
 

 

 البحث : لنجعله آمنا  

 ؤال وجواب س .1

والتي عقدت في    لنجعله آمنًاتم طرح األسئلة أدناه من قبل المشاركين خالل الندوة عبر اإلنترنت حول البحث:  

 .2021أبريل نيسان/ 28

 ملخص ردودهم هنا وصفورد المشاركون في حلقة النقاش على سبعة أسئلة. يتم 

 

فيها جميعًا التفكير فيما إذا كان إجراء البحث مناسبًا على    مهل يمكنك تقديم أمثلة على المرات التي كان عليك .1

فيها عدم المضي قدًما في البحث بسبب مخاوف   ماإلطالق في موقف / سياق معين؟ خاصة الحاالت التي قررت

 !بالصون تتعلق 

ون المشاركون الباحثسلط    –جمع البيانات في أوقات آمنة    عملية  تمت جدولة .  ARISE   مثال مقدم من برنامج •

وجامعو البيانات الضوء على مخاوف محددة حول موسم األمطار حيث تكون المجتمعات عرضة للفيضانات  

جمع تقّرر  واالنهيارات الطينية ولم يُنظر إليها على أنها وقت آمن ألي من جامعي البيانات في المجتمعات.  

 .البيانات خارج موسم األمطار

ت  ، عندما بدأالكثير من االضطرابات ، وكان الخروج من المنزل غير آمنكان هناك   COVID-19 خالل •

لضمان  COVID-19 محددة لـ صون، بدأوا أوال  بالمقابالت الهاتفية. تم تطوير سياسة جمع البيانات عملية

أخرى . بدأ جمع البيانات مرة  األشخاص مع بعضهم البعض  التقاءسيراليون    أن أتاحت  سالمة الجميع بمجرد  

الكثير من إجراء الكثير من السياسات و وضعشخص. تم  100إلى  50لما يزيد عن  عجمّ ت عندما اعتُبر آمن ا

 .التدريب حول إجراء بحث آمن

 

 المدة التي يستغرقها تقييم المخاطر في مرحلة تخطيط البحث؟ تحديدهل يمكنك  .2

وقت ا طويال  وال   • يستغرق  للمخاطر  جيد  تقييم  إجراء  برنامجإن  واحدة. ضمن  لمرة  حدث ا  اعتباره   يمكنك 

ARISE   نصف يوم أقيمت في كينيا. ثم بدأت المناقشات حول لبورشة عمل أولية    الصون ، بدأت رحلة

(. ثم استغرق األمر من شهرين إلى ثالثة أشهر الستكمال  ونصف  سنتين)قبل    ومسح المخاطرالمخاطر  

برنامج تعاوني كبير للغاية معقد يضم أربع دول وعشر منظمات. كان  هو   ARISE .المخاطر  مسحأدوات  

مع واحد لكل بلد وبعض البلدان لديها أكثر من منظمة واحدة.   -تقييم المخاطر عبارة عن جدول بيانات كبير  

إلى ستة أشهر.  للمخاطر مع خطة عمل شاملة ، والتي تتم مراجعتها كل ثالثة  تقييم شامل  ثم تم تطوير 

 .ات المخاطر ليست أحداث ا لمرة واحدة ، بل يجب أن تكون ديناميكيةتقييم

 

 إلجراء البحوث كجزء من أنشطة الرصد والتقييم الداخلية للمنظمات؟ نفسه النهجبهل توصي  .3

  بحيث،    Empowered Aidمنظمة  من  نتائج  اللبنان. لقد قاموا بتعميم جميع  في    CAREمثال من منظمة   ●

للتوزيع كجزء من تصميم خطة   Empowered Aidإذا تم التخطيط للتوزيع ، فإنهم يستخدمون نتائج  

التوزيع هذه ، ويضمنون أن البيانات مصنفة حسب الجنس وأن آليات اإلحالة المناسبة يمكن الوصول إليها 

أسئلة حول  Empowered Aid الرصد التي تعود الىومتاحة. النقل متاح إذا لزم األمر. أدمجت أدوات 



 

 الذي تم ذكره في العرض التقديمي. يستخدم هذا لتقييم مخاطر (PODQ) السالمة في استبيان نقطة التوزيع

 .للنساء والفتيات حول نقاط التوزيع المختلفة االستغالل واالنتهاك الجنسيين بالنسبة 

مختلفة تمت مناقشتها في    رصد  تتضمن أدواتسبتطوير مجموعة أدوات   Empowered Aid يقوم فريق  ●

