمخاطر

 على مستوى المشروع. 

أداة تحليل المخاطر على  

 سًلمة الطفل 

 لجميع المشاريع الجديدة  إلزامي  250,000ِمنَح فوق 

والبحث( إلكمال مخاطر مشروع  )بما في ذلك المناصرة 

 صون الطفل 

 أداة تقييم مخاطر المنحة 



 تقييم المخاطر 

 العملية 

أدوات ذات صلة من منظمة إنقاذ   متى تُستخدم 
 الطفل الدولية 

 التقييم بصرف النظر عن الحد األدنى لقيمة المنحة.  

 

علًما أن  يجب أن تخضع هذه المنح لتقييم مخاطر المنح، 

المخاطر الداخلية المتعلقة بالمنح تشمل جميع فئات المخاطر  

 على سًلمة األطفال أعًله والتي يجب استكمالها. 

أداة تقييم مخاطر مشروع صون  

 الطفل 

أداة تحليل المخاطر على سًلمة  

الطفل )حيث تدعو الحاجة إلى  

 تحليل أكثر تفصيًًل( 

تغطية برامج الطوارئ المبكرة بمن خًلل تقييم مخاطر  يمكن  برامج الطوارئ المبكرة 

 منح واحد. حيث يمكن لتقييم مخاطر سريع أن يحدد 

 المخاطر الداخلية المتعلقة بالمنح. 

 أداة تقييم مخاطر المنحة 

 دليل تقييم المخاطر السريع 

 )انظر الملحق األول(. 

الفردية  المشاريع أو الفعاليات 

 دونالتي تكون 

 جنيه إسترليني  250,000

الفعاليات  هذه المشاريع أو يجب أن تقترن 

الفردية بتقييم المخاطر لمشروع/لنشاط على 

 سًلمة األطفال 

 
تسترشد عملية تقييم وتقليل المخاطر بالتشاور مع األطفال  

والوالدين والمجتمعات وهم الذين يعرفون أكثر من أي شخص  

أنشطة البرنامج والمنافع المحتملة  المخاطر التي قد تسبّبها 

 والسلبيات وتداعياتها على األطفال. وكتدبير للممارسات الجيدة 

 أخذ آرائهم بعين االعتبار. يتوجبأنه 

 أداة تقييم مخاطر صون الطفل 

 

 
دورة برامج الرصد والتقييم والمساءلة  

 والتعلم الخاصة بمنظمة إنقاذ الطفل 

إرشادات حول  يوفر إطار البرنامج 

إجراء تصميم برنامج / مشروع  

تشاركي يمكنه أن يشمل سًلمة  

 الطفل 

 

يُعد تحديد المخاطر واإلجراءات الًلزمة للتخفيف منها وإدماجها في تصميم البرنامج من مسؤولية مدير المشروع / الخبير التقني أو  

 الموظف المسؤول عن تصميم البرنامج.

 
في األوضاع التي تكون فيها المخاطر عالية، أو حيث ال يمكن التخفيف منها على نحو كاف، يجب في بادئ األمر استشارة جهة  

التنسيق الرئيسية المعنية بصون الطفل، ومسؤول السًلمة الرئيسي ومسؤول األمن الرئيسي لتلقي المشورة والتوجيه. ستحتاج  

ى سًلمة األطفال إلى تضمين خطط للرصد المنتظم والمتكرر للتحقق مما إذا تحققت هذه  البرامج التي تشكل خطورة عالية عل

 في سجل مخاطر إدارة الدولة.   وأدرجتالمخاطر 


