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 ما هي البرمجة اآلمنة؟ 

لمنظمات  تابع يجب أن توجه اعتبارات البرمجة اآلمنة كل برنامج أو مشروع   •

 المجتمع المدني.  

 .رحلة حماية المنظمةجزء واحد من  إنها

ولية منظمات المجتمع المدني أمام جميع أفراد  مسؤ تؤكد البرمجة اآلمنة على •

 المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين. 

 تهدف البرمجة اآلمنة إلى  •

حماية  بال تتعلق  مشكلةالتأكد من حماية أعضاء المجتمع قدر اإلمكان من أي 

تنشأ عن كيفية  التي  مخاطرمن المقصودة أو غير مقصودة أو سواء كانت 

لمجتمع المدني وتقديمها. قد يشمل ذلك أيًضا األذى  تصميم برامج منظمات ا

  جراءيحصال بين أفراد المجتمع، أو داخل العائالت،  نيمكن أ  اللذينواإلساءة 

 لبرنامج.  ا

ال تتضمن البرمجة اآلمنة مخاطر الحماية العامة التي تنشأ داخل المجتمع   •

 والتي ال عالقة لها بعمل منظمات المجتمع المدني. 

من الناحية العملية، تتضمن البرمجة اآلمنة تحديد مخاطر الضرر وسوء   •

منظمات المجتمع المدني   امجبر وتقديم المعاملة التي قد تنجم عن تصميم 

 . تقييم هذه المخاطر ووضع إجراءات للتخفيف منها وإدارتهاو

 

 من
 نحمي من

 خالل
   البرمجة اآلمنة؟

 يعبرأي شخص قد  

 في ذلك:   ابرنامجك، بم

 ن في البرنامج،يالمشارك →

 مستخدمي الخدمة، و  →

 أعضاء المجتمع اآلخرين.  →

 يمكن أن ما  تتعلق بالحماية لبرنامجأمثلة على مخاطر أو قضايا

 تبدو مثل: 

قيام أحد موظفي منظمات المجتمع المدني الذكور بلمس فتاة   →

 أثناء اللعب معهافي   الئقةغير   بصورة

 .  اجتماعي كجزء من نشاط نفسي

تمثل إحدى منظمات المجتمع المدني   من المجتمعمتطوعة  →

  WhatsAppتحصل على رقم هاتف شاب من مجموعة 

 وترسل إليه رسائل غير الئقة جنسيًا.  للبرنامجتابعة 

المجتمع المدني   لمنظماتفتى يسير من وإلى موقع برنامج  →

 أو المضايقة من قبل أفراد المجتمع  لإلساءةيتعرض 

 في تلك الرحلة.  

 امرأة  يطلبون منقادة المجتمع  →

 عائلة بشأن توصية تقديم  ممارسة الجنس معهم مقابل  

النقد مقابل العمل التابع لمنظمة المجتمع   لتشارك في برنامج

 المدني. 

   ما المقصود بالحماية؟للمزيد من المعلومات، اقرأ: 

 كيفية تصميم وتقديم برامج آمنة 

 لمنظمات المجتمع المدني في األوضاع اإلنسانية أو التنموية 

  عليميّة ت مذكرة

https://safeguardingsupporthub.org/documents/safeguarding-journey-introduction-safeguarding
https://safeguardingsupporthub.org/what-safeguarding
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 ما الذي تحتاجه لدعم التصميم اآلمن للبرامج وتقديمها؟

حتى   الجهة )الجهات( التنسيقية. قم بتدريب  الحمايةب  جهة تنسيقية معنيةعين  •

 مخاطر الحماية ومراقبتها وإدارتها تمكن من دعم الزمالء في فهم ت

 . لإلبالغاتواالستجابة 

الحماية. اعط  أساسية حول  تأكد من أن جميع الموظفين قد تلقوا تدريبات  •

في ذلك   بما األولوية لتدريب الموظفين الذين سيزورون مواقع البرامج، 

 السائقين وموظفي الدعم. 

