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ي تهدد  توفر هذه األداة العالمية لمحة عامة 
ي تهدد الصون. للحصول عىل أمثلة محددة حول المخاطر الت 

عن عملية تقييم المخاطر الت 
 . نيجيريا في والّدعم الموارد مركز من وإدارتها المخاطرراجع أداة تقييم الصون، 

ن والتحرش الجنسي )تشمل ا ي تهدد الصون مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيي 
ي قد تتسبب فيها  SEAHلمخاطر الت 

ار األخرى الت  ( واألضن
ي تهدد  

ي مجموعة واسعة من المخاطر الت 
أي منظمة أو موظفوها أو ممثلوها أو برامجها. تواجه كل منظمة من منظمات المجتمع المدنن

 اطر بمرور الوقت، نظًرا لتغي  المواقف والديناميات والعالقات، ولهذا فإن تقييم المخاطر عملية مستمرة. الصون. كما قد تتغي  المخ

ي تدابي  االستجابة 
ن والتحرش الجنسي أمًرا أساسًيا فن يشكل تقييم المخاطر المتعلقة بالصون أو مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيي 

. والوقاية المتعلقة بالصون لدى كل منظم ي
 ة من منظمات المجتمع المدنن

ن المنظمات مهمة   المدخالت فيما بي 

كة عير المنظمات، بمن فيهم: 
، نظًرا لطبيعة الصون المشي  ن  من المهم الحصول عىل مدخالت من مختلف الموظفي 

  من الحماية أو الصون  مسؤوليات يتحملون  الذين املوظفون 
   الجنس ي  والتحرش الجنسيين  واالنتهاك االستغالل

 البشرية املوارد موظفو 
 باملخاطر املعنيون  واملوظفون  األمن موظفو     

 قطاع/برنامجي مجال أي في يعملون  الذين البرامج موظفو 
 برنامجي 

  عملية على يشرفون  الذين اإلدارة مجلس وأعضاء  املديرون 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           املخاطر إدارة

 

ي تهدد الصون  
 تصنيف المخاطر الت 

ي سبع فئات. ستعتمد كيفية تنظيم تقييمك للمخاطر عىل مهمة منظمتك وهيكلها وسياقها. يمكنك تحديد  
هنا قمنا بتجميع المخاطر فن

 ح بتغطية جميع المجاالت العامة عند تقييم المخاطر الخاص بك. الفئات ذات الصلة بك ولكن ُينص  

 

 

 

 

 األسئلة األولية أدناه. سيكون من المحتمل أن تحدد المزيد من المخاطر ما إن تبدأ! أدرجنا بعض 

ي يوم آخر/عندما يكون لديك ال 
 
مزيد من اختر فئة واحدة لتبدأ بها. انتقل إىل الفئة التالية بمجرد انتهائك من هذه الفئة، ويمكن أن يكون هذا ف

 الوقت. 

  الصون تهدد التي المخاطر تقييم إجراء كيفية

 اإلنمائية أو اإلنسانية السياقات في العاملة المدني  المجتمع لمنظمات 

 تعليميّة مذكرة

ئةوالبيالسياق. 1
الخارجية

ةالبشريالموارد. 3البرنامج. 2
اإلعالموسائل. 4

واالتصاالت

الحوكمة. 5
والقيادة

الشركاء. 6
تكنولوجيا. 7

وإدارةالمعلومات
المعلومات

يواجه الناس مخاطر مختلفة بناًء 

 عىل هويتهم. 