االمعدّةالكثير من عمليات التصميم    وستتضّمنالعروض التقديمية.   ا  . وستتضمن أيض  لكيفية تحليل   شرح 

أو ال  تم جمعها  في عدم تحليل المعلومات التي    ما يكون  الرصد والتقييم غالب ا  فيتلك البيانات ألن التحدي  

البرنامج  والتكيف    التعلّم    إثراءتقوم ب أو للمجتمعات نفسها. ستكون مجموعة األدوات جاهزة   في إطار 

   Empowered Aid  متوفرة على الموقع اإللكتروني لـخالل الشهر المقبل و

 

أكثر أمانًا )مثل زيادة اإلشراف ه  التي يمكنك دمجها لجعللبحث  في اهل يمكنك تقديم أمثلة عن الضمانات المحددة   .   .4

 على الباحثين الذين يعملون مع األطفال ، وإجراء المقابالت في األماكن العامة(

 :ثالث بدايات سريعة وسهلة ●

o التوازن بين الجنسين داخل فرق البحث 

o  البحث تدريب فرق 

o رفع مستوى الوعي في المجتمع المحلي. 

الصون في سياق ال تكون مألوف ا فيه أو ال   توفير  . ال يمكنكصغاءواإلالكثير من هذا يتعلق بالتواصل   •

 .إلى المنظمات المحلية واستمعت إلى المجتمع المحلي أصغيتتمتلك الموارد إال إذا 

ا ويركز على    اك الجنسيينحول االستغالل واالنتههناك الكثير من التدريب   ● ولكنه غالب ا ما يكون قصير 

السياسات بدال  من المناقشة الموضوعية للقضية التي تفسح المجال لتفكر الموظفين وتعلمهم. على سبيل 

"ال    ، الرسالة  أساسي  بشكل  يشارك  ساعتين  لمدة  تدريب   ، واالنتهاك ترتكب  المثال  االستغالل 

ركين التوقيع على شيء ما ، دون إظهار اهتمام حقيقي بتعلم ما يرون أنه ثم يطلب من المشا !"،يينالجنس

. للحصول  تكون فعال  يمحفوف بالمخاطر و / أو أمثلة على كيفية طرح األسئلة دون مواجهة االنتقام ، لن  

  الخاصة بـعلى أمثلة ألدوات التدريب والتمارين التي يمكنك استخدامها وتكييفها ، راجع أدلة التدريب  

Empowered Aid والتي تتوفر جميعها على Empowered Aid website  . 

 

(. يوجد ملحق هنا )متوفرة   Empowered Aid  بـ  يمكن أيًضا استخدام تقارير النتائج القطرية الخاصة ●

االستغالل واالنتهاك  آخرين في المجتمع حول ماهية  أفرادومليء باقتباسات مباشرة من النساء والفتيات 

يؤثرالجنسيين وكيف  األشخاص   ا،  أصوات  تستخدم  عندما  به.  القيام  يجب  أنه  يعتقدون  وما   ، عليهم 

مساحات أكثر تحويلية من  خلق  ، فهذا يؤدي حق ا إلى حل المشكلة ويؤدي إلى محادثات و  ضررينالمت

جودة التدريب سأل عنها.  نإذا كنا حتى    المتاعب  سنواجهومخيفة    حيث شعور الجميع بأن هذه ليست مشكلة

 مهمة حقًا.

 

إجراء  • عند  بشكل خاص  مهم  هذا  نشرها.  قبل  البحث  أدوات  تجريب  حق ا ضمان  المهم  من 

 مقابالت مع األطفال. يمكن بعد ذلك تحديد قضايا السالمة ومعالجتها مسبق ا.

 

، وكيف تلقت المجتمعات المحلية مبادئ    في سياقها  الصونمبادئ    تمكيفية "وضعهل يمكنك أن تعطينا مثاالً على   .5

 ؟الصون

مفيد ا. وكذلك استخدام    Sierra Leone خاصة جد ا بسيناريوهات  كان استخدام     :ARISEمثال من   •

المحلية   أننا جميع ا  للصونالمصطلحات  من  وتأكدنا  سيراليون  في  الشائعة  المخاطر  على  أكثر  ركزنا   .