 كحد أدنى، يجب أن يفهم الموظفون:  

 يمية ذات الصلة السياسات التنظ ✓

 و قواعد السلوك،

 ما هي مخاطر وقضايا الحماية، مع أمثلة من بيئة العمل الخاصة بهم، ✓

 كيفية تحديد مخاطر الحماية  ✓

 ،المنوطة بها والمشاكل

 إلبالغ عنمناسب  على نحو  االستجابةكيفية  ✓

 سوء المعاملة، 

 ما هي قنوات اإلبالغ في بيئة العمل وكيفية استخدامهم  ✓

 و  اهل 

 ولماذا هي مهمة. الناجية/ما هي االستجابة التي تركز على الناجي ✓

لخدمات وثغرات الدعم المحلي المضمونة الجودة )على سبيل   مسًحاأكمل  •

المثال، الدعم المالي والقانوني والنفسي واالجتماعي والطبي ودعم حماية  

 الطفل(. تأكد من أن جميع الموظفين يمكنهم الوصول إلى التفاصيل.  

ال   حيثع خطة تمكن إحالة الحاالت العاجلة إلى خدمات الدعم. حدد البدائل ض •

للوصول إلى    ة/الخدمات. حدد الموارد لمساعدة ضحية أو ناجي تتوفر

 الخدمات )مثل السفر(. 

مع منظمات   بقضايا ومسائل الحماية شارك المعلومات وإجراءاتك المتعلقة  •

. توقع واطلب من اآلخرين  نفسهالمجتمع المدني التي تعمل في المجال  

  -معك. في بعض المناطق قد تكون هناك شبكة منظمة ذاته مشاركةالشيء 

لتنسيق    -سمى أحيانًا "شبكة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين" ت

 المشاركة.  

 

أو   ات /فقط وأن الناجين ونمدرب ونمحقق يجري التحقيقاتتأكد من أن  •

 وظفين ماهرين.  الضحايا يتم دعمهم من قبل م

 أثناء التحقيق وبعده.  في تأكد من مراقبة دعم الناجي أو الضحية  •

تأكد من أن اإلجراءات التأديبية واضحة بالنسبة ألولئك الذين تسببوا في األذى   •

وسوء المعاملة للمشاركين في البرنامج أو مستخدمي الخدمة أو أعضاء  

 المجتمع اآلخرين. 

 المجتم مهم للغاية  إشراكعتبر يلماذا 

 للبرمجة اآلمنة؟

 المشاركة المجتمعية هي المشاركة النشطة لمجموعات مختلفة داخل 

. تعد المشاركة المجتمعية في كل مرحلة من مراحل دورة  ما مجتمع

 البرنامج مفتاًحا للبرمجة اآلمنة ألسباب عديدة، بما في ذلك: 
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هي األقدر    المجتمعات والمجموعات المختلفة داخل المجتمعات →

على تحديد ما يجعلهم يشعرون باألمان وأقل أمانًا. هذه معلومات  

أساسية لفهم ما إذا كانت برامج منظمات المجتمع المدني قد  

تسبب ضرًرا وإساءة داخل المجتمعات أو تزيد من مخاطر 

أو أشكال أخرى من    االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي

 السياقات حيث معدالت  اإلساءة. على سبيل المثال، في

، يتمكن موظفو  ةتكون مرتفع  النوع االجتماعيالعنف القائم على 

انتهاكها  المجتمعات و  منظمات المجتمع المدني من استغالل

التعرف على ذلك أو اإلبالغ عنه   بسهولة أكبر دون أن يتم  جنسيًا

  .كمشكلة

يمكن للمجتمعات, والمجموعات المختلفة داخل المجتمعات,   →

في تقديم   البرنامج والمساهمة منتحديد المخاطر التي قد تنشأ 

أفكار للتخفيف من تلك المخاطر. على سبيل المثال، إذا كانت  

 المياه  مراكز لتوزيعمنظمة المجتمع المدني تخطط لبناء 

تمثل خطًرا على   ذلكبوفي المجتمع الذي يقع في أماكن منعزلة 

يمكن للمجتمعات   -خاص للوصول على نحو الفتيات والنساء 

 اقتراح مواقع بديلة أكثر أمانًا. 

المجتمعات والمجموعات المختلفة داخل المجتمعات هي األقدر   →

من سيشعرون براحة  مع  على شرح ماذا وكيف ومتى وأين و

 أكبر عند اإلبالغ عن اإلساءة من قبل المنظمة. 

ل مشاركة المعلومات حول التوقعات )بما في ذلك  من خال →

 بالغ إال

إلى مدخالت المجتمع واالستجابة لها،   صغاءواال واالستجابة(، 

يمكن لمنظمات المجتمع المدني البدء في بناء الثقة. لتقديم  

في أن منظمات  الى الوثوق المجتمعات   تحتاج، اإلبالغات 

هم، وأن آليات  المجتمع المدني ملتزمة بالحفاظ على سالمت

اإلبالغ آمنة وسرية وأن التقارير سيتم التعامل معها بطريقة  

 مناسبة.  

