مدخل اىل مفهوم الصون

يتعلق مفهوم الصون يف مجايل التنمية الدولية و العمل اإلنساين بالتصدي للرضر و االنتهاك الناجمني عن منظامت
املجتمع املدين ملوظفيها و أي شخص يتعامل معها ،مثل املشاركني يف الربنامج أو أف راد املجتمع املحيل

ال يتعلق الصون يف مجايل التنمية الدولية والعمل اإلنساين مبنع العنف واالنتهاك اللذين
يحدثان داخل املجتمع ،مثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو العنف ضد األطفال .إال
أنه ميكن اإلبالغ عن مثل هذه املخاوف أو إحالتها إىل السلطات والدوائر املختصة باعتبار
ذلك جزء من أعامل الصون الخاصة باملنظمة

ميكن أن يشمل االنتهاك والرضر الناجمني عن منظامت املجتمع املدين ما ييل

أشكال أخرى من الرضر واالنتهاكا
)مثل اإلهامل والرضر النفيس أو الجسدي(

االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنيس
)(SEAH

التنمر والتحرش يف مكان العمل

عتب كل انتهاك أو رضر ناجم عن منظامت املجتمع املدين انتهاكًا ملدونة قواعد السلوك الخاصة باملنظمة
.من املرجح أن يُ َ
تركز املنظامت بصفة خاصة عىل االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنيس لكونه أخطر االنتهاكات

ينتج عن الرضر واالنتهاك
الناجمني عن منظامت
املجتمع املدين اآليت
االنتهاك الذي يرتكبه
املوظفون

اإلعالم واالتصاالت غري
اآلمنة

ال ربامج غري اآلمنة

من هم املعرضون لخطر االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنيس؟

من بني هؤالء األف راد ،النساء
والفتيات هن األكرث عرضة
للخطر
األشخاص
املعرضون للخطر هم :موظفو
منظامت املجتمع املدين وأي
فرد يف املجتمع يتعامل مع تلك
املنظامت

وكذلك
األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة واألشخاص الذين يواجهون
أنوا ًع ا أخرى من التميي ز ،عىل سبيل
املثال بسبب جنسيتهم ،أو أصلهم
اإلثني ،أو إعاقتهم ،هم أكرث عرض ًة
للخطر أيضً ا

يبي الصون التدابري التي
ّ
تتصدى للرضر واالنتهاك
اللذين يسببهام موظفو
منظامت املجتمع املدين،
وال ربامج ،واالتصاالت

الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني
)(PSEA
و الحامية من االستغالل و االنتهاك و التحرش الجنيس
)(PSEAH
مصطلحان يستخدمان أيضا لإلشارة إىل التدابري املتخذة لحامية األشخاص من االستغالل
واالنتهاك الجنسيني من جانب موظفي منظامت املجتمع املدين
ب رامجها .ال يشمل مصطلح (الحامية من االستغالل و االنتهاك الجنسيني) التحرش الجنيس

تستلزم تدابري الصون (أو الحامية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنيس) نه ًجا عىل مستوى املنظمة .ميكن
تقسيمها إىل ثالثة مجاالت :الوقاية ،واإلبالغ ،واالستجابة

الوقاية

•
•
•
•
•
•
•

بناء ثقافة تنظيمية آمنة
وضع السياسات ،واإلج راءات ،ومدونة قواعد السلوك
إدارة املخاطر التي تهدد الصون
التوظيف اآلمن
تدريب املوظفني حول الصون
تصميم ب رامج آمنة مع أف راد املجتمع املحيل وتنفيذها
.الحصول عىل املوافقة وجعل القصص حقيقية ومتكينية

اإلبالغ

• وضع نظام لجميع املوظفني لإلبالغ عن االنتهاك وللمنظمة لالستجابة
• وضع آليات قامئة عىل املجتمع املحيل للشكاوى ليتمكن أي فرد يتعامل مع منظمة املجتمع املدين الخاصة بك من اإلبالغ عن
االنتهاك أو االشتباه بحدوث انتهاك ولتتمكن املنظمة من االستجابة

االستجابة

• توفري استجابة رسيعة ألي حادث انتهاك
• التجهيز للتحقيقات وإدارتها
• .إج راء التحقيقات حيث يكون هناك موظفون مدربون