   . تركيز وطني على   Sierra Leoneلها. على سبيل المثال ، يوجد حالي ا في    االستجابةنعرف كيفية  

النوع االجتماعي. القائم على  التدريب ألن ذلك كان شيئ ا ال نريد    العنف  تم تسليط الضوء على ذلك في 

تفويته. لقي الصون استحسان المجتمع المحلي بشكل مدهش ، على الرغم من كونه خطاب ا جديد ا إلى حد  

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid
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. المعروفة لديهم . أحد أسباب قبول عملية البحث هو أننا استخدمنا السيناريوهات  Sierra Leoneما في  

 أشياء يعرفون أنها تحدث في مجتمعاتهم. حول  تّمت مشاركتها التي لة كانت األمث

 نمع النساء والفتيات وقت ا عند بدء العمل معه  \: يستغرق بناء الثقةEmpowered Aidمثال من منظمة   •

ألول مرة. ولكن من أجل أن نكون أكثر ارتباط ا بالنساء والفتيات ، يجب أال تكون األسئلة التي نطرحها 

شديدة التعقيد ، وعلينا أن نكون واضحين بشأن مشاركتهن في بحثنا ، سواء كان ذلك كباحثين مشاركين 

ا ويجب أال تؤثر مشاركته أو كمتلقين للمساعدات. يجب أن تكون المشاركة كباحثين مشاركين طوعية تم ام 

إلحاق في استبيان نقطة التوزيع أثناء التوزيع على تلقيهم للمساعدة بأي شكل من األشكال. يوجه مبدأ عدم 

 جمع البيانات كل عملنا. وجراء عملنا  الضرر جّراء

؟ هل تم الوصول إلى أرقام الهواتف؟ مما هي التحديات التي واجهتك  -إلى االستطالعات عبر الهاتف    معندما انتقلت .6

 ؟ستبياناالهل تم استبعاد أي مستفيدين من 

تأثير ARISE مثال من • دراسة صغيرة حول  المشاركون.  COVID-19 أجريت  الباحثون  فيها  شارك 

ا لمعرفتهم بالمجتمعات ، تمكنت المجموعات   من المشاركة ، على سبيل التي يصعب الوصول إليها  نظر 

على انفراد للمشاركة  محتى يتمكنوا من الوصول إليهالهمم  ذوي    من  المثال ، تم توفير الهواتف لألشخاص

في المسح عبر الهاتف. تم تزويد جامعي البيانات بحزم بيانات ، بحيث يمكن نقل الهواتف إلى األشخاص 

بأمان   المقابالت  إجراء  لديهم وصول حتى يمكن  ليس  للباحثين الوصول  وحتى تكون ميّسرةالذين  . كان 

 .ألفراد والجماعاتالمشاركين دور فعال في هذا األمر وضمنوا عدم استبعاد ا

للعديد من Empowered Aidمثال من   • ليست مثالية  للغاية ، وهي  الهاتف صعبة  االستطالعات عبر   .

األسباب. كانت تجربة "إيمباوريد أيد" في التحدث مع النساء تتمثل في أن الزوج غالب ا ما يكون لديه الهاتف. 

للمستجيب بإخبارك حق ا ما    تتيحلجب طرح األسئلة  من المهم التأكد من أن هذا وقت آمن لتتحدث النساء. ي

إذا كان آمن ا أم ال. يجب أن يكون الباحث مستعد ا ألنه ليس وقت ا جيد ا للتحدث وأن يكون مستعد ا إذا دخل  

تغيير  يمكن    بحيثقادر على إخبار الباحث بوجود شخص ما ،    تجيبالمس  الغرفة للتأكد من أن    شخص ما

حّساسة غير  قضايا  نحو  األسئلة  مثل  طبيعة  حساسة  قضايا  عن  تتحدث  كنت  واالنتهاك   إذا  االستغالل 

 .ينالجنسي

 

فيما يتعلق بطلباتهم من المنظمات التي تنفذ االستجابات اإلنسانية حتى يكون  ذا يمكن أن تطلبما .7 من المانحين 

 المستفيدون أكثر أمانًا؟ 

في طلبات المنح. يجب   الصون يغطي    من منظور الجامعة ، يجب أن يتم تضمين تمويل LSTM مثال من •

المانحين بذلك. تقدم برنامج  -أن يكون هناك قسم خاص يتناول هذا األمر   بطلب   ARISE ال يقوم كل 

 .يجب تضمينه في جميع طلبات منح تمويل البحث -وحصل عليه  للصونللحصول على تمويل محدد 

ن ال تزال هناك بعض المنظمات  ولك  للصونهناك اعتراف متزايد بأهمية تضمين الميزانيات واالعتبارات   •