 كيفية دمج

 في جميع مراحل البرمجة اآلمنة 

 دورة البرنامج 

 بدء البرنامج  .1

معلومات عن العوامل والموارد المحلية التي قد يكون لها آثار على   جمع •

، على سبيل المثال: القوانين ذات الصلة؛ الثقافة والقيم واألعراف  الحماية 

 المجتمع.  في  السلطة المحلية؛ تنظيم المجتمع؛ ديناميات 

كيف يمكن للعوامل والموارد المحلية أن تدعم أو تحتاج إلى أخذها في   تحليل •

 االعتبار عند تصميم برامج آمنة قدر اإلمكان.

 موارد مالية وبشرية كافية ألنشطة الحماية.  توفير •

بدء البرنامج  تحتاجها لتُرشدأمثلة على العوامل والموارد المحلية التي 

 وتصميمه. 

قد يتطلب القانون الوطني إبالغ الشرطة قبل اإلحالة إلى الخدمات   •

 الطبية. 

التي تتعلق    الشكاوىداخلية إلدارة تقارير /   قد يكون للمجتمعات طرق •

 .باالستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي 

 . تخطيط وتصميم البرامج 2

 . تحديد وتقييم مخاطر الحماية 2.1

تحديد مخاطر الحماية عبر البرامج وتحليل تأثيرها المحتمل واحتمال حدوثها.   •

 وتحليل المخاطر. ضم مجموعة من أفراد المجتمع في عملية تحديد 

 تنظيم تقييم المخاطر الخاص بك في فئات، •

 على سبيل المثال: الموقع؛ مستخدم الخدمة /  

 ؛ نوع البرنامج/الخدمة ؛مستهدفة ال مجموعاتال
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الموظفين والشركاء والموظفين ذوي الصلة؛ التواصل الخارجي؛ حماية  

 البيانات؛ و 

 أعضاء المجتمع اآلخرين.  

لجميع أفراد المجتمع، وخاصة للفئات األكثر عرضة    تحليل مخاطر الحماية •

 للخطر.  

حدد الموظفين وغيرهم من المرتبطين بالبرنامج )مثل المتطوعين أو أعضاء   •

المجتمع الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني( الذين لديهم خبرة في فهم  

أو دعم تركيزك على  ترشيد الحماية ومعالجتها. قد يكونون قادرين على 

 البرمجة اآلمنة. 

 .  مخاطر الحماية مختلفة لمجموعات مختلفة حدوث سيكون تأثير واحتمالية 

االستغالل واالنتهاك والتحرش  تواجه النساء والفتيات عموًما مخاطر 

 أكثر من الرجال والفتيان.  الجنسي  

األفراد الذين يتعرضون للتمييز على أساس عوامل مثل اإلعاقة وحالة  

تقل  العمر والهوية الجنسية معرضون لخطر إضافي وقد الهجرة والعرق و

األفراد الذين ال  ب مقارنةعن سوء المعاملة أو الشكوك  احتمالية تبليغهم

 يتمتعون بخصائص تمييزية. 

 

. اذكر استراتيجيات التخفيف من المخاطر الوقائية في تصميم البرنامج  2.2

 وتخطيطه 

البرنامج. اختبر أو تحقق من  ضع خطة لتخفيف المخاطر وادمجها في تصميم  •

 خطط التخفيف من المخاطر مع أفراد المجتمع وتكيف عند الضرورة. 

قم بإنشاء اتجاه واضح بأهداف قابلة للقياس، وجداول زمنية، وأدوار   •

 ومسؤوليات لتقديم برنامج آمن. 

المخاطر في الميزانية البرنامجية، وتأكد من شمل  ادمج خطة التخفيف من  •

 الموارد لحاالت المساعدة العاجلة التي 

 قد تنشأ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تنفيذ البرنامج 3

 .أنشئ آليات الشكاوى المجتمعية 3.1

التي    آليات الشكاوى المجتمعيةقم بإنشاء   ، مع المدخالت من أعضاء المجتمع  •

االستغالل واالنتهاك  تقارير ل بصورة مالئمةتشجع، وتستمع وتستجيب  

 . والتحرش الجنسي

  فلتكنضع طرقًا مختلفة لإلبالغ تكون آمنة وسرية ويمكن الوصول إليها.   •

أن إبالغ شخص ما وجًها لوجه يبدو   واعلماإلجراءات بسيطة ومتناسقة. 

