
 

 

 مدخل ا مفهوم الصون 
ة من مركز جنوب السودان   ون يونيو  30ندوة إل ران    2021ح

ة    عرض لألسئلة واألج

 

صور   ة  جوز  قصة نجاح مصح ة جنوب السودان التوقيع ع استمارة موافقة. فهل  س من الشائع  جمهور ل
دين تم الحصول منهم ع  ة فحسب؟ مستف  موافقة شفه

ان هناك شاهد عند   ة طالما  صور المنتفع الذين تم الحصول منهم ع موافقة شفه ة  مكن  قصة نجاح مصح ا ما  غال
ب ارتفاع   س ست شائعة  ة، ل رجع ذلك إ أن ممارسة التوقيع ع نماذج الموافقة، خاصة ب المجتمعات المحل منح الموافقة. و

ات  س هذا هو الحال  مست ن ل انات. ل ة الب عاتها لحما لدان التوقيع ع استمارة الموافقة كجزء من  عض ال ط  ش ة.  األم
  جنوب السودان ح اآلن. 

 

ن إذا لم تتم إدارة   ر ان المت منع وصول المنظمات إ الس ة  الت عندما تهدد السلطات المحل ف تتعامل مع المش ك
 الحالة وفقا لتوقعاتها؟  

ال ان  ة، إذا  عة اإلجرام ة عن حاالت الصون ذات الطب الغ السلطات المحل . جب إ ذلك آمنا لجميع المعني ام  إذا لم تكن    ق
ة   إداري  القض المنظمة إجراء تحقيق  جب ع  المنظمة، ف الخاصة  الصون  اسة   لس

ً
ا محتم انتها تمثل  نها ال تزال  ل ة،  جنائ

اسة. داخ لم  ة    عرفة ما إذا حدث انتهاك الس  أن هذا األمر عمل
ً
ح أو جب أن  منع الوصول،  ة تهدد  انت السلطات المحل إذا 

ة  الطبع. دون إعطاء أي معلوم – داخل ة  ة حول الحاالت الفرد  ات 

، إذا استمر حرمان المنظمة من الوصول. ستحتاج المنظمة إ اتخاذ قرار   ال يزال من الممكن الم قدما  إجراء تحقيق داخ
كون قد حدث ان ان من المحتمل أن  شأن ما إذا  مكنهم جمعها  ة المستمدة من األدلة ال  تهاك أو استغالل  شأن توازن االحتمال

مكنها اتخاذه  نطاق اختصاصها.   واتخاذ اإلجراء التنظ الذي 

 

الجهة   الوزارة (الحكومة) مع إجراءات الصون الخاصة  ف نتعامل مع الحاالت ال تتعارض فيها إجراءات الصون الخاصة  ك
الغ؟  ل المثال إجراءات مسارات اإل  المانحة، ع س

المانح الجهات  لد مع  تطلب  الموجودة   اإلحالة  الغ ات اإل استخدام آل الغ  المنظمات اإل الغ) من  ة (حيثما تنص ع اإل
ة   ف اعات عندما ال تتحقق توقعات الجهات المانحة حول ك شأ ال مكن أن ت الغات إ المنظمة المانحة نفسها.  م ال وكذلك تقد

ة أو عندما   صورة رسم الغات  ة  التعامل مع ال ة الرسم الغ من خالل اآلل الغات إ الجهات المانحة دون اإل تقدم المنظمات ال
ة ح تتمكن من إدارة أي   الغ الرسم ات اإل ات الجهات المانحة وكذلك آل د لمتطل ب أو آلخر. تحتاج المنظمات إ فهم ج لس

شأ.     ات محتملة قد ت  تحد

 



 

عم الدعم ال
ّ

قدم مركز الموارد والد ة ال، هل  هل  انت اإلجا س لدينا القدرة ع إدارتها؟ إذا  ا للحاالت المحالة ال ل م
ذلك؟   قومون  مزودي الخدمة الذين  ك قائمة   لد