اللجان هي   إدراجها في ميزانياتها. توصية  إدراج  نظماتللمالتي تتردد في  أنه تم   لبدء  ذلك والتأكد من 

 .تحديد تكاليفه وتصميمه بشكل صحيح

ا طلب للجهات المانحة لتقديم المزيد من التمويل لبناء القدرات •  كان هناك أيض 

 

بعضها البعض؟ على سبيل المثال الحفاظ   الصونهل واجهت أي أوقات لم تكمل فيها أخالقيات البحث ومتطلبات  .8

 على سرية المشاركين في البحث واتخاذ اإلجراءات لضمان سالمة شخص ما

البحث هو توازن دائم للمخاطر والفوائد ويعود إلى ما نقوله عن تقاسم السلطة في عملية البحث. ال ينبغي أن  •

مناقشة يتم فيها تضمين العديد من أعضاء الفريق الذين هنالك  كون  ييكون بين شخص أو شخصين. يجب أن  

 .مساحة للتفكير مع ا فيما يجب القيام به أن يكون هناكوفي عملية البحث ،  سلطة اللديهم درجات متفاوتة من 

االجزء اآلخر المهم حق ا هو أن تكون   • مقابل الحاجة    على وجه الخصوص حول السرية  هذه المسألةشأن  ب  صريح 

، على سبيل المثال ، في حاالت اإلساءة. لهذا السبب يجب أن تكون الموافقة المستنيرة والمناقشات   تجابةالى االس



 

لذلك ليس هناك شعور: "لقد   ، اتخاذ إجراء ومتابعة  يتطلب  فيما يتعلق بما يعتبر شيئ ا  األخرى واضحة حق ا 

 ." سلطة على ذلكحالتي وليس لدي  يحيلونشاركت ، ثم من العدم 

يتعلق    اإلبالغتختلف متطلبات   • أنه عندما  الواضح  ، ومن  البلدان  غالب ا ما تكون هناك   باألطفال  األمربين   ،

، ولكن مع البالغين يمكن أن تكون مختلفة. من المهم أن نكون واضحين حق ا بشأن    بالغلإلمتطلبات إلزامية  

 .ذلك

إلجهاض جريمة ويجب اإلبالغ عنها. لذلك ، في بعض البلدان على سبيل المثال ، يعتبر الكشف عن طلب ا •

العمل عن كثب مع   التي قد تولد مثل هذه اإلجابات. سيكون  الحذر عند طرح األسئلة  يجب توخي مزيد من 

 .الباحثين المحليين مفيد ا لتجنب هذه المزالق

 المهم جد ا وجود مترجمين ، فمن    من خالل استخدام اللغات المحليةمحلياً  التدريب    بجعلعندما يتعلق األمر   •

ا وجعلهم يفكرون سلطة  كجزء من الفريق والعمل معهم كجزء من الفريق ، ومشاركة هذه ال  اعتبارهمو معهم أيض 

. الكثير من المناقشات والكلمات والعبارات المستخدمة ليست ما تكتبه إذا كنت تكتب  في المسائل  مرة أخرى

قد يكون بلغة غير سائدة. لذا ، إجراء مناقشات حول هذه اللغة والتأكد من  باإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.

أن الجميع على دراية بكيفية التحدث عن بعض هذه األشياء وما هي المشكالت التي قد تظهر في البحث للعودة  

ا على استيعاب هذه النزاعات أو التوترات والقدرة على   الضروريإلى المشرفين. من  االستجابة  أن تكون قادر 

 .لها بشكل مناسب

حلقة النقاش بصياغة    المشاركون فيولم يتم الرد على األسئلة التالية خالل الندوة عبر اإلنترنت. قام مركز الموارد والدعم  

 .الردود

 

 ؟الصونالمجتمع والتعاون معها من أجل  جهات تنسيقية منهل يمكنك مشاركة بعض الممارسات الجيدة في تحديد  .9

من مجموعات مختلفة في المجتمع مثل المجموعات   الصونب  جهات تنسيقية من المجتمع تُعنىمن المهم تحديد  •

 المتصورة لديهم.  الصونإلى قضايا    صغاءواإل  الصونتدريبهم على بروتوكوالت  قم بالنسائية ، والشباب ، إلخ.  