 مهًما.

 

آليات الشكاوى  في المكان. أينما تعتبر  المحلية  آليات الشكاوى المجتمعية حدد •

مناسبة ويتم استخدامها من قبل أعضاء المجتمع، استخدم /  القائمة   مجتمعيةال

مع منظمات المجتمع المدني   تشغيليةإجراءات   وضع نفسه على النظام أّسس

 األخرى.  

1
بدء البرنامج

2
التخطيط 
للبرنامج 
وتصميمه

3
التنفيذ

4
اإلغالق

تفاعل مع المجتمع أثناء 

دورة البرنامج الخاص 

 بك
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منفصلة لكل منظمة مجتمع مدني في موقع برنامج   لإلبالغتجنب إنشاء أنظمة   •

الثقة وخلق تحديات   واحد. قد يؤدي ذلك إلى إرباك اإلجراءات وإعاقة 

 . والناجيات  للضحايا والناجين

 تأكد من أن أعضاء المجتمع عبر مواقع البرنامج:   •

 يفهمون ما هي الحماية وما هي حقوقهم المرتبطة بها،   →

 يعلمون السلوك المتوقع من موظفي منظمات المجتمع المدني وشركائها،   →

 يعلمون ما يمكنهم اإلبالغ عنه وكيفية اإلبالغ عن االنتهاكات / الشكاوى، و   →

 يعلمون ما يمكن توقعه بعد إرسال  →

 تقرير.

 واالستجابة  بالتصّديااللتزام  إظهارتواصل مع المجتمعات و 3.2

   لمخاطر الحماية

  لنشراجتماعات المجتمع واجتماعات المراقبة والزيارات المجتمعية  استفد من •

 أهمية اإلبالغ عن أي حوادث / مخاوف تتعلق بالحماية. 

تصرف موظفي منظمات المجتمع المدني  وجوب  ذكر أعضاء المجتمع بكيفية  •

 وناقش مخاطر الحماية. 

اع نهج يركز على باتب   وفر استجابة للتقارير والتعامل مع القضايا والتحقيقات 3.3

 الناجين والناجيات 

حماية، عليه ضمان  بال  تتعلق عندما يتلقى أي موظف تقريًرا أو يشهد واقعة •

 واالحترام والحفاظ على السرية و عدم التمييز.  صغاءواالالسالمة 

 إحالة الحاالت العاجلة إلى خدمات الدعم. •

المانحين وغيرهم  أبلغ عن جميع الحوادث للقنوات الرسمية والقيادة العليا و  •

 حسب الحاجة. 

عملية التعامل مع  على مدىة / عط األولوية لراحة وسالمة الضحية أو الناجيا •

 الحالة. 

قم بتقديم تعليقات   ،المجموعةأو  الفرد هوية فقط عندما ال تحدد المعلومات  •

مجهولة الهوية للمجتمعات بشأن التقارير وإجراءات االستجابة. يجب أن يتم  

أو   اتأو الناجي ذلك بحذر شديد لتجنب المزيد من األذى أو اإلساءة للناجين

 الضحية )الضحايا(. 

 والتقييم والتعلم   الرصد. 3.4

في خطط  راجع مخاطر الحماية بشكل منهجي. اذكر أي مخاطر جديدة   •

 التخفيف.  

آليات الشكاوى  اسأل بانتظام مجموعات مختلفة في المجتمع عما إذا كانت  •

مناسبة للغرض ويمكن الوصول إليها )خاصة إذا كانت التقارير  المجتمعية 

 منخفضة(. 

 آمنة وأخالقية، على سبيل المثال:   الرصد والتقييم والتعلماجعل أنشطة   •

ن إعطاء الموافقة المستنيرة في حالة  مكن المشاركين / مستخدمي الخدمة م →

 مشاركة المعلومات،

 

  

 خزن البيانات واستخدامها بشكل آمن، و →

 . الرصد والتقييم والتعلمقيم وخفف مخاطر الحماية ألدوات وإجراءات  →

 . إقفال البرنامج 4

 راجع أداء البرمجة اآلمن.   •

 شارك الدروس لبرامج المستقبل. 

 الحماية المعلقةأبلغ عن مخاوف / حوادث  •

 قبل االنتهاء.  

 قم بتضمين الحماية في البرنامج إذا  •

 تم تسليمه إلى منظمة أخرى. 

 