ي 
ي المخاطر الت 

من المهم النظر فن

تواجه مختلف األفراد وكيفية 

تقاطعها. قد يؤدي هذا إىل زيادة 

المخاطر أو الحماية من مخاطر 

 معينة. 

https://nigeria.safeguardingsupporthub.org/documents/rsh-nigeria-safeguarding-or-seah-risk-assessment-and-management-tool
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 . السياق والبيئة الخارجية 1

 االجتماعي النوع على القائم العنف أو  واالنتهاك الضرر  من مختلفة أشكال تسود هل (GBV )عملك؟ مكان  في  

 الجد؟ محمل على أخذهم ويتم الجنس ي  والتحرش  الجنسيين  واالنتهاك االستغالل عن  ويبلغون  يتحدثون  الذين األشخاص إلى االستماع  يتم هل  
 يوفر قد) املأوى؟ أو الطعام مثل األساسية،  احتياجاتهم تلبية يستطيعون  ال  أو  متلكاتهمم فقدوا أو نزحوا أشخاص عملك مكان  في يوجد هل 

 (.لالستغالل فرصة األمر هذا

 مختلف تحمي  قد) املخاطر؟ مستوى  على تؤثر وكيف بك الخاص السياق في بها  املعمول  بالصون  املتعلقة القوانين وإنفاذ القوانين  هي ما 
   (.اإلبالغ  مثل يتخذونها، التي  اإلجراءات تقيد أو األشخاص

نامج 2  . التر

 البرنامج؟  تصميم  في املجتمع في متنّوعة فئات من  أفراد إشراك  يتم هل 

 ؟ (لها االستجابة تم املثال، سبيل على) وفاعلة بها وموثوق  قائمة لإلبالغ مجتمعية آلية  هناك هل 

 مع التفاعل أو  توقيته،  أو  ما نشاط موقع أو تستهدفهم، الذين واألشخاص تقديمها، وكيفية تقدمها التي  الخدمات: بـ تتعلق مخاطر أي هناك هل 
 اآلخرين؟ املجتمع أفراد

 فحسب؟ املعرفة إلى الحاجة أساس  على بالصون  املتعلقة املعلومات تجمع هل                                                                                                                    

ية 3  . الموارد البشر

 الجنسين؟ بين  والتوازن  التنّوع  تحقيق إلى تهدف للتوظيف استراتيجية لديك هل 
 الصون؟  في نهجك إلى الشخصية  واملقابلة الوظيفة  وصف  يشير هل 
 الصلة؟  ذات السياسات  ويتلقون  السلوك قواعد مدونة  على املوظفين  جميع يوقع هل 
 دورهم؟  مدة طوال الصون  بشأن  ودعًما الصون  على  تدريًبا املوظفين  جميع لقىيت هل 
 االنتهاكات؟ أو الشكوك عن  باإلبالغ  املوظفين  جميع ليقوم  ومستخدم به معمول  نظام يوجد هل 
 للمشروع؟  أو  للمنظمة بالصون  معنّية  تنسيق جهة لديك هل 

 . وسائل اإلعالم واالتصاالت  4

 العمر؟  مراعًيا املستنيرة املوافقة دوًما تطلب هل 

 وكريمة؟  ومحترمة أصيلة القصص هذه هل السلبية؟ النمطية الصور  قصصك تعزز  هل 

 بك؟  الخاصة واالتصاالت اإلعالم وسائل أعمال في والخصوصية السرية على تحافظ هل 

 محلًيا؟ مناسبة املستخدمة اللغة هل 
 مؤذ؟  موقف أو انتهاك ذكريات تعيد أن  يمكن بطريقة االنتهاك تظهر هل صريحة؟ الصور  هل 

 . الحوكمة والقيادة 5

 املوظفين؟  لرفاه وأهميته  الصون  في دورهم القادة يفهم هل 
 انتهاك؟  حدوث في االشتباه أو اإلبالغ بعد للمساءلة تخضع وبطريقة بسرعة  القيادة تتصرف هل 
 سم بيئة التنظيمية واألنظمة لهياكل ا تعزز  هل

ّ
 والشمول؟ باملساواة تت

 األقران؟  من ومدعومة وسرية آمنة استماع لجلسات فرص تتوفر هل 

كاء  6  . الشر

 الصون؟  توفير على بقدرتهم يتعلق فيما الشركاء ُيقّيم هل 
 الصون؟ االتفاقيات تشمل هل  
 بالسياق؟  صلة ذات بهم خاصة السلوك لقواعد ومدونة سياسات الشركاء لدى يوجد هل 
 األمر؟  لزم إذا  الصون  بشأن الشركاء دعم/توجيه/لتدريب وموارد خطط توجد هل 

 . تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات 7

 الشكاوى؟ وتقديم لإلبالغ محمية أكسل، ملف أو فردية، بيانات  قاعدة توجد هل 

 ومحظورة؟ محمية ذلك غير أو مرور بكلمة حميّةم والمجتمعات  بالموظفين الخاصة المعلومات هل   

 البيانات؟ حماية لقواعد والمجتمعات  الموظفين حول المعلومات  مشاركة تخضع هل   

 األمور؟  هذه حول الخصوصية أهمية ويفهمون السرية تعنيه ما الموظفين جميع يعرف هل 
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ي تهدد الصون 
 عملية تقييم المخاطر الت 

 منفصلة تكون  أن  الضروري  من ليس. لديك الحالية التنظيمية  املخاطر إدارة عملية  مع الصون  تهدد  التي  املخاطر إدارة ُتدَمج قد. 

 خاصة بصفة  منظمتك تهدد التي  املخاطر تحديد إلى وستحتاج املخاطر،  بيئة تتغير. باملخاطر شاملة قائمة ليست أعاله القائمة. 

 واإلضافات التحديثات على التركيز  يمكنك ذلك، بعد! طويلة عملية مرة ألول  لصون ا تهدد التي  املخاطر تقييم إكمال يكون  قد. 

 منظمتك لدى الصون  تقييم مع والبرنامج، الخارجية البيئة تهدد  التي  املخاطر جوانب ضمن  املثال، سبيل على املخاطر، بعض ستتداخل. 

 

 

 

 تصنيف المخاطر  

)مدى خطورة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالفرد أو المنظمة( عندما تصنّف  التأثير)احتمالية وقوع الحدث( و االحتماليةمن المفيد النظر في 

 المخاطر المحددة. 

 

 

 

 

 

 

األولىالخطوة

جوانبمنجانبكلارتباطكيفيةقيّم•
كبالخاصةالمدنيالمجتمعبمنظمةالمخاطر

انظر(للمخاطرسجلفيالمخاطردّون•
موالّدعالمواردبمركزالخاصأكسلنموذج

)مثالعلىلالطالعنيجيريافي

،ومتوسطة،منخفضة(المخاطرصنّف•
)ومرتفعة

الثانيةالخطوة

وإدارتهاالمخاطرمنالتخفيفطرقحدد•

منللتخفيفالمناسبةالمواردخصص•
وإدارتهاالمخاطر

زمنيًاوإطاًراالمسؤولياتحدد•

التخفيفإجراءاتوثّق•

الثالثةالخطوة

ةالخاصالتخفيفوإجراءاتالمخاطرارصد•
أشهرثالثةكل،المثالسبيلعلى،بك

دعنالتنظيميةواإلجراءاتالبرامجكيّف•
الضرورة

الرابعةالخطوة

فيبما)المخاطرفئاتجميعفيالنظرأعد•
فيرةخطيغيراُعتبَرتالتيالجوانبذلك

 .هرأشثالثةكل،المثالسبيلعلى،(البداية
المخاطرسجلحّدث

 . دّون مدى احتمالية حدوث الخطر1

 

 3 مرجح جًدا 

 2 مرجح 

 1 غير مرجح

. أحسب التقييم العام للمخاطر: 3
 االحتمال × التأثير 

 

 مرتفعة  

  7من 

 9إلى 

 متوسطة  

  4من 

 6إلى 

 منخفضة

  1من 

 3إلى 

بالنسبة المحتمل  التأثير الحظ. 2
 لألفراد والسمعة التنظيمية 

 

 3 تأثير كبير 

 2 تأثير متوسط 

 1 تأثير طفيف 
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