التوقعات منذ البداية واجعلهم يفهمون ويقبلون حدود ما يمكن لفريق البحث القيام به في معالجة مخاوف   عالج •

بين  الصون الفرق  أي  بالصون  المخاوف  ،   المتعلقة   مخاوفال  والباحثين مقابلالبحث    أنشطة  جراء  المتعلّقة 

 .متينة لإلبالغضمان شراكات متساوية ومسارات يجب  .يةالمجتمع صونبال

 

 ؟ هل يمكنك أن تعطيني خبرات عملية من فضلك الصونكيف يمكننا تحسين اإلبالغ عن قضايا  .10

تحتاج إلى القيام بالكثير من التوعية والتدريب وأنشطة الترويج )الملصقات والنشرات وما    بالغ،اإل  رفع نسبةل •

ذلك(   ذلك.  وإلى  إلى  التركيز واالجتماعات وما  الحالة ومن    أمثلة  شاركمجموعات  أي  آراء  دراسات  حول 

ومحاولة التغلب   إلبالغاقضايا أثيرت وكيف تم التعامل معها. من المهم النظر في ماهية العوائق التي تحول دون  

  ، المثالية  الناحية  من  باإلبالغ.  األشخاص  قيام  كيفية  في  والنظر   ، من   يمكنعليها  متنوعة  مجموعة  تحديد 

. ابتعد عن مصطلحات مثل اإلبالغ  معها وجعلها متاحةالتي يمكن إثارة المخاوف    الجهات التنسيقيةاألساليب و  

  ."عبيرالت /اإلفصاحعن المخالفات وفكر في مصطلحات أكثر إيجابية مثل "حرية 

•  

 

 ؟ اإلبالغكيف بدت مسارات    .11

وجها   تلك التي تكون  قمنا بتدريب المجتمعات والباحثين المشاركين على آليات اإلبالغ المختلفة ، بما في ذلك   •

 WhatsApp  تطبيقوالباحثين ، باستخدام الهواتف والنصوص و  الجهات التنسيقية المعنية بالصون لوجه مع  

المعلومات المقدمة للمشاركين باإلضافة إلى الملصقات   صحائفتم تضمين األرقام التي يجب االتصال بها في   .

تم   التي  باستخدام صناديق نشرها وعرضها  والنشرات  المكتوبة  الشكاوى  تقديم  ا  أيض  يمكن  المجتمعات.  في 

كن ا ، مما يجعل الوصول إلى نماذج  إذا كان ذلك مم  حول المجتمع الشكاوى المقفلة الموضوعة في أماكن آمنة  



 

التي ةمتاح  هواجس"الأسباب  " المجتمعات  في  ا  استخدام  أقل  اإللكتروني ولكنها  البريد  توفير عناوين  يمكن   .

 يعملون فيها. 

 

 كيف أثرت عملية الصون على التوقيت والموارد المالية أثناء الدراسة؟   .12

تنفيذ   • يتجزأ من  ، وإدراجه كجزء ال  لدراستك  والتنفيذ  البحث والتخطيط  في تصميم  المهم دمج هذا  من 

ا مما تفعله ، وهذا سيساعد على الحد من أي  الدراسة والتدريب األولي مع فريقك ، بحيث يصبح جزء 

، فستكون  صونفي مجال ال تكاليف ووقت إضافي غير متوقع. إذا كنت بحاجة إلى إحضار خبرة خارجية  

. يوجد اآلن المزيد من لصونلالدعم المتاح    نظمتكمع م  تستكشفهناك آثار من حيث التكلفة. يجدر بنا أن  

 (.Safeguarding Resource and Support hub  التدريب المجاني المتاح )راجع

 

بسد الفجوة في المعرفة بين فريق البحث والمجتمعات التي يعملون فيها؟ كما تعلم ،  ليونسييرا  كيف قام فريق  .13

 .عادة ما تكون هذه المفاهيم غريبة على أفراد المجتمع

لقد عملنا بشكل وثيق مع باحثين مشاركين يعيشون في هذه المجتمعات. قمنا بتضمينهم في جميع تدريبات   •

المجتمع. من خالل الحديث عن من  مع أصحاب المصلحة الرئيسيين    باإلضافة إلى عقد مناقشات  الصون

الباحثون المشاركون على أنها مقلقة في مجتمعاتهم ، فقد ساعد بشكل كبير    سلط الضوء عليهاالقضايا التي  

 .شاركةفي الم

 