شارون للصونلدينا   شورة أسماؤهم ع   مس التعاقد م مكن  ، و و الحالة.   الموقع اإلل ضا    معهم للمساعدة  إدارة  لدينا أ
ط ات.  روا الناج  لخدمات دعم الناج

 

قات لدينا؟  اوى والتعل ات الش عم  آل مركز الموارد والدّ ل االتصال  مكننا تضم تفاص  هل 

عرض ل المثال، الدعم الف لمنظمات المجتمع المد  عدد    يوفر مركز الموارد والّدعم، أو  ن للصون ع س شار من خالل مس
ادة القدرة ع الصون   اجات الخاصة، وز دة للصون، واعتماد صون شامل لالحت ادة ج ناء ثقافة وق ادة معارفهم، و من األمور،  ز

ر آل ة، وتط ات، ودمج الصون  الموارد ال ا ل مركز الموارد والّدعم جزًء   ال ش الغ والتحقيق. ال  اإل ات الصون الخاصة 
ة.    االستجا اوى ات الش جب أال يتم تضمينه ع هذا النحو  أي من آل الغ أو اإلحالة و ة اإل  من آل

 

؟   وج ال الطرف م ان  قة للتعامل مع حاالت التحرش الج  حال   ما  أفضل ط

غض النظر  جب الت   ، التحرش الج جراءاتها الخاصة  اسة المنظمة و عامل مع حاالت التحرش الج  المنظمة وفقا لس
 عمن هم األطراف.  

 

د من   دات وح التعرض لم ، مثل تل التهد ار الموظف الغ عن شخص من ك ات اإل مكننا التعامل مع تحد ف  ك
مكننا االعتماد ع ت لد؟ التحرش؟ هل   ل الدعم من أع السلطات  ال

ا لدى مدير المنظمة أو مجلس األمناء دون خوف   ليغ عن اإلدارة العل ة الت ان المنظمات إم الغ الخاصة  ات اإل جب أن تتضمن آل
الغ عن المخالفات" خا  رج المنظمة للهيئات  من االنتقام. هناك حاالت شعر فيها الموظفون أنه لم يتم اتخاذ اإلجراء المناسب و"اإل

ة أو ح وسائل اإلعالم.   م  التنظ

 

؟  ا ع الصون للمتطوع من المجتمع المح وري أن تقدم المنظمات تدر  هل من ال

إدارة   شمل  وال  الصلة  ذات  ة  ال الموارد  ات  عمل جميع  الصون   تداب  دراج  ب المنظمات  تقوم  أن  وري  ال من  نعم، 
سا   .  1عد هذا  خلق الو ب الموظف والمتطوع لمعرفة ما ي لهم فعله وما ال ي عليهم فعله. المتطوع

 

ر أدواتها الخاصة وفقا   ل منظمة تط جب ع  مكن للمؤسسات استخدامها أم  م الذا  ة للتقي اس هل هناك أداة ق
لها؟    له

ذ   م ممارسات الصون لديها ورصد التقدم  تنف ف معها لتقي مكن للمنظمات أن تتك م الذا ال  د من أدوات التقي هناك العد
ل المثال     Keeping Children Safeمن منظمة  أداة التدقيق الذا الصون، ع س

 
انظر المزيد من اإلرشادات في ورقة نصائح مركز الموارد والدّعم حول توظيف المتطوعين وإدارتها:   1
-volunteers-managing-and-recruiting-practices-https://safeguardingsupporthub.org/documents/safeguarding
0-ethiopia   



 

 

ن عائلة ذلك الطفل ترفض التعاون عندما تحاول التعامل مع   ر عن تعرض طفل لالنتهاك ل ك تقار انت لد ماذا تفعل إذا 
 الحاالت. ما الذي ي علينا فعله؟  