 ؟ستبياناتاالإجراء  عند بشأن الصونهل هناك مبادئ توجيهية   .14

ألي تدقيق أو تقييم أو عمل بحثي. استفد من اإلرشادات الموجودة    الصوننفس مبادئ    لمسحيجب أن تتبع أعمال ا •

 .التي شاركها المشاركون في الحلقة الحواريةأو   الموارد والدعم  على مركز

 

واحد منسق ... أو كان هناك    صونعندما يكون هناك العديد من البلدان والشركاء ، كيف يمكنك التوصل إلى نظام   .15

 واحد لكل شريك؟ أو واحد أو كان هناك واحد لكل بلد ، 

مشتركة. ستكون هناك بعض القضايا الخاصة ببلدان أو مناطق   صونمبادئ  ARISE / LSTM طورت •

ا موضوعات عبر االتحاد بأكمله. كان نهج المبادئ المشتركة يدور حول التعرف معينة ولكن هناك   أيض 

على   LSTM على التحديات التي يتعين على جميع الفرق االستجابة لها. هذا المستند متاح مجان ا على موقع

 ::www.lstmed.ac.uk/safeguarding//https .بنا الخاصة الصونصفحة 

بلد وفريق ب • ا بتنفيذ عملية تقييم المخاطر مع ا ، والتي قام كل  المخاطر والضوابط الخاصة به    مسحقمنا أيض 

ببناء تقييم شامل للمخاطر عبر   بطءقمنا ب  هكذاومصادر اإلحالة ثم مناقشتها وتطويرها مع الفرق األخرى ، و

 . البرنامج بأكمله

التي تم إبالغنا بها ومن المدهش أن نرى مدى تشابه تقارير   الصون" بانتظام لمناقشة قضايا  الصونيجتمع "قادة   •

 .من مختلف البلدان الصون

 

التي تم تطويرها تشتمل على أسئلة ال    .16 المشاركين في    لحق الضرر ت  كيف تأكدت من أن األدوات   / بالمجيبين 

 الدراسة؟ 

األسئلة التأكد من مالءمتها للسياق. يمكن أن يساعد إشراك الباحثين المحليين    عند وضع من الخطوات المهمة   •

اختبار تجريبي ألية أدوات يتم تطويرها. إن المعرفة  القيام بكباحثين مشاركين في هذه العملية ، باإلضافة إلى  

الغ األهمية. هناك الكثير من اإلرشادات حول كيفية الجيدة بالسياق والوعي بالحساسيات حول أسئلة معينة أمر ب

" موضوع  هذا  سيكون  حساسة.  مواضيع  حول  وأخالقية  آمنة  أسئلة  التوجيهيةطرح  التي    القادمة  "المذكرة 

 مركز الموارد  والدعم.  ستصدر عن

https://safeguardingsupporthub.org/
https://www.lstmed.ac.uk/safeguarding


 

 

في مخيمات الروهينغي؟ حيث ال يرغب المستجيبون   االغتصاب  حاالتمن    صون المستجيبينكيف يمكن ضمان   .17

 أي مسار إحالة بسبب وصمة العار االجتماعية وسالمة األسرة والعار؟ العودة الى

القادة في مجال الصون  . تأكد من أن  ات/من األساليب المفيدة في هذه الحاالت اعتماد نهج يركز على الناجين •

التنسيقية لديك    والجهات  المتاحة وأن  قاموا شخصي ا باالتصال بمنظمات اإلحالة  في خدمات   معرفة كاملةقد 

الذين يبلغونك وأخبرهم أن الخطوات التالية   ات/رعاية ما بعد االغتصاب المتوفرة. قدم هذه المعلومات للناجينال

جين الذين قد ال يرغبون أن النا  عن  هدوهاتجارب ش  مشاركون في حلقة النقاشال  شاركهي قرارهم بالكامل.  