َحال الحالة إ الخدمات أو السلط
ُ
 ما ت

ً
منظمتك، فعادة ط  طفل يتعرض لالنتهاك من شخص غ مرت انت الحالة تتعلق  ات  إذا 

أمان) للتعامل معها.   الغها ( أو إ ة و  الرسم

اعها وال   جب ع المنظمة ات ، هناك سلسلة من الخطوات ال 
ً
تهك طف موظف ي ل المثال  ة تتعلق ع س انت القض إذا 

الرسم  السلطات  الغ  إ جب  عتها، ف طب ة  ة جنائ القض انت  إذا  الطفل.  ع  اإلجراءات  م مخاطر  ذلك. ستحدد  شمل تقي ة 
أمان.  ذلك  ام  ة الق ف  المنظمات ك

جب ع المنظمة إ  اسة، ف ا للس نها تمثل انتها عتها، ل طب ة  ة جنائ حتاج    جراء تحقيق إداري داخ خاص بها. إذا لم تكن القض س
ان من المحت شأن ما إذا  مكن جمعها  د توازن االحتماالت من األدلة ال  كون قد حدث انتهاك أو استغالل  التحقيق إ تحد مل أن 

ت الشكوى ضده).   دمَّ
ُ
ع الشكوى (الموظف الذي ق موض ما يتعلق  مكنهم اتخاذه ف  واتخاذ اإلجراء التنظ الذي 

 
ً
ارا مفض كون هذا خ ان ال  عض األح ، و  ة دائما التحدث إ الطفل المع شأن توازن االحتمال أي حال  ال يتطلب اتخاذ قرار 

 . ته أو مجتمعه المح عرضها للخطر  أ عرضه صدمة أ أو  ة الطفل  ب  إصا س ان من المحتمل أن ي  إذا 

 

ي إذا استخدمُت القنوات المو بها؟  الغ عن انتهاك الصون   هل اإل

حو  ة  ع  الحفاظ  المنظمات  الغ   اإل ات  آل تضمن  أن  وري  ال من  كذلك.  كون  أن  ة  جب  لحما الصون  ادث 
الحادث.  هم من المعني  ات وغ الناج  الناج

 

اسة للمنظمات األخرى؟   ر الس ث تط عم من ح قدمه مركز الموارد والدّ  ما هو الدعم الذي 

مكن أن توفر خدمة   اسة.  ه أمثلة لنماذج الس ة الموارد الخاصة  امتلك مركز الموارد والّدعم  مكت الخاصة بنا الدعم    اسأل خب
ضا.  شارو الصون هذه الخدمة أ قدم مس اسة.  ر الس   تط

 

ة أو الحكومة؟   عمل  الخدمة القانون ا  شمل جان ة  جب أن نتعامل مع قض ف   ك

عمل لدى منظمة أخرى  ال ي للمنظ كون فيها الجا موظفا  الحالة    – مات أن تحقق  الحاالت ال  ة  الغ تلك األخ جب إ
للحصول ع   الس  الصعب  ة، فمن  قة مناس ط ة  أو االستجا التحقيق  المنظمة  إذا رفضت تلك  التحقيق فيها.  و عليها 

م ة  م كن هناك هيئة تنظ ل ما لم  د شأن هذه المسألة.  إنصاف   كن االتصال بها 

 

ات؟  الناج اجات الناج ة ال ترا احت ب المناس  ما  األسال

ة  جميع األمور   أول ة وسالمته ورفاهه  الناج النا ات  ه رغ الذي تظل ف النهج  ات هو  الناج الناج الذي يركز ع  النهج 
 واإلجراءات.   