في الذهاب إلى الشرطة ، قد ال يزالون يرغبون في طلب الخدمات الصحية واالستشارات وقد يقوم المهنيون  

 .هناك بالباقي

 

من    هل يمكنك مشاركة مثال عملي حيث ط لب منهم الموازنة بين مسألة الخصوصية / السرية )حماية المبلغين .18

عن المخالفات ( والحاجة إلى مشاركة التفاصيل الكاملة في حالة المتطلبات القانونية )على سبيل المثال    المجتمع

 .في المحاكم وما إلى ذلك(

 .موضع االهتمامفي الحاالت التي تكون فيها سالمة الطفل  المبلّغعلى سبيل المثال ، يجب انتهاك سرية  •

 

يعرض    -  IRCاإلغاثة الدولية    لجنةمن    Listen Up Platform for Actionهل أنت على دراية ببرنامج   .19

عمليات تدقيق السالمة وبيانات مجموعة التركيز في مجتمع معين من الالجئين. كما يسرد    ستجابات الىهذا اال

 https://listenup.rescue.orgالخدمات للنساء والفتيات وميزة اإلبالغ عن قضايا السالمة 

اشتركت   •  ، أوغندا  الدولية    لجنةمع    GWIفي  بين   IRCاإلغاثة  نقاش  في  كنا  التحديد ألننا  على وجه 

Empowered Aid  وListen Up  المبادرتين. لقد قمنا بتضمين فريق    ينوكيفية التعاون بListen Up  

، وتبادل أنشطتنا والعكس صحيح  يتم    نافي   ، المثال  الفريقين )على سبيل  منصات   إثراءالنتائج عبر كال 

ا( ، وكذلك المشاركة في المناصرة المشتركة حول قضايا      Empowered Aidالبيانات بنتائج     الصون أيض 

 التي تنشأ. 

 في عملية الموافقة األخالقية وكذلك في النشر؟  الصون فصيل في ما هو رأيك بالت  .20

الخاصة   RECفي عملية لجنة أخالقيات البحث )  الصونتم تضمين أسئلة   ، حيثLSTM  نقوم بذلك هنا في   •

 (REC لجنة أخالقيات البحث بنا وتم إجراء تدريب محدد مع

•  

 هذا أكثر شموال؟ ر؟ كيف يمكنك جعل والذكالنظراء من  استهدافكيف يمكنك  .21

هناك  ووتم إشراكهم في األنشطة البحثية.    Empowered Aidب  الرجال هم جزء من فريق البحث الخاص   •

 الفتيانعلى سبيل المثال ، حتى    .Empowered Aidع  من التفاصيل في التقارير الموجودة على موقد  المزي

النساء والفتيات    جعلتالجنسانية    سلطة ديناميات المن المجتمع المضيف في أوغندا يمكن أن يصفوا كيف أن 

ال يمكنها إخبار أي شخص ألنها تستخدم ذلك كفرصة "  :ينالجنسي  واالنتهاكأكثر عرضة لخطر االستغالل  

إلضافة حصتها الغذائية ، لذلك لن تخبر أي شخص عن وضعها ألنها إذا أخبرت أي شخص عن وضعها ،  

الذي  الشخص  الشخص  يتبع هذا  لها و  فسوف  ذلك  ايفعل  ا س  وبالتالي  لشخص وظيفتهسوف يفقد  أيض  تفقد 

المزيد في   -المجتمع المضيف    فتيان منحصتها الغذائية اإلضافية ". مناقشة جماعية تشاركية مجتمعية مع  

تقرير  

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloadأوغندا:

 remed.pdf-Uganda%20Results%20Report-Empowered%20Aid-IRC-s/GWI 

 

  سيحدث الفرق ، لكن أين تعتقد أنه  جميع المستوياتأظن على موقع؟  المنظمة؟  البناء القدرات على أي مستوى؟   .22

 األكبر؟ 

نعم ، يجب أن يتم بناء القدرات على جميع المستويات من المستوى التنظيمي / المؤسسي ، والمحققين الرئيسيين  •

 ، وفرق البحث ، وجامعي البيانات ، وصوال  إلى أعضاء المجتمع.

 

https://listenup.rescue.org/
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf


 

 لبحوث أو وثائق توجيهية يمكننا الرجوع إليها؟ا خاصة بالصون في هل هناك أي بروتوكوالت .23

 .Guidance on Safeguarding in UKCDR (2020). UKRIو  UKCDRوثائق  انظر •

. 17 April 2020.International Development Research 

• Safeguarding in D Orr, G Daoust, SL Dyvik, S Puhan, J Boddy (2019) 

. UKCDR. 10 June 2019International Development Research: Briefing Paper 

• How to prevent and address safeguarding concerns in global  B Aktar et al. (2020)

lised health research programmes: practice, process and positionality in margina

-2019-. BMJ Global Health 13 May 2020;5: e002253. doi:10.1136/bmjghspaces

 022530 

انظر •   :and-standards-us/policies-https://www.ukri.org/aboutUKRI-وأيضا  

research/-in-harm-hub/preventing-resource-research-data/good 

ا   • " لمزيد من األمثلة على  الخاص بالصون  الموارد ومركز الدعم   مركزمكتبة الموارد حول "راجع أيض 

والبروتوكوالت.   التوجيهية  والدّعمالمبادئ  الموارد  مركز  لدعم   يقوم  األدوات  من  المزيد  بتطوير  ا  أيض 

، لذا راقب هذه  آمنالرصد والتقييم والتعلم واألنشطة البحثية على نحو    البرامج وأنشطةالمنظمات إلجراء  

 .المساحة

 

ما هي اقتراحاتك إلجراء تدقيق السالمة في سياق حساس حيث تعيش العصابات المسلحة في / حول مخيمات   .24

 النازحين؟

ا من تقييم المخاطر الشامل إلجراء البحوث في منطقتكيجب أن  •  .تكون المخاوف األمنية جزء 

 .قد تضطر إلى إيقاف البحث مؤقت ا في أوقات عدم االستقرار السياسي من أجل حماية فرق البحث •

 

/ االست .25 النوع االجتماعي  القائم على  العنف  أنا أعمل في مجال  المستفيدين؟   غالل كيف تشارك نتائج بحثك مع 

 لسنوات عديدة وتقول النساء دائًما إنهن لم يسمعن أبًدا بالنتائج   نييالجنس واالنتهاك

كانت مشاركة النتائج مع النساء والفتيات والمجتمعات المعنية من األولويات وقد استثمرنا الوقت والجهد للقيام   •

للنشر ، حتى ال   الكتابة  القيام بأشياء مثل  قبل  النتائج متأخرةبذلك ،    ا"نفد مناألمر على نحو  يصبح  أو  تأتي 

لكى    " النتائجالوقت"  دليلنشارك  يتوفر   . Empowered Aid  اإلنترنت عبر  بذلك    للقيام 

:/zaxdzs1356/f/downloads/Ghttps://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/filesعلى

. Final_a11y.pdf-W%26G-ActionAnalysisWorkshopGuide-EmpoweredAid-WI 

نحن •  ، ذلك  إلى  الفنية عملنا    باإلضافة  االستشارية  المجموعات  أعضاء  وكذلك   ، لنا  الشريكة  المنظمات  مع 

القيادات النسائية ، في جلسات االستماع  الوطنية ، لتبادل النتائج مع مجموعات مختلفة في المجتمع بما في ذلك 

 ، ولجان إدارة المخيم.

قد يكون مفيد ا في هذا الصدد يأتي من أعمال أخرى أجريناها في جنوب السودان ،   GWIمصدر آخر لـ   •

متاح   وهو 

/https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloadsهنا:

rch%20to%20Action%20Toolkit_VAWG%20in%20Conflict%20and%20Resea

.pdfHumanitarian%20Settings_0. 

 

 كيف نجعل الصون مستداًما بعد مغادرتنا؟  .26

وأن يصبحوا كسفراء في مجتمعاتهم بعد فترة طويلة   الصونمن خالل ضمان تدريب الباحثين المشاركين على   •

 .من مغادرتك

 

https://www.ukcdr.org.uk/resource/guidance-on-safeguarding-in-international-development-research/
https://www.ukcdr.org.uk/resource/guidance-on-safeguarding-in-international-development-research/
https://www.ukcdr.org.uk/resource/safeguarding-in-international-development-research-briefing-paper/
https://www.ukcdr.org.uk/resource/safeguarding-in-international-development-research-briefing-paper/
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002253.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002253.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002253.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002253.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002253.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002253.full.pdf
https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/preventing-harm-in-research/
https://www.ukri.org/about-us/policies-standards-and-data/good-research-resource-hub/preventing-harm-in-research/
https://safeguardingsupporthub.org/
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-EmpoweredAid-ActionAnalysisWorkshopGuide-W%26G-Final_a11y.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-EmpoweredAid-ActionAnalysisWorkshopGuide-W%26G-Final_a11y.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Research%20to%20Action%20Toolkit_VAWG%20in%20Conflict%20and%20Humanitarian%20Settings_0.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Research%20to%20Action%20Toolkit_VAWG%20in%20Conflict%20and%20Humanitarian%20Settings_0.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Research%20to%20Action%20Toolkit_VAWG%20in%20Conflict%20and%20Humanitarian%20Settings_0.pdf