 ع هذا:  

ام: جميع ا  .1 اته وحقوقه وكرامته. االح ة ورغ الناج ارات النا ام خ اح  إلجراءات ال تتخذها موّجهة 



 

2.  . ة األو ة  األول الناج  السالمة: سالمة النا

ة عدم مشاركة أي معلومات   .3 ع الحفاظ ع ال وون قصتهم أو ال يروونها.  ار إ من س ة: للناس الحق  اخت ال
 دون موافقة. مع أي شخص 

حتاج إ الدعم.  .4 ة وعادلة ألي شخص  ساو م معاملة م : تقد  عدم التمي

ح ما ال تعرفه. دع   .5 ة. شارك ما تعرفه، واألهم من ذلك أن  قدم دائما معلومات عن المتاح  حالة وجود خدمات صح
د الوصول إليها.  ان هو ي قرر ما إذا  ة  الناج  2النا

ة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن الحظ أنه   س ال تم اتخاذ إجراءات من أجل المصلحة الفض للطفل   3عاما.  18س

 

ة   ة ال، فما هو القانون المطبق لحما انت اإلجا لغ عن المخالفات. إذا  ة الم هل يوجد  جنوب السودان قانون لحما
الد؟  لغ عن المخالفات  ال  الم

لغ عن المخالفات). ع الرغم  ال يوجد  جنوب   ة الم لغ عن المخالفات (قانون حما ة الم السودان إطار عمل قانو لحما
ضمن الصون.   ما  ذلك الصون، إال أنه ال  الغ عن الحاالت  منح المواطن واجب اإل ة   من أن قانون اإلجراءات الجنائ

اسة لإلفصاح عن ال كون لدى المنظمات س لغون  جب أن  ة الموظف الذين ي الغ عن المخالفات" لحما ممارسات الخاطئة أو "اإل
ة من انتقام المنظمة.   حسن ن

 

الغ؟   ة ال يرغب  اإل الناج ة ن الناج اب استغالل ج ل ارت جب علينا فعله إذا قام أحد الموظف   ما الذي 

ات هذا الشاغل أو الحظ أ الناج ة الذي يث الشاغل، أو  إذا أثار أحد الناج الناج ل، فإن النا ئا من هذا القب حد الموظف ش
ات   الناج الغ أخرى موجودة  المنظمة. الناج ة إ سيق أو استخدام آل الغ جهة الت ه واجب إ الحظ السلوك، عل الموظف الذي 

ظلوا مجهول   ة عنهم وأن  ا الن الغ  ار أن يتم اإل ضا لديهم خ الغ عن الشواغل  أ مه. من المهم أن يتم اإل الغ الذي يتم تقد ال
خدمها.  ة ال  ل أحد أفراد طاقم العمل خطرا ع المجتمعات المحل ش ان هناك احتمال أن   طالما 

وحما  ة،  ال ضمان  شمل  وال  ة  لالستجا ة  للغا واضحة  إجراءات  اع  ات ة،  االستجا إ  ذلك  عد  المنظمات  ة  تحتاج 
ار الخطر الذي ينطوي  ع هذا أن ُيؤَخذ  االعت ر.  دأ عدم إلحاق ال لغ عن اإلساءة والشهود وما إ ذلك، وم ةوالم الناج   النا
ان.   أمان قدر اإلم ة الم قدما  التحقيق  ف شأن ك دة  ة واتخاذ قرارات ج ه التحقيق مع المعني  جميع خطوات االستجا عل

ا  جب  تحتاج  الذي  د اإلجراء  المنظمة عندئذ تحد ت ذلك، يتع ع  إذا ث الحادث.  ع  ة وق توازن الحتمال د  إ تحد لمنظمة 
 اتخاذه.  

ة   واالستجا الغ  لإل ة وآمنة وفعالة  ات  آل المنظمات  تمتلك  أن  وري  ال كون من  أن  ب   الس داخل    –هذا هو  ومهارات 
جب أن تطل  ان الموقف معقدا. المنظمة إلدارة ذلك.  اء إذا   ب المنظمات مساعدة الخ

 

 
 resource-https://safeguardingsupporthub.org/documents/pocket- المعلومات مأخوذة من هذا المصدر:هذه  22

area-your-available-not-actor-gbv-when-survivors-supporting  
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